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Sevgili Dostlar
Bizler hiçbir zaman (belki 50 yýl önceki birkaç sene hariç) “dergimiz
þu kadar sattý, bu kadar kâr etti” diye konuþmadýk, konuþamadýk. Biz
her zaman “Sevgi Dünyasý daha çok okuyucuya nasýl ulaþabilir,
okuyanlar nasýl severek ve devamlý okuyabilirler diye kendimize sorduk.
Bizi motive eden, hep ileriye sevk eden gücü kendimize ve iyi olaný
yapma, verme kararýmýza olan inancýmýzdan aldýk. Sayýmýzýn azlýðý bu
nedenle bizlerin kararlarýný hiç etkilemedi. Bizi Sevgisinden Vareden’e
inananlar, O’nun önünde yüzünü yere sürüp secde etmeyi bilenler,
azlýklarýndan deðil, bilineni, bildiklerini düpedüz, katkýsýz söyleyememekten, verememekten korkarlar. Önemli olan gönüller, sizlerin
gönülleri ise eðer, temiz, soylu ve sabrý bilen gönüllere girmenin yolu
yalansýz olmaktan, sevgiden, saygýdan geçer. Öyle gönüller doðrunun
ve gerçeðin etrafýnda toplanýp bir olabilirler. “Bir olan her þeyi yapar,
bir olan yýkýlmaz... Bir olan O’nun birliðinden alacaðýndan öylesine
güçlü olur ki, bileði bükülmez” O zaman kazanmak ve çoðalmak
mümkün olabilir ve o zaman varoluþumuzun ilk zamanlarýndaki olduðu
gibi nurlu, bereketli, cennet gibi günlere dönüveririz.
Dergimizin internet sayfasý yenileniyor ve çok kýsa bir süre sonra
internette eskisinden daha kolay ve güzel bir þekilde buluþabileceðiz.
Ancak abonelik sistemimiz yine aynen devam edecektir; son iki sene
içindeki dergilerimizi ancak abone olanlar okuyabileceklerdir.
Dergimizi kaðýt ortamýnda, kâðýt ve cilt halinde de tutabilmemiz,
muhafaza edebilmemiz için bunun gerekli olduðunu düþünüyoruz.
“Yayýncýlýkta 50 Yýl” ýmýzý baþta müzisyen dostlarýmýz olmak üzere
birçok temiz gönüllü insanlarýn katkýlarýyla bir müzik þöleni ile de kutladýk. Keþke fotoðraflardaki enerji küreleri olan “orb” larý net bir þekilde iletebilseydik sizlere. Bir özet hazýrladýk, CD olarak ekte sunuyoruz, belki birlikte çarpar gönüllerimiz diye...
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Hiç yoktan sizi yaratmýþ olan
Allah için sizi tekrar diriltmek,
kabirden çýkarmak mümkün
deðil mi?
Burada kabirden çýkacak olan
çürümüþ beden olmayacaktýr
elbette.
Çünkü dünyadaki tabiat kanunlarýna, yani ilâhi kanunlarýn
dünyaya ait olanlarýna
aykýrýdýr.
Ama o ruha tekrar bir taze
beden vermek, tekrar baþka bir
ailenin çocuðu olarak dünyaya
getirmek tabiat kanunlarýna hiç
aykýrý deðildir.
O halde kabirden çýkmak,
söylediðimiz gibi tekrar
dünyaya gelmek anlamýnadýr.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Tekrar Dirileceksiniz
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Erdem - Sizin anlatmanýza bakýyorum,
gerçekten Kuran'ýn
birçok yerinde tekrar
dirilmekten, tekrar
dünyaya gelmekten
bahsedilmiþ. Hem de
açýk açýk söylenmiþ diyorum. Sonra bir de
bugüne kadar yapýlan
tefsirlere bakýyorum,
hiç tekrar dünyaya
gelmekten bahis yok.
Onlar sizin dünyada
dirilmek anlamýna gelir
dediðiniz þeyleri hep
öbür dünyada dirilmek
manâsýna alýyorlar. Ve
diyorlar ki, dirilmek
lâfýnýn arkasýnda ben
sizi mahþerde toplayacaðým diyor. Öyleyse
bu dirilmek ahirete
mahsustur. Elhasýl
kafam karýþýyor.
Hangisini doðru kabul
edeceðimi bilemiyorum.
Özden - Size hak
veriyorum. Ýslâm ulemasý "Tenasüh batýldýr"
demiþler, bu batýl olan
þeyden kaçýnmak için
de dirilmek lâfýný tekrar
dünyaya gelmek
anlamýna almayýp hep
ahirette uyanmak
manâsýna kabul
etmiþlerdir. Tenasüh,
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reenkarnasyondan
baþka bir þeydir. Bizce
de doðru deðildir.
Tenasüh'te ceza esasý
var. Hayatýnda kötülük
yapan bir kiþi, dünyaya
yaptýðý kötülüðe uyan
bir hayvan þeklinde
gelir. Halbuki insanlýk
seviyesine yükselen
tekrar hayvan olmaz.
Ýþte Ýslâm ulemasý
bunu bilmedikleri için
tenasüh'e düþmanlýklarýyla bütün ayetleri
ona uyan bir tefsirden
uzaklaþtýrmaya dikkat
etmiþlerdir.
Dirilmek lâfýnýn
arkasýndan gelen
Kuran'daki mahþer lâfýna gelince bu doðrudur.
Ýþte size bugün ilk vereceðim misal Meryem
Suresi'nin 66. ve 67.
ayetlerinden sonra
gelen 68. ayet de
böyledir.
Meryem Suresi'nin
66. ve 67. ayetleri:
"Ýnsan der ki: "Ben öleceðim de sonra dirilip
kabirden mi çýkarýlacaðým?" (67) Ýnsan kendisi önceden hiçbir þey
deðilken, onu yaratmýþ
olduðumuzu düþünmez
mi?" Bu ayetlerde

açýkça deniliyor ki: Hiç
yoktan sizi yaratmýþ
olan Allah için sizi
tekrar diriltmek, kabirden çýkarmak mümkün
deðil mi? Burada kabirden çýkacak olan çürümüþ beden olmayacaktýr elbette. Çünkü dünyadaki tabiat kanunlarýna, yani ilâhi kanunlarýn
dünyaya ait olanlarýna
aykýrýdýr. Ama o ruha
tekrar bir taze beden
vermek, tekrar baþka bir
ailenin çocuðu olarak
dünyaya getirmek tabiat
kanunlarýna hiç aykýrý
deðildir. O halde kabirden çýkmak, söylediðimiz gibi tekrar dünyaya
gelmek anlamýnadýr.
Erdem - Peki bunlardan sonra gelen 68. ayet
ne diyor?
Özden - 68. ayet de
diyor ki: "Rabbine and
olsun ki, biz onlarý da,
uyduklarý þeytanlarý da
elbette mahþerde toplayacaðýz. Sonra onlarý
cehennemin yanýnda diz
çöktürerek hazýr tutacaðýz." Ýlk nazarda
önceki ayetlerden sonra
bu ayet gelince Ahirette
dirilince þeytana uyanlar cehenneme gidecek-
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lerdir gibi bir manâ
çýkarmak mümkündür.
Ama Kuran biraz tetkik
edilince görülür, ki bir
süre içinde birçok
mevzua birden temas
edilmektedir. Bazen bir
mevzudan diðerine ani
atlayýþlar olmaktadýr.
Burada da söylenmek
istenen þudur: Ýnsanlar
dünyaya gelip gitmeler
esnasýnda ýslâh olmamýþlarsa hep kötü yolda
gitmiþlerse sonunda
onlarý bekleyen akýbet
cehennemdir. Burada
tekrar dünyaya gelmelerle ýslâh olmayanlarýn
akýbetinden
bahsedilmektedir.
Erdem - Baþka daha
tatminkâr ayetler hangileridir?
Özden - Tâ-Hâ suresi
55. ayet þöyle diyor:
"Sizi yerden (topraktan)
yarattýk. Gene oraya
iade edeceðiz ve sizi bir
kere daha oradan
çýkaracaðýz." Burada da
bedenden bahsedildiði
apaçýktýr. Topraktan
yaratýlan, yani dünya
maddesinden yaratýlan
bedendir, topraða dönen
yine bedendir. Oradan
bir kere daha çýkacak

olan gene beden olacaktýr. Topraktan ruh çýkmayacaðýna ve beden de
spatyoma (ahirete) gitmeyeceðine göre,
doðrudan tekrar
dünyaya gelmekten
bahsedildiði aþikârdýr.
Hele Mü'minun
Suresi'nin 99. ve 100.
ayetlerine bakýnýz:
"Onlardan birine ölüm
gelince: "Rabbim beni
geri gönder dünyaya.
Belki iyi iþler yaparým
ve yapmadan býraktýðýmý tamamlarým" der.
Hayýr! Onun söylediði
sadece kendi lâfýdýr.
Tekrar diriltilecekleri
güne kadar onlarýn
arkalarýnda, geriye dönmekten alýkoyan bir
engel vardýr." Bu
ayetlerde açýkça tekrar
dünyaya geri gönderilmekten bahsediliyor.
Ve deniyor ki: Geri gitmek sadece "Yarabbi
beni dünyaya geri gönder!.." demekle olmaz.
Tekrar dirilmek için
buna lâyýk olmak
lâzýmdýr. Yani ilâhi
idareci varlýklarca
(büyük meleklerce)
onun tekrar dünyaya
gitmesi münasip görül-

mesi, "bu þahýs geri
giderse kendisini düzeltebilir" denmesi lâzýmdýr. Yani tekrar dünyaya
gelmek, kolay olmadýðý
gibi nizamsýz da deðildir. Bu ayetler bunu da
açýkça söylüyor.
Erdem - Her isteyen
dünyaya tekrar gelemiyor mu ve herkes tekrar
dünyaya gelemez mi?
Özden - Bunu kýsmen
daha önce de söylemiþtim. Dünyaya ilk geliþ
de, ikinci veya daha
sonraki geliþler de
kiþinin ýslâh olmasý,
hatalarýndan kurtulmasý,
yani tekâmül etmesi
içindir. Þayet þahsýn
spatyomda çektiði vicdan azaplarý onun kendisini düzeltme yoluna
sokacak bir seviyeye
ulaþmamýþsa veya onun
için elveriþli þartlar
tamam deðilse dünyaya
gelemeyecektir. Sadece
istemek kâfi deðildir,
bir de buna lâyýk olmak
gerektir. Yani hazýr
dünyaya gelmiþken bu
hayatý en iyi bir þekilde
deðerlendirmek çok
akýllýca bir hareket olur.
Erdem - Bu çok
mühim bir husus. Þimdi
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vereceðiniz baþka misalleri dinliyorum.
Özden - Furkan
Suresinin 3. ayeti þöyle
diyor: "Kâfirler O'nu
býrakýp da hiçbir þey
yaratamayan, bilâkis
kendileri yaratýlmýþ
bulunan kendilerine ne
zarar, ne de fayda verebilen, öldürmeye, diriltmeye, ölüleri diriltip kabirden çýkarmaya güçleri yetmeyen tanrýlar
edindiler." Yaratmak,
öldürmek, diriltmek ve
ölüleri diriltip kabirden
çýkarmak ancak Allah'a
mahsustur. Bu cümlelerden de anlaþýldýðý gibi
dirilmek, kabirden çýkmak bedene ait þeylerdir. "Beden kabirden
çýkýyor"dan maksat da
dünya maddesinden
yapýlmýþ bir bedenle
ruhumuzun tekrar
dünyaya gelmesidir.
Bu ayet Taha suresinin
55. ayetindeki manâyý
takviye ediyor.
Lokman suresinin 28.
ayetinde yaratmanýn,
öldürmenin ve tekrar
diriltmenin Allah için
zor bir þey olmadýðý
ifade ve hattâ ihtar
ediliyor: "Ey insanlar!
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Sizin yaratýlmanýz ve
tekrar diriltilmeniz, tek
bir kiþinin yaratýlmasý
ve tekrar diriltilmesi
gibidir. Þüphe yok ki
Allah iþitendir, görendir." Acaba bu ayet neden yaratýlmaktan bahsettikten sonra tekrar diriltilmekten bahsediyor.
Çünkü bunlar arasýnda
fark var, onu belirtmek
istiyor. Yaratýlmak lâfý
hem ruhun ilk yaratýlýþý, hem de dünyaya
ilk geliþ anlamýnda kullanýlýyor. Halbuki dirilmek, tekrar dirilmek
sözleri ise dünyaya
tekrar gelmeyi ifade
ediyor. Vâkýa suresinin
60-61 ve 62. ayetleri
daha kat'i bir lisanla
tekrar dünyaya gelmeyi
vaadetmektedir: "Aranýzda ölümü takdir ettik." Tefsirlerde ölümün
þeklini, zamanýný, yerini
ve ecellerin miktarýný
biz tayin ederiz, manâsý
veriliyor. O halde
eceller bir tane deðildir.
(1) "Sizin gibi bir topluluk yaratýp yerinize geçirmek istersek ve sizi
bilemeyeceðiniz bir þekle döndürmeyi dilersek
önümüze kimse geçe-

mez. (62) And olsun ki
birinci (ilk) yaratýlýþýnýzý
bildiniz, fakat yine de
(tekrar yaratýlacaðýnýzý)
düþünmez misiniz?
Burada çok kat'i bir
lisanla diyor ki: "Ýstersek, sizi deðiþtirip baþka
bir þekle sokabiliriz ve
baþka bir topluluk yaratýp yerinize geçirebiliriz.
Bundan maksat teker teker hepinizi, tekrar baþka ve deðiþik bedenlerle
dünyaya getirebileceðimiz gibi, bir topluluðu
olduðu gibi öldürüp
baþka bedenler içinde
ama yine bir arada
tekrar dünyaya getirebiliriz. Buna inanmýyor
musunuz? Peki birinci
defa yaratýlýþýnýzý biliyor ve inanýyorsunuz da
tekrar tekrar yaratýlabileceðinizi nasýl bilmez,
buna inanmazsýnýz?"
Görülüyor ki Kuran'da
tekrar dünyaya gelme
birçok yerde apaþikâr,
hiç reddedilemeyecek
bir þekilde söylenmiþtir.
Dikkatli bir tetkik bunu
önümüze açýkça sermektedir.
(1) Hasan Basri Çantay:
Kuran'ý Hâkim ve
Meali Kerim S: 976
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Tanrý’dan UzakYaþantýmýz,
Bunalan Dünyamýz
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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"TANRI ÖLDÜ!"
19'ncu asrýn sonlarýnda Filozof Niçe
bu sözü ile aslýnda Batý Dünyasýnda
birkaç yüzyýldýr yaþanan inkârcý
materyalist akýmýn son noktasýný koymaktan baþka bir þey yapmýyordu.
Diller ne söylerse söylesin, geniþ
kitlelerin, yaþadýðýmýz þu yýllarda da,
ayný koyu maddeci görüþün buyruðunda davrandýðýný görüp durmaktayýz.
Sýkýntýnýn da, ayrýlýðýn da, yalanýn ve
kavganýn da sebebinin bu olduðunu;
düzenlerin bundan dolayý, böyle bozuk
iþlediðini Rehber Varlýk yýllar önce ne
özlü dile getirmiþti:

“… Ve biliniz ki, insan sýkýntýdadýr. Ve biliniz ki, þimdi
gönüllerde yer eden O'nun
dilediðinden baþkadýr da,
ondandýr hep sýkýntý ve
ondandýr hep böyle ayrý ayrý,
bölük bölük toplanmak. Ve iþte
ondan yalan ortada. Ve iþte
ondan kavga her zaman var. Ve
iþte ondan düzen böyle bozuk.
Böyle gidecekse, böyle duracaksa her þey yerinde, size ve
kardeþlerinize ne yazýk!”
Ýþte bu nedenledir ki hatýrlayacaksýnýz SEVGÝ DÜNYASI'nda bir yýldan
beri doðrudan "Tanrý Ýnancý" üzerinde
yazýlar kaleme almaktayým. Önce týp
profesörlerinin, felsefecilerin ve din
adamlarýnýn yaptýðým söyleþilerde
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Tanrý Ýnançlarýyla ilgili düþüncelerini
aktarmýþ; canlý ve cansýz âlemden pek
çok bilimsel kanýtý sizlerle paylaþmýþtým. Sonra da peygamberlerin
yaþantýlarý ve sözlerinden, kutsal kitaplardan inancýmýzý pekiþtirecek örnekler
sunmuþtum. En sonunda da Ülkemizdeki parapsikolojik çalýþmalardan
elde edilen çok çarpýcý sonuçlarýn
ýþýðýnda; sadece kör maddenin eseri
olan gelip geçici yaratýklar deðil, Yüce
Bir Kudretin sevgisinden varedilmiþ
ebediyete uzanan varlýklar olduðumuzu
göstermeye çalýþmýþtým.
Türkiyemiz’de Dr. Bedri
Ruhselman'ýn önayak olduðu parapsikolojik çalýþmalar; aslýnda Batý
Dünyasýnda 19'ncu yüzyýlýn ikinci
yarýsýnda baþlayan; akla, bilime, deneye ve kanýta dayanan "Ruhsal
Araþtýrma"larýn Ülkemizdeki bir
devamý idi. Baþta Ýngiltere'de olmak
üzere; pozitif bilimlerde Nobel ödüllü
üstün zekâlarýn da katkýlarda bulunduðu ekip çalýþmalarýnda, materyalist
görüþe bir panzehir olacak çok çarpýcý
sonuçlar elde edilmiþti.
Gelecek yazýlarýmýzda kuþkusuz
onlardan da örnekler sunacak ve sonra
da yaþadýðýmýz þu günlerde örneðin
"Tanrý Yanýlgýsý" gibi materyalist
akýmýn sözcülüðünü yapan kitaplar
üzerinde yeterince duracaðýz.
Ama önce yiðidin hakkýný yiðide teslim etmek ve materyalist akýmýn durup
dururken birdenbire ortaya çýkmadýðýný, düþünen kafalarda kuþkularýn
boþuna oluþmadýðýný göstermek;
geçmiþte yaþananlardan ibret almak ilk
görevimiz olmalý. Ýþte bu nedenlerle
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SEVGÝ DÜNYASI'na 1990 yýlýnýn son
aylarýnda baþlayýp, yýllarca sürdürdüðüm "Materyalizmin Kilometre Taþlarý" dizi yazýsýnda Filozoflarý "Tanrý
Öldü" yargýsýna götüren tarihsel gerçekler üzerinde alabildiðince durmuþtum. Gelecek sayýlarýmýzda o diziden
kýsa alýntýlarý sizlerle paylaþacaðým.
Ýlk olarak dizinin giriþ bölümündeki
"Bunalan Dünyamýz" baþlýklý 1990
Ekim ayýndaki yazýmý sunuyorum:
BUNALAN DÜNYAMIZ
Bir bunalým çaðýnda yaþýyoruz.
Kendi kendimizle kavgamýzla bunalýyoruz. Baþkalarýyla çekiþerek, didiþerek
bunalýyoruz. Yarataný inkâr ve isyanla
bunalýyoruz. Her þeyi unutturacak keyiflerle, zevklerle bir süre avunuyoruz.
Ayýlýnca yine bunalýyoruz.
Ýnsanlýk böyle bir dönemi ilk
yaþamýyor. Geçmiþ çaðlarda da, her
þeyin kapkara göründüðü nice yýllar
geçirilmiþ yeryüzünde. Ama þimdi
"ÝLK" olan bir þey var, evvelce hiç
yaþanmayan. Geçmiþte bunalýr, sýkýlýr,
umutlu ya da umutsuz yaþar giderdik.
Bize ne olursa olsun deðiþmeyen bir
þey vardý: Güneþ ayný güneþ, dünya
ayný dünya!.. Þimdi öyle mi ya?!.. Biz
sýkýlýr, bunalýrken, dünyamýz daha
sýkýlýyor, daha bunalýyor. Toprak, hava,
su yüz milyonlarca yýldýr koruya
geldikleri saflýklarýný hýzla yitiriyor;
tükeniyor, bozuluyor kirleniyor.
Soluduðumuzu, yediðimizi, içtiðimizi
veremeyecek hale geliyor, insan ise
kapýsýný çalan açlýk, sefalet ve yok
oluþun farkýnda deðilmiþçesine süratle
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üreyip çoðalarak topyekûn mahvýna
doðru hýzla yol alýyor.
Kurtuluþ var mý?!. Kimde, nerede, ne
zaman? Ama önce teþhiste, hastalýðý
doðru tanýmlamada anlaþalým, birleþelim. Öyleyse insana Varedicisini ve
varoluþ nedenini unutturan ve tüm
dünyayý sarmýþ olan maddeci hayat
görüþünü, yani "MATERYALÝZM"i
yakýndan tanýyalým. Onu doðuran tarihsel nedenleri ana hatlarýyla geçmiþten
günümüze inceleyelim. Gelecek sayýdan itibaren iþleyeceðimiz bu konuya
bir baþlangýç olmak üzere, bugünkü
uygulamalarýyla dünyamýzýn hayatî
sorunlarýna bir cevap alabilir miyiz
diye semavî dinlere doðuþlarýndan
itibaren hýzlýca bir göz atalým.
On ikinci kýyametten artakalan dönemimizin Âdem'i ve ondan yaratýlan eþi
Havva ile insanlar yeryüzünde yeniden
çoðalmaya baþladýlar. O zamanlar tek
bir topluluk ve tek bir din vardý
yeryüzünde. Ne var ki insanlarýn
Âdem'in benimsettiði doðru yaþam
kurallarýndan sapýp, nefislerine benliklerine uymalarý çok zaman almadý. Ve
böylece birbirlerinden ayrýlýp, daðýlmaya baþladýlar yeryüzünde. Zaman
akýp geçerken Yaratan'larýný iyice unuttular. Güneþ'e, aya, yýldýzlara, doða
güçlerine tapmaya, onlardan medet
ummaya koyuldular. Ama Yaratan,
onlarý baþýboþ býrakmadý. Düzen bozuldukça, aralarýndan seçtiði gülyüzlü
peygamberler aracýlýðýyla doðru sözleri, doðru örnekleri usanmadan bildirdi, gösterdi. Hz. Musa'ya kadar, tabir
yerindeyse, itfaiyenin yangýn çýkan yerlere koþuþturmasý gibi, deðiþik yörel-
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erde ve topluluklarda bu böyle sürdü
gitti.

Hz. Musa ile bir büyük deðiþiklik baþladý. Zamanýmýzdan
3300 yýl kadar önce Yaratan,
seçtiði bir toplumu, Ýsrailoðullarýný, sürekli destekleyeceði,
bilgilendireceði, elinin hep
üzerlerinde olacaðý müjdesiyle
yola çýkardý. Buna karþýlýk
Ýsrailoðullarý da O'nun on emrini uygulayacaklardý: Putlara
deðil, tek Allah'a tapacaklardý.
Allah'ýn adýný boþ yere kullanmayacak, cumartesi tatiline
uyacak, ana-babaya saygý duyacak, öldürmeyecek, zina etmeyecek, hýrsýzlýk yapmayacak, yalan
þahitlik ve komþu malýna göz
dikmekten uzak kalacaklardý.
Ýsrailoðullarýnýn bu doðru
kurallara uyduklarý zamanlar
olmadý deðil. Ama çokça þaþkýn
ve yoldan sapanlardan oldular.
Kendilerine sürekli mucizeler ve
deliller gösteren ve ahitlerini
hatýrlatan pek çok nebiler gönderildi. Zaman zaman da dünyevî felaketler ve cezalarla
anla-yacaklarý dilden konuþuldu. Böylece aradan 1300 yýl
kadar geçti.
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Artýk Allah'ýn esas dileðine, tüm
insanlarýn O'nun buyruðunda birleþmesi ve her gönülde O'nun yerinin yapýlmasý dileðine bir adým daha atýlmasý
zamaný gelmiþti. Ýsrailoðullarý arasýndan seçilmiþ, hem Resul, hem Nebi
olan bir gülyüzlü Hz. Ýsa, O'nun bütün
insanlarýn Rabbi olduðunu, her milleti
eþ sevgiyle sevdiðini, bir millete ayrýcalýklý lütuflarda bulunmasýnýn bile,
aslýnda tüm insanlarýn hayrýný
amaçladýðýný daðda, kýrda, bayýrda tüm
Ýsrailoðullarýna ilan etti. Rabbin özel
seçtiði olmanýn gururu, özden sapmýþ
olmanýn saldýrganlýðý içindeki kavmi
onu bir kaþýk suda hemen boðuverirdi
ama gösterdiði mucizeler, þimdiye
kadar hiçbir yerde sergilenmemiþti.
Ölüler diriliyor, körlerin gözü açýlýyor,
hastalar iyileþiyordu. Mesellerle
süslenmiþ sözleri, hem basit, anlaþýlýr
cinsten, hem binbir anlamla yüklüydü.
Halký peþinden sürüklüyordu. Öðretiþi
neredeyse tek cümleydi: Rabbini bilecek, komþunu kendin gibi sevecek,
sana yapýlmasýný istemediðini baþkasýna yapmayacaksýn. Hani çok sonralarý
Yunus Emre'nin Þiirleþtirdiði gibi:

Sen sana ne sanursan
Ayruða da onu san
Dört kitabýn manasý
Budur eðer var ise
Hz. Ýsa'nýn ölümünden sonra, onun
havarisi on iki kiþi, bütün insanlara
seslenen bu dini, Kudüs'ten Roma'ya
kadar tüm batýda yaymak için
insanüstü çaba sarf ettiler. Öldükleri
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zaman ayak bastýklarý yerlerde temeller
atýlmýþ, köprübaþlarý tutulmuþtu.
Korkunç eziyetlere raðmen inancýndan
sapmayan ve gittikçe örgütlenip
büyüyen Hýristiyanlar, nihayet Hz. Ýsa'dan 300 yýl sonra üç kýtaya yayýlmýþ
Roma Ýmparatorluðuna hakim oldular.
Ne var ki geçen zamanla birlikte din,
özünden saptýrýlýp bir zulüm aracý
haline getirilmiþ, kurucusu, insan
sýfatýndan Allah'ýn oðlu mertebesine
yükseltilmiþ, temellerinde büyük gedikler açýlmýþtý.
Doðrularýn tüm insanlara din yoluyla
son defa duyurulmasý vakti gelmiþti.

Hz. Ýsa'dan 600 yýl kadar
sonra Mekke'de yaþayan, okuma
yazma bilmez, kýrk yaþýndaki
üstün ahlâk ve akýlla bezenmiþ
bir üstün insanýn
görevlendirilmesiyle son din
ortaya konuyordu. Hz.
Muhammed'in Yaratan'ýn katýndan vahiy yoluyla aldýðý bilgiler,
önceki dinleri ve peygamberleri
doðruluyor, aslýnda hepsinin
ayný temel gerçekleri duyurduðunu vurguluyordu. Ancak
peygamberlerin getirdiði
gerçeklerin, din adamlarýnca
bozulduðu, ayrýca geliþen insanlarýn yeni bilgilere, yeni kurallara ihtiyacý olduðu, bu nedenle
Allah'ýn Resulü Hz.
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Muhammed'in son nebi olarak
görevlendirildiði söyleniyordu.
Bildiðiniz gibi bu son dinin yayýlmasý
daha da çabuk oldu. Kurucusunun
ölümünden 80 sene kadar sonra
Ýspanya'dan Çin'e kadar yýldýrým hýzýyla yayýldý. Hýristiyan Avrupa, karanlýk
ortaçaðý yaþarken, doðuda üstün bir
kültür ve uygarlýk çaðýný yaþattý. Haçlý
Seferleriyle, Hýristiyan batýya aktarýlan
bu uygarlýk, bugün dünyanýn eriþtiði
bilgi seviyesinin ilk ateþleyicisi ve
hammaddesi olma gibi yüce bir vasýtalýk görevini de yerine getirdi. Ne
yazýk ki kendisi önce durakladý ve
sonra gerileye gerileye zamanýmýza
kadar geldi.
Acý ama apaçýk bir gerçek: Ýnsanlarýn
mutluluðu ve hayrý için gönderilmiþ
dinlerin hepsi de bugün tek kurtuluþ
yolumuz olan sevgi ve birliði öðretmenin çok uzaðýndalar. Öyle lüzumsuz
ayrýntýlar ve þekiller içine dalmýþlar ki,
sanki dünyanýn bir uçuruma hýzla yaklaþtýðýnýn farkýnda bile gözükmüyorlar.
Hýristiyanlýðýn Papa'sý için doðum
kontrol haplarý, tüp bebek ve boþanma
yasaklarýyla uðraþmak her þeyin önüne
geçiyor, Ýslam kuruluþlarý ise "Cihad"
ve "Þeriat" dýþýnda baþka þeye önem
vermez gözüküyorlar. Bunun üzücü bir
örneðini bu yýlýn nisan ayýnda dinleyici
olarak katýldýðým bir Ýslamî toplantýda
yaþadým. Aslýnda açýk oturumun
konusu ne de güzeldi: "Deðiþen
Dünyada Müslüman'ýn Tavrý?" Eski bir
bakan, bir baþyazar ve iki profesörden
oluþan, hepsi de Ýslam kültürünün
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yetiþtirdiði üst seviyedeki konuþmacýlarýn çaðdaþ sorunlara deðinecekleri beklentisi içindeydim. Dördü de,
derli toplu, akýllý, bilgili, sürükleyici,
zaman zaman esprili bir hitabetle, sinema salonunu tamamen dolduran genç
dinleyicilere coþkulu anlar yaþattýlar.
Ama ne onlarda ve ne de daha sonra
gençlerin yazýlý sorularýnda artan
nüfus; azalan gýda üretimi; yok olan,
kirlenen toprak, hava, su; tükenen enerji kaynaklarý, yok edici nükleer silahlar
ve delinen ozon tabakasýnýn bahsi
geçmiyordu. "Deðiþen Dünya" sözü
edildiðine göre en baþta bu hayatî
sorunlara Ýslam'ýn sunduðu reçeteler
dile getirilmeli deðil miydi?
"Cihad" ve "Þeriat" sloganlarýndan
çok, önce bugün Ýslam'ýn bir
özeleþtiriye büyük ihtiyacý var.
1960'lardan beri Almanya'dayýz.
Çalýþan yüz binlerce yurttaþýmýzýn yaný
sýra pek çok din görevlisi de orada
yaþýyor. Almanya'da düþünce ve yayýn
özgürlüðü, inancýný yayma, propaganda
kapýsý ardýna kadar açýk. Almanca
gazete, dergi çýkarabilir; radyo, hatta
özel TV istasyonu bile kurabilirsin.
Petrol ülkesi Müslüman Ortadoðu
ülkelerinin Petro-Dolarlarýyla saðlam
bir finans kaynaðýn da mevcut. Un var,
þeker var, yað var. Niçin bu kadar yýl
boyunca Alman milletinde Ýslâmî bir
uyanýþ, Ýslâm'a bir dönüþ gerçekleþtirilemedi? Yapýlacak özeleþtiride bunun
temel nedenleri iyice araþtýrýlmalý!.
Çaðý yakalamadan, çaðýn sorunlarýna
tutarlý çözümler getirmeden, sevgi,
bilgi, hoþgörü ve insanlýk yolunda
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örnek olup özendirmeden hiçbir doktrin, ideoloji, din veya inanç sisteminin
geliþip yayýlmayacaðý gerçeði mutlaka
görülmelidir.
Materyalist, maddeci hayat görüþü
Hýristiyan batýda doðmuþ, orada
geliþmiþ ve insanlýðý bugünkü karanlýk
çýkmaz sokaklara hapsetmiþ bir
felsefedir. Bilim ve teknikte ilerlemiþ
Batý'nýn çekiciliðiyle, bugün dünyanýn
her yanýnda etken olan, kafalara ve
gönüllere hükmeden bu maddeci hayat
görüþü, insanlýðý yok oluþ sýnýrýna
getiren en temel nedendir. Þu ne tuhaf
ki, dertlerimizden kurtulmak için çözüm arayan kafalar, bu felsefeyle þartlandýrýlmýþ olduðundan, bulunan çareler, derdimizi artýrmaktan öteye gidememektedir. Ýnsanlarýn mutlaka Yaratan inancýný ve O'nun deðiþmeyen
ahlâk kurallarýný temel kabul eden ve
bilimsel esaslara dayanan yepyeni bir
hayat görüþüne süratle inandýrýlmasý
gerekmektedir. Bu yeni hayat görüþünün her millete ve her zamana kolaylýkla uyabilmesi için, insanýn aklýna ve
gönlüne geçmiþ çaðlara nazaran daha
geniþ özgürlük tanýmasý, laik bir tabana oturtulmasý vazgeçilmez bir þarttýr.
Maddeci hayat görüþünün tamamen
karþýsýnda olacak olan bu yeni sistemin, saðlamca kurulabilmesi için
materyalist hayat görüþünü yakýndan
tanýmamýz çok yararlar saðlayacaktýr.
Madem ki bu görüþ Hýristiyan batýdan doðmuþtur, öyleyse onu
Hýristiyanlýðýn doðuþundan itibaren
incelemek gerekir. Gelecek sayýda buna
baþlayacaðýz.

SEVGÝ DÜNYASI
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"Turhan'ýn dünyasý, yaþadýðýmýz gerçek dünyanýn eleþtirisiyle oluþtu...
Alternatif bir dünyadýr bu... Coðrafyasý dördüncü boyuta yayýlýr...
Turhan'da artýk zaman korkusu kalmadý...
Zaman artýk Turhan'a çalýþýyor." Ýlhan Selçuk

Çizgi’de Sergilenen
Ýnsan Manzaralarý
Güngör Özyiðit

Dünya karikatüründe kalýcý bir iz
býrakan Turhan Selçuk, aramýzdan
ayrýldý; ama eserleriyle yine aramýzda.
Kardeþi Ýlhan Selçuk az sözle çok þey
anlatma hünerine erip "sözün efendisi"
olurken, sözün bittiði yerde Turhan

Selçuk çizgi ile evrensel bir dil oluþturarak "çizginin ustasý" ünvanýný
kazanýr. Ve her ikisi de "Türk
Aydýnlanmasý"nýn dünya çapýnda öncüleri olurlar. Yine Ýlhan Selçuk'un deyiþiyle Cumhuriyet bir aydýnlanmadýr.
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Karikatür de aydýnlanmanýn ürünüdür.
Ýlhan Selçuk, yýllar önce yazdýðý bir
yazýda kardeþini þöyle deðerlendirir:
"Turhan'ýn dünyasý, yaþadýðýmýz
gerçek dünyanýn eleþtirisiyle oluþtu...
Alternatif bir dünyadýr bu... Coðrafyasý
dördüncü boyuta yayýlýr... Turhan'da
artýk zaman korkusu kalmadý... Zaman
artýk Turhan'a çalýþýyor."
Bazý insanlar, iþte böyle, daha
yaþarken zamaný, ölümü aþarlar ve
ölümsüzler kervanýna katýlýrlar. Ýnsanlýk ailesinin onur listesinde yerlerini
alýrlar.
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kesmesi demektir. Kalem, diðer yönden, odunun uygarlýða dönüþmüþ, yontulmuþ, rafine olmuþ halidir. Ve kalem,
kalem tutan elleri de, kendi gibi
inceltir, daha bir insana dönüþtürür.

KENDÝ GÖZÜYLE...
Turhan Selçuk, karikatürü çizgiyle
mizah yapma sanatý olarak tanýmlar.
Ona göre karikatür çizeri, söyleyeceðini en kýsa yoldan, zahmetsizce, fakat
çarpýcý bir þekilde söyler. Çizgileri
sempatiktir, ilgi çeker. Karikatürü vareden öðeleri þöyle sýralar: "Fikirde
þaþýrtýcý, beklenmedik bir yakalayýþ,
kavrayýþ ve sunuþ, mizahi yoðunluk...
Çizgide anlatým gücü yüksek bir çizgi,
bu çizgideki mizahi eðilimin yoðunluðu... Karikatürist, fikrini ifade
ederken bir üslûba da sahip olmak
zorundadýr. Ve bu çizgilerindeki özgünlük onun imzasý olacaktýr."
Karikatüristin iþi, çizgiyle düþünmek
ve yine çizgiyle düþündürmek ve biraz
da býyýk altýndan güldürmektir.
Örneðin kalem ve yazý, uygarlýðýn
çýkýþ noktasýdýr. Böyleyken kalem
erbabýnýn yolunu kesmek, insanýn,
Nasrettin Hoca misali bindiði dalý

"Karikatür, mizahýn soyutlanmasýnda
çizgilerin geometrisine varmaktýr" diye
de tanýmlanýr. Nitekim çöp adam bile
çizemeyen Livaneli, Turhan sayesinde,
onun çizgisini taklit ederek üç üçgenle
Ýnönü'yü çizebildiðini söyler. Yusuf
Ziya Ortaç "Sayýn Ýnönü'yü uzaktan
seyrederken Turhan Selçuk'un üçgenlerle çizdiði karikatür yürüyor sandým"
der.
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BAÞKALARININ DÝLÝYLE...
"Yazý ustasý, Yaþar Kemal, Turhan'ýn sanatýna iliþkin olarak þunlarý söyler:
"Turhan'ýn çizgileri düzdür, yalýndýr, zengindir. Pýrýl pýrýl, bütün çapaklardan
arýnmýþtýr. Zulme, kötülüðe, insanlýðý aþaðýlamaya, acýya, sömürüye sonuna kadar
karþýdýr. Turhan'ýn savaþý insanla deðil, insanýn düþük yanlarýyladýr. Turhan
dünyanýn kötülüklerinin, karanlýklarýnýn ortasýnda durmuþ bir ýþýk gösterendir
durmadan. Turhan'da insanlýk aðlarken gülendir."
Çetin Altan: "Turhan'ýn eserlerinde yazýlý espriden bir
koltuk deðneði bulamazsýnýz" der ve ekler "Espri, hiciv,
tezat ve beþeri zaaf karikatürün altýnda deðil, çizginin
içindedir."
Bülent Ecevit, "Türk Halký'nýn yüce mizah gücünü,
Nasrettin Hoca'dan sonra bir kez daha dünyaya tanýtan
sanatçýlarýmýzdandýr" dedikten sonra, þu saptamada
bulunur: "Çizgide de, sözde de özlülüðü sýnýrýna vardýrmýþtýr. Karikatürün sosyal ve siyasal içeriðini derinleþtirirken, sanat deðerini de yükseltmiþtir. Türk
toplumunun sorunlarýna eðildiðinde de evrenseldir."
Turhan Selçuk, çizgileriyle bir þimþek çaktýrýr
gözünüzde ve o kadar kýsa sürede size gerçeði gösterir
ve üzerinde düþünmeye yöneltir.
Dünyanýn sorunlarýný, insanýn türlü hallerini mizahla
yumuþatarak insana ayna tutan ve güldürürken düþündüren Nasrettin Hoca, dünya çapýnda bir mizah ustasý
olarak, Turhan'ýn çizgisinde dünyayý taþýr baþýnda.
Dünya, Turhan'ýn deðerini biliyor ve birçok ödülle baþýný taçlandýrýyor. Ýþte
Sovyetskaya Rossýya - Moskova'da çýkan bir yazý:
"...Ýstanbul'un diðer bir köþesinde dünyanýn sayýlý, büyük karikatüristlerinden
biri olan Turhan Selçuk oturuyor. O, konuþkan olmayan bir insandýr. Ama onun
konuþmaya, kelimelere ihtiyacý yoktur. Anlatmak istediklerini ve çoðunluðun
duygularýný bir iki çizgi ile dile getirebilmektedir."
Ýþte alýk diye nitelenen ve oltaya gelen balýk üzerinden bir mesaj. Ahmet Arif,
insanýn aklýna, özgür seçimine, deðiþtirici devrimci gücüne gönderme yaparak
þöyle der:
Büyük balýk küçük balýðý yutar demiþler
Halt etmiþler
Sen balýk mýsýn Ahmet!..

SEVGÝ DÜNYASI
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Küçük balýklar birleþip
örgütlenince, büyük balýktan
daha da büyük bir hale gelir. Bu
kere büyük balýk yutulacak bir
yem olur. Ve Turhan'ýn
çizgisinde hak yerini bulur.

1971 yýlýnda askeri darbe olur. Ve Turhan
Selçuk, tutuklanarak içeri alýnýr. Ayný tarihte
Best From The World Press'de þu yazý yer alýr:
"Yapýtlarý ATLAS'a muntazaman kývanç veren
Turhan Selçuk, Türkiye'nin en ünlü karikatüristidir. Ne var ki, Türkiye, onu, öteki önde gelen
gazeteciler, yazarlar, þairler ve profesörlerle birlikte, hiçbir gerekçe göstermeksizin tutuklayarak
onurlandýrdý!.." Halký uyandýrmak, bilinçlendirmek, kendi gücünün farkýna vardýrmak
isteyen yazar-çizer takýmýnýn, baskýlý rejimlerde gideceði yer, penceresi kalem
parmaklýklý bir hane, yani hapishane...
Kuran, halklarý
"Davar sürüsü
olmayýn. Sizi gütmelerine izin vermeyin" diye uyarýyor. Pir Sultan Abdal
"Koyun olduk söz
dinledik / Sürüye saydýlar bizi" diyor. Ama insanlar koyun olmayý kabullenip,
çobanýn çaldýðý kavalýn sesine kapýlýp hem sürülüyor hem de süründürülüyor.
Ýnsanlarýn sürü gibi güdülmesi,
dünyayý yöneten gerdanlý-göbekli
kodamanlarýn iþine geliyor.
Onlarýn elleri hiç boþ durmuyor.
Bir iþ yapýyor görüntüsü vererek,
durmadan dünyanýn baþýna çorap
örüyorlar!..
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Dizilerle, magazinle ve futbolla
kitleleri uyutup duruyorlar. Mitolojideki
Atlas, dünyayý omuzlar, o sorumluluðu
üstlenir. Günümüzün Atlas'ý ise, yine bir
dünya taþýr omuzlarýnda ama bu, meþin
yuvarlaklý bir dünyadýr!..

Sanat insanýn bileðinde altýn bir
bileziktir. Ýnsan o sayede geçimini
saðlar, saygýnlýk kazanýr. Yazar-çizer
takýmýnýn bileðinde de sanat bir
bileziktir. Ne var ki kelepçeye
dönüþen çelik bir bilezik!..

Türk halký baskýlar karþýsýnda sabreder,
susar, mizaha sýðýnýr, katlanýr ama iþ bir
raddeye geldiðinde tokadý da patlatýr. Ýþte
Turhan'ýn dilinden Abdülcanbaz'ýn
tanýtýmý:
"Abdülcanbaz, halktan bir kiþidir.
Deðerlerini, cevherlerini yitirmemiþ biri.
Ýyiden, doðrudan, halktan ve haktan yana
olduðu için güçlüdür. 'Bizim insanýmýzdýr'
o, sakin görünüþlüdür, fakat zamanýnda,
ünlü Osmanlý tokadýný en can alýcý noktaya vurmasýný bilir. Halkýný seven her
dürüst ve namuslu kiþide az çok
Abdülcanbazlýk vardýr."

SEVGÝ DÜNYASI
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Turhan Selçuk, son karikatüründe, ezaevine dönen cezaevi'nden bir aydýnýn
gerçek özgürlüðe çýkýþýnýn trajedisini gözler önüne serer.
O þimdi Nevþehir'in Hacýbektaþ Ýlçesi'nde Mahsunî Þerif'in mezarý ile Âþýk
Veysel, Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre'nin heykellerinin bulunduðu çilehane
bölgesinde toprakla buluþtu. Sonra da kendi çizdiði Hz. Ali sofrasýnda yerini aldý.
Eþitlik, düþünce özgürlüðü, demokrasi, adalet, sanat, hoþgörü, lâiklik ve çaðdaþlýk
gibi nimetlerin sunulduðu ne hoþ bir sofradýr o!..
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Seda Baðcan Kimdir: 1969 Ankara doðumlu olan Seda
Baðcan, orta öðrenimini Fransýzca eðitim veren Tevfik Fikret
Lisesi'nde yaptý. Üniversite eðitimini ise Orta Doðu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliði
Bölümü'nü bitirerek tamamladý.
Müzik yaþamýna çok küçük yaþlarda halasý Selda Baðcan'ýn
hediye ettiði piyano ile baþlayan Seda Baðcan, ilk konser deneyimini, henüz altý yaþýndayken Ankara Radyosu Türk Müziði Korosu ve Saz Ekibi ile verdiði konserle yaþadý. Yedi yaþýnda Ankara
Konservatuarý'nýn deðerli hocalarýndan Prof. Dr. Muzaffer Arkan'dan piyano ve armoni dersleri almaya baþladý ve
Ankara Müzik Derneði Çocuk Korosu, Mustafa
Apaydýn yönetimindeki TRT Ankara Çoksesli
Gençlik Korosu'nda uzun seneler þarký söyledi.
Ankara Opera ve Balesi'nin sahneye koyduðu
Benjamin Britain'in "Bir Opera Yapalým"
operetinde ve çeþitli operalarda oynayan Seda Baðcan,
üniversite yýllarýnda da çeþitli pop ve caz orkestralarýyla çalýþtý, konserler verdi.
Türkiye'de Eurovision Þarký Yarýþmasý elemelerine, Kuþadasý Festivaline ve Altýn Anten gibi
müzik yarýþmalarýna katýldý. Seda Baðcan, üniversiteyi bitirdikten sonra biomedikal (týbbi
elektronik) mühendisliði dalýnda uzmanlaþarak, Türkiye'de (Ýzmir) ve Almanya'da Týbbi
Diagnostik alanýnda önde gelen þirketlerini kurdu ve yönetti. Bu arada ailede meydana gelen
ciddi bir rahatsýzlýða çare bulma araþtýrmalarý sýrasýnda, tamamlayýcý týp yöntemleriyle tanýþýp
kendini bu alanda da yetiþtirmeye baþlayan Seda Baðcan, Reiki master, Reconnection (Tekrar
Baðlantý Þifasý) uygulayýcýsý, Signature Cell Healing (Ýmza Hücresi Þifasý) öðretmeni,
Deeksha vericisidir. Gerek yurtdýþý'nda gerek yurtiçi'nde þifa, müzik ve bilimin buluþmasý
konulu atölye çalýþmalarý ve seminerler veriyor.
Ýnsanlarýn kendi kiþisel geliþim süreçlerine yardým ederek kendi potansiyellerine ulaþmalarýna rehberlik ettiði gibi onlarýn hastalýklardan kurtulmasý, önemli zararlý alýþkanlýklarýný býrakmasý, zihinlerini sakinleþtirmeleri, farkýndalýklarýnýn artýrýlmasý konularýnda yol göstermekte
olan Seda Baðcan'ýn hayat tutkusu "þifa, müzik ve bilim"den oluþuyor.
1990'lardan bu yana Hatha Yoga, Asthanga ve Jivamukti Yoga ve daha sonra Yogi Bajian'ýn
öðretisi olan Kundalini Yoga yapan ve Naam Yoga öðretmeni olan sanatçý yoga dersleri de
veriyor.
Yoga, etüd ve etkinlikleri süresinde mantralarla tanýþan, mantra müziðiyle Türk ezgilerini
buluþturma fikriyle yola çýkarak, son derece titiz bir çalýþma sonucu müzik albümünü gerçekleþtiren Seda Baðcan, on yýldýr Almanya'da yaþýyor.
Cennetten Gelen Mantra Müziði'nin yeni yýldýzý olarak mantra müziði dünyasýnda en
yukarýlara ulaþan sanatçýnýn albümündeki tüm besteler kendisine ait.

SEVGÝ DÜNYASI
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Cennetten Gelen Müziðin
Parlayan Güneþi
Nihal Gürsoy
Nihal Gürsoy - Sevgili Seda Baðcan,
özgeçmiþinizi okuyunca oldukça
þaþýrdým ve sizi tanýmakta bu kadar geç
kaldýðýmýz için üzüldüm doðrusu.
Türkiye sizinle tanýþýncaya kadar, siz
çoktan bir dünya starý olmuþsunuz.

Bunun dýþýnda dergimizin de ilgi alanýna giren pek çok konuda faaliyet gösteriyorsunuz ve hepsinde uzmanlaþmýþsýnýz. Öncelikle sizi yürekten
kutluyorum. Bunca uðraþý bir arada
nasýl yürütüyorsunuz?
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Seda Baðcan - Çük teþekkür ediyorum. Öncelikle þunu belirtmek isterim
ki müzik-bilim ve þifayý buluþturmak
benim hayat amacým. Aslýnda bilimsel
temellere oturtarak renk, ses ve þifayý
birleþtirdiðinizde insanlarýn þifalanmalarýna, titreþimlerinin ve
frekanslarýnýn yükselerek farkýndalýklarýnýn artmasýna hizmet edebiliyorsunuz. Bu benim için de çok besleyici
oluyor. Dünya'nýn herhangi bir yerinde
konser verdiðimde dinleyicinin farklý
bir boyutta titreþtiðini ve genellikle
gözyaþlarýnýn da eþlik ettiði bir buluþmanýn yaþandýðýný görebiliyorum. Ayný
zamanda atölye çalýþmalarý (workshoplar), seminer ve þifa çalýþmalarýyla
da müzik çalýþmalarýmý destekliyorum,
iç içe yani birbiriyle baðlantýlý oluyor
hepsi.
Nihal Gürsoy - Affedersiniz, burada
aklýma takýlan bir þeyi sormak istiyorum. Elektronik mühendisisiniz, elektronik konusunun müzikle baðlantýsýný
tahmin edebiliyorum, fakat daha sonra
biomedikal (týbbi malzeme) konusunda
uzmanlaþmýþsýnýz. Hattâ hâlâ yürürlükte olan iki þirket kurmuþsunuz uzmanlýk alanýnýzýn yaptýðýnýz iþlerle bir ilgisi
var mý?
Seda Baðcan - Evet. Biliyorsunuz
müzisyen bir aileden geliyorum. Bizim
ailede herkes müzik eðitimlerinin veya
uðraþlarýnýn yanýnda bir baþka alanda
da yüksek öðrenim görmüþlerdir. Ben
de elektronik mühendisliði konusunu
müzikle paralelliklerini kurabileceðim
bir dal olarak seçtim. Týbbi medikal
konusuna gelince benim uðraþ alanýma
giren alet ve malzemeler ses ve frekans
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üzerine yani yine bilgilerimi buluþturabileceðim bir alana yöneldim.
Elektronik, frekans ve titreþimlere ait
birikimin de müziðime yansýyor.
Nihal Gürsoy - Sizin yaptýðýnýz
müziðin dünyadaki ismi MANTRA
müziði. Bu son yýllarda oldukça yaygýn
bazen newage ya da etnik müzik diye
adlandýrýlsa da asýl olarak "mantra
müziði" deniliyor. Bizi yaptýðýnýz
müzik hakkýnda biraz bilgilendirir
misiniz?
Seda Baðcan - Genellikle meditasyon ve yoga yapýlýrken dinlendiði
düþünülüyorsa da aslýnda her zaman
dinlenilebilecek bir müzik. "Cennetten
gelen müzik" diye anýlýyor.

Evrenin frekanslarý olan ses
ve titreþimlerin müzikle birleþmesine "mantra müziði" diyoruz. Her harfin, her hecenin,
her kelimenin bir titreþimi
vardýr. Mantra müziði bunlardan faydalanarak kiþinin zihnini
boþaltýr, frekansýný yükselterek,
baþka bir farkýndalýða ulaþmasýný, içsel bir yolculuða çýkmasýný hedefler.
Nihal Gürsoy - Albümünüzün ismi
"Sunrise" (Güneþin Doðuþu) çok
anlamlý olmasýna raðmen yine de sormak istiyorum sizin için hangi mesajý
taþýyor diye?
Seda Baðcan - Aydýnlýk bir dönemin
baþlamasý, insanýn kendi ýþýðýnýn farký-
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na varmasý ve yükselmesi, insanlýðýn
aydýnlýða çýkýþý gibi benzer pek çok
anlamý içeriyor.
Nihal Gürsoy - Albümde, Türk ezgilerinden de enstrümanlarýndan da
yararlandýðýnýzý söylüyorsunuz. Meselâ
neler bunlar?
Seda Baðcan - Baþta ney ve ud
olmak üzere darbuka, rebap, bendir
gibi pek çok enstrümandan yararlandýk.
Ayrýca bestelerimden biri tamamen
hicaz makamýnda. Kardeþlerim
Serenat, Sonat Baðcan Taneri, Ankara
Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý,
Ankara Kültür Bakanlýðý çok sesli
korosu ve Devlet Sanatçýlarý'nýn da
katkýlarý oldu bu albümde.
Nihal Gürsoy - Osmanlý döneminde
de "Þifahaneler" vardý biliyorsunuz.
Orada da musikideki çeþitli makamlar
belirli hastalýklarýn tedavisinde kullanýlýrdý. Özellikle ruhsal rahatsýzlýklar
bu yolla þifalandýrýlýrdý. Mantra
Müziði'nde de belli rahatsýzlýklara
yönelik özel ritmler var mý?
Seda Baðcan - Evet. Çakralar ve
onlarýn renklerine yönelik ses ve
titreþimi birlikte kullanmak gerekiyor.
Bunun için bu konudaki bilimsel çalýþmalarý takip ederek, inceleyerek son
derece bilinçli hareket etmek lâzým
geliyor. "Sunrise" albümü kalp çakrasýna yönelik bir mantra müziðidir diyebiliriz.
Nihal Gürsoy - Ülkemizde geç
keþfedilmekle birlikte çoktan bir dünya
yýldýzý oldunuz. 2009 Kasým Ayý'nda
Avrupa'da çýkan "sunrise" albümünüz
müzik listelerinin en üst sýralarýna týrmandý. Avrupa'da ve ABD'de albüm
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çok ilgi gördü ve beðenildi. "Süper
Babaanne" lakaplý Tina Turner'la da
ayný projede yer alacaksýnýz yakýnda.
Sanýyorum iki albümlük bir anlaþmaya
imza attýnýz birlikte, bu nasýl gerçekleþti?
Seda Baðcan - Tina Turner 2009
yýlýnda Decken Shak-Dagsay, Regula
Curti ile birlikte "Beyond" adlý ilk
mantra albümünü çýkardý. Avrupa'daki
müzik þirketimiz ayný. Bu proje benim.
Sunrise albümümün, müziðimin ve sesimin Avrupa'da ve Amerika'da çok
beðenilmesi üzerine geliþti. Dechen
Shak ile " beraber konser verelim" diye
konuþmuþtuk. Sonra konser projesi
albüme dönüþtü. Bu sene Tina Turner
ve Dechen Shak Dagsay ile mantra
albümü, 2011'de de bir Sufi albümü
çýkaracaðýz. Yani Tina Turner'la beni
Silenzio Music ve Dechen Shak
Dagsay buluþturdu. Dechen Shak
Dagsay'da Tibetli çok sevilen bir
Mantra Sanatçýsý. Albümde benim
bestelerime de yer vereceðiz.
Nihal Gürsoy - Neredeyse tüm
dünyayý müziðinizle dolaþacaksýnýz.
Nerelere gideceksiniz?
Seda Baðcan - 2010'da Amerika'
Ýngiltere, Ýsviçre, Almanya, Belçika,
Fransa, Hindistan, Çek
Cumhuriyeti'nde konserlerim olacak.
Nihal Gürsoy - Ýslâm dinindeki
zikirlerde kelime tekrarýna dayalý
olarak belli bir konsantrasyon, huzur ve
dinginlik getiriyor. Hem zihni boþaltýyor hem de yüksek bir titreþime geçmenize yardýmcý oluyor. Zikirleri de
mantralar gibi kullanarak müzik yapmayý hiç düþündünüz mü?
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Seda Baðcan - Ben, doðu ile batý
arasýnda bir köprü olduðumu düþünüyorum. Ýleride bizim kültürümüzle de
onlarýn ezgilerini buluþturabiliriz.
Bizim müzik ve inanç kültürümüzle de
ilgili araþtýrmalar içindeyim. Bu tarz
müzikte sözlerin anlamýndan çok enerjisi ve titreþimi önemli olduðundan
Türkçe sözlerle müzik yapmak gibi bir
projemde var.
Nihal Gürsoy - Müziðin insan
üzerinde pek çok olumlu etkileri
olduðunu biliyoruz, sizin bu konuda
bize söylemek istedikleriniz var mý?
Seda Baðcan - Güzel ve kaliteli,
olumlu müzikler dinlemek lâzým.
Biliyorsunuzdur, bu konuda yapýlmýþ
pek çok bilimsel çalýþma var. Ayrýca
þunu da ilave etmek isterim ki; herkes
her gün en az yedi dakika þarký
söylemeli. Bunu yapýnca genç kalýyor,
beyninizde kullanýlmayan hücreleri
yeniliyor, sað ve sol lob bölgesini dengeliyorsunuz.
Nihal Gürsoy - Bir çeþit ruhsal
müzikle uðraþýyorsunuz, meditasyon,
yoga ve çeþitli þifa konularýnda uzmanlaþmýþsýnýz. Biliyorsunuz dünya'nýn
çeþitli yerlerinde birtakým medyumlar
aracýlýðýyla pek çok ruhsal baðlantý
gerçekleþiyor. Ýnsanlýk yeni bir realiteye doðru yol almakta. Sizin de bu
tarz ilgileriniz var mý?
Seda Baðcan - Evet. Yakýndan ilgileniyorum. Sürekli seyahat halinde
olduðumdan dolayý bu konularla ilgili
pek çok topluluk ve insanla tanýþma
imkâný buldum. Bu konuda doðru bilgiyle hareket etmek çok önemli, bu da
belli bir birikimi gerektiriyor.

Kryon ve Kýrael adý altýnda
bilinen topluluklarla çok yakýn
iliþkilerim oldu. Pek çok toplantýlarýna katýldým. Kryon'un
medyumu Lee Carroll ve
Kýrael'in medyumu Fred
Sterling aracýlýyla hem
Kryon'dan hem de Kýrael'den
þahsýma yönelik özel mesajlar
aldým.
Nihal Gürsoy - Çok özel deðilse
genel içeriðini bizimle paylaþmak ister
misiniz?
Seda Baðcan - Kryon ve Kýrael'in
celselerinde katýlýmcýlar arasýndan
davet ederek büyük bir müzisyen ve
þifacý olarak görev yaptýðýmý ve
yapacaðýmý söylemeleri diyebiliriz
içerik olarak.
Nihal Gürsoy - Bu özel mesajý bizimle paylaþmanýz ve bu güzel söyleþi
için size çok teþekkür ediyorum. Sizin
okuyucularýmýza bir mesajýnýz var mý?
Seda Baðcan - Tüm Dünya'nýn farklýlýklara ve ayrýlýklara raðmen hýzla birlik ve bütünlüðe doðru yürüdüðünü
gözlemliyorum. Türkiye'de çok uzun
yýllardýr böyle bir derginin çýkýyor
olmasý beni çok mutlu etti. Tüm
okuyucularýnýza gönülden sevgiler.
Ra Ma Da Sa
Sa Say So Hung
Kim olduðumuzu hatýrlayalým.
Hakettiðimiz, mutlu olduðumuz hayatlarý yaþayalým. Sevgi ve Iþýkla kalýn.

Ýnsan Düþüncesinin Gücü ve Kuantum Fiziði

Maddeyi Var Etmek ve Þekillendirmek
Hayal mi, Gerçek mi?

Bilim Yeni Yollarda-II
Çeviren ve Derleyen: Zuhal Voigt
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Geçen yazýmýzda, Budist öðretileriyle Kuantum Fiziði arasýndaki paralelliðe dikkati çekmiþ ve
bilimin bu alanda yaptýðý yeni
keþiflerin, dünyamýza yepyeni bir
bilim anlayýþý getirebileceðinden
söz etmiþtik.
Bu sayýda, bu konu üzerinde
biraz daha durmaya ve bilim
adamlarýnýn yeni söylemlerine yer
vererek, deðiþen düþünceler ve
açýlmakta olan yeni kapýlar
üzerinde biraz daha bilgi toplamaya çalýþacaðýz.
DÝLE BENDEN NE DÝLERSEN
Son senelerde birbiri ardýna çýkan bazý
kitaplar, insanlara dileklerine kavuþmanýn
yollarýný anlatmakta. Bunun için de
yapýlacak þeyin, arzularýný evrene iletmek
ve onlarýn olmasýný beklemek olduðu
anlatýlýyor bu kitaplarda.
Bu kitaplar, içinde en ünlüsü "The
Secret" (Rhonda Byrne) olmak üzere,
"Bir Dilek Tut" (Pierre Franckh) ,
"Evrene Ismarlamak" (Baerbel Mohr), "
Meleklerin Kozmik Gücü" (Doreen
Virtue) , " Lol2a Prensibi" (René Egli) ve
daha birçok baþka isimlerle, insanlara
baþarýnýn ve isteklerine kavuþmanýn sýrlarýný açýklýyorlar.
Bu kitaplarýn ortak ana konusu, insanýn
düþünceleri ile kendi kaderini tayin ede-
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bileceði ve hayatta isteklerine kavuþabileceði yönünde. Bunun için önerilen yöntemler de, genelde düþünce gücümüzle
evrende mevcut güçlerle baðlantý kurabilmemiz ve böylece çevremize ve içinde
yaþadýðýmýz olaylara istediðimiz yönü
verebilmemiz doðrultusunda.
Yapacaðýmýz þeyin, istediðimizin gerçekleþeceðine kuvvetle inanmak olduðu
söyleniyor. Kitaplarýn bazýlarý bunun için
meleklerin gücünden istifade etmeyi, bir
kýsmý "eþdeðer þeyler birbirini çeker"
prensibinden yararlanmayý, bazýlarý da
düþüncelerimizin gücüyle tüm evreni
dolduran enerjiye baðlanmayý öngörüyorlar. Bu kitaplar hatta insanlarýn maddi
isteklerinin de bu yolla gerçekleþmesinin
mümkün olduðunu iddia ediyorlar.
Ýsteyene ev, isteyene araba, isteyene iyi
bir hayat arkadaþý vesaire. Yeter ki inanarak ve nasýl isteyeceðini bilerek
istensin. Nasýl isteneceði de, iþte bu kitaplarýn her birinin ayrý ayrý konusu.
Hepsinin ortak olan þaþýrtýcý bir baþka
yönü de, hemen hepsinin, ortaya attýklarý
iddialara kanýt olarak Kuantum Fiziðinin
verilerini göstermeleri.
Biz ise, kitaplarda sözü edilen metodlarýn ayrýntýlarýný deðerlendirmeye çalýþýp, eðriyi doðrudan ayýrmakla uðraþmak
yerine, genel akýmýn Kuantum Fiziði ile
ilintileri ve bilim adamlarýnýn bu geliþmeler karþýsýndaki duruþU ile ilgileneceðiz.
Bu kitaplar satýldýklarý ülkelerde iyi bir
okuyucu kitlesi bulurken, bilim dünyasý
bu kitaplar karþýsýnda ne yorum
yapacaðýný tam anlamýyla bilemez
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durumda. Hatta bu akýma "Kuantum
Mistikleri" diyen bazý bilim çevreleri,
Kuantum Fiziðiyle ortaya konmuþ olan
verileri red edemedikleri için, neticede bu
kitaplarda ortaya atýlan önerilerle
Kuantum fiziði arasýna bir set çekmek
gereðini duyuyorlar ve bu kitaplarýn, bir
noktadan sonra Kuantum Fiziðinin
sahasýný terkederek, hayal alemine dalmýþ
olduðu tespitini yapýyorlar. Bunu
yaparken de, birçok bilimsel keþfin
öncesinden, tasavvur dünyasý geniþ
düþünürlerin tasavvurlarýnýn gitmiþ
olduðu gerçeðini görmezlikten gelebiliyorlar. Örneðin Jules Verne, 1865'de "Ay'a
Seyahat" adlý eserini yazdýðýnda, dünya
aya gidebilme gibi bir konuyu ancak
hayal edebilecek durumdaydý. Ýnsanlarýn
keþif ve buluþlarýnýn yolunu gösteren
daima daha önceki düþünceler ve hayaller
olmamýþ mýdýr?
KUANTUM MÝSTÝKLERÝ ve
KAFASI KARIÞIK
BÝLÝM ADAMLARI
Bu kitaplara bir de Amerikalý yapýmcýlar William Arntz, Betsy Chasse ve
Mark Vicente'in 2004'de çektiði "What
the Bleep Do We Know" ve sonra bu
filmin devamý olarak film piyasasýna
sürülen " What the Bleep/Down The
Rabbit Hole" isimli filmler eklenmiþ.
Filmlerin de temasý, evrendeki tüm
oluþumun esasýnýn ruh ve bilinç olduðu
ve biz insanlarýn aslýnda tüm evreni
dolduran kozmik zekânýn bir parçasý
olarak her an bu zeka ile iletiþim halinde
bulunduðumuz. Belgesel film kategorisinde gösterilen bu film, yalnýzca
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Amerika'da bir milyon ve Almanya'da
250.000 kiþiyi sinemalara çekerek on iki
milyon dolar hasýlat yapmýþ.

Bu filmin meydana getirilmesinde 14 bilim adamý ve doçent
çalýþmýþ. Bunlardan biri olan
Oregon Üniversitesi eski fizik
profesörü Amit Goswami
"Araþtýrmacýlar, evrende her
þeyin birbiri ile baðlantý halinde
olduðunu artýk farketmeliler. Bu
da düþünce gücüyle her þeyin
kökünden deðiþtirilmesinin
mümkün olduðu anlamýna gelir"
diyor. Goswami'ye göre, tüm
evreni, her insan tarafýndan
baðlantý kurulmasý mümkün olan
bir enerji sahasý doldurmaktadýr.
Ve bu ifade Kuantum Fiziðinin
ifadesidir.
Yalnýz iþin içinde, bazý bilim çevrelerini kuþkulandýrmaya yetecek küçük bir
ayrýntý var: Bu da, bu filmin yapýmcýlarýnýn "Ramtha Okulu" adýndaki, Amerika'da yaygýnlaþmýþ bir spiritüel öðretinin
öðrencileri olmalarý. "Ramtha" kendisini
bu isimle tanýtan, eskiden kayýp Lemurya
kýtasýnda yaþamýþ olduðunu söyleyen ve
1977'den beri Judith Z. Knight isimli bir
medyum aracýlýðýyla bilgiler vermekte
olan bir bedensiz varlýk. Herhalde yaptýðý
çalýþmanýn bedensiz bir varlýkla ilintilendirilmesine razý olamadýðý için, filmin
yapýmýnda çalýþan bilim adamlarýndan
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biri olan Kolombiya Üniversitesi
Kuantum Filozofisi Profesörü David
Albert, birinci filmden sonra, mistisizm
ve spirtüalizmin Kuantum mekaniðiyle
açýklanamayacaðýný savunarak, filmcilerle çalýþýrken söylediklerinin yanlýþ
anlaþýldýðýný iddia ettiyse de, ikinci film
olan "Down The Rabbit Hole" un
yapýmýnda da tekrar çalýþmaktan da geri
kalmamýþ. Bu da bazý bilim çevrelerinin,
Kuantum Fiziðinin açtýðý yeni kapýlar ve
buralardan girilmekte olan yeni konular
açýsýndan, kafalarýnýn ne kadar karýþýk
olduðunu göstermektedir.
HURAFELER, GERÇEKLER VE
ARADAKÝ SINIR
Bilindiði gibi, on yedinci yüzyýl Avrupa'sýndan öncesi, görünmeyen kuvvetlere
ve varlýklara inanýlan bir zamandý. Ýncil
de, içindeki meleklerin ve mucizelerin
hikâyeleriyle, insanlarýn bu inancýný
desteklemekteydi. Dünyanýn geri kalan
bölümünde de, hem diðer dinlerde ve
inanýþlarda hem de insanlarýn kafalarýnda,
görünmeyen güçlere inanç elbette ki
mevcuttu. Ama on yedinci yüzyýldan
baþlayarak endüstri devrimiyle birlikte
geliþen müspet bilimler, bütün görünmeyen güçleri insanlarýn yaþamýndan
kovdu. Elbet ki bu akým, Avrupa'dan
baþlayarak tüm dünyayý da etkiledi ve
tüm dünyada, maddeden baþka hiçbir
þeye inanmayan nesillerin yetiþmesine
sebep oldu. Bu nesiller belki görünüþte
herhangi bir dine baðlý kaldýlar ama esasta artýk sadece doðum ve ölüm arasýndaki
maddi yaþamý kabul ederek, bunun dýþýndaki her þeyi hurafe ilan ettiler.
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Hurafeler de yaþamýmýzda elbet ki var.
Ama daha önceki yazýlardan birinde de
sözünü ettiðimiz, Almanca'da mevcut bir
atasözünün dediði gibi, insanoðlu artýk "
Bebeðin banyo suyunu dökerken, bebeði
de suyla birlikte leðenden atmaktan"
vazgeçmeli ve "hurafe" ile "görünmeyen
gerçek" arasýndaki farký ayýrt etmeyi,
yeniden öðrenmeli. Bunu da, öyle
görünüyor ki, yakýn gelecekte Kuantum
Fiziðinin yardýmýyla becerebilecek.
Kuantum Fiziði, maddi dünyanýn ötesini
adým adým keþfetmeye devam ettikçe,
görünmeyen alemler ve güçler hakkýnda
anlatýlanlardan nelerin doðru, nelerin
yanlýþ olduðu da, yavaþ yavaþ gün ýþýðýna
çýkmaya baþlayacak.

Kuantum Teorisinin kurucusu
Max Planck 1944'de Floransa'da
verdiði konferansta þöyle söylüyordu: "Aslýnda tek baþýna madde
mevcut deðildir. Tüm madde,
atom parçacýklarýný titreþim
haline geçiren ve onlarý bir arada
tutan bir gücün etkisiyle meydana
gelir ve varlýðýný devam ettirebilir." Max Planck, bu gücün
ardýnda bilinçli ve zeki bir ruh
bulunduðunu ve bu ruhun, mevcut
tüm maddenin ilk sebebi
olduðunu söylüyordu.
Evrendeki kara delikleri ilk bulmuþ
olan Amerikalý Kuantum Fizikçisi John
Wheeler, biz insanlarýn evrenin sadece
etkisiz seyircileri olmayýp, kozmik
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yaþamý etkileyerek, evrende olup bitenlerde doðrudan yer aldýðýmýzý söylüyor.
Alternatif Nobel Ödülü sahibi Alman
Kuantum Fizikçisi Hans Peter-Dürr de
ayný fikirde. Peki, biz insanlar, nasýl etkileyebiliyoruz kozmik yaþamý? Kuantum
teorisyenlerine göre, atom parçacýklarý,
örneðin bir elektron, biz onu ölçmeye
kalkýþmadýðýmýz sürece, ayný anda, çeþitli
hallerde bulunuyor. Biz bunu önce maddi
olmayan bir "Olanaklar Bulutu" þeklinde
tasavvur edebiliriz. Fizikçiler buna
"Olanak Dalgasý" adýný veriyorlar. Ancak
biz bu elektronu incelemeye aldýðýmýzda,
yani onu ölçmeye kalktýðýmýzda, bu parçacýk belli bir hal ve belli bir yer için
sabitleþiyor. Bu "Kuantum Teorisi"nin
"Kopenhag Yorumu" ve þimdiye kadar
hemen tüm fizikçilerin benimsediði bir
görüþ. Yani bu anlayýþa göre, inceleme
veya dikkati bir parçacýða çevirme olgusu, yani bir baþka deyiþle "insanî ilgi",
o parçacýðýn atom öncesi yapýlanmasýný
etkiliyor. Þimdiye kadar Kuantum
Fiziðinin tespit edebildiði bir gerçek bu.
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herhangi bir denemede, düþünce gücüyle
atomlarý bir araya getirerek ve onlarý etkileyerek örneðin çoktandýr arzu edilen bir
otomobil yapýlmasý mümkün olamadý.

Ýnsanoðlunun sabýrsýzlýðý ve
tasavvur gücünün sýnýrlýlýðý, iþte
böyle bir konuda ileriyi tahmin
ederek, aykýrý görünen fikirleri
uzlaþtýrabilmesini engelliyor.
"Kuantum Mistikleri", belki kendi
deneyimlerinden yola çýkarak,
kendi arzularýnýn gerçekleþmiþ
olmasý olgusunu esas alarak, düþüncelerin maddeyi etkileyeceðini
savunurken, düþünce ve maddeyi
oluþturmak arasýndaki baðlantýnýn kurulabilmesi için, daha hiçbirisi ortaya çýkarýlamamýþ kim
bilir ne kadar baþka þartýn ve
doða kanunun bulunduðunu ve
kendilerinin bunlarýn hiçbirini
bilmediðini unutuyorlar. Yani
Ýþte tam bu noktada "Kuantum
Mistikleri" yani, bu kitaplarýn yazarlarý
onlar sadece "istemek" ve sonuç
ve kitaplardaki fikirlerin savunucularý ile yani "kavuþmak" üzerinde yoðunbazý "Kuantum Fizikçileri" arasýndaki
laþýp, iþi diðerlerinin gözünde bir
fikir ayrýlýðý ortaya çýkýyor. Kuantum
çeþit "mucize" veya "inanýlmaz
mistikleri, düþünceler ve arzularla, madolay" haline dönüþtürüyorlar.
denin oluþumuna etki edilebilen bu noktada, maddeyi istediðimiz yönde etkileye- Fizikçiler de, henüz keþfetmeye
bileceðimizi ve arzularýmýzý gerçekbaþladýklarý, bugüne kadarki
leþtirebileceðimizi savunurken, fizikçiler
bilim dünyasýnýn sýnýrlarýný zorbunu iddia etmekten kaçýnýyorlar. Sebebi
layan yepyeni doða kanunlarý
de belli, müspet ilim ancak defalarca
karþýsýnda, elbet ki ihtiyatý elden
tekrar edilen denemelerde, ayný çýkan
sonuçlarý kabul edebilir. Þu ana kadar da býrakmak istemiyorlar.
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KUANTUM MELEKLERÝ
Yine son senelerde "Melekler" üzerine
yazýlmýþ kitaplar, meleklerle temas
halinde olduðunu söyleyen ve kendilerine
çeþitli sorunlarýnýn çözümü için koþan
binlerce insana, meleklerin tavsiyelerini
aktaran "melek aracýlarý", bu konuda
konferanslar, seminerler, melekler
aracýlýðý ile yapýlan tedaviler, batý
dünyasýnda çok güncel.
Ýsviçreli Astronom Bruno Binggeli,
meleklerle fotonlar (atomun ýþýk parçacýklarý) arasýnda paralellikler görüyor ve
onlarý "sýnýrlarý aþan birlik ve bütünlüðün
elçileri" olarak tanýmlýyor. Binggeli'ye
göre, her ikisinin de yapýsý ýþýk, her ikisinin de kitlesi yok, her ikisi de sýrf enerji
ve her ikisi de güç iletiyor. Melekler,
Tanrý'nýn gücünü, fotonlar elektromanyetik sahanýn gücünü. Her ikisi de sayýsýz
defa vardýr ve ortaya çýkýþlarý önceden
söylenemez. Melekler zaman ve mekanýn
dýþýndadýr, fotonlar için de Einstein'ýn da
belirttiði gibi, bir zaman yoktur.
Zürih'teki Kuantum Filozofisi Merkezi
Fizikçisi Antoine Suarez ise, bizim realitemizi etkileyen görünmez varlýklarýn
mevcudiyetini deneyle ispatlayabileceðini söyleyerek, 2007 senesinde bu konuda
yayýmladýðý "Kuantum Melekleri" isimli
eseriyle bütün dikkatleri üzerinde topladý.
Suarez'in deneyi, Kuantum Fiziðindeki
meþhur "Çapraz Ýliþki" fenomenine
dayanýyor. Bu olguya göre, ayný ýþýk kaynaðýndan çýkan iki foton tamamen ayný
davranýþý gösteriyorlar. Bir fotonun duru-
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mu ölçüldüðünde, aradaki mesafeye
bakýlmaksýzýn, diðer fotonun da durumu,
yani gireceði hal, otomatikman belirlenmiþ oluyor. Bu sonuç için Kuantum
Teorisine göre mutlaka bir çeþit bir
hesaplama yapýlmýþ olmasý gerek. Buna
göre tüm evrenin bir çeþit devasa
Kuantum Bilgisayarý olmasý gerekir.
Bilim için burada ortaya çýkan soru þu:
Kim bu sayýsýz hesaplarý yapýyor ve bu
bilgisayar nerede?
Suarez'in yaptýðý deney ise, bu iki foton
arasýndaki etkilenmenin, aradaki zaman
faktörü kaldýrýldýðýnda da iþlediðini gösteriyor. Bu deneyde, hangi fotonun daha
önce ölçüldüðü bilinemezken bile, yani
zaman bir rol oynamazken etkilenme
baki kalýyor. Fizikçinin bundan çýkardýðý
sonuç ise çok ilginç: "Bu etkilenmenin
kökleri zamanýn, kýsacasý bizim fizik
dünyamýzýn sýnýrlarý dýþýndadýr."
Fizikçi buradan çýkarak ulaþtýðý bilgiyi
þu sözlerle ifade ediyor: "Eðer bu böyleyse, demek ki fizik dünyamýzýn dýþýnda,
durmadan bu kuantum mekaniði hesaplarýný yapan çok güç sahibi ruhsal ajanlar
mevcut. Bu ajanlarýn bir beyne bile gereksinimi yok, bunun için ihtiyaç halinde
somut parçacýklar halinde materyalize
olabilen dalga fonksiyonlarý yeter."
Kuantum Fiziði bu noktada, maddenin
ve görünen evrenin, görünmeyen zeki ve
bilgili güçler tarafýndan þekillendirilip
yönlendirilmekte olduðunu kabul ediyor.
Bu tanýmlama, þimdiye kadar dünya
yüzünde mevcut bütün dinlerde ve
manevi öðretilerde melekler veya yük-
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selmiþ bedensiz varlýklar olarak tasvir
edilip tanýtýlan idareci varlýklarýn bilimsel
anlatýmýndan baþka bir þey deðildir.
MADDENÝN DIÞINA GÝDEN YOL
Suarez'in ulaþtýðý sonuçlar, bugünkü
dünyamýzýn yalnýzca maddeyi esas kabul
eden müsbet bilimleri açýsýndan çok
önemli. Burada kýsaca deðinebildiðimiz
bu yeni söylemler, bilim dünyasýnýn
bugüne kadar sýkýca tutunduðu deðerlerden kuþku duymaya baþladýðýnýn kesin
birer delili. Bilim adamlarý uzun bir
zamandýr maddenin üzerindeki örtüyü
kaldýrarak, madde ötesine bakmaya çalýþmaktalar. Bu uðraþlarýnýn yavaþ yavaþ
netice vermeye baþlamasý, görünen
maddi dünyamýzýn iplerinin, görünmeyen, ölçülüp tartýlamayan yerlerde
olduðunun ipuçlarý, gün geçtikçe birer
birer su yüzüne çýkmakta.
Atomun parçacýklarýnýn hem maddi,
hem maddi olmayan özellikler taþýdýðýnýn
anlaþýlmasý, zaman ve mekanýn dýþýnda
cereyan ettiði tespit edilen bir takým
fenomenlerin ortaya çýkmasý, atom
parçacýklarýnýn davranýþlarýný izah edecek
hesaplamalarýn, dolayýsýyla bu hesaplarý
yapýyor olmasý gereken zekânýn veya
zekâlarýn mevcut olmasý zaruretinin,
bilim adamlarýnýn karþýsýna dikilmesi,
bilimde ve dünyanýn gidiþatýnda yepyeni
bir devreye girildiðinin açýk iþaretleridir.
Elbette ki, bilimde eski kavramlara
inananlar, eski bilim dünyasýnýn duvarlarýnýn çökmesine direnecekler, dünyayý
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ve evreni þimdiye kadar olduðu gibi
geleneksel ölçü ve tartý aletleriyle izah
etmeye devam edeceklerdir. Bugünkü
bilim dünyasýnýn birkaç yüzyýllýk binalarý
kolayca yeniden þekillenmeyecektir. Bu
Galileo zamanýnda da böyleydi, þimdi de
böyledir.
Ama ilerleyen zamanda, Kuantum
Fiziði ve onun açtýðý yoldan gidecek olan
belki daha baþka bilim dallarý, insanýn ve
evrenin maddeden ibaret olmadýðý gerçeðini, inkar kabul etmeyecek bir biçimde
adým adým gözler önüne sereceklerdir.
Evrenin görünen ve görünmeyen alemleriyle bir bütün olduðu, her þeyin birbiriyle baðlantýlý olup, eylemlerimizin,
yaþadýðýmýz olaylarý ve diðer varlýklarýn
olaylarýný ve onlarýn eylemlerinin de
bizim olaylarýmýzý etkiledikleri ve daha
bir sürü gerçek ortaya çýkacaktýr.
Dünyamýzýn ve insanlýðýn günümüzdeki sorunlarý pek çok ve baþa çýkýlmaz gibi
görünse de, yeni ve daha iyi bir yaþam
için beslenen umutlarýn yeþermesi ve
meyve vermesi de, çok yakýn bir gelecekte mümkün olabilir.
Bu amaç için de, insanoðlunun
bugünkü maddi dünya görüþünü terk
etmesi elzemdir.
Bu süreç de baþlamýþtýr artýk.
Alýntýlar:
P.M. Bilim Dünyasý
Manon Baukhage ve Thomas Vasek
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CUMHURÝYETÝN ÝLK YILLARINDA EÐÝTÝM - XIII

Eðitimin Yozlaþtýrýlmasý
Yalçýn Kaya
Açýlýþlarýnýn 70. Yýldönümünün kutlandýðý bu günlerde Köy Enstitülerinin
kuruluþ aþamalarýna ilerdeki sayýlarýmýzda geri dönmek üzere kýsa bir ara vererek günümüzde Türk eðitiminin içine
düþmüþ olduðu bunalýmý kýsa geri
dönüþlerle özetlemeye çalýþalým.
Cumhuriyet eðitimi; ilk dönemlerinde
toplumun, köylü kesiminin kalkýndýrýlmasý amacýna yönelikken, 1950-1960
döneminde niteliksiz ortaöðretime, 1960

sonrasýnda ise niteliksiz bir yüksek öðretime dönüþür. Kýsaca: Cumhuriyetin ilk
yýllarýnda eðitimin tabana yayýlmasý ve
laik eðitim, Hasan Âli Yücel döneminde
(1938-1946) iþe ve mesleðe dönük
eðitim, yeni hayat yeni insan amacýna
yönelir. Daha sonra, çok partili döneme
geçilince de ilkesiz ve ödüncü bir eðitim
politikasý izlenmeye baþlanýlýr.
Öne sürdüðümüz bu eðitim politikalarýný ve eðitimimizin içinde bulun-
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duðu açmazlarý 1984 yýlýnda bir araya
gelen Milli Eðitim eski Bakanlarý da
açýkça itiraf etmiþlerdi.
Örneðin CHP'nin son eðitim bakaný
olan ve de Köy Enstitülerine darbe
üstüne darbe indiren Tahsin Banguoðlu
þöyle diyordu: "Milli Eðitimde devlet
politikasý saðlanamamýþ ve eðitime partililer yön vermeye kalkýþmýþlardýr.
Açýlan okullarýmýzýn bir çoðu bir müdür,
bir mühür ilkesiyle açýlmýþtýr. 1946 sonrasý ödün vermeye yatkýndý. Ýlkokullara
din dersleri koydum, Ýmam Hatip
Okullarýný, Ýlâhiyat Fakültesini açtým,
Bakan devrimleri yýkýyor! dediler."
Söyleyenlerin haklý olduðu anlaþýldý sonralarý, ama eski Bakan Banguoðlu
1984'te bile hâlâ uyanamamýþtý.
Eski bakanlardan Rýfký Salim Burçak
þöyle diyordu: "Milli Eðitim Bakanlýðý
denilebilir ki hedefinden bir ölçüde saptýrýlmýþ ve milli öðretim bakanlýðý haline
gelmiþtir."
Öðretmen kýyýmýnýn baþ uygulayýcýsý
olarak eðitim tarihimizde yer alan ve
kendisi de bir öðretmen olan Orhan
Dengiz: "Öðretmen yetiþtiren kurumlar
Bakanlýktan ayrýlmýþtýr. Kanaatimce en
büyük yanlýþlýk buradadýr. Üniversitelerde öðretmen yetiþtirmek mümkün deðildir... Laiklik konusunda hassas olunmalýdýr. Bilhassa Ýmam Hatip Okullarý
açýldýktan, okullarda din dersleri okutulmaya baþlandýktan sonra laiklik konusu
daha da hassas bir konu olmuþtur."
Ali Naili Erdem þöyle bir durum saptamasý yapýyordu: "Bakanlýk, milli olma
özelliðini kaybetmiþtir. Milli Eðitimde
sadece öðretim kalmýþtýr ve eðitim öðretmen politize olmuþtur."
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Eðitim Bakanlýðý da yapmýþ Prof.
Turhan Feyzioðlu: "Bir müdür bir mühür
ile hemen ortaokul veya lise açma yoluna
sapýlýrsa ekonominin ihtiyaçlarýyla eðitim arasýndaki iliþkiler koparýlýr. Üniversite kapýsýnda gereksiz yýðýlmalar, diplomalý iþsizlik artar.. .En düþük puan alanlar öðretmen okullarýna giderse kendisi
ortaöðretimde baþarýsýz olan kiþi, günün
birinde öðretmen olduðunda korkarým,
baþarýlý öðrenciye sempati duymaz...
Öðretim Birliði Yasalarýnýn ilke ve
amaçlarýnýn ortadan kalkmasýndan
korkuyorum."
Sabahattin Özbek: "Hâlâ köyde talebe,
koltuðunun altýnda tezekle, odunla okula
gidiyor. Bize gelip ille þu köye de lise aç
diyorlar. Biz de dayanamýyor, açýyoruz."
Avni Akyol: "Eðitim sistemimizin
deðiþik kesim ve kademeleri arasýnda
bütünlük ve tutarlýlýk saðlanamamýþtýr.
Çocuklarýmýza geçerliliðini yitirmiþ, faydasýz, temelde ezbere dayalý, yaratýcý
gücü köreltici, ölü bilgiler veriliyor."
Bu karamsar tablonun oluþmasýnda
hayli emeði olan bu eðitim bakanlarýnýn
itiraflarý birer ibret vesikasýdýr.
Eski bakanlarýn çizdiði bu karamsar
tabloyu daha da karartan saptamalar bir
hayli çoktur. Eðitimci H.Hüsnü Cýrýtlý
þöyle diyordu:
"Eðitimde, çaðdaþ uygarlýk düzeyi
üstüne çýkacaðýmýz umudunu yarým
yüzyýldýr her gün dua eder gibi yinelemeden edemiyoruz... Zengin vatandaþlarýn
yardýmlarýndan kamuyu yararlandýrmak
iyi bir þey ama onlarýn hamiyetine baðlanarak okul yapýmýný, cami yaptýrma benzeri bir hayrat alaný haline getirmenin
devlet ve toplumdan götüreceklerini iyi
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hesaplamak gerekir."
Günümüz eðitiminin geldiði bu noktayý iyice anlayabilmek için biraz daha
geri-lere gidip, Atatürk Devriminden
verilen ödünlerin baþýna koyabileceðimiz
"laiklik" ödününün eðitime nasýl yansýdýðýný kýsaca da olsa incelemeliyiz.
Laik Eðitim Alanýnda Verilen Ödünler
Cumhuriyet Türkiye'si II. Dünya
Savaþýnýn ardýndan çok partili
demokratik düzene geçerken iktidarlarýn
gericiliðe karþý verdiði ödünlerin en
önemlisi eðitim alanýnda olur. CHP iktidarýnýn son Milli Eðitim Bakanlýðý 1
Þubat 1949 tarihinde bir genelge yayýnlayarak ilkokullarda program dýþý din
dersleri okutulmasýný ister. Seçimlerden
sonra, DP iktidarý zamanýnda, 4 Kasým
1950 tarihli genelge ile de din dersleri
programa alýnarak laik eðitimde ilk
gedik açýlýr. CHP iktidarý son dönemlerinde din derslerini seçmeli, eþ deyiþle
zorunlu olmamak koþulu ile eðitim alanýna sokmuþtur. CHP bir anlamda dini
eðitimi arka kapýdan içeri buyur ederken,
DP iktidarý ön kapýyý açmýþtýr.
Aslýnda yeni iktidar sahiplerinin, iktidara geldikten sonraki ilk "icraatlarý" 17
Haziran 1950'de Arapça ezan yasaðýný
kaldýrmak olmuþtur. Batý dünyasýnda,
daha 16. yüzyýlda baþarýya ulaþmýþ olan;
halklarýn kendi dilleri ile ibadet etmeleri
uðraþý, uluslaþmanýn din alanýna yansýmasý sayýlmaktaydý. Ezan dilinin
Arapçaya çevrilmesi laiklik ilkesinden
verilecek ödünlerin bir habercisi gibiydi.
CHP'deki bu deðiþimin nedenlerini
uzun uzadýya tartýþmaya, incelemeye
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gerek yok. Gene de þunu eklemeliyiz:
1950'lere gelindiðinde CHP'nin sýrtýný
dayadýðý aydýn bürokrat kadrolar artýk
ülke genelinde aðýrlýðýný kaybetmiþ, yerini sýnýfsal aðýrlýðýný yeni yeni duyurmaya
baþlayan, sanayiye yönelmekte acelesi
olmayan, ithalat ihracat ile palazlanmýþ
bir çeþit sermayecilere býrakmýþtýr.
Gittikçe kýzýþan oy kavgasý yarýþýnda
geri kalmamak için CHP'nin de açýk
artýrmada pey sürmesi gerekiyordu. CHP,
bu açýk artýrmada ilk olarak din eðitimi
olgusunu pey olarak ileri sürdü.
Din derslerinin baþlangýçta seçmeli
olmasý olgusu CHP iktidarý döneminde
gündeme girer. DP iktidarý döneminde
dersler zorunlu hale getirilir, 1982'den
sonra ise liselerde de zorunlu yapýlýr.
1930'lu yýllarda önce kent okullarýndan, sonra da köy okullarýndan kaldýrýlan
din derslerinin CHP hükümetince program dýþý ve ana-baba isteðine baðlý
olarak ilkokullarýn 4 ve 5. sýnýflarýna
konmasýnýn ardýndan, DP yönetimi 1950
de, henüz iktidarý devralmasýnýn üstünden 6 ay geçmeden din derslerini program içine alýr. 1956-1957 öðretim yýlýnda ortaokul ve dengi okullarýn 1.
sýnýflarýna seçmeli din dersleri konulur,
ardýndan 1974 yýlýnda okullara zorunlu
ahlâk dersinin konulmasý gerçekleþir.
1930'larda kendiliðinden kapanan
Ýmam Hatip Okullarý 1951 yýlýndan
sonra açýlmaya baþlanýr. Ýstanbul, Ýzmir,
Konya baþta olmak üzere 7 il
merkezinde açýlan bu okullar için, Ýlim
Yayma Cemiyetleri aracýlýðýyla geniþ
yardým kampanyalarý gerçekleþtirilir.
1959 yýlýnda Ýstanbul'da ilk Yüksek
Ýslâm Enstitüsü açýlýr. Amaç orta öðre-
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time din öðretmeni yetiþtirmektir. Köy
Enstitülerinin kapatýlmasýnýn yarattýðý
öðretmen açýðýný kapatmak için 1961
yýlýnda çýkarýlan bir yasa ile yedek subay
öðretmenler Milli Eðitim Bakan-lýðý
emrine verilir. Öte yandan Öðretim
Birliði Yasasý'na aykýrý olarak açýlan
Kuran Kurslarý hazýrlýk eðitimi vermeye
baþlamýþ, bir anlamda medrese dönemi
geri gelmiþtir. Böylece Türkçeyi ne okur
ne de yazar, Arapçayý ise sadece okur
ama yazamaz bir kesim ortaya çýkacaktýr.
1982-1983 ders yýlýnda, din dersleri liselerde de zorunlu ders haline getirilir.
1949 yýlýnda ilkokullarýn 4. ve 5.
sýnýflarýna zorunlu olmayan din dersi
eklenmesine ve gereðinin Milli Eðitim
Bakanlýðýnca yerine getirilmesine eðitim
kurultayýnca karar verilmiþtir. Kurultayda
laik devlet ilkelerine aykýrý bu karara
olumsuz oy vererek partisinin
saylavlýðýndan da çekilen tek onurlu kiþi
þair Behçet Kemal Çaðlar olur.
Seçmeli din dersinin uygulamasýyla
görevli olan dönemin Milli Eðitim
Bakaný Tahsin Banguoðlu daha sonraki
yýllarda þöyle diyecektir:
"Ben bir hile yaptým, okullarda çocuklarýna din dersi verilmesini istemeyen
veliler yazýlý olarak baþvursunlar biçiminde bir yönerge hazýrlattým. Böylece
hemen hiçbir veli ben çocuðuma din
dersi okutmak istemiyorum diyemediði
için o gün bugün okullarda din dersi
zorunluymuþ gibi okutuldu."
Dilekçe vererek çocuðunun din dersi
almasýný istemeyen tek kiþi Prof. Dr.
Bülent Nuri Esen olmuþtu. Okullara din
dersleri konulmasý niçin yanlýþtý?
"Devletin görevi okullarýnda bilimsel
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gerçeklerin eðitim ve öðretimini yaptýrmaktýr. Örneðin sosyoloji dersinde din
olgusunun bilimsel açýklamalarý da
yapýlýr ama belli bir dinin ilmihali telkin
edilmez. Devlet bilime olan güvenci,
akla, deneyime saygýyý aþýlar, yoksa belli
bir dine olan inancý aþýlama görevi
deðildir. Bunu yaptýðý anda çeliþki içine
düþmüþ olur. Çünkü dinin ileri sürdüðü
kimi önermeler bilimsel bilgiyle çeliþir
durumdaysa devletin eðitim dizgesini
parçalar, çeliþkili kafalar yetiþtirmekten
öteye bir sonuç vermez. Oysa devletin
görevi tutarlý kafalar yetiþtirmektir."
Düþünce, inanç, din ve vicdan sorunlarý
devletle birey arasýndaki iliþkilerin deðil,
bireylerin kendi aralarýndaki iliþkilerin
konusudur. Bunun adý ise laikliktir.
Laiklikte devlet dinin ne yandaþý ne de
karþýtýdýr, kurum olarak dinin dýþýnda,
uzaðýndadýr.
"Okullarda din eðitimi isteyen aileler
çoðunluktadýr, demokrasi de çoðunluk
yönetimi olduðuna göre din dersi okutulmalýdýr" demek iþin safsataya dökülmüþ
halidir. Çoðunluk istiyor diye azýnlýðýn
özgürlüðü çiðnenemez.
Çocuklarýmýza ahlâk eðitimi de vermeliyiz konusuna gelince: Çaðýmýzda
ahlâk anlayýþýnýn, hele hele toplumsal
ahlâk anlayýþýnýn temellerinde aklýn ve
bilimin öncülüðüne inanmak, insan haklarýna saygý göstermek, baðýmsýzlýk bilinci ve demokrat olmak vardýr. Yetiþecek
kuþaklara bunu vermek için din öðretimine gerek olup olmadýðý ise tartýþmaya açýktýr..
Konunun uzmanlarý þöyle diyorlar:
"Aslýnda, bir bütün olan insanlarý
inananlar inanmayanlar diye ayýran cihat
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çýðlýklarý ile kadýnerkek eþitliðini yadsýyan, kadýna cennette bile özgürlük tanýmayan; kafalarý cin-peri-melek gibi
kavramlarla dolduran dinsel eðitimden
geçen kiþilerin baþta bilim ve akýlcýlýk
olmak üzere çaðdaþ deðerlere saygýsý
olabilir mi?
Demokrat Parti Döneminin
Eðitim Politikasý
Demokratik bir devrimle baþladýðý
söylenen, askeri bir devrimle kapanan bu
döneme, eðitime baðlanan umutlarýn
söndüðü, demokratik eðitimin yaygýnlaþmasý beklenirken yeni yeni kökleþen
eðitim felsefesinin terk edilip "bir müdür,
bir mühür" ciddiyetsizliðinin baþlatýldýðý,
oy kaygýlarýyla plânsýz ve hesapsýz
okullarýn açýldýðý, Köy Enstitülerinin
kapatýldýðý, Ýmam Hatip Okullarýnýn
gereðinden fazla açýldýðý bir dönem
olarak bakmak gerekir.
1951 yýlýnda ülke genelinde büyük bir
patlama ile açýlan Ýmam-Hatip Okullarý,
Müslüman halkýn gereksinmelerini
karþýlasýn diye deðil, "dinsiz bir yönetimden kurtulma" demagojisine oturtuldu.
Halkevlerinin, Halkodalarýnýn kapatýlmasý, öðretmene solcu ve muhalif
gözüyle bakýlmasý, ulusal eðitimin, kýsa
vadeli politik kaygýlarla özdeþleþtirilmesi
ile devam etmesine neden oldu.
Devrimler halka mal olanlar ve
olmayanlar diye iki ana gruba ayrýldý.
Dildeki arýlaþtýrma çabalarý yadsýndý,
unutulmaya yüz tutmuþ Arapça ve Farsça
sözcükler dile geri getirildi.
Tüm bu olumsuzluklara karþýn 30
yýldýr yerleþmiþ eðitim gelenekleri kolay
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kolay sökülüp atýlamadý. Bir karþýlaþtýrma olmasý bakýmýndan Fransa'yý örnek
olarak verelim. Fransa, 1789 Devrimi ile
1960 yýllarý arasýnda sadece eðitim örgütleri ve eðitim programlarý için 63 ciddi
reform gerçekleþtirmiþken, bizim eðitim
tarihimizde; öðretmen okullarýnýn açýlmasý, medreselerin kapatýlmasý, Öðretim
Birliði, karma eðitim, Harf Devrimi, Köy
Enstitüleri gibi sayýlý reformlar yaþanabilmiþtir. Bunlarýn tümünün Atatürk
döneminde gerçekleþmesi de bir rastlantý
deðildir. DP; o denli suçlamalar yönelttiði CHP iktidarýndan eðitim mirasý
olarak 17.428 ilkokul, 406 ortaokul, 88
lise, 326 mesleki ve teknik okul, 34
üniversite ve yüksek okulla % 35 oranýnda bir okur-yazar vatandaþ kitlesi ve de
47.700 kiþilik, eðitmenden profesöre
deðin yelpazelenen bir eðitimci kadrosu
devraldý. Yýllar geçtikçe 1950 baþlarýnda
ülke genel nüfusuna oraný % 35 olan
okur yazar oraný artacaðýna azalmaya
baþladý.
Yeni iktidar Milli Eðitimi yönlendiren
tüm kadrolarý tasfiye etmekle iþe baþladý.
Rüþtü Uzel, Ý. Hakký Tonguç gibi deneyimli ve inançlý, ülkücü genel müdürler
iþbaþýndan uzaklaþtýrýldý. Bakan Tevfik
Ýleri zamanýnda eðitimde Amerikan modeline yönelindi ve týpký Marþal yardýmý
gibi Amerikan patentli eðitim anlayýþý
ülkeye ithal (!) edildi.
Türk eðitiminin yozlaþmasýný birkaç
sayfa içine sýðdýrmak elbette olanaklý
deðil. Dergimizin önümüzdeki sayýsýnda
konuya gene eðilecek, eðitim sisteminin
Amerikanlaþmasý konusuna
deðineceðiz…
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Eski Gün Iþýðýnýn Son Saatleri
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Yazar: Thom Hartman Çeviren: Arýn Ýnan

Neyi Hatýrlamaya
Ýhtiyacýmýz Var?
Çapulculuk, yaðmacýlýk,
kan dökücülük, hýrsýzlýk...
herkes esas imparatorluðun
bu olduðunu zannediyor.
Nerede bir vahþilik varsa,
herkes ona "Barýþ" diyor.
Tacitus - Eski Roma Tarihçisi

Altýn dünyanýn en büyük ve en mükemmel hazinesi diye kabul ediliyor.
Ona sahip olan bir kiþi dünyada ne
isterse yapabilir ve hatta ruhlarý Cennete bile yükseltebilir. Kristof Kolomb
(1503 yýlýnda Ýspanya Kralý ve Kraliçesine yazdýðý bir mektuptan alýntý)
Atalarýmýzýn anýlarýyla olan baðýmýzý
kaybetmiþ durumdayýz. Ýki yüz nesil
önce anlatýlan hikâyeleri artýk hatýr-
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lamýyoruz. Tarih kitaplarýmýzýn çoðu, o
zamanlarý adeta hiç yaþanmamýþ gibi
kabul ediyorlar. Nasýl unuttuk? Acaba
diðer uygarlýklar da týpký bizim gibi
böyle bir hafýza kaybý yaþýyorlar mý?
Atalarýmýzýn hatýralarýný yeniden gün
ýþýðýna nasýl çýkarabiliriz? Kristof
Kolomb 1492 yýlýnda okyanusa
açýlmýþtý. Amerikan çocuklarýna, bu
tarihin Amerika'nýn keþfi olduðu
öðretildi. Bu, Amerika'nýn Avrupalýlar
tarafýndan keþfedildiði tarihti.
Kuzey ve Güney Amerika elbet ki bu
tarihten çok önce keþfedilmiþti. Leif
Ericson ve diðer Norveçli kaþifler, M.Ö
100 civarýnda ve 54 yýlýndan hemen
sonra buralara gelmiþler ve Keltleri
New England sahillerine yerleþtirmiþlerdi. (Bu keþif gezileri hayli
baþarýlý biçimde belgelenmiþtir). Bu
tarih, Sezar'ýn, Roma imparatorunun
Ýngiliz adalarýný ilk kez iþgal ederek
oradaki Keltleri ve rahipleri (Druidler)
ülkelerinden zorla çýkararak esir ettikleri yýllara denk düþmektedir.
Ýki bin yýl önce vuku bulan bu
tesadüfler bile insanlarýn Amerika'ya
ilk kez ayak basmadýklarýna iþaret
etmektedir. Böyle bir þeyin muhtemelen 40 bin yýl önce gerçekleþmiþ olmasý
gerekiyor çünkü. Paleoantropologlar,
Bering Boðazýndan (on bin yýl önce
burasý bir boðazla ayrýlmamýþtý)
Amerika kýtasýna üç büyük dev göç
dalgasýnýn yaþandýðýný belirtiyorlar. Bu
göçlerin en eskisi yaklaþýk 35 bin ila
40 bin yýl önce yaþanmýþtý. Böylece
buraya kendilerine Inuit diyen insanlar
gelmiþ ve Arktik bölgesine yerleþmiþlerdi. Bu kiþilere Avrupalýlar
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geçmiþte Eskimo diyorlardý. Bu göçlerin ikincisi, þimdi Arjantin olan bölgeye yapýlmýþtý, ki bunun zamanýnýn
günümüzden 25 bin ila 15 bin yýl önce
olabileceðini söyleniyor. Bazýlarý bu
kiþilerin Pasifik Okyanusunu teknelerle
geçerek buralara geldiklerini iddia
ediyorlar. Üçüncü göç dalgasý ise,
günümüzden 10 bin yýl önce vuku
buldu ve böylece Kuzey Amerika'da
insan kolonileri görülmeye baþlandý.
Kristof Kolomb, 1492 yýlýnda
Hindistan'ý ziyaret etmek için yaptýðý
yolculukta Hispanolia isimli adaya
ayak bastýðýnda, kendisinin büyük bir
imparatorluðun temsilcisi olduðunu
düþünüyordu. Aslýnda o zamanýn bilinen en büyük iki imparatorluðundan
birincisi Çin'deki Ming Hanedanlýðý
ikincisi ise Osmanlý Ýmparatorluðu idi.
Bu iki dev imparatorluk dünyanýn
yarýsýný aralarýnda paylaþmýþlar ve
Asya'nýn (kýsmen de Avrupa'nýn) doðal
kaynaklarýna ve ticaretine el koymuþlardý. Bu iki imparatorluðun kontrolü olmaksýzýn denizler ve kýtalar
aþýlamýyordu. Kristof Kolomb bu
nedenle Hindistan'a giden baþka yollar
keþfetmek, böylece de bu iki imparatorluða geçiþ parasý vermekten kurtulmak istiyordu. (Bu arada o dönemdeki
insanlarýn dünyayý tepsi gibi düz olarak
görmeleri bence bir mitten baþka bir
þey olamaz çünkü tüm denizciler gemilerin ufuk çizgisinde kaybolduklarýný
zaten biliyorlardý. Ayrýca bu bilgi o
dönemin akademik ve denizcilikle ilgili
çevrelerinde yüz yýldýr biliniyordu) Bir
diðer spekülasyon ise, Kolomb'un kendinden önce Amerika'ya giden Porte-
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kizlilerin (1460) orayý "Batýdaki uzak
ve zengin topraklar" diye nitelendirmesinin ardýndan oraya altýn ve esir ticareti amacýyla gittiðidir. Sonuçta Kolomb'un, Hispanoila adasýna yaptýðý
keþif, orada altýn ve esir bulduðundan
dolayý, Hindistan'a yapacaðýndan daha
kârlý olmuþtu. Kolomb ülkesine inanýlmaz zengin bir adam olarak geri dönmüþtü.
Kolomb'un Amerika'ya yaptýðý bu
keþif, diðer Ýspanyol ve Portekizli
gemicilerin iþtahýný kabartmýþtý. Ve 30
yýl içinde Ýspanya, Meksika kýyýlarýna
adeta çýkarma yaparak on binlerce ton
aðýrlýðýnda altýn elde etmiþti.
O dönemlerde, Ýspanyol fatihlerinden
birisinin kulaðýna, Güney Amerika bölgesinde binalarýn dýþ yüzeylerinin bile
altýnla kaplý olduðu ve insanlarýnýn
inanýlmaz derecede zengin olduðu bir
yer hakkýnda dedikodular gelmiþti.
Francisco Pizzarro 1532 yýlýnda 260
tane adamýyla, adýna þimdi Peru
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dediðimiz ülkenin
kýyýlarýna ulaþtý. 62
tane atlý adamý ve
198 tane askeriyle
birlikte karaya
çýkarak bir Ýnka
kasabasý olan
Cajamarca'ya ulaþtý.
Burada imparatorla
görüþmek istediðini
belirti. Ýmparator
buraya onunla
barýþçýl bir buluþma
gerçekleþtireceðini
umarak geldi ancak
Pizarro onu esir
aldý. Sonunda kurtulmak için ona iki
oda dolusu gümüþ ve bir oda dolusu
altýn verdiler, ki bunlarýn þimdiki
deðeri 60 milyon dolarýn üzerindedir.
Pizarro, kendisine ödenen bu fidye
parasýndan sonra Ýnkalarýn ne kadar
zengin olduklarýný anlamýþtý. Bu nedenle imparatoru ve yardýmcýlarýný
boðarak öldürdükten sonra esas hedefi
olan Ýnka Ýmparatorluðunun baþkenti
Tahuantinsuyu'na doðru yola çýktý.
Burasý o dönemin en büyük imparatorluðunun (ki bu, Ming
Hanedanlýðýndan ve Osmanlý Ýmparatorluðundan bile daha büyüktü)
baþkentiydi.
Ýnka Ýmparatorluðu þimdi Peru,
Arjantin, Þili, Kolombiya, Bolivya ve
Ekvador diye bilinen ülkelere
hükmediyordu. Dolayýsýyla hükmetmediði tek yer þimdi Brezilya
denilen yer ve yaðmur ormanlarýydý.
(Brezilya'yý daha sonra Portekizliler ele
geçirecekti). Inka Ýmparatorluðu hepsi
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de her türlü hava koþuluna dayanýklý
olan 40.000 km.lik geniþ yollara ve
imparatorluðun sýnýrlarý içinde en ücra
bir yere bile kolay ulaþým saðlayacak
diðer yollara sahipti. Buradaki yol sistemi eþi benzeri olmayan bir alt yapýya
sahipti. Ýmparatorluk, 80 tane politik
bölgeye bölünmüþtü ve týpký Romalýlar
gibi hükmettikleri insanlarýn ortak bir
dil konuþmalarýný þart koþmuþlardý.
Cuzco þehrinin her yeri neredeyse
altýnla kaplanmýþtý. Dev meydanlar,
çeþmeler, büyük idari ve hükümet
binalarý, görkemli tapýnaklarý vardý.
Vatandaþlar altýndan yapýlmýþ aksesuarlar takýyorlardý. Tapýnaklarýn tüm iç ve
dýþ duvarlarý altýnla kaplanmýþtý. Her
yerde altýndan yapýlmýþ heykeller ve
Ýnka tanrýlarýnýn altýndan yapýlmýþ
figürleri vardý.
Týpký Roma Ýmparatorluðu ve onu
takip eden diðer Avrupa Ýmparatorluklarý gibi Ýnka Ýmparatorluðu da elit bir
aile tarafýndan yönetiliyordu. Ailenin
toplam nüfusu 40 bin'den azdý.
Nüfusun geri kalanýný esirler, serfler ve
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köylüler oluþturuyordu.
Ýnka Ýmparatorluðunu oluþturan hanedan, Avrupa'daki
hanedanlarýn ortaya çýktýðý
bir zamanda hüküm sürmeye baþlamýþtý.
Pizzaro'nun dünyanýn en
büyük imparatorluðunu
sadece 260 adamýyla ele
geçirerek, Ýspanya'ya binlerce ton altýnla geri dönmesi ilâhi bir takdir diye
nitelendirildi. (Pizarro bu
topraklara ilk ayak bastýðýnda, ellerindeki meyveler ve kutsal
objelerle onu karþýlamak için gelen
yerli halka þu ünlü mektubu okumuþtu:
"Kiliseyi tanýmanýzý ve Ýspanya Kralýný
Papa'nýn adýna bu topraklara hükmeden
kralýnýz olarak kabul ederek, onun
emirlerine uymanýzý emrediyorum.
Eðer uymazsanýz, Tanrý'nýn da
yardýmýyla, her karýþ topraðýnýzda
sizinle her þekilde savaþacaðýmdan
emin olabilirsiniz. Sizleri, Kilisenin
boyunduruðuna, emirlerine ve
yüceliðine tabi tutacaðým. Halkýnýzý,
kadýnlarýnýz ve çocuklarýnýz da dahil
olmak üzere alacak ve esir yapacaðým.
Sahibi olduðunuz tüm mallarýnýzý ele
geçirecek, size her türlü kötülüðü ve
iþkenceyi yapacaðým. Dolayýsýyla, burada tarafýmdan göreceðiniz her zulüm,
sadece ve sadece kendi hatanýzýn sonucu olacaktýr.") Aslýnda bunun bu denli
kolay olmasý, Pizarro 1532 yýlýnda
Cuzco'ya vardýðýnda nüfusun hali
hazýrda yüzde altmýþtan fazlasýnýn ve
belki de yüzde doksan kadarýnýn
ölmüþ olmasýydý.
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Çiçek hastalýðýnýn Ýspanyol denizciler
tarafýndan 1520 yýlýnda Meksika yerlilerine bulaþtýrýlmasýnýn ardýndan büyük
bir salgýn baþlamýþtý. Buradaki halkýn,
bu hastalýða karþý Avrupalýlar kadar
baðýþýklýklarý yoktu. Bu nedenle 1524
yýlýna gelindiðinde, çiçek hastalýðý nedeniyle Panama'nýn nüfusunun nerede
ise tamamý hayatýný kaybetmiþ, hastalýk
buradan Güney Amerika'ya bulaþarak,
yoluna çýkan herkesi öldürmüþtü.
Son Ýnka Ýmparatoru Wayna Capac
ve geriye kalan ailesi, 1525 yýlýnda
çiçek hastalýðýndan hayatlarýný kaybetmiþlerdi. Ortaya öylesine büyük bir
yönetim boþluðu çýkmýþtý ki, oraya yedi
yýl sonra varan Pizzaro, karþýsýnda bir
zamanlarýn ihtiþamlý uygarlýðýndan geriye hastalýklý bir nüfus bulmuþtu.
Ýnkalar geriye inanýlmaz boyutta bir
altýn rezervi býrakmýþlardý. Altýnýn
büyük bir miktarý mezarlýklarýn altýnda
bulunuyordu. Ýspanyol hükümeti mezarlýklarý altýn madenleri olarak belir-

lemiþti. 1537 yýlýna gelindiðinde, altýn
arayýþý öylesine bir çýlgýnlýða bürünmüþtü ki, buraya binlerce Ýspanyol akýn
etmiþti. Ýspanyol kralý Moche Vadisinde resmi bir altýn eritme tesisi kurmuþtu. Burasý madenden altýn eritmek
için deðil, (ki Ýnkalar bunu binlerce
yýldýr yapýyorlardý) altýndan yapýlmýþ
binlerce eþyayý ve sanat eserini burada
eritmek için kurulmuþtu. Ýspanyollar
altýndan yapýlmýþ paha biçilmez derecedeki bu eserleri (aralarýnda altýn
piramid ve mozoleler bile vardý)
eriterek ülkelerine zahmetsizce götürebiliyorlardý. Burada çalýþan Ýspanyollarýn baþýnda operasyonu yönetmek
üzere Kralýn adamlarý duruyordu ki
bunlar da, altýn Ýspanyaya götürüldüðünde paylarýný alýyorlardý (Yüzde 20).
Þimdi bile, Ýnka eserleri oralarda yaþayan insanlar tarafýndan (illegal olmasýna raðmen) çýkarýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Gelecek Ay: “Büyük Unutuþ” isimli
baþlýkla konumuza devam edeceðiz.

ÞÝLELÝ
Þile Bezi - El Sanatlarý
Üsküdar Cad. No: 67 Þile/Ýstanbul
Tel: (0216) 711 52 17
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Hoþ Bir Sada Yükseldi
Gönüllerden
Nadide Kýlýç

Sevgi Dünyamýz için…Bize can veren, heyecanýma heyecan
katan sevgisi ile gönlümüzde her daim bize güç olan, Sevgili
Büyüðümüz Sayýn Refet Kayserilioðlu'nun yýllar önceden tek
baþýna azmi, sevgisi ve inancýyla canlanýp Dergi'ye dönüþen
sedamýzýn bizden sonra da nice ellinci yýllara da daha güçlü
olarak binlerce gönüle ulaþabilmesi için. 18 Nisan 2010 Pazar
akþamý, Bakýrköy Yunus Emre Kültür Merkezinde, müthiþ bir
emeðin, içten gelen çaba ve gönül terinin görkemli sunumunda
buluþtuk… Biz bu hoþ konseri dinleyip, seyreden þanslý dinleyiciler olarak.

SEVGÝ DÜNYASI

Konser için sahne perdeleri açýldýðý
zaman, birbirinden apayrý birbirine hiç
benzemeyen; yaþlarý, boylarý, görünümleri, seçtikleri sahne kostümleri ve aksesuarlarýyla, olduklarý gibi apaçýk görünmeyi seçmiþ, seçkin bir müzisyen topluluðu ile karþýlaþtýk.
Onlar olduklarý gibiydiler… ama o
geceki ortak amaçlarýný icra ederken,
bestelerin notalarýný seslendirirken, onlarý
naðmeye dönüþtürürken, müziðin eþsiz
týnýsýnda, güneþli günde yaðmur sonrasý
doðan gökkuþaðýnýn renkleri gibi parlamaya baþladýlar… akþamýn karanlýðýnda,
gönüllerimize.
Ünlü sanatçýlarýmýzdan sayýn Atilla
Arcan'ýn gönüllü sunuculuðu, ince mizah
maharetiyle gecemiz þenlenerek baþladý.
Sayýn Arcan, bir Fransýz yazardan naklettiði mecaz mizahý da içeren bir fýkra ile
söze baþladý. Fransýzlarý yaþlanan kadýnlarý ve erkekleri ya sirkeyle ya da hoþafla
tanýmladýklarýndan bahsedip, bizi kahkaha ile coþtururken… bizim kültürümüzde
o yaþlardaki insanlarýn nasýl saygý ve
sevgiyle ellerini öpüp, baþýmýzýn tacý
yaptýðýmýzý hatýrlatmasýyla içim kývançla
doldu. Sanýrým salondaki herkesin
de gönlüne benzer duygularla,
anlýk, içsel bir huzur saldý. Böyle
bir hal içinde gönüllerimiz
övünçle dinginleþti sanýrým.
Sayýn Arcan gecenin asýl maksadýný anlattý tatlý dili, sevgi dolu
mimikleriyle…konserin niçin tertiplendiðini, önemine dikkatimize
sundu. Kýrk yýla aþkýn süredir
Sevgi Dünyasý dergisinin okuyucusu olduðunu, derginin ülkemiz
insanýnýn alanýnda bilgi vermek ve
bilinçlendirmek açýsýndan yaptýðý
hizmetin önemini hatýrlattý.
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Dergimiz için gönül gönüle verdiler,
iki dost iki can kardeþ; Sayýn Mustafa
Yýlgör ve Sayýn Ilgaz Benekay… diðer
dostlar hizmet için onlarla buluþtu. Bu
güzel proje sevgili Murat Özdemir,
Burçin Bildik, Yasemin Çongar Ekici ile
daha kolaylaþtý, tamamlandý.

Eðer biz çok güzel ve doðru
bir adým atarsak, yaratan
görülmeyen ordularýný bize
yoldaþ eder… ya da görünen,
gönül verdiðimiz dostlarýmýz,
arkadaþlarýmýz görünmeyen
melekler gibi bizi destekler,
çalýþýr… canla baþla.
Bu konser projesi de böyle baþladý,
üç-beþ ay önce… sonra her güzel ve
doðru projeye yürekten katýlan Sayýn
Sebahattin ve Fatma Özbakýr kardeþlerimiz, Pera Güzel Sanatlar Lisesi salonlarýný çalýþmalarý için tashih ettiler.
Konser gecesi de ses düzenini ücretsiz

verdiler… gelen misafirlerin zahmetsizce ulaþýmlarý için servis araçlarýyla
üç güzergâha ücretsiz taþýma hizmetini
de ihmal etmediler.
Pera'da çalýþýldý, provalar yapýldý…
nefes nefes besteler, seslere büründü,
enstrümanlarla buluþtu, þarkýlar en
güzeli yapmak için defalarca tekrardan
vazgeçilmedi. Uyumlu bir birliðin
gereði için. Onca emek ve heyecan, o
geceki görkemli konsere dönüþtü.
Sevgi Dünyamýz için…Bize can
veren, heyecanýma heyecan katan
sevgisi ile gönlümüzde her daim bize
güç olan, Sevgili Büyüðümüz Sayýn
Refet Kayserilioðlu'nun yýllar önceden
tek baþýna azmi, sevgisi ve inancýyla
canlanýp Dergi'ye dönüþen sedamýzýn
bizden sonra da nice ellinci yýllara da
daha güçlü olarak binlerce gönüle
ulaþabilmesi için.

O güzel gecede, ilk solo þarkýyý seslendiren Sayýn Esin Hoþsöyler idi. Ülkemiz'in Klasik Batý müziði alanýnda
Kültür Bakanlýðý bünyesinde profesyonel korist ve solist olarak çalýþan sevgili Esin'in güçlü sesiyle ''Bizi Sevgisinden Vareden'' i yorumlarken, besteye
hakimiyeti, tavrý ve bizlerle gönül
temasýyla bambaþka bir güzelliði de
sundu… Arkasýndaki güçlü koro sanki
üç-beþ ay önce deðil de yýllarca ayný
þarkýlarý meþk etmiþ profesyoneller gibi
girdiler meyanlarda… Amatör profesyonel birbirine karýþmýþ, güçlü bir ses
olmuþlardý sahnede… Ardýndan, program akýþýnda okuyacaðýnýz gencecik
solistler çýktý, ayný heyecanla… içlerinden yeni dinlediðim; davudi sesiyle,
canlý gülüþü heyecanla belleklerimize
de kazýnan ''Ýnsanýn Ýnsana Farksýzlýðýný'' söyleyen Corc Þeker vardý, ki
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tekrar tekrar
dinlemek gel-di
içimizden.
Sayýn Sülün
Akarsu Batý
armonileri le
''Bir Su
Damlasýyým"i
seslendirdi…
küçük bir
damlanýn diðer
su damlalarýna
kavuþma
hikâyesiydi.
Piyanoda
Muhammet Cafarof eþlik etti… Sn.
Akarsu da güftesi ve bestesi kendine
ait olan bu eserle birçok gerçeði hatýrlattý bize… o güzel sesiyle.
Sn. Yasemin Çongar Ekici sahne aldý,
Mesnevi'den bestelenen (besteler Rýdvan Günseli'
ye ait) üç eser
seslendirdi.
''Sensin Kerim
Sensin Rahim
'' diye baþladý,
kýsa konserine. Ýsmail
Hakký Özkan'ýn ''Bahar
Kýzý '' ile
sürdürdü, yine
hoþ naðmeler
yükseldi sahneden... En güzel notalara
hayat verdi.
Konser, saatler ilerledikçe, biz
dinleyenleri baþka diyarlara, baþka
halden hale soktu… Sülün haným ile
bir su damlasý olup çaðlayana susadýk,
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sevgili Yasemin
ile gönüllerimiz
belki de sikkesiz
Sema'ya kalktýk.
Murat Özdemir, kalbimize
dokunan güzel
ve güçlü sesiyle
Ömer Hayyam’ýn dört satýrda
özetlediði evrenin serüvenini “Ey Kör!” diye baþlayan
bestede dile getirdi.
Burçin Bildik'in
seslendirdiði
“Anlatamýyorum”
adlý besteyle konser
sona erdi. Halbuki,
sabaha kadar oturup
dinleyebilirdik.
Besteleriyle
orkestra þefliði,
koro çalýþtýrýcýsý
olarak Sn Mustafa
Yýlgör hoþ bir
akþamý yaþatýrken
güzel bir iþ yapmanýn
örneðini de bize sundu. Bir öz sözü
hatýrlattý:

“Güzel
eser
verenler,
güzellikler
bulur,
güzel yere
giderler.”
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Gümüþlük’te Bir Konser - I
Özer Baysaling

(Aþaðýdaki yazým, geçen sene Pentagram Yayýnevi (www.pentagram.com.tr)
tarafýndan yayýnlanan "Fantastik" isimli kitabýmdan,
Sevgi Dünyasý Dergisi için özel olarak, iki bölümde derlenmiþtir. Ö.B.)
Nasýl anlatsam bilemiyorum!..
Ben önce akýl ve bilimin yol göstericiliðine inanan biriyim. Ayrýca tüm insanlýðýn,
evrenin ve yaratýcý gücün duygusal bütünlüðünü de benliðimde hissederim. O bütünlük içinde "Bir" olurum… Anlatacaklarým
belki gerçek, belki hayal, belki de baþka
anlamlar içeren alegori!.. Herkes kendi
anlayýþ seviyesinde deðerlendirebilir.
Olay þöyle geliþti…
Bodrum'un doyumsuz yaz akþamlarýndan
biriydi. Eþim Günseli bana, "Gümüþlük'teki
eski kilisede bu gece bir konser varmýþ. Ne
dersin, gidelim mi?" diye bir teklif attý
ortaya.
Gümüþlük, otantik ve doða güzellikleriyle
dolu harika bir tatil beldesidir. Akþamlarý

ýþýl ýþýl balýkçý lokantalarý, moteller, limana
demirlemiþ tekneler koya bir baþka güzellik
verirken; her yaþtan, her kesimden insanlarýn þen kahkahalarýyla yankýlanýr
Gümüþlük. Aþklar orada daha bir derinleþir;
sevgiler daha bir enginleþir. Tanrý sanki
oraya bir ayrýcalýk vermiþtir.
Bundan iki bin yedi yüz yýl kadar önce
Myndos adýyla kurulmuþ. Bu özgün adý
"Ana Tanrýça'ya tapýnma" anlamýna geliyor.
Ne var ki günümüzde o efsaneleri, tanrýlarý,
antik bilgileri, eskiye iliþkin her ne varsa,
tarihin derinliklerine gömdüler... Onlar ki
insanlarýn ve dünyanýn yenilenmesi uðruna
hayatlarýný harcamýþ, bize yararlý bilgiler
býrakmýþlardý. Kýrgýn ama maðrur olarak
gittiler. Biz de bu sorumsuz gömücülük
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sayesinde yeni yarattýklarýmýzýn hayranlýðýnda yok olup gidiyoruz. Artýk insan filizlerini sulayacak yeni nisan yaðmurlarýna
gereksinme duyarak…
Bugün Bodrum ve tüm yöresi, aynen
Ýstanbul'daki gibi, buralarýn asýl ruhuna ve
geçmiþine sahip olmayan insanlarla dolu…
Gittikçe büyürken, gittikçe yok oluyor.
Gümüþlük yoluna girdiðimizde, arabalar
akýn akýn sahildeki balýkçý lokantalarýna
doðru gidiyordu. Konser, köyün koya giriþindeki tepenin sol yanýndaki "Eklisia" adlý
tarihi kilisede veriliyordu. Kilise oldukça
harap bir durumdaydý. Gene de tarihi
çaðrýþtýran, doðayla bütünleþen büyülü ve
hüzünlü bir görüntüsü var. Loþ ýþýk altýnda
eskiyi anýmsatan asýrlýk kaktüsler, terk
edilmiþlik, yörenin üzerine hüzünlü bir sessizlik, sýrlarla dolu bir gizem yapýþtýrmýþ
gibiydi. Hissettiðim geçmiþ yaþamlar hep
kýrýlmýþ umutlarýn yüküyle dolu gibiydi.
Gümüþlük'e daha önce de konser dinlemeye
gelmiþ olduðumuz için hatýrlýyorum.
Burada müzik, ruhanî gizemcilikle bütünleþerek, sevgiyi ve tanrýsal duyguyu
güçlendiriyor. Kim bilir þu kilisede de ne
günahlar çýkarýlmýþ, duvarlarýnda nice acýlý
dualar yankýlanmýþtýr. Þimdi ise eski yaþanmýþlýklarýn köhnemiþ izlerini taþýyor.
Bir an kendimi yüzyýllar önce orada
yaþamýþým gibi; kilisede günah çýkarýrken,
korsanlarla savaþýrken ya da þarap gününü
kutlama þöleninde dans ederken düþledim.
Sanki akýp giden zaman beni içine çekerek
eskilere, çok eskilere götürüyordu. Bu,
belki de varsa önceki yaþantýlarýmýn
gerçeðiydi.
Etrafta ateþ böcekleri yanýp sönüyor,
aðustos böcekleri ise cýrcýr ötüp duruyor,
çiçek kokularý rayihalarýyla insaný mest
ediyordu... Bir an þunu düþündüm:
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Konserden sonra herkes çekip gidecek, þu
harap kilise yine öksüz sessizliðine bürünecek. Bodrum ve öteki koylar da öyle. Kýþ
gelip hemen herkes gittiðinde, koylarýyla
birlikte sessiz yalnýzlýðýna bürünüyor. Her
yeri ezen, kirleten, aþýndýran ve insafsýzca
harcayan insanlar çekildikçe, gerçek dünyasý ortaya çýkar. Ýnsanýn serbestçe dolaþabildiði, koþup oynayan kedi ve köpeklerin
dolaþtýðý koylar. Deniz, martý ve kalan diðer
kuþlarýn sesi… Sessizliðin sesleri… Kýþýn
yaðan yaðmur altýnda gidenleri, kalanlarý ve
tüm eski sevdalarý, buruk bir iç geçiriþle
hatýrladýðým ve geçip gitmekte olan
yaþamýmýn biriktirdiði gözyaþlarýmý, yaðan
yaðmura karýþarak gizli gizli akýtýrken
arþýnladýðým yerler... Yaþanmýþlýklarý,
yaþanacaklarý ve kendi geri kalan yaþamýmý,
hepsini bir arada görmek özlemi…
Konser baþladý. Ýlk eser, Smetana'nýn "La
Moldau" adlý yapýtýydý. Daha ilk notada
ruhumun derinliklerine iþlediðini hissettim.
Baþýmý kaldýrýp göðe baktým. Uçsuz bucaksýz gökyüzü, sihirli bir fanus gibi, gecenin
karanlýðýnda ýþýl ýþýl parlayan yýldýzlarý
barýndýrýyordu. Yýldýzlar sanki geceleyin
göðü delerek ýþýk saçan keskin gözleriyle
bizi izliyor gibiydi. Mehtap ise yavaþ yavaþ
yükselerek, koyda altýn serpintileri gibi
yakamozlar yapmaya, etrafa büyülü bir
görüntü vermeye baþlýyordu; o yükseldikçe
birer ikiþer kaçýþýyordu yýldýzlar… Deniz,
aðaçlar, çiçekler, böcekler, hayvanlar, insanlar… Evrende bize görünen ve görünmeyen
her þey, gizli bir bütünlük içindeydi sanki...
Ýþte bu atmosferde, düþ dünyasýnýn uçsuz
bucaksýz gizemi beni içine çekiyordu.
Dönülmez hülyalarýn süslediði geceler
kadar uçsuz bucaksýz bir boþluktaydým.
Nereye gidiyordum? Sonsuz göklere mi
yükseliyor, yoksa güneþin kaybolduðu
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âlemlere mi batýyordum? Kuantum zerrecikleri gibi müthiþ bir enerji akýmý
halinde oradan oraya uçuyordum. Ruhum
müzik halinde evrimleþerek aydýnlanýyordu.
Bu özgür uçuþ evrensel boyutta geniþledikçe bir yerlere varýyor, sonra oradan
kalkýp baþka yerlere doðru yol alýyordum.
Dünyadan uzaklaþmak mý?... Evrenle
bütünleþmek mi?... Belki de dünya ötesi!...
Yýldýzlar, uzay, galaksiler, sonsuzluk,
ölçüsüzlük, boyutsuzluk, zamansýzlýk,
bütünlük ya da hiçlik!... Müziðe kendini
vermiþ olanlar vecd içindeydi. Naðmeler
insanlarýn en gizli duygularýný bile açýða
çýkarýyor, onlara büyülü bir dünyanýn
kapýlarýný açýyordu. Ruhlarýn frekansý birbiriyle uyumlu düzeylere çýkýyordu. Benim
de bedenimdeki enerji kendiliðinden
hareketleniyor, ruhsal bütünlüðümle birleþerek baþka bedenlere doðru kayýyordu.
Ýtiraf edeyim, bu huþu verici olaðanüstü
durum bana ürküntü de veriyordu. Neden
böyle olaðanüstü türde bir geniþlemeye
girdiðimi anlayamýyordum. Bedenimden
çýkýp dolaþma serüveni yaþýyordum.
Ruhsal bedenleriyle bütünleþtiðim,
buradaki insanlarýn hepsi de ayný ortamda
olmalarýna raðmen çok deðiþik düþünceler
içinde olduklarýný hissettim. Bunlardan
kimisi geçmiþiyle hesaplaþýyordu. Kimisi
kin, nefret, çeþitli baðýmlýlýklar ve arzularla
doluydu. Hele çiftler… Belki de birlikte
oturan çiftlerin çoðu birbirlerinden nefret
ediyordu. Çýkarcý ya da vazgeçilmez baðýmlýlýklarý nedeniyle bir arada olanlar da vardý
aralarýnda. Birçoðunun kara talihleri, onlarý
ters köþelere fýrlatýp atmýþtý. Geçmiþ yaþamlarýndaki þimdi anýmsamamaya çalýþtýklarý
þeyler, anýmsamak istedikleri iyi hatýralardan daha çoktu. Aþkýn geçici sarhoþluðundan sonra düþülen hayal kýrýklýklarý daha
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aðýr basýyordu.
Birlikte oturan eþlerin çoðu önce birlikte
olabilmek için acý çekmiþ, sonra da birlikte
olduklarý için çekiyordu. Çoðu önceleri birbirleri için yaratýldýklarýný düþünürken,
sonunda birbirleri için yaratýlmadýklarý
hayal kýrýklýðýna düþmüþlerdi. Hayret, önce
mutluluk sanýlan duygular, sonradan acýmasýz üzüntüler çektiriyordu eþlere.
Birbirlerine yaþam katan enerjileri, þimdi
yaþamlarýný kemiriyordu. Çoðunun çýðlýklarýnýn susmalarýnda gizli olduðunu
hissediyordum. Bu bana buruk bir acýma
hissiyle sýkýntý verse bile… Orada bulunanlarýn çoðu arzu ettiði hayatýn içinde deðildi.
Hayaller ve fanteziler kuruyorlardý. Kimi
yazgýsýný deðiþtiremiyor, kimi de kaçýp kurtulayým derken, sonradan deðiþtirmeyi kurtuluþ gibi gördüðü çarelerin çaresiz
yazgýlarýna katlanýyordu. Pek azý, mutluydu
bu insanlarýn…
Aniden beklenmedik bir þey oldu ve birdenbire tüm benliðim dehþetli bir titremeyle
sarsýldý. Çevremi beyaz bir ýþýðýn
kapladýðýný hissettim. Beni saran ve içine
çeken yoðun bir beyazlýktý bu... Sonra
yerçekiminden kurtuldu-ðumu ve ruhumun
bedenimi terk ettiðini fark ettim. Ölüyor
muydum yoksa ölmüþ müydüm?
Ben yukarýda bir yerde ve baþka bir
boyuttaydým þimdi. Fiziki bedenim ise
orada, aþaðýda duruyordu ve ben bütün
bedenlere yukarýdan bakýyordum. Müziðin
gizemli naðmele-rinin eþliðinde, ruhum
kanat çýrparak oradan oraya uçuþan kelebekler gibi geziniyordu. Bu halim bir düþ
bile olsa onu kovamazdým… Varsýn bu düþlerim beni baþka âlemlere sürüklesin. Hayal
gücümün bana ilâhi bir armaðaný da olabilirdi bu. Belki de asýl gerçek âlem buydu!
Zaten gerçek yaþam ile fantastik dünya iç
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içe deðil mi?.. Yaþamýmýzý biraz da hayal
ederek yaratmýyor muyuz?... Belki de her
þeyi ben özgürce hayal ederek belirliyor, o
harika âlemde geziniyor ve hayallerimin
içinde gerçeði arýyordum!.. Þimdi ben size
bunu nasýl, hangi sözlerle anlatabilirim ki!...
"Ne olduðumu bir anlatsam!
Hem tümüyle varým, hem yoðum ben.
Kimi zaman güneþte bir leke misaliyim,
Kimi zaman su yüzeyinde ufacýk dalgayým.
Bir bakarsýn çaðrýþým rüzgârýnda savrulur,
Bir de bakarsýn bedensiz dünyanýn bir
kuþu olurum."
"Tahayyül edebileceðin her olgu bu
evrende, belki baþka bir boyutta ama mutlaka vardýr. Eðer yoksa zaten sen onu
tahayyül edemezsin" diye düþündüm.
Aniden çok derinden bir yerden flüt
sesine benzer bir ses duydum. Bu ses konserden, bu-lunduðumuz dünyadan gelmiyordu. Gizemsel, dünyevi anlatýmla tanýmlayamayacaðým, etki-li, âdeta ilâhi bir sesti.
Beni içine çekiyordu.
Bu olaðanüstü duygu halindeyken, ruhumun bir gölge gibi beden dýþý bir baþka
ruhla karþýlaþtýðýný hissettim… Sislerin içinden, bilmediðimiz âlemlerden süzülüp
gelmiþti sanki. Elle tutulamayan, gözle
görülemeyen bir belirsizlikte, sadece
hissedilen buðumsu bir duman gibiydi.
Benim bir bedenim vardý ve orada aþaðýda
duruyor, konseri dinliyordu; onun ise yoktu.
Nereden gelmiþti?... Benimle nasýl ve neden
temas kurmuþtu?
O âlemde sözel iletiþim yoktu. Anlatým
sözcüklerle verilmiyordu. Ruhlar, birer
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gölge gibi bir enerjiyle, titreþerek iletiþim
saðlýyordu. Ben ise bunlarý bu kitapta
yazýya aktarabilmek için sözcükler aramak,
aslýnda olana pek uymayan betimlemeler
yapmak zorunda kalýyorum.
Ruhsal dünya, fizik üstü ýþýnlar ve dalgalarýn oluþturduðu olaðanüstü bir enerji
dünyasý… Bunu maddi dünya ve bilimsellikle karþýlaþtýrarak anlamak da anlatmak da
mümkün deðildi.
Buna karþýn ben anlatmaya çalýþacaðým.
Benim için ya "Uydurmuþ" veya "Saçmalamýþ" diyebilirsiniz. Belki de "Bu bir alegori.
Asýl anlatmak istediði þey, bunun arkasýnda
yatmakta" diye de düþünebilirsiniz.
Ýster istemez benimle iletiþim kurmuþ
olan ruhsal varlýða sordum, "Kimsiniz?"
diye. Elbette ben de sözel olarak sormamýþtým; sorum da kendiliðinden o âlemin
iletiþim yöntemiyle olmuþtu.
"Ben bir bedensiz ruhum" dedi. Sonra da
sözüne devam etti.
"Ben baþka zamanlardan geliyor ve baþka
zamanlara doðru yol alýyorum. Ýnsanlara
mesaj iletmek üzere görevlendirildim. Sen
kanser tedavin sýrasýnda; yaþam, gerçekler,
ölüm ve öte âlem üzerinde düþünmeye
baþladýn.
“Bunun için þu anda seni seçtim. Sen beni
kendi anlayýþ düzeyine göre istediðin gibi
kabul edip adlandýrabilirsin. Sana vereceðim mesajlarý dünyanýn diðer bedenlilerine de ileteceksin. Ancak bu iþi ben senden
istedim diye deðil, bilerek, anlayarak, isteyerek üstleneceksin. Ýnanmayanlar olacaktýr
þüphesiz. Ýnanmasalar da üzerinde
düþüneceklerdir. Bu bile onlarý geliþmeye
götürecektir.
“Sana baþka bedenlere girme, ayrýca
baþka ruhlarla iletiþim kurma, önceki ve
þimdiki yaþamlarý görme olanaðýný da
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saðlayacaðým.. Bu sana doðru ve yanlýþý
göstermekten, konulara kesin bir nokta koymaktan çok, geniþ anlamlý mesajlar niteliðini taþýyacak.
“Sana gelmiþ geçmiþ tüm din ve
inançlarýn, eski öðretilerin özünü de yansýtacaðým. Sen de bunlarý hissedecek ve kendi
evrimsel düzeyine göre deðerlendireceksin.
Çünkü doðru ve yanlýþ, iyilik ve kötülük
görelidir. Dünya deðiþi-yor ve siz onlarý
göremeden gidiyorsunuz!”
Sustu.
Ben çarpýlmýþtým. Olaðanüstü þeyler oluyordu. Hayalle gerçek arasýnda bocalarken
metafizik âleme yelken açmýþ, beþ duyumun ötesine geçmiþtim. Bu dünyada algýladýklarýmýn ötesinde þeyler görüyordum.
Oldum olasý yaþamýn çözülmez ve
þaþýrtýcý sýrlarý beni uçururdu. Gittikçe
kendimi býrakýyordum. Çünkü bu iletiþim
sanki benim kendimle buluþup yüzleþmem
gibiydi. Her iç yolculuk, her içten tanýþma
hem yenileyici, hem geliþtirici hem doyumsuzdu. Ara, bul, taný, tanýþ...
Artýk ben, benlikten çýkmýþ, kozmik
âlemin içinde tüm evrenle bütünleþerek
vardým. Bu belki binlerce sonlu yaþama
bedeldi. Belki de sonlu yaþamýn sýnavlarýndan geçtikten sonra eriþilmiþ bir aþamaydý.
"Kimseniz, neyseniz ve nasýl oluyorsa,
yalvarýrým lütfen aydýnlatýn beni saygýdeðer
bilge ruh!" dedim. Aktardýðým düþüncelerimde ister istemez "Bilge Ruh" diye bir
kavram çýkmýþtý. Ona böyle deyiþime herhangi bir karþýlýk vermedi; ne onayladý ne
de ters bir tepki gösterdi.
"Sana ilk anda birkaç mesaj vereceðim"
diye devam etti. "Aslýnda bunlarýn çoðu
insanlarýn bilip de üzerinde düþünmeye
gerek görmedikleri þeylerdir. Ancak derin
anlamlarý vardýr. Bunlarý iyi düþün ve
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anlamlandýrmaya çalýþ. Aradan bir süre geçtikten sonra hatýrla ve tekrar deðerlendirmeye bak. Eðer arada fark bulursan sevin.
Çünkü bu sana evrim geçirdiðini gösterir...
Devam et... Yýlma... Çalýþ, öðren ve düþün.
En sonunda yaþamýn sýrrýný bulacaksýn."
Yaþamýn sýrrýný bulmak!..
Bu müthiþ bir þeydi. Bu bir sözcük, bir
cümle, bir kitabe, bir kutsal kitap, bir
madde, ne olabilirdi ki! Geçmiþ ve þimdiki
yaþamlarý bütünüyle görmek, baþka ruhlarla
baðlantý kurmak! Çok heyecanlanmýþtým.
Bu heyecaný aþaðýdaki somut bedenimde de
hissediyor, ruhumda ise bu bir geniþleme ve
algýlama biçiminde gerçekleþiyordu.
Bana bir de bu önemli ve deðerli sözleri
topluma iletme görevi verilmiþti. Öyle demiþti Bilge Ruh. Yanlýþ anlamamýþsam, bu
pek önemli hatta kutsal bir sorumluluktu.
Mesajlarýný iletmeyi sürdürdü. Ýlk anda
anladýðým kadarýyla belli bir konu yoktu.
Daha doðrusu konularýn belli bir sýrasý
yoktu. Ýletiler serpiþtirme halinde geliyordu.
Belki de bunlarýn hepsi birbirine baðlýydý.
Bazý cümleleri ise üstünde durarak, birkaç
kez tekrarlýyordu.
"Adý olmayanýn adýna, hangi adla çaðýrýrsanýz o adla karþýnýzda olanýn!
Yarattýklarýna, kendini bilmeden baþka bir
þey bilme olanaðý baðýþlamayan Tanrý
vardýr, gereklidir, görkemlidir ve düzenlidir.
Her þey ondan gelir; hiç þüpheniz olmasýn...
Þimdi aklýnýz ermediðinden, henüz varmadýðýnýzdan, birçok þeyi yanlýþ bilir, peþin
kararla yanlýþa varýrsýnýz."
O güne dek hiç kimseden böyle sözler
duymamýþtým; ne de bir yerde okumuþtum.
Söyledikleri bir kutsal kitapta yazýlanlar gibiydi ama bildiðim kadarýyla deðildi de. Bir
þey demeden bekledim. Zaten bir þey dememe gerek yoktu ki! Öyle düþünmem yeterdi.
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"Tüm evren senin içindedir ve sende olan
her þey evrende de vardýr. Seninle çok
yakýnda olan bir nesne arasýnda hiçbir sýnýr
yoktur; týpký seninle çok uzaklardaki nesneler arasýnda hiçbir mesafe olmadýðý gibi.
Her þey, en küçüðünden en büyüðüne, en
alttakinden en üsttekine kadar seninle ayný
deðerde, senin içinde vardýr. Tek bir atom,
yeryüzündeki tüm elementleri içerir. Aklýn
tek bir hareketi, yaþamýn tüm yasalarýný
kapsar. Ýnsan tek bir su damlasýnda sonsuz
okyanusun sýrrýný bulur. Senin tek bir
görüntün, yaþamýn tüm görüntülerini içinde
taþýr. En küçükteki güç, en büyük olanýn
özüdür."
Vay canýna!... Bunlarýn her biri, binlerce
sayfa dolusu bir kitaba konu olacak kadar
düþünce ve hakikat âlemiyle ilgili açýklamalardý. Bunlarý anlamak için filozof ve
bilim adamý mý olmak gerekirdi? Zaten
yüzyýllardýr kimileri bunlarý düþünüp kendilerine göre deðiþik açýlýmlar getirmemiþ
miydi? Sözüne devam etti:
"Hiç ulaþamayacaðýný sansan bile sen
bilge olmaya çalýþ... Ulaþabildiðin kadarýnca bilgeler hem arýdýr, hem arýtýcý!"
Ýþte bundan çok hoþlanmýþtým.
"Ey yorgun ve yürekleri acýyla dolu
insanlar... Bana gelin, sizi rahat ettireyim.
Bu dünyanýn ötesinde bir ruhlar âlemi ve
orada çok mükemmel bir hayat vardýr.
Çünkü ben oradan geliyorum ve sizi de
oraya götüreceðim. Fakat oraya ulaþmak
için, inanýn, sevin, benliðinizi merhametle
doldurun. Ýnsanlarý kendinizi sevdiðiniz
kadar sevin."
Ýþte bu benim iletmem gereken önemli
mesajlardan biri olsa gerekti. Belki de
inanç, sevgi ve merhametle gerçek cennetin
bu dünyada olduðunu söylemeye getiriyordu.
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"Zerre içinde zerreler var ettik onlarýn
hayrýna… Bulup bir etsinler, bir olduklarý
zerrenin içinde, zerre olmak için, zerreleri!"
Bütünün içinde zerre, zerrelerin bütünlüðünde var oluþ... Belki de yaþamýn
gerçeði bu cümlede saklýydý.
"Sözleriniz baþkalarýna bir katký getirebiliyorsa, onlar da sizi dinliyorlarsa
konuþun. Çoðu zaman, sizin ne söylediðiniz
ile insanlarýn sizin söylediðinizi nasýl iþittiði
apayrý þeylerdir.
"Her bir insan, bütün insanlar karþýsýnda
her þeyden sorumludur. Bütün insanlar da
her bir insana karþý her þeyden sorumludur.
Bu yüzden hiçbir milleti ve insaný ayýplamayýn."
O böyle deyince benim aklým Nazým
Hikmet'in "Bir aðaç gibi tek ve hür ve bir
orman gibi kardeþçesine..." dizelerine gitti
ister istemez.
"Yaþamýn anlamý, kendimizden çok daha
büyük bir bütünün parçasý olduðumuzu
bilmekten geçer... Evren sizin için ve sizinle
birliktedir... Size her þeyden biraz verildi."
Bu sözünden hemen sonra da iletiþim
tümüyle kesildi.
Artýk ne yerde ne gökteydim. Ne bu
dünyada ne öteki âlemdeydim... Gönülden
gönle uçuyordum. Bir þeyler alýp götürüyordu beni büyülü içeriðiyle, hiç deðiþmeyen
güneþin aydýnlattýðý yaþamdan; mekâný,
zamaný, tutkusu olmayan bilmediðim gizli
âlemlere.
Benim onu adlandýrýþýmla, Bilge Ruh'a ve
zihnimde oluþturduðu mesajlara büyük bir
saygý duygusu oluþmuþtu içimde.
Bu derin mesajlarýn anlamýný düþünürken
bedenime ve konsere döndüðümü hissettim...
(Gelecek sayýda: Özel Celse)
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