HAZÝRAN 2010 Sayý: 498 Fiyat: 5 TL

ÖZEL BÝR GECE
NORBEKOV SÝSTEMÝ
Kendinizi Yenilemek Elinizde
SILVER BÝRCH
“Ruh Gücü Burada Kalacak”

ÝÇÝNDEKÝLER
Ruhlarý Bilip de Ne Olacak .................. 2
Dr. Refet Kayserilioðlu

Aylýk Kültürel ve
Siyasi Dergi
Cilt: 42 Sayý:498 Haziran 2010
Onur Baþkaný:
Dr. Refet Kayserilioðlu
Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna
Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü:
Ayþegül Kayserilioðlu
Yazý Ýþleri Müdürü:
Güngör Özyiðit

M.S.ki 1700 Yýlda
Kilise-Aydýn Çatýþmasý ........................ 6
Ahmet Kayserilioðlu

Düþürülemeyen Deðer
Atatürk ............................................... 12
Güngör Özyiðit

Kendinizi Yenilemek Elinizde ............ 16
(M.S. Norbekov Sistemi)
Nihal Gürsoy

Yayýn Kurulu:
Güngör Özyiðit
Nelda Bayraktar
Hale Ürkmezgil
Haberleþme Sorumlusu ve
Okur/Abone Ýliþkileri:
Kazým Erdemoðlu
0212 252 85 85
0542 676 83 47
Faks: 0212 249 18 28
P.K: 227 Beyoðlu/Ýstanbul
Yönetim Yeri:
Oba Sok. Silla Ap. No: 7/1
Cihangir/Ýstanbul
Baský:
Inkýlap Kitabevi San. Tic. A.Þ.
Çobançeþme Mah. Sanayi Cad.
Altay Sok. No:8 Yenibosna/Ýstanbul

Fiyatý: 5 TL
Yýllýk Abone: 50 TL
Yurt Dýþý: 60 TL

Tanrý Beynimizde mi .......................... 22
Zuhal Voigt

Eðitimin Yozlaþtýrýlmasý - II ................ 27
(Cumhuriyetin Ýlk Yýllarýnda Eðitim-XIV)
Yalçýn Kaya

Büyük Unutuþ .................................... 32
(Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri)
Thom Hartman/Arýn Ýnan

Özel Bir Gece .................................... 36
(Gümüþlükte Bir Konser - II)
Özer Baysaling

Ruh Gücü Burada Kalacak ............... 44
(Silver Birch Celsesi)
Two Worlds/Jale Gizer

SEVGÝ DÜNYASI

1

Sevgili Dostlar
Sýcak yaz günleri iyiden iyiye kendini hissettirmeye baþladý. Üzerinde
rahatça dolaþtýðýmýzýn üzerinde daha rahat dolaþacaðýmýz günler geldi.
Güneþten, temiz havadan, dinlenmeden mümkün olduðunca faydalanmak için bedelsiz fýrsatlar önümüzde olacak. Böyle günler ayný zamanda kendimizle hem bedensel hem de ruhsal olarak her zamankinden
fazla ilgileneceðimiz, iç dünyamýza dönüp, içsel yolculuðumuzu gözden
geçirme fýrsatý bulacaðýmýz günler de olabilir. Uzun günler istediðimiz
kitaplarý okumak için zaman verecektir bizlere... Aslýnda insanýn kendisiyle ilgilenip istediðini yapabilmesi ne büyük bir lüx; isteklerimiz
hayýrda ve sevgide oldukça, kendini geliþtirme ve yükseltme yolunda
oldukça...
Ýstediðimizi yapmak, hiçbir þeyle ilgilenmeden aklýmýza ne gelirse
onun peþinden gitmek anlamýna geliyorsa eðer, bilelim ki iyi insanlar
baþýboþ ve kaygusuz kalamazlar, býrakýlmazlar. Çünkü kötülerle ve
kötülüklerle mücadele iþinde evrenin, düzenin onlara çok ihtiyacý
vardýr. Ayrýca o düzen birlik esaslarýna göre çalýþýr. Onlar da bunu
bilirler aslýnda ama yine de dünya içine çeker onlarý ve unutturur bazý
þeyleri... Küçük küçük uyarýlar, hatýrlatmalar onlarý yoklar arada bir.
Bunlarý felâket habercisi gibi deðil, hatýrlatma notu gibi deðerlendirebiliriz. Ýnanan ve iyilik içinde yaþayanlar için hiçbir zor ve zorluk olamaz; çünkü onlarý her zordan kurtaracak yalnýz O vardýr.
Ýçimizdeki sevgiyi, iyilik etme isteðini teþvik edecek, geliþtirecek
öyküler okumalýyýz. Yaratanýmýz’ýn ve O’nun düzeninin güzelliðini,
görevlilerin niteliklerini anlatan bilgilere eðilmeliyiz. Sað gösterip sol
vuran, aslýnda ne yaparsanýz yapýn kusurlarýnýzdan, kin, nefret, kýzgýnlýk duygularýndan kurtulmanýn çok zor hatta imkânsýz olduðunu ima
eden, söyleyen fikirlere karþý hep tetikte olmalýyýz. Yaz günlerini, dolu
dolu geçirdiðimizi sandýðýmýz diðer günlerden daha verimli kýlabiliriz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Bir þeydeki gerçekleri ve
faydalarý görebilmek için,
önce "acaba bunda bir
gerçek ve fayda var mý?"
diye araþtýrmak, iyi niyetle
tetkik etmek lâzým. Ancak
o zaman ondaki bilgiler ve
faydalar görülebilir.
Gördükten sonradýr ki
onun faydalarý bilinebilir
ve þunlar, þunlardýr
denebilir. Daha sonra da
bunlarý bizzat kabul edip
tatbik etmek safhasý gelir.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Ruhlarý Bilip De
Ne Olacak
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Erdem - Geçen gün
bir dostumla konuþuyorduk. Bana dedi ki:
"Ruhlar diyorsunuz,
ruhlarla konuþuyoruz
diyorsunuz, buna inanmýþsýnýz ve konuþmuþsunuz da ne olmuþ
birader? Ben bunda
hiçbir fayda göremiyorum. Ruhlarla konuþanlarýn da bir üstünlük
kazandýklarýný görmüyorum."
Ben kendisini dilimin
döndüðü kadar tatmin
etmeye çalýþtým ama
pek tatmin edemedim.
Þimdi ben onun yerine
geçerek size soruyorum.
Özden - Yani diyorsunuz ki ruhlarýn ölümden sonra yaþamakta
devam ettiklerini bilmenin, onlarla konuþup,
onlardan haberler
almanýn ve onlardan alýnan bilgilerin hiçbir
deðeri, faydasý ve
insana kazandýrdýðý bir
þey yok.
Erdem - Belki soyut
olarak deðeri olabilir,
ama hiçbir faydasýný
görmüyorum, bu iþlerle
uðraþanlarda da bir
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deðiþiklik ve üstünlük
görmüþ deðilim.
Özden - Þimdi burada
iki ayrý nokta var, bunlarý birbirinden ayýrmak
lâzýmdýr. Bu bilginin ve
bu konuþmanýn hiçbir
deðeri ve faydasý yoktur. Bir de bunlarýn faydasý vardýr, fakat sizin
(yani arkadaþýnýzýn)
gördüðünüz kimselerde
bunun faydalý neticelerini müþahede edememiþsiniz.
Erdem - Bir faydasý
ve deðeri olsa idi
gördüðüm kimselerde
de bir tesiri olurdu.
Özden - Faydasý ve
deðeri çok yüksek olan
bir þey eðer adamýnýn
eline geçmezse hiçbir
fayda saðlamadýðý gibi,
zararlý da olabilir.
Meselâ otomobil faydalý bir þeydir. Bizi bir
yerden bir yere süratle
götürür, rahatlýk ve
zamandan tasarruf
saðlar. Ama otomobili
kullanmasýný bilmeyen
bir kimsenin elinde bu
faydalarýn hiç birisini
saðlamadýðý gibi, belki

bir duvara çarparak,
belki de denize uçurarak tam bir felâkete
de sebep olabilir.
Burada kabahat otomobilin deðil, onu kullanmasýný, yani ondan
yararlanmasýný
bilmeyenindir.
Erdem - Bu misâliniz
doðru ama, bunu meselemize uygulayamayýz.
Otomobilin faydalý
olduðunu herkes biliyor,
ama ruhlara inanmanýn
ve onlarla konuþmanýn
bir faydasý olabileceðini
çok kimse bilmiyor ve
kabul etmiyor.
Özden - Bir þeyi çok
kimsenin bilmesi veya
bilmemesi, kabul etmesi
veya etmemesi onun
deðerini tespit etmede
bir ölçü olabilir mi?
Uçak ilk icat edildiði
zaman "bu insanlarýn
rahatýný, huzurunu
kaçýran, onlarý felâketin
içine atan bir þeydir, bir
þeytan icadýdýr!" diyenler çoktu. Ama zamanla
görüldü ki uçaðýn faydalarý büyüktür.
Dolayýsýyla bir þeyin
faydalarýný ilk anda
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herkes göremez, görenlerin bir kýsmý da iþlerine gelmediði için
gerçeði olduðu gibi
söyleyemez.

Özden - Ýyi ama o
özellikler o cisimle
(veya þeyle) birlikte
olduklarý zaman bizim
için bilgi midir?

Erdem - Peki neymiþ
bu ruhlarý bilmenin ve
onlarla konuþmanýn faydasý?!

Erdem - O özellikler
o þeyle birlikte olduklarý zaman da bilgidirler, bizim tarafýmýzdan
alýndýklarý zaman da...

Özden - Bu sorunuzu
doðrudan cevaplandýrmayacaðým, neticeyi
birlikte bulacaðýz. Bilgi
ve bilmek ne demektir?
Önce onu düþünelim.
Erdem - Bir þeyin
hali, durumu, yeri, þartlarý ve vasýflarý hakkýnda malûmat sahibi
olmak o þeyi bilmektir.
Özden - Çok güzel,
bir þeyin hali, durumu
ve bütün vasýflarý
hakkýndaki bu bilgi
nerede mevcuttur?
Erdem - Ne demek
nerede mevcuttur?
Bunlar o þeyle beraber
olan hususlardýr. Onu
bize tanýtan özelliklerdir.

Özden - O özellikler
farzedelim ki on tanedir,
biz de bunun altý tanesini alabildik. Þimdi
bizim için bu cisim on
bilgili midir, yoksa altý
bilgili mi?
Erdem - Elbette
bizim için bizim
aldýðýmýz veya alabildiðimiz kadar bilgisi
vardýr. Ama bu onun
hakkýndaki bilgileri
eksiltmez.
Özden - Tamam,
ondaki bilgiler bizim
görüþümüze göre
eksilmez veya çoðalmaz. Fakat bizim için o
cisim altý bilgilidir.
Çünkü bizim o þeyden
alabildiðimiz veya onda
görebildiðimiz altý bil-

gidir. Bizim için o þeyin
deðeri de bu altý bilgi
kadardýr.
Erdem - Evet, peki
bunun mevzuumuzla
alâkasý nedir?
Özden - Ruhi bilgilerin faydasýndan
konuþuyorduk...

O bilgilerin faydasý bizim ondan
alýp, benimseyebildiðimiz kadarý
oranýnda olacaktýr.
Diðer taraftan bilgilerin bizim için
deðeri onlarýn bizim
tarafýmýzdan alýnmasýna baðlýdýr
demek, bilgiler
bizim varlýðýmýz
için bir öz
malzemedir ve
bizim ruhumuz
ancak bu öz
malzemeler vasýtasýyla kendisine
faydalanacaðý bir
bina inþa eder
demektir.
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O halde bilgi bizim
varlýðýmýzýn temel
taþýdýr. Bu sebepten de
bu bilginin ne faydasý
var denemez. Ancak bu
bilgiden ben faydalanamýyorum, denir.
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idi, bunca ilim adamý
bir asýrdan fazla
zamandýr bilinen bu bilgilerin faydasýný görürler ve insanlara tavsiye
ederlerdi.
Özden -

Erdem - Ruhlarla
konuþmak ve onlarýn
varlýðýna inanmak
neden bilgi olsunlar.
Bunlarýn bilgi olduðu
bugün ilim âlemince
topyekûn kabul edilmiþ
midir?
Özden - Bir þeyin
topyekûn kabul edilip
edilmemesi, biraz önce
de söylediðim gibi, bir
þeyin deðeri hakkýnda
bir ölçü olamaz. Bazen
bir hakikati milyonlar
göremez de tek bir kiþi
görür ve sonra milyonlara gösterir. Bir bilginin deðeri, o bilgi tam
alýnýp benimsendiði ve
tatbik edildiði zaman ne
gibi faydalar saðlayacaðýna bakýlarak takdir
edilir.
Erdem - Bu bilgilerin
gerçekten insanlara
saðladýðý faydalar olsa

Bir þeyin faydasýný
görebilmek için o
þeye bakmak
lâzýmdýr. Ona
bakmanýn da bir
usulü ve kaidesi
vardýr. Getirir
kirpiklerinin
dibine sokarsan
göremezsin.
Görülecek bir
mesafede tutmak
lâzým. Bu mesafe ne
çok yakýn, ne de çok
uzak olmayacak.
Yani bir þeydeki
gerçekleri ve faydalarý
görebilmek için, önce
"acaba bunda bir gerçek
ve fayda var mý?" diye
araþtýrmak, iyi niyetle
tetkik etmek lâzým.
Ancak o zaman ondaki
bilgiler ve faydalar
görülebilir. Gördükten

sonradýr ki onun faydalarý bilinebilir ve þunlar, þunlardýr denebilir.
Daha sonra da bunlarý
bizzat kabul edip tatbik
etmek safhasý gelir.
Sonuç olarak þunu
söyleyebiliriz ki, bunca
ilim adamýnýn görememesi, onlarýn
kabiliyetsizliklerinden
deðil, görmeyi istemeyiþlerindendir. Görmek
için bir gayret ve çaba
gösteremeyiþlerindendir.
Ama arada çaba
gösteren deðerli âlim ve
düþünürler bu faydalarý
görmüþler, bunlarý
tavsiye ve tatbik
etmiþlerdir.
Erdem - Bu faydalarýn neler olduðunu
ve neden herkesin bunlardan faydalanamadýðýný gelecek konuþmamýzda soracaðým.
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Milâttan Sonraki 1700 Yýlda
Kilise - Aydýn Çatýþmasý
Rönesans'dan sonra patlak veren reform dalgalarýyla Papalýk
can evinden vuruluyordu. Evvelce dinin tek kurumu olan Katolik
Kilisesinin yanýsýra, Roma'dan tamamen baðýmsýz, sadece kendi
ülkelerinin krallarýna baðlý reformist Protestan, Kalvenist ve
Anglikan Kiliseler birbiri ardýndan boy gösteriyordu. Papalar tek
tabanca olmaktan çýkmýþtý.
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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O'NUN AHLÂK KURALLARINI
UNUTUNCA...
"Bir bunalým çaðýnda yaþýyoruz.
Kendi kendimizle kavga edip bunalýyoruz. Baþkalarýyla çekiþerek, didiþerek bunalýyoruz. Yaratan'ý inkar ederek,
isyan ederek bunalýyoruz. Her þeyi
unutturan keyiflerle, zevklerle bir süre
avunuyoruz,ayýlýnca yine bunalýyoruz."
Ekim 1990 da "Sevgi Dünyasý"nda
"Materyalizmin Kilometre Taþlarý"
baþlýklý dizi yazýma bu satýrlarla
baþlamýþtým. Manevi inançlarýn hepsini
inkâr eden, ölümle her þeyin sona
erdiði amaçsýz bir dünya yaþamýný
savunan, materyalist görüþ
bunalýmýmýzýn baþ suçlusu olduðundan
tarih içindeki geliþimini yýllar süren
dizi yazýmda oldukça detaylý bir
anlatýmla okuyucularla paylaþmýþtým.
Hýristiyan Batý Dünyasýnda doðup,
diðer ülkelere ihraç edilen ve her tarafý
sarmýþ olan bu maddeci hayat görüþü
günümüzde de bütün dehþetiyle sürüp
gidiyor. Bunalýmýmýzýn nedenlerine
doðru teþhis koyalým ki, tedavisi de
doðru olsun. 19. asrýn sonlarýnda filozof Nietzsche (Niçe)'nin "Tanrý öldü!.."
yargýsýna varmasý yüzyýllarca tohumlarý
ekilen inkârcý yaþam görüþünün bir son
noktasýydý sadece.
Biliyorsunuz Sevgi Dünyasý'nda bir
yýldan beri Tanrý inancý üzerinde
yazýlar kaleme almaktayým.
Günümüzdeki tartýþmalara geçmeden
önce, hýzlý çevrilen bir film gibi her
þeyi maddeden ibaret gören bu inkârcý
materyalist görüþün tarihî serüvenine
bir göz atmamýz çok yararlý olacak.
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Öyleyse þimdi Hz. Ýsa'dan itibaren
1700 yýl boyunca yaþananlarý tekrar
hatýrlayarak yola koyulalým:

Hz. Ýsa'nýn, Yaratanýmýz'ý ve
komþumuzu sevmemizi,
"kendimize yapýlmasýný
istemediðimizi baþkasýna
yapmamamýzý" buyuran dini;
havarileri tarafýndan bin bir
eziyet, gözyaþý ve kan pahasýna
tüm Roma þehirlerinde duyurulmuþ, köprübaþlarý kurulmuþtu.
Bu kaçýp kovalamacalar arasýnda Ýncil'in aslý kaybolmuþ,
ancak hatýrda kalanlar tekrar
kaleme alýnarak oluþturulan
çeþitli kitaplarla Ýsa'nýn buyruklarý unutturulmamaya
çalýþýlmýþtý. Akla gelmez
iþkencelere, aslanlara parçalatmalara raðmen Hýristiyanlýk
Roma þehirlerinde gizli gizli
yayýlmasýný sürdürmüþtü.
Nihayet imparator Konstantin
ülkesinin birliðinin saðlanmasý
için, 313 yýlýnda yayýnladýðý
"Milan Fermaný" ile
Hýristiyanlýðý serbest býrakmýþ,
üstelik desteklemiþti. Devletin
yardýmlarýyla büyük maddi güce
eriþen Kilise eski temiz ve saf
inancýný yitirmeye baþlamýþtý.

8
325 yýlýnda toplanan Ýznik konsilinde
Hz. Ýsa'yý, "Allah" seviyesine yükselten
Teslis (üçleme) inancý, baský ve ayak
oyunlarýyla kabul edilmiþti. "Tek
Allah" fikrinde direnen Arius ve yandaþlarýyla sonraki yüzyýllarda da
devam edecek mezhep kavgalarýnýn
tohumlarý böylece atýlmýþtý.
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Ýnsanlarý yaþam sevincine deðil, günah
korkusuyla pýsýrýk bir hayata iten felsefeleri onlarý "Karanlýk Ortaçaðýn Eþik
Taþlarý" haline getirdi. Ortaçaðlarda her
yer Batý gibi karanlýk deðildi.

Hz. Muhammed'in Arabistan'da temellerini attýðý Ýslam dini,
yýldýrým hýzýyla yayýlmýþ, 80 seKARANLIK ORTAÇAÐIN
ne sonra üç kýtada Ýspanya'dan,
EÞÝK TAÞLARI
Çin hudutlarýna kadar uzanmýþBatý Roma ahlâk ve yaþam yönünden tý. O zamanlar yaþanan, gerçek
için için çürüyüp kokuþurken, dýþarýdan
Ýslamiyet'ti. Müslümanlar önce,
da barbar hücumlarýyla tehdit edilmekgeçmiþ çaðlarýn tüm bilim, felteydi. Ýç ve dýþ tehlikeye karþý birliði
sefe ve kültür eserlerini Arapsaðlayacak, kültür mirasýnýn barbarlar
ça'ya çevirmiþler, sonra da
elinde yok olmasýný önleyecek tek güç
Hýristiyanlýktý. Ýsa'dan 400 yýl kadar
kendileri yeni katkýlarla uygarsonra Roma'da, sonradan kendilerine
lýðý ileri götürmüþlerdi. 31
"Aziz" unvaný verilen üç büyük insan,
Aralýk 999'da, yani 1000'nci
üstelik birbirleriyle tanýþýp anlaþarak,
yýlýn baþýnda, Karanlýk Batý'da
ayný zamanlarda yaþamýþlardý. Bu,
Hýristiyanlar son kurtuluþ çaresi
gelecek dönemler için tarihi bir fýrsat
olarak Hz. Ýsa'nýn ikinci geliþini
olarak görünüyordu. Üçü de hayatlarýnýn belli bir döneminde Romalý gibi gözyaþlarý içinde beklerken,
yaþamýþ, hayatý acýsýyla, tatlýsýyla
Doðu'da Ýslam uygarlýðý zirveye
öðrenmiþ, çaðlarýnýn kültürüyle bezenyaklaþýyordu. Tanrý'nýn güneþi
miþlerdi. Her üçü de Hýristiyanlýðý sonArabistan'ýn üzerindeydi. Ama
radan seçmiþlerdi. Kendilerinden çaðýn
kültürü ile Hýristiyanlýðýn sevgisini bir- orada duracak deðildi. Müslüman uygarlýðý adým adým Batý'yý
leþtirerek gelecek kuþaklara saðlam
doktrinler ve hayat görüþleri býrakmaetkilemeye, bilim ve felsefe kilarý umulurdu. Ne yazýk ki, Ambrosius, taplarý, Arapça'dan Latince'ye
Jeremius, Augustinus... Roma'nýn bu üç çevrilmeye baþlamýþtý. 1100'den
büyük doktoru önemsiz konulara daha
itibaren 200 yýl süren Haçlý
büyük emek verdiler. Kilisenin
Seferleriyle bu kültür aktarýmý
hâkimiyeti, cinsiyet problemleri,
daha da hýz kazanmýþtý.
bakirelik, dul kadýnlarýn evlenmemesi
gibi günlük olaylar baþ uðraþlarý oldu.
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13. yüzyýlýn ünlü Tanrýbilimcisi
Aquino'lu Thomas'ýn, Aristo felsefesiyle, Hýristiyan dininin prensiplerini
sentezleyen doktrini, gerçekte
Hýristiyanlýða taze bir rüzgâr getirecek
yenilikten yoksundu. Ýncillerdeki sonradan yazýlmanýn getirdiði eksiklere,
yanlýþlara, çeliþkilere ve teslis gibi akla
aykýrý inanç sistemlerine dokunmadan
kimse taze bir rüzgârdan bahsedemezdi. Hýristiyanlýk yanlýþlarýndan arýnýp
deðiþmemiþti ama, deðiþmekte olan
çok þey vardý þimdi Avrupa'da.
Müslümanlardan devþirdikleri uygarlýk
eserlerinin etkisi görülmeye baþlamýþ,
günümüze kadar gelen pek çok üniversitenin temelleri o yýllarda atýlmýþtý.
Kenarýndan köþesinden dindýþý serbest
düþünürler boy gösteriyordu artýk bu
üniversitelerde.
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zor kullanýlarak tutunduruluyorsa, o
sözde doðruluk payý az demektir."

Papalýðýn düþünürlere gücü
yetiyordu. Ama ya karþýsýna
Kral çýkar ve çýkarlar çatýþýrsa?!. Ýþte o zaman tozdan
dumandan ferman okunmuyor
ve "gücü yetene" kuralý gündeme geliyordu. 1300'lerin ilk
yýllarýnda çýkarlar çatýþmýþ,
kafasý kýzan Fransa Kralý,
Papalýðý Roma'dan kendi ülkesine taþýyývermiþti. Yüz yýl
boyunca Papalar krallarýn
oyuncaðý olmuþ, zaman zaman
Roma'da da beliren KarþýPapalarla iþ bir komediye
"BÝR SÖZ ZOR KULLANARAK
dönüþmüþtü. 1400'lerin ilk elli
TUTUNDURULUYORSA..."
yýlý neredeyse peþpeþe toplanýp
Özgür düþüncenin top ateþine, ancak daðýlan Konsüller aracýlýðýyla
doðrunun ve gerçeðin üzerine inþa
Roma'da Papalýðýn yeniden
edilmiþ kaleler dayanabilir. Hýristiyan
tesisi ve saygýnlýðýnýn iadesi
Kilisesinde doðruda olmanýn özgüveni
çabalarýyla geçmiþti. Ne var ki,
yoktu. Çözümü zorbalýkta buldu:
"olanlarý, olmamýþ yapmak"
Engizisyon. Dine karþý gelenleri,
kimsenin elinde deðildi. Roger
gerçekleri söyleyerek ikna etmekle
yorulmuyorlardý artýk. 1233'den
Bacon gibi düþünen kafalarda
itibaren böyle kuraldýþý davranacak
esasen skolastik öðretileri
olanlar Kilisenin engizisyonunda
tartýþýlmakta olan Hýristiyan
yargýlanmayý ve odun ateþinde diri diri
dini, þimdi de Kilise kurumu
yakýlmayý göze almalýydýlar. Kilise,
engizisyonu kudretinin bir delili olarak olarak onarýlmaz yaralar
görüyordu. Ama gerçek, bunun tam ter- almaktaydý.
siydi. Montaigne, baský ile ayakta tutulan inançlarý ne güzel eleþtirir: "Bir söz
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Kilise'nin diðer dogmalarýna
karþý çýkmasýnýn bedelini,
engizisyonda diri diri yakýlmakla ödemiþti.
HÜR FÝKÝR
YÝNE AYAKTA

Avrupa ülkelerinde, halký haraca
keserek topladýðý aðýr vergileri hazinesine aktaran, aþýrý servet ve mülk biriktiren Kilise, dünya malýnýn paylaþýlmasý kavgasýnda aslan payýný kendisine
ayýrdýðýndan, krallarýn husumetini
çekiyordu. Kilise'nin bu yaðmacýlýðýna
Ýncil ayetleriyle karþý çýkan ve kendisi
de saygýn bir din bilgini olan Joan
Wycliffe ve benzerleri, bu Kral - Kilise
çýkar çatýþmasýnýn gölgesinde hayatta
kalabiliyorlardý. Ortada tek süper güç
Papalýk olsaydý çýtlarýný bile çýkaramazlardý. Nitekim Papalýk kendini
güçlü gördüðü anda intikam almaktan
geri durmuyor, dirisine bir þey yapamadýðý Wycliffe'in mezardaki kemiklerini çýkartýp yaktýrýyordu. Ancak izinden yürüyen Jean Hus, onun kadar talihli olamamýþtý. Prag Üniversitesinin
bu ünlü rektörü, para karþýlýðýnda
günah baðýþlanmasý (endülijans) ve

Her þeye raðmen hür fikir
sindirilememiþti. Papa'nýn
kendi ülkesinde Ýtalya'da
doðan Rönesans hareketi,
yeni yeni palazlanmakta olan
burjuvazinin, dünya nimetlerinden yararlanmak, sevinçle yaþamak, dilediði gibi
düþünmek istemesinden
doðuyordu. Bu, insanlarýn
Kilise'nin çizdiði hudutlarýn dýþýnda da
davranabilmeleri, laik bir dünya
görüþünü savunabilmeleri anlamýna
geliyordu. Rönesans'dan sonra patlak
veren reform dalgalarýyla Papalýk can
evinden vuruluyordu. Evvelce dinin tek
kurumu olan Katolik Kilisesinin
yanýsýra, Roma'dan tamamen baðýmsýz,
sadece kendi ülkelerinin krallarýna
baðlý reformist Protestan, Kalvenist ve
Anglikan Kiliseler birbiri ardýndan boy
gösteriyordu. Papalar tek tabanca
olmaktan çýkmýþtý. Devletin himayesindeki reformist kiliselerin, özgür düþünceye karþý çýkma kudreti, hiçbir zaman
Roma kilisesinin seviyesine ulaþmazdý.
Baþka hiçbir yararý da olmasa sadece
özgür fikre rahatlýk saðlayan bu sonuç
bile çekilenlerin boþa gitmediðim gösteriyordu. Çünkü reformist hareket öyle
kolayýndan baþarýya ulaþmýþ deðildi.
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Ýtalya ve Ýspanya dýþýnda tüm Avrupa
ülkelerinde yüz yýl kadar süren mezhep
savaþlarýnda kan gövdeyi götürmüþtü.
1650'lere gelindiðinde fýrtýna dinmiþ,
sular durulmuþtu ama, bunca yýkýma ve
kanlý olaylara sebep olmuþ din kurumuna, özgür düþüncenin olumlu tavýr
takýnmasýný artýk kimse bekleyemezdi.
Din kurumundan soðumada, kilisenin
yanlýþ uygulamalarýnýn etkisi kuþkusuz
çok fazlaydý. Ama ince düþünenler,
kýlavuz olarak akýl ve mantýðý öne
alanlar için Hýristiyan dinindeki esas
sakatlýk, kutsal kitap metinlerinin
Peygamberler zamanýndaki aslýndan
deðiþerek, ayetlerde bozulma, çýkarýlma ve eklemeler olduðunun saptanmýþ
olmasýydý. Bu husus, kutsal kitabýn
tarih içindeki serüveni, kaleme alanlarýn kiþiliði, yazýlýþ zamanlarý ve
ayetler arasýndaki çeliþkiler incelendiði
zaman apaçýk ortaya çýkýyordu. Bu
nedenledir ki, kutsal kitap âyetleriyle,
bilimsel buluþlarýn birbirine taban
tabana zýt sonuçlar ortaya koyduðu
durumlarla karþýlaþýlýyordu. Kilise, kutsal kitabýn bozulmuþ olduðunu kabule
hiç yanaþmýyordu. Üstelik kutsal
metinlere ilave olarak, Aristo'nun ve
Aziz'lerin düþünceleri de Hýristiyan
dininin dokunulmaz tabularý haline
getirmiþti. Bu durumda bilim ile dinin
çatýþmamasý imkânsýzdý. Aziz
Augustinus, Ýncil'e dayanarak "Dünya
düzdür" diye varsýn kesin bir inançla
konuþa dursun, Kristof Kolomb'un
Amerika'yý keþfi bu iddiayý savunulmaz yapmakta gecikmeyecekti. Aristo,
"Kuvvetsiz hareket olmaz", "Aðýr
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cisimler daha hýzlý düþerler", "Tabiatta
boþluk yoktur" demiþ ve Kilise bunu
dinsel bir dogma haline getirmiþ.
Varsýn getirsin. Gerçekler yine bildiðini
okumakta devam ediyor. Galile,
Newton gibi bilginlerin çalýþmalarý
bunlarýn yanlýþlýðýný apaçýk ortaya
koyunca dindarlarýn içine düþtükleri
acýklý durumlarý düþünmek bile
istemiyor insan. Hele "Dünya hareketsizdir, yerinde durur; güneþ ve diðer
bütün yýldýzlar onun etrafýnda dönerler"
iddiasýna ne buyrulur? Bunu geçmiþte
ellerindeki yetersiz gözlem ve
deneylere dayanarak astronomi bilginleri de ortaya attýlar. Onlarýn yanýlmýþ
olmasý kimseyi rahatsýz etmez. Zaten
bilimsel bilginin bir gereðidir bu.
Ancak bu iddiayý Tevrat'ýn Yeþu
bölümündeki âyetlere dayanarak
"Allah'ýn sözü" olarak savunursanýz o
zaman iþ deðiþir. Kopernik, Galile,
Kepler, Newton matematik, gözlem ve
deneylerle güneþin deðil, dünyanýn
döndüðünü ortaya koyunca, Allah'ýn
sözünden de, giderek Allah inancýndan
da düþünürlerin soðumasýnda suç kimin
olur?!. Keþke dindeki reform hareketi,
kutsal metinlerdeki bozulma, Ýsa'yý
Allah yapan teslis (üçleme) gibi temel
konularda da eleþtiriler ortaya koyabilseydi!.. Maalesef bunlar tamamen
gündem dýþý býrakýlýp Katolik kilisesiyle, ikinci derecede önemli konularda
çatýþmayla yetinildi. Din ve bilimin
sonraki yüzyýllardaki çekiþmelerine bir
önlem getirme fýrsatý böylece elden
kaçýrýldýðýndan, materyalizm hýzlanarak
yoluna devam etti.
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Düþürülemeyen Deðer
Atatürk
Güngör Özyiðit
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Bilindiði gibi, son zamanlarda
Atatürk'e dil uzatmak, onun deðerini
düþürmeye çalýþmak, daha demokrat
olmanýn ve entelektüel bir kabadayýlýðýn raconu sayýlýyor.
Sayýn Livaneli de orada bir
"Vatan"daki köþesinde Atatürk'ün
büyüklüðünü gösteren bir olayý dile
getirerek, bir kadirbilirlik örneði veriyor.
Ýþte onlardan biri de 1919 yýlýnda
Samsun'da telgraf memur yardýmcýsý
olan Ahmet Remzi(Coþkuner) Bey'in
anlattýklarý:
"Askerlik görevimi yaparken eðitimim olmasý nedeni ile telgrafhanede
görev verilmiþti. 1918 yýlý sonlarýnda
Mondros Mütarekesi ile 1919 baþlarýnda birliðimiz salýverildi.
Fransýz iþgâli altýnda olmasý sebebiyle memleketim Antakya'ya
gidemedim. Samsun'a gittim.
Telgrafhaneye baþvurarak maniple
denen aleti ve Mors alfabesini bildiðimi, askerlik sýrasýnda telgrafhanede
çalýþtýðýmý söyleyince, ihtiyaç
nedeniyle beni görevlendirdiler.
1919 Mayýs'ýnda Mustafa Kemal
Paþa'nýn Samsun'a geldiðini duyduk.
Halkýn çoðunluðu Mustafa Kemal
Paþa'nýn da, diðer gelip gidenler gibi:
"Fes kapmaya (bir mevki elde etmeye)
gelmiþ biridir" görüþündeydi.
Samsun telgrafhanesinde nöbetçi
olduðum bir gece hava yaðmurlu ve
elektrik yüklü idi. O zamanlar paratoner sistemi olmadýðý için telleri topraða
vermiþtim.
Kapý nöbetçisi koþarak geldi ve Paþa
geliyor dedi.

13

Mustafa Kemal Paþa ciddi ve
güven veren bakýþlarý ile çalýþma odamýza girdi. Ayaða kalktým "Buyurun Paþam!" dedim.
"Derhal Havza ve Amasya ile
görüþmem gerekiyor!" dedi.
"Hava elektrikli. Telleri topraða verdik. Sizi görüþtüremem"
cevabýný verdim. Sonra þu
konuþma geçti aramýzda:
-"Bu konu vatanýn kurtuluþu
ile ilgilidir. Muhakkak görüþeceðim. Bir elini makineye koy,
diðerini ben tutacaðým, yýldýrým
çarparsa seni de çarpar,
beni de!"
-"Aman Paþam!"
-"Ya ölürüz ya vatan kurtulur!"
Ceketinin cebindeki ipek
mendili çýkartýp maniplenin
üstüne koydu. Benim için telleri
devreye sokmaktan baþka çare
yoktu.
Elimi býrakmasý için yaptýðým ýsrarlara aldýrmadý ve elimi býrakmadý.
Önce Havza'yý aradým. Derhal cevap
geldi. Nöbetçi memur Kemal Paþa'nýn
adamlarýnýn emir beklediklerini söyledi. Paþa þifreli bir not verdi. Yazdým.
Gelen þifreli cevaba elimi býrakmadan baktý, alelacele bir þeyler yazdý.
Onu da Havza'ya ilettim.
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Amasya ile de þifreli bir görüþme
yaptý. Sonra elini sýrtýma koydu ve 'Oh,
çok þükür vatan kurtuldu!' dedi ve
maiyeti birlikte gitti.
Birden aptallaþmýþtým, ter içinde
kalmýþtým. Oturduðum yerden uzun
süre kalkamadým.
Mustafa Kemal Paþa hayatýný ortaya
koyuyordu. Fes kapmaya gelmiþ birisi
olamazdý. O bir vatanseverdi.
Atatürk'e olan hayranlýðým böyle
yaðmurlu bir gecede baþlamýþtý."
Vataný kurtaracaðýna yemin eden
Mustafa Kemal sözün namus olduðuna
deðinerek þöyle der:
"Yemin, mukaddes bir sözleþme
demektir. Namus sahibi olan bir kimse
verdiði sözden dönmez."
Ve kendinden emin bir tavýrla, ona
saldýranlara, küçük düþürmeye çalýþanlara karþý tarihe not düþer:
"Bizim yüzümüz, her zaman temiz ve
pak idi ve daima temiz ve pak kalacaktýr. Yüzü çirkin, vicdaný çirkinlerle dolu
olanlar, bizim vatansevercesine, vicdanlýca ve namusluca hareketlerimizi
küçük ve çirkin ihtiraslarý yüzünden,
çirkin göstermeye kalkýþanlardýr."
GORBAÇOV'LA
SOHBET
Livaneli "Siz olsanýz ne yaparsýnýz?"
baþlýklý yazýsýnda empati yapmamýzý,
kendimizi onun yerine koymamýzý
isteyerek, yaþadýðý bir olaya bizi tanýk
ediyor:
"Diyelim ki bir toplantý nedeniyle
yolunuz Kýrgýzistan'a düþmüþ. Orada
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on yýl önce kurduðunuz Issýk Göl forumunun toplantýsýna katýlýyorsunuz.
Konuþmacýlar arasýnda olan Mihail
Gorbaçov'la da karþýlaþýyorsunuz.
Ertesi gün karlý daðlarýn çevrelediði
güzel gölde bir tekne gezisi düzenleniyor.
O gezide kýsa kollu gömlek giymiþ
Gorbaçov'un kolundaki dövmeyi
görüyorsunuz ve kiþisel bir sohbete
dalýyorsunuz.
Bu arada Gorbaçov diyor ki:
"Benim çalýþma masamda kýrk yýldýr
kimin resmi durur, tahmin edin
bakalým?"
Siz de soruyorsunuz!
"Lenin mi?"
"Hayýr!"
"Marx mý?"
"Hayýr!"
Sonra birçok isim sýralýyorsunuz:
"Puþkin mi, Çaykovski mi, Tolstoy
mu?"
Baþkan muzip bir gülümsemeyle hepsine hayýr cevabý veriyor.
O zaman pes edip "Bilemeyeceðim
sayýn baþkan. Lütfen söyleyin!" diyorsunuz.
O vakit Gorbaçov masasýndaki resmi
açýklýyor:
"Kemal Atatürk! Kýrk yýldýr o kabartma resme bakarak çalýþýrým."
Tüyleriniz diken diken oluyor, heyecanlanýyorsunuz.
Çað açýp çað kapatan Sovyetler
Birliði Baþkanýnýn Atatürk hayranlýðý
içinizi gururla dolduruyor.
Soruyorsunuz:
"Peki niçin Sayýn Baþkan?"
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"Çünkü Mustafa Kemal Atatürk
büyük bir devrimcidir."
Livaneli, bu muhteþem olayýn heyecaný ve coþkusu içinde, bunu okurlarýna
aktarýyor, ayný gururu onlarla, yani
vatandaþlarý ile de paylaþmak istiyor.
Ve bizlere þöyle bir soru yöneltiyor:
"Benim yerimde olsanýz ne
yapardýnýz, yazar mýydýnýz, yazmaz
mýydýnýz?"
"Elbette yazardým" dediðimizi tahmin
ettiði için de þöyle bir saptamada
bulunuyor:
"O zaman siz, Türk yarým-aydýnýnýn
ne kadar kýskanç, ne kadar dedikoducu
bir mahlûk olduðunu bilmiyorsunuz
demektir."
Livaneli, her þeye raðmen, bu güzel
heyecaný paylaþmak istiyor ve yazýyor.
Ertesi gün yarým aydýn takýmýnda
eleþtiriler yaðmaya baþlýyor:
"Yine kendini övüyor. Bakýn ben
Gorbaçov'la görüþecek kadar önemli
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bir adamým demek
istiyor."
Gazeteci, yazar,
müzisyen, film
yönetmeni olarak,
her birinden ayrý
ayrý ödüller alan ve
dünya çapýnda tanýnan Livaneli'nin,
sanki kendini
önemli kýlmak için
böyle yapay desteklere ihtiyacý varmýþ
gibi...
Bunlar küçük
insanlar ve yaptýklarý da küçüklük...
Deðerlerimize sahip çýkýp, birlikte bir
güç olacaðýmýz yerde, birbirimizi yiyip
enerjimizi boþa harcayarak, bizi güçsüz
býrakmak isteyenlerin ekmeðine yað
sürüyoruz. Þunun gibi: Anadolu'nun
orta halli bir kasabasýndan 40-50 kiþi,
yakýndaki büyük kente alýþveriþe gitmiþ. Hayvanlara yüklemiþler nohudu,
buðdayý; onlarý satýp kumaþlar,
tencereler almýþlar. Dönüþte 3 kiþi kervanýn yolunu kesmiþ. Çekmiþler
silahlarý "Yatýn, kýpýrdamayýn" derken
hepsini soymuþ, yarý çýplak yollamýþlar.
Kasabanýn giriþinde durumu görenler
þaþýrmýþlar, sormuþlar: "Ne oldu size,
ne bu haliniz?" Kervandakiler "soyulduk" deyince ahali ard arda sormaya
baþlamýþ: "Kim soydu, nerede soydu,
kaç kiþiydiler?"
Ýçlerinden biri durumu özetlemiþ:
"Onlar 3 kiþi beraberdi; biz 40 kiþi yalnýzdýk!"
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M.S. NORBEKOV
Sistemi

Kendinizi
Yenilemek
Elinizde
Nihal Gürsoy

Bu insan sayesinde milyonlarca insan saðlýðýna ve kendine olan inancýna
kavuþmuþtur. Antrenör olarak sporun çeþitli dallarýnda onlarca dünya
þampiyonu yetiþtirmiþ, yüzlerce insanýn iþ dünyasýnda kariyer sahibi
olmasýný saðlamýþ, onlar da kendi aralarýnda "Zenginler Kulübü'nü"
kurmuþlar ve kulübün üyelerinin sayýsý her geçen gün artmaktadýr.
"Aptalýn Deneyimi, Aklýný Baþýna Toplamak Ýçin Rehber.Kendinizi Yenileyin
ve Gözlüklerden Kurtulun", "Haddini Bilmezin Annesinin Nikâhý Nerede
Kýyýldý ya da Bir Milyon Beleþ Çözüm Nasýl Bulunur" isimli kitaplarý
Türkçeye de çevrilmiþtir. Kitaplarýn tamamý Bestseller olmuþtur.
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M.S. Norbekov ve onun Sistemi
Hakkýnda Genel Bilgiler:
Ord. Profesör Mirzakarim Norbekov
Özbek asýllý bir Rus vatandaþý olup,
psikoloji, pedagoji ve týp ana bilim dallarýnda doktorasýný yapmýþ, Rusya'da
ve diðer yabancý ülkelerde
akademisyen olarak kabul edilmiþ.
"Ýnsan Enstitüsü'nün" kurucusu ve
baþkaný olarak halen görev yapmaktadýr. Bununla birlikte yazar, ressam,
karatenin Sam Chan Do dalýnda siyah
kuþak (9), Kekusinkay da siyah kuþak
(3) sahibi olan, Ord. Prof. Mirzakarim
Norbekov, milyonlarca insana saðlýklý
ve deðerli bir yaþamýn sevincini geri
veren eþsiz bir sistemin mimarýdýr.
Uluslararasý baðýmsýz Eksperter
(Uzmanlar) Birliði, Ord. Prof.
Norbekov tarafýndan hazýrlanan
"Psikosomatik Yolla Kendi Kendini
Ayarlamanýn Hýzlý Öðrenme
Sistemi'ni" 1998'e kadar bilinen
tamamlayýcý týp sistemleri arasýndan en
iyisi olarak kabul etmiþtir.
Norbekov 1998 yýlýnda Moskova'da
"Ýnsan Enstitüsü'nü" kurmuþtur. Enstitü
kurulmadan önce Norbekov'un sistemi
Özbekistan ve Rusya'nýn bazý
þehirlerinde yirmi iki yýl boyunca
uygulanarak geliþtirilmiþtir. Bugün
Norbekov'un sistemi üzerine seminerler, Rusya'nýn BDT ve Balkan Ülkeleri'nin 400'den fazla þehrinde ve
Amerika, Kanada, Almanya, Ýngiltere,
Ýsrail, Bulgaristan, Yunanistan,
Meksika, Hindistan, Çin, Avustralya,
Tunus, Türkiye, Arjantin ve dünyanýn
diðer ülkelerinde verilmektedir.
Bugüne kadar Enstitü'nün seminer-
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lerinde 3.000.000'dan fazla insan
saðlýðýna kavuþmuþ ve hayatlarýný daha
dengeli bir biçime oturtabilmiþtir.

"Týbbi kitaplarýn hepsinde
hastalýðýnýzýn tedavisinin olanaksýz
olduðuna dair þeyler okusanýz da,
eðer sizi hayata baðlayan bir
deðer varsa siz baþarýya mahkûmsunuz" diyor Ord. Prof. Norbekov,
yeni gelen hastalara. Gençlik yýllarýnda Mirzakerim'e doktorlar
hastalýðýnýn týpta çaresi olmadýðýn
söylemiþler ama o hastalýðýný
yenebilmiþtir.
Bu güçlü insan, þimdi saðlýða
giden yolu baþkalarýna da göstermektedir. Yirmi beþ seneyi aþkýn
zaman içerisinde muazzam bir
deneyim edinmiþ, yeni yöntemler
bulmuþ, bilimsel buluþlar yapmýþ,
birçok uluslararasý ödül ve diploma almýþtýr.
Solunum, sindirim, bevliye, kalp,
damar, sinir, iç salgý bezleri, baðýþýklýk
sistemi, kronik hastalýklarla ilgili klinik
araþtýrmalarda çok iyi sonuçlar elde
etmiþtir. Norbekov'un görme yetisine
kavuþmayý içeren telif eseri çaðdaþ
týpta devrim yarattý, ilaçsýz ve cerrahi
müdahale olmadan uyguladýðý metotlarla insanlarý yeniden görme yetisine
kavuþturmaktadýr.
Resmi týpta çaresiz olarak nitelendirilen bazý göz hastalýklarýnýn da
buna dahil olduðunu özellikle belirt-
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mek gerekir. "Görme sinirinin iþlevini
kaybetmesi, miyop, astigmat, hipermetrop, katarakt, glokom, daltonizm,
çeþitli distrofiler, sarý benek" v.s. de
buna dahildir.
Norbekov Enstitüsü'nün ilgilendiði
rahatsýzlýklar ve teþhislerin hepsini
burada sýralamak gerçekten zor. Ancak,
özellikle belirtmek gerekir ki kendi
üzerlerinde yaptýklarý çalýþmalar
sayesinde %97-98 insan on günlük
öðrenme seminerleri içerisinde saðlýklarýna kavuþmaya baþlamýþlardýr.
Norbekov'un sistemi, 18 telif eseri ve
bilimin psikofizyoloji dalýndaki temel
keþifleri kapsýyor.
Sistem sadece bedensel rahatsýzlýklarý
tedavi etmekle kalmayýp önemli oranda
karakter ve kiþilik özellikleri üzerinde
de deðiþiklik meydana getirmektedir.
Seminer katýlýmcýsýnýn Enstitü'de
almýþ olduðu güçlü ve olumlu içtepi,
onun aile içindeki uyum iklimini
yeniden kurmasýna, iþyerinde meydana
gelen anlaþmazlýklarýn önkoþullarýný
gidermesine yardýmcý olmaktadýr.
Sistem, insanýn yaratýcý potansiyelini
ortaya çýkarýyor, seminer katýlýmcýlarýnýn pek çoðu, aldýklarý eðitimden
sonra kendi iþlerini kuruyorlar. Çocuk
gibi, hayatý seven, sonsuz yetenekli,
meraklý, bir savaþçý gibi cesur, güçlü ve
atýlgan, bir yaþam ustasý gibi çok
yönlü, yetkin, bilge, sabýrlý ve sakin
vasýflarý ile bu fevkalade insanlar
baþkalarýna da örnek oluyor, onun gibi
olma hevesini uyandýrýyorlar.
Norbekov, sporda, eðitim alanýnda,
psikoloji, týp, ebru sanatý, müzik, sinema, sahne, yazarlýk dallarýnda uzman-
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dýr. Ayný zamanda çok büyük baþarýlara
ve kazançlara imza atmýþ bir iþadamýdýr. Sahip olduðu zenginliði ise yaþamý
boyunca tattýðý sevinçler ve hüzünlerden oluþan tecrübelerinin ýþýðýnda
insanlarýn hizmetine sunmuþ maddiyatýn peþinde koþmak yerine bilinçli
olarak ruhani bir arayýþ isteði içinde
olan insanlara hizmet etmeyi seçmiþtir.
Bu insan sayesinde milyonlarca insan
saðlýðýna ve kendine olan inancýna
kavuþmuþtur. Antrenör olarak sporun
çeþitli dallarýnda onlarca dünya
þampiyonu yetiþtirmiþ, yüzlerce insanýn
iþ dünyasýnda kariyer sahibi olmasýný
saðlamýþ, onlar da kendi aralarýnda
"Zenginler Kulübü'nü" kurmuþlar ve
kulübün üyelerinin sayýsý her geçen
gün artmaktadýr. "Aptalýn Deneyimi,
Aklýný Baþýna Toplamak Ýçin Rehber.
Kendinizi Yenileyin ve Gözlüklerden
Kurtulun", "Haddini Bilmezin
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Annesinin Nikâhý Nerede Kýyýldý ya da
Bir Milyon Beleþ Çözüm Nasýl
Bulunur" isimli kitaplarý Türkçeye de
çevrilmiþtir. Kitaplarýn tamamý
Bestseller olmuþtur. Onun baþarýsýnýn
sýrrý ise kendisine göre çok basittir.
"Ýnsanýn doðasýný tanýmak ve sevebilme mahareti." Ayrýca Rusya Doða
Bilimleri Akademisi ve Uluslararasý
Akademi'nin Týp Bölümü'nün Ýlmi
Keþif ve Ýcatlarýnýn üyesidir.
Sistemin Alt Yapýsýný Oluþturan
Tekniklerden Örnekler:
Sistemin temelinde "Akýl
Hoca'larýndan" (ÜSTAT) öðrencilerine
asýrlardýr aktarýlmakta olan eski kadim
Doðu Bilimleri, Abu Ali Ýbn-i Sina ve
çaðdaþ týp araþtýrmalarý yatmaktadýr.
Dört aþamada gerçekleþtirilen seminerlerde yukarýdaki öðretilerin en basit ve
en verimli yöntemlerinden oluþturulan
bir sentez uygulanmaktadýr.
Norbekov'un keþif olarak patent almýþ
yöntemlerinin bazýlarý þunlardýr.
1 - Ýnsan Organizmasýnýn
Fonksiyonlarýný Geliþtirme Yöntemi:
Yöntem, uyanýk ve kendi kendine dalýþ
durumunda, bireyin kendi kendini ve
karþý tarafý telkini ve bunun yanýnda
fiziki egzersizler kompleksini ve biyolojik aktif noktalarý etkilemeyi
içeriyor. Bu yöntem Doðu'nun geleneksel iyileþtirme uygulamalarýna dayanarak hazýrlanmýþtýr.
2 - Refleks Yöntemi: Ýnsanýn zihni
olarak kendi kendini regüle etme (düzenleme, ayarlama) yöntemiyle reflekse duyarlý bölgeleri ve klasik ve aku-
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punktur meridyenlerin biyolojik aktif
noktalarýný etkileyerek, belirlenen
bölgede sýrayla sýcak ve soðuk duyularý
hissetmesini saðlamak ve ulaþýlan
organ ve organlara baðlý olan reflekse
duyarlý bölge ve kanallarý etkilemektir.
3 - Kadýn Hastalýklarý ve Tümörleri
Yoketme Yöntemi: Bu keþfin hedefi,
cinsel sistemin optimal iþlevlerinin
yenilenmesidir. Bu yöntemi kullanabilmek için pratik olarak herhangi bir
ilaç ya da özel bir þart gerekmemektedir. Uzman tavsiyesi ile, kadýnýn kendi
isteði ile ömür boyu uygulanabilir.
4 - Hýzlý Öðrenme Tekniði: Bu yöntem katýlýmcýnýn bilgi alma yöntemini
oldukça aktif hale getiriyor. Duyularýn
parlaklýðýný keskinliðini artýrýyor. Ýyileþtirme özelliklerinin özel bir þekilde
verilmesi, katýlýmcýda hýzlý bir þekilde
yoðun bir duygu ve entelektüel aktivite
oluþumu saðlýyor. Bu durum belirli bir
süreçte insandaki iyileþmeye yönelik
bilinçsiz direnci bloke ediyor. Belli bir
tekrarlama frekansýnda ve çeþitli
þekillerde verilen bu etkileme psiþik
süreçlerde tam bir yoðunluk katalizörüne dönüþüyor, katýlýmcýnýn duyarlýlýðý artýyor, direnme tavrý nötralize
oluyor ve yenilenme yeteneðini etkinleþtiriyor. Böylece, saðlýk problemi
olan kiþinin bilinçsiz bir þekilde
saplanýp kaldýðý "psiþik programlama"
temelinden sarsýlýyor.
M.S. Norbekov Eski Doðu hekimlerinin tecrübelerini denetlemek için
çaðdaþ týbbýn teknik donanýmýný tam
tamýna kullanmýþtýr. Saðlýklý olma ve
gençleþme problemini o hücrenin hayati etkinliðini esas alarak incelemiþ bu
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çalýþmasý biyoloji alanýnda ilmi bir
keþif statüsü kazanmýþtýr.
Sade bir dille söyleyecek olursak
keþfinin özeti þöyledir: Kanýmýzda
bulunan bir unsur, saðlýðýmýza dair biyolojik, asetikolinesterozýn kanýn
eritrositlerine molekülleri ile baðlanmýþ
olan fermenti yardýmýyla kan akýmý
içinde bütün organizmaya yayýlmýþtýr.
Bedenin hücrelerinin saðlamlaþmasý ve
gençleþmesi sürecini baþlatmak için
gereken bilgiyi vermek gerekiyor ki bu
yolla bedene iletilen bilgi hayat
aktivitesini deðiþtirmek için kendi baþýna yeterli bir emir niteliði taþýmaktadýr.
Böylece belli bir kalite ve saðlamlýða
sahip olumlu bir içtepi yaratýlýr, o da
organizmada ona uygun bir biyokimyasal deðiþiklik meydana getirebilir. Kan
dolaþýmýnýn bir döngü(devre) içerisinde
beynin olumlu bir içtepisinin olduðuna
dair bilgiyi tespit etmesi ve kan hücrelerine iletmesiyle birlikte kan bu bilgiyi
bedenin bütün hücrelerine, bütün biyolojik sistemimize daðýtmaya baþlýyor.
Norbekov Seminerlerinde
Uygulanan 10 Metot:
Norbekov sisteminin seminerlerinde
uygulanan ve yukarýda sözü edilen
iþlemler 10 baðýmsýz uygulamadan
oluþmaktadýr.
1- Omurga ve eklem jimnastiði
2- Kas jimnastiði
3- Damar jimnastiði
4- Ýrade jimnastiði
5- Hormonal denge jimnastiði
6- Cildinizdeki pürüzleri giderme
egzersizi
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7- Yüzünüz ve fiziksel görünüþünüz
güzelleþsin egzersizi
8- Hayal gücü egzersizi
9- Duygu egzersizi
10- Görün, iþitin, koklayýn egzersizi
Bu metotlar hastalýktan kurtulabilme
ve devasýz olarak bilinen kronik bir
hastalýkla baþa çýkabilme kabiliyetine
sahiptir. Sistem öðrenildiði zaman
genellikle baþarýsýzlýktan on misli
korunmayý saðlýyor.
Her metodun gerekli anda sýrasýyla
uygulanmasý, fiziki olarak kendini
yenileme ve düzeltme yolunda sýrasý
gelen aþamayý iþaret ediyor, diðer
taraftan kaçýnýlmaz bir biçimde insanýn
kendisini deðerlendirmesini, ele
almasýný saðlýyor. Olumlu duygularý
geniþletmeye yönelik bir etken oluþturuyor. Yýllarýn deneyimleri þunu gösteriyor ki bu sistemin metotlarýný benimseyen ve egzersiz yapan insanlar,
sadece kalýcý bir sonuç elde etmekle
kalmýyor, dahasý ömür boyu kendi
kendilerine kullanabilecekleri bir araç
elde etmiþ oluyorlar.
Norbekov Sistemiyle iyileþen
hastalýklardan örnekler:
Kulak çýnlamasý, skolyoz, baðýþýklýk
sisteminin güçlenmesi, safra kesesi
taþlarý, midemizle ilgili problemlerin
hemen hepsi, troid, guatr, huzursuz
bacak sendromu, gözle ilgili görme
kusurlarý, glokom, kistler, prostat, iktidarsýzlýk, omurga sorunlarý, kireçlenme, fýtýklar, kabýzlýk, stres, miyomlar,
fibromiyalji, migren, öfke, içine
kapanýklýk, unutkanlýk, konsantrasyon
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güçlüðü, iletiþim sorunlarý, endiþe,
korku, yara izleri, varisler v.s. v.s.
Alternatif Týp; ya da daha doðru
ismiyle Tamamlayýcý týp, analiz eden,
parçalara ayýrýp inceleyen bu konuda
uzmanlaþan Batý Týbbýnýn yanýnda,
organizmayý bir bütün olarak kabul
edip, sorunlarýný bir bütünün parçasý
olarak ele alan Tamamlayýcý Týp,
Norbekov Sistemi, Uluslararasý
Baðýmsýz Týp Uzmanlarý Birliði tarafýndan bilinen Tamamlayýcý Týp Sistemleri
arasýnda en etkili sistem olarak kabul
edilmiþtir. Sistemi öðrendikten sonra
hastalýklarla baþa çýkabilmek için izlemeniz gereken yolu görüyor, kendinize
yardým edebiliyorsunuz.
Son beþ yýl içerisinde dünyanýn 28
ülkesinde Norbekov "Ýnsan Enstitüsü"
temsilcilikler açmýþ, Türkiye'de de
2006 yýlýndan itibaren Mahram
Satymbaeva ve Kabuljan Murzaev
eðitimler ve organizasyon iþleri için tek
yetkili ve sorumlu kýlýnmýþtýr.
Kendilerinin bilgisi dýþýnda Türkiye'de
hiç kimsenin Norbekov Sistemi eðitimini verme izin ve yetkisi yoktur.
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Norbekov Seminerleri'nde eðitim vermeye baþlayan sevgili dostum Yasemin
Ekici'nin daveti neticesinde katýldýðým
10 günlük "Kendinizi Yenilemek Sizin
Elinizde" Semineri aldýðým en güzel
hediyelerden biriydi. Kendisine buradan çok teþekkür ediyorum. Onun sayesinde katýldýðým bu seminerde 2 numara presbiyopik (yaþa baðlý yakýný
görememe) gözlüklerimden tamamen
kurtuldum, bunun yanýnda 1 numaradan fazla astigmatýmla da vedalaþtým.
Bu ay dergimize yazdýðým yazýyý gözlüksüz olarak kaleme aldým. Sanmayýn
ki bütün bunlar çok zor oldu, seminer
boyunca kendi gülme rekorumu kýrdým,
çocuklar gibi oyun oynayarak, hayal
kurarak öðrendim, dansettim, egzersiz
yaptým, müzik dinledim. Sevgili Mahram ve Kabuljan hocalarýmýz bizlere
çok güzel rehberlik ettiler ve örnek
oldular. Sýnýfým ve kendi adýma bu deðerli insanlara çok teþekkür ediyorum.
Paylaþýmlarýmý ve seminerle ilgili diðer
bilgi ve deneyimlerimi, Sayýn Mahram
Satymbaeva ile yaptýðým röportajý gelecek sayýda sizlerle paylaþacaðým.

M.Norbekov bu ÜÇ KUYUYA düþmeyin diyor ve tavsiyede bulunuyor;
1- Kendinizden hoþnutsuzluk- bu, kendine düþük deðer vermek, kendini
yok etmek, kendinin hiç olmadýðýný kabul etmek demektir.
2- Hedefsizlik- bu, hiçbir yere götürmeyen yoldur.
3- Tembellik- bu, rahatlýða, tamamen rahatlýða, sonsuz rahatlýða giden
çabalamadýr. Tembellik ölümün minyatürüdür.
Sizin nöbetçi çuvaldýzýnýz, Mirzakarim Norbekov
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Günümüzde Bilim Adamlarýnýn
Sýcak Tartýþmasý

Tanrý Beynimizde mi?
Çeviren ve Derleyen: Zuhal Voigt
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Ýnsan beyni, günümüzde en çok
araþtýrýlan organlardan biri olmakla birlikte, yine de sýrlarýný en fazla muhafaza
eden doða mucizelerinden sayýlma özelliðini kaybetmemiþ durumda.

Beynimizin sol ön tarafýnda
bulunan ve bilim adamlarýnca
"9. bölge" olarak adlandýrýlan bir
parçasý, son günlerde bilim
dünyasýný þaþýrtan bilgilere
ulaþýlmasýný saðlýyor. Çünkü bu
bölge, mistik vizyonlarýn ve tanrýsal deneyimlerin merkezi
sayýlýyor. Bilim adamlarý bu
bölgeyle ilgili deneyler yapýyor
ve bu bölgeye, "Tanrý'nýn Posta
Kutusu", "Tanrý Penceresi" veya
"Tanrý Modülü" gibi isimler
veriyorlar. Týptaki adý "anterior
temporal lob" olan bu bölgedeki
fonksiyon bozukluklarý depresyon,
epilepsi, parkinson veya tinnitus
gibi hastalýklara yol açýyor.
Hâtta zamanýnda Hipokrat,
bir çeþit epilepsi hastalýðýný,
hastanýn tanrýlarla, ruhlarla ve
hayaletlerle karþýlaþmalarý
görüldüðü için "kutsal hastalýk"
diye adlandýrmýþtý.
Günümüzün bilim adamlarýnýn yaptýðý
ise, deneklerin beyninin bu bölgesini
yapay olarak uyarmak ve bu þekilde
denekte dini bir deneyim meydana
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getirmek veya ilahi bir karþýlaþmaya yol
açmak.
Bu deneyleri 1980'lerde ilk yapan kiþi,
Amerikalý beyin araþtýrmacýsý Prof.
Michael Persinger. O zamandan beri de,
nörologlar, psikologlar, evrim araþtýrmacýlarý ve teologlar(din bilimcileri) arasýnda þiddetli bir kavga yaþanmakta. Bu
deneyler Tanrý'nýn varlýðýný mý, yoksa
tam tersini mi ispatlýyorlar? Tanrý beynimiz içinden mi bizimle konuþuyor,
yoksa tanrý fikri sadece beynimizin bir
sanrýsý mý? Bu tartýþmalardan doðan ve
sýnýrlarýn ötesini araþtýran yeni bir bilim
dalý da bu sorulara bir cevap bulmaya
çalýþýyor: Bu yeni bilim dalýnýn adý
Neurotheologie (Nöroteoloji = Nöroloji
+ Teoloji yani Ýlâhiyat)
Kanada Laurentian Üniversitesi
Profesörlerinden olan Persinger 1000'den
fazla denekle yaptýðý deneylerde yüzde
seksen baþarý saðlamýþ, yani saðlýk
açýsýndan normal olan, daha önce mistik
eðilimleri veya deneyleri bulunmayan
1000 insan üzerinde yapýlan beyin
uyarýmýndan sonra, deneklerin 800'ünde
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mistik deneyimler yaþandýðý görülmüþ.
Denekler çeþitli inanç sahipleri arasýndan
seçilmiþ, hâtta aralarýnda inançsýz yani
ateist olanlar da varmýþ. Deneklere bir
gevþeme denemesinde yer alacaklarý
söylenmiþ, yani neyle karþýlaþacaklarýný
baþtan bilmiyorlarmýþ. Hepsinin baþlarýna, özel olarak hazýrlanmýþ bir çeþit
motosiklet kaský takýlmýþ. Persinger bu
kaska "Tanrý Kaský" adýný veriyor.
Kasklarýn içinde, tam þakaklara gelecek
kýsýmda mýknatýs bobinleri bulunuyor. Bu
bobinlerden yapay olarak dalgalandýrýlan
manyetik alanlar 30 dakika müddetle
denek kiþinin þakaklarýna veriliyor.
Bunun neticesinde, kiþiler Persinger'in
"varlýk mevcudiyeti hissetmek" adýný
verdiði bir durum yaþýyorlar. Sesler
duyuyorlar, vizyonlar görüyorlar, yakýnlarýnda doða üstü kuvvetler bulunduðunu
düþünüyorlar veya kendilerini tüm evren
ile birlik hissediyorlar veya bedenlerinin
titreþtiðini ve havada süzüldüðünü zannediyorlar. Birkaç kiþi de paniðe kapýlýyor
ve kaský çýkartýp oradan kaçýyor.
Pennsylvania (USA) Üniversitesi Profesörü, radyolog ve
din bilgini Andrew Newberg
araþtýrmalarýný baþka bir
yönde yapýyor. Fransisken
rahibeleri ve Tibet rahipleri
üzerinde yaptýðý denemelerle,
kesif dua ve meditasyon halindeki insan beynini inceliyor.
Spect adýný verdiði bir çeþit
tomografi ile kanlarýna
radyoaktif bir madde verdiði
deneklerin beyinlerinin
fonksiyonlarýný tespit ediyor.
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Neticede dua ve meditasyon halindeki
rahip ve rahibelerin oryantasyona (yön
belirleme, bilgi edinme) yönelik beyin
faaliyetlerinin dikkat çekecek þekilde
azaldýðýný görüyor. Yani kiþinin "ben"i
ile dýþ dünya ile olan sýnýrlarýný belirleyen
beyin bölümlerinin çalýþmasý adeta
duruyor ve böylece kiþi duasýnýn konusu
neyse onunla birlik haline geliyor. Newberg'in çýkardýðý sonuç: "Mistik deneyim
gerçektir ve bilimce ispat edilebilir.
Bizim gerçek olarak gördüðümüz þey de,
gerçeðin beynimiz tarafýndan meydana
getirilmiþ bir sunumudur."
Newberg'in sözlerini biraz açarsak,
bizim gerçek olarak kabul ettiðimiz þeylerin, gerçek her neyse ,onun yalnýzca
beynimizin süzgecinden geçmiþ bir yorumu olduðunu anlýyoruz. Yani bizim
gerçek bildiðimiz madde ve maddi âlem,
beynimizin bir yorumu oluyor kýsaca.
Gördüðümüz, iþittiðimiz, dokunduðumuz,
tadýný aldýðýmýz ve kokladýðýmýzda, bu
yaptýklarýmýzdan çýkardýðýmýz neticeler,
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yalnýzca beynimizin bize sunduklarýdýr.
Bundan þu kaçýnýlmaz soru çýkýyor:
Acaba gerçek, gerçekten beynimizin bize
sunduðu gibi mi?

özgür buluþlarýdýr (yaratýklarýdýr) ve
kaçýnýlmaz bir biçimde dýþ dünyanýn
koþullarýndan meydana gelmiþ
deðillerdir."

Kolaya kaçan bilimcilerin, Newberg'in
deneylerinden, mistik deneyimlerin yalnýzca hayâl, tasavvur veya kuruntu
olduðu neticesini çýkarmak istemeleri
üzerine de, yine Newberg ilginç baþka bir
deneyle karþýlýk veriyor.

Tartýþma devam ediyor ve maddenin
ötesinde baþka bir þey görmek istemeyen
bilim adamlarý, bu yeni kazanýlmýþ bilgilerin kendi görüþlerini onayladýðýný
savunuyorlar. Din karþýtý Oxford profesörü Richard Dawkins bunlardan biri.
Trier'de yaþayan filozof Michael
Schmidt-Salomon Tanrý'nýn hayali bir
alfa insaný olduðunu ve primatlarýn
beyninin bir ürününden baþka birþey
olmadýðýný savunuyor. Persinger'in bunlara verdiði karþýlýk da þöyle: "Ben bir
insan Tanrý ile ilgili bir deneyim yaþarsa,
bu esnada beyninde ne olduðunu tespit
edebilirim, ama o kiþinin gerçekten Tanrý
ile karþýlaþýp karþýlaþmadýðýný bilemem.
Ben Tanrý düþüncesini ortadan kaldýrmak
istemem ve bunu yapamam da, ben
sadece Tanrý'nýn beyinlerimizle ne yaptýðýný anlamaya çalýþýyorum."

Newberg deneklere elmalý pasta
yediriyor ve bu esnada beyinlerinin ayný yoldan tomografisini
çekiyor. Netice, deneklerin beyinlerinde açýkça zevk deneyimi
tespit ediliyor. Bunun üzerine
Newberg þu soruyu ortaya atýyor:
"Deneklerin beyinlerinde "zevk"
unsuru görülür hale geldiðinde,
elmalý pastanýn sadece bir hayal
veya kuruntu olduðunu iddia edebilir miyiz?" Ve þu mantýklý sonucu gözler önüne sererek devam
ediyor: "Her kim, spiritüel deneyimleri yalnýzca nörolojik bir
etkinlik olarak bir kenara atmak
isterse, o takdirde beynin maddi
dünyadan yaptýðý diðer tüm
algýlamalara karþý da güvensizlik
duymasý gerekir."
Albert Einstein ayný sonucu þu sözlerle
ifade etmiþti: "Fiziki kavramlar ruhun

Magdeburg' da yaþayan Nörobiyolog
Prof. Gerald Wolf da soruyor: "Tanrýyý
algýlamak beyinde olmayacaktý da,
nerede olacaktý?"
Leipzig'den Din Bilimcisi Prof. Matthias Pettzold da tartýþmaya þöyle katýlýyor: "Tanrý Modülü dedikleri þey, beyin
araþtýrmacýlarýn bir uydurmasý, onlar
yaratýlaný Yaratan ile karýþtýrýyorlar."
Amerikalý psikolog Julian Jaynes ise,
insanoðlunun, iki ayaðý üzerinde dik
olarak yürümeye baþladýðý zamanda bir
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bilinç patlamasý (Big Bang) yaþadýðýný,
bu esnada beynin sað ve sol yarý arasýndaki sinirsel köprülerin kurulduðunu,
bununla þakak bölgesindeki karmaþýk
loblarýn meydana geldiðini iddia ediyor.
Bu sayede de beynin kendi kendisiyle
iletiþim kurmasýnýn mümkün hale
geldiðini ve "ben" bilincinin ortaya çýktýðýný savunuyor. Bundan sonra da
insanoðlunun efsaneler ve dinler kurmasý
mümkün olmuþ. Bu da Jaynes'e göre
insan cinsinin diðer yaratýklara nazaran
daha fazla hayatta kalma þansý elde etmesine yaramýþ.
Ýngiliz hayvan bilimcisi Matt Ridley,
ritüellerin, efsanelerin ve dinlerin, insanlarýn gruplar halinde bir araya gelip
aralarýndaki baðlarý kuvvetlendirerek,
dýþa karþý kuvvetli olmalarýna neden
olduðunu ve bu þekilde evrim içinde
önemli bir rol oynadýklarýný anlatýyor.
Yani bazý bilimcilere göre, dinler
evrimin bir ürünü ve insan doðasýnýn
bir parçasý.

Ünlü Alman þair ve
düþünürü Goethe, zamanýnda
bütün bunlara bir cevap vermiþ:
"Eðer içimizde Tanrý'nýn
gücü olmasaydý, ilahi þeyler
bizi nasýl büyüleyebilirdi ki?"
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Yine bir Alman olan ve
Filderstadt'da yaþayan din bilgini
Michael Blume ise, bütün tartýþmanýn en çarpýcý ve en uygun
yorumunu ortaya koyuyor:
"Tanrý sorusuna cevap arayan
nörologlarýn yaptýklarý þey,
haberleri okuyan spikeri bulabilmek için televizyon aletini
söken birinin yaptýðýna benziyor."
Önümüzdeki zamanlarda, bu konu bilimin karþýsýna çok daha sýk çýkacak gibi.
Madde dýþýnda hiçbir þeyi kabul etmek
istemeyenlerin, yavaþ yavaþ ortaya çýkacak olan gerçekler karþýsýnda ne þekilde
davranacaklarýný görmek de, gitgide daha
ilginç hale gelecek herhalde.
Alýntý:
P.M. Bilim Dünyasý - Karsten Flohr
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Eðitimin Yozlaþtýrýlmasý - II
Yalçýn Kaya

Eðitim Sistemimizde Amerikanlaþma
II. Dünya Savaþý'nýn hemen ardýndan
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ABD
ile çeþitli anlaþmalar yapar. Genelde bu
anlaþmalarýn çoðunu yapmak yeni DP
iktidarýna "nasip" olursa da, ilk anlaþmalarý Atatürk'ün partisi CHP'nin
hükümetleri imzalar. Amerika ile imza-

lanan, sayýsý belli olmayan bu ikili
anlaþmalardan, yalnýzca konumuzla
ilgili olan Eðitimle Ýlgili Anlaþma'ya
deðineceðiz.
27 Aralýk 1949'da imzalanan Eðitim
Ýle Ýlgili Anlaþma; Türk Milli
Eðitimine yön verecek olan iradeye,
ABD'nin önce ortak edilmesi daha
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sonra belirleyici olmasýný saðlayacak
koþullarý yaratan bir anlaþmadýr.
Anlaþmanýn sonuçlarý en aðýr biçimiyle
bugün yaþanmaktadýr.
Günümüzde Türk milli eðitimi, yönetimden niteliðine kadar her yönden
milli olmaktan uzaktýr ve "programlanmýþ" bir yetersizlik içindedir. Ulusal
eðitimin çözüm bekleyen sorunlarý özel
kiþi ve gruplara býrakýlmýþ ve de paralý
eðitim yaygýnlaþtýrýlmýþtýr.
Bu anlaþmanýn getirilerini ve götürülerini irdelemeye geçmeden önce,
Atatürk döneminde eðitimle ilgili
konularda Amerika ile yaþanmýþ iliþkileri anýmsayalým.

Amerika, günümüzde yeniemperyalizmin aðýna düþürdüðü
ülkeleri, özellikle "yardým" adý
altýnda okul yoluyla ele geçirme
yöntemini "mütareke" yýllarýnda
da denemiþtir.
Kültür emperyalizminin mütareke
yýllarýndaki ilk giriþimleri konusunda
Mustafa Kemal'in Bekir Sami Beye
yönelttiði þu soru ve aldýðý yanýt çok
ilginçtir. Mustafa Kemal soruyor:
-"Eðitim ve öðretimin yayýlýp
genelleþtirilmesinin anlamý nedir? Ýlk
aklýmýza gelen yurdun her yerinde
Amerikan okullarýnýn açýlmasýdýr.
Çünkü þimdiden yalnýz Sivas'ta 25
kadar okul açmýþlardýr ki, yalnýz
birinde 1500 kadar Ermeni öðrenci
vardýr. Buna göre Türk ve Müslüman
eðitim ve öðretimin yayýlýp genelleþti-
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rilmesi ile bu yapýlan iþler nasýl baðdaþtýrýlabilecektir?"
Bekir Sami Bey yanýt veriyor:
-"Eðitim ve öðretimin yayýlýp
genelleþtirilmesinin anlamý Amerikan
okullarýnýn köylerimize kadar girmesine izin vermek deðil, Türk ve
Müslüman eðitim ve öðretimi yayýp
genelleþtirmeye özen göstereceðimiz
konusunda kendilerine söz vermekle
birlikte, yardýmlarýný istemektir.
Güdümcülüðü Amerikan misyonerlerine deðil, Amerikan Hükümetine vermek istiyoruz."
Bu konuþmadan anlaþýldýðý gibi
Mustafa Kemal tehlikenin nereden
geleceðini çok yerinde bir öngörü ile
saptamýþtýr. Onun ulusal eðitim
konusundaki uyarýlarýnýn altýný çokça
çizdik ama gene de yineliyelim:
"Okul genç kafalara; insanlýða saygýyý, ulus ve yurt sevgisini, baðýmsýzlýk
onurunu öðretir. Baðýmsýzlýk tehlikeye
düþtüðü zaman, onu kurtarmak için
izlenmesi en doðru yolu belletir."
Atatürk'ün ölümünün ardýndan, özellikle II. Dünya Savaþý sonrasý Amerika
artýk Türkiye'de okullar açmaya pek
istekli olmamýþ, yerli okullarý uzmanlarýna hazýrlattýðý plan ve programlarla
istediði doðrultuda yönlendirmek ve bu
arada birtakým profesörleri, dekanlarý,
rektörleri, bakanlarý ve genel müdürleri
Amerikan siyasetinin propagandacýsý
durumuna getirerek amacýna ulaþmayý
yeðlemiþtir. Türkiye artýk Atatürksüz
olduðu gibi, Atatürk yolundan da fersah fersah uzaklaþtýðý için kültür
emperyalizminin aðýna deðil; tam
bataðýna düþmüþtür.
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27 Aralýk 1949 tarihli
"Türkiye ve ABD Hükümetleri
Arasýnda Eðitim Komisyonu
Kurulmasý Hakkýndaki
Anlaþma" nýn en önemli özelliði, Türkiye'de kazanýlacak
Amerikan yanlýsý kadrolarýn
eðitilme biçimlerinin saptanmasý, masraflarýn karþýlama
yöntemlerinin belirlenmesidir.
Belirlemeler ayný zamanda,
Amerika'nýn Türkiye'ye göndereceði uzman, araþtýrmacý,
öðretim üyesi adý altýndaki personel için de yapýlmaktadýr.
ABD'ne Türkiye'de "yardým"
edecek, "iþbirliði" yapacak,
geleceðin "Türk" yöneticilerini
yetiþtirmek üzere Amerika'ya
götürülecek olan Türk öðrenci,
öðretim üyesi ve kamu
görevlilerinin statüleri de bu
anlaþmayla belirlenmektedir.
Bu anlaþmayla baþlayan süreç
ABD açýsýndan o denli baþarýlý
olmuþtur ki, bugün Türkiye'de
Amerikan eðitimi almamýþ üst
düzey yönetici kalmamýþ gibidir.
Sözü edilen Anlaþmanýn birinci maddesi þöyledir: "Türkiye'de Birleþik
Devletler Eðitim Komisyonu adý altýnda bir komisyon kurulacaktýr. Bu
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komisyon, niteliði, bu anlaþmayla
belirlenen ve parasý T.C. Hükümeti
tarafýndan finanse edilecek olan eðitim
programlarýnýn yönetimini kolaylaþtýracak, Türkiye Cumhuriyeti ile ABD
tarafýndan tanýnacaktýr."
Kurulacak komisyonun yetki, iþleyiþ
ve oluþumu ile ilgili olarak 1.1.ve 2.1
numaralý alt maddelerinde þunlar
vardýr:
"Türkiye'deki okul ve yüksek öðrenim kurumlarýnda ABD vatandaþlarýnýn
yapacaðý eðitim, araþtýrma, öðretim
gibi eðitim faaliyetleri ile Birleþik
Devletler'deki okul ve yüksek öðrenim
kuruluþlarýnda Türkiye vatandaþlarýnýn
yapacaðý eðitim araþtýrma, öðretim gibi
faaliyetlerini; yolculuk, tahsil ücreti,
geçim masraflarý ve öðretimle ilgili
diðer harcamalarýn karþýlanmasý da
dahil olmak üzere finanse etmek…
Komisyon harcamalarýný yapacak
veznedar veya bu iþi yapacak þahsýn
atamasý ABD Dýþiþleri tarafýndan
uygun görülecek ve ayrýlan paralar,
ABD Dýþiþleri Bakaný tarafýndan tesbit
edilecek bir depoziter veya depoziterler
nezdinde bankaya yatýrýlacaktýr."
Kullanma yer ve miktarýna ABD
Dýþiþleri Bakaný'nýn karar vereceði harcamalarýn nereden saðlanacaðý ise,
Anlaþmanýn giriþ bölümünde belirtilmektedir:
"T.C. Hükümeti ile ABD Hükümeti
arasýnda 27 Þubat 1946 tarihinde imzalanan Anlaþmanýn birinci bölümünde
belirtilen" kaynakla. Bu kaynak ise,
ABD'nin Türkiye'ye verdiði borcun
faizlerinin yatýrýlacaðý T.C.Merkez
Bankasý'na, Türk Hükümetince ödenen
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paralardan oluþan bir kaynaktýr. T.C.
Hükümeti bu anlaþmalarla, kendi
parasýyla kendini baðýmlý hale getiren
bir açmaza düþmektedir.
ABD ile yapýlan ikili anlaþmalarýn
tümünde ortak olan bir özellik vardýr;
Bu anlaþmalar planlý bir bütünsellik
taþýrlar ve birbirleriyle tamamlayýcý
baðlantýlar içindedir.
Burada görüldüðü gibi, Eðitimle
Ýlgili Anlaþma'nýn kaynaðý, Borç Verme
Anlaþmasý'nýn bir maddesiyle
karþýlanýr.
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Dünya Düzeni politikalarýnýn, azgeliþmiþ ülkeler için öngördüðü "dinsel
eðitim" ya da "eðitimin dinselleþtirilmesi", bu anlaþmayla büyük boyut
kazandý. Eðitimin birliði, "dinsel
eðitimde birlik"e kaydý.

Milli Eðitim Bakanlýðý, Milli
Eðitim Bakanlarýnýn bile inisiyatif kuramadýðý bir kurum
haline geldi. Binlerce Türk
genci ABD'ye, "eðitilmek, etkilenmek" için gönderildi, binAnlaþma'nýn 5. maddesi en
lerce Amerikalý da Türkiye'ye,
dikkat çekici maddelerden
"eðitmek-etkilemek" için geldi.
biridir. Bu madde yukarýda
Amerika'ya gönderilen Türk
açýklanan iþleri yapma yetkipersonelin büyük çoðunluðu
sinde olan ve Türkiye'nin babakanlýðýn kilit noktalarýnda
ðýmsýzlýðýný dolaysýz ilgilendiren görev aldýlar. ABD'nin askeri
kararlar alabilen "Türkiye'de
yardým dýþýndaki iþlerini izleyen
Birleþik Devletler Eðitim
örgütün adý Amerikan Yardým
Komisyonu"un kuruluþunu
Kuruluþu, kýsaca AID. Bu
belirlemektedir: "Komisyon
örgütün amacý, azgeliþmiþ ülkedördü T.C. vatandaþý ve dördü
lerde Amerika'daki özgür sisABD vatandaþý olmak üzere se- temin yaþama geçirilmesi için
kiz üyeden oluþacaktýr. ABD'nin yardým etmek(!)
Türkiye'deki diplomatik misyon
AID'nin Türkiye Eðitim Bölümü
þefi komisyonun fahri baþkaný
Baþkaný
William Wirinikle, 23 Mart
olacak ve komisyonda oylarýn
1962'de Milli Eðitim Bakanýna verdiði
eþit olmasý halinde kararý
memorandum (uyarý yazýsý)'nda þu
komisyon baþkaný verecektir."
maddeleri sýralýyordu:

27 Aralýk 1949 tarihinde imzalanan
bu anlaþma Türk Milli Eðitimini ABD
denetimine býrakan süreci baþlattý. Yeni

" Öðretmen yetiþtiren yüksek okullar
Amerikan sistemine göre "geliþmiþ ve
ileri bir eðitim sistemine" sokulmalýdýr.
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*Bu okullarda Amerikan eðitim yöntemleri uygulanmalýdýr.
*Amerikalý danýþmanlar, önemli
iþlerin baþýnda bulunmalýdýr.
*Amerika'da eðitim gören Türk
eðitimcileri projelerde gösterilen yerlere, Amerikalý danýþmanlarýn önerilerine göre atanmalýdýrlar.
*Yardým alýnarak yapýlan bina ve
tesisler, Amerikalýlarýn önerilerine göre
yapýlmalýdýr.

Amerika'nýn eðitim konusundaki bu dayatmasýnýn insan
haklarýyla, demokrasiyle, nasýl
baðdaþtýrýlacaðý sorulabilir.
Yalnýzca eðitim konusunda
deðil, ekonomi, teknoloji,
maliye, savunma gibi yaþamsal
konularda da ayný dayatmalarý
yaþadýk.
Milletlerin Karakterleri adlý kitabýnda
Andre Sigfrid, Amerika için þunlarý
yazar:
"Onlarda toprak fütühatý diye bir þey
yoktur. Herkes gibi onlar da aldýklarý
zaman bunu, toprak ele geçirip sýnýrlarý
geniþleterek deðil; mali, endüstriyel,
ticari bir nüfuz kurarak
yaparlar...Onlar, eðitimi bir kültür edinme iþi deðil de, bir reçeteler, usûller
topluluðu sayarlar. Eðitimi, piþmiþ,
kotarýlmýþ bilgiyi kutulara yerleþtirilmiþ, hattâ kabilse komprime haline
sokulmuþ olarak isterler. Hap gibi yutuluverecek, hemen kullanýlabilecek,
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hiçbir çabaya ihtiyaç göstermeyen
kolay kavramlarý arzularlar. Bu eðitim
anlayýþý da, kupkuru standart tipler
yetiþtirir doðal olarak... Anayasa kurucusu atalarýnýn ideolojisiyle, Ford fabrikasýnýn montaj zinciri arasýnda bir
boþluk vardýr."
Wirinikle'ýn, ileri ve geliþmiþ saydýðý
Amerikan eðitim dizgesiyle ilgili olarak, Chicago Üniversitesi eski Rektörü
ve Ford Foundation adlý kurumun
kültür iþleri sorumlusu M.Hatchins'in
Look dergisinde yayýnlanan bir yazýsýna göz atmakta yarar var:
"...Bugün Amerika'nýn birçok yerlerinde eðitim imkânsýzlaþmýþtýr.
Çünkü serbest araþtýrma ve tartýþma
imkâný kalmamýþtýr...Milli Eðitim
Kurulu, Birleþik Amerika'nýn bütün
bölgelerindeki en azýndan 522 okul sistemini incelemiþ, bugün Amerikalý
öðretmenlerin tartýþma konusu olabilecek meselelere karþý kayýtsýz kaldýðý
saptanmýþtýr... Öðretmenler, sorguya
çekilme iþkencesi yanýnda, bir de
geçim sýkýntýsýyla karþý karþýyadýrlar.
72.000 öðretmene ihtiyacýmýz olduðu
halde, her yýl 60.000 öðretmen meslekten kaçmaktadýr...Eðer bu memleketi
gerçekten eðitmek istiyorsak, öðretmenlere geçimlerini saðlayacak kadar
maaþ vermeliyiz. Toplum içinde önemlerini belirten bir yeri, onlara ödev ve
uðraþýlarýnýn gerektirdiði özgürlüðü
saðlamalýyýz. Hiçbir memlekette
bugün, bizimki kadar eðitime ihtiyaç
yoktur."
(Devamý gelecek sayýmýzda)
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Eski Gün Iþýðýnýn Son Saatleri
Yazar: Thom Hartman Çeviren: Arýn Ýnan

Büyük Unutuþ
Avustralyalý Geoff Page ile Aborjin
dilinde ismi Pooaraar olan sanatçý
Bevan Hayward, adýný "Büyük Unutuþ"
koyduklarý, fotoðraflardan, þiirlerden
ve hikâyelerden oluþturduklarý güzel
bir kitap yazdýlar. Kitabýn bu çarpýcý
ismi, iki yüzyýldýr süren asimilasyon
politikasý nedeniyle Aborjin kültüründe
meydana gelen üzücü deðiþiklikleri
ifade etmektedir.

Bugün Güney Amerika'da yaþayan
sýradan bir vatandaþ, Pizarro'nun kýtalarýna gelmeden evvel oradaki insanlarýn nasýl yaþadýklarýna ve kültürlerine
dair çok az bilgiye ve ilgiye sahiptir.
Örneðin Ýnka toplumunun nasýl
yaþadýklarý artýk hiç kimseyi
ilgilendirmemektedir. Nitekim artýk tarihe karýþmýþ diye düþünülen bu toplumla ilgili her türlü araþtýrma tümüyle
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arkeologlara ve paleontologlara býrakýlmaktadýr.
Bir zamanlar bu topraklarda ve
görkemli imparatorluðun sýnýrlarý
içinde yaþamýþ olanlarýn düþman güçler
tarafýndan alt edilmiþ olmalarý, bir
çoðunun çiçek hastalýðý nedeniyle hayatlarýný kaybetmiþ olmasý ve daha
sonra silah gücüyle ellerindeki altýnlarýn ve deðerli mücevherlerin alýnmýþ
olmasý da artýk hiç kimsenin umurunda
deðildir.
Ancak ilk Büyük Unutuþ bu deðildir.
Ýnka Ýmparatorluðu Ýspanyol denizciler
tarafýndan 1530 yýllarý civarýnda vahþi
yöntemlerle ele geçirildiðinde
Ýnkalar'ýnýn Güney Amerika'da ortaya
çýkan ilk medeniyet olduðu söylenmiþti. Güneþ Tanrýsý Ýnti ilk Ýnka
erkeðini ve kadýnýný oraya yerleþtirmiþ
ve bunlarýn birleþmesinden büyük Ýnka
ulusu doðmuþtu.
1530 yýllarýnda sýradan bir Ýnka
vatandaþý bunlara inanýyor olsa da,
gerçek hikâye bu deðildi. Çünkü
Ýnkalar Peru'nun kuzey tepelerine 800
ila 1500 yýllarý arasýnda hükmetmiþlerdi. Oysa ki ayný bölge, 400 ila 800 yýllarý arasýnda Marcahuamachualar
tarafýndan yönetilmiþti. Bunlardan
evvel ise oralarda Recuay Ýmparatorluðu hüküm sürmüþtü. Daha da geriye
doðru gidersek (M.Ö 2000 yýllarýna),
karþýmýza Chavin, Kotosh, Huacaloma
ve Galgada imparatorluklarýnýn çýktýðýný görürüz.
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Bunlarýn tümü de Ýnkalar tarafýndan,
týpký Perulular'ýn kendilerini unuttuklarý
gibi, unutulmuþtu.
Tarih sahnesine 1500 yýl önce çýkmýþ
olan Ýnkalar da kendilerinden evvel
orada bulunan uluslara baský ve vahþet
uygulayarak, hükümranlýklarýný ilan
etmiþlerdi. Ýmparatorluk hanedanlarý,
toplam nüfusun sadece yüzde birini
oluþturan elitlerdi. Ve gördüðünüz gibi
bu yüzde bir, ulusun yüzde doksanýndan fazlasýna hükmediyordu. Bu
baðlamda düþündüðümüzde, onlar da
kendilerini daha sonra ele geçiren
Ýspanyollar'dan pek farklý deðillerdi.
Diðer yanda, Ýnkalar'ýn zulmünden
kurtulan Eski Kültür'e ait olan insanlarýn bazýlarý günümüzde hala yaþamaya devam etmektedirler. Örneðin,
Kolombiya'da yaþayan Kogiler topraðý,
okyanuslarý, nehirleri, ormanlarý ve
gökyüzünü hâlâ canlý ve kutsal varlýklar olarak kabul etmektedirler. Bunlar
1500 yýl önce topraklarýný ele geçiren
Ýnkalar'ýn yaptýklarýný dehþetle yorumlamaktadýrlar. Ayný kiþiler Avrupa
kültürünü miras alanlarýn da gezegenimize yaptýklarýný büyük kötülük þeklinde adlandýrmaktadýrlar.
HATIRLAMANIN GÜZELLÝÐÝ
Annem soy aðaçlarýný incelemekten
çok hoþlanan birisidir. Örneðin ailemizin atalarýnýn Baþkan James Madison'a
kadar dayandýðýnýn, 10. y.y.da ise
Wales Prensliðine kadar gittiðinin izini
sürmüþtü. Ben de Norveç'le bir
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baðýmýn olduðunu hissederim. Burasý
babamýn atalarýnýn geldiði yerdir.
Tarihle ve soy aðaçlarýyla ilgili kitaplar
okuduðumda, ayaklarýmýn yere
bastýðýný, bir yere ait olduðumu ve
devamlýlýðýmýn olduðunu hissederim.
Soy aðacýmda yer alan kiþilerin nasýl
yaþadýklarýný, neler yaptýklarýný,
düþüncelerinin ve eylemlerinin benim
DNA'larýmda nasýl yankýlanmaya
devam ettiðini merak ederim. Böylece
tüm bunlar benim deðerlerimi oluþturmama ve sorgulamama yardým ederler.
Köklerimize baðlý olma duygusu
oldukça insani olup, hepimiz için
gereklidir de. Ayrýca saðlýklý bir
kültürün yaratýlabilmesi için de önemlidir. Öðrencilere tarih okutmamýzýn
sebeplerinden birisi de budur. Tarih
kendimize duyduðumuz öz güven
açýsýndan da önemlidir. Ýþte bundan
dolayý, dini ve siyasi liderler isimlerini
tarihe kazýmak istemiþlerdir hep. Yine
de tarihle ilgili bakýþýmýz her zaman
kýsa vadeli ve dar olur.
Yahudi, Hýristiyan ve Ýslam dinlerini
benimsemiþ olan kültürlerde, ilk Yahudilerin Adem ve Havva'dan türedikleri,
sonra da bunlarýn Hâbil ve Kâbil isminde iki tane oðullarý olduðu öðretilir.
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çünkü onlar ilk erkeðin ve ilk kadýnýn
birleþmesinden türemiþler ve diðer
kültürlere hükmedebilmek için kâinatýn
yöneticisi tarafýndan seçilmiþlerdir. Bu
tarz kültürler bu inançlarý doðrultusunda ölümüne savaþýrlar ve karþýlarýna
çýkanlarý yok etmek için ellerinden
geleni yaparlar.
Örneðin Pol Pot bir ila iki milyon
civarýndaki okur yazar Kamboçyalýyý
katlettiðinde, bunu temiz ve yeni bir
toplum yaratmak için yaptýðýný
söylemiþti. Yaklaþýk altý yýl önce Pol
Pot'un özel doktoru Will Krynen ile
Endonezya'da karþýlaþtýðýmda bana Pol
Pot'un özellikle okur yazarlarý seçtiðini
çünkü böylece geçmiþini asla hatýrlamayacak olan yeni bir toplumu bu
þekilde yaratabileceðine inandýðýný
söylemiþti. Böylece doðacak olan
çocuklar eskiyi hatýrlamadan yaþayabileceklerdi. Pol Pot katliamý yaptýðý
yýlý "0" olarak belirlemiþti. Böylece
Kamboçya'daki tüm takvimler bu yýlý
baþlangýç olarak sayacaklar, bundan
öncekiler yeni nesiller tarafýndan hiçbir
önem ifade etmeyen tarih öncesi çað
diye nitelendirilecekti.

Hikâyenin bize anlatýlýþ tarzý, bize
tarihin bu isimlerle baþladýðýný, bunlardan önce her hangi bir yaþamýn
olmadýðýný ifade eder.

Pol Pot tarihi çok iyi okumuþ birisiydi. Bu nedenle kendinden öncekilerin
tam da kendisininkiyle ayný olanlarý
yaptýklarýný biliyordu. Pol Pot,
Vietnamlýlar iþe karýþmamýþ olsaydý, bu
emeline tam olarak ulaþacak ve yüzde
yüz baþarýlý olacaktý.

Genç Kültürlerin üyelerinin kendilerini özel hissetmeleri önemlidir,

Ýlk Amerikan Kýzýlderililerine ait bir
kabileyi ziyaret ettiðimde, iki yüz yýl
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önce Amerikan hükümetinin Kýzýlderili
lisanýyla konuþanlarý hapse attýðýný
öðrendiðimde inanýlmaz derecede
þaþýrmýþ ve üzülmüþtüm. Kýzýlderililer
ayrýca dans edemiyorlar, þarký
söyleyemiyorlar, belli seremonileri
yapamýyorlar ve dua edemiyorlardý.
Bunlarý yaparken yakalananlar ise
hapse atýlýyordu. Amerikan hükümeti
bu uygulamasýna hâlâ devam etmekte,
þaman usullerine göre zihinsel faaliyetleri etkileyici bitkileri tarlalarýnda
yetiþtiren Kýzýlderililere hapis cezasý
uygulamaktadýr. Halbuki Kýzýlderililer
bu tarz bitkileri binlerce yýldýr
yetiþtiriyorlardý.

antropologlar, zorluk çekmektedirler.
Katolik Kilisesi yerlileri kâfir ve putperest diye nitelendirdiði için Ýspanyollar bu kültürlere ait olan her türlü sanat
eserini, kayýtlarý, tapýnaklarý, yazýtlarý
veya bu kültürlerin geçmiþlerine ait
olabilecek ve kültürlerini devam
ettirmelerini saðlayacak her türlü eseri
yok etmekten kaçýnmamýþlardý. Ýstila
ettikleri yerlerde konuþulan dilleri ve
dinsel uygulamalarý yasaklamýþlar ve
bunlarý icra edenleri ölümle cezalandýrmýþlardý. (Bildiðiniz gibi ayný yöntemi
Sezar kullanmýþ, istila ettiði topraklarda yaþayanlara ayný cezalarý uygulamýþtý.)

Benzer þekilde, Kristof Kolomb'un
geliþinden önce Güney Amerika dinlerini ve kültürlerini inceleyen

Gelecek Ay: "Amerikanýn
Kýzýlderililere Uyguladýðý Politikalar"
baþlýðýyla konumuza devam edeceðiz.

Pol Pot diye bilinen Saloth Sar’ýn rejimi sýrasýnda Kamboçya’da öldürülenlerin bazýlarý
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Gümüþlük’te Bir Konser - II

Özel Bir Gece
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.)
Kendi bedenimden çýkýp, oradakilerin
bedenlerindeki ruhlarýyla temastan
sonra açmazlar, çýkmazlar, ikilemler
içinde kalmýþtým. Bilge Ruh'a çok
gereksinme duyuyordum.
Tam bunu düþünüyordum ki, birden
ruhum baþka bir boyuta sýçradý.

Bir maðaradaydým. Eflâtun ve kýzýl
renklerin, dünyada görmediðim daha
deðiþik renkler ile seslerin eþliðinde
"Bilge Ruh"un varlýðýný hissettim.
Burada aydýnlýk ve iletiþimi saðlayan
sesler vardý ama bunlarýn dünyevi ýþýk
ve seslerle ilgisi, benzerliði yoktu.
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O âlemde sýcak ve soðuk da yoktu.
Ancak ben ruhumun ýsýndýðýný, sýmsýcak olduðunu hissediyordum. Benliðim
güneþin, dünyanýn, ayýn, yýldýzlarýn,
kýsacasý yeryüzündeki insansý duyularýmýzla farkýna varabildiðimiz þeylerin çok ötesinde, bilinmez âlemlere
göç ediyordu.
Bu doðaüstü durumu bana baþka biri
anlatsa ya da bir yerde okusam, doða
yasalarýyla baðlantýlý bilimsel açýklamalarýný arar, inanmazdým.
Ulaþtýðým yerde ortada sunak gibi bir
þey vardý. Buradaki ýþýðýn anlatýlamaz
niteliði net bir görüntü almamý engelliyordu.
Duvarlarda gelmiþ geçmiþ bilgelerin
taþ oymasý freskleri ve anlamýný
çözemediðim çeþitli iþaretler görüyordum.
Burasý olsa olsa bir tapýnak olmalýydý. Belki de "Çok Ulu Bilgeliðin ve
Dinginliðin Tapýnaðý".
Sunaðýn az berisinde bir ateþ yanýyordu. Etrafýnda da hayâl meyâl seçilen
ruhlar oturuyordu. Ben onlarý "ruh"
olarak nitelendirdim.
Bilge Ruh ise sunaðýn öte yanýnda,
iki sütun arasýndaki yüksekçe bir
setteydi. Bu yüzden onu göremiyor,
ancak varlýðýný hissediyordum.
"Bana sorular sorup cevaplamamý
düþünüyorsun. Bu yüzden sana özel bir
celse açtým. Sorabilirsin." dedi.
Çok þaþýrmýþtým. Kendisini
düþündüðüm ve bilgisine ihtiyaç duyduðum an benimle iletiþim kuruyordu.
Sordum:
"Ben kimim?... Gerçek nedir?...
Acýlar neden kaynaklanýyor?...
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Yaþamda neler oluyor?... Neden hiçbir
þey dýþarýdan görüldüðü gibi deðil?...
Hep bunlarý düþünüyor ve bir türlü iþin
içinden çýkamýyorum."
Hiç duraksamadan yanýtladý:

“Gerçek bir arayýþ içinde olan
kiþi, önce kendisini arayan ve
aydýnlanarak geliþmek isteyen
kiþidir… Tüm sorularý aklýndan
çýkar. Senin tek emin olacaðýn
gerçek, var olduðuna iliþkin
gerçektir.
“Gerçek, dünya ve öz varlýðýn,
zihnin ötesindedir... Arzusuz
olmak, en yüce mutluluktur. Çünkü
ýstýraplar, arzulardan doðar.
Tatmin edilen arzular daha çok
arzu doðurur.
“Acýya ve hazza kayýtsýz kal.
Zihninin ötesinde ýstýrap olamaz.
Sadece bir beden olduðun
fikrinden ve bunun oluþturduðu
beklentilerinden uzaklaþ...”
Ýyi, güzel diyordu da, bunu nasýl
yapabilirdim?
Yanýtýný vermekte hiç gecikmedi:
“Zihnin nesnelerle, insanlarla, çeþitli
fikir ve arzularla dolu ama kendi
gerçek varlýðýnla ilgilenmiyor.
Dikkatini kendi üzerinde topla. Öz”varlýðýnýn, var oluþunun farkýna var.”
“Peki, dünya ve gerçeði nedir?” diye
sordum.
“Her þey zihninizden doðar ve zihninize gömülür. Sizin dünyaya iliþkin
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tüm bildiðiniz, kendi kiþisel fikrinizin
yarattýðý dünyadýr. Neyi görmek istiyorsanýz onu görürsünüz” diye baþlayýp, sorumun yanýtýný bir karþýtlaþtýrma biçiminde verdi: “Oysa dünya sonsuzdur. Dünya gibi siz de sonsuzsunuz.
Çünkü siz dünyayla bütünsünüz. Onu
zihinsel imaj kalýplarýnýza koymayýn.
Haz ve acýnýn egemenliðine girmeyin.
Arzu ve korkulardan sýyrýlýn. Bunlarý
terk ederseniz, gerçeði bulursunuz...”
“Yaþam düþüncelerin sonucudur.
Olan da sadece olandýr. Baþlangýçta acý
ya da mutluluk yoktur; bunu insanýn
onlara bakýþ açýsý yaratýr. Önemli olan,
olana acý çekmeden bakabilmektir...
Aþaðýnýn, yukarýnýn, þu ya da bu
yönün, büyüðün, küçüðün, boþluðun,
zamanýn sonu yoktur. Sadece olan
vardýr.
“Korku, suçluluk ve baðýmlýlýklarý
býraktýkça, onlar da sizi býrakýr. Belli
bir sonuca düþkün olmayýn. Kabullenme, özgürlüðe giden yoldur."
“Egolar, baðýmlýlýklar, korkular ve
yararsýz duygularla düþüncelerin þimdiki anda var olduðu sanýlsa bile, aslýnda
bunlar hem geçmiþten hem gelecek
kaygýsýndan kaynaklanýr.”
Bilge Ruh'un iletileri üzerine düþünmeye vakit bulduðumda, bilgi yetersizliðimin daha çok farkýna varýyordum.
Oysa ben kendimi hayli geliþtirmiþ
olduðumu sanýyordum. Meðer ne geri
kalmýþým!
Birdenbire ortam deðiþti. Ne Bilge
Ruh kaldý, ne üzerinde ateþ yanan
sunak ne de maðara içindeki tapýnak...
Tekrar boyut atlýyordum. Bu ruh
haliyle, terk edilmiþ yerleri, eskiden
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yaþanmýþlýklarý, yok oluþlarý ve umutsuzluklarý hissediyordum. Sanki
zamanýn acýmasýz durgunluðu, evvelki
yaþamýþlarýn üzerlerini örtmüþtü. Önce
nice umutlarla yaþamdan beklenti içindelerken, kaderin acýmasýz pençesi
tepelerine indiði zaman, hayatýn ne
kadar acýmasýz ve korku dolu olduðunu
anlýyorlardý. Çoðu sessiz bir çaresizlikteki yaþanmýþlýklarý çaðrýþtýrýyordu.
Ölüme yaklaþtýklarýnda hissettikleri ise,
sadece piþmanlýktý. Felaketler onlarý
yok etmiþ gibiydi. Sonra da onlar için
artýk olacak hiçbir þey yoktu. Görünmez, soyut bir biçimde yaþýyorlardý.
Gece müzikle birlikte, koyun derinliklerinden gelen iniltiler ve ýstýraplý
yakarýþlarla dolu bir âlemin kapýlarýný
açýp, beni yeniden içine çekiyordu.
Arada çýlgýn kahkahalar da çýnlýyordu.
Carmina Burana sona ermek üzereydi
ki, o ilâhi flüt sesini duydum.
Bilge Ruh bana þunu iletti:
“Eðer çaðlar boyunca, bilgelere ve
özel seçilmiþlere, birçok dilde ve
yörede, çeþitli zamanlarda verilmiþ
olan anlamlý tanrýsal mesajlarý iþitebilip
anlamaya çalýþsaydýnýz, aslýnda ayný
meleðin, ayný sesle, ayný mesajlarý
verdiðini anlar, böylece doðruyu bulur
ve yaþamýn sýrlarýna ulaþabilirdiniz.”
Bu kadarcýk dedi ve iletiþimi kesti.
Dediðinin hepsi bu kadarcýk ama
aslýnda bir derya!
Kendimi geçmiþte, yüzyýllar
öncesinde, deðiþik dönemler ve farklý
yerlerde görüyordum. Farklý zamanlarda birkaç ayrý bedende doðmuþ olduðumu, geçmiþ yaþantýlarýma döndüðümü
hissediyordum. Belki de bilinçaltýmda

SEVGÝ DÜNYASI

beslediðim hayallerimde, baþýboþ bir
gezgin gibi oradan oraya dolaþýrken,
kendimi eski mitlerin, yaþanmýþlýk gibi
gelen þeylerin, gizli sýrlarýn içinde
buluyordum!
Sanki Tanrý'nýn kanatlarý altýnda,
geçmiþ, bugün ve geleceðin tek bir an
olduðu zaman içinde ilâhi bir müzik
dinliyordum. Geçmiþ yaþantýlar, binlerce yýllýk gerilerden notalarýn eþlik
ettiði doðaüstü bir düzenle geliyor
gibiydi. Müzik, acý dolu yakarýþlarý,
ilkellikleri, mitleri, ölüm danslarýný,
savaþlarý, barýþlarý, barbarlýklarý, sevecenlikleri, kültürleri, aþklarý, varlýðý,
yokluðu, yüzyýllardan bu yana süregelmiþ tüm yaþamlarý dile getiriyordu.
Notalar, birbirini ezer gibi bu feryatlarla, oradan oraya savruluyordu.
Sonradan gelenler, önceden yitip gitmiþlerden daha yýkýktý. Sanki her köþeden çeþitli dönem kültürleri, yaþamlarý,
þölenleri ve kötücül ruhlar çýkacakmýþ
gibiydi. Ezeli bir lânet ile sonsuz bir
mutluluk içiçeydi.
Tepelerden,
ilerideki denizin
altýndan, mehtabýn aydýnlattýðý
gökten, yerden,
bir yandan gölgeler halinde
yaþamýþ, yaþayan
ve yaþayacak
olanlarýn ruhlarýnýn varlýðý akýn
akýn beni sarmaya
baþladý. Öteki
âlemden süzülerek
gelen sayýsýz ruh
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etrafýmda dönüp duruyor, ruhumla
iletiþim kuruyorlardý.
Bu karmakarýþýk fakat bir o kadar da
ahenkli, doðaüstü ve harika ortamda,
milyonlarca yaþamýn þimdi bedensiz
kalmýþ ruhlarýný, öykülerini hissetmeye
baþladým. Benim de geçmiþ yaþantýlarýmdan kesitler geliyordu. Hepsi birbiriyle öylesine iç içe örülmüþtü ki, birbirlerinden ayýrt etmem olanaksýzdý.
Bu yörede yaþýyordum. Evimiz þu
anda yaslanmýþ olduðumuz tepenin
arkasýndaydý. Ben balýkçýlýk yapardým;
karým ve iki çocuðum zeytin toplardý.
Hepsini Halikarnas pazarýnda satar,
geçinir giderdik. Mutluyduk.
Sen Jan Þövalyeleri'nin kalyonlarý
koya baskýn yaptý. Her yeri yakýp yýktýlar. Ben de yakalanmýþ, tutsak edilmiþ, kürek mahkûmu olmuþtum. Karým
ve çocuklar ne oldu bilmiyordum.
Avuçlarým nasýr tutmuþ, durmadan
kürek çekerken onlarý düþünüyordum
ama düþünecek halim bile yoktu.
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Onlarla bu dünyada yine buluþma
umudunu yitirmiþtim; belki öteki
dünyada, belki bir baþka dönemde bir
baþka yaþamda.
Bir diðerinde tapýnaðýn bahçesinde
toplanmýþtýk. Yüksek merdivenlerin
üstündeki iki sütun arasýnda ayakta
duran biri konuþuyor, hepimiz onu dinliyorduk. Arada hep bir aðýzdan þu
cümleleri tekrarlýyorduk:
"Tanrým… Uzayý döndüren sensin,
güneþi aydýnlatan sen. Cehennem senin
ayaklarýnýn altýndadýr. Yer, gök, yýldýzlar senin emirlerinle hareket ederler..."
Birden her þey sallanmaya baþladý.
Sanki evren kükrüyordu. Dev dalgalar
her yeri kapladý. Her þey su altýnda
kaldý. Yöremiz battý.
Þimdi liman boþtu. Gemiler, kayýklar
balýkçýlar yoktu. Baðlar, saraylar,
yaþam ve her þey kayýp gitmiþ, kaybolmuþ, depremden önce kullanýla kullanýla aþýndýrýlmýþ güzelliklerden,
geriye kala kala bir harabe kalmýþtý.
Bir baþka boyutta kutsal ruhun
geldiði gündü... Musa'nýn Kutsal
Yasa'yý kabul ediþinin anýsýna,
Pentikost Bayramý kutlamalarý için
toplanmýþtýk.
Birden þimþekler çaktý. Bir oradan bir
öteki yandan rüzgârlar esti. Sonra harika bir ses kapladý ortalýðý. Yakmayan
alevler hepimizi sarýp sarmaladý. Kutsal
ruhla dolduk.
Birbirlerinden farklý diller konuþan
insanlar, birden birbirleriyle hiç
bilmedikleri bir diðerinin diliyle konuþmaya baþladý... Evrensel barýþ olmuþtu.
Bu bir mucizeydi.
Tüm insanlarýn üzerine Tanrýnýn nuru
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yayýldý. Sonsuzluða ve birliðe ulaþmak
gibi harika bir duyguydu bu. Orasý
dünya yaþamýndan, boþ çekiþmelerden,
hýrstan, kinden, ihanetlerden arýnmýþ,
kardeþlik içinde, huzurlu ve korunaklý
bir âleme dönüþtü.

Kutsal gece baþlamýþtý. Manyetik bir
ruhsal ýþýk, bulunduðumuz yeri büyüleyici bir þekilde aydýnlatmýþtý.
Melekler dans ediyordu.
Orada bulunanlardan hiçbiri ötekinin
adýný bilmiyordu. Kendi adlarýný bile
unutmuþlardý... Biri þöyle seslendi:
"Acý çeken gölge ruhlar huzur bulsun... Gelin, arýnýn; nura bulanýn;
sevinci tadýp dinlenin... Bu güneþ,
ölümlülerin güneþi deðil, ölümsüzlerin
gerçeðinin güneþidir... Tanrýsal Eros,
aþklarýnýzda da gözyaþlarýnýzda da
sizinle olsun... Her þey sevgidir."
Sonra herkesi "Evohe" demeye davet
etti. Bütün ruhlar yeniden doðuþa davet
anlamý taþýyan bu çýðlýðý tekrarladý:
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"Evohe... Evohe... Evohe." Bu ses
koyda dalga dalga yankýlandý... Bu
esnada bütün ruhlar, rüya gibi þarký ve
danslarla beyaz bir sisli perdenin
arkasýnda gözden kaybolup gitti.
Gene göçtüðüm bir baþka boyutta,
deðiþik zaman ve bölgelerde yaþamýþ
Antik Yunan filozoflarýnýn ruhu
Efes'teki büyük tiyatronun sahnesinde
toplanmýþtý. Aristoteles, Demokritos,
Diogenes, Epikuros, Euripides,
Hippokrates, Platon, Pratagoras,
Sokrates, Sophokles, Thales ve daha
birçoðu oradaydý. Halk amfiyi doldurmuþ, onlarý dinliyordu.
Filozoflar, birbirinden deðerli sözler
söyleyerek atýþýyordu. Her biri bir söz
söylediði zaman büyük bir koro araya
girip onlarý hem onaylýyor hem dahasý
için teþvik ediyordu.
Neler demediler ki!...
"Kendinizi bilin. Dostlarýn ziyafetine
yavaþ, felâketlerine koþa koþa gidin."
"Bir gün bahtýnýz kötüye
döndüðünde, yanýnýzda bizim gibi
vefalýlar bulunmasýný isteyeceksiniz."
"Ne ölümlülerin ümitsiz hayatlarýnda
pek bulamadýklarý o parlak altýnlar, ne
mücevherler, ne insanlarýn o kadar
deðer verdikleri gümüþ döþekler ne de
engin ovalarda aðýr baþaklarýn kendi
kendine bittiði tarlalar erdemli kimselerin düþünceleri kadar parlaktýr."
"Bilgisizlere güzel sözler sayýp
dökme. Bilgeliði hazmetmiþsen bunlarý
hareketlerinle göster.
Bambaþka bir âlemde ve zamansýzlýkta oradan oraya göçüp gidiyordum.
Bu müthiþ güzel ve anlatýlmaz bir
akýþkanlýktý.
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Geniþ bir maðaranýn içindeydim.
Etrafta mistik kokular vardý. Ortada
yanan meþalenin alevi, duvara deðiþik
gölgeler vererek dalgalanýyordu.
Dip tarafta iki delik vardý. Biri
dünyanýn merkezine, diðeri yýldýzlý
gökyüzüne uzanýyordu. Her iki delik de
yeri, göðü ve onlarý yaratanýn gözlerini
canlandýrýyordu.
Yaþamýn sýrlarý burada gizliydi. Geri
dönmek isteyenin bir daha dünyaya
dönemeyeceði yerdeydim artýk.
Geri dönmek istemiyordum. Bu
dönülmez yoldan içeri girip, yaþamýn
sýrlarýný öðrenmek istiyordum.
Girdim.
Ýçeride büyük bir lahit vardý. Etrafta
balmumlarý yanýyor, kokusu her yere
yayýlýyordu. Lahdin arkasýndan, loþ
ýþýkta kim olduðu belirsiz bir ruh þöyle
seslendi:
"Gençlik ve kara saçlar çaðý geçicidir; boþtur. Kötü günler gelmeden,
güneþ ve aydýnlýk, ay ve yýldýzlar
kararmadan, yaðmurdan sonra bulutlar
geri gelmeden önce, yeni yetme günlerinde yarataný hatýrla...
Pencerelerde gün battýðý, evin bekçilerinin titrediði, güçlü kuvvetli
adamlarýn bellerinin büküldüðü, kadýnlarýn artýk hiçbir þey öðütmediði günde
de hatýrla... Deðirmenin sesi, kuþlarýn
cývýltýsý duyulmaz olduðu zaman,
þarkýlar sustuðunda, yokuþ yukarý
çýkarken yorulduðunda, aniden ürküntü
duyduðunda... Gümüþ iplik kopmadan,
altýn lamba sönmeden, küp çeþmede
kýrýlmadan, toz parçasý olarak gelindiði
gibi topraða geri dönmeden önce hatýrla!.."
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Sonra nereden geldiðini anlayamadýðým bir ses þöyle dedi:

"Hakikat kendini teslim etmez.
Ýnsan onu arayarak ya kendinde
bulur ya da hiç bulamaz."
Bir zamanlar gençliðimin baþýma
üþüþtürdüðü tutkular, üzerimden gölgelerin yok oluþu gibi uzaklaþýyordu.
Ölümsüzlük düþüncesi benliðimi
kaplýyordu.
Ege Denizi'nin Asya kýyýsýndaydým.
Yunanistan'da Dorlardan kaçýp bu bölgeye yerleþmiþtik. Çeþitli siteler kurmuþ, ortak tapýnaklar inþa etmiþ,
felsefe okullarý oluþturmuþtuk.
Bilim ve düþünceye kök saldýk.
Birçoðumuz dünya kültürüne imza attý.
Onlarý gördük; sýrlarýný öðrendik;
öðretilerinden dersler çýkardýk.
Her þey çok iyi, çok güzeldi. Sonra
birçok istilâ geçirdik. Didim'deki
hazinelerimize el koydular. Sitelerimiz,
kentlerimiz yýkýldý.
Sonra Persler, sonra Menteþoðullarý
geldi.
Birbirimize karýþtýk.
Artýk hiç kimsenin soyu sopu belli
deðil. Zaten bu önemli de deðil.
Hepimiz insanýz hâlâ!
Yaþam belki de buydu: Ýç içe geçmiþ
sahneler… Herkes gelip oyununu
oynuyor ve gidiyordu. Ýyi, kötü, doðru,
yanlýþ, olumlu, olumsuz, her þey
yaþamýn içindeydi.
Bedenim, ruhum, kafam karmakarýþýktý.
Ruhlar þöleni devam ediyordu... Yöre
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o kadar olaðanüstüydü ki sanki tüm
tanrýlar orada toplanmýþtý. Güzel ve diri
vücutlu dansçýlar onlar için bütün
becerilerini sergiliyordu. Ben de fani
dünyamda, gençlik yýllarýmdaki gibi
akrobasi gösterileri yapýyordum.
Ýletiler devam ediyordu.
“Görünüþte sen küçük bir âlemsin
ama gerçekte en büyük âlem sensin.
Onun için evrimin yoluna gir ve o
yoldan sapma… Evrim bir yaþama
zorunluluðudur. Bazen ilerleme, bazen
gerilemedir. Bazen güçsüzlerin de
üstün geldiði olur.
“Kötülüklere karþý sonsuz bir iþkence
yeri yoktur. Fakat her biriniz yaptýðýnýz
seçimlerin ve aldýðýnýz kararlarýn etkisini de sonuçlarýný da deneyimle yaþayacaksýnýz. Bu bir cezalandýrma ya da
adalet uygulamasý deðildir. Geliþim
sürecidir.
“Ýki parmaðýnýn ucunu gözüne koy.
Bir þey görebiliyor musun dünyadan?
Sen göremiyorsun diye bu âlem yok
deðildir. Görememek ayýbý, göstermemek kusuru, uðursuz nefsin parmaðýna aittir iþte.”

“Hiçbir þey diðerinden ya da
baþka bir þeyden daha önemli de
olamaz daha önemsiz de...
Tanrý'nýn gülü dikenli yarattýðýna
yakýnacak yerde, dikenler içinde
gülü yarattýðýna þükredin.
“Geçmiþe dönülmez... Gelecek
beklenir elbet, geleceðinden...
Ancak hal, hayýrla iþlenebilir oya
gibi.”
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Söylediði bu son cümleyi yineledi.
Çok anlamlýydý, etkilenmiþtim.
Haklýydý!... An, gerçekten hükmedebileceðimiz tek zamandý... Bunu hayýrla, oya gibi iþlemek gerekliydi.
Bu mesajlar bana, kanal olmam
istenerek insanlara aktarmam için
iletiliyordu. Ýþte ben de bu olaðanüstü
atmosferi ve mesajlarý yazýyla ancak
aktarabiliyorum.

Burada iletiþim kesildi ve birden
kendimi bedenimde buldum. Çok
derin bilgiler edinmiþ, boyutlar
atlamýþ, âlemler içinde âlemler
görmüþ, bedenler içinde ruhlar,
ruhlar içinde dünyalar tanýmýþtým.
Eski yaþantýlarýma gitmiþtim.
Küçükte büyüðü, büyükte küçüðü
bulmuþtum.

"Tüm evren senin içindedir ve
sende olan her þey evrende de
vardýr... Seninle senin çok yakýnýnda 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.
Ýnsan tek bir su damlasýnda sonsuz
okyanusun sýrrýný bulur... Senin tek
bir görüntün, yaþamýn tüm görüntülerini içinde taþýr. Sende tanýmadýðýn, bilmediðin ulu bir dost
kimlik vardýr. Çünkü Tanrý senin
içindedir. Iþýðý kendinde bulan kiþi,
Tanrý'ya kavuþmuþ olur. Tanrý'yý
bulmuþ olan ruh, yaþlýlýktan,
zamandan, ölüm ve ýstýraptan kurtulur. Ölüm yaþamýn içinde, yaþam
da ölümün içindedir. Esasýnda
ölüm ancak geliþmemiþ varlýklarý
korkutur..."

Bunlar düþ olamazdý. Bu yüzden
gerçeklerin ve tanrýsal mesajlarýn
görülememesi ya da anlaþýlamamasý,
onlarýn olmadýðý anlamýna gelmezdi.
Konser bitmiþ ruhsal göçüm sona
ermiþti. Sabaha karþý eve döndük. Karýþýk duygular içindeydim. Geçen konserdeki gibi yapayým, bir kadeh þarapla
terasta oturup ruhumu dinleyeyim ve
olanlarý tefekkür edeyim diye iç
geçirdim… O sýrada Eren Bodrum'daki
gece gezmesinden döndü. Annesinin ve
onun ruhlarýyla bütünleþmeyi düþündüm. Acaba benim için ne düþünüyorlardý! Baþaramadým. Anlaþýlan tanýdýðým yakýnlarýmýn ruhlarýyla bütünleþip
onlarý okumam mümkün olmuyordu.
Esasýnda bu etik açýdan da doðru
olmayacaktý. Onlara sadece empatiyle
yaklaþabilirdim.
Arkamýzdaki tepeden yükselerek
yayýlmaya baþlayan gün ýþýklarý karanlýðý çoktan uzaklaþtýrmýþtý.
Bir duþ aldýktan sonra kendimi yataða attým. Çok yorgundum çok. Önce
uyku tutmadý, oradan oraya çýrpýnýp
duruyordum. Sonra her þey silindi.
Belki de ölüm buydu!..

Ocak, 1982
Jale Gizer, Two Worlds'den
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Ruh Gücü
Burada
Kalacak
Hannen Swaffer özel celselerinin rehberi Sil ver Birch ziyaretçilerden
birine þöyle sordu: "Hýrpalandýnýz mý?" Ziyaretçi Avustralya'da bir
ulusal spiritüalist organizasyonu kurma yolunda baþarýsýz bir giriþimi
izleyen ateþli bir mücadele içine dalmýþ olan önde gelen bir spiritüalist
Don Davis idi. "Hýrpalandým ve un ufak edildim diye cevap verdi,
"Yine de ortaya çýkýyorum, daha çok tartaklanmak için. Medyumumuzun
beþ yýl önce beni þöyle uyarmýþ olduðunu hatýrlýyorum: 'Eðer yapmakta
olduðun iþin karþýlýðýnda ezilip un ufak edilmeyeceðini umuyorsan çok
safsýn demiþti. Sizinle tekrar görüþmeyi özlemle bekliyordum ve özellikle
size þunu söylemek istiyordum: Gönderdiðiniz takdis sözleri teybe alýndý
ve 700 kiþi onlardaki bilgi ve hikmeti kana kana dinlediler. Yüzlerce
spiritüalist özel takdis sözlerinden dolayý size minnettardýrlar."
Rehber ona dedi ki: “Giriþimde
bulunup da yenilmek hiç giriþimde
bulunmamaktan daha iyidir. Deneyip
de yol kenarýna düþmek hiç denememekten daha iyidir. Siz hiçbir þey
baþarýlamamýþ gibi hissedebilirsiniz
ama öyle deðil.

“Ben ruh âleminde, planlarý görmüþ
olduklarýndan ötürü, ruh gücünün
dünyanýzda kalmak üzere orada bulunduðunu bilen bir büyük ruh ordusunun
mensubu olmakla imtiyazlýyým. Ruh
gücünü sizin dünyanýzdan sürgün edecek hiçbir fert, hiçbir fertler grubu,
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hiçbir fertler camiasý yoktur. Biz elimizden geldiði kadar çok sayýda ülkede
köprü baþlarý kurduk ve onlar orada
kalacaklar.

“Bunlar arasýnda, yollarýný kaybetmiþ olanlar için ýþýklarýný
saçarak dönüp duran deniz fenerleri var. O yolunu kaybetmiþ kimseler size ve baþkalarýna gelecekler, çünkü sizler kâinattaki en
büyük güç olan ruhun gücüne
kanal olmadasýnýz. Keþke ruh
gücüne iliþkin muazzam kuvveti,
hayatiyeti ve enerjiyi size anlatabilecek lisana sahip olsaydým.
Onu kavrayabilmenizi mümkün
kýlacak kelime yok. Þimdi anlatmakta olduðumuz, ulaþtýrýlabilecek
olanýn ancak ihmal edilebilir derecede küçük bir kýsmýdýr. Ruh gücü
sonsuzdur. Aldýðýnýz miktar sizin
ulaþmýþ olduðunuz tekamül
kademesine baðlýdýr. Siz
alýcýlýðýnýzý arttýrdýðýnýz ölçüde bu
ulvi kudret, þifasýný gerçekleþtirmek üzere, daha bol olarak
sizin içinizden akýp geçecektir.”
Bu sözler, ziyaretçinin þu tek kelimeyi söylemesine yol açtý: "Harikulade!"
Silver Birch ilâve etti: “Büyük Ruha
bu misilsiz yoldan kanal olarak iþ görebilecek bir baþka organizasyon tipi ya
da fert yoktur ta ki onlar bu güçle
güçlendirilmiþ, bu güçlere mazhar
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kýlýnmýþ olsunlar. Ellerinden gelenin en
iyisini yapmakta olan çok iyi niyetli
insanlar var, fakat onlar ruh gücü ile
dolmadýkça, karanlýkta yollarýný arayan
küçük çocuklar gibidirler.
“Eðer hatalar olduysa, ki olmuþtur,
eðer gecikme olduysa, ki olmuþtur,
eðer birliðin olmasý gereken yerde
ayrýlýk olduysa, fýrsata sahip olmuþ
iken onu kullanmamýþ olanlar için bir
miktar gözyaþý dökün. Tohumlar
ekilmiþtir; bazýlarý meyve verecek.
Zaman olgun deðildi. Ýnsanlarýn kiþisel
problemleri ile, resmi makamlara ulaþmayý Ýlâhi gerçeði yaymaktan daha
önemli gören kimseler ile mücadele
etmek zorundayýz.”
Bu kez ziyaretçi dört kelimelik bir
cevap verdi: "Tamamen öyle, ne kadar
doðru!"
Rehber ona dedi ki: “Ýþte bunun için
meleklerin bazen aðladýðýný
söylemiþimdir. Cahil olanlar için bazý
mazeretler bulunabilir. Ama bilgiye
sahip olanda nefsini, baþkalarýna
hizmet gayesinden daha önde tutanlar
için ne söylenebilir ki? Fakat iþ
yürüyecektir. Biz kalmak üzere buradayýz; bizler geçici deðiliz; bizler
daimiyiz.
“Bizler, dünyanýn halkýna, kendilerini
kendi gayretleri ile, kim ve ne olduklarý
bilgisi ile, nefret ve ayrýlýðý kaldýrmak
için, renk, kast, mezhep ve milliyet
farklarý mevcut olsa da, ruhta bir
olduklarýnýn ve ruh birliðinin onlarý
ayýran bütün farklardan daha güçlü
olduðunun bilgisi ile kurtarabilmelerinin yolunu onlara öðretmek
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için buradayýz. Kazanacaðýz, ilerleyeceðiz, geri çekilmeyeceðiz; gecikmeler
veya engellemeler olabilir fakat kiliseler, papalar, rahipler, piskoposlar,
hahamlar, resmi görevli din adamlarý
her ne derlerse desinler, yollarýný kaybetmiþ olanlar asýl onlardýr.

“Bizler Vaftizci Yahya gibi,
dünyayý gelecekteki durumuna
götürecek olan yolu hazýrlamaktayýz; dünyanýzýn barýþýn, ahengin,
sevginin, þefkatin, iþbirliðinin ve
uyumun hüküm sürdüðü bir yer
haline gelmesi için; þiddetin
unutulduðu ve herkesin birbirine
yardým için ve yeryüzünü bir gökler hükümranlýðý haline getirmek
için uðraþtýðý bir yer olmasý için
ki, bu olabilir ve olacaktýr.
“Geçmiþi unutun. Dünde olmuþ olanlar için hiçbir þey yapýlamaz. Yapýlacak
iþiniz var. Bizim alemimizdeki iþbirlikçileriniz sizi terketmediler. Savaþýp
da kaybetmek hiç savaþmamýþ olmaktan daha iyidir. Terkedilmeyecektir.
Ruh gücü bir huruç (bir çýkýþ) yapabileceði her yerde kendini belli etmekte
devam edecektir.”
Diðer bir haným misafir ki o da
Avustralya'dan gelmiþti þöyle dedi:
- Rengini her zaman hissetmiþ
olduðum þeyleri söylüyorsunuz. Renk
konusundaki savaþýmý devamlý
sürdürmekteyim. Hepimiz Allahýn
çocuklarýyýz, Bana radikal diyorlar."
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Dedi ki rehber: “Ruhlarýn rengi yoktur. Etiketler için üzülmeyin. Önemli
olan sizin kendinize taktýðýnýz ad deðil,
ne yaptýðýnýzdýr.”
Silver Birch sonuncu misafiri
alýþýlagelmiþ sözlerle selamladý:
“Nasýlsýnýz?” ve ilave etti: “Bu da bir
þifacýya sorulacak soru ya!”
Allon Bacon bunun çok makul bir
soru olduðu ve genellikle sorulmadýðý
cevabýný verdi.
“Size burada hoþ geldiniz demek fýrsatýna sahip olduðum için çok memnunum, ister þifacýlýkla olsun, ister
baþka herhangi bir medyumluk þekli
ile, hizmet etmeye çalýþanlarýn hepsini
severim. Onlarý severim çünkü onlarýn
karþýlaþacaklarý zorluklarý bilirim, zira
bu onlarýn misyonlarýnýn ayrýlmaz bir
kýsmýdýr. Bir þifacý olarak da siz size
gelecek olan dertliler için esas olan
þefkat ve merhamete sahip olabilmek
için halden anlayabilmek için, ýstýrap
çekmek zorundasýnýz. Derinlikleri
ancak siz bizzat ölçtüðünüz zamandýr
ki, baþvuracaklarý baþka yerleri
kalmadýðý zaman size dönecek olanlar
için doðru ve gerekli duyguya sahip
olabilirsiniz.
“Cömertçe kutsanmýþsýnýz. Ruhun
aletlerine, hayatlarýnýn bir gül bahçesi
olacaðýný söyleyemem ben. Spiritüel
hakimiyetin kazanýlmasý bu yoldan
olmaz. Siz ne kadar yükseðe çýkmayý
gözetirseniz, iþinizin de o kadar zor
olmasý zarureti var. Yürüdüðünüz yolda
yavaþ yavaþ aþina iþaretler geride
býrakýldýkça, yalnýzlýk gitgide artar.
Eðer ruhu mükâfatlarý kolay kazanýlýr
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olsa idi, elde edilmeye deðmezdi.
Kazanma, ulaþma, baþarma, bunlar
fedakârlýk demektir; fakat bir telafi
kanunu da vardýr. Maddi olarak her ne
kaybetmiþ iseniz, kaybedilmiþ olandan
çok daha fazlasý ile telafi edilecek ve
tamamlanacaktýr. Maddi ihtiyaçlarýnýzýn saðlanmasýný daima güvence altýnda tutacaðýz. Dünya hayatýnýn o lüks
diye anýlan taraflarýný sizlere vaat edemeyiz; onlarýn çoðu sahip olduklarý
etkileri bakýmýndan, lüks olmaktan pek
uzaktýrlar. Size vaat edebileceðimiz
þey, nasýl hizmet ederseniz size de
öylece hizmet edileceðidir.
“Buradaki dostlarým bunu söylediðimi birçok defalar iþitmiþlerdir ve
tekrarlanýþýný affedeceklerdir. Fizik
bedenin tedavisi deðildir esas önemli
olan. Önemli olan, ilahi kývýlcýmý
büyütmek için, ýstýrap çekenin ruhuna
tesir ulaþtýrmak ve böylece, þifa
gücünün etkisi, hasta olan kiþiye, ebedi
spirütel gerçekler hakkýnda bir anlayýþ
ve idrak getirmesini, elinizden
geldiðince saðlamaktýr. Önemli olan
budur. Eðer bir bedene þifa verirseniz
ve ruha tesir ulaþtýramazsanýz, bizim
bakýþ açýmýzdan bu þifa baþarýsýzdýr.
Eðer ruha tesir ulaþtýrabilirseniz, ilahi
kývýlcýmýn yelpazelenmesine yardým
edersiniz, insana hayat bahþetmiþ o
ulvi, yüce güç ile o fert arasýnda daha
yakýn bir birlik kurulmasýna yardým
edersiniz. Önemli olan budur.
“Bu görevi ruh gücü ile donanmýþ
olanlardan gayrý hiç kimse yerine
getiremez. Bu kolay olamaz, bunun zor
olmasý kaçýnýlmaz, fakat siz hiçbir
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engel ya da kargaþa ile karþýlaþmayacaksýnýz ki onu yenmenize yetecek
kuvvet size saðlanmasýn. Bir kere
hizmet etmeyi kabul ettiðinizde, yol
gösterilir. Yarýnýn neler getireceði konusunda korkulacak hiçbir þey yoktur.

“Siz size gelen herkese yardým
edemezsiniz, fakat sizin el altýnda
oluþunuz, onlarýn kendi gerçek,
kimliklerini bulmalarý için bir
araçtýr. Eðer baþaramazlarsa,
baþarýsýzlýk size ait deðildir.
Hasta, bir fýrsat ile karþýlaþmýþ
fakat onu kullanmamýþtýr. Siz ilahi
gücün alýcýsýsýnýz. Onu ifadelendirmek, elinizden gelenin en
iyisini yapmak gibi bir sorumluluk
getirir. Bana sormak istediðiniz
herhangi bir þey var mý?”
“Soracaklarýmýn hepsini gerçekten
cevaplandýrmýþ oldunuz. Fakat öyle
hissediyorum ki, bir kez bu zihinsel
þifa gücünü bilir ve alýrsanýz, bunu
söyleme gücünün de aynen doðru
olmasý gerekir, hastanýn üzerine ellerin
konulmasý gibi.”
“Þüphesiz öyledir. Ellerinizi koymak
oyuncakla oynamak gibi bir þeydir.
Önemli olan idrak, anlayýþ getirmek,
ruha tesir ulaþtýrmaktýr. Bunu daha açýk
ve seçik izah edemem. Dünyanýzda,
her fert bir fizik beden, zihin ve ruh
bileþimidir, bunlar bir tek total benliðin
üç vechesidir. Onlar bölünebilir deðildir, fakat bir bütünün esas kýsýmlarýdýr.

YAYINCILIKTA

48

50 YIL

A R Þ Ý V D E N

“Eðer tesir iletebildiyseniz, o zaman
diðer veçheler olan bedene ve zihne
saðlýðý getirecek olan bütünlüðü saðlamak üzere yardýmcý olabilirsiniz.
Öyleyse, onlar kendi paylarýna düþen
rollerini oynasýnlar ve saðlýk, kesinlik,
güvenlik, iç huzuru ve anlayýþý getirerek kendi kendileri ile ve karþýlaþtýklarý herkes ile barýþ içinde olsunlar.”
Ziyaretçilerden birinin rehbere:
“Dünyanýn her tarafýnda sizden bahis
ediliyor” demesi üzerine o dedi ki:
“Ben önemli deðilim. Bu benim
hizmet imtiyazýmdýr. Baþkalarýnýn
bana bildirmemi söyledikleri þeyleri
ifade edebildiðim için talihliyim ve
önemli olan onlardýr. Onlar ilâhi
planýn gerçekleþmesini saðlamak görevi ile görevlenmiþ olanlar, üstatlar, hiyerarþi'dir. Her hangi bir varlýðýn ýþýðý
bulabilmesine yardým edersem seviniyorum.”
Her zamanki usulüne uygun olarak
Silver Birch bütün celse üyelerine tek
tek hitap etti. Sonra þöyle dedi: “Ne
kadar isterdim, gözlerinizdeki perde
sýyrýlabilseydi. Ne kadar isterdim ki
kendinizde ve çevrenizde olanlarý görebilseydiniz. O zaman bilirdiniz ki her
þey ilahi tarzda iyidir. Baþýnýzý dik
tutun: çok imtiyazlýsýnýz.
“Görüþünüzü ve tavrýnýzý deðiþtirmiþ
ve doðru deðerler hakkýnda bir anlayýþ
kazandýrmýþ zengin bir bilgiye sahipsiniz. Doðru odaðý, doðru perspektifi
keþfedebilme vasýtanýz var. Sizden asla
alýnamayacak harikulade bir gerçeðiniz

var, sahip olduðunuz nimetleri sayýnýz,
çünkü onlar pek çoktur. Zorluklarýnýz
olacak ama hiçbiri sizin hedefe ulaþmanýza mani olamayacak."
“Don Davis'e hitapla rehber dedi ki:
"Baþýnýzý dik tutun. Utanacaðýnýz hiçbir
þeyiniz yok. Görev devam edecek.
Sevgimi ülkenizde bundan memnun
olacaklara götürün ve eðer onlar
karþýlýk vermek isterlerse, makbulüm
olacaktýr.”
Celseyi kaparken Silver Birch þu
hayýr sözlerini söyledi:

“Hizmet ruhun gerçek parasý
puludur. Hizmet etmek,
baþkalarýnýn hayatýný ve
kendimizinkini zenginleþtirmektir.
Hizmet etmek, dünyanýzda artýk
kendileri için hiçbir þey
kalmadýðýný düþünen kimselere
teselli getirmektir.
“Ýradenizi Büyük Ruhun iradesi
ile bir etmeye, ilahi kudret ile
uyum halinde olmaya, sevgi kollarýnýn her birinizi sarmýþ
olduðunu hissetmeye, koruyucu
örtünün omuzlarýnda olduðunu
bilmeye, yarýnýn getireceklerinden
korkusuz olmaya çalýþýn. Size
saðlanan hizmet fýrsatlarý için
sevinç duyun.
“Büyük Ruhun hayýrlarý hepinizle olsun.”

Silver Birch, Maurice Barbanelle medyumluðunda,
Hannan Swaffer yönetiminde yapýlan celselerin rehber varlýðý idi.
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