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Sevgili Dostlar
Ülkemizde bazýlarýmýzýn aklýný, hayatýný meþgul eden ortak konularý,
birçoðumuzun kaderini olumsuz yönde deðiþtiren acýlarý, olaylarý, þöyle
salim bir zihinle düþünsek, neredeyse tamamýnýn, insana deðer veren,
insan haklarýný özümsemiþ, hukuka saygýlý, demokratik bir toplumda
çoktan geride býrakýlmýþ, gündemde olmayan konular olduðunu fark
ederiz. Biz de öyle bir toplum olsaydýk þimdi gücümüzü kendimizi nasýl
koruruz, paramýzý pulumuzu nasýl baþkalarýna kaptýrmadan muhafaza
ederiz, yoldaki çukurlara, çýkýntýlara takýlýp düþmeden nasýl günümüzü
geçiririz, kandýrýlmadan nasýl daha iyi alýþveriþ yaparýz diye endiþelenerek ümitsizce boþa harcamazdýk da, yarýnýmýzý nasýl daha bereketli,
hayallerimize uygun, hayýrlý ve sevgi dolu yapabiliriz konularýna odaklanýrdýk. Bizim günün sonunda Allah’tan bizi koruduðu, baþýmýza bir iþ
gelmediði, bu günü de kazasýz, belasýz atlattýk diye þükrediþimiz, insan
haklarý ve hukukun baþ tacý edildiði toplumda akla bile gelmeyecek bir
durumdur. Bu onlarýn Allah’a inanmadýklarý anlamýna elbette gelmez,
aksine þükürleri daha derin, daha ince konularý içerebilir.
Örnek vermek gerekirse bizler bir otobüse bindiðimizde þöförün o gün
aksi bir gününde olmamasý, sakin tabiatlý bir adam olmasý, fazla hýz
yapmadan, bizi savurmadan gideceðimiz yere salimen götürmesi için
dua eder, tekerleðin altýnda kalmadan indiðimizde ise buna þükrederiz.
Onlar içinse böyle bir durum akla bile gelmez.
Bizler özellikle birbirimize yarattýðýmýz, aslýnda hiç sorun olmayacak
sorunlar karþýsýnda “Bu bana bir ders oldu; bak bundan da bunu
öðrenmiþ olduk” diye avuturuz kendimizi. Allah inancý, teslimiyeti ile
övünen, kaderci bir toplum olarak, birbirimizle olan derdimizi hallederek, önümüzdeki taþ, toprak, engel, köstek, yaðmur, kar, çukur, tümsek
manialarýný alt etmeyi þükür vesilesi yapmak yerine, bunlarýn sorun
teþkil etmediði dümdüz ovalarda gözlerimizi yukarýlara, gökyüzüne
çevirdiðimizde, yýldýzlarýn, gezegenlerin þarkýsýný duymayý; baþka
dünyalarý tanýdýðýmýzda orada da burada da sevginin hiç deðiþmediðini
gördüðümüzde þükretmeyi öne alsak, bunun gerçekleþmesi için
çalýþmayý seçsek... ne güzel günlerimiz olurdu...
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI

SEVGÝ DÜNYASI

2
ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Bir inancýn altýnda
büyük bir bilgi yatýyorsa
o inanç saðlamdýr,
hiçbir þeyle yýkýlmaz
ve sarsýlmaz.
Sonra bugünkü ilim
devrinde sadece
inançlarla kütleleri
sürükleyemezsiniz.
Ýnanýlan þeylerin ilmi
nedenlerini bildirmek
lâzýmdýr. Ýþte ruhi
bilgiler bu nedenleri
söylemektedir.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Herkes
Ruhlarý Bilerek mi
Olgunlaþýyor?

SEVGÝ DÜNYASI

Erdem - Ruhlarý bilmenin ve onlarla konuþmanýn faydalarýný görebilmek için, bunlarla alakadar olmak ve bu yönde
çaba göstermek lazýmdýr,
dediniz. Peki, bu faydalar nelerdir, siz önce
bunlarý bana söyler
misiniz?
Özden - Ruhlarý bilen
kimse evvela kendisinin
de bir ruh olduðunu,
sadece bedenden ibaret
olmadýðýný bilir. Yine
bilir ki bütün çabalarý
esas öz-benliði olan
ruhunun olgunlaþmasý
içindir. Bütün çabalarý
beden için olanlar bedende bir hastalýk veya noksanlýk olunca büyük
ýstýraplara uðrarlar.
Hâlbuki esas benliðinin
ruh olduðunu bilen
sükûnetle hastalýðý için
ne yapmak lâzýmsa onu
yapar, fakat bu hastalýðýn, ruhuna bir zararý
olmadýðýný, hattâ belki
çektiði ýstýraptan dolayý
ruhunun olgunlaþtýðýný
bilir. Ve der ki: "Ruhumun olgunluðu için demek ki bu hastalýðý çekmem lâzýmmýþ, bunu
takdir eden Ýlahi Ýdareci
Varlýklardýr. Benim için
þu anda göremediðim
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faydalar vardýr." Böylece
de en üzülünecek þey
onun için tevekkülle katlanýlacak þey olur. Hattâ
yalnýz katlanýlacak deðil,
bunun bir imtihan olduðunu bilerek hiç sýzlanmadan buna uðramaktaki
sebepleri araþtýracak,
bundan elde edilecek
neticeleri düþünecek ve
davranýþlarýný ona göre
düzenleyecektir.
Diðer yandan ruhunun
ölümden sonra yaþayacaðýný bilen bir kimsede
ölümden duyulan büyük
korku yoktur. Çünkü
ölüm korkusunda ölümle
yok olmak endiþesi vardýr. Ama ölümden sonra
yaþayacaðýný bilen kimse
dünyada yaþamanýn
zaruretini, bedenin vazifelerini, çok kýymetli bir
vasýta olduðunu da bilir.
Bu sebeple bedenini
korumanýn, sýhhatli
olmanýn, o beden vasýtasýyla dünyada tecrübe,
bilgi ve görgü kazanmanýn en büyük vazife
olduðunu da bilir.
Erdem - Ruhlarý
bilmek yalnýz ölümden
ve hastalýktan korkmamayý mý saðlýyor?
Bunlardan korkmamak
için ruhçu olmaya lüzum

yok. Bazen hiçbir þeye
inanmayan da hastalýktan
ve ölümden korkmaz. O
derece korkmaz ki intihar bile eder, yani tatlý
canýna kýyar. Sonra bir
sürü dindar vardýr ki onlarda ölümden korkmamak, fakat ölüm sonrasýna hazýrlanmak ruhçulardan çok daha fazladýr.
Özden - Dindarlarýn
ölümden korkmamasý
güzeldir. Fakat bu çoðu
zaman nedenleri bilinmeyen bir inanca baðlýdýr. Hâlbuki bir inancýn
altýnda büyük bir bilgi
yatýyorsa o inanç
saðlamdýr, hiçbir þeyle
yýkýlmaz ve sarsýlmaz.
Sonra bugünkü ilim
devrinde sadece inançlarla kütleleri sürükleyemezsiniz. Ýnanýlan þeylerin ilmi nedenlerini
bildirmek lâzýmdýr. Ýþte
ruhi bilgiler bu nedenleri
söylemektedir.
Ýntihar eden ve hiçbir
þeyi bilmeyen kimseye
gelince, onun intiharý
ölümden korkmamasýndan deðildir. Öncelikle
dünyada karþýlaþtýðý
ýstýraplara katlanamamasýndandýr. Sonra da
intiharla gideceði ölüm
ötesi (spatyom) hayatýn-
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da karþýlaþacaðý çok daha
büyük ýstýraplardan
habersiz olmasýndandýr.
Yoksa ruh âlemi hakkýnda ve dünyadaki hareketlerimizden neticeleriyle
karþýlaþtýðýmýz konusunda biraz bilgisi olan kimse ne kadar ýstýrap içinde
olursa olsun böyle fahiþ
bir hatayý yapmaz. Ruhi
bilgilerin noksan oluþu
iþte böyle çok büyük
hatalara sürükler insaný.
Erdem - Teorik olarak
bu söyledikleriniz güzel.
Ama tatbikatta kaç ruhçu
sizin söylediðiniz gibi
ölümden korkmuyor,
hastalýklara, sýkýntýlara
sükûnetle ve bir bilgi
bütünlüðü içinde göðüs
geriyor? Ölümle yüz
yüze gelmeden cart curt
etmek bir þey ifade
etmez. Tehlikeli bir
hastalýða yakalanýnca
görelim onlarý veya bir
bela, bir felâket, bir
ýstýrap baþlarýna gelince
bakalým ne yapýyorlar?
Özden - Bilgiler,
insanlara ait olduðu alanlarda faydalar saðlayan
ve yükselten kudretlerdir.
Ama bir kimse aldýðý bilgiyi cebinde saklar da
sýrf bu bende var demek

için arada çýkarýp göstererek sonra tekrar cebine
koyarsa o adamýn bu bilgiden edineceði bir fayda
yoktur. Bilgi ancak kullanýlýrsa, hayatta tatbik
edilirse fayda saðlar.
Yoksa göstermelik olarak
taþýmakla hiçbir þey deðiþmez. Hattâ böyle bir
bilgi sahibine de etrafýna
da zararlýdýr. Sahibine
zararlýdýr, "bende var"
diyerek kendisinin
olmayan bir malla avunmakta, kendini aldatmakta, yani o malý gerçekten
elde etmek için lâzým
olan gayreti göstermemektedir. Dolayýsýyla
tekâmülü gerilemektedir.
Etrafýna zararlýdýr, çünkü
etrafa bu bilgilerin faydasýný gösterecek bir
örnek verememekte,
dolayýsýyla herkese bu
bilgilerin faydasýz olduðu tarzýnda yanlýþ bir
kanaat vermektedirler.
Böylece büyük bir vebal
altýna girmektedirler.
Erdem - Benim
gördüðüm ruhçularýn
çoðu bu bilgileri göstermelik olarak taþýyorlar.
Onun için de bu bilgilerden söylediðiniz faydayý
herkesin görmesine
imkân olmuyor.

Özden - Böyle þahýslar
bulunabilir. Bu her
meslekte olan bir þeydir.
Þahýslarýn hatalarýný sistemlere mâl etmemek
lazýmdýr.
Erdem - Sistemleri
þahýslar temsil eder,
þahýslarda o sistemin
saðlayacaðý deðiþiklikler
görülmezse sistemlere
karþý da itimat kalmaz.
Özden - Sözleriniz bir
dereceye kadar doðru.
Fakat bir bilgi sisteminin
faydalý oluþu sadece onu
satanýn ondan elde ettiði
fayda nispetine göre
tayin edilemez. Öyle bal
satan balcýlar vardýr ki o
balý sadece satar, fakat
yemez, yemesini ya
bilmez ya istemez ya da
dokunur. Onun balý
yememesi, baþkalarýnýn
da alýp yememesini icap
ettirmez. O baldan faydalanamýyor diye bal
kötüdür, hiç kimseye
faydasý yoktur mu diyeceðiz? Deðer hükümleri
bilgilerin ve sistemlerin
esasýna bakýlarak verilir.
Erdem - Balcýnýn
balýndan faydalanmasý
balý alacak olanlara
güven ve cesaret verir.
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Eðer onlar daha önceden
balý tatmýþlar ve faydasýný öðrenmiþlerse balcýnýn haline hiç bakmazlar. Ama önceden bal
hakkýnda bilgileri yoksa
kuþkularýný ancak balcýnýn balýndan faydalanmýþ olmasý giderebilir.
Sözlerinizden anladýðýma göre ruhi bilgilerin
faydasý insaný olgunlaþtýrmak, yani tekâmül
ettirmektir. Öyleyse ruhi
bilgileri satanlarýn da
olgun olmasý, hiç deðilse
bu yolda devamlý çaba
içinde bulunmalarý icap
eder.
Özden - Tenkitlerinizde haklý olduðunuz taraflar fazla. Yalnýz þunu bildirmek lâzýmdýr ki olgunlaþma bir bilgiyi alývermekle bugünden yarýna gerçekleþiverecek bir
iþ deðil. Bu, büyük sýkýntýlar, acý tatlý bir takým
tecrübeler, nefisle yapýlacak devamlý mücadeleler
ve nihayet devamlý bilgi
edinmek, bilgisini artýrmakla elde edilen bir
oluþ halidir, bir olmadýr.
Olgunlaþmak için bilgiler
çok kýymetli yardýmcýlardýr, fakat yeterli deðildirler. O bilgilerin ruha
sindirilmesi için geçirile-
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cek tecrübeler, geçilecek
cendereler vardýr. Baþka
türlü olamaz.
Erdem - Olgunlaþmak
için mühim olan ruhlarý
bilmek deðil, demek ki.
Zaten herkes ruhlarý bilerek mi olgunlaþýyor?
Ruhlardan haberi olmayanlar olgunlaþmýyorlar
mý? Hayat hakkýnda,
tabiat hakkýnda, insan
münasebetleri hakkýnda
bilgi sahibi olmak ve bu
bilgileri devamlý geniþletmek, sonra da tecrübelerden geçerek bu bilgileri iyice benimsemek
insanýn olgunlaþmasý için
yeterlidir. Olgunlaþma
ruhçularýn tekelinde
deðildir.
Özden - Çok doðru
söylüyorsunuz olgunlaþmak için ruhlarý bilmek
þart deðildir. Dünya bilgilerini kazanmak, tecrübe ve denemelerden geçmek olgunlaþmayý saðlar.
Fakat manevi âlemleri
bilmek, o âleme baðlanmak o olgunlaþmayý hem
hýzlandýrýr, hem de belli
bir seviyeden daha
ötelere götürür. Çünkü
manevi âlemi bilmeyen
ve o âleme bütün bir
gönülle baðlanmayan

tekâmülün bir noktasýndan öteye geçemez.
Erdem - Neden
geçemesin? Dünya
tekâmülü, dünya bilgileriyle elde edilir. Dünya
bilgilerini alanýn ahiret
bilgilerini almaya neden
ihtiyacý olsun?
Özden - Doðru, dünya
bilgileri dünyada elde
edilir. Ama dünya bilgisinin baþý ve sonu
baþka âlemlerin bilgilerine dayanýr. Dünya
soyut bir ünite deðildir
ki… Ayný þekilde insan
hayatý sadece dünyadaki
hayattan ibaret deðildir.
Bu hayatýn bir öncesi bir
de sonrasý vardýr. Öyle
olunca dünyadaki hayatýmýzla ilgili bilgiler,
dünya ötesi hayatýmýzla
ilgili bilgilerle her noktada baðýntýlýdýrlar. O
halde dünya hayatýmýzý
iyice anlamak için de
dünya ötesi hayatýmýza
ait bilgileri almamýz,
öðrenmemiz ve bunlarý
ruhumuza sindirmemiz
icap eder. Böyle yapýlýrsa
bilgilerimiz kesintili,
kopuk kopuk olmaz,
öncesi ve sonrasý belli bir
zincir halinde devam
eder.
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18. Yüzyýl Avrupasý’nda
Ýnanç Tartýþmalarý
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

Resim: Adolphe-William Bouguereau (France, 1825–1905)
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"PROZAC TOPLUMU"
1967 New York doðumlu bir
Amerikalý Musevi ailenin biricik
kýzlarýnýn 20'li yaþlarýnda kaleme aldýðý
bir kitabýn adý bu. Harvard mezunu,
gazetecilikte ödüller sahibi dergilerde
müzik eleþtirileri yapan Elizabeth isimli bu genç kýzýn, þanslý bir ülkede,
þanslý bir þehirde, eðitimli anne
babanýn þanslý bir çocuðu olarak keyifli
bir yaþantýsý olacaðýný sanýrýz deðil
mi?!.. Ama hiç de öyle deðil. Daha 1112 yaþlarýnda hayatý sorgulamaya
baþlayan; kiþilerde ve toplumlardaki
ikiyüzlülüðün, bozuk düzenin ve ölümle her þeyin ama her þeyin bitivereceðinin farkýna varan körpe aklý ve
gönlü girdaplardan girdaplara girmekte
gecikmiyor... Ýntihar teþebbüsleri, içki
ve uyuþturucular, sürekli denenen yeni
psikiyatrik ilaçlar, çeþitli doktorlar ve
hastaneler... Hiçbiri kâr etmiyor. Atipik
bir depresyonun pençesinde kývranan,
bunalýmdan bunalýma sürüklenen genç
kýzýn yýllarca süren dramatik yaþantýsýný satýr satýr okurken içiniz parça
parça oluyor. Genç kýzýmýz böyle kör
kuyularda çaresiz debelenirken, bir
taraftan da sürekli hangi sebeplerden
bu duruma düþtüðünü sorgulayýp
duruyor sayfalar boyunca... Daha 2
yaþýnda iken evi terkedip boþanan ve
çocuðu ile ilgisini son derece azaltan
babasý; kuru öðütlerin ve maddi desteklerin ötesinde duygu ve düþünce
dünyasýna hiçbir katkýda bulunamayan
annesi... Çepeçevre etrafýný saran içtenlikten uzak, çýkar merkezli insan iliþkileri ve benzeri binbir þey buluyor peri-
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þan durumunun sebebi olarak. Ama
bulduðu bir tanesi var ki, bugün gençlerin dünya çapýnda yaþadýðý bunalýmýn
gerçek nedenini onikiden vuruyor.
Birkaç yýl önce Ýletiþim Yayýnlarýnca
çevirisi yapýlan kitabýn 37. Sayfasýnda
anne babasýndan bahsederken aynen
þunlarý dile getiriyor:

"Ýkisinden birinin bana
aþýlayacak saðlam inançlarý
veya deðer yargýlarý olsaydý,
eminim benim hayat görüþüm,
ölüme deðil, yaþama dönük
olabilirdi. Bana verebilecekleri
tek þey korkularýydý: Annem dýþ
dünyadan, babam ise benden ve
annemden korkuyordu. Herkesin
kendi düþmanlarýný tanýmladýðý
ve kýsa bir süre sonra herkesin
zan altýnda kaldýðý paranoyak
bir aile idik!"
VE PROZAC'A
HÝÇ ÝHTÝYAÇ DUYMAYANLAR
Yýllardan beri müzik, resim tiyatro,
bale gibi güzel sanatlarda öðrenim
veren bir özel Anadolu Lisesinde
psikoloji ve eðitim danýþmanlýðý yapmaktayým. Öðrencilerle birebir
görüþmelerimde Elizabeth'in ortaya
koyduðu bu gerçek nedenin örneklerine, yani anne babanýn çocuklarýný
tamamen baþýboþ býrakarak, acýmasýz
yaþam savaþýna onlarý silâhsýz, çýrýlçýplak terkettikleri durumlarda, nasýl
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hedefsiz, anlamsýz bir yaþama sürükleniverdiklerine sýk sýk tanýk olmaktayým. Ve sonunda gelsin sigara ve
içkiyi hýzla geçip uyuþturucu
arayýþlarý... bitip tükenmeyen aþk meþk
deneyimleri... ve tekrarlanan intihar
teþebbüsleri!..
Ama çok þükür ki, anne babalarýn
mantýklý bir inanç dünyasý ve deðer
yargýlarý kazandýrdýðý gençlerin olumlu
tutum ve davranýþlarýyla da çok sýk
olmasa da karþýlaþmýyor deðilim. Þimdi
bunlardan birkaç örnek sunarak hem
gönlünüzü ferahlatmak hem de
Elizabeth'in kitabýnda dile getirdiði
yargýnýn ne kadar doðru olduðunu vurgulamak istiyorum:
8 yýl önce Ýpek Yücel isimli, adý gibi
cici bir kýz: "Tanýþmak istiyorum" diyerek doðrudan danýþmanlýða geldi.
Kendisini tanýtýrken onun doðal olarak
dile getirdiði düþünce ve eylemleri beni
ne kadar sevince boðdu hiç sormayýn.
Çok tutarlý, kendisiyle ve ablasýyla ilgilerini hiç kesmeyen, her türlü sanat
faaliyetine ve düþünce platformlarýna
birlikte katýldýklarý anne babasýndan
övgü ile bahsettikten sonra sözü
arkadaþlarýna getirdi. Çoðunun boþanmýþ aileler ya da ilgisiz ebeveynlerin
çocuklarý olarak nasýl ortada yapayalnýz býrakýldýklarýndan acý acý söz etti.
Ancak Ýpek yalnýz acýmakla
kalmamýþ ve derin düþüncelere dalarak,
"Neden ben böyle torpilli olmakla
yetineyim ki?" diyerek, en zordaki
arkadaþýndan baþlamak üzere, onlarý
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anne babasý ile tanýþtýrýp evlerinde günlerce misafir bile etmiþ. Hele Türkiye
çapýnda ünlü ses sanatçýsý babasýný,
Paris'te sürgün hayatý yaþarken iki yýl
önce kaybeden sýnýf arkadaþý kýzýn, bu
ilgili davranýþýndan sonra notlarýndaki
düzelmeyi dile getirirken Ýpek'in gözleri nasýl parlýyor, benim coþkum da
nasýl artýyordu anlatamam...
Ve geçen yýl, araþtýrmanýn ve kültür
birikiminin peþini hiç býrakmayan ve
kendine saðlam bir inanç dünyasý
kuran Ayça Özkan'ýn, Burak
Özdemir'in "Tanrýnýn Doðum Günü"
kitabýný okuduktan sonraki sözlerini
bizzat duymanýzý ne kadar isterdim. O
her eve lâzým, geçmiþ yýllarda Sevgi
Dünyasý'nda da geniþçe tanýttýðýmýz
çok deðerli kitabýn, kitapçý raflarýnda
boynu bükük okuyucu beklemesini
içine sindiremeyen Ayça, isyanýný
neredeyse insanlarýn yakasýna yapýþýp
"Okuyun be þunu!.." diye haykýracak
duruma gelmesi ile açýklamaya çalýþýyordu.
Ve son olarak bu yýl tanýþtýðým
Melani Bakkaloðlu... Onu ne kimse
bana göndermiþti ne de doðrudan kendisi gelmiþti. Arkadaþlarý kanalý ile ben
çaðýrmýþtým onu, hem de hemen gelmesi için. Nasýl çaðýrmayayým ki?!..
Erkek, kýz hangi arkadaþý ile
konuþurken adý geçince, öyle övgü
dolu sözlerle ondan bahsediyorlardý
ki!.. Hele bir arkadaþýnýn "Melani
etrafýna iyilik yapmak için sebep arýyor" demesi bardaðý taþýran damla
olmuþtu. Çaðrýma hemen icabet eden
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Melani'yi içten kutladýktan sonraki ilk
sorum, bu olumlu davranýþlarýnda kimleri örnek aldýðýydý. Cevap iki kelime
idi: "Annem ve babam." Onlardan
örnekliðin dýþýnda, reenkarnasyon dahil
saðlam bir manevi eðitim aldýðý,
ilerleyen konuþmalarýmýzda apaçýk
ortaya çýkmýþtý. Melani'ye o günlerde
yayýnlamaya hazýrladýðýmýz 50.Yýl
dergimizi kendisine vermem için hatýrlatmasýný, kapaðýný açmadan anne
babasýna götürmesini, ancak onlarýn
izniyle okuyabileceðini, aksi takdirde
yine kapaðýný açmadan bana geri
getirmesini tembihledim.

Aslýnda dergimizin ilk
yýllarda "Ruh ve Madde"
ismiyle baþladýðýný söyleyince
Melani "Yani annemin dergisi"
demesin mi?!.." Genç kýzlýðýnda
annesinin yýllarca onu
okuduðunu ve evlerinde hâlâ
sakladýklarýný söyledikten sonra
bir de bana ABD'deki "Kryon
Rehber Varlýk" bilgilerinden
haberim olup olmadýðýný
sormaz mý?!.. Ýþte bu fazlaydý...
"Melani" dedim. "Sözümü geri
aldým. Sana 50.Yýl dergimizi
verir vermez hemen aç okumaya
baþla, evine sonra götürürsün."
Ve sonra doðaldýr ki, deðerli anne
babasýyla da tanýþtým. Hattâ babasýna,
arayýp da bulamadýðý Dr. Bedri
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Ruhselman'ýn "Allah" isimli kitabý için
adres bile bildirdim. (*)

"Babanýn evlâdýna vereceði en
güzel miras yükselmenin merdivenidir." (Ýyilik, doðruluk, çalýþmak, bilgi, sevgi)
"Analara babalara ne mutlu,
hayýrlý evlât yetiþtirirler."
Bizim celselerimizde Rehber Varlýðýn
bu özlü sözlerinin güzel örneklerini
sizlerle paylaþtýktan sonra þimdi esas
konumuza geçebiliriz: Tanrý inancýný
ve O'nun deðiþmeyen ahlâk kurallarýný
gönüllerimize benimsetmedikçe,
mahvýna doðru hýzla koþan ve bunalýmlar içinde çýrpýnan insanoðlunun mutluluðu asla yakalayamayacaðýna kesin bir
inanç beslediðimizden, dergimizde
uzun zamandýr bu konuyu tartýþmaktayýz. Tanrý inancýmýzýn kanýtlarý üzerinde uzunca durduktan sonra, batý dünyasýnda kök salýp tüm dünyaya yayýlan
inkârcý materyalist akýmýn kilometre
taþlarý üzerinde kuþ bakýþý bir tarih incelemesine girmiþtik. Geçen sayýmýzda
Ýsa'dan sonraki 1700 yýlý hýzlý çevrilen
bir film gibi anahatlarýyla hatýrlamýþtýk.
Þimdi de 1700'den 1800'e kadarki 100
yýlda bu konudaki büyük fikir çatýþmalarýna hýzlýca bir göz atacaðýz.
ÖRTÜLÜ ÝNKÂRCILIK
Avrupa'nýn karanlýk Ortaçað zihniyetinden kurtulmasý, Arapça'dan
Latince'ye çevrilen bilim ve felsefe
kitaplarýyla baþlamýþtý. 13. yüzyýlda
kurulan üniversitelerle kurtuluþun
devamlýlýðý saðlanmýþ, Rönesans ve
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Reform devrimleriyle zihinleri
Ortaçað'a baðlayan zincirler bir bir
kýrýlma aþamasýna ulaþmýþtý. 1700'lere
gelindiðinde bilimsel bir kafa yapýsýyla
yepyeni buluþlar, teoriler ve kanunlarla
bilgide patlama tarzýnda muhteþem bir
geliþme saðlanmýþtý. Avrupa'nýn laik
düþünürleri, evrene, dünyaya ve olaylara Hýristiyancý yorumlara tutsak
olmadan hür bir zihinle yaklaþabiliyorlardý artýk. Bertrand Russell bunu ne
güzel belirtir:

"1600'de sayýsý az olan birkaç
kiþi hariç, zihinler çoðunlukla
henüz Ortaçað havasýný taþýmaktaydý. 1700’de ise eðitim
görmüþ kiþilerin zihinsel tutumu
bütünüyle moderndi"
(Batý Felsefesi Tarihi - Yeniçað s:107)

Avrupa'da bilimsel geliþmeye paralel
olarak, dünya hâkimiyetinin ilk adýmlarý da atýlmaya baþlanmýþtý. Amerika
kýtasýnýn keþfi, uzak deniz seferleri,
Asya, Afrika, Avustralya'da elde edilen
topraklar; ticaretin ve zenginliðin artýþýný da beraberinde getirmiþti. Þehirler
büyüyor, burjuva sýnýfýn serveti artýyordu. Artýk Avrupalýlar dünya zevklerinden doya doya yararlanmak istiyorlardý. Henüz materyalist deðillerdi.
Gerçi Hýristiyanlýðýn etkisi azalmýþtý
ama 18. yüzyýlýn laik düþünürlerinin
pek çoðu inkârcýlýktan uzaktý. Her þeyi
vareden, düzeni saðlayan ve hareketin,
enerjinin kaynaðý olan Allah inancý
kafalarýna hakimdi. 1750'lere
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gelindiðinde kenarýndan köþesinden,
Allah inancý da tartýþýlmaya baþlanmýþtý. Bir týp doktoru olan De La
Mettrie'nin (1709 - 1751), 1748 de
yayýnladýðý L'homme-Machine
(Makina-Ýnsan) kitabýnda, insan
bedeninin bir makine olduðu, ayrýca bir
ruhunun bulunmadýðý biyolojik örneklerle dile getiriliyordu. Allah'ýn varlýðý
konusunda açýkça bir inkâra sapýlmamakla beraber, bu sorunun insanoðlunun gündeminden çýkmasýnýn gerektiði,
çünkü mutluluðumuza bir þey katmadýðý ifade edilerek, sýrf beden ve madde
üzerinde durulmasý öðütleniyordu.
DOBRA DOBRA ÝNKÂRCILIK
De La Mettrie'deki bu "örtülü inkârcýlýk" 20 yýl kadar sonra Baron D'Holbach'ýn (1723 - 1789) kaleme aldýðý
kitaplarla "dobra dobra inkarcýlýk"
döneminin açýlmasýný saðlýyordu.
Baron D'Holbach'ýn, Kilise'nin tepkisinden çekinerek, ölmüþ bir yazarýn
adýyla 1770'de yayýnladýðý "Systeme de
La Nature" (Doða Sistemi) kitabýnda
Allah'ýn yokluðu öylesine açýk ifadelerle ortaya konmuþtur ki, kitap sonralarý
"Materyalizmin Ýncili" diye adlandýrýlmýþtýr. Dili çok aðdalý olduðundan
ancak aydýn kiþilere seslenmektedir.
1772'de "Le Bon Sens" (Aklý selim Saðduyu) adý altýnda halk için yayýnladýðý kitabýnda ifadeler çok basitleþtirilmiþ ve sýk sýk yapýlan tekrarlarla dinsizliðin ve Allahsýzlýðýn propagandasý
yapýlmýþtýr. Bu nedenle kitap sonralarý
"Ateizmin îlmihali" diye anýlmýþtýr.
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1928'de Latin harfleriyle Türkçe'mize
de çevrilmiþ olan bu kitap ilk orijinalinde olduðu gibi, sanki Jean Meslier
isimli bir Hýristiyan rahibinin, ölümünden sonra yayýnlanmasý için býraktýðý
bir vasiyet kitabý gibi sunulduðundan,
Baron D'Holbach'ýn adý geçmemektedir. Kitap Batý'dan gelen her þeyi
hayranlýkla kabul eden o dönemin Türk
aydýnlarý üzerinde inançlarýn sarsýlmasý
bakýmýndan önemli rol oynamýþtýr.
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bu ikisinin tam ortasýnda yer alan Deist'ler (Yaradancýlar) en etken olanlardý.

Bunca engizisyon iþkencelerinden, akla ve bilime aykýrý
bunca safsatalardan sonra
Kilise'ye inancýný kaybetmiþ,
ancak evrendeki büyük düzenin
farkýna vardýklarýndan Allah
inancýna sýmsýký yapýþmýþ kiþilerdi onlar. Voltaire, yayýnladýðý
"Felsefe Sözlüðü" kitabýnda yeri
18. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda De La
Mettrie, Baron D'Holbach gibi yazarlar geldikçe Baron D'Holbach'ýn
aslýnda çok azýnlýktadýr. Yanlarýna
"Doða Sistemi"ndeki kanýtlarý
ansiklopedicilerden birkaç isim daha
çürüterek, Allah'ýn varlýðý
koyabiliriz, hepsi o kadar. Hatta Baron
konusunda peþ peþe örnekler
D'Holbach'ýn yakýn arkadaþý, "Büyük
sýralamaktan, bu konuda epeyce
Ansiklopedi" nin baþ yazarý Diderot
(1713-1784) bile kafasý bir o yana, bir
mürekkep harcamaktan kendini
bu yana gittiðinden dolayý "Karmakaalamamýþtýr. Ancak öte yandan
rýþýk" bir ruh hali sergilemektedir.
Kilise'yle savaþmayý bir yaþam
Önceleri De La Mettrie'ye karþý,
gayesi haline getirmiþtir.
"Kelebeðin kanat"ýndaki ve "Sineðin
gözü"ndeki mükemmel yapýyý öne süKitaplarýnýn yanýsýra, yazdýðý
rerek Ýlahi bir zekanýn varlýðýný kanýtla- binlerce mektup hep bu savaþýn
maya çalýþýrken; sonralarý özellikle
ateþli ifadeleriyle doludur. Tüm
Baron D'Holbach grubuyla arkadaþmektuplarýný Kilise'yi kastedelýðýnýn yoðunluk kazandýðý dönemrek slogan haline getirdiði bir
lerde, "Yeryüzündeki adaletsizlikleri"
dile getirerek Ýlahi gücün varlýðýndan
cümleyle bitirmektedir:"Ecrasez
kuþkularýný ortaya koymaktadýr.
L'infame!.." (Alçaðý Ezin!..)
TANRI VAR AMA
AH ÞU PAPALIK OLMASAYDI
Aslýnda o dönemin en etkin kiþilerini
kilise'de ve inkârcýlar arasýnda aramamak lâzým. Voltaire (1694-1778) gibi

Ancak her þeye raðmen din, toplum
hayatýnda yine ayakta kalmayý beceriyordu. Gönüllü hizmetlerle, yoksullarýn,
dertlilerin yardýmýna koþan fedakâr
Hýristiyan gruplarý, eðitime harcanan
bin bir emek, fethedilen denizaþýrý
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ülkelerde misyoner ruhuyla dinin yayýlmasý için gösterilen büyük çabalar,
Kilise'nin güzel sanatlarla, özellikle
musikiyle ilgisini kesmemesi, kapitalist
ekonomiyi destekleyen Protestan
mezhepleri, Hýristiyanlýðýn toplum hayatýndaki dinamizmini devam ettiren
baþlýca etkenlerdi. Ne var ki düþünce
dünyasýnda bunlarýn pek fazla tesiri
görülmüyordu. Hükmeden din dýþý laik
düþünceydi.
Aslýnda bir doktrin, ideoloji, yaþam
biçimi ve öðretinin sadece duygulara
seslenerek uzun ömürlü olacaðýný sanmak en büyük yanýlgýdýr. Ýnsan üç ana
öðenin birleþmesinden oluþmuþ bir varlýktýr: Beden, akýl ve ruh... Bu üçünün
birden ihtiyaçlarýna cevap vermesi
halindedir ki, bir öðreti kalýcý olmayý
baþarabilir. O dönemde Hýristiyanlýk
duygulara seslenmesini sürdürerek,
insan ruhunun önemli bir ihtiyacýný
karþýlamakla beraber, dünya zevklerinden uzak bir hayatý öðütleyen
Katolik inançlarýn katýlýðý dolayýsýyla,
bedensel ihtiyaçlarý ýskalýyor; hür
düþünceye baský uygulayarak, aklýn
ortaya koyduðu sorularý cevapsýz
býrakýyordu. 17. yüzyýlda filozof
Spinoza, tutarlý bir mantýkla kutsal
kitap eleþtirisi yapmýþ, daha sonra onun
izinden giden rahip Richard Simon bu
eleþtiriyi metodik hale getirmiþti. Artýk
dil bilimi, gramer ve tarihsel veriler
ýþýðýnda kutsal metinler eleþtirisel bir
zihniyetle ele alýnýyor ve sonucunda
kutsal kitabýn bozulmalara, eklemelere
ve çýkarmalara maruz kaldýðý açýkça
ortaya konuyordu. Kilise'nin cevabý
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zorbalýktý, kitabý yasaklamak ya da yok
etmekti.
AKIL VE MANTIÐI
TATMÝN ETMEDÝKÇE
Akýl tatmin olmayýnca sormaya
devam eder. Bu nedenle Kutsal Kitap
tartýþmalarý 18. yüzyýlda da varlýðýný
sürdürdü. Örneðin Ýngiltere'de
Cambridge Üniversitesinde görevli
papaz Dr. Thomas Woolston 1727-1729
yýllarýnda 60.000 kiþinin satýn aldýðý 6
ayrý makalesinde Ýncil'deki akla aykýrý
hususlarý hiç çekinmeden cesaretle bir
bir ortaya dökmekten çekinmemiþti.
Eleþtiri fýrtýnasý devletin yüce katlarýna
bile sýçramýþtý. Ýngiltere'de Dýþiþleri ve
Milli Savunma Bakanlýðý yapmýþ olan
ünlü devlet adamý Vikont de Bolingbrocke'un ölümünden sonra 1754'de
yayýnlanan kitabýnda bu defa Tevrat'ýn
ilk beþ kitabý eleþtiri oklarýnýn hedefi
oluyordu. Düþünürlerin oldukça özgür
bir ortama kavuþtuðu o yýllarda kitaplarýný yayýnlayan ünlü filozof David
Hume (1711-1776) evrende kendimiz
dahil hiçbir þeyin varlýðýndan kesinlikle
emin olamayacaðýmýzý söylüyordu.
Doðada varlýðýný ileri sürdüðümüz
sebep-sonuç iliþkilerinin sübjektif bir
yanýlgýmýz olabileceðini savunuyordu.
Böylece ne eskilerin üzerinde o kadar
kafa yorduklarý töz (cevher) kavramý
ve ne de pozitif bilimlerin temelleri,
saðlamlýðýný muhafaza edebiliyordu.
Hume felsefesinde "metafizik" de, "tümevarým" da çýkmaz labirentlerde kaybolduðundan, insanoðluna tutunacaðý
tek bir saðlam dal ortada kalmýyordu.

SEVGÝ DÜNYASI

Kilise'nin doðruyu yanlýþtan ayýrma
zahmetine girmemesinden dolayý, akýl
sahiplerince peygamber mesajlarý toptan reddedildiðinden, insanoðlu önemli
bir destekten mahrum olarak yolunu
bulmak zorunda kalýyordu.
Kilise'nin baðnaz tutumunu
sürdürmesi, din ile uzaktan yakýndan
ilgisi olmayan bilimsel buluþlara bile
burnunu sokmasýyla, aydýnlarýn
Hýristiyanlýktan soðumasý hýzlanýyordu.
Amerika'da Benjamin Franklin'in 1760
yýlýnda yýldýrýmdan koruyucu paratoneri bulmasý papazlar tarafýndan lanetleniyor, Allah'ýn iþine karýþmakla
suçlanýyordu. Ne var ki 15-20 yýl sonra
tükürükler yalanýyor, paratoner,
kiliselerin kulelerine bile yerleþtirilmeye baþlanýyordu. Çiçek aþýsýna da
papazlar benzeri itirazlarý yöneltmiþ
1796'da aþýyý bulan Dr. Jenner'i
"Þeytan iþi" bir buluþ yapmakla
suçlamýþlardý.
Ýsa'dan 350 yýl önce yaþayan filozof
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Aristo'nun canlýlarýn cansýz maddelerden kendiliðinden üreyebileceðini, kerestelerin içinde böcekler meydana
gelebileceðini savunan "Abiyogenez"
hipotezi yüzyýllarca zihinlere hakim
olmuþtu. Ancak yapýlan çeþitli deneylerin ýþýðýnda bu hipotez 17. yüzyýl
sonunda býrakýlmýþ; bir canlýnýn, ancak
bir baþka canlýdan oluþabileceðini ileri
süren "Biyogenez" hipotezinde karar
kýlýnmýþtý.
18. yüzyýlda tartýþma tekrar alevlendi.
Mikroskobun keþfiyle varlýklarýnýn
farkýna varýlan mikroorganizmalarýn,
cansýz maddeden kendiliðinden oluþabileceði, ateistler tarafýndan ileri
sürülüyor, böylece canlýlarý vareden bir
Allah düþüncesi inkar edilmek isteniyordu. Her iki hipotezi de doðrulayan
deðiþik deneyler yapýldý. Kesin sonuca
ulaþmak için 19. yüzyýlýn ortalarýndaki
Pasteur'ün deneylerine kadar beklendi.
Ve böylece Aristo'nun kendiliðinden
oluþ hipotezinin mikroorganizmalar
için de yanlýþ olduðu, bir canlýnýn

Aristo hayvanlarla, 1791
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ancak bir baþka canlýdan meydana
gelebileceði açýklýkla ortaya kondu.
Zamanýmýzda tüm biyologlar,
"Biyogenez" taraftarý olmakla beraber,
þimdi mikroorganizmalarýn yapý taþlarý
olan amino asitler, proteinler ve
DNA'larýn kendiliðinden oluþup oluþmadýðý tartýþýlmakta, yani insanoðlu
doðaya daha alçakgönüllü, daha saygý
dolu bir tutumla yaklaþmaktadýr.
18. yüzyýlda Ýngiltere ve Fransa'da
materyalist ilerleme hýzlanarak yoluna
devam ederken, onlarý aydýnlanma
sürecinde adým adým izlemekte olan
Almanya'da materyalizm ciddi bir
dirençle karþýlaþýyordu. Filozof Leibniz
ve onun izleyicileri Wolff ile
Bilfinger'in öðretilerinde tüm varlýklarýn özünün ruhsal monad'lar olduðu
ileri sürülüyor ve Alman aydýnlarý
evrene idealist görüþle yaklaþýyorlardý.
Hýristiyanlýða bakýþ açýlarýnda farklýlýklar vardý. Örneðin bilgin Samuel
Reimarus (1694-1768) Hýristiyanlýðý
reddediyordu. Ama Allah'ýn varlýðýna
inancý kesindi. Yani o da Voltaire gibi
bir deist idi. Üstelik bu konuya Voltaire
gibi bir gazeteci üslubuyla yaklaþmýyordu. Canlýlarýn yapýsýndaki
olaðanüstü düzeni, özellikle, muhteþem
içgüdü mekanizmalarýný bir bir ele
alarak bunlarý yaratan bir Yüce
Zeka'nýn mevcudiyetine, elle tutulur,
gözle görülür delillerle ulaþýyordu.
Almanya'da ayný dönemde yaþamýþ
olan Lessing (1729-1781), Herder
(1744-1803), Goethe (1746-1832) gibi
sanatkâr ve düþünürler de idealist
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akýmýn izleyicisi olmuþlardý. Ýlk ikisi,
vahiy ve peygamberlik kurumuna da
inandýklarýndan semavî dinlerin
Allah'ýn insanlarý eðitmesi için tesis
ettiði bir okul olduðunu ileri sürmüþlerdir. "Materyalizmin Ýncili" diye
adlandýrýlan Baron D'Holbach'ýn "Doða
Sistemi" kitabý Almanya'da sadece
nefret uyandýrmýþtý. Goethe:
"Bize o kadar sýkýcý, o kadar tatsýz
tuzsuz, o kadar ruhsuz bir kitap olarak
görünüyordu ki hemen hemen onu
görmeye bile tahammül edemiyorduk"
diyerek hislere tercüman oluyordu.
Fransa'da materyalist düþüncenin hýzla
yol aldýðý dönemde, Jean-Jacques
Rouseau (1712-1778) kendi özel hayatýndaki yalnýzlýðýna uygun olarak,
çevresindekilerden çok baþka, þahsýna
has bir yol izlemiþti. O, inancý bir akýl
iþi olarak deðil, bir duygu, içten gelen
bir ses olarak düþünüyor ve kitaplarýnda bunlarý dile getiriyordu. Alman idealist akýmýnýn tam ortasýnda yaþamakla
beraber David Hume'un etkisiyle dogmatik uykusundan uyanan;
Rousseau'nun etkisiyle inancý, akýldan
duygu alanýna kaydýran büyük filozof
Ýmmanuel Kant(1724-1804); idealizm,
þüphecilik ve duygusal hayatýmýzý içine
alan bu üç bilinmeyenli denklemi
acaba nasýl çözecekti?
Bunu gelecek sayýmýzda inceleyeceðiz...
(*) Ruhselman'ýn tüm kitaplarýna
Lâleli Atlantis kitabevi
0212 512 0328 no.lu telefondan ulaþabilirsiniz.
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Abartýlý
Tehdit Algýlamasý
Güngör Özyiðit

Türkiye Cumhuriyeti "tehdit algýlamasý" konusunda baþlangýçtan bugüne
hep abartýlý bir tavýr takýnmýþtýr.
Önceleri komünizm gelecek korkusuyla çok sayýda sol görüþlü aydýn
mahkemelerde süründürülmüþ ve
hapislerde çürütülmüþtür. Bu uðurda
birçok aydýn ve genç de canlarýný yitirmiþtir.

Geçmiþte Nazým Hikmet'in þiirlerini
okuyanlarýn baþýna devlet yumruðu
inerken, günümüzde devlet büyüklerimiz Nazým'ýn þiirleri üzerinden "Bir
aðaç gibi tek ve hür / Ve bir orman gibi
kardeþçesine…" diyerek dünya barýþý
adýna mesaj vermektedirler.
Bugün de bir iç tehdit olarak "irtica"
konusu abartýlmakta ve Türkiye'nin
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yakýn geçmiþte þeriat devletine dönüþebileceði ima edilmektedir. Atatürk
devrimlerinin tepeden inme olduðu ve
halk katýnda tutmadýðý düþünceleri de
bu korkuyu beslemektedir. Ayrýca yeni
Osmanlýlýk söylemleri de bunun üstüne
tüy dikmektedir.

Oysa gerçekçi bir
deðerlendirme böyle bir
korkuya yer býrakmamaktadýr.
Türk Aydýnlanma Devrimi'nin
en önde isimlerinden biri olan
Ýlhan Selçuk, "Cumhuriyet"teki
"Pencere" köþesinde,
kitaplýk bir konuyu
bir yazýya sýðdýrmasýný
bilmiþtir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1912'den
1922'ye dek 10 yýl süren bir savaþlar
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dizisinden sonra kurulduðunu söyleyen
Sayýn Selçuk, o nedenle mayasýnda
"asker-sivil aydýn önderliði"nin doðal
olduðunu belirtir.
Bu arada Türkler 1912 Balkan Harbi,
1914'ten 1918'e Birinci Dünya Savaþý,
1919'dan 1922'ye Ulusal Kurtuluþ
Savaþý'yla "ateþ sýnavý"ndan geçerler.
Ýstiklal Harbi ile Emperyalizm'i, tarihte
ilk kez yenilgiye uðratýr.
Ýstiklal Harbi emperyalistlere karþý
bir ulusal kurtuluþ savaþý olduðu kadar,
ayný zamanda bir "iç savaþ"týr. Çünkü
milli ordu Padiþah'ýn "Hilâfet
Ordusu"yla ve Çerkez Ethem ve
Aznavur gibi iç düþman ve çetelerle de
savaþýyordu.
Diðer yandan Ýstiklâl Harbi, içinde
bir 'etnik savaþý' da barýndýrýyordu.
Rumlar ve Ermeni'lerin emperyalist
güçlerin yanýnda yer almasýyla,
Anadolu Halký'nýn birbirini kýrmasýna
yol açýyordu.
Ýstiklal Harbi bir 'din savaþý'
görünümü de veriyordu. Bir yanda
Hýristiyanlar, diðer tarafta
Müslümanlar vardý. Birinci Büyük
Millet Meclisi'nde bir tek Hýristiyan
mebus (milletvekili) yoktu.
Sonuçta yüzyýllar boyu Anadolu'da
kardeþçe yaþayan ve çok renkli bir
kültür oluþturan Müslümanlar,
Hýristiyanlar, Ermeniler, Türkler,
Kürtler, Çerkezler, Lâzlar… Bu kanlý
kýyamette birbirini boðazlarlar.
1912'den 1922'ye deðin süren kanlý
hesaplaþmanýn kördüðümünü Mustafa
Kemal çözer.
"1923 Aydýnlanma Devrimi" bu kanlý
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kýyametle birlikte gerçekleþmiþ, lâik
cumhuriyetle Anadolu'da yeni bir
ÝNSAN doðmuþtur; bu aþamada geriye
dönüþ imkânsýzdýr diyen Ýlhan Selçuk,
bunun gerekçeleri olarak þunlarý gösterir:
Cumhuriyet,
Türkiye için ne demektir?
* Cumhuriyet dil devrimi demektir.
Halkýn dili devletin dili olmuþtur.
Bundan böyle hiçbir güç Osmanlýca'yý
canlandýrmaya yetmeyecektir.
* Cumhuriyet devleti 'Aydýnlanma'
demektir. Artýk hiçbir güç aklýn inançtan, bilimin dinden baðýmsýzlaþmasýna
engel olamayacaktýr.
* Cumhuriyet devrimi 'Medeni
Kanun (Yurttaþlar Yasasý) demektir.
Hiç kimsenin gücü 1926'da yürürlüðe
giren Medeni Kanunu deðiþtirip þeriat
kökeninden kaynaklanan Mecelle'yi
geri getirmeye yetmeyecektir.
* Cumhuriyet devrimi yeni saat, yeni
takvim, ondalýklý ölçü sistemi demektir.
Hiçbir güç eski saat, eski takvim, okka,
endaze, arþýn gibi ölçütleri geri getiremeyecektir.
* Cumhuriyet yurttaþlýkta ve insanlýkta kadýn haklarýna kavuþmak demektir. Hiçbir güç kadýnlarýn cumhuriyetle
verilen haklarýný geri almaya yetmeyecektir; bir erkek kadýna 'Boþ ol' dediði
zaman 'medeni nikâh' bozulmayacaktýr.
Kadýnlarýn seçme ve seçilme hakkýný
kimse ellerinden alamaz.
* Cumhuriyet devrimi padiþahlýðýn
yýkýlmasý ve hilâfetin kaldýrýlmasý
demektir. Kim, hangi parti, hangi
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kurum cumhuriyeti kaldýrýp, padiþahlýk
ve hilâfeti geri getirebilir?
* Cumhuriyet devrimi cins ayrýmý
yapmadan insan haklarýna yönelme
demektir. Hiçbir kimsenin gücü cumhuriyet devriminin demokrasiye dönüþümünü durdurmaya yetmeyecektir.
Son söz: Herkesin gözlerini geçmiþten ayýrýp, geleceðe çevirmesinde,
Ýsmet Paþa'nýn dediði gibi 'saymakla
bitmez yararlar' vardýr…
SÖZDE ERMENÝ SOYKIRIMI
Ermenilerin fanatik bir bölümü,
Türklerin kendilerine 'soykýrým' uyguladýðý iddiasýný ta 1915'lerden bu yana
sürdürüp duruyor. Ve bu propaganda
iþe yarýyor. Aralarýnda Fransa ve Almanya'nýn da bulunduðu 15 Batýlý ülke
soykýrým tasarýsýný parlamentolarýnda
kabul ediyor. Fransa'da soykýrým yok
demek bile suç sayýlýyor.
O yýllarý yaþamadýklarý gibi, ellerinde
hiçbir bilgi ve belge de bulunmayan bir
kýsým Türk aydýnlarý da ne yazýk ki bu
tasarýyý onaylayan bildirilerde bulunuyor.
Halil Ýnalcýk gibi dünya çapýnda tarihçiler, böyle bir soykýrýmýn olmadýðýný,
savaþ halinde iki toplumun birbirlerini
öldürdüklerini söylüyorlar.
Usta gazeteci Güneri Civaoðlu
Milliyet'te "Ýþte Belge" baþlýklý yazýsýnda çok önemli bir belge'yi gözler önüne
seriyor. O günleri sýcaðý sýcaðýna
yaþamýþ, tehcir (zorunlu göç) olayýna
tanýk olmuþ, konumu gereði bütün bilgi
ve belgeler elinde bulunan ve 1923
yýlýnda Ermenistan'ýn ilk
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Cumhurbaþkaný
olan Ovanes
Kaçaznuni, bu
konuda bakýn
neler yazýyor:
"Türklere
savaþý biz
açtýk. 1914
sonbaharýnda,
Türkiye henüz
savaþan
taraflardan
birine katýlmadýðý dönemde, Güney
Kafkasya'da büyük gürültü içinde ve
enerjik biçimde Ermeni gönüllü birlikleri oluþturulmaya baþlandý.
… Türklere karþý ayaklandýk. Barýþý
sabote etmek için savaþtýk bile. Artýk
hepimiz Türklerin düþmaný olan itilâf
devletlerinin kampýndaydýk.
"Türkiye'den denizden denize
Ermenistan" talep etmekteydik. Ýtilaf
devletlerinin ordularýný Türkiye'ye göndermeleri ve egemenliðimizi temin
etmeleri için Avrupa ve Amerika'ya
resmi çaðrýlar yaptýk. Nihayet þu da var
ki, var olduðumuz sürece aralýksýz
olarak Türklerle savaþtýk. Öldük ve
öldürdük. Artýk, Türklere ne gibi bir
güven telkin edebiliriz ki?!..
… Askeri operasyonlara katýldýk.
Kandýrýldýk ve Rusya'ya baðlandýk.
Tehcir (zorunlu göç) doðruydu ve
gerekliydi. Gerçekleri göremedik.
Olaylarýn sebebi biziz. Türklerin Milli
Mücadelesi haklýydý. Barýþý reddetmemiz ve silahlanmamýz büyük bir
hataydý. Türklere karþý ayaklandýk ve
savaþtýk. Sevr Antlaþmasý gözümüzü
kör etmiþti. Ýsyanýmýzýn temelinde itilâf
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devletlerinin bize vaat ettiði büyük
Ermenistan hayali vardý. Ama biz
hiçbir zaman devlet olamadýk. Türkiye
Ermenistan'ý diye bir devletin hayalden
öte olmadýðý gerçeðini göremedik.
Aklýmýz dumanlanmýþtý. Biz kendi
isteklerimizi baþkalarýna mâlederek,
sorumsuz kiþilerin sözlerine büyük
önem vererek, kendimize yaptýðýmýz
hipnozun etkisiyle gerçekleri anlayamadýk ve hayallere kapýldýk.
… 1915 yaz ve sonbaharýnda Türkiye
Ermenileri zorunlu bir göçe, tehcire
tabi tutuldu. Türkler ne yaptýklarýný
biliyorlardý ve bugün piþmanlýk duymalarýný gerektirecek bir husus bulunmamaktadýr. Siyasal açýdan olgunlaþmamýþ ve dengesiz insanlara özgü bir
þaþkýnlýk içinde, bir uçtan diðerine
savrulmaktaydýk. Rus hükümetine karþý
dünkü inancýmýz ne denli körü körüne
ve temelsizse, bugünkü suçlamalarýmýz
da o denli körü körüne ve temelsizdir.

… Kaderden þikâyet etmek ve
felaketlerimizin sebeplerini
kendi dýþýmýzda aramak acýklý
bir durumdur. Bu bizim
(hastalýklý) milli psikolojimizin
karakteristik bir özelliðidir ve
Taþnaksutegun Partisi de
bundan kaçamamýþtýr."
"Büyük Kürdistan" hayali ile avutulan Kürt kardeþlerimiz, geçmiþte yaþanan benzer bir olayýn parçasý olduklarýný ah bir bilselerdi! Ve ders alsalardý, o zaman tarih tekerrür etmezdi!...

Kelebeðin Yaþamý
Adým adým yaþarýz bu dünyayý
Adým adým koþarýz olaylar içinde
Savaþýrýz adým adým
Bir dakikalýk yolu bin yýlda aþarýz
Bir dakikalýk yolu bin yýlda yaþarýz
Açarýz gözlerimizi dünyaya
Açtýðýmýz anda kapatmak için
Doðarýz, büyürüz, yaþlanýr ölürüz
Kundaklanýr ve gömülürüz
Ayný anda
Doðumla ölüm arasýndaki
Saniyelik zamanda
Kitaplara sýðmayan maceralar yaþarýz...
Sever sevilir, aðlar sevinir
Dünyalar keþfeder, fetheder, savaþýrýz
Irmaklarý, daðlarý yerlerinden taþýrýz
Yaptýðýmýz iþlere kendimiz de þaþarýz....
Açarýz gözlerimizi dünyaya
Ayný anda kapatmak için
Açarak kapatýrýz
Kapatarak açarýz
Yaþamak, ölmek için
Aðlamak, gülmek için
Zamaný silmek için
Biz bizi bilmek için...
Zühal Voigt
Liestal, 27.04.1994
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M.S. NORBEKOV Sistemi

Kendinizi Yenilemek
Elinizde - II

Nihal Gürsoy

Mahram Satymbaeva, M.S. Norbekov

Rusya Federasyonu Moskova Norbekov Enstitüsü'nün Türkiye'deki sorumlu ve yetkili
eðitimcilerinden MAHRAM SATYMBAEVA: Sonkt Petersburg Üniversitesi (Rusya)
Hukuk Fakültesi (Adli Týp Bölümü 1973-1978
Taþkent Yüksek Eðitim Parti Okulu, Yüksek Lisans Sosyoloji Anabilim Dalý 1980-1982
2003-2005 Moskova Norbekov Enstitüsü üç yýllýk eðitim sonucunda 2006 yýlýnda sertifika alarak Rusya Federasyonu Moskova Norbekov Enstitüsü tarafýndan, Türkiye'deki
Norbekov Sistemi Eðitimleri için yetkili ve sorumlu kýlýnmýþtýr. 1999'dan beri Türkiye'de
yaþamaktadýr. Evli ve iki çocuk annesidir.
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Nihal Gürsoy - Mahram Haným,
Norbekov Sistemiyle nasýl tanýþtýnýz?
Mahram Satymbaeva - Sistemle,
sevgili eþim Kabuljan sayesinde
tanýþtým. Kabuljan, kitabý bir
arkadaþýnda görmüþ, çok ilgisini çekmiþ ve kendisine de yollamasýný
istemiþ. O zaman kitap Rusya'da yayýnlanýyordu ve çok popülerdi. Kabuljan'a
kitap geldikten sonra, hýzla okumaya
baþladý. Okurken o kadar çok gülüyordu ki anlatamam. Okumam konusunda
bana da ýsrar etti ama ben kitabý
küçümsedim. Kabuljan'ýn çocuklarla
birlikte Türkiye'ye benden daha önce
geldiðini (1993) biliyorsunuz, ben
oradaki iþlerimi tasfiye edip 1999 yýlýnda gelebildim. Burada çalýþmaya
baþladým. Ýþe giderken de yanýmda her
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gün kitap götürüyordum. Bir gün kapýdan iþe gitmek üzere çýkarken çantamý
içeride býraktýðýmý fark ettim. Kabuljan
getirmek üzere çabucak koþtu, o sýrada
çantamdan benim koyduðum kitabý
çýkarmýþ Norbekov'un kitabýný koymuþ.
Öðlen tatilinde kitabýmý çýkarmak istedim, bir baktým Norbekov'un kitabý,
tabii hemen anladým bu iþi kimin yaptýðýný ama "Boþ duracaðýma okuyayým"
diye düþündüm. Okumaya baþladýktan
sonra ise bütün gün büyük bir ilgiyle
sadece kitabý okudum ve bitirdim.
Ýnanýlmaz bir þekilde etkilenmiþtim. Bu
arada ikimiz de sistemle yakýndan
ilgilenmeye baþlamýþtýk. Eþim kitaplarýn çevirisini yapmaya baþladý. Ýlk
seminere katýlmak için iþlerimin en
sýkýþýk olduðu bir zamanda izin alarak,
Rusya'daki Norbekov Enstitüsü'nün

Rusya Federasyonu Moskova Norbekov Enstitüsü'nün Türkiye'deki sorumlu ve
yetkili eðitimcilerinden KABULJAN MURZAEV: 1968-1973 Oþ Devlet Üniversitesi
Rus Dili ve Edebiyatý Fakültesi.
1981-1985 Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi, Doktora
1991 Doçent unvanýný aldý.
1993-1994 Tömer (Þiþli Þb.) Ankara Devlet Üniversitesi, Türkçe Dil Öðrenimi
1995-2000 Marmara Üniversitesi, Eðitim Bilimleri Anabilim Dalý, 2. doktora
2001-2009 Yýldýz Teknik Üniversitesi Rus Dili Doçenti. 1993'ten bu yana
Türkiye'de yaþamaktadýr. Mahram Satymbaeva ile evlidir. Biri kýz diðeri erkek iki
çocuk babasýdýr. 50’den fazla bilimsel makale ve 5 kitabý yayýnlanmýþtýr. Norbekov
Sistemi'ni ve M.S. Norbekov'un "Aptalýn Deneyimi (Aklýný Baþýna Toplamak için
Rehber)" ile "Haddini Bilmez'in Annesinin Nikâhý Nerede Kýyýldý?" kitaplarýný
Rusça'dan Türkçe'ye çevirmiþtir. Norbekov Enstitüsü'nün Türkiye'deki organizasyon
iþlerinden sorumludur.
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eðitimlerine katýldým. Diðer seminerler
için izin almak çok zordu ama ben
aklýma koymuþtum, eðitimleri tamamladým. Tabii bu arada Norbekov'u da
yakýndan tanýdým. Türkiye'deki eðitimler için yetkili ve sorumlu kýlýndýktan
sonra da bu iþi yapmaya karar verdik.
Çünkü ben ve eþim, sistemin kendi
üzerimizdeki bedensel ve ruhsal
iyileþtiriciliðine bizzat tanýklýk ettik.
Bir müddet sonra da (2006 yýlýndan
itibaren) Ýstanbul ve daha sonra
Türkiye'nin çeþitli illerinde seminerler
vermeye baþladýk. Katýlýmcýlarýn
hemen hepsinde meydana gelen
iyileþmeler bizlere yaptýðýmýz iþi her
gün daha çok sevdiriyor.
Nihal Gürsoy - Evet, biliyorsunuz
ben de bu on günlük seminere muntazam olarak katýldým. Hipermetrop ve
astigmatýmdan tamamen kurtuldum.
Eklem aðrýlarýmdan da hemen hemen
kurtulmuþ gibiyim. Enerjimin yükseldiðini; hareket, neþe ve olumlu
düþünme potansiyelimde pozitif
geliþmeler olduðunu gözlemliyorum.
Ayrýca seminere katýlan diðer
arkadaþlarýmdan da göz kusurlarý olanlar tamamen iyileþti. Ýþitme ve sürekli
kulak çýnlamasý yaþayanlar da büyük
baþarýlar elde ettiler. Göðüs kanseri
nedeniyle göðsü alýnmýþ iki
arkadaþýmýzýn oldukça büyük ameliyat
izleri tamamen kayboldu. Bir de pek
çok insanýn hayatýnda çok olumlu
deðiþiklikler oldu. Mesela bir
arkadaþýmýzýn çok uzun zamandýr alamadýðý bir alacaðýnýn eline geçmesi,
diðerinin bir yanlýþlýk neticesinde eline
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geçmeyen emekli maaþýný alabilmesi
için çok fazla resmi iþlem gerekiyorken
kýzýnýn tesadüfen uðradýðý bir bankada
annesinin maaþýnýn hangi adrese gittiðini öðrenip, hemen aksaklýðý
düzeltme yolunda baþvuruda bulunup
annesinin maaþýnýn eline geçmesini
saðlamasý gibi. Bunlara baþka örnekler
de ilave edebiliriz. Beden ölçülerindeki
incelme, boy uzamasý gibi. (1 - 3 cm
civarýnda) Sistem bunu nasýl baþarýyor?
Mahram Satymbaeva -

Bu sistem; insanýn kendi iç
potansiyelini kullanmayý
öðreterek, organizmayý harekete
geçirip, saðlýðýn geri kazanýlmasýna, yaþama bakýþýn
deðiþmesine ve kaliteli bir
yaþam sürmeye yardýmcý oluyor.
Sistemin temelinde çaðdaþ týp ve
eski doðu bilimleri yatmaktadýr.
Seminerlerimizde bu bilgiler
uygulanabilirliðini saðlayan
metotlarla birlikte öðretiliyor.
Kiþi bu iyileþmeyi öðrendiði
metotlarla kendisi gerçekleþtiriyor. Kiþi kendisi aktif bir
þekilde çalýþarak hastalýðý veya
hastalýklarý ile baþa çýkabilmesi
için hangi yoldan gitmesi gerektiðini öðreniyor. Ýyileþmenin
sýrrý bedeni bir bütün olarak
algýlamakta yatýyor.
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Kiþi, bir yandan gözlüklerden kurtulup, gözlerini iyileþtirirken diðer yandan bir baþka rahatsýzlýðýndan da kurtulabiliyor. Bütün bunlar ayný anda oluyor. Seminerlerimizde bunlarýn yöntem
ve teknikleri on gün süresince son
derece basit ve uygulanabilir þekilde
öðretiliyor. Teknikler, 9 yaþýndan -90
yaþýna kadar herkes tarafýndan
kolaylýkla uygulanabiliyor. Ayrýca
beden ve ruh kendini iyileþtirme
mekanizmasýný harekete geçirince
gençleþiyor. Arzu edilen hedeflere
doðru adýmlar atýlýyor. Katýlýmcýlar,
kendilerine ve dünyaya karþý olan pozitif tavýrlarýný geliþtiriyorlar ve olumlu
karakter niteliklerini biçimlendiriyorlar.
Sistem, insaný bedensel olarak
düzeltirken bireysel vasýflarýný da
yeniden düzenlemeyi öðretiyor. Yani
iki yönlü iyileþme saðlanýyor. Hastalýk
kadar, hastalýðý ortaya çýkaran bireysel
nedenleri de ele alýp deðiþtirerek
iyileþme saðlanýyor.
Nihal Gürsoy - Bu on günlük süreçte
alýnan sonuçlar yeterli oluyor mu?
Mahram Satymbaeva - 10 gün
boyunca aldýðýnýz eðitim sürecinde
hýzlý bir öðrenme tekniðiyle metotlarý
alýyorsunuz. Biliyorsunuz metodun yerleþmesi için daha sonraki 30 günlük
sürede uygulamalara devam ediyorsunuz. Daha sonra da gerekli oldukça
yararlanabileceðiniz bir sisteme sahip
oluyorsunuz. Genellikle ilk 10 günlük
sürede pek çok kiþi problemini çözüyor
(%97). Kendi özümüze ve derinliðimize bizi iten bir yöntem bu,
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giderek canlanmanýza ve kendinizi
daha iyi tanýmanýza neden oluyor.

En iyi netice ise tembellik
etmeyip, mazeretlerin arkasýna
saklanmadan kendini ele
almaya açýk insanlar tarafýndan
elde ediliyor. Biliyorsunuz
Norbekov Enstitüsü hedefini
"Ýnsan'ýn, kendi kendisini
yeniden kurmasý" olarak belirlemiþ. Ýnsanýn kendisine burada
aktif bir rol verilmiþtir.
Nihal Gürsoy - Geçen sayýmýzda sistemin hangi metotlarla insanlarý saðlýða
kavuþturduðundan bahsetmiþtim. Bunu
biraz açabilir miyiz?
Mahram Satymbaeva 1-Biyolojik Aktif Noktalarý Uyarma
2-Omurga ve Eklem Jimnastiði
3-Damar Jimnastiði
4-Ýrade Jimnastiði
5-Hayal Gücü Jimnastiði
6-Hormonal Denge Jimnastiði
7-Duygu Jimnastiði
8-Görme, Ýþitme, Koklama Jimnastiði
9- Ciltteki Ýzleri Giderme Jimnastiði
10-Yüz ve Fiziksel Görünümü
Düzeltme Egzersizi.
Bu metotlar deðiþken bir sýrayla, her
bir yöntem uygulanarak organizmanýn
kendi kendisini iyileþtirmesini saðlýyor.
Her bir kas, her bir ilik, her bir damar,
hücre, doku, sinir harekete geçiyor.
Yöntemlerin her biri kronik bir
hastalýkla baþa çýkma özelliðine sahip.
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Bu yöntemle Dünya'da üç milyondan
fazla insan saðlýðýna kavuþtu.
Nihal Gürsoy - Seminerler esnasýnda, her metodu uygularken kullandýðýmýz bir yöntem vardý. "Kas
Korsesi" gerçekten çok ilginç olan bu
yöntemden okuyucularýmýza biraz söz
eder misiniz?
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Düþünce Seçimleri - Ýnanç Kalýplarý Davranýþ Kalýplarý - Kiþilik.
Örneklersek, mutlu bir kiþilik
yapýsýnda dudak uçlarý yukarý kývrýk
gülümseyen bir ifade, aksi halde ise
çatýk kaþlar, düþük omuzlar, hattâ alýnda derin kýrýþýklýklar.

Ne olduðumuzu bedenin ifade
þekli kýsaca "Kas Korsesi"
Mahram Satymbaeva oluyor. Çoðu zaman bunun
farkýna bile varmýyoruz.
En sevdiðiniz, en hoþunuza
Hayatýmýzdaki pek çok þeyi
giden herhangi bir þeyi
düþünün, kendinizce en baþarýlý biz kendi seçimlerimizle
oluþturduðumuz inanç ve davraolduðunuz aný hatýrlayýn, en
nýþ kalýplarýyla oluþturuyoruz.
güven duyduðunuz insaný
"Talihsiz, kara bahtlý, þanssýz"
hissedin, sizi gülümseten en
sevimli varlýðý gözünüzün önüne biri olduðumuza inanýyorsak biz
aslýnda kendi oluþturduðumuz
getirin. Tüm bunlarý bir araya
inanç kalýplarýnýn yükünü taþýygetirdiðinizde vücudunuzun
duruþu nasýl? Yüzünüzdeki ifade oruz. Bu konuda Norbekov'un
söylemi ise þöyle:
nasýl? Gülümsüyorsunuz, iyi
Günlük hayatýmýzýn döngüleri
hissediyorsunuz.
Sýrtýnýz dik, omuzlarýnýz geride, her zaman düþünceden kas
korsesi'ne doðru olmayabilir.
göðsünüz ileride.
Bu döngü tersine çevrilerek,
Boynunuz, baþýnýzý zarif bir
sonuçta "Kas Korsesi" deðiþtikadeh gibi taþýyor. Güzelsiniz,
rilerek önceki düþünce ve inanç
iþte "Kas Korsesi" bu.
kalýplarýmýz ve kiþiliðimizdeki
yýkýcý sebepler deðiþtirilebilir.
Nihal Gürsoy - "Kas Korsesi ne iþe
Ne düþünüyorsak o oluruz, ya
yarýyor?
da ne isek onu düþünürüz.
Mahram Satymbaeva - Günlük ha"Kas Korsesi" bu konuda size
yatýmýzdaki rutin davranýþ kalýplarýna
baktýðýmýzda þöyle bir akýþ gözleniyor. çok yardýmcý oluyor.

SEVGÝ DÜNYASI

Nihal Gürsoy - Siz, Norbekov'u
yakýndan tanýyorsunuz. Kiþisel izlenimlerinizi öðrenebilir miyiz?
Mahram Satymbaeva - Son derece
parlak zekâlý, çalýþkan ve esprili bir
insan. 19 yaþýnda askerliðini yaptýðý
sýrada, talihsiz bir olay neticesinde
böbreklerini tamamen kaybetme
tehlikesi yaþýyor. Böbreklerinin ceviz
büyüklüðünde kaldýðýný ve diyaliz
makinesine baðlý olarak yaþamýný
sürdürebileceðini öðrendiðinde çok
uzun bir arayýþ sürecine giriyor. Netice
de imkânsýzý baþarýyor ve saðlýðýna
tamamen kavuþuyor.
Kendi iyileþmesine sebep olan bu
buluþun patentini alýyor, kendisi gibi
yaþamý hastalýklarla yürütmek durumunda olan insanlarýn hizmetine
sunuyor. Daha sonra 1998 yýlýnda
Moskova'da "Ýnsan Enstitüsü",
Norbekov'un rehberliði altýnda kuruluyor. (Detaylar için geçen sayýya
bakýnýz) Aslýnda sizin birincisini
aldýðýnýz bu eðitim sistemi dört aþamadan oluþuyor:
1- Saðlýða yeniden kavuþmak
2- Ýçgüdüyü geliþtirmek
3- Geleceðe iliþkin öngörü yeteneðini
geliþtirmek
4- Hayatýn akýþýný planlamayý ve etkilemeyi saðlamak.
Çok yönlü bir insan biliyorsunuz,
kendi kurduðu bir sistemi uygulayarak
çok zengin oldu, fakat asla maddeye
baðýmlý olmadý. Parasýný hep insanlarýn
farkýndalýðýný yükseltmek amacýyla
kullandý. Enstitü de bunlardan biridir.
"Ýnsan Enstitüsü"nde rehabilitasyon
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programý çerçevesinde engelliler ve
afet bölgelerinde bulunmuþ olan insanlar için aktif iyileþmeyi saðlayan seminerler veriliyor.
Enstitü'nün çoðu katýlýmcýlarý kendi
iþlerini kurmayý baþarýyorlar.
Seminerlere katýlan pek çok katýlýmcý
Rusya Federasyonu'nun en baþarýlý
iþadamlarý arasýnda bulunmaktadýr.
Kendini yenilemek ve diðer telif metotlar olmak üzere toplam 21 meslek
konusunda uzmanlar hazýrlamak,
Enstitü'nün temel görevlerinden biridir.
Bu amaçla yakýnda bir yüksek okul
açmayý planlýyorlar. Pek çok çocuðu
evlat edinmiþ, onlarý evinde büyütmüþ
evlendirmiþtir. Kendisi de evlidir 4
çocuðu ve torunlarý vardýr.
Nihal Gürsoy - Kendi metotlarýnýn
yaný sýra týbbi tedaviye karþý tutumu
nedir?
Mahram Satymbaeva - Tedavinin
çaðdaþ týbbýn teþhislerine dayandýrýlmasý, tedavi ve ilaçlarýn aksatýlmamasý
yanlýsýdýr. Ayrýca bu metotlarla da kombine edilmiþ toplu bir tedavi yöntemine
inanmaktadýr. Sistem tam olarak öðrenildiðinde, baþarýsýzlýktan on kat
korunmayý saðlýyor. Norbekov'un
birçok tekniði Alternatif Týp Sistemleri
arasýnda en iyisi olarak kabul ediliyor.
Norbekov kendi yöntemi için katýlýmcýlara "Bana umutla gelmeyin, bana
sadece inançla gelin" diyor.
Bunun nedenini ise þöyle açýklýyor:
"Umut edenler hâlâ inanmayanlardýr.
Onlar, kendi problemlerini benim
boynuma asmak için gelmiþlerdir,
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inanç ise bizim realitemizdir. Ýyileþeceðine inanan insanlarýn iyileþme þansý
daima vardýr. Ýnsan sahip olduðu ruh
gücüyle hastalýðý yenebilir."
Nihal Gürsoy - Sizin sisteminizde
tedaviye cevap vermeyen hastalýklar
var mýdýr?
Mahram Satymbaeva - Psikolojik
bozukluklarý olup, çok uzun süre ilaç
kullananlar, doðuþtan getirilen rahatsýzlýklar ve sakatlýklarý bulunanlar, tansiyonu 20'den fazla olanlar sistemden
yararlanamýyor. Kalp krizi ve beyin
kanamasý geçirenler bir yýl sonra,
ameliyat geçirmiþ olanlar ise 9 -12 ay
sonra sistemden yararlanabilirler.
Nihal Gürsoy - Norbekov'un dilimize çevrilmiþ kitaplarýný okudum
mizah duygusu çok yoðun fakat kullandýðý dil çok iðneleyici, neden böyle
bir üslubu seçmiþ olabilir sizce?
Mahram Satymbaeva - Sizler, daha
çok yumuþak ve güzel sözlerden
hoþlanan bir milletsiniz. Norbekov bir
edebiyat þaheseri yazmaya çalýþmadý,
böyle bir üslubu bilinçli olarak seçti,
çünkü pek çok insan iyileþmek için
kýþkýrtýlmak istiyor. Hastalýðýný kimlik
haline getirmiþ bir insanýn bu tembellikten kurtulmasý için onu biraz iðnelemek gerekiyor. Sevgi ihtiyacýný karþýlamak için zayýflýklarýna mazeret bulmak
için, hattâ sohbet konusu olsun diye
hastalýðýna sýðýnan pek çok insan var
ve onlarýn temelde iyileþme isteklerinin
uyanmasý için gerçek nedenlerini bul-
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malarý gerekebiliyor.
Özellikle Rus insaný harekete geçmek
için biraz hafife alýnmayý seçebiliyor.
Kitap pek çok dile çevrildi ve biliyorsunuz çok kýsa zamanda bestseller
oldu.
Nihal Gürsoy - Sistemde bir beslenme programý bulunmuyor anladýðým
kadarýyla?
Mahram Satymbaeva- Hayýr.
Norbekov saðlýklý insanlarýn her þeyden yeterli ve dengeli bir biçimde yiyerek beslenmesinden yanadýr.
Nihal Gürsoy - Mahram Haným,
kendim ve sýnýfým adýna size ve
Kabuljan Hocamýza bizlere yaptýðýnýz
rehberlik ve daðýttýðýnýz sevgi için
teþekkür ediyorum. Sizleri hep sevgi ve
saygýyla hatýrlayacaðým. Ayrýca öðretiden çok istifade ettiðimi tekrar belirtmek isterim. Süreklilik ve özdisiplinle
sonuçlarý çok daha parlak hale getirebileceðimizin farkýndayým. Her
baþarýnýn altýnda büyük bir emek yatýyor öyle deðil mi?
Mahram Satymbaeva- Evet. Çok
doðru bizler sizlere sadece rehberlik
edebiliriz baþaracak olan sizsiniz.
Kendi sorumluluðunuzu üzerinize alýp
inanarak, hedef koyarak, düzenli
biçimde çalýþýrsanýz, baþarýrsýnýz.
Ben de sizi tanýmaktan gerçekten
mutlu oldum. Daha pek çok seminerlerde beraber olacaðýz inþallah. Derginizi de inceledim ve çok beðendim.
Okuyuculara sevgi ve selamlar.
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CUMHURÝYETÝN ÝLK YILLARINDA EÐÝTÝM - XV
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Eðitimin Yozlaþtýrýlmasý - III
Yalçýn Kaya

1950 sonrasýnda ülkemize gelen Halk
Eðitimi uzmaný Watson Dickerman
"Köy Enstitüleri ve Halkevleriyle
eðitim alanýnda siz bizden ilerdesiniz",
uzman Miss Kate Watford "Köy
Enstitüleriyle eðitimi yaygýnlaþtýrmada

dünyada tek örneksiniz", John Dewey
gibi ünlü eðitimci "Hayalimdeki
okullar Türkiye'de kurulmaktadýr"
dediði halde Köy Enstitülerini bozma
çalýþmalarýnda baþarý gösterenlerden
eþdeyiþle "ýslahatçýlar"dan 25 kiþi ödül
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olarak Amerika'ya uzmanlýk eðitimi
yapmak üzere gönderildi. Daha sonralarý AID burslarýyla ülkemizde 20'den
fazla eðitim projesi uygulanarak ince
bir planla eðitimde Amerikan-laþma
gerçekleþtirildi. Gelinen yeri hep birlikte görüyoruz.
Ý. Hakký Tonguç, Bay William
Wirinikle'ýn yakýþýksýz bir memorandum verdiði ülkenin, ilk kez emperyalizme karþý Kurtuluþ Savaþý kazanmýþ
Türk toplumunun eðitimcisiydi. Geliþtirdiði dizge, UNESCO tarafýndan öbür
ülkelere örnek olarak gösterilmiþti.
AID, Türkiye'deki çalýþmalarýnýn
"verimi"ni saptamak üzere 1968 yýlýnda
Richard Podol adlý bir uzmaný
görevlendirir. Ankara'ya gönderilen
Richard Podol, üstlerine verdiði raporda þunlarý yazýyordu:
"Yirmi yýldan fazla bir zamandan bu
yana Türkiye'de faaliyette bulunan
Amerikan Yardým Programý meyvelerini vermeye baþlamýþtýr. Önemli mevkilerde Amerikan eðitimi görmüþ bir
Türk'ün bulunmadýðý bir Bakanlýk ya
da Ýktisadi Devlet Kuruluþu (bugünkü
adýyla KÝT) hemen hemen kalmamýþtýr.
Bu kimseler halen bulunduklarý
örgütte ilerici güç niteliði taþýmaktadýrlar. Genel Müdür ve Müsteþarlýk mevkilerinden daha büyük görevlere kýsa
zamanda geçmeleri beklenir. AID
bütün gayretlerini bu gruba yöneltmelidir. Geniþ ölçüde Türk idarecilerin
indoktrine edilmeleri gerekir. Burada
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özellikle orta kademe yöneticiler
üzerinde durmak yerinde olur. Amaç
bunlara yeni davranýþlar kazandýrmaktýr. Bu grubun yakýn gelecekte yüksek
sorumluluk mevkilerine geçecekleri
düþünülürse, bütün gayretlerin bu kimseler üzerinde toplanmasý doðru bir
karardýr."
Ýndoktirne etmek: English Learner's
Dictionary'ye göre: Bir inanç veya
öðretiyi kafasýna sokmak, fikir aþýlamak, beynini yýkamak anlamýna
gelmekte.
Anlaþýldýðý üzere, bizi biz deðil,
Amerikan eðitimi görmüþ, indoktrine
edilmiþ, AID'nin güvenini kazanmýþ
bürokratlar yönetmekte. Kamu Ýktisadi
Kuruluþlarýnýn (KÝT'lerin) 1965'li yýllardan bu yana AID eðitiminden
geçmiþ uzmanlarýn eliyle yönetildiðini
söylersek, bu kuruluþlarýn neden zarar
ettiklerini ya da kâr edenlerin de nasýl
zarar etmiþ gibi gösterilmeye
çalýþýlarak özelleþtirme paketleri içerisine konulduðunu daha iyi anlarýz.
Podol raporundan anlaþýldýðýna göre
AID çalýþmalarý 1955'li yýllarda
baþlatýlmýþ, eþdeyiþle günümüzde içinden çýkamadýðýmýz ekonomik ve
eðitimsel sorunlar çok önceki yýllarda
baþýmýza sarýlmýþ.
27 Aralýk 1949 tarihli ikili anlaþmayla Türkiye'ye ABD'nden gelen "uzmanlarýn" niteliði ile ilgili olarak 1960
"Milli Birlik Komitesi" üyesi ve tabii
senatör Emekli Albay Haydar
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Tunçkanat, Ýkili Anlaþmalarýn Ýçyüzü
adlý kitabýnda þu görüþleri ileri sürüyor:
"Amerikalýlar Türkiye'ye genellikle
Türk düþmaný konumundaki personelini gönderir. Bunlar Türkiye ve Türkler
hakkýnda geniþ bilgilerle donatýlýrlar.
Bu kiþiler þirket müdürü, uzman,
danýþman, ticaret yetkilisi, er, subay ve
turist olarak ABD pasaportuyla gelip,
ikili anlaþmalarýn saðladýðý geniþ
imkânlara dayanarak, Türkiye'deki özel
görevlerini büyük bir serbesti içinde,
kimsenin müdahalesi olmadan
yaparlar. Türkiye'yi karýþtýrmak,
parçalamak için, yerli iþbirlikçilerle
birlikte yerel örgütler kurarlar,
hükümetleri düþürdükleri bile
söylenir… Türkiye'deki devrimci,
antiemperyalist, Atatürkçü her hareket
komünistlikle damgalanarak sol tehlike
büyütülürken her türlü sað ve gerici
hareketlere milliyetçi nitelik verilip
örtülerek, Türkiye için asýl büyük
tehlike, sinsi bir biçimde yerli ve
yabancý para ve ideolojilerle beslenip
kuvvetlendirilir."
Köy Enstitüsü çýkýþlý Aydýn CHP milletvekili M. Þükrü Koç, ABD'nin
eðitimimiz ve bürokrasimiz üzerindeki
etkinliðini 1970 yýlýnda yayýnladýðý
Emperyalizm ve Eðitimde Yabancýlaþma adlý kitabýnda vurguladý ve
konuyu Meclis gündemine kadar taþýdý.
Konu Mecliste incelenmeksizin öylece
kaldý. ABD'nin eðitim baþta olmak
üzere ülkenin yaþamsal sorunlarýyla
ilgilenmesi zaman içinde giderek arttý
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da arttý. Bu konu zaman zaman gazete
sütunlarýnda da vurgulandý.
1994 yýlý Haziran ve Temmuz
aylarýnda Cumhuriyet Gazetesinde,
yazar Mustafa Balbay tarafýndan
yazýlan Milli Eðitim Bakanlýðý mý Milli
Eðilim Bakanlýðý mý? baþlýklý araþtýrmada þöyle deniliyordu:
"Milli Eðitimi Geliþtirme Projesi
kapsamýnda 60 personel görev yapmaktadýr. Bunlarýn 40 tanesi Amerikalý,
20 tanesi Türktür. Projenin baþýnda da
bir Amerikalý var: L.Cook. Bakanlýðýn
eðitim baþdanýþmaný ise gene bir
Amerikalý: Howard Reed. 172 milyon
dolarlýk projenin 90 milyon dolarýný
borç olarak Dünya Bankasý veriyor,
kalan kýsmý bizim ulusal bütçeden
ödenecek.
Ýþin ilginç yaný görevli
Amerikalýlarýn özlük haklarýnýn da bu
bütçeden dolar olarak ödenmekte
oluþu. Bir ulus düþünün ki, ulusal eðitimini kendi uzmanlarýna hazýrlatmaktan
aciz, bu iþi milyonlarca dolar ödeyerek
baþka bir ülkenin eðitim uzmanlarýna
yaptýrýyor. Coðrafyayý bile milli
coðrafya adý altýnda okutmaya kalkýþan
milliyetçilerin bu duruma sesleri bile
çýkmýyor."
"Milli Eðitimi Geliþtirme" adlý bu
komisyonun görevi çok önemlidir.
Milli Eðitim Bakanlýðýnda personel
politikalarýndan ders programlarýna
kadar hemen tüm konularda stratejik
kararlar önerebilen bir komisyondur.
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Komisyonun Baþkaný'nýn ünvaný da
çok önemli: "Milli Eðitim Bakanlýðý
Baðýmsýz Baþdanýþmaný". Baþdanýþmanýn baðýmsýz olmasý, onun Milli
Eðitim Bakanýndan daha da önemli
yetkilerle donatýldýðýný göstermekte.
Türkiye'nin yönetim yapýsý içinde
"görev" alan Amerikalý uzmanlarýn ya
da Amerikalýlarýn "öncelikli tercihlerini
ve düþünce biçimlerini kavramýþ" yerel
unsurlarýn etkin olduðu kuruluþ, Milli
Eðitim Bakanlýðý ile sýnýrlý deðildir.
Bugün Türkiye'de her düzeyde ve her
alanda, Amerikalýlarýn "sýcak ve içten"
duygularla destekledikleri binlerce
"Türk" vardýr.

Gerçekten de 1947'li yýllarda devreye
giren ABD, asýl etkinliðini 1950 seçimlerinden hemen sonra baþlatýr. O yýllara
deðin Ulusal Kurtuluþ Savaþý'ndan
gelen ve devrimlerin yetiþtirdiði
bürokratlarýn yerine Amerikan eðitiminden geçmiþ, bir anlamda emperyalizme baðýmlý bürokratlar görev almaya
baþlamýþlardýr. Ýndoktirine edilen,
Türkçesi beyni yýkanmýþ, Amerikan
hayraný-yanlýsý politikacýlarýn ve
bürokratlarýn bir bölümü DP iktidarýna
son veren 27 Mayýs Devrimi ardýndan
Kurucu Meclis'te de yer aldýlar. Kurucu
Meclis tarafýndan hazýrlatýlan Anayasa
halkýn oyuna sunuldu.

1950 yýlýndan bu yana ulusal eðitimimiz, ulusal kültürümüz, yabancý
uzmanlarýn güdümüyle
yozlaþtýrýlmýþtýr. AID destekli
Amerikan projeleri, zengin çocuklarýna
özel okullar, kolejler, halk çocuklarýna
Kur'an Kurslarý, Ýmam-Hatip Okullarý,
Ýslâm Enstitüleri yolunu açmýþtýr.
Ülkemizde Amerikan hayranlýðý o
dereceye vardý ki, 1980'li yýllarýn ortalarýnda, çeþitli burslarla Amerika'da
eðitim görmüþ, giderek
Amerikanlaþmýþ, orta gelir düzeyli
Türk ailelerin yetenekli çocuklarýný
"prens" adý altýnda bürokrasinin baþýna
getirerek devlet bürokrasimizi ters-yüz
etme baþarýsýný da gösterdik. 19521966 yýllarý arasýnda Milli Eðitim'de
görev almýþ 37 ABD'li varken, 1994'te
yalnýzca Milli Eðitimi Geliþtirme
Projesi kapsamýnda 40 uzmanýn birden
görevlendirilmesinin açýklamasýný birilerinin yapmasý gerekmez mi?

Ýçinde Amerika hayraný politikacýlarýn fazlaca olduðu bu Kurucu Meclis
konusunda Prof. Bülent Tanör þöyle
yazýyordu:
"Kurucu Mecliste yer alan partisiz ve
reformcu aydýnlar, politikacýlara oranla
daha reformcu davranmýþlardýr." Asýl
önemli olan, gene bu Meclise üye olan
Prof. Mümtaz Soysal'ýn vurguladýðý þu
noktadýr:
"...Topraksýz köylüyü ise, köyeköylüye en yakýn olmasý gereken politikacýlar deðil, öðretmen ve gazeteciler
savundu."
Soysal ayrýca bir baþka noktayý da
iþaret eder: "Temsilciler Meclisi
Anayasa Komisyonu da, Genel
Kuruldaki menfaat zümrelerini deðil,
kalem burjuvazisi denilebilecek olan
bir sýnýfý, ulusal burjuvaziyi temsil
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etmekteydi: Memurlar, öðretmenler,
yazarlar vb."
Görüldüðü gibi ulus bilinci
geliþmemiþ toplumlarda, toplumsal
dinamiði devinime geçirecek olan zümreye aydýnlar, özellikle de öðretmenler
öncülük etmektedir. O tarihte öðretmenlerin çoðunluðunun Köy Estitüsü
kökenli ya da Kemalist Devrim ilkelerine göre eðitim almýþ öðretmenler
olduðunun da altýný çizmek gerekir.
Mümtaz Soysal'ýn Yön Dergisi'ne
yazdýðý bir yazýnýn içeriðine bozulan
Milli Eðitim Bakanlýðýndaki uzman
Amerikalýlardan biri þöyle diyordu:
"Nasýl olur? Mümtaz Soysal, Ford bursuyla Amerika'da okudu. Böyle þeyleri
nasýl yazabilir?"
Eðitimde Amerikan sistemi diye
çabalarken 1960'lý yýllara gelinir. O yýla
gelindiðinde Cumhuriyet'in Osmanlýdan devraldýðý 10 milyon okumayazma bilmez (ümmi) sayýsý 20 milyona ulaþýr. Öte yandan, sanki bir önceki
dönemde milliyetçilik, ulusçuluk yadsýnmýþ gibi, eþdeyiþle CHP bu ilkelere
sanki sol ideoloji açýdan baký-yormuþ
görüntüsü yaratýlarak Ümmetçi-Türkçü
ilkeler ortaya atýlarak akýlcý eðitim
politikalarý yerine yazgýcý ve duygusal
yollar aranmasý bu dönemin hemen
sonrasý ortaya çýkar.
Devlet okullarýnda eðitim niteliðinin
düþmesi sonucu 1960 sonrasý giderek
artan özel okullar, Anadolu Liseleri çýð
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gibi açýlacak ve eðitim bir anlamda
varsýl kesim çocuklarýnýn yararýna,
yoksul kesim çocuklarýnýn zararýna
geliþecektir...
Bu artýþýn öncülüðünü kuþkusuz
"seçkin azýnlýk" olma özlemini koruyan
zengin aileler yapmaktadýrlar.
Ortaöðretimde yaþanan bu büyük patlama sonucu üniversite kapýlarýnda kapasitelerinin birkaç katý büyüklükte bir
yýðýlma ve ardýndan da büyük bir iþsiz
ordusu adayý lise mezunu gençlik
doðacaktýr.
Günümüz eðitiminin içinde bulunduðu çýkmazý irdelemek için 1940'lý
yýllarýn sonuna uzanmak gerekliydi.
Dergimizin bir sonraki sayýsýnda
Türk eðitiminin 1960-2000 yýllarý
arasýndaki yaþadýðý sorunlara
deðineceðiz.
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Eski Gün Iþýðýnýn Son Saatleri
Yazar: Thom Hartman Çeviren: Arýn Ýnan

Amerika’nýn
Kýzýlderililere
Uyguladýðý Politikalar
Amerika'daki yerli kabilelerin bir
çoðu 1800'lü yýllarda Amerikan
Askerleri Batýya doðru hareket
etmeden önce kendi hallerinde yaþayýp
gidiyorlardý. Kýzýlderililerin
öldürülerek yok edilmeye çalýþýlmasý
iþe yaramayýnca onlara yüzyýllar

boyunca sürecek baþka baský politikalarý uygulandý. Bunlar yerli
kabilelerin hafýzalarýný silmeye ve
onlara tümüyle yeni bir kimlik vermeye dönük politikalardý. Üstelik bu
yönde en fazla çaba gösterenlerin
baþýnda Katolik Kilisesi geliyordu.
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Bu kiliseye baðlý olan okullar veya
diðer eðitim kurumlarý bugün bile
Kýzýlderililerin bulunduklarý yerlerde
faaliyet göstermeye devam etmektedirler. Elbet ki bu tarz politikalarý
sadece Amerikalýlar uygulamýyorlardý.
Örneðin Avusturya hükümeti de
geçtiðimiz yýllara kadar, Aborjin
Kabilesine mensup çocuklarý, salt
kültürlerini unutturmak adýna,
ailelerinin ellerinden zorla alarak
bakýcý ailelere teslim ediyordu.
Ne yazýk ki, dominant kültürün uyguladýðý bu eðitim yönteminden dolayý
modern dünyanýn sýradan bir vatandaþý
konu hakkýnda en ufak bir bilgiye bile
sahip deðildir. Dominant kültüre göre
ilkel insanlar eninde sonunda
ilkeldirler. Nitekim, atalarýmýz yüzyýllar boyunca Kuzey Amerika'da yaþayan
yerlilerin açlýðýný, bazý sosyal becerilerden yoksun olmalarýný, çocuk zekasý
düzeyinde teknoloji kullanmalarýný ve
gülünecek derecede naif bir dine sahip
olmalarýný "ilkel" sözcüðüyle açýklayarak onlarý aþaðýlamýþlardý.
Ýkinci Dünya Savaþýndan bu yana,
eski kültürlerini hâlâ devam ettiren bir
grup Kýzýlderiliye Müttefik kuvvetlerin
yanýnda savaþmalarý için izin verildiðinden beri Amerikalýlar onlara karþý
saygýyla karýþýk, suçluluk ve yakýnlýk
duymaya baþladýlar.
Aslýnda antropolojiyi dikkatle okuyan
veya bu kabilelerden birini ziyaret
etmiþ olan birisi size insan deneyiminin
derinliðinin ilkel veya modern insana
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göre farklýlýk göstermediðini anlatabilir. Çünkü her iki tür insanýn da
duygularýný ifade etme biçimleri benzerlik gösterir. Her ikisinin de derin
mânâlar içeren ritüelleri ve dinleri
vardýr. Burada esas farklýlýðý yaratan
ilkel insanlarýn daha fazla boþ zamana
sahip olmalarý, gerçekte daha az fakir
olmalarý, suç oranlarýnýn olmamasý,
daha saðlýklý bir beslenme düzenine
sahip olmalarý, yýkýcý hastalýklara daha
az yakalanmalarý ve psikolojik saðlýklarýnýn daha yerinde olmasýdýr. Ýlkel
kabilelerde rekabetten ziyade dayanýþma vardýr. Ayrýca birbirlerine karþý
sevgi doludurlar ve birbirlerine hükmetmeye çalýþmazlar. Bu kiþiler kaynaklarýný kendilerine uzun süre yetecek
biçimde (idareli) kullanýrlar.
Antropolog Mark Nathan Cohen,
"Medeniyetin Saðlýðý ve Yükseliþi"
isimli kitabýnda, son 30 bin yýla ait
insan fosillerinin ayrýntýlý incelemesine
göre, avcý-toplayýcý topluluklarýn,
bizlere göre daha az çalýþtýklarýný,
ancak ihtiyaçlarýný bu az çalýþmayla
giderebildiklerini söylemektedir.
Günümüz insanýnýn ise, yemek, konaklama, eðitim, ulaþým, eðlence gibi
ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek için günde
8-10 saat arasý çalýþmasý gerekmektedir. Üstelik bir çok modern dünya
insaný bu çalýþmayla bile birçok ihtiyacýndan (talebinden) yoksun durumdadýr. Oysa ki avcý-toplayýcý topluluk
insanlarýnýn ihtiyaçlarýný gidermek için
bir maðara bulmalarý ve günde 1-2 saat
avlanmalarý ve yiyecek toplamalarý
yeterli olur.
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Avcý-toplayýcý insanlar, modern
topluluktakilere oranla daha az, daha
stressiz çalýþarak çok daha saðlýklý
besinlere ulaþabilmekte ve daha fazla
tatmin olmaktadýrlar.
Bu tarz toplumlarda yaþayan ortalama bir erkeðin boyu: 180.3 cm,
kadýnýnki ise 167.6 cm civarýndaydý. 30
bin yýl önce ortalama bir yetiþkinin
sadece 2.2 adet diþi eksikti. Ama bundan 8.000 yýl önce tarýmla uðraþan
toplumlarda yaþayan yetiþkinlerin eksik
olan diþlerinin sayýsý 3.5'e, Roma döneminde ise, 6.6 adet diþe çýktý. Bu,
insanlarýn daha uzun ömürlü olduklarýndan dolayý deðildi, nitekim o
dönemdeki ömür uzunluðu ortalama
33.3 idi. 1900'lü yýllarda ABD'de
yaþayan beyazlarýn ortalama ömürleri
ise bundan bile azdý (32.5 yýl).
Jack Forbes'in iþaret ettiði gibi, bizim
ilkel veya medeniyetten uzak diye tabir
ettiðimiz insanlar öylesine huzur içinde
yaþamýþlardý ki, hapishanelere ve
polislere ihtiyaç duymamýþlardý.
Demek ki bir toplumun refahý ve
zenginliði arttýkça, o toplumda hükmedenler daha da zalimleþebilmekte ve
dolayýsýyla da oradaki hapishanelerin
sayýsý artmaktadýr.
ESKÝ KÜLTÜRE AÝT BAKIÞ
AÇISINI HATIRLAMALIYIZ
Biz Dünyanýn Bir Parçasýyýz:
Yeryüzünde yaþayan diðer hayvanlarla
ayný bitki örtüsünden besleniyoruz.
Ayný havayý soluyoruz, ayný suyu içi-
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yoruz, ayný topraðý ve gýdayý paylaþýyoruz. Biz insanlar týpký memeli olan
diðer hayvanlar gibi doðuyoruz ve
öldüðümüzde de týpký onlar gibi bir
sonraki nesilleri besleyecek olan
topraðýn bir parçasý haline geliyoruz.
Yaratýlýþýn Geri Kalanýyla Ýþbirliði
Yapmak Kaderimizdir: Her yaþam formunun bu koca ekosistem içersinde
özel bir varoluþ gayesi vardýr ve bu
nedenle de hepsine saygý duyulmasý
gerekir. Her hayvan ve her bitkinin
kendine has bir zekasý ve ruhu vardýr.
Bu nedenle onlarý sebepsiz yere yok
etme iznine sahip deðiliz. Yeryüzündeki yaþamýn tümü kutsaldýr. Gýda elde
etmek adýna avlanmak ve bazý hayvanlarý öldürmek doðanýn bir kanunu olsa
bile, bunu bile saygýyla ve þükürle yapmamýz gerekir. Eski Kültürler Birbirleriyle Ýþbirliði Yaparlardý. Birbirlerine
hükmetmeye çalýþmazlardý: Dünyanýn
yok olmasý yönünde hiç bir çalýþma
yapmamýþ olan kültürler vardýr. Bunlar
davranýþlarýyla, hükmetmenin ve yýkmanýn insan doðasýnýn deðiþtirilemez
parçalarý olmadýðýný ortaya koymuþlardýr.
Genç kültürlerin ortaya çýkýþýndan
önce (yaklaþýk yedi bin yýl önce),
antropolojik kayýtlar o dönemlerde tek
bir kültürün bile kendisini doðanýn
dýþýnda veya ondan üstün görmediðini
göstermiþtir. Bunlar arasýnda: San,
Kogi, Uganda'da bulunan Ik, Navajo,
Hopi, Cree ve Ojibwa kabileleri de
vardýr. Bu kabilelere mensup olanlar
dünyayla ve diðer insanlarla uyum

SEVGÝ DÜNYASI

içinde yaþýyorlar ve her þeyi kutsal
görüyorlardý. Bu insanlar ahþap aletler
kullanarak on bin yýl boyunca varlýklarýný devam ettirebilmiþlerdi.
Kaynaklarý en güzel ve en idareli
biçimde kullanmada ustaydýlar.
O dönemin insanlarý beþikten mezara
kadar güvenle yaþamýþlardý. Hem
kendileriyle hem de birbirleriyle
ilgilenmiþlerdi. Birisinin elinde yiyecek
gýdasý olduðunda, bu, hepsinin de ayný
þeye sahip olduðunu gösteriyordu. Bu
tarz topluluklarda zenginliðin ölçüsü
güvenlikle eþ anlamlýydý. Paraya
gereksinim duymuyorlardý. Aslýnda atalarýmýz doðayla iþbirliði içinde çalýþan
diðer toplumlar gibi yaþamýþlardý.
Atalarýmýz dünyanýn her yerinde
40.000 ile 200.000 yýl boyunca hep
böyle yaþadýlar. Ancak daha sonra
geleneksel kültürler tarýmla uðraþmaya
baþlayarak avcýlýk ve toplayýcýlýktan
uzaklaþtýlar. Bu
durum elbet ki daha
fazla gýda elde etmelerine neden olunca,
nüfuslarý artmaya
baþladý. Böylece
aralarýndan bazýlarý
giderek daha da
zenginleþti. Böylece
beþikten mezara
güvenlik kavramý çok
gerilerde kaldý. Çünkü insan güvenliðini
para vererek satýn
almak zorunda kaldýðý
bir çaða adým attý.
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Sýnýf ve Güç Farklýlýklarýnýn
Doðmasý
Genç Kültürler daha fazlasýna sahip
olma hastalýðýna yakalandýlar. San,
Kogi, Ik veya diðer yerli kabileler
günde iki ila dört saatten daha azýný
yiyecek bulmak amacýyla harcarken,
Genç Kültüre ait toplumlar ihtiyaçlarý
doðrultusunda daha uzun süreli ve daha
fazla çalýþmak zorunda kaldýlar. Bu
kültürlerde daha dominant olanlar
diðerlerine nazaran daha lüks ve daha
rahatlýk içinde yaþamaya baþladýlar.
Böylece ortaya sosyal ve ekonomik
sýnýflar çýktý. Bu toplumlarý yöneten
hükümetler ise, onlarýn sosyo
ekonomik yapýsýný tanýmlama, düzenleme ve kontrol etme ve kendi zenginlerini yaratma hakkýna sahip oldu.
Gelecek Ay "Kültürün Derinliði"
baþlýklý konuyla yazýmýza devam edeceðiz.

Þubat, 1984
Ümit Öztuzcu
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Yeni Bir Çaðrýya
Neden Ýnanýyorum
Sevgi Dünyasý'na ilk katýldýðým günlerde, nazikçe ve
incelikle sorulan bir soru ile karþýlaþmýþtým.
Sorunun içeriði "Niçin aramýzdasýnýz?" idi. Her katýlan ve
sevgi dünyasýnda bir olanlar gibi, benim de katýlma
nedenim vardý þüphesiz. O gün düþüncelerimi kýsaca
anlatmýþtým. Þimdi de onlarý aynen aþaðýya alýyorum.
Sadece bir farkla ki, o zaman bu düþüncelerimin bir
baþlýðý yoktu. Bu gün ise bir baþlýk koydum: (Yeni bir
çaðrýya neden inanýyorum.)
Sözlerimin daha anlaþýlýr olmasý için
öncelikle amaç, araç iliþkisinden bahsetmek isterim. Varsayalým ki rahat bir
hayat yaþamak amacýmýz olsun. Bunun
için ise para gereklidir. Burada para,
rahat yaþamak için araçtýr. Rahat bir
hayatý yaþayabilecek para kazanýldýðý
halde onu yaþamýyor, sadece para
kazanma peþinde koþuyor isek, amaç
bir kenara býrakýlmýþ ve araç, amaç
haline gelmiþtir, diyebiliriz.
Ýþte insanoðlu zamanýmýzda,
yaþamýnýn amacýný unutmuþ, daha

mutlu bir durumda olmasýný gerektiren
ve amacýna daha hýzlý varabilme
araçlarýna sahip olduðu halde,
araçlarýný, amaç haline getirmiþ,
kaçýnýlmaz sonucu olarak da bunalýmýn
içine düþmüþtür.
Peki neticede ne olacaktýr? Ýnsanoðlu
bilgisini ve teknolojisini öyle boyutlara
vardýrmýþtýr ki, kendini, yaþadýðý gezegenini yok edebilecek yerdedir. Belki
de sistemini daha genelde evreni etkileyebilecek, zarar verecek yerdedir. Ve
amacýný unuttuðu için, gücünü yanlýþta
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kullanma ihtimali, kuvvetli, hattâ
kaçýnýlmazdýr. Güncel olaylar bunu
bize hýzla kanýtlamaktadýrlar.
Fakat unuttuðumuz önemli bir þey
var. Üstün bir rehber varlýðýn dediði
gibi: “Yok etme gücüne sahip olduðumuz bütün bu þeyleri biz yaratmadýk
ki, yok etmeye de hakkýmýz olsun!.”
Dikkat edersek görürüz ki kutsal kitaplar Tanrý katýndan, hep insanlýðýn
þimdiki gibi bunalýmlý "yani amacýný
unutmuþ, iyide doðruda olmasý
gerekirken, yanlýþa sapmýþ olduðu
zamanlarda" indirilmiþlerdir. Ve bu
sayededir ki insanoðlu, evrimini bu
günkü seviyesine vardýrabilmiþtir.
Zamanýmýzda öyle bir akýl seviyesine
ve bilgi birikimine gelinmiþtir ki, bana
göre amacýnýn ne olduðunu idrak
etmesi, insan için çok kolaylaþmýþ yine
bir o kadar da zorlaþmýþtýr. Özetle
þöyle diyebilirim: Ýnsanýn doðruyu,
yaþamýnýn gerçek amacýný idrak edebilmesi için, o kadar çok veri vardýr ki,
þayet birazcýk düþünme zahmetine katlanýrsa, bunu hemen görebilecektir.
Yine þayet düþünmediði taktirde ayný
þeyler onu, hýzla yanlýþýn derinliklerine
doðru götürecektir.
Bütün bu söylediklerimden sonra þu
sorularý sormak, bana akla yatkýn geliyor: Ýnsan neden yeni bir ilahi uyarý
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beklemesin ki? Neden Yaratan insana,
yaþamýnýn amacýný bir daha hatýrlatmasýn ve onu doðru yola davet etmesin
ki? Ve varettiði bu gerçeðe o kadar
yaklaþmýþken onu neden terk etsin ki?
Son kutsal kitap olan Kuran'dan
sonra yaklaþýk bin dört yüz sene
geçmiþtir. Kuran'da Hz. Muhammed'in
son Nebi olduðu bir âyetle açýktýr.
Gene Kuran'da veya diðer kutsal kitaplarda zamanýmýz için bir haber olup
olmadýðýný, kesin olarak bilmiyorum.
Ne var ki Hz. Muhammed'in son Nebi
olduðu ve din müessesesinin de
tamamlandýðý Kuran'da açýkça belirtilmekle beraber böyle bir Ýlahi
uyarýnýn da son bulduðunu belirten tek
bir âyet bile yoktur.
Ýnsanlýk, peygamberimizden bu güne
kadar uzun bir dönem yaþamýþtýr. O
günden çok ileri bir tekamül seviyesinde ve bunun paralelinde karmaþýk
bir yaþam içindedir. Bu yüzden günümüz için bir Nebi vasýtasý ile bir uyarý
düþünmek, yetersiz olsa gerektir.
Düþüncem odur ki; zamanýmýzda
insanlara uyarý, akla hitap etmelidir.
Din sistemi tamamlandýðýna göre yeni
bir din ortaya konmamalý, dinleri de
bilimi de kapsayacak dinlerüstü bir
karakter taþýmalý, þekilci, en azýndan
aþýrý þekilci ve dogmatik olmamalýdýr.
Çünkü insanlýk o etapta deðildir.
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OLUMLU SÖZCÜKLER, GÜÇLÜ SONUÇLAR

Hayatýnýzý Onaylamanýn,
Onurlandýrmanýn ve Onu
Coþkuyla Kutlamanýn Basit Yollarý
Yazan: Hal Urban
Çeviren: Nelda Bayraktar

Nezaket Dolu Sözcükler
Ne ise bir çið tanesi çiçekler için
Öyledir nezaket dolu sözcükler de ruhumuz
için
Ne ise bir lütuf veren el için
Ayný derecede kýymetlidir alan için
Saklamayalým nezaket dolu sözcükleri
kendimize
Ýyilikle söylenen nazik sözcükler
Yatýþtýrýr, nezaketsiz sözcüklerin
Kýrdýðý gönülleri
Ýþte o zaman ey nazik ruh,
Düsturun olsun "Sana nasýl davranýlmasýný
istiyorsan
Öyle davran" sözü.
POLLY RUPE
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ÝYÝ HABERLER
"Uyandýðýmýz her yeni gün iyi bir
gündür. Aldýðýmýz her nefes, içinde daha
iyi bir günün ümidini taþýr. Aðzýmýzdan
çýkan her sözcük kötü olaný iyiye
dönüþtürebilmemiz için bize tanýnmýþ
olan bir fýrsattýr" Walter Mosley
Þayet arzu ederse, haber medyasý bile,
iyi þeyleri arayýp bulabilir. Bir kaç yýl
önce Newsweek Dergisi tüm bir sayýsýný
"Günümüzdeki Sade Kahramanlar"
konusuna ayýrmýþtý. Derginin baþ editörü
ana konuyu savaþlara, iþlenen suçlara,
cinayetlere ve politik çýkmazlara ayýrmak
yerine iyi haberlere ayýrmaya karar vermiþti. Haber ekibi hemen kollarýný sývayarak, mahallelerindeki diðer insanlara
yardým eli uzatan sade kahramanlarý bulmak için çalýþmalara baþladý. Sonra ne
oldu biliyor musunuz? Newsweek dergisi
elemanlarý gittikleri her yerde bu kahramanlarý buldular. Ekip elemanlarý, iyiyi
bulmak için çaba gösterdiklerinden
dolayý iyi'yi bulmuþlardý.
Derginin editörü daha sonra þunlarý
söylemiþti: "...Yüreklerimizi derinden
etkileyen bir þey keþfettik: Kinizmin
zirve yaptýðý bir çaðda yaþýyor olmamýza
raðmen, sýradan insanlarýn inanýlmaz
farklar yaratabildiklerine tanýk olduk."
Editörün: "Keþfettik" sözüne dikkat edin.
Sözlükler, "Keþfetmek" sözcüðü için:
"Bir görüþü ya da bir bilgiyi ilk kez elde
etmek" terimini kullanmaktadýrlar. Diðer
bir deyiþle, Newsweek dergisinde
çalýþanlar dýþarýda iyi þeyler yapan iyi
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insanlarýn da bulunduðunu daha önce hiç
fark etmemiþlerdi. Bu dergide çalýþan
herkesin gerçekten parlak ve iþinin ehli
olan elemanlar olduðunu varsaymak
zorundayým. Böyle olmalarýna raðmen
nasýl oluyor da iyi þeyleri görememiþlerdi? Bunun cevabý kolaydýr: Çünkü onlar,
görmek için bakmýyorlardý. Medyanýn
bize sürekli olarak kötü haberler vermesine iþte bundan dolayý artýk hiç þaþýrmýyorum. Çünkü onlar neyi arýyorlarsa
aslýnda onu buluyorlar ve bize onlarý
sunuyorlar. Zihinlerimizi bunlarla dolduruyorlar ve bizim bunlarla ilgili konuþmamýzý saðlýyorlar.
Medyanýn bu konuda kendine biraz
çeki düzen vermesi gerekmiyor mu?
Güzel ve iyi iþler baþaran binlerce harika
insanýn aramýzda yaþadýðýný bize hatýrlatmalarý sizce de daha güzel olmaz mý?
Bunlarý yaparak insan doðasýna olan
inancýmýzý tazelemezler mi? Böylece
bizler daha iyi þeyler üzerinde konuþmaz
mýyýz? Newsweek tarzý dergiler, "Sessiz
Kahramanlar ve Küçük Zaferleri"gibi
konular için yýlda yalnýzca tek bir
sayýlarýný deðil, her çýkan sayýnýn belli
bir bölümünü ayýrabilirler.
Newsweek dergisinin bu özel sayýsýný
okumak ruhuma çok iyi gelmiþ, moralimi
düzeltmiþti. O zaman kendi kendime þu
sorularý sormuþtum: "Bunu niçin daha
fazla yapmýyorlar?", "Niçin her dergi,
her haber kuruluþu ve her gazete bizi
daha da neþelendirecek haberler vermiyorlar?" Ýnsanlarýn çoðunun spor ve
eðlence sayfalarýný neden bu kadar çok
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okuduklarýna artýk þaþýrmýyorum. Bu
sayfalarda hayatýn iyi ve güzel yönlerini
arayýp bulmak kolay olmaktadýr çünkü.
Amerikan Yüksek mahkemesinin baþ
yargýcý Earl QWarren: "Gazetelerin ana
sayfalarýndan insanlarýn yaptýklarý hatalarý, spor sayfalarýndan ise gerçekleþtirdikleri baþarýlarý öðreniriz" demiþti.
Hemen hemen herkes spor hakkýnda
konuþur. Kadýnlarýn çoðu bunu erkeklerin konuþtuðuna inansa bile, spor
konusunda yapýlan tüm sohbetler daima
olumludur. Evet, kaçýrýlan goller,
penaltýlar, yapýlan fauller, hakemin yanlýþ
karar vermesi gibi konularda epeyce
þikayetler yapýlýr ama spor sohbeti daima
canlý, eðlenceli ve keyifli geçer. Ýnsanlarýn sporda kazandýklarý baþarýlarý kutlamak ve bunlarý paylaþmak bize iyi gelir.
Gazetelerin haber bölümleri morallerimizi düþürürken, spor sayfalarý morallerimizi yükseltirler. Siz hangilerini konuþmayý tercih edersiniz? Hangilerini iþitmeyi istersiniz? Medya haber yapsa da
yapmasa da çevremiz iyi haberlerle doludur aslýnda. Görevimiz onlarý arayýp bulmak vediðer insanlarla paylaþmaktýr.
BUGÜN NEYÝ KUTLUYORUZ?
Bu soruyu derse baþlamadan önce tüm
öðrencilerime mutlaka sorardým. Bazen
de bunu: "Kimin iyi haberleri var?" þeklinde sorardým. Sorum, iyi ve doðru
olana odaklanabilmek için hayatý kutlamaya çaðrý niteliðindeydi. Ve daima da
eðlenceli olurdu. Bu, 1970-71 öðretim
yýlýnda bir tesadüf eseri baþlattýðým ve
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öðretmenlikten ayrýldýðým 2001 yýlýna
kadar devam ettirdiðim hayatý kutlama
ritüelinin bir parçasýydý. Ýþin özü, bu kutlamayý öðrencilerimle beraber otuz yýl
boyunca yaptýk. Yukarýdaki soruyu
öðrencilerime 27 bin kez sormuþ olduðumu tahmin ediyorum. Soruyu sorduðum
her seferde karþýlýðýnda beþ ya da daha
fazla olumlu cevap gelirdi. Bu da
epeyce bir kutlama sayýlýr öyle deðil mi?
Ýster inanýn, isterseniz de inanmayýn,
bu küçük ritüel, öðrencilerimden birinin
verdiðim ev ödevlerini yaparken zorlanmasýndan dolayý, tesadüf eseri doðmuþtu.
Lise sýnýflarýmda Amerikan tarihi ve
Amerikan hükümeti ile ilgili dersler
verirdim. Bu iki konuyu öðrettiðim her
seferde öðrencilerime, o sýralar toplumu
etkileyen olaylarla ilgili araþtýrma yapýp
getirmelerini söylerdim. Sýradan bir lise
öðrencisinin müzik, spor ya da eðlence
dýþýnda ilgilendiði ve bilgi sahibi olduðu
bir konu bulmak zordur. Onlar için
gazetelerin haber bölümlerini okumak
tümüyle yeni bir deneyimdir.
Bu nedenle olsa gerek, öðrencilerim bir
iki hafta içinde ödevlerine canla baþla
sarýlmýþlar ve dünyada geliþen olaylarla
ilgili akýllýca sohbetler yapar hale
gelmiþlerdi. Ancak, dersi tam yoluna
koymuþtuk ki, öðrencilerimden birisinin
yaptýðý masumca bir gözlem beni gerçekten kendime getirmiþti. Öðrencim: "Dr.
Urban siz oldukça pozitif bir insan
olduðunuz halde bize olumsuz ev ödevleri veriyorsunuz" dedi. Öðrencimin bu
sözleri beni gerçekten etkilemiþti ona:
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"Düþüncelerini biraz daha açabilir misin?
Yani ne demek istiyorsun?" diye sorduðumda bana gazetedeki haberlerin aslýnda olumsuz haberler olduklarýný ve bu
ödevi yaparken kendilerini kötü hissettiklerini söyledi. Gerçekten de doðruydu.
O gün sýnýfta, bu konu üzerinde epeyce
konuþmuþtuk. Doðrusu öðrencilerimin
konuya bu denli vâkýf olmalarý beni hem
þaþýrtmýþ hem de onurlanmýþtý. Gazete ve
dergilerde kötü haberlerin neden yer
aldýðýyla ilgili bir çok teori geliþtirdikten
sonra hepimiz tek bir þey üzerinde
anlaþmýþtýk: "Þüpheniz tüm insanlarýn
daha iyi haberlere ihtiyacý vardýr" Sizin
de gördüðünüz gibi, öðrencilerimin kötü
haberler okumasýný isterken neredeyse,
"Bay Olumlu" imajýmý yerle bir etmekten
son anda kurtulmuþtum.
Her gün kutlayacak bir þeyimizin
olmasý gerektiðini öðrencilerime ispatlamak için artýk daha kararlý adýmlar atmalý
ve bir öðrenme ortamý olan sýnýfa mutlaka her gün uygun dozda iyi haberler
getirmelerini saðlamalýydým. Ertesi gün
dersin baþýnda sýnýfa: "Bugün neyi kutluyoruz?" diye sorduðumda o günün tarihi açýdan önemli bir gün olduðunu ama
kendilerinin unuttuðunu sandýlar. Bunun
üzerine onlara: "Ýsterseniz sorumu daha
farklý bir þekilde sorayým: Kimin iyi
haberleri var? Kimin söyleyecek güzel
bir þeyi var?" Öðrencilerin kafalarý biraz
karýþmýþtý. Onlara: "Gazetelerdeki iyi
haberleri bulmakta zorlandýðýnýz için,
kendi hayatlarýmýzdan iyi þeyler bulalým
istedim" dedim. Sorumu herkes çok
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sevmiþti. Derse böyle bir soruyla baþlamanýn harika bir þey olduðunu söylediler.
Bu olumlu ritüel hem öðrencilerimin
hem de benim üzerimde oldukça derin ve
kalýcý bir etki býraktý.
Böylece, bu ritüeli devam ettirdiðimiz
süre içersinde mümkün olabilecek her iyi
haberi de iþitmiþ olduk. Bunlarýn bazýlarý
küçük, bazýlarý ise büyük haberlerdi.
Ama bundan da önemli olan þey, öðrencilerimin baktýklarý her yerde iyi ve güzel
olan þeyleri görebilmeleri ve bunlarý
diðerleriyle de paylaþabilmeleriydi. Bu
basit ama küçük ritüelin hepimizin
üzerinde býraktýðý olumlu etki inanýlmaz
derecede yüksek olmuþtu; çocuklarýn
çevrelerinde olup biten güzel ve iyi
þeylerle ilgili farkýndalýklarý da geliþmiþ
oldu. Artýk öðrencilerim, güzeli ve iyiyi
arýyorlardý, buluyorlardý ve bunlarý diðerleriyle de paylaþarak kutluyorlardý.
Bu ritüele, yýllar içinde üç þey daha
ekledim. Bu kez öðrencilerimden,
müteþekkir ve minnettar olduklarý bir
insaný ya da bir olayý sýnýflarýna anlatmalarýný istedim. Bu tarz iyi haberlere:
"Sürekli iyi haberler" adýný verdik.
Ritüele eklediðim diðer opsiyonlar ise
bir sýnýf arkadaþlarýný övmeleri ya da
komik bulduklarý bir olayý herkesle paylaþmalarýydý. Kitabýn ilerleyen bölümlerinde bu ritüeli kendi hayatýnýzda nasýl
yapabileceðinizle ilgili ilave yöntemler
bulacaksýnýz. Okullarda, aile ortamýnda,
çalýþtýðýmýz iþ yerlerinde, arkadaþlarýmýz
arasýnda yani kýsacasý her yerde uygulayabileceðimiz bu ritüelin hepimizin
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hayatýna nasýl kolaylýkla uyarlanabildiðini göreceksiniz.
Bu basit ritüel lise öðrencilerim arasýnda popüler olunca ayný þeyi üniversitedeki öðrencilerimle de denemek istedim.
Yetiþkin öðrencilerin hayatla ilgili daha
sert görüþlerinin ve tutumlarýnýn olmasý
ilk baþta gözümü korkutuyordu ama daha
sonra bu korkumun yersiz olduðunu
anladým. Herþeyden önce bu ritüeli çok
sevdiler ve sýnýfa küçük çocuklardan bile
daha fazla sayýda iyi haberler getirmeye
baþladýlar. Bir çoðu çeþitli þirketlerin
yönetim kademelerinde de çalýþan bu
öðrencilerim, iyi haberler getirme fikrini
çok beðendiklerini ve ayný þeyi kendi þirketlerinde de uygulamaya karar verdiklerini söylediler.
Günde en az beþ kez iyi haberler duymak doðrusu çok keyifliydi. Ýþin ilginç
yaný, bu haberlerin bizi gün boyu etkileyecek derecede güçlü olabileceklerini
önceden tahmin dahi edememiþtik.
Bunun þaþýrtýcý ve deðerli sonuçlarý, yaptýðým final sýnavlarýnda bana geri dönmeye baþlayýnca, sevincimi tahmin edebilirsiniz. Öðrencilerime verdiðim
sýnavýn birinci bölümü sömestr boyunca
kapsadýðýmýz konularýn kendilerince
deðerlendirilmesiyle ilgiliydi. Sýnavýn
ikinci bölümünü ise, dersler sýrasýnda
yaþadýklarý deneyimleri tam olarak anlatacaklarý bir ev ödevi oluþturuyordu.
Onlara: "Bu dersler sýrasýnda öðrendiðiniz en deðerli üç þey neydi? Niçin?"
sorusunu sormuþtum. Öðrencilerimin
yazdýklarý beni derinden etkilemiþ ve
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þaþýrtmýþtý. Hemen hemen her öðrenci,
derse nasýl bir yöntemle baþladýðýmýzý
yazmýþtý. Tarihimiz ve hükümetimiz
hakkýnda deðerli bilgiler öðrenmiþ
olmalarýna raðmen, iyi haberleri birbirleriyle paylaþmalarý onlara daha da
deðerli bir þeyi öðretmiþti: Ýyi ve güzel
olaný arayýp bulmak ve onlarý diðerleriyle
de paylaþarak kutlamak.
Öðretmenlik hayatýmýn son yýlýnda
(2000-2001) yirmi yýl önce öðrencim
olan birisiyle tesadüfen karþýlaþmýþtýk.
Bana sorduðu ilk soru: "Dersinize hala
iyi haberlerle mi baþlýyorsunuz?. Bu
harika bir öðrenme þekli olmuþtu benim
için. Ýyi ki sizin sýnýfýnýza düþmüþüm
çünkü olumlu bir þekilde baþladýðým
günüm, sonuna kadar ayný þekilde devam
ediyordu. Bu ritüelin bana esas öðrettiði
þey, hayattaki olumsuzluklar yerine
olumlu olanlara odaklanmak oldu. Bunu
bir alýþkanlýk haline getirdim ve þimdi
konuþacak iyi þeylerim oluyor daima"
Benzer yorumlarý diðer eski öðrencilerimden de aldým. Bu kiþilerin her gün bir
kaç dakikalarýný ayýrdýklarý küçücük
olumlu bir haberin, kendiminki de dahil
olmak üzere, bir çok hayat üzerinde
kalýcý ve güçlü etkiler býrakmýþ olduðunu
görmek benim için onurlandýrýcýydý.
"Yanlýþ olan yerine doðru olaný konuþmayý öðrendiðimiz taktirde, dünyanýn
daha iyi ve daha mutlu bir yer olacaðýný
þimdiden görebilmek bana büyük bir
heyecan veriyor. Kutlanacak ne çok þeyimiz var!" Michael R.Parry
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Canlý KRYON Celsesi

“Bu Zamanlar Ýçin
Gerekli Bilim”
Bu canlý kanallýk Albuquerque, New Mexico'da verildi 14 Þubat 2010
Çeviren: Saffet Güler

Selâmlar sevgililer, ben manyetik
hizmetten Kryon'um. Birçoðunuza
garip görünebilecek bir þekilde tekrar
buradayýz. Bu sesi iþitmeye alýþmanýzý
ve buradaki realiteyi anlamanýzý istiyorum. Belki kendinize "Bu gerçek mi?"
diye sorabilirsiniz. "Kryon, gerçekten
kanallýk yaptýðýna, sesin perdenin diðer
tarafýndan geldiðine inanmakta zorlanýyorum. Bu çok zor!" diyebilirsiniz.

Bugün söylediðiniz bu ise, Ýnsan
Varlýðý, içinde bulunduðun üç - boyutlu
kutunun dýþýnda çalýþmak için çabalamaktan gelen sözcüklerle bu kadar
dürüst olmakla kutsandýðýný söyleyeceðim.
Kendi Yüksek Benliðinin, kendi
inancýnýn, kendi psiþenin doðru sorularýný sorarsan, ummadýðýn ortaya çýkan
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þeylere sahip olmaya baþlarsýn. Çünkü
bu aslýnda perdenin diðer tarafýndaki
kuantum deneyimdir. Partnerim [Lee]
ve ben bu konuþmayý sizin için lineerleþtiriyoruz. Bu kuantum bir deneyimdir ve dilin bunun sadece küçük bir
parçasý olduðu anlamýna gelir. Web
sayfasýnda dinlediðiniz audio ve
gördüðünüz sözcükler bunun sadece bir
bölümüdür.

Geçmiþte, üçüncü dil
dediðimiz bir þeyden bahsettik.
Bir süre önce tanýmlanan bu
üçüncü dil lineerlikte olan bir
dil deðildir. Üçün katalizörünün
dilidir. Nümerolojide üç
rakamýný katalizör eylem rakamý
olarak kullanýyoruz. Yani
hepiniz kuantum olan seviyede
verilmekte olan þeyi alma
yeteneðine sahipsiniz ve
sayfadaki sözcükler gibi dilde
deðil. Bu özel mesajýn
okuyucusu bile kuantum bir
deneyimi isteyebilir ve gerçek
zamanda bu odada olanlarla
birlikte celsede olabilir.
Size biraz bilim vereceðiz. Bunun
için belki de garip bir yer seçtik
[Albuquerque, New Mexico]. Ama
aslýnda seçmedik, çünkü biz kuantum
þekilde düþünüyoruz. Bu yere gelmek
ve bu binayý inþa edenleri onurlandýrmak istedik [Yerli Merkezi]. Burada

bulunan, dinleyen atalarý onurlandýrmak istedik. Berraklýk ve saflýðýn
mesajýný vermek için güneybatýnýn sessizliðindeki bu çok sakin yere geldik.
BUGÜNÜN BÝLÝMÝ
Bilimsel bir mesaj verdiðimiz zaman,
partnerimden çok yavaþ ilerlemesini
isterim. Þimdi konuþacaðýmýz þeylerin
bazýlarýný ona açýkladýk ve bazýlarýný
açklamadýk. Bu nedenle ondan yavaþ
gitmesini istedim, çünkü bu açýk bir
þekilde iþitilecek ve okunacak ve
bunun etrafýnda çok þeyler görülecek.
Çünkü bu mesajda gelecek olan þey
sadece ezoterikler deðildir. Sunulacak
olan uygulanabilirlik olacak ve buna
bakan fizikçiler olacak… ve bu partnerimi sinirlendiriyor.
Bu karmaþýk olmayacak, çünkü bilimi anlamayan sandalyede oturan kiþi
bile üçüncü dil vasýtasýyla almaya
gereksinimi olan þeyi alacak. Bu þeylerin neden verildiðini anlayacaklar ve
bunlarý takdir edecekler.
KÜRESEL ISINMA ÝLE ÝLGÝLÝ
GÜVENCE: NELER OLUYOR?
Bu mesajýn uzun olmasý gerekmiyor,
ama iþitmeniz gereken bir mesaj. Çevre
ve bilim ile ilgili. Biraz güvence ve
pozitif haberler ile baþlayalým. Bu
gezegende iklim deðiþikliklerinde
gördüðünüz þeyin Ýnsanlar tarafýndan
yaratýlmadýðýný gözden geçirelim.
Küresel ýsýnma dediðiniz þey hiç de
küresel ýsýnma deðildir ve tekrar
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söylüyorum: Bu her zaman olmuþ olan
döngünün parçasýdýr. Bu bilgi yeni
deðildir ve bu þeyleri yýllar önce ýsýnma fikri ilk kez sunulduðunda anlattýk
ve korku ile sonuçlandý. Ayrýca 1989'da
partnerim benimle bu yolculuða
baþladýðýnda þu anda gördüðünüz iklim
deðiþikliklerini bildirdik. Isýnma fikri
popüler olmadan uzun zaman önce, bu
döngüyü beklemenizi anlatýyordum.
Kuzey Kutbu birçok kez eridi ve
birçok kez geri geldi. O geliþip büyüyor ve küçülüyor. Su buharlaþma döngüsü [Kryon'un su döngüsü dediði þey]
Gaia'nýn çalýþtýðý þekildir. Ancak, bu
kez bunun beklenenden daha erken
burada olduðu görülüyor ve bu birçok
insaný alarma geçiriyor. Eðer Gaia'dan
tam þimdi bu yere gelmesini isteseydiniz, Gaia þu mesajý verirdi: "Ýnsanlar
buna neden olmadý." Bununla ilgili
alarm olmamasý veya yapýlan eylemler
olmamasý için bu bilgiyi veriyorum.
Ancak, ayný zamanda enerjinizi nasýl
yarattýðýnýzý deðiþtirmek için bir talimat olduðunu söylüyorum. Havaya
saldýðýnýz þey önemlidir, çünkü saðlýðýnýz için zararlýdýr. Havaya saldýðýnýz
þey Gaia'yý deðil Ýnsanlýðý incitiyor.
Gaia düþündüðünüzden çok daha
dirençli, kendini toparlayabilir. Gaia
ummadýðýnýz þekillerde ve umduðunuzdan çok daha çabuk kendini ayarlar.
Kirliliðe katkýnýz geçmiþteki birkaç
doðal volkanik patlamayla karþýlaþtýrýlýnca önemsizdir. Gaia kendisine özen
gösterir ve süreç yeni veya sürpriz
deðildir. Ancak, insanlýk için "Havayý
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temizleyin, daha uzun yaþarsýnýz" diyoruz. Bu, yaratmýþ olduðunuz iklim
döngüsünü durdurmak ile ilgili deðildir. Yaþam için saðduyu ile ilgilidir.

Daha soðuk olacak. Bu, bugünün konularýndan biridir. Soðuk
ile mücadele etmek için daha
fazla enerjiye gereksiniminiz
olacak ve geçiþte size bununla
ilgili tavsiye vermiþtik ve bugün
bunlardan birinden tekrar bahsetmek istiyoruz. Çünkü sizinle
tartýþtýðýmýz þeylerin bazýlarýyla
ilgili üç boyutun kutusunun dýþýnda düþünmenizin zamanýdýr.
Düz bir çizgide düþünüyorsunuz.
Geçmiþ bazý kavramlarý düþünmeniz
gerekmez, þeyleri varsayarsýnýz ve
sonra düz çizgide düþünerek
yaratýrsýnýz. Size bu bilgiyi verdiðim
ayný zamanda, ayrýca bu özel kavramýn
gezegende zaten bilindiðini söyleyeceðim. Bu onun þeklidir. Size daha
önce Ýnsan Varlýðýnýn baþýna gelmeyen
bir þey vermiyoruz. Özgür seçim
iþlevsel bir sözcüktür. Bu özgür seçim
niteliðini onurlandýrmak için, bugün
sunulan þeyler, bunun gibi bir mesajý
aktarmadan önce Ýnsan Varlýðý için
önceden gerçekleþmiþ olmalýdýr. Bu,
Ýnsanlarýn bunu tezahür ettirdiði bir
durum yaratýr.
Bu içgörüler insanlýk tarafýndan
alýndýðý zaman, bunlar normal olarak
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gezegende ayný anda tek bir yerden
daha fazla yerde ilham olarak iner.
Yani, keþfin görünüþleri kaybolmamalarýný saðlamak için genellikle üç dört yerde ayný anda gerçekleþir. Bu
þuna benzer:

Gezegenin titreþimi aydýnlanmýþ veya aydýnlanmamýþ insanlýðýn titreþimiyle açýlýp kapanan
büyük bir kapýya benzer. Eðer
gezegenin düþük titreþimini
yaratarak bu kapýyý kapatmayý
seçerseniz, o zaman bilgi, icat
ve keþif kaybolur. Bunlar uzaklaþýp gider, çünkü insanlýk bakmayý bile umursamaz! Ancak,
titreþim yüksek olduðu zaman,
kapý açýlýr ve keþif ve icat
görülmeye hazýr þekilde "oraya
serilir". Ruh icatlarý cimrice
daðýtmaz, yarattýðýnýz sistem
buna izin verir. Çünkü yüksek
bilim her zaman oradadýr, ama
insan bilinciyle gezegenin ne
kadar yüksek titreþtiði ile bu
icatlarýn ne kadarýnýn mevcut
olacaðýný gezegendeki Ýnsan
Varlýklar tertip eder. Bu, son
50,000 yýlda ne kadar çok bilimi
kaybetmiþ olduðunuzu açýklar.
Bugün sahip olduðunuz herhangi bir þeyden daha fazla kuantum düþünen toplumlar vardý.

Burada, bugün ileri teknoloji icatlarýna sahip olmanýzda, ama düþük anlayýþ
bilincine sahip olmanýzda gerçek bir
ironi vardýr. Sadece 3B için programlanan olaðanüstü hesaplama gücünüz
var! Daha sonra bu sizin için komik
olacak.
Sizin için direkt olarak yerküreden
elde edilebilir olan muazzam enerji
vardýr ve bu bedavadýr. Sizin serbest
enerji dediðiniz þey deðildir, çünkü onu
çýkarmak için bir ekstraktör (çýkarýcý
alet) inþa etmelisiniz. Ama o her
yerdedir; ebedidir (onu bitiremezsiniz)
ve bu jeotermal enerji olarak
adlandýrýlýr.
JEOTERMAL ISI
ELDE ETMENÝN
YENÝ YOLLARI
Bunun hepsi ayaklarýnýzýn altýnda, o
kadar uzak deðil ve bu doðal ýsýdýr.
Sondaj yapmanýz ve buhar üretmeniz
için yeterince sýcaktýr. Termal enerjinin
doðal iþlemi vasýtasýyla buhar üretebilirseniz, buhar türbinlerini çalýþtýrýp
elektrik yaratabilirsiniz. Bu, þiddetli
kýþlarda hayatta kalmak ve evlerinizi
ýsýtmak için gereksinim duyduðunuz
gücü yaratacaktýr. Elektrik bir evi ýsýtmak için kullanýlan en etkili yöntem
olmayabilir, ancak havayý kirleten yöntemlerle karþýlaþtýrýlýnca en temizi olabilir. Eðer elektriðin kendisini çok
etkin bir þekilde yaratabilirseniz, günlük kullaným için çok daha uygulanabilir olur.
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Buharý kullanarak baþka elektrik
üretme yollarý da vardýr. Ýnsanlýk çok
dikkatle hazýrlanmýþ buhar makinelerine bayýlýr ve bunlarý çok, çok uzun
bir zamandýr kullanmaktasýnýz.
Bugünün nükleer reaktörleri çok geniþ
buhar makineleridir. Nükleer reaktörleri kullanarak suyu ýsýtýrsýnýz ve bu
ýsýyla buhar üretirsiniz, bu buhar türbünlerinizi çalýþtýrýr. Size düþünceðiniz
bir þeyler veriyoruz. Nükleer gücün
tehlikeli olan yan ürünleri vardýr. Çok
temiz olmasýna raðmen jeotermal de
tehlikeli olabilir. Böylece þimdi yeni
bir þeylerin tartýþmasýný açýyoruz.
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Böylece þimdi size aþaðýlara kadar
delmeden nasýl buhar üretileceðinin
yanýtýný vereceðim ve bu daha önce
kabul etmiþ olduðunuz þeyi "kutunun
dýþýnda" düþünmeyi gerektiriyor.

Ta baþýndan beri delip sondaj
yapacaðýnýzý ve yerküreye içinde su olan bir boru yerleþtireceðinizi düþünüyorsunuz. Ýçine
su koyarsýnýz, dýþarý buhar çýkar. Ancak, bu mesafenin sadece
bir kýsmýný delmek zorunda
olduðunuzu ve sývýyý kaynatmak
için yeterince ýsý bulacaðýnýzý
Eðer yerin altýnda yaklaþýk beþ kilometre sondaj yapabilirseniz, buhar
söyleseydim ne olurdu! "Ýmkânmakinesi iþi yapmak için yeterince ýsý
sýz" derdiniz. Bu özellik yerkürebulursunuz. Þimdi, sizin için beþ kilonin yüzeye çok yakýn sýcaklýða
metre yerkürenin yüzeyinde düz bir
sahip olan sýcak noktalarý üzeçizgide ölçüldüðünde çok uzak bir
mesafe deðildir. Birçoðunuz aslýnda bu rinde mevcuttur, ama bu özellikmesafeyi okula ve iþe gitmek için yüler delmenizi istediðimiz yerrürsünüz ve bunun çok uzak olmadýðýný lerin çoðunda mevcut deðildir.
kavrarsýnýz. Ancak bu mesafeyi deleYanýt suyu kullanmamaktýr.
cekseniz, teknik olarak zor ve tehlikeli
Gezegende sahip olduðunuz en
olur. Bu sadece sondajý yapan için
tehlikeli deðildir, gezegen için tehlikeli yüksek teknolojiyi, bunlarla evolabilir. Yerkürenin kabuðundan
lendirmeyi ummadýðýnýz þeylerle
aþaðýya doðru beþ kilometre boyunca,
evlendirmenin zamanýdýr ve bu,
özelliði olan ceplerden geçersiniz…
kutunun dýþýnda düþünmektir.
belki gaz salýverme; belki ateþ salýverme; belki su salýverme. Baþka hiçbir
þey yoksa, bazen kabuðun kendisinin
yaðlayýcý maddesinin bütünlüðü adýný
vereceðimiz þeyi kesintiye uðratýrsýnýz.
Burada söylediðim þey, sadece beþ
kilometre delerek bir deprem potansiyelini bile yükseltebilirsiniz.

Bu biraz daha kuantum olan düþünce
þeklidir, sadece olmasý gerektiðini
düþündüðünüz þeyi veya alýþmýþ
olduðunuz þeyi görmek yerine tüm
resmi görmek. Burada çözümler vardýr
ve bazýlarý zaten bildiðiniz þeyler.
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Suyun belli bir sýcaklýk
noktasýnda kaynadýðý zarif
kimya vardýr ve yanýt þudur:
Jeotermal kapalý sistem bir
makinede bu maddeleri ve
bu akýþkanlarý bu kimya ile
kullanmayý öðrenmek, bu beþ
kilometreyi kazmanýzý gerektirmez. Ýki kilometreye ne dersiniz? Bu bilinen kimyayý kullanarak, mesafenin sadece bir kýsmýný delmek ve buhar için ihtiyacýnýz olan ýsýyý elde etmek
mümkün olur.
Bunu size söylüyoruz, çünkü bunu
yapmaya ihtiyacýnýz olacak. Eðer bu
tavsiyeyi önemserseniz, keþfin zamanlamasýnýn ve eþzamanlýlýðýnýn yakýn
olduðunu görürsünüz. Yani, bunun hepsini anlayacaksýnýz ve elementlerin bir
araya geleceðini ve buhar makinesi
elde edeceðinizi kavrayacaksýnýz. Ve
bunu inþa etmek beþ yýl sürmeyecek ve
tehlikeli olmayacak ve onu bir kabuk
ile örtmek zorunda olmayacaksýnýz.
Çok daha kolay olacak. Duman
püskürtmeyecek. Kirletmeyecek ve
onun yakýnýnda olmaktan endiþe duymayacaksýnýz. Bunu düþünün…
Gaia'dan gelen ebedi olan doðal ýsý!
Evlerinizi ve iþ yerlerinizi ýsýtmak için
gereksinim duyacaðýnýz elektriði yaratacak… çünkü en sonunda hava soðuyacak. Bu bir numara idi.
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ÝNSANLIÐIN TAM ÞU ANDA
EN ÇOK ÝHTÝYAÇ
DUYDUÐU ÞEY
Size bir diðer içgörü vereceðiz: Bu
yeni deðildir, aþaðýdaki bilgi bilinmekteydi, sanayi tarafýndan uygunsuz þekilde satýldý ve paketlendi. Fikir zaten
bilindiði için, halkýn bunu görebilmesi
ve bu mesajý dinleyen veya okuyanlarýn bunu anlamasý için bunu size
burada vereceðim. Sandalyelerde oturanlarýnýz bile kavramý anlayacaksýnýz,
ama bilim adamlarý ve fizikçiler bunu
yürürlüðe koymak zorunda olacaklar.
Zamaný gelmedikçe bundan burada
bahsetmezdik.

Nüfus artarken, iklim
deðiþirken insanlýðýn en çok
ihtiyaç duyacaðý kaynak
(muhtemelen siz bunu zaten
tahmin ettiniz): Taze sudur!
Su zaten çoktandýr azalýyor.
Yanlýþ yerlerde ve çoðunlukla
(kar suyu) akýþý zaptetmek için
alt yapý tesislerini olmadýðý
bölgelerde çok daha fazla kar
yaðdýðýný fark edeceksiniz.
Rezervuarlar ve su kanallarý
eski iklim modelleriyle eski
enerji için inþa ediliyor.
Nüfus artarken, su sorun
olacak.
(Devamý Gelecek Sayýda)

