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Sevgili Dostlar
Bazý þeylerin geriye dönüþü olmayacak biçimde deðiþmekte olduðunun farkýndasýnýzdýr. Bazen ürkütücü olarak görsek de, biraz daha üstten bakmaya çalýþýrsak, bu deðiþimlerin aslýnda bir ilerleme olduðunu,
daha iyi, daha doðru, daha bilgili, daha sevgili, daha birlik olma
yolunda adýmlar olduðunu algýlayabiliriz. Çoðumuz güzelliklerin,
saflýðýn, sevgi ve saygý dolu dünyanýn geçmiþte kaldýðýný düþünürüz.
Günümüzden 150 yýl önceki orta yaþ grubu insanlarýn görüþlerini bulup okuyanlarýmýz, o zamanýn olgun kiþilerinin de ayný dertten
yakýndýklarýný, dünyanýn ve çevrenin çok bozulduðuna, gençler arasýnda artýk hiç saygýnýn kalmadýðýna esefle hayýflandýklarýný görebilirler.
Belki de bizler asýrlar boyu hep geçmiþi yüceltip ona özlem duyarken
aslýnda kendi çocukluk günlerimizi arýyoruz kim bilir, henüz bir türlü
büyümek istemediðimizden... Ýçimizdeki iyimserlik, pozitiflik kaybolmadýkça, sevdiklerimizden gerçek anlamda, biz istemezsek eðer, ayrýlmayacaðýmýzý bildikçe, zaman ve dünya nasýl deðiþirse deðiþsin
sevgimizin deðiþmeyeceðinden emin oldukça, gelecek günleri, lunaparka giden çocuklar gibi heyecanla ve coþku dolu bekleyebiliriz.
Çocukluk günlerimizde bizi seven büyüklerimizin bizi yüzüstü býrakmayacaðýndan, baþkalarý bizi incitse ve yorsa da sýcak yuvamýzda kendimizi onaracaðýmýzdan emin, geçimimizi ve varlýðýmýzý sürdürmeyi dert
etmenin ne demek olduðunu bilmeden yaþarken büyümeyi çok isterdik.
Þimdi eðer yetiþkinsek çevremizin dar olmadýðýný, yalnýzca bu dünyadan ibaret olmadýðýný, gerçek ailemizin, yuvamýzýn dünya dýþýnda da
varolduðunu anlayabilmeliyiz. Onlarýn bizi her zaman sevgiyle koruyup
gözettiklerinden emin olduðumuzda gelecekle ilgili korkularýmýz çok
azalýr. O zaman günlere ve geleceðe gereken önemi ve deðeri daha çok
veririz. O zaman geliþmeyi ve deðiþmeyi endiþe dolu, kötümser ruh
haliyle deðil de, sevinç ve umut dolu aklý özgürce çalýþan çocuklar gibi
bekleriz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Bir davranýþta
bulunurken bunun bizim
yönümüzden iyi mi veya
kötü mü olduðunu nasýl
anlayacaðýz? Örneðin
bu, karþýmýzdakine tesiri
olan bir davranýþsa,
onun yönünden iyi midir,
kötü müdür? Burada
bizim niyetimiz çok
önemli rol oynar.
Niyetimiz kendimize veya
karþýmýzdakine faydalý
olan ve iyi neticeleri
olan bir þey yapmak
mýdýr, yoksa sadece
kendi egomuzu ve
nefsanî arzularýmýzý
tatmin gayesini güden
bir yönde midir?

Dr. Refet Kayserilioðlu

Ýyilik ve Kötülük
Nedir?

SEVGÝ DÜNYASI

Erdem - Arkadaþlarla
yaptýðýmýz bir tartýþmada
iyilik nedir, kötülük nedir diye sordular. Verdiðim cevaplara çeþitli itirazlar oldu. Benim de
kafam karýþtý. Þimdi
sorulan sorularý, yapýlan
itirazlarý size soracaðým.
Acaba iyilik ve kötülük
deyince ne anlýyoruz?
Özden - Ýyilik ve kötülük oldukça göreceli
kavramlardýr. Çünkü zamana, kiþiye ve yerine
göre deðiþik þekiller arzederler. Meselâ komþunun çocuðuna bir para
verdiðinizi varsayalým.
Siz iyilik yaptýðýnýzdan
eminsiniz. Çocuk da
kendisine iyilik yapýldýðýný düþünerek sevinmektedir. Fakat tam o
sýrada annesi hýþýmla
ortaya atýlýr ve: "Rica
ederim çocuða para vermeyiniz, onu tembelliðe
ve aylaklýða alýþtýrýyorsunuz!" der. Çocuðuna
da çýkýþarak parayý size
geri verdirtir. Genel olarak düþünürsek çocuða
para vermek iyilik midir,
yoksa kötülük müdür?
Erdem - Mademki
annesi istemiyor, parayý
vermek doðru deðil.
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Özden - Anneye göre
doðru deðil, ama gerçekte acaba doðru deðil mi?
Ben diyebilirim ki parayý
veren için de, alan çocuk
için de çok doðru ve iyi
bir davranýþtýr. Parayý veren hem kendisi fedakârlýk göstermek imkânýna
kavuþmuþ, hem de çocuða bir fedakârlýk örneði
vermiþtir. Ayrýca çocuk
da böylece bir arzusunu
veya ihtiyacýný tatmin
etmek imkânýna kavuþmuþtur. Þimdi acaba anne mi iyi hareket etmekte, yoksa parayý veren
kimse mi? Burada elimizde ölçü ne olacaktýr?
Erdem - Her ikisinin
de haklý, haksýz olduðu
yönler var. Ama çocuðun
terbiyesinden anne
sorumlu olduðuna göre
onun fikrini kabul etmek
lâzýmdýr.
Özden - Fikrini kabul
edip etmemek ayrý þey,
bir davranýþýn doðru olup
olmadýðý, iyi veya kötü
olmasý baþka þeydir.
Erdem - Bu davranýþ
iyi midir, kötü müdür?
Özden - Þimdi bu davranýþ hakkýnda kesin ka-

rarýmýzý vermeden önce
bize iyiyi ve kötüyü tayin ettirecek ölçüler üzerinde duralým. Bir þey niçin iyidir, niçin kötüdür?
Erdem - "Ýyi" bizim
hoþumuza giden þeyler;
"Kötü" ise istemediðimiz, beðenmediðimiz,
hoþumuza gitmeyen
þeylerdir.
Özden - Acaba hoþumuza gidip gitmemesi
iyilik için bir ölçü olabilir mi her zaman? Bir
çocuk ders çalýþmadýðý
için hocasýnýn ona kýrýk
not vermesi çocuðun hoþuna gitmediði için kötüdür dememiz lâzýmdýr.
Gerçekte ise bu kötü
deðil, bilâkis çocuða bir
kamçý yerine geçeceði ve
dersine daha iyi çalýþmasýný temin edeceði için
iyidir, ona iyiliktir. Hoca
yönünden düþünürsek bu
en doðru ve en iyi davranýþtýr. Hâlbuki çocuðu ilk
anda üzmüþ, hoþuna gitmemiþ ve çocuktan kötü
damgasýný yemiþtir.
Erdem - Hoþuna gitmekten baþka iyide bize
fayda vermesi özelliði de
vardýr. Yani bir þey bize
fayda veriyorsa iyidir.

SEVGÝ DÜNYASI
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Özden - Peki bu faydayý kime göre ölçeceðiz? Öðretmene göre mi,
yoksa öðrenciye göre
mi? Bu örneðimizde,
öðretmen yönünden
fayda ve zarar düþünülemez. Öðrenci yönünden
ise: Kýsa vadeli bir
düþünceyle kötüdür.
Çünkü kýrýk not almak
faydalý deðil, sýnýfta
kalmaya kadar giden
zararlý ve can sýkýcý bir
iþtir. Hâlbuki uzun bir
vade içinde düþününce
iyidir. Çünkü çocuk ilk
anda belki üzülmüþtür
ama neticede dersi
öðrenmiþ, okumasýnýn
esas gayesi gerçekleþmiþtir. O halde bir þey
zamana göre kâh iyi, kâh
kötü olabilmektedir.
Erdem - Faydalý
olmayý neye göre tayin
etmek lâzýmdýr. Her
hadisede faydalý olup
olmadýðýný tayin bu
kadar kolay deðildir.
Mesela bir çocuðun
dayak yemesi faydalý
mýdýr, zararlý mýdýr?
Özden - Bazen faydalý,
bazen de zararlýdýr. Yani
çocuðu terbiye ettiði
zaman faydalý, çocuðu
terbiyesizliðe sürüklediði

zaman ise zararlýdýr.
Faydanýn ölçüsü bu
duruma göre, çocuðun
terbiye olmasý esasýna
dayanmakta, genel olarak
söylemek gerekirse
çocuðun tekâmülünü
saðlarsa faydalýdýr. O
halde fayda da tekâmül
ettirip ettirmediði temel
esasýný arayacaðýz.
Erdem - Buna göre
tekâmül ettiren þey faydalýdýr, faydalý olan þey
de iyidir mi diyeceðiz.
Özden - Evet tekâmül
ettiren her þey iyidir.
Erdem - Peki bir davranýþýn tekâmül ettirici
olup olmadýðýný biz nasýl
tayin edeceðiz? Her zaman bir davranýþýn tekâmül ettirici olup olmadýðýný tayin etmek pek
kolay deðildir. Örneðin
dilencilik bir insan için
tekâmülü gerileten bir
davranýþ olduðu halde,
diðer bir insan için
tekâmülü ilerleten bir
davranýþtýr. Çünkü bu
insan esasýnda merhametsizdir. Baþkalarýndan
merhamet ve yardým
dilenerek merhametin
deðerini öðrenmekte
merhametsizliðin acýsýný

bizzat çekmektedir.
Özden - Doðru söylüyorsunuz, bir davranýþýn
tekâmül ettirici olduðunu
her zaman tayin etmemiz
mümkün olamaz. Bir
kimsenin, acý ve eza çektirdiði birisine: "Caným
bu seni tekâmül ettiren
bir þeydir, ben bunu
senin iyiliðin için yaptým" demesi, pek tuhaf
olur. Böyle bir kiþiye:
"Be birader bu davranýþýnýn karþýndakini
tekâmül ettireceðini sen
nereden bildin, ilahi terazi senin elinde mi?"
demezler mi? O halde
nasýl hareket edeceðiz?
Bir davranýþta bulunurken bunun bizim yönümüzden iyi mi veya kötü
mü olduðunu nasýl anlayacaðýz? Örneðin bu,
karþýmýzdakine tesiri
olan bir davranýþsa, onun
yönünden iyi midir, kötü
müdür? Burada bizim
niyetimiz çok önemli rol
oynar. Niyetimiz kendimize veya karþýmýzdakine faydalý olan ve iyi
neticeleri olan bir þey
yapmak mýdýr, yoksa
sadece kendi egomuzu
ve nefsanî arzularýmýzý
tatmin gayesini güden bir
yönde midir?
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Erdem - Yani niyetimiz iyilik olurken bile
bunun ne tarz bir iyilik
olduðunu da mý araþtýracaðýz. Bu çok zor olur o
zaman. Mesela ben falancaya sadaka vermek
istedim, adam da buna
muhtaç. Siz diyebilirsiniz ki: "Sen bu sadakayý
Allah'ýn hoþuna gitmek,
cennetini garantilemek
için verdin. Yani bu uzun
vadeli bir alýþ veriþtir."
Özden - Biz o sadakayý
gerçekten cenneti ve ilahi
lütuflarý düþünerek mi
verdik, yoksa hiç böyle
bir niyetimiz yoktu da
yardým etmek arzusunu
duyarak veya yardým etmeyi kendimize bir vazife bilerek mi yaptýk.
Gerçek niyetimizi sadece
biz bilebiliriz. Zaten esas
önemli olan da onu bizim
bilmemizdir. Eðer bize
göre gerçek niyetimiz
diðerkâmca ise o davranýþýmýz iyidir, tekâmül
ettiricidir.
Erdem - Bu
davranýþýmýzýn bizi tekâmül ettireceðini düþünmemiz de egomuzdan
kaynaklanan bir bencillik
olmaz mý?
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Özden - Ben þunu
yapayým da tekâmül
edeyim dersek, kendi
menfaatimizi düþünmüþ
oluruz. Ama "yardým
vazifedir ve ilahi bir
emirdir" demiþsek ve
öyle yapmýþsak, neticede
tekâmül de etsek bu yine
diðerkâmca bir iþ olur.
Niyet çok önemlidir.
Erdem - Yine kafam
karýþtý benim. Þimdi iyilik nedir, kötülük nedir,
þunu bana öz bir þekilde
anlatsanýz lütfen.
Özden - Ýyilik ve kötülük göreceli þeylerdir yani zamana, yere, kiþiye
ve þartlara, bulunulan
çevrenin kabullerine göre
deðiþen bir þeydir. Bir
yerde veya bir zaman
yahut bir þahýs için iyi
olan ayný davranýþ baþka
bir çevrede, baþka þartlarda ve baþka þahýs için
kötü olabilir. Meselâ içki
ikram etmek içki içenlerin sofrasýnda iyi bir davranýþ olduðu halde, bir
hocaya içki ikram etmek
kötü ve hattâ hakaret
manasýný taþýyan bir
davranýþtýr. Ýçki sofrada
içilirse iyidir de, yolda,
sokakta içilirse kötüdür.

Falan insan için iyidir,
falanca için kötüdür.
Erdem - Yani herkese
uyan genel bir iyi veya
kötü yok mudur?
Özden - Hayýr yoktur.
Çünkü herkesin tekâmül
seviyeleri farklýdýr. Bir
seviye için iyi olan,
baþka bir seviye için
kötüdür. Bir davranýþýn
her seviyedeki insan için
iyi olmasý için bütün
insanlarýn ayný seviyede
olmalarý lâzýmdýr ki bu
da mümkün deðildir.
Genel olarak söylemek
gerekirse iyi niyetle yapýlan, þahsý veya karþýsýndakini tekâmül ettiren,
onun kýsa veya uzun
vadeli olarak hoþuna
gidecek olan bir davranýþ
"Ýyi"dir. Fakat görülüyor
ki bu da çok elastikidir.
Ýyinin ve doðrunun
kesin ölçüsünü ise
insanýn kendi vicdaný
tayin eder. Herkesin vicdanî hükmü kendi
tekâmül seviyesine uyar,
o halde kendi yönünden
en doðru olaný "Ýyi"dir.
Yani vicdanýmýzýn iyi
dediði þey bizim için iyi,
kötü dediði þey bizim
için kötüdür.
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Çaðýna ve Geleceðe
Damgasýný Vuran Filozof

Beni Tanrýnýn varlýðýna götüren iki þey var:
Biri baþýmýn üstündeki yýldýzlý gökyüzü,
diðeri içimdeki vicdan, yani hak ve adalet duygusu...
Immanuel Kant

SEVGÝ DÜNYASI
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Bizi, bu yazý serimizde Kant'ýn materyalizm tarihine olan etkisi,
yani inanç dünyasýnda yaptýðý deðiþiklikler ilgilendiriyor. Ancak
onun Locke gibi, Hume gibi ampiriklere (deneyci) cevap verirken,
Tanrý'nýn ve ruhun varlýðýný kanýtlamaya çalýþan eski metafizikçilerin ne gibi yanlýþlara düþtüklerini de uzun uzun dile getirdiðini
görmekteyiz. Saf aklýn bu konularda kesin yargýlara varmasýnýn
mümkün olmadýðýný, inancýmýzý saf aklýn verileriyle saðlamca
kuramayacaðýmýzdan bu yolu terk etmemiz gerektiðini söylemektedir. Slogan haline getirdiði ünlü deyiþi fikrini özetlemektedir:
"Ýnanca yer açmak için bilgiyi kaldýrmak zorundayým". Aklýn ve
bilginin inanç dünyasýndan kovulmasý anlamýna gelen bu görüþün
ve doðurduðu sakýncalarýn üzerinde biraz durmamýz yararlý olacak.
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

Katolik Hýristiyan Kilisesinin
Engizisyonla, hür düþünceli aydýnlarý
din dýþýna çýktýklarý gerekçesiyle diri
diri ateþte yakýp, ölüme göndermesi,
batý dünyasýnda birkaç yüzyýl sürmüþtü. Ama ne çare ki, susturmak bir
yana; kutsal kitaplardaki bozulmalar,
eklemeler ve çýkarmalar korkusuzca
ortaya serilerek Vatikan can evinden
vurulmaktaydý. Bilimsel buluþlarla,
kutsal kitap metinleri arasýndaki çeliþkilerin dile getirilmesinde de duraksanmamýþtý. 19. yy. Avrupasý'nda
düþüncelere hükmeden, artýk Papa'lýk
deðil filozoflardý. Ne var ki böylece
Tanrýsal bildirilerin ýþýðýndan
mahrum akýl yürütmelerle gerçeðin
sezgisine varmak, deveye hendek atlatmak kadar zor olduðundan; her
kafadan bir ses çýkýyor, düþünen
kafalar neye tam baðlanacaðýný kestire-

memenin þaþkýnlýðýný yaþýyordu. Geçip
giden bir deve kervaný hakkýnda,
sadece izlerini inceleyip akýl yürütüp
bað kurarak, önemli bilgilere ulaþabilirdik ama, kervaný oluþturup yola
koyan sahibinden öðreneceklerimizle
bilgilerimiz tam kesinleþmez miydi?!..
Þimdi bile insanoðlu bu ikisini bir
edememenin; yani akýl, mantýk ve bilimle elde edecekleriyle, Evrenin
Yaratýcýsýndan gelen bilgileri sentezleyememenin þaþkýnlýðýný yaþayýp durmuyor mu?
18.yy Avrupasý'ný ve gelecek yüzyýllarý iyice anlayabilmek için, iþte bu tek
yönlü bilgi sistemi ile; yani sadece
akýl, mantýk, sezgi, gözlem ve deneyle
gerçeklere varmak isteyen büyük bir
filozofun Ýmmanuel Kant'ýn (17241804) vardýðý sonuçlarý, eleþtirisel bir
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mantýkla yeniden sizlerle paylaþmakta
çok yarar görmekteyim. Gelecek yazýmda artýk bu defa da, bayraðý filozoflardan devralýp, düþüncelerin tek
hükmedicisi konumuna giren bilim
adamlarýnýn, dünyada canlýlarý oluþmasý konusundaki fikir çatýþmalarýný
inceleyeceðiz.
CETVEL GÝBÝ
DÜMDÜZ BÝR YAÞAM

"Sabah uyanmak, kahve içmek,
yazmak, ders vermek, öðle
yemeði yemek... Hepsinin de hiç
deðiþmeyen belli zamanlarý
vardý..." Kant'ýn þaþmaz bir
programla çizilmiþ hayatýný
yakýnlarý böyle anlatýrlar,
"Ýmmanuel Kant (1724-1804),
kurþunî paltosuyla, elinde bastonu evinin önünde göründü mü
ve þimdi bile 'Filozofun Yolu'
denen ýhlamur aðaçlý uzun, dar
yola doðru yürümeye baþladý
mý, komþularý saatin tam üç
buçuk olduðunu bilirler, saatlerini ona göre ayarlarlardý.
Mevsim ne olursa olsun, bu
yolda bir aþaðý bir yukarý yürür
dururdu. Hava kapalý ise, ya da
yaðmur bulutlarý varsa, yaþlý
uþaðý Lampe, bir koruyucu melek gibi, elindeki þemsiyeyle ona
ayak uydurmaya çalýþýrdý..."

SEVGÝ DÜNYASI

Hayatý böylesine programlý ve yeknesak geçen Kant'ýn düþünce dünyasý,
yeknesak ne kelime, tam anlamýyla
dolu dolu geçiyor, insanlýðýn fizik ve
metafizik problemlerine çözüm üretmek için en çetrefil konularýn içine dalmakta tereddüt göstermiyordu.
1724'de Prusya'nýn (Almanya)
Könisberg þehrinde ahlâklý ve iyi bir
Hýristiyan olarak yaþamayý kendilerine
amaç edinmiþ, orta halli bir ana-babanýn çocuðu olarak doðduðunda, ilerde
felsefede devrim yapacak biri diye
kimse bir tahminde bulunamazdý. Ufak
tefek, hastalýklý bir bedeni vardý, ama
kendisiyle barýþýk ve neþ'eli mizacý
etrafýyla uyum içinde yaþamasýný
saðlýyordu. Aslýnda yaþam tarzý olarak
bu uyumu ölümüne kadar sürdürmüþtü.
Gelgelelim þu ortalýðý allak bullak
eden, en yakýn arkadaþýna bile: "Þu
sinir törpüsü, þu her þeyi kýrýp döken
Kant!" dedirten düþünceleri olmasaydý.
Kafasýnýn metafizik (Fizikötesi)
konulara son derece yatkýn olduðu,
bundan olaðanüstü bir haz duyduðu,
yazdýðý eserlerden açýkça belli. Hâlbuki
gençlik yýllarýnda metafiziðin yaný sýra
Newton fiziði baþta olmak üzere,
matematik ve astronomi gibi pozitif
bilimlere de büyük emek vermiþti.
1755 de okutmanlýk yapmak üzere
üniversitede görev aldýðýnda, ilk eseri,
gözünün nuru metafizik üzerineydi
ama, bugün Kant-Laplacc kuramý diye
bilinen, güneþ sisteminin oluþumunu
anlattýðý ikinci kitabý onu izlemekte
gecikmemiþti. Bu tür uygulamalý bilim-
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ler Kant'ýn düþünce dünyasýndaki esas
açlýðý doyuracak deðil, onu oyalayacak
uðraþlardý. Varlýðýn son temelleri, varlýðýn özü ve anlamý, her þeyin ilk sebebi "Bütün varolanlarýn ortak ilkeleri"
gibi metafizik problemlerdi onu asýl
ilgilendiren. Tales'den itibaren, gelmiþ
geçmiþ filozoflarý, Aristolarý,
Descartlarý, Leibnizleri, Wolfflarý,
derinliðine inceliyor, üstelik de öðretmenliðini yapýyordu. Bilge kral Büyük
Frederik'in Prusyasý'nda düþünmek,
araþtýrmak ve bunu o devre göre çok
özgür bir þekilde dile getirmek zaten
teþvik edilip durulmuyor muydu? Bilgi
ve öðrenme tutkunu kýrkýna merdiven
dayamýþ Kant, üniversitedeki çok
deðiþik derslerin yorucu hocalýðýna
raðmen, bu özgür ortamla ve kendisiyle barýþýk, bekâr hayatýnýn
olaðanüstü intizamý içinde, araþtýrmalarýný aralýksýz sürdürmekten geri
durmuyordu.
DOGMATÝK UYKUDAN
SÝLKÝNEREK UYANIÞ
Özgürlüðün bedeli, en ters, en acýmasýz, en yýkýcý düþüncelerin
söylenebilmesi, kitaplarýn yayýnlanabilmesidir. Aydýnlanma sürecini yaþamakta olan Prusya (Almanya) da bundan nasibini almaya baþlamýþtýr.
Fransa'da, Ýngiltere'de yazýlan ve inanç
dünyasýný temelinden sarsan materyalist kitaplar Almanca'ya çevriliyor ve
derin tartýþmalara neden oluyordu.
Leibniz felsefesi dimdik ayakta durduðundan Almanya, materyalizme
"evet" demiyor, aksine onu kýyasýya
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eleþtiriyordu ama, kuþkulanmaktan da
kendini alamýyordu. Tartýþma
dünyasýnýn tam göbeðinde yaþayan
Kant da bunlardan nasibini almakta
gecikmemiþti. O zamana kadar
öðrendikleri ve düþündükleriyle kendisi için kurduðu metafizik dünya
temellerinden sarsýlmaktaydý.
Ýngiltere'de yaþayan David Hume
(1711-1776) isimli bir düþünürün
"Ýnsan Zihni Üzerine Bir Araþtýrma"
adýyla yayýnladýðý kitabýnda; sebepsonuç (nedensellik) kavramýnýn bile
bizim zihnimizin bir uydurmasý
olduðu, doðada hiç de böyle bir þeyin
bulunmadýðý, bizim beþ duyumuzla
elde ettiðimiz çaðrýþýmlar ve alýþkanlýklarla, doðada böyle bir þeyin varlýðýný vehmettiðimiz öne sürülüyordu.
Hume'un bu fikri kabul edilirse,
geliþmekte olan doða bilimleri, Fizik,
Kimya, Astronomi bile temelsiz kalacaktý. "Ayný sebepler, ayný sonuçlarý
doðurur" temel ilkesi olmadan pozitif
bilimlerden nasýl söz edilebilirdi?!.
Tümevarým'a bile kuþkuyla bakan ve
her þeyi beþ duyumuzun bir cilvesi
olarak gören Hume için tümdengelim
ve onun öz çocuðu metafizik bilgilerinin yeri, sadece ateþe atýlmaktý.
Bunu kitabýnda açýkça öðütlüyordu:
"...Ýþte bu ulu sýrlara ermeye
çalýþýrken felsefe bu yüzden olsun
cüretkârlýðýnýn keþke farkýna varsa da
böylece bu karanlýk ve tereddütlerle
dolu alaný terk ederek, gerekli bir
alçakgönüllülük içinde, kendi öz ve
gerçek ülkesine, yani her günkü hayatýn incelenmesine dönse. Burada,
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böyle uçsuz bucaksýz þüpheler, kararsýzlýklar ve çeliþmeler okyanusuna atýlmadan, kendi araþtýrmalarýný nasýlsa
harcayabileceði bir sürü zorluklar bulacaktýr" (MEB-2.Baský s:156)

"Þu halde eðer prensiplerimize
sadýksak, kütüphanelerimizi
gözden geçirdiðimizde, neleri
fedâ etmemiz gerekir! Elimize
mesela teoloji veya skolastik
metafiziðe ait bir eser alýrsak
kendimize þunu soralým:"Bu
eserde acaba nicelik veya sayýya dair usavurmalar (muhakeme) var mý? Hayýr. O halde
eseri ateþe atýnýz; zira içinde
safsata, kuruntu ve boþ hayalden baþka bir þey bulunamaz"
(s:251)
Fransa'dan, Ýngiltere'den, özellikle
Hume'dan gelen fikirlerle "Dogmatik
uykusundan uyanan" Kant, kýrklý yýllarýný yaþarken, büyük bir iç çatýþmasýnýn fýrtýnalarýyla boðuþuyordu.
Dünya görüþü sarsýlmýþtý. Bu arada can
havliyle ünlü Ýsveçli spiritüalist
medyum Swedenborg'u (1688-1770)
bile iyice incelemiþ, öte âlemden mesaj
alýnabilmesinin olabilirliðini irdelemeye çalýþmýþtý. Swedenborg hakkýnda
1766'da yazdýðý "Bir Hayal Görür'ün
Metafizik Düþleri" kitabýnda onu
"Fantastik" olarak sýfatlasa da, o günkü
metafiziðin de ayný derecede
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"Fantastik" olduðunu öne sürerek fikirlerini pek küçümsemez, hatta
Swedenborg'un þahsý için "Pek Yüce"
sýfatýný kullanarak hayranlýðýný belirtir.
Esas patlamasýný 19. yüzyýlýn ikinci
yarýsýnda yapacak olan uygulamalý
spiritüalizma için Swedenborg, 100 yýl
öncesinden bir baþlangýçtýr sadece. Bu
bunalýmlý yýllarda Kant'ý en çok coþturan Rousseau'nun (Ruso) (1712-1778)
düþünceleri, özellikle onun Emil isimli
çocuk terbiyesiyle ilgili kitabýdýr. Bu
kitabý okumak için Kant, saat ayarý gibi
olan günlük programýný bile aksatmýþtýr. Aklýn verilerinin bu derecede
saldýrýya uðradýðý ve akla güvenin
sarsýldýðý o yýllarda, Ruso'nun aklý ikinci plana atýp, iç dünyamýzý, duygularýmýzý, içimizden gelen sesi ön plana
çýkaran þiirsel ifadeleri Kant'ý adeta
büyülüyor, yarasýna merhem oluyordu.
Ancak bütün bunlar Kant için geçici
rahatlýklardý. Hume'un saldýrýlarýna
aklýný doyuracak, içini rahatlatacak
kesin cevaplar bulmadan huzursuzluðu
dinmeyecekti.
SAF AKLIN TENKÝDÝ
Nihayet 1769'da 45 yaþýnda, problemi inandýrýcý bir biçimde çözdüðüne
kanaat getirmiþti. Kýlý kýrk yarar, konularý bütün detaylarýyla her soruya cevap
verecek þekilde ortaya koymaya alýþmýþ kafa yapýsý, acele etmemesini emrediyordu. Tam 12 yýl bulduðu çözüm
üzerinde kafa yordu, her yönüyle geliþtirdi. Artýk hayatýnýn en ünlü kitabýný,
800 sayfalýk dev eserini "Saf Aklýn
Tenkidi" ni yazmaya sýra gelmiþti.
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Ýþin bu tarafý kolaydý; birkaç aylýk
zahmetten sonra 1781'de kitabýný
yayýnladý. Böyle büyük hacimli kitabý,
metafiziðin 2000 yýllýk problemlerine
ýþýk tutan çetrefil ifadeleri kaç kiþi,
hangi dikkatle okuyacaktý; okuyan ne
kadar anlayacaktý?!. Kant üþenmez, iki
yýl sonra 140 sayfalýk "Prolegomena"
kitabýyla düþüncelerini daha sade, daha
özlü þekilde okuyucularýna sunar ve
yavaþ yavaþ etrafýn ilgisini çekmeye
baþlar. Böylece daha sonra yayýnlayacaðý "Pratik Aklýn Tenkidi" ve "Yargý
Gücünün Tenkidi" kitaplarýnýn ortamý
hazýrlanmýþ olur.
Bizi, bu yazý serimizde Kant'ýn
materyalizm tarihine olan etkisi, yani
inanç dünyasýnda yaptýðý deðiþiklikler
ilgilendiriyor. Ancak onun Locke gibi,
Hume gibi ampiriklere (deneyci,
görgücü) cevap verirken, Tanrý'nýn ve
ruhun varlýðýný kanýtlamaya çalýþan
eski metafizikçilerin ne gibi yanlýþlara
düþtüklerini de uzun uzun dile
getirdiðini görmekteyiz.
Saf aklýn bu konularda kesin yargýlara varmasýnýn mümkün olmadýðýný,
inancýmýzý saf aklýn verileriyle saðlamca kuramayacaðýmýzdan bu yolu terk
etmemiz gerektiðini söylemektedir.
Slogan haline getirdiði ünlü deyiþi
fikrini özetlemektedir: "Ýnanca yer
açmak için bilgiyi kaldýrmak zorundayým". Aklýn ve bilginin inanç dünyasýndan kovulmasý anlamýna gelen bu görüþün ve doðurduðu sakýncalarýn üzerinde biraz durmamýz yararlý olacak.
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Kant, ampiriklere cevap verirken son
derece haklý olarak þunu öncelikle
belirtir: Biz sadece beþ duyumuzdan
ibaret deðiliz. Duyularla aldýklarýmýzý
kendi yapýsýna göre biçimleyip sentezleyen bir akýl yönümüzü nasýl inkâr
edebiliriz? Öyle ya, iþ sadece duyulardan ibaret olsaydý, hayvanlarýn da
bizler gibi derin düþüncelere,
yapýcýlýða, ediciliðe, buluculuða
eriþmesi mümkün olmaz mýydý? Onlar
da bizler gibi ayný tecrübeleri yaþayýp
durduklarý halde sadece algýlama
safhasýnda, zekâ diyebileceðimiz bir
yerde kalýp, ilerisine geçemiyorlar. Biz
öyle miyiz ya? Örgütlenmiþ duyu diyebileceðimiz algýlardan, onlarý da
örgütleyerek kavramlara, kavramlardan
bilgilere, bilgileri örgütleyerek bilimlere ve en nihayet hepsini örgütleyerek
bilgeliðe kadar ulaþmýyor muyuz? Bu
sürecin oluþmasýnda insan olarak
doðuþtan getirdiðimiz akýl cevherimizin ve onun kendine göre yapýsý ve
kanunlarý olduðunu mutlaka hesaba
katmalýyýz. Öyleyse biz hayata
ampiriklerin dediði gibi boþ bir balmumu veya boþ bir levha olarak geliyor
deðiliz. Kant bu noktada bir adým daha
atar ve aklýmýzda deneyden türemiþ
olmayan, deney-öncesi (a priori) önermelerin (hüküm, yargý) de bulunduðunu ispata çalýþýr. Zaten onun "saf
akýl" dediði de budur. Yani deneyden
baðýmsýz, içinde beþ duyudan hiçbir
þey bulunmayan aklýmýz. Kant'ýn
kitabýnda esas belirtmek istediði, bu
"saf akýlda" matematik gibi, mantýk
gibi kavramlarýn deneyden türemeden,
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deney-öncesinden mevcut olduðudur.
Hume'un inkâr ettiði sebep-sonuç
kanunu da matematik, mantýk gibi
doðuþtan aklýmýzda bulunmakla beraber, onlarýn ancak deneyle açýklanabilmesinden dolayý, sentetik (tümevarýmsal) yargýlar olduðunu, ancak onlarýn varlýk sebebinin deneye dayanmadýðýný sayfalar boyu kanýtlamaya çalýþýr
(Bakýnýz: Prolegomena - Hacettepe
Üni. Yayýnlarý sayfa: 29 - 44)
Felsefede "sentetik, apriori önermeler" baþlýðý altýnda çok tartýþýlmýþ ve
Bertrand Russell gibi matematikçilerin
bile haklý itirazlarýna neden olmuþ bu
konuda, akýl için ortaya koyabileceðimiz þu örnek birleþtirici bir rol
oynayabilir: Bir akýl gücüyle,
cevheriyle donatýldýðýmýz kuþkusuz.
Aklý, hücreleri balmumuyla kapatýlmýþ
bir bal peteði gibi düþünelim. Dünya
hayatýnda yaþadýðýmýz tecrübelerden
çýkardýðýmýz bilgiler, bu peteðin
hücrelerini tek tek açan, içindeki
yetenekleri ortaya çýkaran bir katalizör
görevi görürler. Yani bu bilgiler aklýn
yapýtaþýný oluþturmazlar -o zaten aklýn
yapýsýnda var- onun çalýþmasýný,
iþlemesini, buluculuðunu, yapýcýlýðýný
ortaya çýkarmasýný saðlarlar. Öyleyse
aklýn düþünce üretmesinde en büyük
etken, her þeyden önce akýlda bu
yeteneðin zaten var olmasýdýr.
Dostumuzun tarifiyle "binbir kere binbirin bir edilerek" bize özgürce düþünelim diye hazýr olarak verilmiþ bu akýl
mekanizmasýnýn mevcudiyeti
vazgeçilmez bir ön þart olmakla
beraber, yeterli deðildir. Aklýn çalýþ-

SEVGÝ DÜNYASI

masý için duygularýmýza, tecrübelerimize de mutlaka ihtiyacý vardýr. Kant,
eðer matematik - mantýk - nedensellik
gibi konularda aklýmýzýn yapýsýnýn bunlarý bulmaya uygun bir þekilde dizayn
edildiðini, ancak tecrübeler yaparak bu
yeteneklerini açýða çýkarabileceðini
ileri sürseydi, bunca tartýþmanýn önü
kesilmiþ olurdu. Dostumuz, o özlü
ifadesiyle, mantýðýn tarifini yaparken,
hem aklýn, hem ruhun, hem de tecrübe
ve bilginin önemini vurgulamaktadýr:
"Mantýk; aklýn bulduðu, duygunun
doðurduðu, bilginin yoðurduðu,
tecrübenin çocuðudur..."
Kant, "saf akýl" tarifiyle beþ duyudan
ve tecrübeden baðýmsýz olarak saf
düþünce üreten bir cevher tarifi ortaya
koyduðundan, tarif edilen bu "saf akýlla" ruh gibi, Tanrý gibi tecrübe alaný
dýþýndaki soyut mevcudiyetlerin varlýklarýnýn kesin olarak ispat da, inkâr da
edilemeyeceðini ileri sürer. Sadece
Tanrý deðil, tecrübeden baðýmsýz olarak
saf akýlla türetilen bütün metafizik
yargýlarýn da bu þekilde kesinliklerinden emin olamayacaðýmýzý söyler.
Bu ifadeleri meslektaþý metafizikçileri
ve özellikle din adamlarýný, teologlarý
kendisine düþman edecekmiþ, Kant
bunlara aldýrmaz. Onun için önemli
olan gerçeðin araþtýrýlmasýdýr.
Aslýnda ruh gibi, Tanrý gibi manevi
varlýklarý tartýþýrken iki hususu birbirinden peþinen ayýrmamýz gerekir.
Biz onlarýn tözlerini (cevherlerini),
nasýl olduklarýný, yani mahiyet bilgisi
diyebileceðimiz ana yapýlarýný mý;
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yoksa varlýklarýný, yokluklarýný mý
tartýþýyoruz? Eðer tartýþma, mahiyetleri,
tözleri konusundaysa lafý uzatmaya
gerek yok. Bilemeyeceðimizi peþinen
teslim etmeliyiz. Ne aklýmýzýn bugünkü
gücü, ne de tecrübe dünyasý bize bu
konuda bir ipucu veremez. Yok, konu
onlarýn varlýðý, yokluðuyla ilgiliyse,
tecrübe ve bilgi ile çalýþan aklýmýz
bunun ispatlarýný yapabilecek güçtedir.

Kant, "saf aklý" tecrübeden
baðýmsýz olarak tarif ettiðinden,
Tanrý'nýn varlýðýnýn ontolojik,
kozmolojik, fiziko-teolojik ispatlarýný doyurucu bulmuyor.
Hâlbuki Tanrý, âlemler içinde de
dýþýnda da etken olan bir varlýktýr. Yani onun eli, dünya olaylarý
içinde de, biz görmesek bile,
etken olarak iþ görmektedir. Biz
O'nun mahiyetini bilemesek de,
varlýðýnýn delillerini, evrenin ve
canlýlarýn iþleyiþini inceleyerek,
olaylar üzerinde düþünerek, en
azýndan kendimizi tam ikna edecek tarzda tam bir karara varabiliriz. Nitekim tecrübeden
baðýmsýz olarak "saf aklý"
çalýþtýran Kant bile, metafizikçilerin Tanrý'nýn fiziko-teolojik
kanýtlarýný, yani amaçlý, planlý
bir evrende yaþadýðýmýz
konusunda ortaya konan kanýtlarý tam reddedemediðinden
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"Bu kanýtlarý sadece bir 'mimar'
ortaya koyuyor, yeterli bir Tanrý
görüþü saðlamýyor" diyerek
tartýþmayý baþka bir alana kaydýrmaktadýr.
Bir uzaktan kumandalý oyuncak
arabayý seyre dalsak ve onu yöneten
çocuðu görmesek, bir arabanýn en modern dans figürleriyle hiçbir yere çarpmadan yaptýðý zarif hareketlerin mutlaka bir akýl tarafýndan yönlendirildiðini
rahatlýkla söyleriz. Yöneten kimdir,
nasýl bir þeydir, mahiyeti, yapýsý nedir,
görmüyoruz, duymuyoruz ki söyleyelim. Ama onun mevcudiyetini ve ne
yaptýðýný bilen zeki bir varlýk olduðunu
mutlaka onaylarýz. Bu örnekte olduðu
gibi ruh ve Tanrý gibi manevi güçlerin
bizatihi kendilerini beþ duyumuzla
gözlemlememiþ olsak bile, onlarýn
olaylarý yönlendirmedeki etkilerini akýl
terazimizde iyice tarttýktan sonra varlýklarýný ve sýfatlarýný onaylamakta
gecikmeyiz. Ancak hiçbir tecrübeye,
deneyime metelik vermeden, sýrf
aklýmýzý çalýþtýrarak en büyük gerçeklere varacaðýz dersek, sadece "zihin
sporu" yapmaktan öte bir þey elde edemeyiz. Dostumuzun söylediði gibi:
"Tecrübesiz akýl iþe yaramaz!.."
Kant'ýn, hiçbir somut delile dayanmayan, spekülasyon üzerine spekülasyon yapan, gerçekler dünyasýyla iliþiðini kesmiþ metafizik düþüncelere "çürük
mal" gözüyle bakmasýna elbette hak
vermek gerekir. Ancak yeterli tecrübeler üzerine kurulmuþ olan derin
düþüncelere de insanlýk her zaman
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muhtaçtýr. Böyle derin düþüncelerle
elde edilecek sonuçlara -fizik olsun,
metafizik olsun- tam anlamýyla bel
baðlayabiliriz.
PRATÝK AKLIN TENKÝDÝ
Kant, "Saf Aklýn Tenkidi"nde varlýðýný kanýtlayamadýðý Tanrý'yý "Pratik
Aklýn Tenkidi"nde tekrar yeryüzüne
indirir. Onun "Pratik Akýl" dediði, olaylarýn içinde , haþýr-neþir olan, karar
veren, uygulayan, hisseden, aðlayan,
gülen, yerine göre "vicdan azabý"
çeken tarafýmýzdýr. Yani, duyularýn
dýþýnda deðil, tamamen içinde olan
tarafýmýz. Ýþte bu pratik akýlla Kant;
Tanrý, özgür irade, ruh ve ölümsüzlük
gibi konularýn varlýðýný kanýtlamaya
çalýþýr. Ýçimizdeki ahlâk duygusu, ödev
duygusu ve vicdan melekemiz Kant'ýn
delilleridir. Ahlâk derken; ödül ve
cezadan kaynaklanmayan hür ahlâký
kastetmektedir. Cennet vaatleriyle, ya
da Tanrý'da erime dilekleriyle yapýlan
þartlý iyilikler deðildir kastettiði. Bu
konuda söylediði aynen þudur: "Yoksa
Muhammed'in cenneti, ya da teozoflarýn ve mistiklerin Tanrýlýðýn içinde
eriyerek onunla birleþmeleri, her biri
kendi beðenisine göre kendi ucubesini
akla zorla sokardý ve aklý böylece bu
biçimde düþlere terk etmektense, akla
hiç sahip olmamak daha iyi olurdu.
(Pratik Aklýn Eleþtirisi-Hacettepe Üniv.
Yayýnlarý s:"131)
Yani Kant; icabýnda, uðruna çýkarlarýmýzý rahat ve huzurumuzu bile fedâ
ettiðimiz; hak, adalet, doðruluk gibi ön
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þartsýz ahlâki davranýþlarýmýzýn varlýðýný temel almaktadýr, iþte böyle koþulsuz
ahlâkýmýzýn ve onu gerçekleþtiren
pratik akýl tarafýmýzýn varlýðý Kant'a
göre bizlerin "serbest irade" sahibi
olduðumuzun kanýtýdýr. Bu dünyada
tam ahlâklý hale gelemeyeceðimize
göre bizim bir "öte âlem" yaþantýmýz
olmalýdýr. Hiçbirimiz mükemmel
olmadýðýna göre, bir mükemmel varlýðýn, bir Yaratýcýnýn mevcudiyeti
gereklidir. Kant'ýn ispatlarý özetle
böyledir. Aslýnda Kant, "Pratik Akýl"
tarifiyle bizim "Ruh" dediðimiz, irade
sahibi, karar sahibi yönümüzü ortaya
koymaktadýr. Kendisi akýl ve ruh diye
iki ayrý cevherin ayrýmýný yapmadýðýndan, aklý, saf ve pratik diye ikiye
ayýrarak incelemek zorunda kalmýþtýr.
Kant'ýn insan aklýnýn iþleyiþini ortaya
koymak için verdiði büyük emek elbet
takdire deðer. Ve bugün de insanlýðýn
ondan alacaðý bilgi ve düþünceler mutlaka var. Ancak Kant'ýn inanç dünyasýndan aklý kovmasýnýn gelecek nesillerin materyalizme sapmalarýnda olumsuz bir etken olduðunu da görmekteyiz.
Aklýn kovulduðu yere, yalanýn, yanlýþýn, safsata ve batýlýn girmesi çok kolay
olmaktadýr. Bugün bazý din ve tarikat
baðlýlarýnýn aklý ve mantýðý devre dýþý
býrakma gayretleri nesillere yarar deðil,
zarar vermektedir. Ruso ve Kant'ýn da
etkilediði Protestan ülkelerde, bugünkü
bilim çaðýnda bile, inancý sadece iç
duygularýyla, içlerinden gelen sese göre
oluþturan ezici bir dindar çoðunluk
yaþamaktadýr. Ama sonuç da ortadadýr:
Nesiller Tanrý'dan uzaklaþmaktadýr!..

SEVGÝ DÜNYASI

Aydýnlýða
Açýlan
“Pencere”
Güngör Özyiðit, Psikolog

Aydýnlanmanýn bilgesi Ýlhan
Selçuk da, aðabeyinin ardýndan
Hakka doðru yürüdü.
Gerisinde, PENCERE'sinde,
elli yýllýk birikiminin anlamý ile
yüklü beyaz bir boþluk býraktý.
O dopdolu beyaz boþluk,
aydýnlanmanýn ýþýðýný
simgeliyordu.

Neydi aydýnlanma? Aydýnlanma
düþüncesinin öncülerinden Kant, onu
þöyle tanýmlýyor: "Aydýnlanma, insanýn
kendi kabahati sonucu ortaya çýkan
ergin olamama durumunu aþmasýdýr.
Ergin olamama ise, kiþinin aklýný,
baþkasýnýn yol göstericiliði olmaksýzýn
kullanamamasý demektir. Kendi kabahati olmasý da, baþkasýnýn yönlendiriciliði olmadan kendi aklýný kullanma
kararlýðý ve cesaretini gösterememe-
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sidir." Buna göre aydýnlanmanýn parolasý þu oluyor: Kendi aklýný kullanma
kararlýlýðýný ve cesaretini göster!..
Ýlhan Selçuk, hayatý boyunca tam da
bunu yapar. Aklýnýn, saðduyusunun,
insanca duyarlýlýðýn ýþýðýnda olaylarý
deðerlendirir, gerçeði görür ve gösterir.
Kýrk beþ yýl önce Cumhuriyet'teki ilk
köþe yazýsýnda, köþesine neden "Pencere" adýný verdiðini þu sözlerle anlatýr:
"Evren, söz üstüne bina edildi. Ve
insanlar bu binada yeni binalar kurup,
yeni pencereler açtýlar. Pencereler önce
küçüktü; sonra büyüdüler, büyüdüler,
büyüdüler… Pencereler büyüdükçe
aydýnlýk çoðaldý. Bu aklýn aydýnlýðýdýr.
Atatürk'ün Türkiye'ye açtýðý pencereden ýþýk düpedüz girer: Aklýn ýþýðý!.."
Her gün yazý yazmak ve düzeyini düþürmemek, insaný geren, yoran, çok uðraþ isteyen bir iþtir. Ýlhan Selçuk, bu
zorluktaki zarafeti ne güzel deðerlendirir:
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"Her gün düþünmek,
her gün yazmak, her gün
araþtýrmak, her gün çalýþmak zorunda olan insan,
yirmi dört saat sürekli
form tutmak zorundadýr.
Bunun olaðanüstü yararlarý vardýr bir insanýn ve
yazarýn geliþmesinde.
Herhangi bir olayý
incelemek için çalýþmak
zorundasýnýz. Bu zorunluluk, insanýn itici gücüdür. Ama eðer tembelseniz ve bu çalýþmayý yapmazsanýz, o zaman içi boþ bir çuvala
dönersiniz. Köþe yazarlýðýný sürdürmek, bir kemancýnýn her gün sekiz saat
egzersiz yapmasýna benzer. Çalýþmadýðý zaman çaptan düþer. Atletler, sporcular için de ayný þey geçerli. Ýnsan,
çalýþmadýðý zaman çaptan düþer."
Ýlhan Selçuk, 'tembel böcekler ya da
çalýþan arýlar' gibi olma ikileminde
ikinciyi yeðler. Ve o nedenle dünya
çapýnda bir yazar olmayý baþarýr. Kalýcý
bir yazýnýn koþullarýný da þöyle belirler:
"Bir yazýnýn üç boyutu vardýr. Bunun
biri zamandýr. Bir yazý, eðer zaman
içinde düþünülmezse, o yazýnýn bir
boyutu eksik kalýr. Ayný zaman da bir
yazýnýn derinliði önemlidir; bu yazdýðýnýz konunun en uç noktasýna kadar
kavranabilmesidir. Bir yazýnýn bir geniþliði de vardýr; yaþadýðýnýz dünyanýn,
yaþadýðýnýz mekânýn ufuklarýný iyi tanýmanýz gerekir. Ancak o zaman, zamana
dayanýklý, kalýcý bir yazý üretebilir."

SEVGÝ DÜNYASI
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"Usta bir köþe yazarý diye tanýmlarsak, Ýlhan Selçuk'a haksýzlýk
Ýþte Melih Aþýk gözüyle ve diliyle
etmiþ oluruz. O ayný zamanda deÝlhan Aðabey:
neme türünün en özgün örneklerini
veren, edebiyat tarihine girmeyi
"Ýlhan Selçuk için onurlu, dürüst,
çoktan hak etmiþ bir yazardýr.
haysiyetli, demokrat, devrimci gibi
Birçok okurun hemen her sabah
sýfatlar sýralamaya gerek yok. Tüm
bir pusula gibi doðruyu gösterdiði
bu sýfatlar için Ýlhan Selçuk demek
inancýyla izledikleri ýþýklý pencere,
yeterli."
köþesinin gizi buradaydý kanýmca.
Ali Sirmen onun için: "Kendi heyke- O, aydýnlanmanýn ýþýklý
'pencere'siydi."
lini yontan adam" diyor. Gerçekten
YAZARLARIN GÖZÜYLE

insanýn yaþamý, kendinin yonttuðu bir
heykeldir.
Düz yazýnýn ve þiirin ustasý Cemal
Süreyya, onu þöyle tanýmlar:

"Onun üzerine yazýlacak bir yazý
için en uygun baþlýk 'sürekli etkenlik' olabilir, ya da 'göz açýcý' ya da
'büyü bozucu' ya da 'baðnazlýk
delisi'. Her þeyi anlatabilen, yalýn,
görgülü, saðlam bir Türkçe'si var.
Çoðunca mizah öðelerinden yararlanýr. Önermekten çok, soru sorar,
eleþtirir. Mizah da yüzde yüz
eleþtirinin silahý olarak ortaya
çýkar. Bu yüzden büyük ölçüde
yergi çizgileri taþýr. Gerçeðin
sesidir o. Yarý otomatik çizgisi de
zaten gerçek diye açýlýr."
Alpay Kabacalý, onun köþe yazarý
olmanýn ötesine geçtiðine iliþkin olarak
þunlarý söyler:

Dili, Türkçe'yi kullanmadaki ustalýðý
ile ilgili Enver Topaloðlu'nun þiirinden
birkaç dize:
Ne yersiz bir virgül
Ne amaçsýz bir hece
Kýsa ve öz
Bilmece
… Ve Erdal Atabek'in sözcüklerle
çizdiði bir Ýlhan Selçuk karakter portresi ki, bu kadar olur:

"Ýlhan Selçuk kültürü: Bilinçli
sadelik. Bilerek seçilmiþ bir yaþam
biçimi. Gösteriþten, alâyiþten, göze
çarpmadan, göze batmadan uzak
bir yaþam kültürü. Hiç televizyona
çýkmadý. Ortalarda hiç görünmedi.
Göründüðü tek yer PENCERESÝ'dir. Az konuþur, çok dinlerdi. Az
yemek yerdi, çatal ucu tadýmlar.
Az içerdi. Dudak deðdirme
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yudumlar. Sade giyinirdi. Sade,
özenli, þýk. Az sözcükle yazardý.
Kýsa, açýk, çarpýcý. Konuþmalarý
sadelik içindeydi. Sesini yükseltmeden konuþurdu. Akýl konuþmalarý. Bilinci coþturan konuþmalar. Bilinçli sadelik. Örnek alýnacak deðerde bir erdem."
Kendisiyle Aydýn'da ilk kez karþýlaþan Erol Ertuðrul, Ýlhan Selçuk'a
"Beyefendi" der. Bu söze karþý
"Erolcuðum bana Ýlhan de, aðabey de,
ama beyefendi deme" der. Bu yakýnlýktan cesaretlenen Erol Ertuðrul, ayný
zamanda mizahýn da ustasý olan bilge
yazara "Aðabey, yýllar önce Marmaris'te geçirdiðin kalp rahatsýzlýðýnýn
bir aþkla ilgili olduðu doðru mu?"
sorusunu, gülerek "Erolcuðum, ben
kalp sektesine kalp sektesi mi derim,
eðer bir aþk için geçirilmemiþse" diye
geçiþtirir.
O sadeliðiyle, küçülmesini bilmesiyle, kendini deðil, kendinde gerçeði
gösterir hep.
AKILCI SAPTAMALAR
Ýlhan Selçuk, bilinci "kendi kaderimizi belirleme gücümüz" diye tanýmlar.
Terörü "Ýnsanlýk bilincine, ulusal bilince karþý bir saldýrý" olarak niteler.
Ýnsanýn ve insanlýðýn geliþimini "bilincin ve özgür iradenin bir ürünü"
olarak görür.
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Ona göre "Hayatýn en büyük iki
gerçeði doðum ve ölümdür; insaný
insan yapan, bunlarýn arasýný nasýl
dolduracaðýna iliþkin kararlardýr."
Parantez içindeki doðum ve ölüm tarihleri arasýndaki yaþam geometrisinin
çizimi bize býrakýlmýþtýr. Kendi ölümünü espri ile karýþýk bir biçimde yumuþatarak irdelemeyi bir aþkýnlýk belirtisi
sayar.
Baðýmsýzlýk ilkesini sadece toplumlar
ve devletler için deðil, bireyler için de
vazgeçilmez bir erdem olarak görür.
Türk-Kürt kardeþliðine inanýr. Þehitler
için "Gencecik çocuklarýn yaþamý üzerinden Türkiye'yi bölüyorlar" diye
hayýflanýr.
Bir yazýsýnda "Çaðdaþ insan kimdir?"
sorusunu þöyle yanýtlar:

"Savaþ uçaklarý kentleri bombalarken tiyatro perdesini açan
çaðdaþ insandýr. Hücum borusu
çalmadan önce cephede türkü
söyleyen çaðdaþ insandýr. Bir
ömür boyu mahpuslukta þiir yazan
çaðdaþ insandýr. Doksan yaþýndayken, güzel bir resmin karþýsýnda yaþamýn tadýný damaðýnda
duyan çaðdaþ insandýr."
Ýlhan Selçuk'a göre Atatürkçülüðün
özü: "Aklýn inançtan, bilimin dinden
baðýmsýzlaþmasýdýr. Eleþtiriyi, sorgulamayý, eleþtirel aklý öne çýkarmaktýr.
Atatürkçülük, aydýnlanma devriminin
Türkçesidir."
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O, eninde sonunda insanlýðýn bir gün
sömürüsüz uygarlýðý kuracaðýna inanýr.
Ýnandýðý doðrularý yazma ve yaþama
adýna baskýlara uðrar, tutuklanýr, iþkenceden geçer. Ýþkence altýndayken
bile, verdiði ifadesinde akrostiþ yaparak bunu bildirir. Ýnancý uðruna çektiklerinden hiç yakýnmaz. "Ýnsanlar
olaylarla denenir" der ve olaylar
karþýsýndaki tavrýnýn, davranýþýnýn, o
kiþinin nasýl biri olduðunu gösterdiðini
söyler.
Bir gün öyle, bir gün böyle yazan,
omurgasýz insanlar, dönekler ve
yalakalar için sadece "Ýnsan aynaya
baktýðýnda, kendi yüzünden utanmamalý" der.
BÝLGELÝÐÝN BELGELERÝ
Onun yazýlarýnýn birçoðu birer bilgelik belgesidir. Ýþte ellerin bize söyledikleri:
"Ellerimizden
öðreneceðimiz çok þey
var. Bin çeþit el var…
Kimi fildiþinden oyulmuþ gibidir… Kimi
kaba saba… Kimi
temiz… Kimi kirli…
Özgürlüðün elleri
nasýrlýdýr. Çünkü krallarýn saraylarýný, derebeylerin þatolarýný o
yapmýþtýr. Saban tutan
da odur, kalem tutan
da o. Özgürlüðün
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elleri, binlerce yýlýn uðraþýyla nasýrlanmýþtýr. Her kim özgürlüðü tanýmak
ister, çalýþmalýdýr. Durmadan, dinlenmeden, yakýnmadan, usanmadan,
sakýnmadan çalýþmalýdýr. Elleri nasýrlaþmadan insan özgürlüðe hak kazanamaz. Her hak bir uðraþýn ürünüdür."
Boþuna "el emeði, göz nuru, alýn teri"
dememiþler. Akýlla gönül iþbirliði yaptýðýnda eller durmaz olur. Her türlü
yapýcý, yaratýcý, bilici ve bulucu
yönüyle kendini gösterir. Akýl ve gönlün elele verdiði elde, emek yüce bir
deðere dönüþür.
Ýnsanýn en yüce eylemi, aklýný
çalýþtýrmasý, yani düþünmesidir. Ýnsaný
hayvandan ayýrt eden niteliði de budur
aslýnda. Ünlü yontucu Rodin,
"Düþünen Adam" heykeli ile bunu
somutlaþtýrmýþtýr. Böyle bir heykel,
kentin en görünen meydanýna konulmayý hak eder kanýmca. Ama ne hikmetse biz onu akýl hastanesinin bahçe-
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sine koymuþuz. Çok düþünürseniz, yolunuz buraya düþer, kafayý yersiniz mi
denmek istenmiþtir acaba?! Ya da
oradaki akýl hastalarýna, düþünmezseniz
sonunuz budur gibi yakýþýksýz, küçültücü, onur kýrýcý bir uyarýda mý bulunmak istenmiþtir?! Düþünme eylemi, ille
trajik bir sonla iliþkilendirilmek
istenirse, böyle bir heykel için en
uygun yer bir hapishane bahçesi olabilir. "Düþün, düþün ha- pistir iþin"
dercesine. Nitekim düþünen birçok
aydýn günün birinde hapsi boylamýþtýr.
Ýlhan Selçuk "Düþünüyorum, öyleyse
vurun!.." yazýsýný þöyle baðlar:

"Eflatun demiþ ki: “Ancak krallar filozof ya da filozoflar kral
olursa devletler mutlu olabilir.
Oysa tarih boyunca devlet yönetimlerinde mantýðýn pek az payý
olmuþtur. Descartes'in ünlü özdeyiþini anýmsayýn: “Düþünüyorum,
öyleyse varým.” Bu özdeyiþ çoðu
yerde þöyle anlaþýlmýþ: “Düþünüyorum, öyleyse vurun!” Çaðýmýzda
fikir özgürlüðüne karþý çýkanlar da
böyle davranmýyorlar mý?"
Onun hayatý bunu kanýtlayan somut
bir örnek "Pitekantropus Erektus" yazýsý, insanýn insanlaþmasýna dönük bir
açýlýmý: "Hollandalý bilim adamý
Dubois, Cava adasýnýn Trinil yöresinde
1889'da bir insan fosili buldu. Hem insansý hem maymunsu nitelikler taþýyan
bu ilkel yaratýðýn, iki ayaðý üzerinde
dikilen ilk atamýz olduðu saptandý.
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Buluþ çarpýcý ve sarsýcý yankýlar
yarattý. Milyonlarca yýllýk geçmiþin
karanlýklarýndan kopup gelen oluþumda
insanlaþan yaratýðýn serüveni ilginçti.
Hayvan gibi yürürken içsel bir dürtüyle
iki ayaðý üzerine nasýl dikilmiþti insan?
Çevresindeki eþ türleri, Pitekantropus
Erektus'a kim bilir nasýl þaþkýnlýkla
bakmýþlardýr? Ýnsan türü içinde ayaða
kalkan ilk atamýz… Selâm sana!.."
Ve bugünün insanýna uyarý:
"Dikil onurunun iki ayaðý üstüne.
Pitekantropus Erektus'a lâyýk olmak
için. Baþýný dikleþtir. Gelecek yýllarda
fosilini bulduklarýnda, iki büklüm görüp de, senin hesabýna utanmasýnlar!.."
Yazar tarihin tanýðý mý olmalý, yoksa
sanýðý mý? Veya her ikisi de mi?
Buyurun okuyun:
"Meksikalý yazar Octavio Paz,
yazarýn konumunu belirtmek için þöyle
demiþ: "Yazarlar tarihin kahramanlarý
deðil, tarihin tanýklarýdýr, yaþamýn
tanýklarýdýr. Eh, bir tanýk olmak da az
önemli þey deðildir. Ne var ki, tanýk
edilgendir. Tanýk, ses ve anlam
çaðrýþýmýyla hemen sanýk sözcüðünü
anýmsatýyor. Ülkemizde yakýn yýllarýn
tarihçesi, yazarlarýn tanýklýðýndan çok,
sanýklýðýyla simgelendi. Kimi, sanatýn
yüce doruðuna týrmanan; kimi, yaþadýðý
dönemin güncelliðinde yazýya güç
veren; kimi, insanlýk uyanýþýndaki
ivmenin bilincini yurduna hemen yansýtmak isteyen nice yazarýn, tanýk
olmak bir yana, sanýk olmaktan bir
ömür boyu kurtulamadýðýný görüyoruz.

SEVGÝ DÜNYASI
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Bugünkü Türkiye'de yazarýn sürekli
sanýklýðý mühürlü mumla onanmýþtýr.
Yazarýn sanýklýðýna öylesine alýþtýk ki,
artýk kimse bu durumu önemsemiyor.
Ama bu konuda güzel olan bir þey var:
Demek ki Türk yazarlarý edilgen
deðillerdir ve yaþadýðýmýz çaðýn tanýklýðýný sanýk sandalyelerinde vurgulamaktadýrlar."

"Kimi insan Japon Gülü gibidir.
En zor günleri bekler açmak için.
Karanlýk, soðuk, fýrtýna, tipi výz
gelir. O kiþiyi ne kýþýn geri dönmesi korkutabilir, ne kýraðý çalmasý, ne don tutmasý… Heeey!..
Yurdumun Japon Gülleri…
Hepinize merhaba!.."

Ýlhan Selçuk ne yazýk ki, sanýk olarak
öldü. Bunun onuru ona ait þüphesiz;
peki utancý kime?!.. O, engellemelere,
baskýlara boyun eðecek, pes edecek, ya
da çýkarla elde edilebilecek bir insan
deðildi. "Japon Gülü" yazýsýnda her
türlü koþulda açmasýný bilen, zor günlerin çiçeði Japon Gülü'ne övgü düzer:

Herkesin, Babýâli'nin Ýlhan
Aðabeyisi, aðabeyisi Turhan Selçuk'la
yan yana, Hacý Bektaþ'ýn koynunda
yatýyorlar þimdi. Hz. Ali'nin, barýþ,
kardeþlik, adalet gibi nimetlerle
donanan sofrasýna bir Tanrý misafiri
daha eklendi. Yazgýlarý hemen hemen
ayný. Künyeleri ise belli:

Ýki kardeþ, karýndaþ
Atatürkçü, laik
Demokrat ve çaðdaþ
Aydýnlanmaya adanmýþ
Ýki kabiliyet
Adres Cumhuriyet
Ýkisinde de görülen
Gösteriþten uzak
O harikulade aleladelik
Öylesine soylu, seçilmiþ sadelik
Düþünce denizinin derinliklerinde
Oluþan iki inci
Devrimci…
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1960 - 2000 Döneminin
Eðitimine Genel Bakýþ - I
Yalçýn Kaya

Eðitim gibi toplumsal konularýn irdelenmesi ve eleþtirilmesi ancak aradan yýllar geçip de
o eðitim düzeninin meyveleri
alýnmaya baþladýðýnda
olanaklýdýr. Bu nedenle 19602000 dönemine dönük eleþtiriler
için belki de çok erken.
1960 devrimini takip eden yýllara özgü, ilk kitlesel öðrenci
eylemleri, öðretmen boykotlarý,
okul-öðrenci-öðretmen niteliklerinin erozyona sürüklendiði,
öðretim kurumlarýnda çalkantý
ve anarþilerin yaþandýðý 19751980 yýllarý; gelecekteki eðitim
araþtýrýcýlarýna sayýsýz belge
býraktý. Ne var ki geleceðin
eðitim araþtýrýcýlarý, Türk Milli
Eðitimi'nin giderek nitelik kaybýna uðradýðýný bir iç acýsý ile
saptamak zorunda kalacaklardýr.

Her milli eðitim bakanýnca "reform"
adý altýnda getirilen her yenilik baþarýlý
sonuçlar vermekten uzak kalacak ve
1920-1960 arasýnda 27 bakan
deðiþtiren Türk Milli Eðitimi 19602000 yýllarý arasýnda da bir o kadar
bakan deðiþtirecek, ülkenin eðitim
kadrolarýnýn kilit noktalarýna ise politik
yakýnlýklarý ile iktidara dayanan kiþiler
getirtilecektir.
Hazýrlanan hükümet programlarýnda
kimi zaman "maarif" kimi zaman
"eðitim" uzun bölümler halinde sunulacak, "on yýlda okulsuz köy býrakýlmayacaðý" sözleri verilecektir. Üstüne
üstlük "Öðretim Birliði Yasasý'nýn mutlaka uygulanacaðý" söylenecek ve
"Atatürk ilkelerinin her kademede egemen kýlýnacaðý" da vurgulanacaktýr.
Her yüzeysel deneme "eðitim reformu"
adý altýnda tanýtýlacak, gelip geçici
bakanlar arasýndan "az zamanda çok
iþler yapmýþ olma" heveslileri de çýkacaktýr.
Sözünü ettiðimiz dönemde, hükümetparti programlarý arasýnda göz yaþartýcý
saptamalar, öneriler de vardýr. 19502000 yýllarý arasýnda kýsa aralýklar
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dýþýnda, "milliyetçi-muhafazakâr"
olduklarýný vurgulayan iktidarlar
iþbaþýnda olmasýna karþýn, örneðin
1979'daki hükümet programýnda
"Eðitimin beynelmilelci ve Marksist
tesirlerden kurtarýlacaðý" gibi ilginç bir
öneri de yer almýþtýr.
1961-1981 arasýnda yürürlüðe konulan ve Milli Eðitimin çeþitli birimleri,
görev ve çalýþmalarýyla ilgili 218 ayrý
yönetmeliðin var olmasý eðitimde
yaþanan kargaþaya bir örnektir sanýrým.
1990 yýlýnda eðitimimizi doðrudan
ilgilendiren mevzuat yýðýntýsýnýn üç
büyük ciltte toplam 2548 sayfayý kapsadýðýný da belirtelim.
Tüm bu çalkantýlar arasýnda, uzun
yýllarýn emeði ile oturmuþ ya da bizim
oturmuþ olduðunu sandýðýmýz birçok
ilkeyi, yöntemi, disiplinleri terk
ettiðimiz de yadsýnamaz. Bazý örnekler
verirsek: Ýlkokul, ortaokul, lise bitirme
sýnavlarýnýn kaldýrýlmasý, Türkçe'nin
baraj dersi olmaktan çýkarýlmasý,
üniversitelere ortaokul düzeyinde
Türkçe dersi konulmasý gibi ilginç
sonuçlar ortaya çýktý. Milli tarih, milli
coðrafya gibi dersleri okutma giriþimlerinde bulunan bakanlarýn, "Eflatun'u
okutmazsak ne olur?" biçiminde
söylemlerde bulunarak felsefe derslerini yadsýdýðý günleri de gördük.
Edebiyat dersleri "sakýncasýz ölü ozanlar ve yazarlar antolojisi" biçimine
dönüþtü. Türkiye'nin laik bir ülke
olduðu gerçeði ders kitaplarýnda bile
çok az yinelemeyle yer aldý.
Milli Eðitim Bakanlýðýnca 1981 yýlýnda kabul edilen T.C. Ýnkýlâp Tarihi ve
Atatürkçülük programýnýn açýkla-
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malarýnda, "lâiklik" sözcüðü yalnýzca
bir kez ve aþaðýdaki biçimde geçmekte:
"Bu kavramýn dinsizlik olmadýðý
belirtilerek, Atatürk'ün Ýslâm dinine
olan saygýsý kendi sözleriyle açýklanacak; onun esas itibariyle, gericilik,
yobazlýk ve boþ inançlarla, din
istismarcýlýðýna karþý olduðu üzerinde
durulacaktýr."
Bu dönemlerde okul kitaplarý nitelik
yoksunu, baþ döndürücü rantlar peþinde
koþan niteliksiz yazarlar tarafýndan ele
alýndý, içi boþ dýþlarý ise gösteriþli bir
biçimde öðrencilere sunuldu. Cumhuriyetin ilk yýllarýndan baþlayarak yaptýrýlan bahçeli, oyun salonlu okul
binalarý günümüzde çekicilikten uzak,
çiçekli, aðaçlý bahçelerden yoksun,
özensiz, sevimsiz adeta "çocuk silolarý"
gibi yapýlmaktadýr.
Giderek artan sayýda açýlan ÝmamHatip Okullarý ise baþlangýçta 633
sayýlý Diyanet Ýþleri Yasasýnýn 22. maddesine göre imamlýk, hatiplik, Kur'an
Kursu öðreticiliði, gerektiðinde müftülük, vaizlik gibi görevleri yapmak üzere ortaöðretim din görevlileri yetiþtirmek üzere açýlmýþtý. 1972 yýlýnda kabul
edilen Ýmam-Hatip Liseleri Yönetmeliðinin 1. maddesi þöyle diyordu:
"Lâik eðitim sistemimiz içinde, Milli
Eðitim Bakanlýðýnýn hizmetleri arasýnda ayrý bir meslek okulu niteliðinde,
Öðretim Birliði Yasasýnýn 4. maddesi
gereðince kurulmuþ bulunan ÝmamHatip Okullarýnýn amaçlarý 633 sayýlý
Diyanet Ýþleri Yasasýnýn 22. maddesine
göre imamlýk, hatiplik, Kur'an Kursu
öðreticiliði, gerektiðinde müftülük, vaizlik gibi görevleri yapmak üzere
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ortaöðretim görmüþ din görevlileri
yetiþtirmektir."
Ýmam-Hatip Liselerinin günümüzde
sayýlarý 800'ün üzerine çýkmýþ, üstelik
"ben senden daha çok açtým" denilerek
politikacýlar arasýnda yarýþma konusu
bile yapýlmýþ okullardýr. Günümüz
Türkiyesinde cami sayýsý 70 bin'lere
varmýþ buna karþýn okul sayýsý 68
bin'lerdedir. Üstelik her yýl cami sayýsýna 1500 tane eklenmektedir. Kur'an
Kursu sayýsý ise resmi olmayan bildiriler göre 4800 olup, bu kurslarda, denetim ve gözetim ilkelerinden uzak 155
bin çocuk okutulmaktadýr.
Toplumun gereksinimi olan okullarý
ise devletin açmasý yerine "hayýrsever
vatandaþlar" tarafýndan yaptýrýlmasý
gibi "hayýrlý" bir yol seçilmiþtir. Birçok
hayýrseverin hem adýný ölümsüzleþtirmek hem de devlete ödeyeceði
verginin bir bölümünü bu iþe ayýrýp
toplumun duasýný almak(!) için bu yolu
seçtikleri de bir baþka gerçek.
Günümüzde okul ve saðlýk tesisi gibi
kamu binalarý yaptýrmak, karaparacý ve
çeteciler için devlet bürokrasisiyle
iliþkiye geçmenin aracý olmuþtur. Son
dönemlerde ele geçirilen kara paracý ve
çete sanýklarýnýn hemen hepsinin kendi
adlarýna okul, saðlýk tesisi yaptýrdýðý,
kamusal dernek ve vakýflara baðýþta
bulunduðu ortaya çýktý.
Yaptýrdýklarý karakola adlarýný
verdiren kanun kaçaklarý bile var.
Yolsuzlukla Mücadele Derneði Baþkaný
Tevfik Diker, okul yaptýrmak isteyenlerin durumunun, oluþturulacak bir
komisyonca deðerlendirildikten sonra
izin verilmesini önerdi.
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Gümrük kaçakçýlýðý ve hayali ihracat
ile 500 trilyon lirayý aþkýn bir vurgun
yaptýðý saptanan bir holding sahibinin
yaptýrdýðý okul ve saðlýk tesisleri nedeniyle devlet üst düzey bürokratlarýyla
iliþki kurduðu anlaþýldý. O kiþi bu iþi o
denli ileri götürmüþ ki "devlet üstün
hizmet madalyasý" bile verilmiþ kendisine. Tefecilik yaptýðý öne sürülen bir
iþ adamýný öldürttüðü savýyla yargýlanan bir baþka iþ adamýnýn, Bursa'da
babasýnýn adýna okul yaptýrttýðý; Altýnoluk'ta takma bir adla yýllarca yaþayan
bir uyuþturucu kaçakçýsýnýn MESA Ýlk
öðretim Okuluna yaptýðý yardým nedeniyle Milli Eðitim Bakanlýðýnca 1997
yýlýnda ödüllendirildiði biliniyor. Uyuþturucu baronunun yakalanmasýnýn ardýndan konuþan Belediye Baþkaný "yardým yapmadýðý yer kalmadý, kendisini
iyilik meleði diye biliyorduk" diyordu.
Çetecilerle banka ihalelerinde iþbirliði yapan bir baþka iþ adamýnýn da
okul yaptýrdýðý biliniyor. Bursa'da tefecilik yapan ismini yazmayacaðým bir
tekstilcinin kendi adýna karakol yaptýrdýðýný da bu listeye ekleyelim.
1982 Anayasasýnýn 174. maddesi
"Ýnkilâp Kanunlarýnýn Korunmasý"
baþlýðýný taþýr, bu yasaya göre Öðretim
Birliði Yasasý anayasal güvence altýndadýr. Bu görüþ çaðdaþ, modern
Cumhuriyetin temel dünya görüþünü
vurgulamaktadýr. Bir anlamda Milli
Eðitim düzeni bilimseldir, laiktir ve
tektir. Ne var ki 1982 Anayasasýnýn 24.
maddesine öðretim birliði yasasýna ters
düþen bir kural yerleþtirilmiþtir. Buna
göre ilk ve orta okullarda din dersleri
zorunlu hale getirilmiþtir. Ülkemizde
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yaþayan Hýristiyan ya da diðer din
inançlýsý çocuklara bile din derslerini
Ýmam-Hatip çýkýþlý öðretmenler vermekte ve bu nedenle de velilerden
yakýnmalar gelmektedir. Ýmam-Hatip
çýkýþlýlarýn Harp Okullarý'na girmesi
kabul edilmiyor ama, bu okullarý
bitirenler savcý, yargýç, emniyet
müdürü, vali, kaymakam olabiliyorlar.
Çeliþik bir durum var ortada.
Günümüz eðitimi üzerine söylenecek
daha çok söz var ama konuyu günümüz
eðitiminden örnekler vererek kapatmakta yarar var.
SINAVLARDA TEST YÖNTEMÝ
KONUSUNDA TARTIÞMALAR
Uzun bir süreden beri eðitim sistemimiz test hastalýðýna tutulmuþ gibi.
Test yoluyla sýnav araç olmaktan çýktý
amaç durumuna geldi. Ýlkokullardan
üniversiteye kadar bu böyle. Test,
seçeneklere göre düþünmeyi öngören
bir sistem, bölmeli bir kafa yapýsý
geliþtiriyor, düþünmeyi durduruyor,
donduruyor dolayýsýyla düþünmede bir
bütünsellik kalmýyor. Öðrencilerde
düþünme alýþkanlýðý kalmadýðý gibi
okuma alýþkanlýðý da kalmýyor. Niye
okusun ki çocuk? Nasýl olsa seçeneklerden biri doðru. Düþünüp yeni bir þey
yaratma artýk bir lüks. Boðaziçi
Üniversitesi öðretim üyelerinden birisi
bir öðrenciye soruyor:
- Ne olmak istiyorsun?
- Bilim adamý olmak istiyorum.
- Bilim adamý ne demek?
- Seçenekleri söyleyin de yanýtlayayým.
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Bu sistem üzerinde daha çok espriler
yaratýlabilir. Öðrenciye sorun "Ne olacak ülkenin hali" Yanýt hazýr:
"Seçenekleri söyleyin yanýtlayayým"
Þimdi bazý derslerin içeriðine iliþkin
bilgiler verelim ve iþe Türkçe ve edebiyat adý altýnda okutulan derslerle
baþlayalým.
EDEBÝYAT DERSLERÝNÝN
ÝÇERÝÐÝ
Okullarýmýzda edebiyat dersi, öðrencilere edebiyatýn amaçlarý doðrultusunda hiçbir þey kazandýrmayan, hattâ
gereksiz bir ders durumundadýr. Belirli
eðilimleri olan kiþilere ýsmarlanan ders
kitaplarýnda savaþ ve akýncýlýk ile ilgili
metinler iþlenmektedir. Akýncý ruhu
yaratma, cihan devleti kurma, cihana
hakim olma ülküsü yaratýlmak amaçlanýyor. Bu yöntemle, geniþ görüþlü ve
hoþgörülü aydýnlar deðil ancak bir takým dogmalara körü körüne inandýrýlmýþ akýncý mollalar ve komandolar
yetiþtirebiliriz.

Edebiyat kitaplarýnda dünya
edebiyatýnýn yeri yoktur. Kendi
edebiyatýmýzýn asýl diri yanýný
oluþturan Cumhuriyet dönemi
edebiyatýna da yer verilmez.
Orhan Veli, Sait Faik, Orhan
Kemal, Yaþar Kemal gibi
yazarlara biraz yer verilir de
Nâzým Hikmet, Aziz Nesin gibi
yazarlardan hiç söz edilmez.
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Edebiyat, çaða ve çaðlara açýlan
aydýnlýk bir penceredir. Ulusal ile
evrenselin iç içe olduðu, birbirini
tamamladýðý bir aydýnlýktýr bu!. Öyle
olduðu için her toplumda edebiyat,
kültürün belkemiði kabul edilir. "Milli
Kültür" diye tutturan eðitim sistemimizin, evrensel kültürle hiçbir
ilgisi olmadýðý gibi ulusal kültürle de
bir iliþkisi yoktur. Dolayýsýyla ulusal
kültürümüzün evrensel deðerlerini
yakalamaktan hayli uzaðýz.
TARÝH DERSLERÝNÝN
GÜNÜMÜZDEKÝ DURUMU
Ismarlama yöntemle yazdýrýlan tarih
kitaplarý; Osmanlý'ya özenen, geriye
dönük ulusal bir bencillik ve böbürlenme üstüne kurulu fetihçi ve saldýrgan,
insanlýðýn kültür mirasýný özümsemekten uzak bir biçimde okutuluyor. Ulusal
tarihimiz, Atatürk Devrimleri, Kurtuluþ
Savaþý gibi önemli konular da gereði
gibi okutulmamaktadýr. Ulusal yakýn
tarihimizin yer aldýðý bölümlerde
neredeyse Kurtuluþ Savaþý'nýn Padiþah
Vahdettin'in emri ve komutasý altýnda
yapýldýðý yazýlacak.

Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda
emperyalist ülkelerle deðil yalnýzca Yunan kuvvetleriyle
savaþmýþ bir Türkiye sergileniyor tarih kitaplarýnda. Tarih kitaplarýnda "büyük dost"
Amerika'nýn günümüzde bile
Lozan Antlaþmasýný tanýmadýðý
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yazýlmadýðý gibi, Kurtuluþ
Savaþý boyunca para ve silah
yardýmý yapan kuzey komþumuz
"ezeli ve ebedi düþman Moskof
gâvuru" Sovyet Rusya'nýn bu
yardýmý da es geçilir. Kurtuluþ
Savaþý'nýn gerçek yüzünün öðrenilmesi için Atatürk'ün Büyük
Nutuk adlý yapýtýnýn okunmasý
gerektiði bile öðrencilere -kasýtlý
bir tutumla- söylenmez.
Aslýnda görsel iletiþim araçlarýnda ve
yazýn alanýnda da benzer biçimde, resimli roman ve TV. programlarýyla
beyin yýkama yapýlýyor. Lise ve
ortaokullarda tarih dersinde öðretilen
konular aþaðýdaki baþlýklar altýnda
toplanýyor.
* Orta Asya Türk tarihi
* Ýslâm tarihi ve Türk-Ýslâm tarihi
* Muhammed'in cenkleri.
Irkçýlýða özendirilen tarih eðitimimizden, Antikçað Anadolu Uygarlýklarý
tümüyle çýkarýlmýþtýr.
FELSEFE VE SOSYOLOJÝ
DERSLERÝNÝN ÝÇERÝÐÝ
Felsefe adýný verdiðimiz insan
baþarýsý, bir üst düþünme, yoðun bir
düþünce etkinliði olup bu ise ancak
özgür, baðýmsýz, önyargýsýz ve
hoþgörülü ortam içerisinde gerçekleþir.
Ancak özgür düþünme bilincine varmýþ
insanlarýn bulunduðu toplumlarda
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felsefe yapýlabilmektedir. Felsefenin en
büyük mutluluk kaynaðý da barýþýn,
kardeþlik ve özgürlüðün egemen
olduðu bir dünyanýn kurulmasýna
yardýmcý olmaktýr.
Din derslerini öðrencilere 7 yýl
süresince zorunlu olarak okutan devlet,
yaþamý sorgulama, laik ve insan haklarýna saygýlý düþünme aracý olan felsefeyi yalnýzca bir ders yýlý okutuyor.
Eðitimciler, bu durumun, genç kuþaklarý dinsel dogmalara sürüklediðini
belirterek laiklik yanlýsý ve sorgulayýcý
genç kuþaklar yetiþtirmek için felsefe
derslerinin lise eðitiminin tüm sýnýflarýna konulmasýný öneriyorlar.
12 Eylül 1980 devriminin ardýndan
20 yýl süreyle felsefe dersleri seçmeli
ders durumuna getirildi. Þimdilerde ise
felsefe dersleri zorunlu ders olarak lise
son sýnýflarda haftada 2 saat okutuluyor. Buna karþýn din dersleri din ve
ahlâk bilgisi adý altýnda ilköðretimin 4.
sýnýfýndan baþlayarak lise son sýnýfa
kadar Anayasa gereði zorunlu ders
olarak okutuluyor. Çaðdaþ Yaþamý
Destekleme Derneði Baþkaný Prof. Dr.
Türkân Saylan, felsefe eðitiminin gençleri akýlcý ve sorgulayýcý düþünme yöntemlerini kullanmaya yönelttiðini
anýmsatarak siyasal iktidarlarýn uzun
yýllar boyunca düþünmeden, sorgulamadan kararlarýna boyun eðecek
kuþaklar yetiþtirmek için felsefe derslerinin okullarda zorunlu ders olmaktan
çýkarýldýðýný vurguluyordu.
Saylan, Cumhuriyet devrimlerinin
daha iyi anlaþýlmasý için gençlere
ortaöðretimde felsefe derslerinin daha
yoðun olarak okutulmasý gerektiðini
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söylüyor. Ayný düþünceleri paylaþan
Eðit-Der Baþkaný Mustafa Gazalcý da
mantýk, felsefe gibi derslerin okullarda
"yasak savar" gibi haftada 2 saat okutulmasýnýn, sorgulayan bir gençlik
yetiþtirilmesi için yeterli olmadýðýný
söylüyor.

Okullarýmýzda öðretilen felsefe
dersleri konularý ve içeriði ile
tam bir Ortaçað baðnazlýðý
havasýndadýr. Ortaçaðda olduðu
gibi felsefe, ilâhiyatýn uygun
gördüðü konularý iþlemektedir.
Aslýnda dinci çevrelere göre Din
dersleri ve Kur'an nasýl olsa
tüm gerçekleri açýkladýðýndan
felsefeye ne gerek var? Ayrýca
felsefe zorunlu ders olmaktan
çýkartýlýp seçmeli ders konumuna getirilmiþ.
Türkiye'de egemen güçler, gençlerin
uyanmasýný istemiyor ve onlarý üniversite öncesi eðitimden baþlayarak
yaþadýðýmýz çaða ve topluma
yabancýlaþtýrmaya çalýþýyorlar.
Liselerimizde okutulan felsefe derslerinin içeriðine bir göz atalým.
* Eski Türklerde bilim ve felsefe
* Ortaçaðda Ýslâm'dan önce Türk
dünyasýnda bilim ve felsefe
* Ýslâm dünyasýnda bilim ve felsefe
* Osmanlýlarda bilim ve felsefe
* Anadolu dýþýnda yaþayan Türklerde
bilim ve felsefe
Bu baþlýklara bakýlarak Türk ve
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Ýslâm'da felsefenin en iyisi yapýlýrmýþ
gibi bir izlenim doðuyor. Türk-Ýslâm
dünyasýnda büyük ozanlar, bilginler,
düþünürler yetiþmiþtir ama bunlarýn
hiçbirisine filozof denemez. Bir
toplumda insanlar, dinlerin verdiði
yanýtlardan, açýklamalardan kuþku
duyarlarsa orada filozof yetiþebilir.
Ama dinsel baðnazlýk topluma egemense orada ne filozof çýkar ne de
barýnýr. Ortaçaðda Batý dünyasý baðnaz
Hýristiyanlar yüzünden skolastik
dönem denilen çok karanlýk dönemi
yaþarken, Doðu'da Ýslâm bilgin ve
düþünürleri bilim ve düþün alanýnda
çok önemli baþarýlar saðladýlar, Antik
Ýyon-Helen felsefesini öðrenip
geliþtirdiler. Gene de tüm bunlara bakýp
Ýslâm dünyasýnda felsefenin tam
anlamýyla yaþandýðýný söyleyemeyiz.
Felsefe yapmak isteyen düþünürler,
dogmalardan oluþan bir büyük halkanýn
içerisinde düþünce üretmek zorundaydýlar. Bu çemberi yýkmak olanaklý
deðildi. Ýmanýn koþullarýndan olan
"Amentü"nün altý koþulu iman sahibi
kiþiyi kýskývrak sarmakta ve onu nelere
inanýp inanmamasý konusunda
uyarmaktadýr.
BÝYOLOJÝ DERSLERÝNÝN
ÝÇERÝÐÝ
Yardýmcý Doç. Turan Güven tarafýndan yazýlan, Bakanlýkça ders kitabý
olarak kabul edilen biyoloji kitabýnda
þu tümcelere rastlýyoruz:
"Bütün canlý türleri Allah tarafýndan
ayrý ayrý yaratýldý. Bu canlý türleri, ilk
yaratýldýklarý günden beri bazý deðiþ-
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meler geçirmekle birlikte, tamamen
baþka türlere dönüþmediler. Ýnsan kendi
varlýðý konusunda biraz düþünürse, bir
yaratýcýnýn varlýðýný o zaman anlayabilir. Ýslâmiyete göre bütün yaratýklar
Allah tarafýndan yaratýlmýþtýr."
Bu görüþ dönemin Milli Eðitim
Bakaný Vehbi Dinçerler'in çabasý ile
kitaplara konulmuþtur. Gazetecilerin
sýkýþtýrmalarý üzerine bu sayýn Yrd.
Doçent kendini þöyle savunmuþ:
"Milletin mensup olduðu dine göre
ayrýntýlarý farklý olan yaratýlýþ görüþü
olabilir. Yaratýlýþ görüþü inanç ve imanla ilgili bir konu olduðundan bu türlü
kuramlarýn deney ve gözlemlerle
doðrulanmasý gerekmez." Elbette sayýn
doçent þu sorunun yanýtýný veremiyor:
"Sayýn hocam siz biyoloji bilimi mi
öðretiyorsunuz yoksa dinsel buyruklarý
mý?" Üstelik doçent bey daha da ileri
giderek:
"Canlýlarýn ve dünyanýn oluþumunu
19. yüzyýlýn fosilleþmiþ kaba materyalizmi ve pozitivist bilim görüþü ile ele
alýrsak, pek anlayabileceðimizi sanmýyorum" þeklinde "bilimsel (!)" bir
açýklamada bulunuyor.

Ýþin daha acý tarafý bu
Ortaçað kafa yapýsýnýn üniversite ders kitaplarýna bile sýzmýþ
olmasý. Örneðin Biyokimya-I
adlý kitapta, bilimle uzaktan
yakýndan ilgisi olmayan garip
görüþler yer almýþ. Örneðin
beyinde dua, ibadet, hürmet,
tapýnma merkezleri varmýþ.
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Bir Bilgeye Sormuþlar...
Bir bilgeye sormuþlar:
"Efendim, dünyada en çok kimi seversiniz?"
"Terzimi severim" diye cevap vermiþ.
Soruyu soranlar þaþýrmýþlar:
"Aman üstad, dünyada sevecek o kadar çok kimse varken
terzi de kim oluyor?"
Bilge, bu soruya da þöyle cevap vermiþ:
"Dostlarým, evet ben terzimi severim. Çünkü ona her gittiðimde, benim ölçümü yeniden alýr. Ama ötekiler öyle
deðildir. Bir kez benim hakkýmda karar verirler, ölünceye
kadar da, beni hep ayný gözle görürler."
Bir bilgeye sormuþlar:
- Bir insanýn zekâsýný nereden anlarsýnýz?
- Konuþmasýndan.
- Ya hiç konuþmazsa?
- O kadar akýllý insan yoktur ki!..
Bir bilgeye nasýl bu kadar doðru kararlar
alabildiðini sormuþlar, "Tecrübe" demiþ. "O tecrübeyi nasýl kazandýn?" diye sormuþlar "Hatalarýmla" demiþ.
Bir bilgeye "Nasýl insan oluruz?" diye sormuþlar "Üç adým atlama" gibi bir cevap
vermiþ bilge kiþi: Önce sana kötülük yapanlara kötülük düþünmemen gelir. Ýnsanlýða attýðýn ilk adým budur. Sana kötülük yapanlara iyilik yapabildiðin an ise ikinci büyük adýmý atar ve hakiki insan olmaya baþlarsýn.
Nihayet, sana iyilik yapanla kötülük yapan arasýnda bir fark hissetmeyecek hale
geldiðin zaman insan olursun.
Bilgeye sormuþlar "dünyada en güzel þey ne?" diye.
"Sevmek" demiþ.
"Peki sonra?" demiþler.
"Sevilmek" demiþ.
"Peki neden sevmek sevilmekten önce geliyor?" demiþler.
O da demiþ ki: "Ýnsan sevdiðine sevildiðinden daha çok
emindir."
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BARTHOLOMEW Celsesi

“% 51 Zararsýzlýk”
Medyum: Mary Margaret Moore
Operatör: Dr. John Aiken
Albuquerque, New Mexico 16 Aralýk 1985
Çeviren: Jale Gizer
Özetleyen: Nihal Gürsoy
Bartholomew'in bize ara sýra hatýrlattýðý gerçeklerden biri þöyle
baþlar: "Ýkiniz ya da daha çoðunuz biraraya geldiðinizde…" ve
bazen þöyle biter: "…sihirli bir þey olur." Ve "Sihir"
Bartholomew bilgeliðini gruplarla paylaþtýðý zaman en yüce
þekliyle gerçekleþir. Meydana gelen birleþik enerjiden herkes
pay alýr ve herkes bir ölçüde geniþlemiþ (ferahlamýþ ve idrak
açýklýðýna ulaþmýþ) olarak ayrýlýr. Aþaðýdaki bilgiler onun ilk
kitabý olarak yayýnlanan ve
okurlarýný derinden etkileyen
"ÝLLÜZYONLARIN ANIMSANIÞI"-ndan sonra çýkan ve "%51 ZARARSIZLIK" adý altýnda yayýnlanan MaryMargaret'in medyumluðunda hipnoz
yolu ile tedavi yapan Dr. John
Aiken'in operatörlüðü ile gerçekleþen
celselerin sunulduðu kitaptan derlenmiþtir. Çevirisini ise yakýn senelerde
kaybettiðimiz sevgili dostumuz Jale
Gizer yapmýþtýr.
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Bu sizin Noel zamaný adýný
verdiðiniz zamandýr ve ben adet olandan biraz farklý bir þekilde size katýlmak istiyorum. Bana birçok kimse
tarafýndan þöyle zorlu bir soru sorulmuþtur: Burasýnýn bir kutbiyet gezegeni
olduðu doðru ise ve eðer varlýk hakkýnda daha geniþ bir anlayýþa olanak veren
baþka bilinç halleri mevcutsa, o halde o
yeni bilinç haline geçmek için gerekli
olan nedir?
Bir olasýlýðý gündeme getirmek istiyorum. Þimdi lütfen durun ve gözlerinizi kapayýn. Bütün önceden
edinilmiþ fikirlerinizi bir süre için bir
kenara býrakýn ve kendinizi mümkün
olduðunca az izlenim içeren bir enerji
alanýna koyun. Ýçine yeni kavramlarýn
nüfuz edebileceði, yumuþak, hareket
halindeki bir enerji alaný hayal etmek
(imgelemek) için sadece bir an durun.
Kavramlarla bir an içinde aydýnlanamayýþýmýzýn nedeni, sizin titreþim
frekansýnýzýn birbirine uymayan enerji
alanlarý içermesidir. Kýsaca anlatmak
gerekirse, siz yeniyi istiyorsunuz fakat
eskiyi terk etmeye de razý deðilsiniz;
Bu yüzden de, yeni bir kavramýn sizin
aura alanýnýza nüfuz etmesine izin vermeden önce o yeni kavramý tekrar
tekrar iþitmek zorundasýnýz. Sizler
nüfuz edilebilir varlýklarsýnýz ve hemen
her an daha da nüfuz edilebilir hale
geçebilirsiniz. Bu bir seçim meselesidir. Þimdi nüfuz edilebilir olmayý
seçin. (Burada kendinizi bilgiye açýn)
Bugün size anlatacaðým en yüce
gerçek, sizin bir baþka farkýndalýk
düzeyine, varlýðýn bir baþka ifadesine
geçmek için tam bir aydýnlanma hali
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içinde olmanýza gerek kalmadýðý
anlayýþýdýr. Siz bir Avatar olmak ya da
sadece sevecen, yüceltici, harikulade
düþünceler taþýmak veya bir ermiþ gibi
davranmak zorunda deðilsiniz. Fakat
sizde mutlaka bulunmasý gereken bir
þey var ki, o da %51 zararsýzlýk halidir.
Neden zararsýzlýk, neden sevgi deðil?
Dostlarým sizin sevme kapasitenize
hakký olan tüm saygýyý sunarak diyorum ki; öðreneceðiniz daha çok þey
var. Siz varlýðýnýzýn bütün yönlerini
açma yolundasýnýz. O halde lütfen fark
ediniz ki, sizin dünya katýnda "sevgi"
adýný verdiðiniz solgun ve silik kopyanýn gerçeði, þimdiki fikirlerinizin alabildiðine ötesinde uçsuz bucaksýz
kudret ve enginliklere uzanýr.
Eðer þimdi hissettiðiniz sevgiden
hoþnutsanýz, gerçek sevgi halinde, o
hal içinde olduðunuz zaman neler
hissedebileceðinizi bir düþünün.
Yaþadýðýnýz Tanrýsal görünen
açýlýþlardan bazýlarý, daha büyük bir
gerçeðin varlýðý hakkýnda bir güvence
ise de, yapmak için geldiðiniz iþ
bununla bitirilmiþ olmuyor. Amaç oturma odanýzda tanrýlarýn dans etmeleri
deðildir dostlarým. Amaç, zararsýzlýðýn
sizin varlýðýnýz içinde derin ve net bir
biçimde dans etmesini saðlamaktýr. Bu
çok mümkündür. Çoðunuz için %51
pek uzak bir þey deðildir. Fakat %50,
51 deðildir. Ve buna hemen hemen
yakýn olmak yeterli deðildir.
Beklediðiniz bilinç patlamasýný ise kritik kütleyi oluþturacak olan küçük bir
þeyin eklenmesiyle gerçekleþir.
ZARARSIZLIK, iþte o eklenecek
olan küçük þeydir. Seçiminizden

32
tümüyle siz sorumlu olmalýsýnýz, kendinize ve baþkalarýna zararlý olan
davranýþlarý tümüyle terk etmeyi kendinizden isteyin ve bu davranýþýn bütün
olma sürecinin bir parçasý olduðunu
idrak edin ve öðrenmeye hazýr olun.
Ýþte gerçek zararsýzlýða ulaþmanýz için
gerekli olan ve size destek olacak olan
bu ekstra %1'dir. Öyleyse nasýl zararsýz
hale gelirsiniz? Önce kendinize
zararsýz olmakla baþlarsýnýz. Çoðunuz
baþkalarýnýn ne istediklerini anlamak,
bulmak ve onlarýn gereksinimlerini
karþýlamak üzere eðitilmiþsiniz. Fakat
uyanacaðýnýz ve bu deðiþ tokuþlar
yüzünden sizin ne istediðinizi ya da
sizin kim olduðunuzu bilemediðinizi
fark ettiðiniz bir gün gelecek. Ve o
idrakle birlikte gelen tepkilerden
bazýlarý da sizin için ve baþkalarý için
zararlý olur. Asýl benliðinizin zararsýzlýðýný görüp tanýyýncaya kadar, siz bir
baþkasýna karþý zararsýz olmadýðýnýzý
kestiremezsiniz ve siz gerçekten de
korkacak hiçbir þey olmadýðýný derinlemesine idrak ederek bu iþi ele alabilirsiniz. Korkacaðýnýz hiçbir þey
olmadýðý zaman savunma ve saldýrmaya ihtiyacýnýz yoktur. Baþkalarýnýn
sizi kusursuz görmelerine de ihtiyaç
duymazsýnýz ve kendi gerçeðinizi
söylemekte ve kendi gerçeðiniz olmakta ve kendi gerçeðinizi yaþamakta
özgür olursunuz. Siz, baþkalarýnýn
seçimleri yüzünden tehdit altýnda
olmadýðýnýzý bilene kadar kendinizi
güvenlikte hissedemezsiniz.
Böylece çözüm, dünyaya zarar
getirmeyecek þekilde hareket etmektir.
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Ve çözüm sizin kendi içinizde yattýðý
için, onu keþfetmek üzere kendinizle
baþ baþa, sessizce oturun ve içinizdeki
ve çevrenizdeki enerjileri, hiçbir þekilde yargýlamaksýzýn hissedin. Bunu her
gün yaparsanýz, kendi enerjinizin
güvenirliliðini ve gücünü hissetmeye
baþlayacaksýnýz. Sizler güçlü varlýklarsýnýz ve kim olduðunuz gerçeðini
"ön ve arka planlarýyla" görüp tanýmaya muktedirsiniz.
Beden içinde dolaþýrken siz her an
arka plana, kaynaða ulaþma olanaðýna
sahipsiniz, çünkü o sizin bir
parçanýzdýr. Zararsýzlýk, siz herhangi
bir þey yaparken- doðru eylemin ne
olduðunu bilen ve eðer siz izin verirseniz sizin vasýtanýzla onu gerçekleþtirecek olan- güç ile o anda temasta
olduðunuz biliþinizden kaynaklanýr.
Varlýðýnýzýn yalnýzca ön planý ile
yaþadýðýnýz gibi bir fikriniz var. Bu bir
yalandýr. Siz sürekli olarak arkadan
itilmektesiniz. Kimileriniz çok büyük
zorluklar yaþamýþsýnýzdýr, geriye baktýðýnýzda ise onlarýn nasýl olup da
üstesinden gelebildiðinize þaþarsýnýz.
Bütün o zamanlar boyunca görünmeyen güç hareket halinde idi, sizi
iterek baþka seçenekleri göstererek.
Kaynaðýn sürekli dürtülerinden habersizsiniz ve böylece onlara karþý uyanýk
ve canlý deðilsiniz. Bu dürtülere karþý
nasýl uyanýk ve canlý olabilirsiniz?
Herhangi bir þeye karþý nasýl canlý olabilirsiniz? Tek yol onlara yönelmektir,
farkýndalýðýnýzý onlara yöneltmektir,
onlarla faal bir biçimde iletiþime
geçmektir. Bu demektir ki siz yalnýzca
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dýþtaki ön plan hareketleri ile meþgul
olmayýp, iç ve arka planlarýn da farkýndasýnýz. Siz bir dosta dönüp onun iþbirliðini ve yardýmýný istemedikçe, ondan
yardým ve iþbirliði saðlayamazsýnýz.
Siz her bir eyleminizin zararsýz olup
olmadýðýný içsel olarak bilirsiniz. Ve
eðer zararlý ise, o zaman yapýlmasý
gereken þey, zararlý oluþunuzu yargýlamak deðil, neden zararlý olmak istediðinizi anlamaktýr. Ýç aleminizde
henüz üzerinde çalýþýlmamýþ, tamamlanmamýþ malzeme varken siz nasýl
zararsýz olabilirsiniz? Bir kimseye
zarar verme niyetinde olduðunuzu
hissederseniz, kendinize "niçin?" diye
sorun. Eðer hedefiniz zararsýz olmak
ise bu eylem sizin için ne ifade ediyor?
Onu þimdi anlamak için ne yapabilirsiniz? Onun üzerine atýlmayýn. Kendinizi
yenilgiye uðratýrsýnýz. Zararlý þekilde
hareket ettiðinizi bilen ve bunu kabul
ve teyit eden bilinç düzeyine kadar
inmeli ve neden korktuðunuzu bulmalýsýnýz. Siz korkmadýkça zarar verecek
þekilde davranmazsýnýz. Zararsýzlýk o
anda cereyan eden herhangi bir þeyden
korkmamak sayesinde mümkün olur.
Siz eylemlerinizin sorumluluðunu
yeterince sýk olarak üstlenmedikçe ve
yansýttýðýnýz korkularýn nedenini açýk
seçik görebildikçe zararsýz hale
gelirsiniz. Eðer aranýzdan yeterli sayýda
kiþi %51 zararsýz hale gelirse, gezegeniniz için de kritik kütleyi oluþturabilmiþ olacaksýnýz. Eðer bunu yapamazsanýz, bu çoðunluk bunu istemediði
içindir, gezegeniniz de çoðunluðun
isteðine uyacaktýr. Dünyanýn geleceði
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önceden bilinemez, çünkü %51 zararsýzlýða herhangi bir anda ulaþýlabilir ve
bu oran da gezegende yaþayanlarýn bilinçleriyle birlikte deðiþecektir. Kritik
kütle bir anda gerçekleþebilir. Sizin
iþiniz hangi tarafta olduðunuzdan emin
olmaktýr. Örneðin, bu ve diðer
ülkelerin her yanýnda sürüp giden
korkunç açlýðýn kritik kütleye ulaþmanýzda bir yardýmý olup olmadýðýný
kim söyleyebilir? Siz henüz bu dünya
ile ilgili daha geniþ planý görüp kabul
etmekten doðan bir anlayýþ ve davranýþ
içinde deðilsiniz. Bu nedenle, sizin
iþiniz, kendinizi bir baþkasýyla ilgili
konuþma, eylem ve düþünce içinde bulduðunuz her sefer, zararsýz olup
olmadýðýnýzý fark etmektir. Eðer zararlý
oluyorsanýz, bunun onlarýn sorunu olup
olmadýðýný düþünmeyin. Sizin içinizde
neyin yolunda gitmediðini bulmaya
çalýþýn ve dýþta olup bitenler için
tasalanmayýn. Kendi kritik kütlenize
ulaþmanýzý geciktiren nedenlerden biri
de sizin sürekli olarak baþkalarýnýn
ikilemlerini çözmeye çalýþmanýzdýr.
Bunun ne size ne de onlara yardýmý
olur. Daha üstün bir yerden gelen yargý,
diðerleri üzerinde muazzam bir yenilgi
duygusu yaratýr. Mesele basittir.
"Baþkalarýnýn, size davranmalarýný istediðiniz gibi davranýn." Görmek
istemediðiniz bir davranýþý baþkalarýna
göstermeyin. Siz aðzýnýzý açtýðýnýz
zaman kendi sýnýrlý benliðiniz adýna mý
yoksa engin benliðiniz adýna mý konuþtuðunuzu bilirsiniz. En sonunda enginliði seçeceksiniz, size öyle yapmanýz
söylendiði için deðil, sizin için en
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iyisinin bu olduðunu fark ettiðinizden.
Mevcut halinizden daha geniþ bir
farkýndalýk haline geçebilmeniz için
zararsýzlýk mutlak þekilde gereklidir.
Eðer özgürlük haline olabildiðince
çabuk ulaþmak istiyorsanýz, paylaþmýþ
olduðumuz konuyu çok ciddiye
almanýzý öneririm. Düþüncelerinizde,
sözlerinizde ve eylemlerinizde
baþkalarýna zararlý olduðunu bildiðiniz
þeyleri bulun. Sonra yaptýðýnýz seçimlerden bir yargýya varmaksýzýn sorumlu
olun. Çoðunuzun birlikteyken bu
güvenlik hissini duyduðunuz birkaç
kiþi vardýr, fakat dünyanýn geri kalan
kýsmý ile kendinizi güvenlikte hissetmezsiniz. Eðer zararsýzlýk hali içindeyseniz, ayný niteliði hemen her an kendinize çekersiniz. Bu bir eþitler evrenidir
ve bu yankýlanan titreþimler skalasý
içinde siz hangi düzeyde bulunuyorsanýz, hemen hemen ayný düzeyde olan
kimseleri bulursunuz. Evet, kimi
zaman siz, bir yönünüzü anlama
gereksiniminden ötürü, bazý olaylarla
karþýlaþmak üzere bir baþka titreþim
frekansýna kendi seçiminizle
geçersiniz. Bu da çoðunlukla daha
düþük bir titreþim frekansýna geçmek
anlamýna gelir. Ýhtiyacýnýz olmayan
þeyleri kendinize çekmezsiniz. Ýncinme
korkusu ile kendinizi dünyadan gizleyerek dolaþýp durmak, incinmenin en
kesin yollarýndan biridir. Zararsýzlýk,
kendinize güven duymanýzdan, kendi
güvenilirliðinizi kabul ve tasdik etmenizden ve bundan dolayý da hayatýnýza
bu güvene uygun enerjiler çekmenizden kaynaklanýr. Siz birlikte daha
büyük bir güven alaný yaratýrsýnýz ve
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bu daha birçoklarýný, gitgide artan,
büyüyen daireler halinde kendine
çeker. Kendiniz için kritik kütle, sizin
zararlý gördüðünüz her þeyi fark etmeniz, tanýyýp belirlemeniz ve sonra terk
etmenizle oluþur. Kritik kütleniz sizin
kendi elinizdedir, çünkü seçme özgürlüðüne sahipsiniz. Siz bu uyanýklýk hali
içinde olmadýkça %51 aný'nýn ne
zaman geleceðini asla bilemezsiniz.
Bütün yapabileceðiniz, o arzuyu parlak
ve sürekli bir fener olarak zihninizde
canlý tutmaktýr. Ve patlama aný gelecek!.. Kendi kritik kütleniz kendi elinizdedir ve her bir an önemlidir.
Not: Sayýn Ahmet Kayserilioðlu'nun
dergimizin daha önceki sayýlarýnda
bahsetmiþ olduðu "Kryon" isimli ruhsal
varlýk; her yirmi beþ yýlda bir
dünyamýzda yapýlan ölçümlerden, iyilerin oranýndan oldukça geniþ bir
biçimde söz etmiþ, bu konuya dikkat
çekmiþti. Kryon'a göre, 1987 yýlýnda
bir ölçüm yapýlmýþ ve insanlýðýn olumlu yönde adýmlar attýðý tespit edilmiþtir.
Bundan sonraki ölçümün son ölçüm
olacaðý ve 2012 yýlýnda gerçekleþeceði
de yine Kryon tarafýndan bildirilmiþtir.
"Bartholomew" isimli bu varlýk ise
Kryon'un söz ettiði 1987 ölçümünden
tam bir yýl önce bize "Kritik Kütle"den
bahsederek her an %51'e ulaþabilirsiniz diyor. Yukarý âlemden gelen bu iki
ayrý varlýðýn aslýnda birbirine ne kadar
paralel ve birbirini destekler mahiyette
bilgiler verdiðini görmek bakýmýndan
oldukça ilginç bir celse. 2012'ye sayýlý
zamanýn kaldýðý bu günlerde kendi kritik kütlemizi gözden kaçýrmayalým.
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Eski Gün Iþýðýnýn Son Saatleri
Yazar: Thom Hartman Çeviren: Arýn Ýnan

Kültürün Derinliði
Mark Twain 1861 yýlýnda tren yoluyla Amerika Birleþik Devletlerini baþtan
baþa gezmiþ ve anýlarýný 1871 yýlýnda
yayýmladýðý bir kitapta anlatmýþtý. Bu
gezisi sýrasýnda, Büyük Tuz Gölü'nün
yakýnlarýnda kendilerine Shoshone
denilen bir grup Kýzýlderili ile karþýlaþmýþtý. Bunlar o dönemde beyazlar
tarafýndan "Kazýcý Kýzýlderililer" lakabýyla anýlýyorlardý. Twain onlar için
kitabýnda þunlarý yazmýþtý: "Þimdiye
kadar gördüðüm en sefil insanlar. Hiç
bir þey üretmiyorlar, kendilerine ait bir
köyleri yok, belli bir düzen dahilinde

iþleyen bir kabile hayatýna bile sahip
deðiller" Shoshonelar'ý ve diðer avcýtoplayýcý gruplarý inceleme zahmetine
katlanmayan bir çok kiþi, bu insanlarý
týpký Twain'in gördüðü gibi görmektedirler. Bunlar hakkýnda yazýlmýþ olan
kitaplarýn çoðu, onlarý yiyecek bulma
umuduyla her gün sefilce mücadele
veren insanlar þeklinde tanýmlamaktadýrlar. Benzer bir tanýmý Ben Franklin
de yaparak, bu kiþilerin kültürlerinin ve
dinlerinin de bir þeye benzemediðini
söyleyerek, onlarý bir nevi aþaðýlama
yolunu seçmiþtir.

36
Aslýnda Twain ve Franklin de dahil
olmak pek çok modern görüþe sahip
olan kiþilerin yanlýþ düþündüklerine
inanýyorum. Çaðdaþ medeniyetlerin
varmak istedikleri nihai hedef insanlara
keyif alacaklarý zamanlarý yaratmak
ise, Shoshone Kýzýlderililerin baþarýnýn
zirvesine çýktýklarýný söyleyebiliriz.
Çünkü kültürümüz þehirlerin ve
eyaletlerin teknolojik yenilikler
(örneðin tarýmdaki yenilikler) sonucunda ortaya çýktýklarýný böylece de insanlara bolca serbest zaman hediye ettiðini
öðretmektedir. Bu görüþe göre, modern
insanlar ellerine geçen bolca zaman
sayesinde kendilerini sanata edebiyata,
dine adayabilmekte veya kozmosla
ilgilenebilmekteyken, ilkel kültürlerde
yaþayanlar bu tarz serbest zamanlara
sahip deðillerdi.
Ýnsanlarýn Kendilerine Ayýrdýklarý
Serbest Zamanlar
Tarihi ve çaðdaþ kültürler hakkýnda
yapýlan her ampirik çalýþma, kültür karmaþýklaþtýkça ve hiyerarþik bir hale
geldikçe, insanlarýn daha fazla çalýþacaklarýný ve hayatlarýnýn ise daha koþuþturmalý geçeceðini söyler. Bunu anlayabilmek için, orta kademede çalýþan
kiþilerin haftada kaç gün çalýþtýklarýný
veya bankalardan aldýklarý krediyle ev
taksitlerini ödemeye çalýþan ailelerin
haftada kaç saatlerini iþlerine adadýklarýný incelemeniz yeterli olacaktýr.
Ýnsanlarýn kendilerine ayýrdýklarý
serbest zaman veya özgürlük esasýnda
toplumun çok az bir yüzdesi tarafýndan
tam hakkýyla kullanýlabilmektedir.
Genellikle de bu mutlu azýnlýðý oluþtu-
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ran kiþiler ülkelerin ekonomisine ve
politikasýna hükmedenler olmaktadýr.
Hükmeden sýnýf gýda üretmemekte,
üretenler ise bu iþ için ekstradan zaman
harcamaktadýrlar.
Shoshone'lar da diðer insanlar gibi
günde 2000 kaloriye ihtiyaç duymakta
ve yiyecek bulabilmek umuduyla bir
yerden diðerine sürekli olarak göç
etmekteydiler. Gittikleri yerde herhangi
bir gýda bulamadýklarýnda nereye gideceklerini önceden bilebilmekteydiler.
Toronto Üniversitesi hocalarýndan
Richard Lee benzer özellikteki bir
kabilenin (ki bu Afrika'daki Kung
kabilesi olabilir) yiyecek bulma
amacýyla haftada 15 saat harcadýklarýný
söylemektedir. Böylece zamanlarýnýn
geri kalanýnda oyun oynayabilmekte,
birbirlerine hikayeler anlatabilmekte ve
þarkýlar söyleyebilmektedirler. Ulusal
Bilim Vakfý üyesi olan John Yellen da
Afrika'da yaþayan ve avcý-toplayýcý bir
kabile olan Hottentot'larýn da ayný þekilde yaþadýklarýný söylemektedir.
Mark Twain'in algýlamalarýnýn tersine, Shoshone'lar inanýlmaz derecede
zengin bir kültüre ve dine sahiptiler.
Bu insanlar kýtlýklardan veya salgýn
hastalýklardan etkilenmiyorlardý.
Böylece kendi topraklarýnda yaklaþýk
10 bin yýl yaþayabilmiþler, topraklarýný
gayet temiz ve saf ve verimli kýlabilmiþler, komþularýyla da gayet güzel
iliþkiler kurabilmiþlerdi.
Bu insanlar ayrýca savaþ veya savaþmak nedir bilmemiþlerdi. Öyle ki lugatlerinde "Savaþ" sözcüðü bile yoktu.
Shoshone toplumu Kuzey Amerika'nýn
en terkedilmiþ ve en harap bölgesinde
yaþamýþtý. Bu kabilede bir aile en az
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beþ, en fazla yirmi kiþiden oluþuyordu.
Beyazlar bunlara saldýrdýklarý zaman,
sadece kaçýp, saklanýyorlardý. Bir yere
yýðdýklarý hiçbir servetleri veya stokta
duran hiçbir yiyecekleri yoktu. Ayrýca
gýdalarý nasýl saklayabileceklerine dair
hiçbir bilgileri de yoktu. Bu nedenle bu
kabileyi oluþturan kiþilere fakir veya
sefil diyemeyiz. Tam tersine bu kiþiler
kendilerini rahat hissediyorlardý. Aileler arasýndaki iliþkiler çok anlamlýydý.
Ýstedikleri yiyecekleri nasýl bulabileceklerini de çok iyi biliyorlardý. Böylece Shoshone'lar arasýndaki en yüksek
rütbe cömertlik idi. Halbuki beyazlarýn
sosyal statü elde edebilmeleri için
sahip olduklarý serveti ve gýda fazlasýný
akýllýca yönetmeleri çok önemlidir.
Beyazlarýn bu kabilenin insanlarýna
"Kazýcýlar" demelerinin nedeni, bunlarýn yiyecek bulma amacýyla topraðý
sýkça kazmalarýdýr. Beyazlar bunu bir
nevi aptallýk diye görseler bile aslýnda
Shoshone'lar yaþam ve doðal çevreyle
ilgili oldukça derin ve zengin bilgiye
sahiptiler. Yerden gýda çýkarmak için
kutsal bir deðnek kullanýyorlar, bunu
özel bir tören ve ritüelle imal ediyorlardý. Yerden bir taþ kaldýracak olduklarýnda bile bu kutsal deðneði kullanýyorlardý. Yaþam onlarla konuþuyor ve
onlara rehberlik yapýyordu sanki.
Shoshone'larýn kültürü ritüellerle doluydu. Öyle ki hayatlarý boyunca doða
ruhlarýnýn, kendilerini çepeçevre saran
doða üstü þeylerin farkýnda oluyorlar,
birbirleriyle gayet düzeyli ve düzenli
iliþkiler kuruyorlar, kutsal yerleri mutlaka ziyaret ediyorlardý. Bunun dýþýnda
ölüm, doðum, evlilik ve ergenlik çaðýna geçiþle ilgili de özel törenleri vardý.
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Shoshone kabilesinin eþitlik prensibine uygun yaþamlarý vardý. Liderlik
tümüyle kabiliyete dayanýyordu. Aralarýnda avcýlýkta en usta olan kiþi diðer
avcýlarýn baþýna geçiyordu. Buna benzer þekilde en akýllýsý ve en tecrübelisi
ise kabilenin þifacýsý oluyordu. Keþif
yapýlan yerlerde bulunan yiyecekleri en
çabuk bulabilen ve ayýrd edebilen kiþi
ise, keþif ekibinin baþýna seçiliyordu.
Bilgi ve tecrübe kademeleri zaman
içinde kiþiden kiþiye farklýlýk gösterdiði için kabileye liderlik yapanlar da
deðiþebiliyordu. Liderlik batý
toplumunda olduðu gibi güç ve servet
elde etme fýrsatý diye görülmüyordu.
Shoshone'larda liderlik aðýr bir sorumluluk olarak algýlanýyor, bu nedenle de
herkes bu görevi saygýyla karþýlýyordu.
Bir kiþinin ilelebet lider olmamasý veya
liderliðin babadan oðula geçmemesi,
bu kabileyle ilk kez karþýlaþan beyazlarýn þaþýrmasýna neden olmuþtu.
Shoshone'larýn nadiren kýtlýk yaþamasýnýn nedenlerinden birisi de gýda
stoklayacak kadar üretim yapamamalarýydý. Bir bölgede gýda azalmaya
baþlayýnca, derhal bir baþka bölgeye
göç ediyorlardý.
Shoshone'larda hiç kimse diðer bir
kimse için çalýþmýyordu. Hiç kimse
diðerinin sahibi deðildi. Herkes sadece
kendi ailesinin geçimini saðlamak için
çalýþýrdý. Bunun ötesinde herhangi bir
çaba sarfetmezdi. Günde iki ila dört
saatlerini yiyecek bulmak için harcarlardý. Geriye kalan zamanlarýný ise
çeþitli seremonilere ayýrýrlardý.
Gelecek Ay: "Modern Dünyanýn
Esirleri" baþlýklý konuyla yazýmýza
devam edeceðiz.
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Canlý KRYON Celsesi
(Geçen Sayýdan Devam)

“Bu Zamanlar Ýçin
Gerekli Bilim” - II
Bu canlý kanallýk Albuquerque, New Mexico'da verildi 14 Þubat 2010
Çeviren: Saffet Güler
YENÝ TUZ GÝDERME YANITI
Ýþte hemen bir yanýt. Dünya çoðunlukla su iken, buna raðmen sizin bunu
içememeniz derin bir þey! Yanýt deniz
ve okyanusu kullanmak ve onu
dönüþtürmektir. Elbette okyanus taze
su deðildir, tuzun nasýl çýkarýlacaðýný
sormak zorundasýnýz.

Tuzu çýkarma bugün çok verimsiz
þekilde mevcuttur. Büyük miktarlarda
su tanklara gitmek ve çeþitli þekillerde
ýsý kullanýlýrken burada beklemek
zorundadýr. Çeþitli sistemler vardýr,
bazýlarý buhar, bazýlarý deðildir, hepsi
de tuzu çýkarmak için ýsý gerektirir. Bu
uzun zaman alýr. Pahalý ve verimsizdir.
Bundan dolayý tüm þehir için tuz
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giderme makul deðildir. Bunun yerine,
sadece hiç taze suyu olmayan yerler
bunu gibi bir sisteme sahiptir. Þimdi,
kutunun dýþýnda düþünmenizi istiyorum
ve tuzu yeni bir þekilde nasýl çýkaracaðýnýzýn yanýtýný vereceðim. Partnerim, burada yavaþlamaný istiyorum.
Dünyadaki en büyük þehirlerden
çoðu okyanus kýyýsýndadýr… suya çok
yakýn. Bunun nedeni zamanla bu sahil
bölgelerinin gemiler ve limanlar ile
ticaretin yapýlabildiði yerler olmasýdýr.
Okyanus kýyýsýnda bulunan büyük
þehirlere sahip oldunuz. Baþlamak için
iyi bir yer, öyle deðil mi, su almak
için? Yanýt o kadar zor deðil, ama göz
önüne alýnmamýþ bir þeyi gerektiriyor.
Bugün sahip olduðunuz en ileri
teknoloji küçüðün en küçüðü ile ilgilidir. Siz buna nano - teknoloji diyorsunuz. Bu kimyadýr, hatta robotlar
dediðiniz formu alan çok küçük
kimyasal makinelerdir. Bu ultra küçük,
moleküler boyutlu robotlar bugün mevcuttur ve sizin yeni yaratýcý
çabalarýnýzýn zirvesindedir. Þimdi bile,
biliminiz hastalýðý bulup öldürmek için
bunlarý Ýnsan kanýna sokmayý düþünüyor… þu anda sahip olduðunuz beyaz
kan hücrelerini artýrmak için.
Nanoparçacýklar iþte bu kadar küçük.
Doðal olarak bunun sakýncalarý var,
çünkü Ýnsan bedenini deðiþtirdiði
görünüyor. Doðal olarak yaratýlan,
aðrýlarýnýza, hastalýklarýnýza, kimyasal
dengenize veya hatta gece uyku uyumanýza yardýmcý olabildiðini
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öðrendiðiniz herhangi bir destekleyiciden daha fazla sakýncasý yoktur. Sizi
canlý tutmaya yardým etmek için Ýnsanlýða verilmiþ olan bilim türleri ile
kuvvetlerini birleþtiriyor.

Hatýrlayýn, bir Ýnsan Varlýðýnýn
bunu yapmak için kendi bilincini
kullanabileceðini öðretmemize
raðmen, buna inanmayan veya
bununla ilgilenmeyen milyonlarca
insan var. Bu nedenle deyim
yerindeyse bilim gevþetiyor
(boþunu alýyor) ve bugün Ýnsan
yaþamýnýn kalitesine yardýmcý
olduðu bilinen metafiziksel
olmayan çok þey var. Bu dengedir
ve doðrudur ve uygundur. Hala bir
hastalýðý dengelemeye yardýmcý
olmasý için bilimi kullanmak yerine kendi çocuklarýný ölüme terk
edenler vardýr. Onlar Tanrý
tarafýndan verilmeyen her þeyin
uygun olmadýðýna inanýr. Ýyi bilimin sadece Tanrý'nýn Evreni yaratma þeklinin keþfi ve yaþama geçirilmesi olduðunu tam olarak anlamanýn zamanýdýr. Bütünlük ile kullanýldýðýnda uygundur, Tanrý
tarafýndan verilmiþtir, kutsanmýþtýr
ve yüksek titreþimli Dünya
nedeniyle keþfedilmesine izin verilmiþtir. Baþka deyiþle, siz bunu
kazandýnýz! Bundan dolayý bunu
fýrlatýp atmak veya kötü olarak
adlandýrmak onu anlamamaktýr.
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Bir adam çok susamýþtýr. O çok dindardýr ve ona su verilmesi için dua
eder. Yanýna suyu olan baþka bir adam
gelir ve ona su vermeyi teklif eder. Susamýþ adam suyu sadece Tanrýdan
umduðunu ve bekleyeceðini söyleyerek
bunu reddeder. Susuzluktan ölür, Tanrýnýn eþzamanlýlýðýnýn baþka Ýnsanlar vasýtasýyla olduðunu asla anlamaz! Yaþamýnýzý uzatmak için size verilen bilimi
takdir etmeyi öðrenin, çünkü bu uygundur ve Ýnsanlýða bu nedenle verilmiþtir.
Nanoteknoloji daha akýllý hale geliyor. Bilim kimya, mantýk, elektronik
vasýtasýyla zeki robotlar yapmayý
öðreniyor. Bu zeki bir þekilde birçok
þey yapmanýza yardýmcý olan bir bilgisayarýn mantýðýna benzer. O sizin için
düþünmez, ama kendinizin yapamayacaðýnýz iþlerde size yardýmcý olur. Bu
minik akýllý robotlar suyun tuzunu
gidermeye yardýmcý olabilir.
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nano - teknoloji robotunu salývermenizi
gerektirir. Ýþte sýr, ancak her bir robot
manyetize edilir! Ne de olsa ben
manyetik üstadým. Sonra minik nano
robotlarýn tuzun hepsine sýkýca tutunmasýyla tuzun hepsi manyetik hale
gelir. Sonraki aþamada: Sonraki alana
akarak, su tuzu sudan tamamen ve
bütünüyle çeken muazzam, dev elektromýknatýslara maruz kalýr, çünkü tuz
þimdi manyetiktir! Tuz dýþarý çýkar.
Belki fazla basitleþtirdik, ama bunun
þekli böyledir. Isý dahil deðildir.

Þimdi, yan ürün… buna inanmayacaksýnýz! Oh, siz bunu keþfettiðinizde bu tartýþýlabilir olacak.
Suya uygulanan manyetik alanlar
çoðunlukla oldukça þifalandýrýcý
olan su yaratýr. Bunun nereye gittiðini görüyor musunuz? Bu nasýl
bir cihaz olabilirdi? Kuantum
olurdu, biliyorsunuz, çünkü
Size bir görev vereceðim: Suyun
manyetikleri kullanýyor. Manyetik
akýþýný hiç durdurmadýðý ve tuzun
olarak iþlem gören suyun sizin için
gerçek zamanda uzaklaþtýrýlabildiði bir
kötü olduðunu söyleyenler olacakyerde bir tuz giderme fabrikasý inþa
týr, çünkü siz onu anlaþýlmayan bir
edeceksiniz ve hiç fikrinizin olmadýðý
bir yan ürün yaratýlacak. Su hiç dinlen- þekilde deðiþtiriyorsunuz. Onlar,
dünyanýn þifalý sularýný bulmak
memeli ve hiç piþirilmemeli. Buna hiç
ýsý dahil deðil. Nano - teknolojiyi kulla- için diðer Ýnsanlarýn tükettiði
narak, sürekli akýþta su makinenin bir
enerji miktarýný kavramýyorlar!
ucundan girer ve diðer ucundan çýkar.
Þimdi suyun tuzunu giderirken
Giriþte tuzlu, çýkýþta taze su ve standart
bunun birazýný elde ediyorsunuz!
arýtýma hazýr hale gelir.
Gerçekleþen þeyin kanýtý olmayacak, bu nedenle tartýþmalý olacak.
Sistemin ilk aþamalarý çözünmüþ
Tüm insanlar daha az insanýn
tuzlarý bulup kendilerini bu tuzlara
hastalanacaðýný bilecek!
baðlamak için tahsis edilmiþ yeterince
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Bu bugün size vermek istediðimiz
þeydir. Bugün bunu iþitebilesiniz ve
yayýnlansýn diye bu þekilde kaydetmek
istediðimiz þey budur. Gelecekte
gördüðümüz þeyin, geliþtirdiðiniz
potansiyellere dayandýðýný söylemeyi
diliyorum. Size bir zaman çerçevesi
vermeyeceðiz, çünkü yok.
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boyutlu yaþamlarýnda birkaç üç boyutlu
özellik bulurlar ve bunlarý þekli açýklamak için sonsuz sayýda çizgi figürler
yaratarak "kanýtlarlar".

Önceden þüphelenmekte
olduðunuz þey, yerçekimi ve
manyetizmin hepsinin doðal olarak
eðilmesidir. Bunlar düz gitmezler
BÝLÝMÝN GELECEÐÝ
ve asla gitmediler. Iþýða ne dersiniz? O da düz deðildir. Diðer
Size vermek üzere olduðum bilgi iki
ikisinden etkilendiði zaman, ýþýk
nesil sonra olabilir, belki de üç nesil.
da eðilir. Bu size bir þeyler anlatAma bunun hepsi kuantum buluþ ile
ilgilidir. Fizikçiler, dinleyin. Size zaten malýdýr. Hiçbir þey aslýnda düz bir
bildiðiniz bir þey vereceðim ve bu
çizgi deðildir! Tek düz çizgiler
mümkündür. Bu baþka bir bilim alanýný Ýnsanlarýn beyinlerindedir. [Kryon
içeriyor ancak þimdiye dek öðrenmiþ
þaka yapýyor]. Doðru türde
olduðunuz üç boyutlu her þeye karþý
matematik de kullanmýyorsunuz ve
koyuyor. Ýnsanlar komiktir. En yüksek
bunu uzun zaman önce
matematik ve geometride bile, her þey
söylemiþtik. Kuantum olan matedüz bir çizgide tanýmlanmýþtýr. Bu
nedenle Ýnsanlar çemberi sonsuz sayýda matiðin zarafeti vardýr ve size en
düz çizgileri olan bir çokgen olarak
basit terimlerle bile bunu anlattanýmlamayý sever. Bu komik! Bu sanki maya baþlarsam, çok fazla kardoðada hiç çember yokmuþ gibidir ve
maþýk görünür.
Ýnsan onun varolmasý için düz çizgi
objesi kullanarak bir formül yaratmak
zorundadýr. Ýlginç, deðil mi? Size Ýnsan
düz çizgi eðilimini veriyorum ve buna
bakmak eðlenceli. Köpükler her zaman
etraftalar. Onlar güzel, biliyor musunuz? Onlar doðal, biliyor musunuz?
Çember uzayda da doðal olarak
gerçekleþen bir olaydýr… gezegenleri
düþünün. Ama Ýnsanlar bu þeklin sonsuz sayýda düz çizgi olmasýný istiyor.
Bir kaðýt üzerindeki karikatür karakterler gibi, çizgi figürler kendi iki

YENÝ MATEMATÝK GELÝYOR
Kuantum matematik, keþfedilecek
olan bir þeyi kullanýr ve buna bir isim
vereceðiz: etkili rakamlar. Bunlar
deneysel deðerlere sahip olmayan
rakamlardýr, etraflarýndaki rakamlardan
etkilenen deðerlere sahiptirler. Dört,
dört deðildir. Dört, bir formüldeki gibi
veya saymada olduðu gibi lineerlikte
yanýndaki rakamlar nedeniyle uyarlanmýþtýr. Bir formülün kuantum halde
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üretildiði her seferinde, onun içindeki
rakamlarýn hepsi etraflarýndaki diðer
rakamlardan etkilenir. Bunun nedeni o
formüldeki tüm rakamlarýn, onlarýn
yanýndaki rakamlar tarafýndan uyarlanmasýdýr.
Bunlar etkili rakamlardýr. Eðer dört
lineer þekilde kullanýlýrsa, beþ veya
üçten etkilenir. Bunlarýn hepsi yanlarýndaki rakamlarý etkilerler. Neden, kuantum gerçekliðin asla lineer olmayan bir
gerçeklik olmasý veya sizin "normal"
olduðunu düþündüðünüz özelliklere
sahip olmamasýdýr.
Karmaþýk olsa da, geliþigüzel deðildir
ve zarif bir sistem vardýr… nitelikleri
keþfettiðiniz ve deðiþimin tutarlýlýðýný
gördüðünüz zaman güzel bir þey.
"Kaosun kurallarýný" anladýðýnýz zaman
kaos, kaos gibi görünmez. En sonunda,
bunu gördüðünüzde, çember için bugün
varolduðu þekliyle irrasyonel bir rakam
deðil, tam bir rakam olan formüle sahip
olursunuz. Bu pi olmayacak. Bunun
yerine, "pi çözümlü" olacak. Pi'nin tam
rakamýný elde etmek için fizikçilerin
bunu geriye doðru çalýþmasýný istiyoruz. Bu size bir ipucu ve hesaplamalarýn kalanýyla yapýlmak zorunda
olan þeyi verecek.
Etkili rakamlarý olan matematiði
hayal edin! Çünkü her bir rakam deneysel deðil, etrafýndaki rakam tarafýndan etkilenir. Þu anda size yüksek
matematiði veriyorum ve iþte bunun
size nasýl hizmet edeceði: Bunu anlamaya baþladýðýnýzda, sonunda Fiziðin
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Kutsal Kasesi adýný vereceðim þeyi
anlayacaksýnýz. Bu bir Ýnsan terimidir.
Sizin düz - çizgide düþünmenizde,
önyargýnýzda, birçok 3B formüle
sahipsiniz, öyle deðil mi? Ve fiziðin
temeline baktýðýnýzda, kütleye sahip
olan maddeden söz edersiniz. Kütleye
sahip olan o þeylerde, atomik yapý ve
yoðunluðu bile çözdünüz. Etrafýnýzda
gördüðünüz þeylere dayanan formüllerin tutarlýlýðýndan gurur duyuyorsunuz ve bunlarýn statik olduðunu düþünüyorsunuz, öyle deðil mi? Her þey
için bir formül olduðunu düþünüyorsunuz ve bu nesnelerin nasýl hareket
ettiðini ve tepki gösterdiðini açýklýyor.
"Eðer belirli bir atomik yoðunluða ve
kütleye sahip ise, o zaman aðýrlýðý
budur veya belirli belirli bir çekimi
vardýr. Bunlarýn hepsini çözdünüz.
Aslýnda, evet çözdünüz! Ama sadece
3B'de. Bu formüllerle kuantum hale
gelir gelmez, bunlarýn hepsi esner ve
farklýlaþýr. Tüm bunlarýn size anlattýðý,
varoluþtaki herhangi bir nesnenin
kütlesini deðiþtirmenizin mümkün
olduðudur. Ne kadar büyük veya küçük
ya da ne kadar yoðun olduðu önemli
deðil. Onun kütlesini deðiþtirebilirsiniz
ve bu nedenle, yerçekiminin onun
üzerindeki etkisini deðiþtirebilirsiniz.
Anti - yerçekimi diye bir þey yoktur,
sadece kütlenin kontrolü vardýr. Bir
þeyin ne kadar aðýrlýða sahip olmasý
gerektiðini söyleyen 3B'de sahip
olduðunuz formüller ilgili nesnenin
kütlesini kontrol ederek deðiþtirilebilir.
Bu nedenle, (aslýnda diðer iki kuvvetin
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kuantum ürünü olan) yerçekimini
deðiþtirmiyorsunuz, nesnenin kütlesini
deðiþtiriyorsunuz. Ve bunun atomik
yoðunluðu veya görünür yoðunluðu
kontrol etmekle ilgisi vardýr.

Hayal kýrýklýðýna uðradý. Bu arada,
Tesla geri döndü. Onun nerede
olduðunu size söylemeyeceðim. Belki
de o bunu okur ve bundan sonra ne
yapýlacaðýný bilir?

Yugoslavya'da ünlü bir atölye
vardýr. O tarihidir, çünkü kutunun
dýþýnda düþünen bir adama,
Tesla'ya aittir. Bu atölyede,
Tesla'nýn tezgahýndan fýrlayan nesnelerle oluþan tavanda izler var.
Bunlar tavana sert þekilde, çarpýp
kýrýyordu! Nikola hayal kýrýklýðýna
uðruyordu, çünkü kütlesiz nesnelerin yaratýlmasýný keþfetmiþti ve
bunun nasýl olduðunu bilmiyordu!
O kutunun dýþýnda düþünüyordu…
alternatif akýmýn nasýl çalýþabileceði ile ilgili size bir mavikopya
veren þu ana kadar varoluþtaki tek
kiþi. Oh, bu 3B'den çok daha
fazlasýdýr. Bunu inceleyin, çünkü
bu zariftir.

Manyetik alanlarýn diðer manyetik
alanlarýn etrafýnda düzenlenebilmesi
akýllýca. Çözeltiler [sývýlar] bile alanlar
içinde akýllý þekillendirilmiþ alanlar
yaratmak için manyetize edilebilir…
size kütlede bir deðiþim yaratacak
koþulu vermek için, bazen birbirleriyle
doðru açýda, bazen deðil. Bu þeylerin
hiç biri Ýnsan geliþimi alanýnýn dýþýnda
deðildir. Bu ne kadar sürer?
Bilmiyoruz. Bu size baðlý. Ama bunun
neyi deðiþtireceðini anlýyor musunuz?
Her þeyi! Bu, bilim kurgu olaylarýnýn
sonunda sizin olacaðý anlamýna geliyor.
Anti - yerçekimi dediðiniz þey sadece
kontrol edilebilir kütlesi olan nesnedir.
Ne kadar büyük olduðuna bakmaksýzýn
batmadan yüzebilir. Bu yapýlabilir.
Belki de bunu gerçekleþtirmenin
zamanýdýr?

Tesla'nýn yaptýðý tüm bu þeyler
manyetiklerle yaratýldý ve bu ayrýca
onun atölyesindeki deneyin arkasýndaki
temeldir. Ancak, Tesla'nýn zamanýnda
manyetik alanlardaki minik dalgalanmalarý ölçmek veya yaratmak için sizin
bugün sahip olduðunuz bilgisayarlar
veya enstrümanlardan herhangi biri
yoktu. O bir nesnenin kütlesinin
deðiþmesinin yaratýlmasýný baþardý,
ama bunu kontrol edemiyordu ve bunu
nasýl yaptýðýný tam olarak bilmiyordu.

"Kryon, neden bize bu þeyleri
anlatýyorsun?". Bununla bitiriyoruz. Yanýt, sizin burada kalmanýzý
istememizdir. Bunlarýn hepsi
sevgiyle veriliyor. Burada
kalmanýzý istiyoruz! Ve siz daha
fazla kuantum düþünmedikçe,
buluþlarý hýzlandýrmadýkça ve
yoldan politikayý çekmedikçe çok
fazla þansýnýz olmayacak.
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Ancak bunu yapmak zorunda olan
ülkeler, en yüksek teknik yeteneklere
sahip olan ülkelerdir ve onlar da tüm
bunlarýn yolunda olan en yüksek etkili
yapýlara sahipler. Nüfusun bunu anlamasýnýn, fizikçileri salývermesinin ve
onlarý politik veya endüstriyel o þeylere
baðlamamasýnýn zamanýdýr. Belki
neden sözettiðimi bilmiyorsunuz, ama
onlar biliyorlar.

Sevgililer Günü mesajýdýr, öyle deðil
mi? Size, ister bilimsel olsun ister
Akaþanýz veya öz ruhunuz ya da
Yüksek Benliðiniz ile ilgili olsun
hakkýnda konuþtuðumuz her þeyin tek
bir nedenle verildiðini söylüyoruz: bu
gezegende yaþadýðýnýz hayatý kolaylaþtýrmak. Böylece sizi yaradýlýþ ile birleþtiren zamk olan þefkati keþfedebilirsiniz, çünkü geçiþ önünüzde.

Bunun sürecinde, yaþamýn uzamasý
olacak; süreçte görünümler olacak;
süreçte bu mesajýn doðru ve gerçek
olduðunu bile görebilirsiniz. Gelecekte
bir yerde, eðer yaparsanýz, o zaman bir
bulmacanýz olacak, öyle deðil mi,
fizikçiler? Öyle deðil mi? Eðer bunu
dinliyorsanýz, bir bulmacanýz var,
çünkü perdenin diðer tarafýndan
konuþan, gerçek, doðru ve bilimsel
olan bilgiyi veren kimdir? Bir seviyede, bunun gerçek olduðunu söyleyeceksiniz. Ve gelecekte bir zamanda,
spiritüel ve bilimin baðlaþýk olduðunu
ve dünyayý, manyetikleri, yerçekimini
ve incelediðiniz her þeyi yaratan enerjinin sizin bir parçanýz olduðunu kabul
etmek zorunda kalacaksýnýz… çünkü
yaratýcý her birinizin içindedir. O zaman belki rahat konuþmaya baþlarsýnýz.

2012 enerjisi dediðiniz þey zaten
burada, yaklaþýk 1998'de geldi.
Bunun beklendiði gibi olmasýna
izin verin, bütünlük ile bilimsel
devrim, eski enerjiyi yavaþça
deðiþtiren hükümetle bütünlük ile
yeniden ortaya çýkan ekonomi ile
yüksek bilincin zamaný. Geçmiþte
asla bir araya getirmediðiniz
þeylerle, gerçekleþmekte olan yeni
bir paradigma vardýr.

Bunun bu bulmaca ile ilgisi vardýr:
Bu gerçek mi deðil mi? Kryon gerçek
mi deðil mi? Sevgi gerçek mi deðil mi?
Pekala, bazýlarýnýz biliyor, çünkü
bugün sizi seven yaratýcýnýn huzurunda
oturdunuz. Perdenin benim tarafýmdaki
bu aile sizi seviyor. Bu harika bir

Bu bir tezattýr - birlikte varolamazlar
- bütünlük ve hükümet - bütünlük ve
sigorta - bankacýlýkta bütünlük. Yeni
bir paradigma önünüzdedir ve bu geçiþ
zordur. Önümdeki sandalyelerde
savaþçýlar ve çalýþanlar var. Onlar bunu
biliyor, çünkü bu nedenle geldiler:
Akaþa içinizde canlýdýr ve iyidir,
sevgililer ve siz kim olduðunuzu biliyorsunuz. Ben kim olduðunuzu biliyorum. Ve her birinizi kutluyorum.
Ve öyledir.
KRYON

Mart 1978
Günseli Ataman, Günün Ýçinden

Caným Ablam
Seni son yolculuðuna uðurlamadan bir
gece önce 22.00 sularýnda, bulaþýklarý
yýkarken dalmýþým. Bulaþýktan baþka her þeyi
düþünüyorum ya o anda, birden aðlamakta
olduðumu fark ettim. Neye biliyor musun
ablacýðým, senin ölümüne. O anda söylesem
gülerdin. Olacak þey miydi bu. Daha çok
gençtin, hayat doluydun, insanlarý, doðayý,
her þeyi çok seviyordun. Üstelik hasta da
deðildin, öyleyse nedendi bu hayal? Derhal
gözlerimi silip bu saçma düþünceyi kovdum.
Fakat rüyamda aðlamaktan gözlerim þiþmiþti
yine. Sabaha karþý aðlayarak uyandým, bir
anlam veremeden uyumuþum. Kapý zilinin
sesiyle yerimden fýrladým, bu erken saatte
kim olabilirdi? Karþýmda eniþtem, acý haberi
örtmeye çalýþarak bildiriyordu. Sabaha karþý
aðlarken ben, bu dünyayý terk etmiþsin meðer
sen. Hiçbir þey düþünemiyordum, robotlaþmýþtým, Göztepe'den Bakýrköy'e nasýl
geldiðimi bilmeden senin yanýnda buldum
kendimi. O güzel yüzünü öpmeye doyamýyordum. Seni þimdiden öyle çok özlemiþtim
ki, sensizliði düþünemiyordum bile. Belki de
rüya görmeye devam ettiðimi düþünüp,
bunun gerçekten rüya olmasý için Tanrýya
yalvarýyordum. Uyuyor gibiydin sen. Her
zamankinden güzel. Bizler için, arkadaþlarýn
için taþýdýðýn üzüntülerden sýyrýlmýþ, meleklerden güzel olmuþtun. Senin üzüntülerin
zaten kendine hiç olmazdý ki, hep baþkalarý
içindi, baþkalarýnýn derdiydi senin derdin.
Ailemizin birliði için hep sen koþar, köprü
olurdun tüm akrabalar arasýnda. Belki bu
görevindendi çocuðunun olmayýþý da.
Çok sevdiðin evin bir âlemdi o gün.
Arkadaþlarýn da bir bir geliyor ve gerçek bir
dostu kaybetmenin acýsýný yineliyorlardý.
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Meðer ne çok sevenin varmýþ. Ama bu
olaðandý zaten, seni tanýyýp senciliðini, vericiliðini görüp sevmemek olur muydu?
Arkadaþlarýnýn bazýlarý da yüksek sesle
aðlýyorlardý, eminim üzüyordu bu seni. Tüm
üzüntüme karþýn sessizce aðlýyordum yanýnda biliyorsun. Ama sanýrým en çok annemi
takdir ettin. En büyük elemi taþýdýðý halde bir
yanýnda oturmuþ, sessizce dua ediyordu,
gözyaþlarýný gönlüne akýtarak. Oysa o hem
ilk yavrusunu hem de arkadaþýný kaybetmiþti.
Bir kez daha kutladým onu içimden. Bu arada
eniþtemin dayanýklýlýðýný da yazmadan geçemeyeceðim. Çok sevdiði bir varlýðý kaybetmesi yetmiyormuþ gibi, seni son kez görmek
için Edirne'den gelmekte olan iki kardeþini
de ayný gün trafik kazasýnda kaybettiði halde
yine de yýkýlmamasý en dindar kiþileri bile
hayrete düþürdü diyebilirim. Bense sulu
gözlünün biriyim. Diðer kardeþlerimiz de
böyle baðýþla bizi lütfen. Büyük bir kayýpsýn
bize sen. Aradan üç ay geçtiði halde ancak
yazabiliyorum sana ve yine ayný gözlerle...
Önümüzdeki günlerin içinde mutlu, mutsuz
birçok olay gizli. Dilerim onlar bizim daha
güçlü zamanlarýmýza rast gelsin, daha
doðrusu kendimizi her tür olay için hazýrlayalým þimdiden. Bir gün bizi çok üzecek bir
olayý bize hatýrlatsalar bile kovmayalým kafamýzdan ve
düþünelim üzerinde.
O zaman daha
hazýrlýklý olur, siz
sevgilileri böylesine
üzmeyiz
gözyaþlarýmýzla.
Bunu yazýyorum
ama pek baþarýlý
olamazsam yine de
baðýþla beni caným
ablam.

Haziran 1990
Rýdvan Günseli
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Etme Bulma
Dünyasý

Geçenlerde hiç hesapta yokken
gecenin saat onunda
bir trafik cezasý
ödedim. Sanki o
saatte sadece bana
o cezayý kesmek
için orada bitivermiþlerdi trafik
polisleri. Ters
yoldan girdiðimden ortalýkta levha
falan da gözükmüyor. Neyse seksen bin
liralýk cezayý ödedim. Ve düþünmeye
baþladým. Niçin? Sonunda galiba buldum. Birine ödemem gereken bir borcum vardý. Tam da bayram üstü. Ýçimden: "Bir kýsmýný þimdi veririm, bir
kýsmý da bayram sonrasýna kalýr." Öyle
uygun görmüþtüm kendimce. Ama o
kiþinin bu paraya ihtiyacý vardý ve

planýný ona
göre yapmýþtý. Ne
kadarýný sonraya
býrakmýþtým
biliyor
musunuz?
Seksen bin
lirasýný! Beni
biraz fazlaca evhamlý bulabilirsiniz. Ýki
olayý nasýl birbirine baðladýðýmý kabul
etmeyebilirsiniz. Þans iþte! diyebilirsiniz.
Yaþamýmýzda baþýmýza gelen olaylarýn belli bir anlamý yok mu?
Toplumlarýn tarihi belli yasalara baðlý
deðil mi? Eðer maddi olaylar belli
yasalara göre iþliyorsa, neden bizim
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þans diye gördüðümüz küçük olaylarýn
da belli yasasý olmasýn? Tarihsel olaylar da ayný görüþle incelenmesin?
Maddi olaylar basit, açýk ve nettir. Ýlk
bakýþta kolayca görülebilir. Ölçülür,
tartýlýr. Ýsterseniz labaratuarda tekrar
edersiniz, denersiniz. Ama bir Fransýz
ihülalini ikinci bir kere yapamazsýnýz.
Tarihsel olaylarý etkileyen yüzlerce
deðiþik faktör vardýr. Bu yüzden kolay
kolay incelenemez. Ama insan hayatýný
bir tür laboratuar gibi düþünür öylece
bakarsak, belli bazý ipuçlarý yakalarýz.
Toplumlarýn tarihleri için de ayný þey
düþünülmüþ ki bugün Tarih bilimi diye
bir þey var.
GÜLYÜZLÜLERÝN
TARÝH LABORATUARI
Þüphesiz her olayýn bir sebebi vardýr.
Ýnsanlýk tarihinin her dönemi birçok
mesajlar taþýr. Fakat Gülyüzlülerin
yaþadýðý dönemler ise insanlýk için
baþlý baþýna bir laboratuar niteliði taþýr.
Sanki Tanrý Gülyüzlüyü kullanarak
kendi yasalarýný insanlara göstermek
istemektedir. Hemen hemen her gülyüzlünün karþýsýna güçlü bir kötü çýkar.
Musa'ya Firavun, Muhammed'e Ebu
Cehil, Ýbrahim'e Nemrut. Ýyi ile
kötünün mücadelesi nesiller boyu
anlatýlacak meseller çýkartýr ortaya.
Eðer Firavun Yahudi kavmim kovalamasaydý Kýzýldeniz yarýlýr mýydý?

Nemrut Ýbrahim'i ateþe atmasaydý, eðer
Tanrý isterse ateþin bir gül bahçesi
haline gelebileceði nasýl bilinirdi? Ebu
Cehil olmasaydý Muhammed'in sabrý,
hoþgörüsü nasýl çýkardý ortaya.
Gülyüzlünün küçük hatalarý bile bize
büyük ders olur. Yusuf köle olarak
Mýsýr'a satýlýr. Birçok sebeple birlikte,
Yusuf ve babasý Yakup bir gün bir
kölenin dövüldüðünü görmüþler ve hiç
tepki göstermemiþlerdi. Museviler tam
kýrk yýl çölde dolaþýp durmuþlardý, çünkü Musa onlarý bir süre býrakýp gidince kendilerine bir mabut yapmýþlar ve
ona tapýnýþlardý. Musa, vaadedilmiþ
topraða girememiþti; çünkü bir türlü
gerçeði öðrenemeyen insanlara inancýný
yitirmiþti. Eyüp türlü belalara ve sýkýntýlara uðramýþtý, çünkü Tanrý onun yalnýzca her þey yolundayken deðil, sýkýntýlara raðmen kendisine inanýp inanmayacaðýný, isyan edip etmeyeceðini
denemek istiyordu.
BÝR TARÝH BÝLÝMCÝNÝN
GÖRÜÞÜ
Arnold Toynbee çaðýmýzýn deðerli
Tarihçilerinden biridir. Tarih Bilinci
isimli eserinde sýk sýk geleneksel
metinlerden alýntýlar yapar. Budist
metinlerden, Ýncilden hatta
Mevlana'dan. Vardýðý sonuç insanýn
hayatýndan yine kendisinin sorumlu
olduðu ve yaþadýðý bütün felaketlerin
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kaynaðýnýn yine kendisinin olduðuydu.
Toplumsal buhran dönemlerinde insanlar, özgür iradeyi reddedip hayat akýþýný
rastlantýlarla ya da kuru determinist
(sebep sonuç) yasalarýyla açýklamaya
giriþirler.
Bu dönemlerde insanlar ya geçmiþleriyle övünür dururlar, ya içi boþ birtakým kurumlara yaslanýrlar, bazen
sahip olduklarý teknik imkanlar
baþlarýný döndürür, ulaþtýklarý zaferler
onlarý gurura sevkeder.
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açgözlülük yaratýr, en büyük sýkýntýlar
tahýl ticaretinde fiat yükseltmekten, kâr
gözetmekten doðar. Bulutlar
gökyüzünde yaðmurlarýný boþaltmýyor
diye sýzlanýyorsunuz, ama üretilmiþ
olaný ihtiyacý olana bir türlü daðýtýlmayýþýna ses çýkarmýyorsunuz. Vebaya,
hastalýða sövüp sayýyorsunuz, oysa, bu
belalarýn sonucu insanlarýn suçlarýný
ýþýða çýkarmaktan baþka birþey deðil."

Ýnsanýn dönüp kendine bakmasý, eksikliklerini görmesi ve
onlarý düzeltmeye çalýþmasý
Her seferinde yapýlan yanlýþ; insankolay bir iþ deðildir. Çaba ister,
larýn kendilerine dönüp bakmamalarý,
devamlý düþünmeyi gerektirir.
kendilerini eleþtirmemeleri ve
deðiþtirmemeleridir. Deðiþmeyen,
Ama sonunda acýlarla belalarla
yenilenmeyen Ýnsan yavaþ yavaþ
karþýlaþmaktan iyidir.
kendinde geleceðinin felaketlerini
Yaþadýðýmýz her olayýn belli bir
biriktirmeye baþlar. Modern bir batýlý
sebeple olduðunu bilerek,
þair kesin bir sezgiyle bu sonucu
çýkarmýþtý:
dikkatli yaþamak gerekir. O
zaman hep ayný eziyetleri yaþa"Tanrý bilir ya, kötülerin hayati trajik
mak zorunda kalmayýz yani.
olmaz! fesatlar tutkulardan örülmüþtür,
"Tarih bir tekerrürden ibarettir."
içimizdeki düzmeceliktir bize ihanet
eden." Dördüncü yüzyýlda bir Hristiyan sözünü boþa çýkarmýþ oluruz,
piskoposu da ayný sonuca varmýþtý:
ibret alýr, tekrar etmesini önle"Düþman içinizdedir, yanýlgýnýzýn
riz. Hayatýmýzý düzene koyarýz.
nedeni orada, içerde, yalnýz sizin
Hayatýmýzýn efendisi oluruz. Bu
içinizde gizli" Afrikalý ermiþ Cyprian
uðurda bir çaba göstermek
da ayný doðruyu toplumsal hayatýn
bütün alanýna uygulamýþtýr: "Kötü ügerekecekse, her halde buna
ründen, kýtlýktan yakmýyorsunuz: ama
deðer!
en büyük kýtlýklarý kuraklýk deðil

“Lütfen Yeni Yýlda

Aboneliðinizi
Yenilemeyi
Unutmayýnýz!..”

Deðerli
Okuyucularýmýz
Sevgi Dünyasý Dergimiz
Haziran 2007 tarihinden
baþlamak üzere yalnýzca
abonelerimize ulaþmaktadýr.
Bizlerle olmaya devam etmek istiyorsanýz,
Haberleþme Sorumlusu ve Okur/Abone Ýliþkileri:
Kazým Erdemoðlu’na (0542) 676 83 47 no’lu telefonla, abone
adresinizi bildirmenizi rica ederiz.
En içten sevgilerimizle
Sevgi Dünyasý

Adý, Soyadý:
Adres:
Posta Kodu:
Ýlçe:
Ýl:
Tel:
Abone ücreti:

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Yurt içi (50 TL)
................
Yurt dýþý (60 TL) ................
Posta Çeki No: 385999 (Sevgi Yayýnlarý)

