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Sevgili Dostlar
Bizim okuyucularýmýzýn herkes gibi düþünen deðil, genellikle alternatif görüþler
üreten, kendi doðrularý ile yaþayan insanlardan olduðunu biliyoruz. Çok zaman
öncesinde yapmakta olduðumuz ders gruplarýnda da bunun farkýna varýrdýk ve
memnun olur, sevinirdik. Halk arasýndaki deyimle “sürü psikolojisi” denen þeyin
etkisinde kalmayan kiþilerdi onlar. Þimdi o günler geride kalsa da çevremizdeki
dostlarýn, bildiðimiz, bilmediðimiz güzel gönüllü beyaz güllerin, zaman zaman
kendilerini yalnýz hissetseler bile yine öyle olduðundan eminiz. Örneðin þu veya
bu nedenle ortaya sürülen ve insanlarýn onurlarýný parçalayýp onlarý bitirmeyi
amaçlayan, özel hayatýn mahremiyetine saldýran kasetleri, filmleri istediði kadar
her yerde izleme olanaðý bulsunlar, herkes yaptýðý için izlemek normalmiþ gibi
görünsün gözlerine, onlar seyretmezler... Doðrunun ve yanlýþýn ölçeðini bilen, iyi
ile kötünün ayýrdýna varan, sýrf merakýna yenilerek kötünün ve yanlýþýn içinde
olmamalýdýr çünkü. “Kim ne görecek, ne bilecek” denirse iþte orada durmak
gerek. Biz görmesek ve duymasak da bizi yakýndan izleyen, duyan hayýrlýlarý
çabucak unutmamýz, yok farz etmemiz bir yana, en baþta bizim kendimize olan
saygýmýzý inkâr ediyoruz demektir.
Ayný þekilde uzak ülkelerde, bizim ülkemiz ve insanýmýzla ilgisi olmayan meselelerde insanlarýn birbirini öldürdüðü, cinnet geçirenlerin gözünü kýrpmadan birbirine kýydýðý olaylarý, canlý yayýnlarla ekrana getiren haberleri de izlemezler. O
kanallar zamanlarýný dolduracak bir haber bulmanýn heyecaný ile, haberi veren
uluslararasý haber kanalýnýn yayýnýna ortak olmaktan geri kalmamak için birbiriyle yarýþýrcasýna telâþla an be an cinayet izlettirirken, bizim okuyucumuz sakin
bir þekilde, ümitsizliðe ve korkuya kapýlmadan dünyamýzýn her tarafýndaki zor
þartlar altýnda ve zalimlerin elinde ezilen, inleyen kardeþlerine sevgi, hayýr ve
gönüllerindeki ýþýðý yollarlar. Çünkü bilirler ki: “Hayrýn varolduðunu bilenler,
gerçekten biliyorsa onu, yüzleri gülenlerdir. Yüzleri gülenler, hani þimdi sizin
gözünüzle göremediðinizi, etraflarýna en güzel þekilde daðýtacaklarýndan, herkesi
mutlaka, yüzü gülenlerden yaparlar. Bu bir fizik kanunudur hem, bu bir gönül
kanunudur hem.” Onlar gerçekten farklýdýrlar...
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Her toplumun toplumsal
vicdanýnýn tayin ettiði
toplumsal iyilik ve
kötülük ölçüleri vardýr.
Elbette ki, tekâmül
seviyeleri farklý olan
toplumlarýn iyilik
kötülük anlayýþlarý
ve vicdan ölçüleri de
farklýdýr. Bu sebepten
de bir toplumun kanunlarýný hiçbir deðiþiklik
yapmadan, aynen ona
uymayan baþka bir
topluma tatbik etmek
bir takým aksaklýklara,
karýþýklýklara ve
bozulmalara sebebiyet
verebilir.

Genel Bir
Ýyilik Anlayýþý

Dr. Refet Kayserilioðlu
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Erdem - Geçen konuþmamýzda, "Bir kimseye
göre iyi olan, baþkasýna
kötüdür. Herkesin iyi ve
kötü anlayýþý baþka
baþkadýr. Ýyi ve kötünün
kesin olarak belirleyicisi
herkesin kendi vicdanýdýr" dediniz. Herkese
uyan genel ve standart
bir iyi veya kötü yoksa
insanlarýn davranýþlarýný
nasýl ödüllendireceðiz
veya cezalandýracaðýz?
Özden - Ýyiliðin ve
kötülüðün herkese uyan
standart bir ölçüsü
olmasa bile, bazý genel
ölçülerin olduðunu
söyleyebiliriz. Örneðin,
bir kiþiye fayda veren,
onun hoþuna giden ve
onu tekâmül ettiren
þeyler iyidir, dedik.
Erdem - Bunu siz
dediniz. Ben tamamen
kabul etmiþ deðilim ki.
Kaldý ki siz de kesin bir
ölçü verememiþ, "O þahsýn vicdaný iyi diyorsa ve
niyeti de iyi ise o hareket
iyidir" diyerek yuvarlak
bir lâf etmiþtiniz. Ne
demek o adamýn niyeti
ve vicdan ölçüsü. Bir
adam katil yaradýlýþýnda
olsa ve birini öldürse ve
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dese ki: "Bu edepsiz herifi öldürdüðümden
dolayý vicdanýmýn sýzlamasý þöyle dursun,
bilakis çok memnunum.
Dünyadan bir mikrop
eksildi, sayemde. Onu
öldürmekle insanlara iyilik ettim."
Böyle bir durumda:
"Bak þu adamýn niyeti
iyi imiþ. O adamý
öldürmekle insanlara iyilik etmiþ ve de vicdaný
hiç sýzlamýyormuþ" diyerek ona hiçbir ceza vermeyecek miyiz? Yoksa
"Aferin aslaným, sen
yine böyle mikroplarý
yeryüzünden temizlemeye devam et" mi
diyeceðiz?
Özden - Hayýr. Toplum
kendi düzenini korumak
için koyduðu kanunlara
uygun cezalarý verecektir. Çünkü vermesi
gerekli ve zorunludur.
Erdem - Peki ama
adam yaptýðý katilliði
kötü bir þey diye kabul
etmiyor ve "Vicdaným
rahat, niyetim de bir
mikrobu temizlemekti"
diyor. Onu, vicdan ölçülerine göre iyi olan bir
hareketten dolayý ceza-

landýrýrsak hem haksýz
bir iþ yapmýþ, hem de
onun tekâmülünü engellemiþ olmaz mýyýz?
Madem ki vicdanýmýza
uyan hareketleri yaparak tekâmül ediyoruz.
Özden - Cidden çok
önemli bir noktaya parmak bastýnýz dostum.
Tekâmülün girift ve
açýklamasý güç olan
özelliklerinden birini öne
sürmüþ oldunuz. Bunu
elimden geldiðince size
izah etmeye çalýþacaðým.
Bir yanda toplum nizamý ve nizamý koruyan
kanunlar var. Bir yanda
da þahsýn kendi vicdan
ölçüleri mevcut.
Kanunlarla vicdan ölçüleri birbirine az çok
uyduðu zaman mesele
yok. Fakat bunlar birbirine zýt olduðu zaman
iþ karýþýyor. Þimdi o,
vicdanýnýn emrine mi
uysun, yoksa toplum
nizamýna mý? Eðer vicdanýna uysa toplum nizamýna karþý suçludur. Yok,
toplum nizamýna uyarsa
bu defa da kendi vicdanýna karþý suçludur.
Bunu baþka bir örnekle,
yani sizinkinin tamamen
tersi bir örnekle, daha iyi
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canlandýrabiliriz. Meselâ
bir adam harpte adam
öldürmek istemiyor.
"Düþman da olsa ben
adam öldüremem, benim
vicdanýma göre bu bir
suçtur, cinayettir" diyor.
Kanunlar da karþýsýndaki
düþmaný öldürmekten
sakýnaný vatan haini
sayýyor ve hattâ ölüme
mahkûm ediyor. Þimdi
bu adamýn durumu ne
olacak?
Erdem - Evet ben de
bunu öðrenmek istiyorum. Bu adam nasýl
davransa suçludur.
Kanunlara mý uysun,
yoksa vicdanýna mý?
Özden - Kiþisel vicdanýn yaný sýra bir de
toplumsal vicdan vardýr.
Toplumsal vicdan, kiþisel
vicdanlarýn bileþkesi
olmakla birlikte, toplamý
deðildir. Fertlerin vicdan
ölçülerinin en ileri ve en
geri olanlarýnýn ortasýna
yakýn olan bu 'bileþke
vicdan' toplumun vicdan
ölçüsünü teþkil eder.
TOPLUMSAL VÝCDAN ferdi vicdanlara
hâkim, onlarýn sevk ve
idaresinde etkendir.
Toplumun selâmeti ve

toplum düzeninin devamý
için vicdanlar toplumsal
vicdanýn kadrosunun pek
fazla dýþýna taþmamak
þartýyla bir özgürlüðe
sahiptirler. Yoksa uluorta
toplum düzenine aykýrý
davranýþlarý -velev ki
kendi vicdanlarýna uysa
da- yapamazlar.
Erdem - Bu durumda
ferdin vicdaný, dolayýsýyla ruhi tekâmülü sýnýrlanmýþ ve belli ölçüler
içinde dondurulmuþ
olmaz mý?
Özden - Bileþkenin
altýnda olanlar için böyle
bir þey söz konusu deðildir. Tam tersine toplumsal vicdan, onlarýn geri
vicdanlarýný tekâmüle
zorlar. Yalnýz bileþkenin
üstünde olanlardan en üst
sýnýra yakýn olanlar için
böyle bir sýnýrlanma
geçerli olabilir.
Erdem - Bir kiþinin
tekâmülü için bile olsa
böyle bir sýnýrlanma çok
garip oluyor. Ve adeta
ileri olmak cezalandýrýlmýþ oluyor.
Özden - Hiçbir
tekâmül ferdi olamaz ve

ilerleyemez. Tekâmül
daima toplumsaldýr.
Karþýlýklý yardýmlar ve
tesir alýþveriþleri ile
olmaktadýr. Bu sebeple
ileri vicdanlý bir þahýs
toplumdaki geri vicdan
ölçüsünde olanlara iyi bir
örnek, yükselmeye sevk
eden bir itici kuvvet
rolünü oynar.
Erdem - Kendisi ne
oluyor?
Özden - Kendisi hem
baþkalarýna örnek olarak,
hem onlara yardým ederek tekâmül etmektedir.
Ayrýca böyle ileri vicdanlý bir þahsýn o toplulukta
bulunmasýnýn kendi
tekâmülü yönünden de
bir zarureti vardýr.
Meselâ birçok yönlerden yükselmiþtir de, bir
yönden törpülenecek bir
yeri vardýr henüz. Bu da
en iyi bir þekilde o toplulukta olmaktadýr.
Görülüyor ki, þahýs kýsa
bir devre için ilerlemesini yavaþlatmasý
karþýlýðýnda noksanlarýndan kurtulmakta
ve daha hýzlý bir
tekâmüle hazýrlanmaktadýr.
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Erdem - Bu duruma
göre standart iyilik ve
kötülük toplumsal vicdan
tarafýndan mý tayin
ediliyor. O zaman her
toplumun veya her milletin ayrý bir toplumsal
vicdaný olacaktýr.
Özden - Evet her toplumun toplumsal vicdanýnýn tayin ettiði toplumsal iyilik ve kötülük
ölçüleri vardýr. Elbette ki,
tekâmül seviyeleri farklý
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olan toplumlarýn iyilik
kötülük anlayýþlarý ve
vicdan ölçüleri de farklýdýr. Bu sebepten de bir
toplumun kanunlarýný
hiçbir deðiþiklik yapmadan, aynen ona uymayan baþka bir topluma
tatbik etmek bir takým
aksaklýklara, karýþýklýklara ve bozulmalara sebebiyet verebilir.

kötülük ölçülerini ve
toplumsal vicdanýn
ölçüsünü nasýl anlayacaktýr.

Erdem - Fertler
toplumsal iyilik ve

Erdem - Yukarýda
verdiðiniz örneklerde
olduðu gibi ferdi vicdanla toplumsal vicdanýn
uyuþmadýðý, taban tabana
zýt olduðu hallerde ne
olacaktýr?

Özden - Toplumsal
vicdan kendini kanunlarla, örf ve adetlerle,
dinlerle ve toplumsal
ayýp telakkileri ile
fertler üzerinde açýkça
hissettirir.

Özden - Böyle durumlarda fert ya tekâmül
ederek veya bazý
fedakârlýklarda bulunarak
toplumsal vicdana uymak
zorunda kalacaktýr.
Bazen çok geri veya çok
ileri fertlerin vicdan
ölçüleri ile toplumsal
vicdan ölçüleri bir türlü
baðdaþamamaktadýr. Bu
takdirde o fertler, o
toplumdan kopmak,
kendilerine daha çok
uyan bir topluma gitmek
zorundadýr.
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Bitmeyen Tartýþma:
Canlýlar Nasýl Oluþtu?
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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"Tanrý inancý" konusunda geçen yýlýn Mayýs sayýsýnda baþladýðým
dizi yazýda önce ünlü týp profesörlerimizin, din ve felsefe adamlarýmýzýn inançlarýnýn kanýtlarýný kendi aðýzlarýndan dinlemiþtik. Sonra da
maddenin yaþamý oluþturma özelliðinde yaratýldýðýnýn fiziksel ve kozmolojik kanýtlarý; doðadaki, canlýlardaki mucizeler üzerinde uzunca
durmuþtuk. Mucizeler sadece doðada deðil. Hz. Muhammedin peygamberliðinde, Kur'an âyetlerinde ve parapsikolojik olaylarda da
inancýmýzý pekiþtirecek nice deliller olduðundan bunlarý da yeterince
incelemiþtik. Ancak parapsikolojik deneyimlerin sadece yurdumuzda
olanlarýndan bahsetmiþ; batýdaki 160 yýllýk parapsikoloji tarihinin,
özellikle bilim adamlarýnýn tanýk olduðu çok ilginç deneyleri tekrar
hatýrlatmayý sonraya býrakmýþtým. Bunun sebebi açýktý. Hýristiyan
batýda baþlayýp þimdi tüm dünyayý sarmýþ olan inkârcý materyalist
akýmýn serüvenini öncelikle iyice anlamamýz gerekiyordu. Çünkü 19.
Yüzyýlýn ikinci yarýsýnda batý dünyasýnda patlama tarzýnda fizik
medyumluk olaylarýnýn ortaya dökülmesinin ve bilim adamlarýnca son
derece ciddiye alýnýp üzerinde kitaplar yazýlmasýnýn sebebi, bu koyu
materyalizme açýk ve kesin bilimsel bir panzehir sunulmasýydý öncelikle. Bu panzehirin anlamýný iyice kavrayabilmek için bizim yine 1990
yýllarýnda kaleme aldýðým "Materyalizmin Kilometre Taþlarý"ndan
alýntýlarla batýdaki inanç tartýþmalarýnýn önemli aþamalarýný tekrar
hatýrlamamýz son derece gerekli.Yeryüzünde canlýlarýn oluþmasý problemi Aristo'dan baþlayarak batý dünyasýný yüzyýllarca uðraþtýrdýðýndan
bu sayýmýzda konunun Darwin'e kadarki önemli aþamalarýný gözden
geçireceðiz. Gelecek sayýmýzda hýristiyan aleminde Tevrat ve Ýncil'in
tümüyle doðru aktarýlýp aktarýlmadýðý özgür düþünce sahibi
araþtýrýcýlarýn uzun yýllar baþ konusu olduðundan ve materyalist akýmý
alabildiðine güçlendirdiðinden, bilimle ve birbirleriyle çeliþen ayetlerden örnekler vererek konuyu açýklýða kavuþturacaðýz. Böylece daha
sonraki yazýmda aktaracaðým 19. yüzyýldaki kutsal kitaplar üzerinde
yüksek eleþtiri akýmýný anlamamýz daha kolay olacak...
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VOLTAÝRE TARTIÞMANIN
GÖBEÐÝNDE
"...1750 yýlýna doðru Fransa'da,
Needham adýnda sivil kýyafete bürünmüþ bir Ýngiliz cizviti vardý. Bu adam o
vakitler Toulouse baþpiskoposu M.
Dillon'un yeðenine eðitmenlik yapýyor,
ayrýca fizik ve özellikle kimya deneyleriyle uðraþýyordu. Aðýzlarý sýmsýký
kapatýlmýþ þiþelere mahmuzlu çavdar
unu, baþka þiþelere de kaynatýlmýþ
koyun eti suyu koyduktan sonra, bu et
suyu ile çavdar unundan yýlan balýklarý
türediðini, hatta bu yýlan balýklarýnýn
çok geçmeden üreyerek çoðaldýklarýný,
böylece bir et suyundan yahut da bir
çavdar tanesinden birbirinden farksýz
bir yýlan balýðý soyunun geldiðini
sandý... Unun, et suyunun böyle yýlan
balýðý haline gelmesinin gerçekten ne
kadar yanlýþ ve gülünç olduðu,
Needham'dan daha iyi bir gözlemci olan
Lazzaro Spallanzani tarafýndan kanýtlanmýþtýr." (Voltaire - Felsefe Sözlüðü s:
503-505)
Aristo'dan beri cevaplanamamýþ
olan "canlýlarýn nasýl meydana
geldiði" sorusu, 18 nci
yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
Batý Dünyasý'nda halký
da peþinden sürükleyen
ateþli tartýþmalara sebep olmuþtu. Dünyanýn
ilk büyük gazetecisi
kabul edilen filozof
Voltaire'in bu tartýþmalarýn dýþýnda kalmasý
hiç düþünülebilir miydi? O
da hemen kaðýda kaleme

sarýlarak yukarýda okuduðunuz satýrlarla
kendisini savaþ alanýnýn en ilerisine
atmaktan çekinmemiþti. Aslýnda konu
ciddiydi. Gazete üslubundaki sataþmalarla, polemiklerle çözülecek cinsten
deðildi. Düþünen kafalar, doða
araþtýrýcýlarý 2000 yýldan fazla zamandýr
tatmin edici bir cevap bulamadýklarýndan, yeni deneyler yaparak sorunu
çözmek ihtiyacý þiddetle belirmiþti.
Konu sadece biyologlarý ilgilendirse bu
kadar patýrtý kopmazdý. Filozoflar,
ilahiyatçýlar, aydýnlar, gazeteciler ve
giderek halk, sonucun ne olacaðýný bilginler kadar merak etmeye baþlamýþlardý. Merak boþuna deðildi.
Canlýlarýn yeryüzünde ilahî bir elin
hüneriyle mi, yoksa maddelerin
geliþigüzel birleþmesiyle mi oluþtuðu
sorunu bir inanç ve inkârcýlýk tartýþmasý
haline gelmiþ, idealizm - materyalizm
çatýþmasýna dönüþmeye baþlamýþtý.
Voltaire'in çaðdaþý ünlü doða bilimcisi
Buffon (1707-1788) tartýþmalara bir
nokta koymanýn en emin yolunun
deneyden geçtiðini biliyordu. Bu nedenle Needham isimli Ýngiliz papazýndan bir seri deney yapmasýný
istemiþti. 18 nci yüzyýlýn
ikinci yarýsýnda önemli
tartýþmalara neden olan,
Voltaire ile Baron
D'Holbach arasýnda,
Tanrý'ya inanýp inanmama konusunda kalem
kavgalarýna yol açan,
Needham'ýn bu deneyinden ve Spallanzani'nin
karþýt deneylerinden Tanrý
inancý ile ilgili dizimizde bah-

John Needham (1713-1781)
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setmeden geçemezdik. Ancak öncelikle
Aristo'dan itibaren o yýllara kadar bilim
adamlarýnýn bu konuda neler yaptýklarýný, neler düþündüklerini incelememiz daha doðru olacak.
ABÝYOGENEZ MÝ
BÝYOGENEZ MÝ?
Hz. Ýsa'dan 350 yýl kadar önce
yaþamýþ olan Aristo, uðraþtýðý sayýsýz
konunun yaný sýra, "hayatýn nasýl meydana geldiði" sorusunu da gündemine
almýþtý. Gözlemleri ve düþünceleri onu
sonunda, hayatýn cansýz maddelerden
kendiliðinden oluþtuðu inancýna götürmüþtü. Doðadaki bir tür gizli enerjinin,
canlýlýðýn meydana gelmesinde baþ
etken olarak rol oynadýðýný düþünüyor,
bu gizli enerjiye "Aktif Öz" diyordu.
"Aktif Öz" döllenmiþ bir yumurtayý civciv haline getiren bir yönetici, bir organizatördü. Her canlýnýn yumurtasýnda
ayrý bir "Aktif Öz" iþ görürdü. Ancak
"Aktif Öz" sadece tohumlarda saklý
olan bir güç deðildi. Doðanýn her
tarafýnda bataklýklarda, kumlarda, çið
tanelerinde de bulunabilirdi. Öyleyse
oralarda da canlýlar kendiliðinden
üreyebilirdi. Bugünkü Biyoloji terimiyle anlatýrsak Aristo, ABÝYOGENEZ'e
(Kendiliðinden Oluþ) inanýyordu,
örneðin "Historia Animalium" kitabýnda
böceklerin kendiliðinden nasýl meydana
geldiðini aynen þöyle anlatýr:
"Bazý böcekler kendileriyle ayný cinsten olan böceklerden meydana gelirler.
Diðer böcekler ise canlý ana-babalardan
deðil, kendiliklerinden oluþurlar. Bu
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ikinci yolla çoðalan böceklerden
bazýlarý yaþ ve kuru kerestenin içinde
oluþurlar. Bazý böcekler ise, hayvanlarýn
kýllarý arasýnda, diðer bazýlarý leþ ve
dýþkýlarýn üzerinde meydana gelirler."
Diðer yargýlarý gibi, Aristo'nun
Abiyogenez düþüncesi de yüzyýllar
boyunca zihinlerde hükmünü sürdürdü.
Rönesans döneminde bile "Kaz
Aðaçlarýnýn", "Kuzu aðaçlarýnýn" varlýðýna inanýlýyordu. 16. yüzyýlýn ünlü
doktoru Paracelsus; su, hava, saman ve
çürümüþ odundan fare, kurbaða gibi
hayvanlarýn oluþtuðunu bizzat kendisinin gözlemlediðini iddia edecek
kadar iþi ileriye götürmüþtü. 17nci
yüzyýlýn ünlü bitki fizyolojisti Van
Helmont da ondan geri kalmamýþtý.
Kirli bir gömlek içine konan buðday
tanelerinden 21 gün sonra kendiliðinden
farelerin oluþtuðunu kendi deneylerine
dayanarak bildiriyordu. Onlarýn hepsi
de Aristo'nun etkisi altýnda düþüncelerine yön veriyorlardý. Örneðin gömleðin
kirli olmasý þundan gerekliydi: Ýnsan
terinde bulunan "Aktif Öz" ün devreye
girerek farenin oluþmasý için bu,
vazgeçilmez bir ön þarttý. Buðday
tanelerinin ve kirli gömleðin bulunduðu
kutuya, bir gebe farenin gelip de doðurmuþ olabileceði akla gelmiyordu. Ama
bu, herkes için geçerli deðildi. Ayný
yüzyýlda Ýtalya'da Floransa'da yaþayan
Medici ailesinin doktoru Francesco
Redi (1626-1697) "Aristo'nun kendiliðinden Oluþ" hipotezinden kuþkulanmaya cesaret edebiliyordu. Herkes gibi
o da çürümekte olan etlerin üzerinde
kendiliðinden kurtçuklarýn oluþtuðunu
görüp durmaktaydý. Acaba kurtçuklar
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etten mi oluþuyordu, yoksa etlerin üzerine konan sineklerin yumurtalarýndan
mý? Bugün bize çok doðal gelen bu
düþünüþ tarzý, o devir
için gerçekten olaðanüstü yaman bir ýþýðýn
kafada çakmasý gibiydi. Iþýk yamandý
ama, denenmesi
gerekliydi. Hemen kollarý sývadý, içine hayvan
etleri koyduðu ve
aðýzlarýný
kapatFrancesco Redi (1626-1697)
madýðý için sineklerin girebildiði kavanozlarda kurtçuklar oluþmuþtu ama aðzýný kapattýðý
kavanozlarda tek bir kurtçuða bile rastlamamýþtý. Acaba içine hava girmediði
için mi kurtçuk oluþmamýþtý? Bunu da
sýnadý. Kavanozlarý, sinekten koruyan,
ama havanýn girmesine engel olmayan
tel kafeslerle kapattý. Kurtçuklar yine
oluþmamýþtý. Bilimsel açýdan daha fazla
deney yapýlmasý gerekirdi ama. Redi
için bu kadarý yeterliydi. Kesin kanaatini açýkladý:
"Bu konudaki inancým, bütün canlýlarýn yeryüzünde ilk meydana gelen
bitki ve hayvanlardan üreyerek oluþtuklarýdýr. Kendiliðinden oluþ yoktur."
Redi'nin yolundan giden diðer
araþtýrýcýlar da ayný sonuçlarý elde ettiðinden Abiyogenez hipotezi zayýflamýþ
yerini, "canlýlarýn ancak diðer canlýlardan üreyebileceði"ni savunan
"Biyogenez" hipotezine býrakmaya
baþlamýþtý.

SEVGÝ DÜNYASI

Aristo, Astronomi ve Fizikten sonra
þimdi de biyoloji alanýnda bir yara alýyordu. Ne var ki, onu bir Hýristiyan
önderi haline getirenler, körü körüne
savunarak dinsel düþünceye saygýyý
azaltmaktan geri durmuyorlardý. Aslýnda bu konuda bir büyük çeliþki gözden kaçýyordu. Evet Aristo kaybediyordu ama, kazanan dinsel düþüncenin
temel direði olan Allah inancýydý.
Hayatýn öyle basit tarafýndan taþtan,
topraktan, çamurdan kendiliðinden
oluþamayacaðýnýn ispatý, doðada "Yüce
bir zekânýn" "Hünerli bir Elin" icraat
halinde olduðu düþüncesine götürüyor,
Allah inancýný pekiþtiriyordu. Gel de
bunu iþin özünden ziyade þekline
sarýlmýþ olanlara anlatabilirsen anlat
bakalým. Günümüz dahil, her devirde
özgür ve gerçekçi düþünebilme hünerine kavuþmuþ olanlar, bu "öz" ve
"kabuk" mücadelesini, göze almak
zorundalar; bundan kaçýþ yok!..
...YA MÝKROORGANÝZMALAR;
ONLAR NASIL OLUÞTU?!..
Biyogenez kazanmýþ gibi görünürken
Leeuvvenhoek (Lövenhuk) (16321723) tarafýndan mikroskobun icadý ve
mikroskobik canlýlarýn varlýðýnýn ortaya
konmasýyla, tartýþma, mikroorganizmalar alanýnda yeniden alevlendi.
Anlaþýlmýþtý ki geliþmiþ canlýlar kendiliðinden oluþmuyordu. Ya bu küçük
canlýlar nasýl meydana geliyordu. Acaba
esas kendiliðinden oluþanlar onlar
olmasýndý?!. Kaynatýlmýþ saman sularýnda mikroorganizmalarýn meydana
geldiði deðiþik deneylerle ortaya kon-
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muþtu. Kaynatýlarak sudaki mikroorganizmalar öldürüldüðüne göre bunlar su
ve samandan oluþuyor denerek abiyogenez hipotezi tekrar gündeme getiriliyordu.
Louis Joblot (1645-1723) biyogeneze
taraftardý. Ancak samanlý su deneyini
tekrarlamadan kesin yargýya varmak
istemiyordu. "Acaba" diye düþünüyordu. "Samanlý Sudaki bu yeni organizmalar havadaki canlý sporlardan oluþmuþ olmasýnlar?" Bu nedenle deney
kabinin aðzýný iyice kapattý. Ve gördü ki
açýk kapta küçük canlýlar ürediði halde
kapalý kapta hiçbir mikroorganizmaya
rastlanmýyor. Birkaç gün sonra bu kabýn
da aðzýný açýnca onlarýn tekrar ürediklerini görünce biyogeneze olan inancý
iyice pekiþti. Ancak sonraki yýllarda
baþkalarýnýn yaptýklarý deneylerde birbirini tutmayan sonuçlar elde edilince
sorun yine çözülemeden kaldý.
18 nci yüzyýlýn ortalarýna gelindiðinde
ünlü doða bilimcisi Buffon bile, tabiatýn
her tarafýna yayýlmýþ organik moleküllerin bir su birikintisinde bir araya gelip,
mikroorganizmalar meydana getirebileceði düþüncesindeydi. Bu sebeple rahip
Needham'ý deney yapmaya teþvik
etmiþti. Needham (1713-1781), 1748'de
þiþelere kaynamýþ et suyu koyup aðzýný
mantarla kapatarak, dört gün sýcak küllerin içinde muhafaza edip bekledi.
Deney sonrasýnda et suyunun içinde
mikroskobik sporlarýn, bakterilerin
meydana geldiðini gördü. Needham
ayný deneyi mýsýr, kabak, hububat tanelerini kaynattýðý sularla da yaptý ve ayný
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sonuçlarý elde etti. Voltaire, abartýlý bir
ifadeyle yýlan balýklarýndan bahsetmekteyse de Needham'ýn böyle bir iddiasý
yok. Zaten þimdi tartýþýlan mikroorganizmalar. Büyük canlýlarda abiyogenez
hipotezi rafa kaldýrýlmýþ durumda.
Buffon'un
düþüncesi doðrulanmýþ gibiydi. Ancak Ýtalyan biyologu
Lazzaro Spallanzani (17291799) deneyin
eksik kontrol
yöntemleriyle
yapýldýðý kanaatindeydi.
Lazzaro Spallanzani (1729-1799)
Suyun yeterli
ölçüde kaynatýlmadýðý, gözenekli mantar týpadan içeriye sporlar bulaþabileceði kuþkusunu taþýyordu. Ayný deneyleri bu tedbirleri alarak tekrarladý. Suyu
iyice kapattý. Sonuç umduðu gibiydi;
hiçbir mikroorganizma oluþmamýþtý.
Needham, Aristo mantýðýyla itiraz etti:
Sularý fazla kaynatarak "Aktif Öz" ü
yok etmiþ olduðunu söyledi. Bu itirazý
çürütmek için iyice kaynattýðý suyu 8
þiþeye paylaþtýrarak 4' ünü mantar týpayla, diðer 4' ünü hava geçirmez þekilde
kapattý. Ýlk deneyde olduðu gibi, tüm
kapananlarda hiçbir mikroorganizma
görülmezken, mantarla kapanmýþ olanlarda deðiþik küçük canlýlar üremiþlerdi.
Demek ki, her neyse bu "Aktif Öz"
aynen yerinde durmaktaydý. Biyogenez
hipotezi küçük canlýlar dünyasýnda da
kazanmýþ gibiydi. Abiyogenez yan-
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daþlarý bu defa daha zorlu bir itirazla
karþý koydular: "Aktif Özün etkiliðini
saðlayan havadýr. Spallanzani þiþelerin
içine havanýn girmesini önlediðinden
dolayý mikroorganizmalar oluþmuyor"
dediler. Böylece problem bir kez daha
kilitleniyor, olduðu yere saplanýp kalýyordu...
SON NOKTAYI
PASTEUR KOYUYOR
18 nci yüzyýl bitmiþ, 19 ncu yüzyýlýn
ortasý bile aþýlmýþken sorun orta yerde
duruyordu. Neyse ki 1860'lý yýllarda
Fransýz Bilim Akademisi'nin Ponchet ile
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Pasteur arasýnda tertiplediði yarýþmayý
biyogenez taraftarý Pasteur yaptýðý
deneylerle kazanarak olayý noktalamýþtý. Pasteur, "Aktif Öz'ün etkiliðini
saðlayan havadýr" itirazýný, çürütmek
için yüksek daðlarda mikroorganizma
sporlarýnýn az olacaðýný düþünerek cam
balonlarýn aðzýný Alp Daðlarýnýn Mont
Blanc tepeleri yakýnlarýnda açýp içine
hava girmesini saðlamak zahmetlerini
bile göze almýþtý. Bilim Akademisi
önüne çýktýðý zaman Pasteur'ün deneyde
kullandýðý 4 cam balonun aðzýnýn S
harfi þeklindeki borularla sonlandýðý
görülmüþtü. Balonlarýn içine hava giriyor, ancak mikroorganizmalar kývrýk
borularýn çeperlerinde tutulduðundan cam balona
ulaþamýyordu. Komisyon
önünde
yapýlan deney sonunda cam balonlarda hiçbir mikroorganizmanýn oluþmadýðý kesinlikle
anlaþýlmýþtý. Paris'teki Pasteur Enstitüsünde 150 yýldan
beri saklanan bu
balonlarda bugün
bile mikroorganizmalara rastlanmamaktadýr.
20 nci yüzyýla
ulaþýldýðýnda artýk
tüm
biyologlar
kendiliðinden oluþ
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hipotezini tamamen terk
etmiþler, bir
canlýnýn ancak diðer bir
canlýdan oluþabileceðini
söyleyen biyogenez'e tereddütsüz
i n a n m ý þ l a rdýr. Eskilerin
kendiliðinden
oluþabilecek
kadar basit
sandýklarý tek
hücreli organizmalarýn,
aslýnda ne denli muhteþem kimya fabrikalarý olduklarýný bugün biliyoruz.
Hatta hücreler topluluðu halinde organize olup iþbölümü yapmamýþ olduklarýndan, tek hücreli canlýlarýn yaþamalarý için gerekli tüm biyolojik iþlemleri tek baþýna yapmalarý gerekiyor. Bu
nedenle onlar akýl almaz muazzamlýkta
bir kimya fabrikasý olmak zorundalar.
Hücreler hakkýnda cilt cilt biyoloji kitaplarý boþuna yazýlmýyor. Böyle kompleks bir canlýnýn et suyundan kendiliðinden oluþabileceðini düþünmek
bugün ancak bilgisizlikle mümkün olabilir. Eskiler haksýz deðillerdi; çünkü en
küçük canlýdaki bu olaðanüstü yapýdan,
bu muhteþem organizasyondan haberleri yoktu.
Bugün biyologlar artýk, hücrenin
deðil, onun temel öðeleri olan amino
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asitlerin, proteinlerin, DNA'larýn, hayatýn baþlangýç yolarýnda, dünyamýzýn
kimyasal ortamýnda nasýl meydana
geldiðini araþtýrýyorlar. Yani alçak
gönüllü bir yaklaþým içindeler.
Canlýlarýn oluþmasý için, onlarýn
beslenebilecekleri, yaþayabilecekleri
kimyasal bir ortamýn önceden hazýrlanmasý gerekirdi. Öyleyse atomlarýn bu
kimyasal ortamý saðlayacak tarzda
programlanmalarý, canlýlara lazým olacak bileþikleri yapabilecek cins, miktar
ve koþullarda bulunmalarý vazgeçilmez
bir ön þart durumundaydý. Dünyamýzda
ilkel çorba ve atmosferdeki büyük elektrik deþajlarý, yoðun yýldýrýmlar bol
miktarda aminoasit ve diðer bileþiklerin
oluþmasýný saðlamalýydý ki, sonradan
büyük bir hünerle yaratýlacak olan
hücrenin yapý taþlarý el altýnda hazýr
bulunsun.
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Sanat Uzun, Hayat Kýsa

Güngör Özyiðit, Psikolog

"Ars longa, vita brevis" yani
"Sanat uzun, hayat kýsa"
Latinlerin ünlü sözü.
Livaneli'nin ise
denemelerinden
oluþturduðu yeni kitabýnýn
özü ve de ismi.

Livaneli, sanatý; kelimelerle, renklerle, seslerle ve çeþitli yollarla içeriðe
biçim vererek anlam yaratmak, hayatý
yeniden yapýlandýrmak ve öylece kendini ifade ederek hayatý etkilemek
olarak deðerlendirir. Ve bunu kendi
yaþamýna da uygular. Besteler yaparak,
filmler çekerek, romanlar yazarak halkla sürekli bir iletiþim içinde olur.
Hayatý boyunca "tek boyutlu insan"a
karþý çýkarak, kendi beyni ile
düþünebilen, kendisi olan, doðru bildiði
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yoldan sapmadan ve þaþmadan yürümenin örneðini verir. Bir sanatçý olarak
güzellik yaratýp varoluþunu gerçekleþtirirken vasata teslim olmaz.
Toplumun da zevk düzeyini, estetik
beðenisini yukarý doðru çeker.

olarak kendi vicdanlarýyla, yargýlarýyla
ve bilgileriyle hesaplaþýrlar. 'Ben her
þeyi bilmem ama her gün bir þey
öðrenirim' derler."

Son kitabýnda "Birey Olma"nýn engeline dikkati çeker: "Modern hayat bize
ne düþünme zamaný býrakýr, ne de
okuma." Ve çaresini gösterir: "Sürüden
ayrýlmanýn, birey olmanýn ve kendi
kafasýyla düþünmenin en önemli
göstergesi ise okumaktýr."

Mutluluðu seçmek insanýn elinde
olduðu halde, insanlar mutsuzluðu
seçmede, olumsuzluðu onaylamada
inatla direniyor. Oysa mutluluk ne
kadar sade ve hemen gözümüzün
önünde: "Dünya yüzündeki kýsa konukluðunda insanoðlunu birazcýk sevgi
mutlu edebiliyor; bir kadýný, bir erkeði,
bir çocuðu, bir dostu, bir sanat yapýtýný
sevmek mutluluk için yetiyor da artýyor
bile. Hele sevildiðini bilmek... Birisinin
sizi düþündüðünü, iyi olmanýz için
uðraþtýðýný, sizi koruduðunu hissetmek.
Bir de paylaþma duygusunu eklemek
gerek buna. Ekmeði, düþünceyi,
sevgiyi paylaþmak. Sait Faik'in cümlesiyle söylersek eðer, her þey bir insaný
sevmekle baþlýyor."

Kendini tanýma erdeminin, ayný
zamanda haddini de bilmek anlamýný
taþýdýðýna deðinir: "Ýnsanoðlu kendini
tanýyabilse, evren içindeki boyutunu ve
sýnýrlý süresini kavrayabilse birçok
sorun çözülecek ama hýrs buna imkân
vermiyor iþte." Böyle hýrslardan ve
gerginliklerden arýnabilmek için ölümlü
bir varlýk olduðumuzun, dünyada geçici bir konuk olarak bulunduðumuzun,
kalýcý deðil, yolcu olduðumuzun bilincine ermek gerek: "Evren ölçeðinde
kelebek ömrü kadar bile olmayan insan
yaþamýný, böyle gerginliklerle ziyan
etmeye deðer mi? Bir parça alçak
gönüllülük, gündelik hýrslardan
birazcýk arýnma dünyayý cennete
çevirmeye yeter; hem size, hem
baþkalarýna."
Montaigne'nin "Bana doðru gibi
gelen hiçbir fikir yoktur ki ayný zamanda yanlýþ gibi de gelmesin" sözünden
yola çýkan Livaneli, doðru tutumu
þöyle belirler: "Akýllý insanlar sürekli

MUTLULUK SEÇENEÐÝ

Yani sevgiyle çýkýlan yolculuk sizi ta
Tanrý'ya dek götürüyor. Öylece gerçek
mutluluða insancýl bir sevgiden geçilerek, gönülden gönüle akarak gidiliyor:
"Jean-Paul Sartre 'Baþkalarý cehennemdir!' demiþti. Biz bu kültürden
gelmiyoruz. Bizim Akdeniz aydýnlýðý
vurmuþ kültürümüzde "Yalnýzlýk
Allah'a mahsus!" denir. Ve inanýlýr ki
'Ýnsan insanýn zehrini alýr!' Doðrudur
da. Mutluluk bizi sarýp sarmalayan
dostlarýmýzdýr, paylaþma duygusudur,
merhamettir, erdemli kalma onurudur,
sevdamýzdýr."
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EGOYU AÞKLA ERÝTMEK
Biz insanlar kendimizi özgür sanýrýz;
gerçekte egolarýmýzýn esiriyizdir.
Öfkemiz bizi çoðu kez sürükler
götürür, yanlýþa düþürür. Þehvetimiz
bize tuzak kurar. Dünyayý cehenneme
çeviren, çekilmez hale getiren,
ego'larýn sürekli savaþýmýdýr. Ýnsan zihninin uydurduðu bu sahte ben'lik, yani
EGO, sanal bir dünyayý, bir
yanýlsamayý bize gerçek diye
yutturur.
Ego'yu
eðitmek, yerine, özü tanrýsal sevgi

olan
gerçek
benliðimizi geçirmek gerek: "Bütün
dinler egoyu terbiye etmek, hattâ
sindirmek üzerine kurulmuþtur. Tanrý
buyruklarý, peygamber sözleri hep 'þeytan' olarak tanýmlanan egonun insaný
aldatmasýný engellemeyi hedefler.
Ýnsanýn efendisinin ego deðil, Tanrý
olmasýný saðlamaya yöneliktir. Bu yüzden bütün kutsal kitaplar insana bu
dünyanýn geçici bir sýnav yeri olduðunu, dünya zevklerine kapýlmamasý
gerektiðini, asýl yaþamýn öbür dünyada
olduðunu vurgular ve sürekli olarak
ölümü hatýrlatýr. Çünkü ölüm, egoyu da
öldürecektir. Olgunluk, bilgelik, egoyu
denetim altýna almak demektir."
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Oysa Livaneli'ye göre egoyu öldüren
tek þey aþk ve sadece aþktýr: "Ego'yu
öldüren tek þey aþktýr. Gerçek, derin,
tutkulu, özverili, canýný verecek, kendi
kimliðini silip eritecek, yok edecek
kadar büyük bir aþk. Böyle bir esrimenin karþýsýnda ego barýnamaz,
yaþayamaz, insan üzerindeki egemenliðini sürdüremez. Yenilmeye mahkûmdur. Kendi varlýðýný baþka bir varlýk
içinde eritmek isteyen insan çok
güçlüdür. Yenen deðil, yenilen olmak
ister; kazanan deðil kaybeden, bencillik
deðil, fedakârlýk
yapan olmaya çalýþýr. Çünkü
ego onun efendisi deðildir artýk.
Adýna aþk denilen yeni bir efendisi
vardýr."

Hani Mevlana bir þiirinde
"Hadi ben bensiz geleyim
Sen sensiz gel"
der ya.
Ýþte bu, seni-beni aþan aþkýn
bir aþk durumudur.
Aþkýn esaretinde sürdürülen
bir özgürlüktür:
"Hakiki hürriyet, hakikate
esarettir" sözü burada
gerçek kimliðine bürünür.
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YAÞ ALMAK
Ýnsan ihtiyarlamadan yaþlanabilir ya
da yaþ alabilir. Belli bir yaþla insan
kendi yaþamýný deðerlendirme aþamasýna gelebilmelidir. Þöyle ki: "Belli bir
yaþta insanýn kendini kanýtlama çabasý,
kendini anlama çabasýna dönüþmelidir.
Deðeri ölçülmeye çalýþýlan kiþiden,
deðer ölçmeye geçiþ aþamasýdýr bu. O
kiþi artýk yarýþta deðil, jüridedir. Altýn
deðil sarraftýr. Aktör deðil, yönetmendir. Kýratý ölçülen taþ deðil,
kuyumcudur. Ve bütün bunlar eðer bir
iç disiplin tutarlýlýðý taþýyorsa, o kiþi
dünyanýn nirengi noktalarýndan biri
olur. Böyle biri, bir terazidir, bir
ölçüdür. Bunlar iç dünya zenginliði
sayesinde manevi bir otorite mertebesi
kazanýr. Yaþ insana olgunluk ve bilgelik getirmeli."
BAÞARI PUTU
Baþarýlý olmak virüsü insanlarýn kanýna girmiþ. Çaðdaþ dünyayý baþarý olma
güdüsü yönlendiriyor ve yönetiyor.
Daha çok para, daha çok ün, baþka
insanlar üzerinde daha çok otorite,
yetkili ve etkili biri olma… "Peki,
bütün bunlar neye yarýyor?" diye
soruyor Livaneli ve yanýtlýyor: "Ýnsanýn
derinliðini mi artýrýyor duygularý ve
dünyayla uyumu mu geliþiyor? Hiçbiri
olmuyor bunlarýn. Soyut bir þan-þerefpara-iktidar dünyasýnýn pýrýltýsý yüzünden insanlar hasta oluyor. Dilleri
dolaþýyor, diþleri kilitleniyor.
Birbirlerinden nefret ediyorlar.
Kýskançlýk krizleri geçiriyorlar.
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Gençlikten sonra ve yaþlýlýktan önceki
kýsacýk süreyi bir cehennem içinde
geçiriyorlar. Oysa hiçbir baþarý, küçük
bir kýz çocuðunun gülüþündeki mutluluðu yaratamaz. Hiçbir ün, baharýn ilk
günlerinde omzunuzu ýsýtan güneþ
kadar deðerli deðildir. Bir insaný sevmenin derinliði, hiçbir iktidarla kýyaslanamaz. Mutluluk insanýn kendi yaþamýnda... Küçük görülen horlanan insan
iliþkilerinde ve doða ile uyumunda.
Herkesi Amerikalýlarýn kafamýza
soktuðu baþarý putuna göre "kazanan"
veya "kaybeden" olarak yargýlýyoruz.
Oysa gerçek baþarý þu sorularýn özünde
gizli veya apaçýk: "Peki, Yunus Emre
baþarýlý olmak için mi yazmýþtý þiirlerini? Mevlana sema dönerken baþarý
peþinde miydi? Çarmýhta can veren Ýsa,
kazanan mýdýr kaybeden mi?" Bunun
cevabýný bizzat Ýsa Peygamber veriyor:
"Her þeyi kaybeden, her þeyi kazanýr!"
Sonuçta "olmak mý?" "sahip olmak
mý?" ikilemi ile karþýlaþýyoruz. Erich
Fromm, ayný adlý kitabýnda bu konuyu
irdeliyor. Ona göre olmak, kiþinin kendini gerçekleþtirmesiyle ilgili bir
durum. Yaptýðý seçimlerle, aldýðý tavýrlarla, üretim için harcadýðý emekle
kendi varlýðýný oluþturuyor insan. Ne
ekiyorsa onu biçiyor, ne yapýyorsa öyle
bir kiþi oluyor.
Ýnsan sahip olma güdüsüyle
davrandýðýnda ise, kendi seçimlerini
deðil, içinde yaþadýðý ortamýn
belirlediði bir kiþilik geliþtiriyor. Ve
sahip olduklarý nitelik "Sahip olduk-
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larýnýz ne kadar çoksa, siz o kadar azsýnýz." Ýþte size "Her þeyini kaybeden,
her þeyi kazanýr"ýn çaðdaþ yorumu.
KÜLTÜR SORUNU
Birey'den topluma geçen Livaneli,
toplumu birarada tutan harcýn kültür
olduðunu ileri sürer ve "Türkiye'nin en
büyük sorunu kültürdür. Diðer bütün
dertler buradan kaynaklanýyor" der. Ve
devam eder: "Düþünce kültürden ürer.
Kültürün beslediði düþünce ise üretime
dönüþür. Geliþmiþ ülkelerin sadece
tüketimini, teknolojik seviyesini ve
refahýný görmek, meyvelere gözünü
dikerek aðacý görmemek demektir.
Aðaç kültürdür. Ve kültür yarým
yamalak eðitim verilen okullardan alýnan bir belge deðil, bir halkýn tarihini
kapsayan ve o halkýn insanlýk tarihi
içindeki yerini belirleyen varoluþ
biçimidir. Temel eðitimi bitiren çocuklarýmýz uygarlýðýn belki de ilk koþulu
olan þiddetten uzak durmayý, baþka
insanlara saygý göstermeyi, doðayý
sevmeyi becerebiliyorlar mý?"
Kendi öz kültürüne sahip çýkamayan
ve onu özümsemeyen bir ülke, çaðdaþlýk yolunda ilerlese bile 'taklit ülke'
olmaktan ileri gidemez: "Türkiye'nin
Batýlý olmasý, kendi kültürünü korumasýyla mümkün olacaktýr. Dünyada
baþarýya ulaþmýþ 'taklit ülke' yoktur.
Doðuya öykünmek ile Batý'ya öykünmek arasýnda nitelik olarak fark yoktur.
Temel sorun, özgün bir kültür yaratýp
yaratmamýþ olmanýzdýr. Doðu taklitçi-
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leri arabesk ise, Batý taklitçileri de
Eurobesk'tir."
Diðer yandan kültürün taþýyýcýsý da,
koruyucusu da orta sýnýftýr.
Demokrasi'nin ve toplumsal barýþýn da
güvencesi yine odur. Toplumu parçalamak ve çürütmek için en kestirme yol
orta sýnýfý çökertmektir. Zenginler
eðlenmeye, gününü gün etmeye bakar.
Fakirler ekmek derdindedir. Kültürü ve
deðerleri ayakta tutan orta sýnýftýr.
Türkiye'de orta direðin çöktüðü, orta
sýnýfýn giderek yokolduðu da görmezden gelemeyeceðimiz bir gerçek:
"Türkiye'de ne yazýk ki orta sýnýfý
giderek yok olan bir ülke. Bunun en
büyük yýkýmlarýndan biri de 'Deðerler
Sistemi'nde görülüyor. Toplumun içten
içe nasýl çürüdüðünü; nasýl baþlarýn
ayak, ayaklarýn baþ olduðunu, nasýl
insafsýz ve ölçüsüz bir deðer yitiminin
içine düþtüðünü her gün gözlemliyoruz.
Kaybolan paralarý yerine koyacak
mekanizmalar yeniden kurulabilir;
dýþarýdan borç para da gelebilir ama
yüzyýllar içinde oluþan deðerlerimizin
yitip gitmesi karþýsýnda yapabileceðimiz bir þey yok. Ne yazýk ki, 'etik
deðer' ithal edilemiyor."
Biz toplum olarak kendimizi kendi
gözümüzle pek deðerlendirmeyiz. Daha
çok, baþkalarýna göre kendimize deðer
biçeriz. O yüzden referans noktalarýmýz
hep baþkalarýdýr. Gerçekte saðlýklý bir
deðerlendirme her ikisini de kapsamalýdýr. Kendimizi hem kendi gözümüzle,
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hem de baþkalarýnýn diliyle deðerlendirmeliyiz. Gerçek bizim ne olduðumuz mu. nasýl göründüðümüz mü?
Livaneli'nin ilginç saptamasý þöyle:
"Bizim iç hesaplaþmamýz az, dýþ
hesaplaþmamýz ise gereðinden fazla
gibime geliyor. Ýç deðerlerimize göre
kendimizi sorgulamýyoruz. Daha
doðrusu içimiz biraz boþ. Dýþarýya göre
var oluyoruz. Baþkalarýnýn bize biçtiði
deðer, kendi gözümüzdeki deðerlendirmeden daha önemli. Yani varlýðýmýzý, dýþarýdan nasýl algýlandýðýmýz
sorusu üzerine kuruyoruz, ne olduðumuz sorusu üzerine deðil. 'Ýtibar' meselesi bu yüzden çok öne çýkýyor."
TERSÝNE AYIKLANMA
Bizde iyiyi, deðerliyi ayýklayan,
kötüyü, deðersizi, ehliyetsizi alýkoyan
bir elek iþliyor. Livaneli, buna çok
önem veriyor ve tarihimizden bir örnek
gösteriyor: "Kanuni'den sonra tahta
çýkmasý beklenen, halkýn ve ordunun
çok sevdiði, yetenekli, becerikli
Þehzade Mustafa'nýn boðdurulmasý,
duraklamanýn baþlangýcýdýr. Çünkü
Mustafa, babasýndan da parlak bir kiþiliðe, bilgi donanýmýna ve imparatorluðu
ileriye götürecek karizmaya sahiptir.
Hürrem Sultan ve Rüstem Paþa'nýn
hilelerine kanan Sultan, Þehzade
Mustafa'yý boðdurur. Dolayýsýyla
koskoca imparatorluðun idaresi sarhoþ
Sarý Selim'e kalýr. Kanuni Zigetvar'da
ölünce Ýstanbul'a sedyeyle getirilen
içkiden morarmýþ yeni padiþah, kaçýnýl-
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maz olarak yeni bir çöküntüye sebep
olur. Ýþte size kýsaca özetlemeye
çalýþtýðým bir 'negatif seleksiyon'
örneði. Negatif seleksiyon sistemi
geçmiþimizi kararttý, geleceðimizi de
karartmaya aday!.. Türkiye gibi, her
alanda uluslararasý çapta kadrolarý olan
bir ülke, iyi yönetilemiyor. Doðru
insanlar doðru makamlara gelemiyor.
Ýnanýn bana, en büyük sorunumuz bu!"
Negatif seleksiyon saptamasý kýsa
vadede doðru olsa bile, uzun vadede
tarihin eleði doðru çalýþýyor. Öyle
olmasaydý Yunus, Mevlana, Atatürk,
Nazým, Aziz Nesin, Turhan ve Ýlhan
Selçuk'lar, Yaþar Kemal'ler, Livaneli'ler
yarýnlara kalmaz. Hitler, Musolini, Stalin ve Mao gibiler de silinip gitmezdi.
"Tanrý'nýn deðirmeni aðýr öðütür, ama
iyi öðütür" derler. Gerçekten öyle.
Arada bazý deðerler ýþýk vermek için
mum misali erise bile, sonunda insanlýk
kazanacak. Yeryüzü yapýcý, yaratýcý,
üretici insanlara miras kalacak. Ve
sonunda dünya yüzlerin güldüðü, gözlerin birbirini sevgi ile süzdüðü ve dillerin birbirini övdüðü bir esenlik diyarý
olacak.
Ve Dostoyevski'nin kehaneti de
gerçekleþecek: Dünyayý sanat ve güzellik kurtaracak. Çünkü Atatürk'ün de
belirttiði gibi sanatçý, alnýnda tanrýsal
ýþýðý ilk hisseden insandýr! O nedenle
sanata ve sanatçýya deðer veren bir
toplum, kendi deðerini ve kültürünü de
yüceltmiþ olur.
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Korkusuzluða Giden
Bir Yol Bulmak - I

Osho’dan
Görüþler
Özetleyen: Nihal Gürsoy
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KORKU
Korku sadece aklýn mekanizmasýnda
mevcuttur. Kendini bu mekanizmadan
ayýrmayý öðrenmek zorunda kalacaksýn. O
mekanizmayla öyle özdeþleþtik ki mesafeyi tamamen unuttuk. Korku, sadece bir
düþünce ve sana baþkalarý tarafýndan verilen þartlanmalardan ibarettir.
Korkunun geldiði yer benliðin deðildir.
Ýzle, analiz et, derinliklerine in ve bunu
sana kimin öðrettiðini keþfettiðinde
þaþýrabilirsin. Seni sevgiden, yabancýlardan, bilinmeyenden, o seslerden korkutan
çocukluðundan gelenlerdir. Ve sen o seslerin kime ait olduðunu bulabileceksin.
Annenin, babanýn… Ve onlar hatalýydý da
demiyorum. O anda gerekliydi, anlamlýydý. Ama þimdi gereksizler. Büyüdün,
þimdi o programlar sana uygun deðil.
Sadece geçmiþten kalýntýlar. Ama varlýklarýný sürdürüyorlar, çünkü akýl onlarý
nasýl bileceðini bilmiyor. Tabii sen farkýna
varýp bilinçli bir þekilde silmedikçe.
Akýl bu programlarý kendiliðinden silemez. Sadece nasýl programlanacaklarýný
bilir, ancak programlarý silme kapasitesi
yoktur. Bu karþýlaþtýðýmýz en temel sorunlardan biridir. Ve benim de iþim bu, senin
o programlarýn farkýna varmaný saðlamak.
Böylece sen de kendini ayýrabilir ve o
programýn sen olmadýðýný görebilirsin.
Ancak o zaman mesafe yeteri kadar
açýldýðýnda, zamaný çoktan geçmiþ, artýk
hiçbir anlamý olmayan, ama bugüne kadar
taþýdýðýn pek çok programý silebileceksin.
Benim gözlemlerime göre, bir çocuk
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beþ yaþlarýna geldiðinde programlanmýþ
aklýyla özdeþleþir. Ve çocuk sadece o
zamana kadar canlýdýr, çünkü henüz programlanmamýþtýr. O saatten sonra, sadece
bir mekanizmaya dönüþür.
Beþ yaþlarýna geldiðinde, gerçek öðrenme durur. Kiþi ayný programý, daha iyi,
daha becerikli, daha verimli yollarla
tekrarlamayý sürdürür, ama temelde ölene
dek ayný programdýr…Tabii bir ihtimal
farkýna varabileceðin bir durumla, bir
enerji alanýyla karþýlaþmadýðýn, aklýnýn
sana yaptýðý tüm bu saçmalýðýn farkýna
varmak zorunda kalmadýðýn sürece.
Ne zaman yeni bir þeyle karþýlaþsan,
aklýn sana: "Bekle! Bu çok garip, bunu
daha önce hiç yapmadýn" der. Akýl, "Daha
önce yapmadýðýn hiçbir þeyi yapma; çok
riskli. Sonucun ne olacaðýný kim
bilebilir?" der. Akýl, her zaman gelenekseldir, çünkü programlarla yaþar. Sadece,
hep yapmakta olduðun þeyleri yapmaný
ister, çünkü onlarý yaparken verimlisindir,
zekice. Daha güvenlidir, sen nasýl yapýlacaðýný bilirsin. Þimdi garip bir duruma
geçtiðinde, ne olacaðýný kim bilebilir?
Doðru mu, yanlýþ mý kim bilebilir? O
yüzden dikkat et! Akýl sana, "Eski programýný takip et, bugüne kadar, yaþadýðýn
gibi yaþa. Ayný rutini izle, böylece hata
olasýlýðý daha az olacaktýr" der.
Akýl hatalardan kaçýnmak ister ve
yaþam hatalarý atlamak istemez.
Hatalarýn üzerine gitmek ister ki çok daha
fazla þey öðrenebilsin, çünkü ancak
deneyerek ve hata yaparak öðrenebiliriz.

22
Hata yapmayý býrakýrsak, öðrenmeyi de
býrakýrýz. Ve benim deneyimlerime göre,
öðrenmeyi býrakan insanlar, nevrotik
olurlar, nevroz, bir tip öðrenmemedir.
Kiþi daha fazlasýný öðrenmekten korkar, o
yüzden ayný rutinleri izlemeyi sürdürür.
Kiþi, býkar, sýkýlýr, ama ayný rutine devam
eder, çünkü ona alýþmýþtýr; o bilindiktir,
bilinendir. Korku oluþtuðunda, bu sadece,
þu ana kadar sürdürdüðün programýn
dýþýnda bir þeylerin geliþtiðinin göstergesidir. Tekrar öðrenmeye baþladýðýn bir
durumun içine girersin. Bu da nevrozundan vazgeçmek zorunda kalacaðýn
anlamýna gelir. Yani, beþ yaþýndan bu
yana, çocukluðundan bu zamana kadar
her ne yaptýysan, yavaþça silinmeli ve
býrakýlmalýdýr. Ancak bu þekilde tekrar
çocuk gibi olabilir ve öðrenmeye kaldýðýn
yerden devam edersin.
KAÇIÞ YOK
Ýçinde yanlýþ giden bir þeyler varsa,
insanlardan kaçarsýn. Hiç kimsenin sana
sýcak, yakýn davranmasýna izin vermezsin,
çünkü yakýnlýðýn tehlikesi, o insanlarýn,
yabancýlarýn göremedikleri bir þeyleri
görebilecek olmalarýdýr. Ýnsanlarý belli bir
mesafede tutarsan, insanlardan kaçarsýn.
Sadece resmi iliþkiler geliþtirirsin, ama
gerçek anlamda iliþki kuramazsýn, çünkü
gerçek anlamda iliþki kurmak demek,
kendini açýða çýkarmak demektir.
Her zaman acelen vardýr, öyle ki herkes
senin her zaman meþgul olduðunu bilir,
merhaba demeye, bir insanýn elini tutmaya, biriyle resmi olmayan koþullarda
oturmaya zamanýn yoktur. Hep meþgul-

SEVGÝ DÜNYASI

sündür, hep gitmen gerekir. Sana yakýn
olan insanlarýn bile -kocan, karýn, çocuklarýn- yakýnlýðýna izin vermezsin. Onlarla
da resmi, kurumsal bir iliþkin vardýr.
ÖZBÝLÝNÇ ya da ÖZFARKINDALIK
Birbirinden çok farklý, ama çok benzer
gibi görünen iki terimimiz var. Biri özbilinç, diðeri özfarkýndalýk. Ýkisi dil açýsýndan benzer gibi görünür, ama varoluþsal
anlamda, arada büyük fark vardýr. Özbilinç halinde vurgu, insanýn kendisidir.
Sadece korktuðunda, kaygýlandýðýnda
özbilinç devreye girer. Aniden bir
podyumda bir konuþma yapman istense,
sýkýlýrsýn. Sadece sana odaklanan bir sürü
insanla yüzleþmek, içinde büyük sarsýntýlar yaratýr. Aniden tüm düþünceler kaybolur. Bunlar senin üzerinde hiç düþünmediðin anlardýr. Ama onlarý kaçýrýrsýn,
çünkü çok korkmuþsundur, titrersin, ter
dökersin. Bu özbilinçlilik yaptýðýnýn
farkýnda olmama ve onunla rahat olmama
halidir. Egon için, egonu nasýl koruyacaðýndan endiþelenirsin. Bu bir tür rahatsýzlýktýr.
Özfarkýndalýk tamamen farklýdýr. Bunun
egoyla hiçbir iliþkisi yoktur. Ýki benliðin
vardýr. Biri sahte ego. Bu sadece bir
inançtýr. Eðer ona dikkatle bakarsan onu
hiçbir yerde bulamazsýn. Diðeri senin
gerçek benliðin, orijinal yüzün, hakiki
doðandýr. Onun farkýnda olmak, yaþamýn
nasýl bir gizem olduðunun farkýnda
olmaktýr. Ve tek kapý senin içinden geçer,
o gizeme baþka hiçbir yerden yaklaþamazsýn, çünkü o gizeme en yakýn þey,
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senin kendi benliðin, kendi yüreðindir.
Ona oradan ulaþmak zorundasýn. Ýçsel
dünyanýn, içselliðinin sübjektifliðine
doðru ilerlemeye baþladýðýnda, yavaþça
mucizevî olanla tanýþacaksýn. Ve mucizevî
olanla tanýþmak, hangisinin bilmeye deðer
olduðunu bilmektir. Aksi takdirde var
olan bilgiyi iþlemeye devam edersin.
SESSÝZ OLMAKTAN KORKMAK
Ýnsanlar sürekli konuþur výdý-výdý-výdý.
Ve sürekli konuþmalarýnýn sebebi, sessiz
kalmaktan, gerçeði görmekten, kendi
boþluklarýný görmekten, kendilerini açýða
çýkartmaktan, bir baþkasýna yakýnlaþmaktan korkmalarýdýr. Sürekli konuþmak,
onlarý yüzeyde, meþgul, dolu tutar.
Gece, yýldýzlarla dolu. Topraða uzan,
topraðýn içinde kaybol. Geceleri bazen
bahçede uzanýp yýldýzlara bak, sadece
bak. Yýldýzlarýn, takým yýldýzlarýn isim-
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lerini düþünmeye baþlama. Yýldýzlar
hakkýnda bildiðin her þeyi unut, tüm bilgini bir kenara koy, sadece yýldýzlarý gör. Ve
aniden paylaþýma dönecek, yýldýzlar ýþýklarýný sana akýtacaklar ve sen bilincinin
geniþlediðini hissedeceksin. Yaþamýn ve
varoluþun sana sunduðu tüm fýrsatlarý olabildiðince deðerlendir. Aklý bir kenara
býrakabileceðin hiçbir fýrsatý kaçýrma ve
yavaþ yavaþ iþin püf noktasýný anlayacaksýn. Bu tamamen bir hünerdir, bir bilim
deðildir. Çünkü sabit bir metodu yoktur.
Bir insan yýldýzlara heyecan duyabilir,
bir diðeri duymaz. Bir insan çiçeklere
kapýlýr, bir diðeri hiç mi hiç etkilenmez.
Ýnsanlar öyle farklýdýr ki bunu bilimsel
yolla belirlemenin hiçbir yolu yoktur; bu
bir bilim deðildir. Bu bir sanat da deðildir,
çünkü sanat da öðretilebilir. O yüzden ben
maharet sözcüðünde ýsrarcýyým. Bu bir
maharettir. Bunu, kendi üzerinde birkaç
deney yaparak öðrenebilirsin.

“Osho. Hiç doðmadý, hiç ölmedi. Yalnýzca bu
yeryüzü gezegenini 11 Aralýk 1931 ve 19 Ocak 1990
tarihleri arasýnda ziyaret etti”
Bu ölümsüz edebi sözlerle Osho hem kendi mezar
yazýtýný yazdýrmýþ hem de biyografisinden vazgeçmiþtir. Chandra Mohan Jaýn ismiyle doðan, 1960’lardan itibaren Acharya Rajneesh olarak da bilinen
Osho, 1970 ve 80’li yýllarda Bhagwan Shree
Rajneesh adýyla çaðrýlmasýný istemiþ, 1989 yýlýnda
ise önceki isimlerini her þeyden sildirmiþ ve sonunda
William James’in “Oceanic” (okyanusa ait olmak) adlý eserinden esinlenerek
kendisine Osho ismini vermiþtir. “Bu benim adým deðil, þifalý bir sestir”
demiþtir.
Osho birçok ülkeden takipçileri olan ve uluslararasý bir üne sahip Hintli bir
mistik, düþünür ve spirituel bir hocadýr. 21 yaþýnda aydýnlanmýþ, bu tarihten
itibaren de akademik çalýþmalarýna devam etmiþtir.
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SENÝ KORKUTAN HER NE ÝSE
ÜZERÝNE GÝT
Seni korkutan her ne ise sadece üzerine
git. Tüm güvenlik ölçülerini, emniyeti bir
kenara býrak, kumar oyna. Yaþamýn tümü,
kumarbaza aittir ve akýl, bir iþadamýdýr.
Hesaplar, kâr ve zararý çýkarýr, asla risk
almaz ama risk gereklidir. Yaþam, riske
girenlere, tehlikeli, neredeyse ölümün
kenarýnda yaþayanlara gelir. Geçmiþte bir
asker, bir savaþçý olmanýn cazibesi buydu.
Cazibe savaþta deðil, tehlikedeydi. Sadece
ölümle yan yana hareket etmekte. Bu sana
bir netlik kazandýrýr ve öyle bir zaman
gelir ki içinde hiçbir korku kalmaz. Ýçinde
hiçbir korkunun olmadýðý bir an hayal et.
Bu özgürlüktür. Korku esarettir. Korkudan baþka hiçbir esaret yoktur. Korku
mahkûmiyettir. Kimse seni mahkûm
etmiyor. Bu senin kendi korkun ve sen
duvarlarýn ardýnda saklanmaya devam
ediyorsun. Gözlerin kör oldu, çünkü çok
uzun süre karanlýkta yaþadýn, o yüzden ne
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zaman ýþýða çýksan baþýn dönüyor.
Yaþam sadece risk aldýðýnda, tehlikeye
girdiðinde kabarýr. Tehlike varken, etrafýný
tehlike sardýðýnda, içinde bir þeyler
kristalleþir, çünkü tehlike seni deðiþtirir.
Tehlike bir olman gereken bir durum
yaratýr. Düþünmeye devam edemezsin;
düþüncesizleþirsin.
Aniden yolda bir yýlanla karþýlaþtýðýnda
düþünmenin durduðuna dikkat ettin mi?
Aklýn boþalmýþtýr, çünkü durum öyle
tehlikelidir ki, düþünmeye gücün yetmez.
Düþünmek zaman alacaktýr ve yýlan oradadýr, seni beklemeyebilir… Saldýrabilir.
O yüzden düþünmeden bir þey yapmak
zorundasýndýr. Atlarsýn, atlamaya karar
verdiðinden deðil, hiçbir karar almadan
atlarsýn. Atladýktan sonra aklýn geri gelir
ve pek çok þeyi düþünmeye baþlarsýn. O
atlayýþýn, derin düþünme ile olduðunu
kendiliðinden geliþtiðini unutabilirsin.
Korku görmene, yaþamana, sevmene
izin vermez, insanlarý, ölmeden önce
öldürür. Bir insan ölmeden önce bin kez

Yýllar boyunca Jabalpur üniversitesinde felsefe hocasý
olarak dersler vermiþ, sonradan da Hindistan’ý baþtan baþa
dolaþarak halka açýk konuþmalar yapmýþtýr. 1960’larýn sonlarýna doðru kendine has dinamik meditasyon tekniklerý
geliþtirmiþtir. Osho modern insanýn geçmiþin arkaik (antik
çaðdan bile çok çok eski) geleneklerinden olduðu kadar
modern yaþamýn kaygýlarý altýnda ezildiðini hissediyor bu
nedenle de meditasyonun, içinde hiç bir düþüncenin bulunmadýðý gevþetici halini keþfetmeyi ummadan önce derin bir
arýnma sürecinden geçmesi gerektiðine inanýyordu.
Osho’nun felsefi, ahlâki ve dini farklý sistemlerin bir araya getirilip birleþtirilmesinden yola çýkan öðretileri meditasyonun, farkýndalýðýn, sevginin, hayatý kutlayarak yaþamanýn, yaratýcýlýðýn ve mizahýn onemini vurgulamaktadýr. Osho
altýný çizdiði bu özelliklerin aslýnda statik inanç sistemlerine dinsel geleneklere
ve sosyalleþmeye baðlanma neticesinde bastýrýlmýþ olduðuna inanýyordu.
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ölür. Gerçek ölüm güzeldir, daha zengin
bir yaþam sürmenin tek yoludur, korkunun yönlendirdiði ölüm en çirkin olandýr.
O yüzden bir dahaki sefere bunu aklýnda
tut; korku ortaya çýktýðýnda bu, kýrýlmak
zorunda olan bir engelin yakýnlarýnda olduðunu gösterir, orada kapýnýn yakýnlarýnda bir yerde. Kapýyý tüm gücünle çal ve
içeri gir. Aptal ol ve gir, zeki olmaya çalýþma, aptal ol, o zaman her þey mümkün.
ÝKÝ EKSTREMÝN FARKINDA OL
Bu iki þeyi hatýrlamalýsýn, bunlar iki
ekstremdir. Ýnsanlar ya korkularýný bastýrmaya ve bir tür cesaret gösterisi sergilemeye baþlarlar ki, bu yanlýþtýr. Çünkü
derinlerde bir yerde korku vardýr. Ya da
öyle korkarlar ki paralize olurlar, o zaman
da korku ayak baðý olur. Her ikisinde de
korkuya takýlýp kalýrsýn. Doðru olan onu
kabul etmektir, böylece bastýrmaya gerek
kalmaz. Onun doðallýðýný kabul et. Doðal
olduðunu, kaçýnýlmaz olduðunu kabul et
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ve devam et. Onu bastýrma ya da onun
seni engellemesine izin verme. Ona raðmen ilerlemeye devam et. Titreyeceksin
elbette, çünkü korku orada, ama ilerlemeye devam et. Korkusuzluk sergileme,
çünkü empoze edilen bir korkusuzluk,
sahtedir, taklittir. Hiçbir deðeri yoktur. O
yüzden doðal, hakiki, samimi ol. Güçlü
bir rüzgârdaki küçük ve yeni bir yaprak
gibi titre.
Hiç yeni bir yapraðýn kudretini gördün
mü? Ne kadar kýrýlgan, ne kadar narin,
ama bir o kadar güçlü. Korku oradadýr.
Çünkü bir þey hayattayken korku hep
vardýr. Yaprak, yine de dans etmeye, þarký
söylemeye devam eder. Yine de yaþamaya
güvenmeye devam eder.
O yüzden yumuþak ol, narin ol, kýrýlgan
ol, kork, ama asla bunun seni engellemesine izin verme ve onu bastýrma.
Sýnýrlamalarý, insani sýnýrlamalarý kabul
et, ama yine de onlarýn ötesinde çalýþmaya devam et. Ýnsan bu þekilde büyür.
(Devam edecek)

Batý dünyasý Osho ismini ilk kez 1970’lerin
baþýnda duymaya baþladý. 1974 yýlýnda etrafýnda bir topluluk oluþmaya baþlamýþtý bile.
Derken ardýndan gelenlerin sayýsý öylesine arttý
ki adeta bir sele dönüþtü. Batýlý New Age
düþüncesi üzerinde hatýrý sayýlý bir etki býrakmýþ olan Osho’nun öðretilerinin popularitesi
ölümünden itibaren artmaya devam etmektedir.
20 yýllýk bir periyod içinde binlerce saat tutan
ve insanlarýn gönüllerine olaðanüstü þekilde
nüfus eden konuþmalarý görsel iþitsel yöntemler kullanýlarak kayýt edilmiþ
olup herkes tarafýndan her yerde dinlenilebilir veya izlenebilir. Konuþmalarý
altý yüzden fazla ciltten oluþan kitaplarla insanlara sunulmuþ 30’dan fazla dile
çevrilmiþtir.
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1960 - 2000 Döneminin
Eðitimine Genel Bakýþ - II
Yalçýn Kaya

DÝN EÐÝTÝMÝ ADI ALTINDA
OKUTULANLAR
Aydýn din adamý(!) yetiþtirmek amacý
ile kurulmuþ ve günümüzde sayýlarý
800'lü rakamlarla söylenen ÝmamHatip Liseleri ile sayýlarý 24'ü bulmuþ
Ýlâhiyat Fakülteleri'nde hangi ders kitaplarýndan öðrenim yapýldýðýný, öðrencilerin ne gibi bilgilerle donatýldýðýný
incelemek, bu eðitim düzeninin
amaçlarý için bazý ipuçlarý verir.
Sabri Akdeniz, Toplumumuz ve
Eðitimimiz adlý kitabýnda þunlarý
yazýyor:
"Cumhuriyet eðitiminin çarkýndan
geçenler dine karþý yabancýlaþmýþ,
Türk-Ýslâm kültüründen soðutulmuþlardýr. Türk-Ýslâm özüne baðlý
kalmaya çalýþan aile ortamý ile
Batýlýlaþmýþ, yabancýlaþmýþ aile ortamý
ve beklentileri arasýnda hiçbir benzerlik yoktur. Bunalýma sürüklenenler ile
Türk toplumuna karþý çýkanlarýn, anti
sosyal kiþilik geliþtirenlerin büyük
çoðunluðu bu ailelerden
yetiþmiþlerdir."

Bu kitapta Türk-Ýslâm ailesinin özellikleri de ayrýntýlý olarak anlatýlmaktadýr:
"Aile içerisinde ve toplumda kadýn eþ
olarak erkeðe tâbi, yeri onun yerinden
aþaðýdadýr...Eðer bir kimseye Allah'tan
baþkasýna secde etmesini emredecek
olsam, kadýnlarýn kocalarýna secde
etmelerini buyururum." biçimindeki
Peygamber hadisleri örnek olarak
sunulmakta. Benzer bir söylem de þu:
"Erkeðe, ana olamayan kadýný boþama hakký tanýnýr. Kocasý istemediði
halde kadýn evinden çýkarsa gökteki
melekler ona lânet eder. Kadýn
kocasýnýn yataðýný mazeretsiz terkederse, o kadýna melekler sabaha kadar
lânet eder."
Ýslâmda Çocuk adlý kitabýn yazarý
Prof. Dr. Beyza Bilgin'e göre: "Velâyet
hakký Ýslâm'da babaya aittir. Baba
yoksa babanýn babasýna veya onun
tayin edeceði veliye verilir. Annelerin
velâyet hakký yoktur." Bu haným profesöre göre annelerin; velâyet hakkýný
içeren sevmek, yakýn olmak, korumak
bakýmýndan tecrübe ve yetkileri yoktur.
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Aydýn din adamý yetiþtirdiðini
savlayan okullarda okutulan ya da
yardýmcý ders kitabý olarak önerilen kitaplardan bazý söylemler:
* Yalan konuþmak fakirlik getirir,
sabah vaktinde uyku uyumak da
rýzka engel olan durumlardandýr.
* Fakirliðin sebeplerinden biri de
lâmbayý üfleyerek söndürmektir.
* Fakirliðe sebep olan durumlardan biri de yatakta çýplak yatmak
ve ayakta ya da çýplakken iþemektir...
* Fakirliðin sebeplerinden biri de
cünup iken yemek yemek ve soðan
sarmýsak kabuklarýný yakmaktýr.
* Fakirliðin bir sebebi de gece
vakti ev süpürmek ve sürüntüleri
evde býrakmaktýr.
Zenginliðin sebepleri de benzer
biçimde sýralanmýþ:
* Zenginliðin birinci sebebi sadaka vermektir, ikinci sebebi ise
sabah erken kalkmaktýr. Üçüncü
sebep güzel yazý yazmaktýr,
dördüncü sebep güleryüzlü olmaktýr.
* Hoþ sözlü olmak, evin etrafýný
süpürmek zenginlik sebebidir.
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Yukardaki satýrlar, Ýmam
Burhaneddin Ez-Zernuci tarafýndan
yazýlmýþ, Ýslâm'da Eðitim ve Öðretim
Yöntemi adlý ve de M.E.Bakanlýðý
Talim ve Terbiye Kurulunca Ýmam
Hatip Liselerine önerilen (tavsiye
edilen) kitaptan seçilmiþtir.
Örnek olarak sunacaðýmýz bir kitap
daha var. Marmara Üniversitesi Ýlâhiyat
Fakültesi yayýnlarýndan Doç Dr. Faruk
Bayraktar tarafýndan yazýlmýþ: Ýslâmi
Eðitimde Öðretmen-Öðrenci Ýliþkileri.
Doç. Faruk Bayraktar öðrencilere
aþaðýdaki öðütlerle yol gösteriyor:
* Öðrenciler her þeyiniz ile öðretmenlerinize teslim olunuz.
* Öðretmenlerinizi kesinlikle
eleþtirmeyin.
* Dünya iþleriyle fazla ilgilenmeyiniz.
Burada akla þu sorular geliyor: Bizi
bugüne deðin ne dinin günah ve sevap,
ne de çevrenin ayýp kavramlarý deðil,
kendi akýl ve vicdanýmýz yönetmiþken,
doðruyu eðriden ayýrmayý öðrenmiþken
neden þimdi din kurallarýyla
yöneltilmeyi özleyelim? Bize hemen,
toplumun dejenere olduðu, gençlerin
yozlaþtýðý yalanlarýný plak gibi dinletmek istiyorlar. Þimdiki gençler, çok
daha kiþilik sahibidir, dürüsttür, çünkü
kendisine saygýsý vardýr.
Kur'an Kurslarý'nda yapýlan yemini,
gazeteler ve Genelkurmay brifingleri
konu yapmýþtýr. Kemalist Ülkü Dergisi
1988 Ekim ayý 246. sayýsýnda yemin
metninin tamamý yayýnlandý: Yemin
metni þöyle:
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"Ben, Muhammed Müslüman
ümmetindenim. Türkiye dinsiz-laik bir
memleket haline gelmiþtir. Hayatýmý
Mustafa Kemal dinsizliði ile savaþa
adayacaðýma, Türkiye'yi bir din ve
þeriat devleti haline getirmek için
mücadele edeceðime, Kemal Paþa
zamanýnda çýkarýlmýþ dinsiz kanunlarýn
tatbikini önleyeceðime, kýsa zamanda
ümmet esasýna dayanan þeriat devletinin kurulmasý için devlet idaresinde
söz sahibi olacak mevkilere gelmek
için çalýþacaðýma, dinim, Allah'ým ve
bütün mukaddesatým üzerine yemin ve
kasem ederim."
Her yýl Ankara'da "Liselerarasý
Matematik Yarýþmasý" yapýlýyor.
Ankara'daki liseleri kapsayan bu yarýþmada TED Ankara Koleji, mutlak 1-4
arasý bir derece alýyor. Bu yýl öðrencilerinin ilk kez dereceye giremediðini
gören okul yetkilileri, bunun nedenlerini öðrenmek istiyorlar. Yarýþma
komitesine yazýlý baþvuru yapýp iki
soruya yanýt arýyorlar: "Bu yýlki sonucun farklý olmasýnýn nedeni, okulu
temsil eden öðrencilerin iyi hazýrlanmamýþ olmalarý mý? Yoksa diðer
okullarýn daha iyi hazýrlanmýþ olmalarý
mý?"
Gelen yanýt oldukça ilginç ve tüyler
ürpertici:
"Sizin öðrenciler, sýnava girmeden
önce apdest almamýþlar."
Atatürk'ün adýyla anýlan Gazi
Üniversitesinin Eðitim Enstitüsü
sýnýflarýna giren din görevlisi bir
hocanýn sýnýfa "selamünaleyküm" diye
seslenmesinin, sýnýftan "aleykümselam" cevabýný almasýnýn ardýndan,
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hocanýn "hadi arkadaþlar hep birlikte
iman tazeleyelim" diyerek, tüm sýnýfa
kelime-i þahadet getirttiði savý din
sömürü ve beyin yýkama dizgesinin
nerelere kadar girdiðinin kanýtýdýr.
EÐÝTÝMLE ÝLGÝLÝ KONULARDA
ÖÐRENCÝ GÖRÜÞLERÝ
* Bir din dersi öðretmenimiz var,
felâk suresini okuduðumuz zaman
etrafýmýzda manyetik bir alan oluþtuðunu, cinlerin perilerin içeri
giremediðini, maymun Darwin'in
söylediklerinin tamamýnýn zýrva
olduðunu söylüyor.
* Bir öðretmenimiz; eller cepte
dolaþýlmasý, dar pantolon giyilmesinin
sapýklýk belirtisi olduðunu, sol elle
yemek yemenin günah olduðunu
söylüyor.
* Bize konuþma ve düþüncelerimizi
açýklama özgürlüðü verin, okula,
gazete ve her çeþidinden kitap-dergi
sokma özgürlüðü tanýyýn.
* Derslerimiz boþ geçmesin istiyoruz. Öðretmenlerimizi doðru dürüst
yetiþtirin, onlarýn ekonomik sorunlarýný
çözünki tüm emeklerini bize versinler
ve dýþarýda çalýþmak zorunda kalmasýnlar.
* Din dersine girme zorunluluðunu
ortadan kaldýrýn, istediðimizi giymek
ve saç uzatma gibi haklarý da istiyoruz.
* Öðretmenlerimizi gardiyan gibi
görmek istemiyoruz. Öðretmenlerimiz
bize arkadaþ gibi olsun istiyoruz. (Hey
gidi Köy Enstitüsü öðretmenleri hey!).
Okul müdürümüz böyle bir durumda
ya öðretmenin ya da öðrencinin
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kafasýnda bozukluk aramak gerektiðini
söyledi.
* Gökten üç elma düþmüþ birincisi
Newton'un baþýna, ikincisini
müdürümüz yemiþ, üçüncüsü ise bizim
elimizde.
SONUÇ:
Dini politikaya maksatlý olarak alet
edenler bir yana, iyi niyetleri ve samimi dinsel inançlarý nedeni ile bunlara
kananlara da seslenmek ve gerçekleri
göstermek hepimizin görevi. Çünkü
yarýn çok geç olabilir. Üniversitelerde
okuyan bazý genç kýzlarýmýzýn baþlarýna türban sarmalarý ile ilgili olarak
açýlmýþ bir davada Danýþtay 8.
Dairesinin kararýný özet olarak sunmanýn yararlý olacaðýný sanýyoruz.
Kararýn özeti þöyle:
"Yeterli öðretim görmemiþ bazý
kýzlarýmýz hiçbir özel düþünceleri
olmaksýzýn, içinde yaþadýklarý toplumsal çevrenin gelenek ve göreneklerinin
etkisi altýnda baþlarýný örtmektedirler.
Ancak bu konuda kendi toplumsal
çevrelerinin baskýsýna ve gelenek
göreneklerine boyun eðmeyecek ölçüde
eðitim gören bazý kýzlarýmýzýn ve
kadýnlarýmýzýn, sýrf laik cumhuriyet
ilkelerine karþý çýkarak, dine dayalý bir
devlet düzenini benimsediklerini belirtmek amacý ile baþlarýný örttükleri bilinmektedir. Bu kiþiler için baþörtüsü
masum bir alýþkanlýk olmaktan çýkarak,
kadýn özgürlüðüne ve
cumhuriyetimizin temel ilkelerine karþý
bir dünya görüþünün simgesi haline
gelmektedir. Aydýn, uygar ve
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cumhuriyetçi gençler yetiþtirmekle
görevli eðitim kurumlarýnýn bazý kurallarý öðrencilere uygulamasý doðaldýr."
Kurduðu Vakýf ile kimsesiz çocuklarý
okutmayý amaçlayan Aziz Nesin -hani
þu dinci basýnca "Þeytan Aziz" ilan
edilen Aziz Nesin- Eðitim Konusunda
Vasiyetimdir adlý üç bölümlük yazýsýnda þunlarý sýralýyor:
"Vakfýmýzýn yetiþtirdiði çocuklarýn
üretken olmalarý, dünyaya ve olaylara
eleþtirel gözle bakmalarý, cezasýz ve
yasaksýz yetiþmeleri, kendilerini
sevmeleri, kendi aþaðýlýk duygularý
varsa yenmeleri, uygar insanlar olarak
yetiþmeleri, yaþama atýlýnca sevdikleri
iþi yapmalarý, büyük düþler kurmalarý
gerekir. Onlara þu öðütümü unutmamalarýný vasiyet ediyorum: Yaþam, bir
savaþýmdýr; bu savaþýmda yoksullarýn
korunma silahý da çalýþmaktýr. Biz yoksullarýn varolabilmemiz, salt çalýþmamýza baðlýdýr. En güçlü savunma
silahý, çekici araç ve yöntem çalýþmaktýr. Biz yoksullar çalýþma silahýmýzla,
bütün öbürlerini yenmiþizdir, her
zaman da yeneceðiz."
GÜNÜMÜZ TÜRKÝYESÝNDE
NASIL BÝR EÐÝTÝM
PLANLAMASI VAR?
Günümüz Türkiyesinde eðitim ile
belli bir insan tipi yaratýlmak istenmektedir. Genelde toplu kurtuluþ umuduna
sahip çýkan insanlar yerine, sorunlarýný
bireysel olarak çözebileceðine inanan
insan tipi... Öte yandan eðitim giderek
metalaþmakta "parasý olan okusun"
anlayýþý ile bilginin nimetleri, gitgide
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bir azýnlýða götürülür olmaktadýr.
Çocuklar ve gençler, iyi bir okula
kapaðý atabilmek için, kârlý bir alan
haline gelmiþ "özel dershanelere"
gerekli ödemeleri yaptýktan sonra
dehþetli bir yarýþ içerisine girmektedirler. Öðrencilerin bilgi ve becerilerini
geliþtirmedeki eðitim ve öðretim yöntemleri terkedilmiþ, yerine "sýnav
tekniðinde uzmanlaþma" geliþtirilmiþtir. Sýnav denilen bu yarýþa katýlan
öðrenci, aslýnda yalnýz kendi adýna
deðil, ailesinin saygýnlýðýný kurtarmak,
onlarýn tutkularýný doyurmak için de
koþmaktadýr. Bir anlamda çocuklar
deðil, varsýl aileler yarýþmaktadýr.
Elbette bu yarýþta yoksul ya da emekçi
ailelerin çocuklarýna yer yoktur. Onlar
olsa olsa milli-manevi deðerlere göre
eðitim veren din bazlý okulara gidecek
ve sýnavlarý kazanarak iyi eðitim görecek çocuklarýn emrinde çalýþacaklardýr.
Bu konu ile ilgili sonsöz: Ülke olarak
iki önemli ve çözüm bekleyen
sorunumuz var: Bunlardan birincisi
ekonomik ve toplumsal kalkýnmayý
gerçekleþtirip çaðýmýzý yakalamak ve
onun içinde saygýn bir toplum olarak
yer almak; yalnýz yasalardan oluþan bir
dizge olarak deðil, ayný zamanda bir
yaþam biçimi olarak demokratik bir
düzen kurmak, özgürlüðün nimetlerinden yararlanmak. Bu iki sorunun
çözümü ise yeni bir insan tipini ortaya
çýkarmakla olanaklý.
Bu insan kurtuluþu bireysellikte deðil
toplumsallýkta bulan, ileriye yönelmiþ,
aklýn ve bilimselliðin, hümanizmanýn
öncülüðünü kabul etmiþ bu nedenle de
yöntemli düþünen, tartýþan, yaratan,
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barýþa emeðe, insan haklarýna,
hoþgörüye, demokratik deðerlere baþ
köþede yer veren insan olacaktýr.
Eskilerin onca deðer verdikleri bilge
eþdeyiþle insan-ý kâmil dedikleri
çaðýmýzda bu insan olsa gerekir.
Biz seksen yýla yaklaþan bir süredir
bir aydýnlanma hareketi içindeyiz; çaðdaþ dünyada "baðýmsýz, demokratik ve
laik" bir toplum kurmanýn kavgasýný
veriyoruz. Cumhuriyeti kuranlar "fikri
hür, irfaný hür, vicdaný hür" nesiller
yetiþtirmeyi amaçlamýþlardý. Ülkeyi de
böyle özelliklere sahip Türk gençlerine
emanet etmiþlerdi. Bu gençliðin yetiþebilmesinin en önemli koþulu olarak da
laikliði kabul etmiþ ve özellikle eðitsel
alanda olanca titizlikle uygulamýþlardý.
Toplumun en yaþamsal sorunlarýndan
biri olan eðitimi bu açýdan görme
erdemini de taþýmak onuruna
eriþmiþlerdi. Gerçi toplumda köklü
deðiþimlere gitmeden tek baþýna
eðitimin yeterli olmayacaðýnýn da bilincinde idiler. Ama iþe baþlamanýn en
azýndan eðitimle olacaðýný da saptamýþlardý. Oysa günümüz egemenleri
için çoðulcu bir toplumun bireylerini
deðil, yaþadýklarý çaða kapalý, boyun
eðmiþ, bir anlamda yurttaþ deðildir
amaçlanan, istenilen "kul"lar
yetiþtirmektir. Eðitimi metalaþmaktan
kurtarmak, nimetlerini mutlu bir azýnlýða deðil kitlelere iletmek, bunu
yaparken de çaða ve aydýnlýða açmak;
kýsacasý onu aydýnlanma hareketimizin
doðrultusunda yeniden yapýlandýrmak
tüm demokrasiye inanmýþ aydýnlarýn,
ilerici, devrimci güçlerin ana görevidir.
(Devam edecek)
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Eski Gün Iþýðýnýn Son Saatleri
Yazar: Thom Hartman Çeviren: Arýn Ýnan

Modern Dünyanýn
Esirleri
Modern toplumlarda kendini tümüyle
özgür hissederek yaþayanlarýn sayýsý
azdýr. Aslýnda bizler modern dünyanýn
esirleri sayýlmaktayýz. Bankaya ödemek zorunda olduðumuz ev ve araba
kredilerimiz, vadesi gelen kredi kartý
borçlarýmýz, þayet bir evimiz varsa
devlete vermek zorunda olduðumuz
vergiler veya aðýrlýðýný açýk veya kapalý
biçimde bize hissettiren türlü ekonomik

ve sosyal baskýlar, ömrümüzü tüketmeye devam ediyorlar.
Sonuç olarak modern toplumlarda
yaþayan bazý insanlar kendilerini alkole
vermekte veya sürekli olarak antidepresan ilaçlar kullanmaktadýrlar. Hele televizyon baðýmlýlýðý öyle bir hale
gelmiþtir ki, insanlar bir araya gelip
sohbetler yapamamaktadýr. Çocuklar
arasýndaki intihar oranlarý ise son otuz
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yýldan beri artmaya devam etmektedir.
Çocuklarýmýza ve vatandaþlarýmýza
dünyanýn daha gerçek ve daha doðru
tarihini nasýl araþtýrmalarý gerektiðini
öðretmeliyiz. Geçmiþimizle yeniden
baðlantý kurabilmemizin tek yolu budur
çünkü. Böylece bizler kolektif kimliðe
ve kolektif sorumluluða ulaþabiliriz.
Esasýnda kim olduðumuz ve
yeryüzündeki yerimizin hangisi
olduðunu ancak böyle bilebiliriz. Bu
alanda yaptýðým çalýþmalar ve araþtýrmalar bana Eski Kültüre ait insanlarýn
bize öðretecek çok önemli dersleri
olduðunu gösterdi. Dünyamýzý kurtaracak olan da iþte bu derslerdir.
ESKÝ ÝNSANLARIN HAYATLARI
San ve Kogi Kabilesinden: "Topluma
ve eþgüdüme önem verin. Hepimiz
dünyanýn bir parçasýyýz ve ondan ayrý
deðiliz."
Dünyanýn en
eski kültürlerinden
birisi,
Güney
Afrika'nýn kuzeyinde
bulunan
Kalahari
Çölünde yaþayan
!Kung'lara aittir. Kung
isminin baþýnda bulunan ünlem iþareti
esasýnda Ýngilizce'de yer almayan bir
sesi ifade eder. Kung'lar bu sesi dilleri
ve üst damaklarý arasýnda bir vakum
hareketi yaparak ortaya çýkarmaktadýrlar. Kung'lar Ýngiliz alfabesinde bulunmayan üç farklý sese daha sahiptirler.
Bunlarýn hepsi de dili, damaðýn çeþitli
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yerlerinde þýklatarak elde edilebilmektedir.
!Kung'lar, kendilerini ziyaret eden
antropologlardan ve dil bilimcilerden
kendilerine bundan böyle "San"
denilmesini istemiþlerdi. (Bu kabilenin
hayatý "Tanrýlar Çýldýrmýþ Olmalý"
isimli filmde inanýlmaz derecede güzel
biçimde anlatýlmýþtý.)
San'lar Afrika'da yaþayan diðer
kabilelerden farklýlýk göstermektedirler.
Þöyle ki derileri siyahtan ziyade sarýya
çalmakta olup, gözleri ise hafifçe
çekiktir. Bu kabilenin mensuplarý adeta
Asya'dan gelmiþlerdir. Saçlarý siyah
renkte ve diðer Afrikalýlar gibi kývýrcýk
olmasýna raðmen boylarý onlara
nazaran daha kýsadýr.
San'larýn hayatýný ilk inceleyen kiþi
bir yazar ve araþtýrmacý olan Laurens
van der Post olmuþtu. Laurens, 1961
yýlýnda yazdýðý "Avcýnýn Kalbi" isimli
kitabýnda bu kabilenin yaþayýþlarýyla
ilgili epeyce þey anlatmýþtý. Laurens
ekip arkadaþlarýyla birlikte o bölgede
avlanmýþlar, yakaladýklarýndan San'lara
da vermiþlerdi. Ancak San'lar ekibin bu
iyiliði karþýlýðýnda en ufak bir teþekkür
ve minnet belirtisi bile göstermemiþlerdi. Onlarý çok iyi tanýyan ekip
üyelerinden birisi, iyiliðin San'lar
arasýnda normal bir davranýþ olarak
karþýlandýðýný, aç olana yiyecek vermenin zaten yapýlmasý gereken insani
bir davranýþ olarak ele alýndýðýný, kaldý
ki aç ve susuz olan beyaz adam olsa
bile, ellerinde kalan son lokmayý ve
suyu en ufak bir tereddüt göstermeden
verebileceklerini söyledi.
San kültüründe aç olanýn önünde
yemek yemek büyük bir ayýp sayýlmak-
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tadýr.
San'lar
her
hangi bir
hayvaný
öldürmeden önce
ona
teþekkür
ederler
ve onun
iznini
alýrlardý.
Bir hayvaný sadece aç olduklarýnda
öldürürlerdi.
Modern toplumlarda yetiþmiþ olan
bizler için bunlarý düþünmek ne kadar
zor geliyor deðil mi? Örneðin, trafikte
kýrmýzý ýþýkta durduðumuzda,
arabamýzdan inip de, önümüzde duran
arabanýn sürücüsüne kurallara uyduðu
için teþekkür etmeyi düþünür müyüz
hiç? Böyle bir þey için hiç bir teþekkür
gerekmediðini biliriz. Birisine teþekkür
etmek, aslýnda baþka bir seçimi var
iken, doðru olaný yaptýðý için ona
teþekkür etmektir. San'lar da aç olaný
doyurmaya iþte bu gözle bakýyorlardý.
Chippewa ve Cree kabilelerine mensup bir hikaye anlatýcýsý, eve gelen bir
Tanrý misafirinin karnýný doyurmadýklarýnda veya ona su vermediklerinde
öteki âlemde ayný davranýþa maruz
kalacaklarýna dair bir inanca sahip
olduklarýný söylemiþti.
Görüldüðü gibi, genç kültür sahip
olmaya önem verirken, eski kültürler
eþgüdüme ve toplum hayatýna deðer
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veriyorlardý. Modern dünyada yaþayan
insanlarýn çoðu toplumun, sahip olunan
þeylerden daha önemli sayýldýðý bir
kültürün varlýðýný hayal bile edemiyor.
1997 yýlýnda on üç kiþiden oluþan bir
grup araþtýrmacý yeryüzünün doðal
alanlarýnýn maddi deðerini belirlemek
için bir çalýþma yapmýþlardý. Bu çalýþmanýn sonucunda yeryüzünün tüm
doðal alanlarýnýn 33 trilyon dolar
deðerinde olduðuna karar vermiþlerdi.
Yeryüzüne fiyat etiketi yapýþtýrmayý
düþünen zihin yapýsý, dünyanýn bizim
için burada olduðunu ve onu kullanabildiðimiz ölçüde bir deðere sahip
olduðunu gösteriyor. Bu bakýþ açýsýna
göre doðal kaynaklar insanlar tarafýndan kullanýlabildiklerinde sadece kaynak olabiliyorlar.
Bu görüþü paylaþan bir çok insan
bulunmakta. Bunlar yeryüzünün kendi
kendini stabilize ettiðine inanýyorlar.
Halbuki diðerleri, insanlar için bir
deðer ifade ettiðinden dolayý ekosistemlerin korunmasý gerektiðini öne
sürüyorlar.
Kolombiya'da yaþayan Kogi'ler tabiat
ananýn insanlara yaþayacak bir yer sunduðunu ancak genç kültürün yaptýklarýyla tabiat anayý yok etme sýnýrýna
geldiðini söylemektedirler.
Eski kültürlerin en büyük özelliði,
insaný doðanýn bir parçasý olarak kabul
etmeleriydi. Onlara göre, doðaya yaptýðýmýz her þey aslýnda kendimize yaptýðýmýz þeyle aynýydý.
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KAYAPO KÜLTÜRÜ
(Sürdürülebilir Tarým)
Kayapo'lar Brezilyanýn kuzeyinde
bulunan yaðmur ormanlarýnda
iki bin yýldan beri
yaþamaktadýrlar.
Araþtýrmacýlar,
onlarýn bu
bölgede sekiz ila
on bin yýldan beri
yaþadýklarýna
inanýyorlar.
Kayapo'lar ilginç bir tarým
yöntemi uyguluyorlar öyle ki
doðaya zarar vermeden ormandan veya tarlalardan istediklerini
elde edebiliyorlar.
Bu amaçla dairesel tarlalar diye tabir
edilen alanlar yaratýyorlar. Bu amaçla
sadece bu dairenin ortasýnda bulunan
aðaçlarý kesip deviriyorlar, sonunda
dairenin merkezinden dýþarýya doðru
yayýlan ve bir tekerlek görüntüsünü
andýran bir görünüm yaratýyorlar.
Birinci yýl kesilip devrilen aðaçlarýn
aralarýna patates, baklagiller veya yer
elmasý benzeri bitkiler ekiyorlar.

Bunlar topraðý stabilize etmekte iþe
yarýyorlar. Mevsim sonu geldiðinde
Kayapolar, yere düþmüþ olan aðaçlarý
yakýyorlar. Küllerini topraða serpiyorlar. Ancak bu iþlem sebzelerin köklerine zarar vermiyor. Daha sonra bu
sebzeleri topluyorlardý.
Ýkinci yýl geldiðinde, yenilebilir bitkileri bu kez týpký aðaçlar gibi dairesel
biçimde ekiyorlar. Güneþ ýþýðýna en
fazla ihtiyaç duyan tatlý patatesleri ve
yer elmalarýný dairenin tam ortasýna
ekiyorlar, mýsýr, pirinç, papaya, pamuk,
fasulye ve muz gibi diðer sebze ve
meyveleri ise ayný ihtiyaç doðrultusunda dairenin farklý yerlerine ekiyorlar.
Böylece gölge seven bitkiler dairenin
en dýþýna ekilmiþ oluyorlar.
Ýki ila beþ yýl boyunca bir tarlayý bu
þekilde ekiyorlar ve her yýl yeni bir
tarla hazýrlýyorlar. Ancak yedinci yýlýn
sonuna geldiklerinde birinci tarlayý
yeni aðaçlar yetiþebilsin diye nadasa
býrakýyorlar.
Bu tarz bir sürdürülebilir tarýmý
Kayapo'lar en azýndan iki bin yýldan
beri uyguluyorlar.
Eski kültürün devamý olan ve hâlâ
bozulmamýþ olan kültürlerin tabiat
anaya duyduklarý saygý ve sevginin
bizimkinden ne kadar farklý olduðu
ortada deðil mi?
Gelecek Sayý: "Sosyal Yapýlarda Güç
ve Eþgüdümlü Çalýþma" baþlýðýyla konumuza devam edeceðiz.
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Canlý KRYON Celsesi

“DNA’nýn Ýyileþtirici
Dokuzuncu Katmaný” - I
Bu canlý kanallýk Moskova, Rusya’da verildi 14 Mayýs 2010
Çeviren: Saffet Güler
Selamlar sevgililer, ben manyetik
hizmetten Kryon’um. Bunun çok hýzlý
gerçekleþtiðini söyleyenler var, çünkü
henüz gördüðünüz gibi bir Ýnsan
Varlýðý perdeyi geçiyor. Bunun daha
eski enerjide alýþýldýðý gibi daha fazla
zaman almasý gerektiðini söylüyorlar.
Þu anda gördüðünüz þey, kendi Yüksek
Benliðine açýlan kapýyý hiç kapatmayan
bir adamdýr.
Bu onunla yaptýðým anlaþmadýr, bu
nedenle bu onun oturup hazýrlanmak,
davranýþýný deðiþtirmek veya melekleri

çaðýrmak zorunda olduðu bir durum
deðildir. Ben her zaman onunlayým ve
her zaman hazýrým. Bazýlarýnýz bunu
onun verdiði konferanslarda bile
gördünüz, çünkü bunlarýn bazýlarý
benim verdiðim konferanslardýr [Kryon
gülümser]. Bu sözünü ettiðimiz birleþmedir. Bu sadece kanallýk yapanlar
için deðildir. Çok boyutlu benliðin
fiziksel benliðe katýldýðý birleþmedir ve
bunda verilen bir iletiþim vardýr. Ýnsan
için güçlendirilmiþ sezgi olan öðrettiðimiz iþlem budur. Bu sýradan, olaðan
Ýnsan Varlýklarýn üstatlar olmasýný
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saðlayan bir iþlemdir. Bu onlarýn sonraki köþede neyin olacaðýný bilmeleri
deðildir, onlar daha sonra ne olacaðýnýn
sezgisel duyusuna sahipler, 3B’nin
dýþýnda. Onlar neye üzülmeyeceklerinin
sezgisel duyusuna sahipler. Tanrý’nýn
sevgisinin sezgisel duyusuna sahipler.
Bu akþamýn mesajý farklýdýr. Bu
mesaj biyoloji ile ilgili olacak ve bizim
kuantum DNA adýný verdiðimiz þey ile
mükemmel uyuþacaktýr. Birçok insan
soruyor, “Kryon, neden her zaman
DNA hakkýnda konuþuyorsun?”
“Spiritüel þeyler dinlemek istiyoruz.
Meleksi þeyler dinlemek istiyoruz. Sen
kimyadan bahsetmeye devam ediyorsun.” Düþündüðünüz þey buysa, çok
dikkatli dinlemiyorsunuz.
Her birinizin etrafýnda bütünüyle ve
tamamen çok boyutlu olan bir alan
vardýr. Bu alan DNA adý verilen yaklaþýk 100 trilyon kimya parçasý tarafýndan üretilir. Bilim bunlarýn birbirleriyle
nasýl iletiþim kurduklarýný hala bilmiyor ve bilim onun içindeki çok boyutlu
özellikleri göremiyor. DNA’nýn kuantum özelliklerini henüz azami derecede
görmüyorlar.
DNA sizin kim olduðunuzu “bilir”.
DNA’nýn yüz trilyon çifte sarmal
moleküllerinin hepsi bedeninizde
tamamýyla aynýdýr. Etrafýnýzda yaklaþýk
sekiz metre geniþliðinde bir alan oluþtururlar ve bunun Ýbranice bir ismi
vardýr: Merkabah. Bu odur. Görüyosunuz, DNA içinizdeki kutsal elementi temsil ediyor.
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Kýsa Bir Gözden Geçirme
Bu akþam size vereceðimiz bilgiye
devam etmeden önce, kýsa bir gözden
geçirme yapalým.

DNA’nýn kimya olduðunu
düþünüyorsunuz. Onun yalnýzca
yaklaþýk %3’ü 3B kimyasýdýr.
Kalaný görünüþe göre geliþigüzel
kimyada saklanan çok boyutlu
bilgidir. Bilim bunu kendi þekliyle
görüyor, çünkü her bir DNA
molekülündeki üç milyar
kimyasal parçanýn bulunduðu
çifte sarmala bakýyor. DNA’nýn
her aktif döngüsü üç milyar
kimyasala sahiptir. Ama bilim bu
kimyaya baktýðý zaman, yalnýzca
gerçekte hiçbir þey yapmayan
%3’ü görüyor. Bu %3 Ýnsan
bedenindeki tüm genleri yaratan
lineer sistemdir.
Kimyanýn geri kalanýnýn tümü
anlaþýlmýyor, tüm DNA’nýzýn %90 dan
fazlasýný temsil ediyor, çünkü bilim her
zaman lineerliðe bakýyor. Kendi gerçekliklerinde umduklarý þeyleri incelemek istiyorlar. %90’ý gizem olarak
gördükten sonra bile, sadece %3’e
yoðunlaþmaya devam ettiler, çünkü bu
%3’ün tüm iþi yaptýðý göründü. Ýnsan
Varlýðý, lineer bilince sahipsen, göreceðin her þey bu olacaktýr, lineer sistemler ve lineer davranýþ. Size bu
akþam anlatmak istediðimiz þey bu.
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Çok Boyutlu Þeyleri Öðretmenin
Tek Yolu
Size dört yýl önce burada [Moskova]
getirilen DNA çalýþmasýnda, partnerim
size 12 katmanýn hepsini ve temsil
ettikleri bilgiyi getirdi. Ve zamanda o
noktada, DNA ile ilgili Kryon öðretisini açýkladý. Bu açýklamada, size aslýnda
hiç de 12 katman olmadýðý bilgisini
verdi. Bunun yerine, interaktif olan 12
enerji vardýr. Bu nedenle, DNA’nýn
içinde ne olduðunu öðrenecekseniz, bu
öðretim amaçlarý için lineer tarza
parçalanmalýdýr; bundan dolayý, 12
derse bölünmelidir.
Sevgi üzerine tam bir kanallýk
verseydim ne olurdu? Sevgide kaç
parça ve bölüm olduðunu düþünüyorsunuz? Bir liste yapmaya baþlayýn.
Mevcut olan tüm sevgi türlerine bakýn,
farklý hisler, farklý duygular, karmaþýklýklar; bu sadece onu incelemek için,
öyle deðil mi? Birini sevdiðiniz zaman,
parçalarý düþünmezsiniz ya da listeyi
takip etmezsiniz!
Sevgiden söz ettiðiniz zaman, bu
gerçekten büyük bir konudur. Böylece,
onu incelemek bir þeydir, onu deneyimlemek baþka bir þeydir. DNA sadece
eðer onu lineerleþtirirsek açýklanabilir,
çünkü Ýnsan Varlýklar kendi boyutsal
anlama kapasitelerinin ötesinde olan
þeyleri inceleyemez. Bir mantýk sýnýrýna eriþtiniz ve kavramlar saðýr kulaklara, saðýr bilince düþüyor, çünkü
anlayýþ yok. Gerçekliðinizde olmayan
þeyler sizin için tasavvur edilemezdir.
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Bu nedenle tüm çok boyutlu veçhe
çalýþmasý, onu incelemek için düz bir
çizgiye konulmalýdýr. Bu nedenle size
metaforlar ve örnekler veriyoruz ve
çok boyutlu nitelikleri 3B parçalarýna
ayýrýyoruz.
DNA’nýn 12 enerjisinin içinde, insanlýk için çok ilginç olan birçok þey var.
Partnerim tam þu anda bu konuyla ilgili
kitabýn son sayfalarýna kanallýk yapýyor. Beþ yýldan fazla süredir, bu bilgiyi
ona çok, çok yavaþ bir þekilde vermekteyim, böylece onu lineer þekle koyabilir ve sizin için anlaþýlabilir hale
getirebilir. Böylece bu akþam sizi DNA
enerjilerinin sadece birine yolculuða
götürmek istiyoruz. Ve bu enerji kendi
etrafýnda dokuz rakamýna sahiptir.
Lineer öðretide, buna DNA 9 ncu
Katman adýný vereceðiz. Ayný zamanda
diyoruz ki, size DNA Dokuzuncu
Katman diye bir þey olmadýðýný
söyleyeceðiz! Bu sadece bugün öðrettiðimiz okulda tahtada Dokuzuncu
Katmanýn görünmesidir. Bu sadece
lineer olan öðretidedir. Katmanlara tahsis edilen rakamlar enerjilerdir ve
sadece nümerolojik ipuçlarýdýr, her biri.
Partnerimin hazýrlamakta olduðu kitabý
okuduðunuz zaman, bunu göreceksiniz.
“Birden 12’ye kadar” yok. Bunlarýn
hepsi birlikte birbirleriyle etkileþen
enerjisel bilgi çorbasýdýr.
Dokuz rakamý örneðini veriyoruz,
çünkü bu özel hafta sonu size anlatmak
istediðimiz niteliklere yoðunlaþýyor.
Þimdi partnerim, burada yavaþ iler-
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lemeni istiyorum. [Lee’ye talimatlar].
Bu þeyleri size yayýnlarda vermiþ
olsam da, burada öðrenmek için örnekler olarak ifþa edilen bazý yeni þeyler
vardýr.
Geçiþ Burada
Ýnsan Bedeninden ve birçok insan
için en ilginç olan tek bir nitelikten söz
edelim: Þifa. Dokuzuncu Katmana,
Þifa Katmaný diyeceðiz. Ve partnerim
vasýtasýyla açýklanamaz olan bir þeyleri
açýklamak için elimden geleni
yapacaðým.

Bedeninizde süre giden bir þey
var, onunla doðduðunuz bir þey.
Bu çok eski ve çok kadim bir þey
ve yeniden uyanmaya baþlýyor.
Gezegende bir geçiþ devam
etmekte Bu, Mayalarýn sözünü
ettiði geçiþ ve o bilinç uyanýþý
potansiyelinin zaman fraktalýdýr;
Ýnsan düþüncesinde daha önce
sahip olduðunuzdan daha yüksek
titreþme yeteneði. Bu, Yüksek
Benliðiniz ile bir ittifak potansiyeli yaratýr. Birçoðunuz oldukça
yüksek olan düþüncelere
sahipsiniz. Daha önce hiç düþünmediðiniz içinizde olan þeyi
keþfetmeye baþlýyorsunuz. Bu
nedenle bunu bu akþam zenginleþtireceðim ve size güzel bir iki
parçalý sistemi anlatacaðým.

DNA’nýn Kuvveti
DNA þu þekilde çalýþýr: Kuvvetli bir
dualite mevcudiyeti vardýr. Yani, lineer
olan bir parça ve çok boyutlu olan bir
parça vardýr. Lineer parça kolay ve
basittir ve bütünün %5’inden daha
azýný iþgal eder. Çok boyutlu parça
DNA’nýn çoðunluðudur, karmaþýktýr ve
öðretmesi zordur. Akaþik Kaydýnýz
bunun içindedir yani, yaþamýþ
olduðunuz hayatlarýn enerjisel bilgi
paketi bunun içindedir. Size
Pleiadesliler tarafýndan verilen þey
onun içindedir. Yüksek Benlik onun
içindedir. Spiritüel dediðiniz her þey
onun içindedir. DNA spiritüel olarak
zekidir, ama siz DNA’nýn tam olarak
çalýþmasýný saðlayacak olan yüksek
seviyede titreþmedikçe zeki deðildir.
Ýnsanlýðýn çoðunun DNA’nýn yalnýzca
%3’ünün farkýnda olmasýnýn nedeni
budur, diðer parçaya hiç inanýlýrlýk verilmiyor.
Saðlýk ve þifa olan þeyden söz edelim. Yavaþça, bu gezegende 20 yýldan
fazladýr, çok boyutlu DNA’nýn bu özelliði ile çalýþmak için yeni aletler alýyorsunuz. Oh, odadaki þifacýlar, onlar
bunu biliyor! Bir Ýnsan Varlýðýn önünde
duran bir þifacýya ne olduðunu biliyorlar. Þifacý ve hasta ayný odadadýr ve her
iki DNA alaný sekiz metre geniþliðindedir. Þifacý iyileþtirilecek olan
kiþinin önünde durur ve alanlar örtüþür.
Onlar birbirleriyle konuþurken, bilgi
aktarýmý olabilir. Bu aktarým bilgidir;
kuantum, zamansýz bir þekilde tepki
veren, her þeyin bilgisi. Ve o odadakiler
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bunun nasýl hissettirdiðini bilir, çünkü
burada kimlerin olduðunu biliyorum.
Onlar hastalarýnýn gereksinimi olan þey
ile ilgili sezgi alýyorlar hastanýn
DNA’sýndan!
Þifacý Dünya üzerindeki en iyi çok
boyutlu doktorlardan biri olabilir,
çünkü örtüþen, çok boyutlu parçalar
orada, DNA’nýn içindedir ve zeki
olmalarý için tasarlanmýþtýr. Bugünün
týbbý bu nedenle tepkiseldir. Yani,
bedene konulan kimyadýr ve 3B
kimyasal reaksiyonu gerçekleþir. Ve bu
olacaðý kadar iyidir.
Bunda bile, sahip olduðunuz kimya
þifasý ile yaptýðýnýz þey þaþýrtýcýdýr.
Ama bakýldýðý þekil budur. Akýllý bir
bedene inanýlýrlýk yoktur. Aslýnda
allopatik týp gerçekte saygýsýzlýk ediyor. Bedenin bilmediðini ve yardýma
gereksinimi olduðunu varsayýyor. Sanki
beden orada farkýnda olmadan ve aptalca oturuyor gibi görünüyor. Ve onlarý
kim suçlayabilir, çünkü 3B’de bu þekilde görünüyor?
DNA Birçok Boyutta Çalýþmasý
Ýçin Tasarlanmýþtýr
Size biraz Dokuzuncu Katmaný ve
biraz da Ýnsan bedeninin içindeki
iyileþmenin ve DNA’nýn içinde mevcut
olan inanýlmaz kendi kendine teþhisin
iki bölümlü senaryosunu açýklayayým.
Önce, birlikte lineer tarafa bakalým.
Ýþte buradasýn, Ýnsan Varlýðý. Tam
þimdi sende bir virüs olsaydý ne olur-
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du? Bedenin sana söyler mi? Kendisini
bir organa baðlayan þaþýrtýcý derecede
tehdit edici kanserli büyüme olsaydý ne
olurdu? Bedenin sana söyler mi? Hayýr.
Bunu rahatsýz edici bulmaz mýsýn? Bu
þeyleri testler vasýtasýyla bulmak için
bir doktora gitmek zorunda olman
garip deðil mi? Bu sana hücresel
seviyede, “Bir þeyler eksik” diye baðýrmaz mý? Aslýnda eksik olan bir þeyler
vardýr ve eksik olan þey, yalnýzca bunu
bilmek için deðil, onu temizlemek için
tasarlanmýþ olan DNA’daki %90 kuantum bilgidir. Ama bu iþe yaramýyor.

DNA, kimyanýn Ýnsan genomunda ayrýntýlandýrýlmasýna çok
benzer þekilde, iki bölüm halinde
çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr.
%5’ten azý lineerdir ve çoðunluðu
aktive edilmeyi bekler. Bunun,
%5’ini genomik motor ve
%95’ini bu motorun çalýþmasý
için talimatlar olarak düþünün.
Baðýþýklýk sisteminin birinci
bölümü lineerdir. Bu, sizin
bildiðiniz ve bugün bildiðiniz gibi
ilaçlarýn üstesinden geldiði
bölümdür. Diðer %90 sadece çok
boyutlu enerjiler ile aktive
edilebilir, geçmiþte bildiðiniz ama
kaybettiðiniz enerjiler.
Þimdi bu kadim bilgidir. Kadim
insanlar DNA hakkýnda spesifik olarak
bilgiye sahip olmayabilirler, ama þifayý
gerçekleþtirebilen ezoterik prensipler
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bulunduðunu biliyorlardý. Bedenin
meridyenleri hakkýnda ne düþünüyorsunuz, kaç tane meridyen vardýr?
Bunlar X ýþýnlarýnda görünürler mi?
Hayýr. Bunlar gerçek mi? 12 tane
meridyen vardýr. Her biri, DNA’nýn
“zekasýna” eriþmek için Ýnsan
bedeninin çok boyutlu portalýnýn en
basit türünü temsil eder. Binlerce yýldýr,
insanlýk bunu biliyordu. Þimdi, bunu
“modern týbbýnýzda” nasýl kullanýrsýnýz.
Yanýt bunu kullanmadýðýnýzdýr, çünkü
modern týp bunu eski cehalet geleneði
olarak görür.
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basit þeklinde, o bedene ne yapacaðýný
anlamasýna yardýmcý olmak için bilgi
verir. O, DNA’nýn akýllý olduðunu ve
kendisini iyileþtirmek için kimyaya
deðil, yalnýzca bilgiye gereksinimi olduðunu kabul eden bir niyet sinyalidir.

Kendi tasarýmýný sistemli þekilde deðiþtirmesi için kuantum
talimatlarý bekleyen DNA’nýzýn
Dokuzuncu Katmanýnda, muazzam bir þifa enerjisi vardýr. DNA
çok boyutlu þekillerde çalýþtýðý
için, bunun tümü anlayýþýnýz için
Bu meridyenlere hitap eden
mantýklý deðildir. Fizikteki hakiki
akupunktur veya diðer sistemler nedir?
bir kuantum etkisini düþünün.
Bunlar DNA’nýn çok boyutlu akýllý
Küçük parçacýklar çok garip
bölümlerine enerjisel bilgi aktarýmþekilde davranýrlar ve hiç de
larýdýr. Beden sanki cahilmiþ ve yardýma ihtiyacý varmýþ gibi ona dýþsal
3B’de deðildirler. Iþýk ile yapýlan
kimya püskürtmek yerine, bedenin ken- en basit deneyler (çifte yarýk
disini, kendi kimyasýna verilen kendi
deneyi) bunu gösteriyor. Iþýk ayný
talimat setleri ile iyileþtirmesine
anda iki yerde bulunabilir.
yardýmcý olurlar.
Sadece bir Ýnsan Varlýðý tarafýndan gözlenme eylemiyle, Iþýðýn
Size hakkýnda düþünmediðiniz bir
tanesini vereyim: Homeopati. “Pekala,
dalga halinde olmaktan parçacýk
bu aslýnda kimyasal” diyebilirsiniz.
haline deðiþimi bile gözlenebilir.
Gerçekten mi? Beden sistemine sokuBu size ýþýk hakkýnda neler
lan bir eriyiðin, neredeyse ölçülemez
anlatýr? O çok boyutludur ve
miktarda kimyanýn tepkimeye girdiðini
düþündüðünüzden daha akýllýdýr.
düþünüyorsunuz? Týbbi araþtýrma
Pekala, biyolojiniz de öyle!
homeopatinin “imkansýz bir tepkime
sistemi” olduðunu ve milyonda sadece
çok az bir parçayý temsil eden bir maddenin Ýnsan sisteminde etkisi olamayacaðýný söylüyor. Bunun nedeni, bunun
sadece çok boyutlu DNA’ya giden bir
“bilgilendirici sinyal” olmasýdýr. En

Bunu iþitmenizin zamaný. Size çok
boyutlu DNA için mevcut olan en
kuvvetli enerjileri ifþa edeceðim: Ýnsan
bilinci. DNA alanýnda daha önce
sözünü ettiðimiz kutsal bir bilince
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sahipsiniz. Bilinciniz kendi bedeninizin
hücresel yapýsýyla günlük olarak
konuþabilir. Bilinciniz baðýþýklýk sisteminizi kuvvetlendirebilir ve hastalýðý
kovabilir, çünkü Ýnsan bilincinin enerjisi gerçekte yalnýzca “bilgi” enerjisidir.
Bedeninize deðiþmesi için talimatlar
gönderir.
Size bazý örnekler vermek istiyorum.
Size gerçekleþen bu þeyleri göstermek
istiyorum. 1987’de, Armonik Kavuþum
sizin þu anda içinde olduðunuz fraktal
zamaný baþlattý. Çaðlar boyunca
kehanet edilmiþ olan bilincin deðiþimi
önünüzde ve siz burada bunun içinde
20 yýldan fazla oturmaktasýnýz.
Neredeyse bunun gibi bir toplantýya
gelen herkes bunu, gerçekleþen þeyi
biliyor. Bugün kendinize bakýn. Þimdi
30 yýl öncesine bakýn [Rus kültürüne
bakmaktan bahsediyor]. Bir þeyler
oldu, öyle deðil mi? Bir þekilde çok
eski ve tutarlý bir bilinç geçiþ yaptý ve
deðiþti, ve böylece yaþam þekliniz de
deðiþti. Bunlarýn hepsi 1989’da anlattýðýmýz senaryonun parçasýdýr.

Baþka bir þey daha gerçekleþti,
neredeyse bir portalýn açýlmasý
gibi. Ve bu açýlýþta, partnerim
[Lee] farkýna vardý. O mühendis
idi ve 40 yýldan fazla süredir
kanallýðýn gülünç bir senaryo
olduðunu söyleyen mantýðýna
raðmen 3B inatçý beyni açýldý.
Bunu nasýl baþardýðýmýzý
anlatayým: Bunu yapmasý için
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onu sevdik. [Kryon gülümser].
Enerjiyi ve onunla DNA
seviyesinde konuþan içindeki
Tanrý’nýn sevgisinin kanýtýný
inkar edemedi.
Bunun gerçekleþtiði yaklaþýk ayný
zamanda, birçok yeni süreçler varlýða
geldiler. Öðretmen Peggy düzenli olarak önünüzde duruyor [Peggy Phoenix
Dubro]. Ona, Ýnsan bedeninin etrafýnda
bir þey, bir kalýp bulunduðunun vizyonu verildi. Onun içinde kuantumluluk
olduðu anlatýldý. Bu kalýp çok boyutlu
idi. Peggy bu kalýpla çalýþmaya ve
Ýnsan Merkabah’ýnýn iþleme tabi tutulmasýna baþladý. Kalýplar ona bir kafes
çalýþmasý gibi göründü. Zamanla
yavaþça, ona bu Kozmik Kafes ile nasýl
çalýþýlacaðýnýn çeþitli katmanlarý veya
aþamalarý verildi. Onun bilgisi DNA’yý
dengelemek için çok boyutlu bir talimat seti haline geldi.
Böylece enerji çalýþmasý DNA’nýn %
90’ýna konuþan niteliklerden biridir.
Aslýnda bu yeni enerji “DNA’ya
aktarýlan bilgi” olarak görülebilir. Bir
þekilde onu veya onun sonuçlarýný
ölçebilir misiniz? Yanýt evettir ve
gerçekte son zamanlarda bu ülkede
[Rusya] bilimsel olarak onaylandý. Bu
nedenle enerji çalýþmasý biyolojide bir
fark yaratýr! 3B mantýðýnýn görünürde
kayýp olan bir þeyleri, þimdi Ýnsan
bedeninde bir tür geçerli bilgi deðiþimine sahip olmasý þeklinde görülüyor.
Burada saklý olan çok þey var!
(Devam edecek)

Ghandi’nin Sözleri...
“Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kýskanýrlar, en sonunda ise yenilirler...”
“Adaletsiz rejimi, adaletle yýkýnýz. Alkýþlar önüne kansýz elle çýkýnýz.”
“Basit yaþa ki baþkalarý da varolabilsin.”
“Bir insaný, ancak gerçekten uyuyorsa uyandýrmak mümkündür. Ama, eðer uyumuyor da
uyku taklidi yapýyorsa, dünyanýn bütün gayretlerini sarfetseniz, nafiledir.”
“Bizi yok edecekler þunlardýr: Ýlkesiz siyaset; vicdaný sollayan eðlence; çalýþmadan
zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iþ dünyasý; insan
sevgisini alt plana itmiþ bilim; özveriden yoksun bir din anlayýþý.”
“Bu dünyada öylesi aç yaþayan insanlar var ki, Tanrý onlara ancak bir somun ekmek
suretinde görünebilir.”
“Dinler ayný noktada birleþen farklý yollardýr. Ayný amaca ulaþacak olduktan sonra
ayrý yollar seçmemizin ne önemi olabilir?”
“Dünyada görmek istediðiniz deðiþikliðin kendisi siz olun..“
“Düþünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarý zaptetmekten de
zordur.”
“Düzenli, temiz ve þerefli olabilmek için paraya ihtiyacýmýz yoktur.”
“Göze göz, diþe diþ düþüncesi bütün dünyayý kör edecek.”
“Güç fiziki kapasiteden deðil, boyun eðmeyen iradeden gelir.”
“Her sabah kalktýðým zaman kendi kendime þöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanýmdan baþka kimseden korkmayacaðým. Kimsenin haksýzlýðýna boyun eðmeyeceðim. Adaletsizliði adaletle yýkacaðým ve mukavemet etmekte ýsrar ederse onu, bütün
mevcudiyetimle karþýlayacaðým.”

“Haksýzlýða sapýp bütün insanlar seni takip edeceðine, adaletle hareket edip tek baþýna
kal daha iyi.”
“Keyif zaferde deðil; asýl mücadele, giriþim ve çekilen ýstýraptadýr.”
“Özgürlük hiçbir zaman "her istediðini yapma izni" anlamý taþýmamýþtýr.”
“Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür.”
“Sevgi her zaman ýstýrap çeker, hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çalýþýr.”
“Sevgi insanlýðýn, þiddet ise hayvanlýðýn kanunudur.”
“Sevginin olduðu yerde hayat vardýr.”
“Sýkýlmýþ yumruklarla el sýkýþamazsýnýz.”
“Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygýnýzý elinizden alamaz.”
“Söylediklerinize dikkat edin, düþüncelere dönüþür. Düþüncelerinize dikkat edin,
duygularýnýza dönüþür. Duygularýnýza dikkat edin, davranýþlarýnýza dönüþür.
Davranýþlarýnýza dikkat edin, alýþkanlýklarýnýza dönüþür. Alýþkanlýklarýnýza dikkat
edin, deðerlerinize dönüþür. Deðerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüþür.
Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüþür.”
“Þiddet göstermeme, inancýmýn birinci maddesidir. Ayný zamanda o, benim itikatýmýn da
son maddesidir. Þiddet karþýtlýðýnýn ürettiði güç kesinlikle insan yeteneðinin icat ettiði
tüm silahlarýn gücünden üstündür.”
“Tanrý dualarýmýzý bize göre deðil, kendi yöntemine göre yanýtlar.”
“Toplum hayatý için bireysel özgürlük ve baðýmsýzlýk þarttýr.”
“Topraðý kazýp onu iþlemeyi unutmak, kendimizi unutmak demektir.”
“Zayýf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir.

Ekim 1991
Acar Doðangün, Psyhic News’dan
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Uri
Ne
Yapýyor?
Dünyanýn en ünlü ruhsal yetenekli
kiþisi kimdir, diye bir anket yapýlacak
olsa, þüphesiz Uri Geller ön sýralarda
yer alacaktýr, Onun son yirmi yýlda ruhsal olaylardaki baþarýlarý, Henry
Ford'un otomobildeki baþarýlarýyla
kýyaslanabilir ancak. Uri, ruhsal olaylarý popülerleþtirdi ve dünyaya kabul
ettirdi. Milyonlarca insan onu TV
baþýnda zihin gücüyle metalleri bükerken, telepatiyi kanýtlarken izledi.

Binlerce gazete ve dergide onunla ilgili
yazýlar çýktý. Hayat öyküsü 15 kitapta
anlatýldý. Ayrýca iki yüzün üstünde
kitapta ondan söz edildi... Psychîc
News onu bütün ruhsal yetenekli insanlardan daha fazla manþet yaptý...
Gene de, þu sýra Ýngiltere' de yaþamakta olan 43 yaþýndaki Ýsrail'li ile
ilgili bilinmeyen þeyler var.
Apollo 14 ile Aya giden ve Ayda
yürüyen altýncý insan olan Amerika'lý
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astronot Edgar Mitchell, üzerinde
testler yapýlýrken defalarca izlediði
genç adamdan hayranlýkla söz ediyor.
"Telepatinin Ötesi" adlý kitabýn yazarý,
ruhsal olaylar konusunda uzman
Dr.Andrija Pharich, onunla Londra'da
deneyler yaptý ve sonradan Uri'den hep
coþkuyla söz etti. Onu anlatan "Uri"
adlý bir kitap bile yazdý...
Onu en son geçen yýl ünlü Big Ben'i
durdurduðunu iddia ettiðinde heyecanla
izlemiþtik. Ve þimdi görüþme yapmak
üzere davet edildiðimiz evinde
buluþuyoruz, merhabalaþýyoruz:
ZENGÝNLÝK..
"Herkes bana eskiden, ruhsal
yeteneklerin var, neden zengin
deðilsin? diye sorardý" diyerek sohbete
giriyor Uri. Bahçenin ortasýndaki
muhteþem köþküe doðru yürürken. "Bu
yüzden maddi olarak da kendimi ispatlamak zorunda kaldým."
Güzel bir yaz günü, köþkün bahçesindeki yüzme havuzunun yanýna yerleþirken, bu ispatý her yanýmýzda görüyoruz. White House stilinde lüks bir þekilde döþenmiþ mini malikânenin düzenle kesilmiþ çayýrlarý Thames'e doðru
uzanýyor. "Paranormal" adlý kotrasý nehirde tatlý tatlý salýnýyor, garajda kurþun
geçirmez Cadillac'ý, yüksek güvenlikli
korumasý ve Do-bermanlan sahibinin
zenginliðinden ziyaretçilere kuþku býrakmýyor. Berkshire'deki bu saray yavrusunun yaný sýra, Londra'da iki dairesi
ve Japonya'da da bir evi var Uri'nin...

"Ben bir mülti milyonerim" diyor.
Bazý Spiritistler ruhsal yetenekleri kullanarak para kazanmanýn yanlýþlýðýna
vurgularken, Uri bunun tersini
düþünüyor: 'Para güçtür, para araçtýr,
diyor. Para kazanarak baþkalarýna
yardým etmede yanlýþ bir þey göremiyorum."
"Berkshire Hastahanesi'ne bir tarama
makinasý hediye edebilecek kadar param olduðuna memnunum. Fakir olsaydým çocuklar bu imkândan mahrum
kalýrlardý. Para hayýr için kullanýldýðýnda bunda ne kötülük olabilir ki?"
ÞÝFA PARAYLA OLMAZ
Uri, yalnýzca, þifadan para kazanmayý
doðru bulmuyor. Serveti, TV ve sahne
gösterilerinden daha çok, petroi'ya da
maden bulmasý için ona çok büyük
miktarlar ödeyen çok uluslu þirketlerden gelmiþ. Onun buluculuk yeteneðini
keþfeden Rio Tinto Çinko Þirketi'nin
müdürü olmuþ.
"Sanýrým bende Ötekilerden daha
büyük bir yetenek buldu. Beni insan
olarak da sevdi. Gerçekten þanslýydým."
diyor.
Uri'nîn buluþlarýndan para kazandýklarýndan, þanslý olan büyük þirketler
aslýnda. Bunlarýn bazýlarý "Modern
Bulucu"nun kimliðini açýklamamýþ.
Uri'nin iki büyük buluþu Meksiko açýklarýnda keþfettiði petrol ve Brezilya'da
bulduðu altýn madeni. Aradan geçen 9
yýla raðmen ikisi de üretimlerini
sürdürüyor.
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Arama yaparken çatal çubuk ya da
herhangi bir alet kullanmýyor. Sadece
bölge üzerinde uçarken : "Þurayý
kazýn" diyor. Zaman zaman þirketleri,
kazmak istedikleri yerde bir þey
göremediðini bildirerek, büyük miktarlarda para kaybýndan da kurtarmýþ:
"Filipinler'deki bir þirketi 50 milyon
dolarlýk bir zarardan kurtardým bu þekilde. Ne var ki bir grup ortak 'burada
kuyu açmayýn!' dediðim yerde kuyular
açtýlar ve birþey bulamadýlar."
Ama bazý zamanlarda yanýldýðýný da
itiraf ediyor: "Bazen bir þey olmadýðýný
söylediðim bir yerde bir þeyler bulunur.
Gene de geleneksel arama metodlarýndan daha baþarýlýyým."
Ne var ki Uri maden aramaktan býkmýþa benziyor: "Þimdi ancak büyük
iþlere ilgi gösteriyorum. Eðer büyük bir
þirket hisse vererek ve bir ön ödemeyle
gelirse kabul ediyorum."

Ruhsal yeteneklerinin getirdiði
maddi avantajlarýnýn yaný sýra
Uri'nin büyüleyici kiþiliðinin
baþka yanlarý da var. Örnek
olarak: Sigara içmiyor, vejeteryan bir hayat sürüyor ve her gün
mutlaka 10 mil koþuyor... Esrarlý
bir kiþi olarak görünmekten
hoþlanmýyor: "Gizemli bir þey
yapmýyorum, diyor. Yaptýðým tek
þey her gün birkaç dakika dua.
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ÝNANÇ BENÎM KANIMA ÝÞLEMÝÞ
"Ýnanç benim genlerime iþlemiþ. Bu
özelliði anatamdan aldým. Büyükbabam
Budapeþte'de baþ hahamdý. Kendimi
bildim bileli Tanrý'ya inanýrým."
Ruh çelselerine katýlmamýþ, ama öte
âleme inanýyor: "10 yýl önce ölen
babamla her gece iliþki kurarým." diyor
"Onu göremiyorum, ama uyumadan
önce bir iki dakika onunla konuþurum
Ona teþekkür ederim. Çünkü bana
rehberlik ettiðine inanýrým. Bazen
eþimin geçen yýl ölen annesiyle de
konuþurum." Yaþam sonrasý Ýnancý
içinde reenkarnasyon da var ama bunu
herkes için gerekli bulmuyor: "Ölümde
ruh bedeni terkeder, ya tekrar doðar ya
da sonsuz evrende yoluna devam eder."
Ruhun yaþadýðýna, yaþadýðý þu olay
onu iyice inandýrmýþ: Ýsrail'de askerliðini yapýyormuþ. Kýþlasýnýn arkasýnda
bir mezarlýk varmýþ. Bir gece yansý
çatýya çýkmýþ. Elindeki talim bombasýnýn pimini çekerek mezarlýða fýrlatmýþ.
Müthiþ bir gürültü kopmuþ: "Bu þakayý
yaptýktan sonra odama gittim ve yattým. Tam ýþýklan söndürüyordum ki,
kapý vuruldu. Kapýyý açtým, ama ortalýkta kimse yoktu. Yataða döndüm. Ve
kapý gene vuruldu. Gittim baktým, kimsecikler yoktu!.. Daha sonra tekrar vurulduðunda pencereden etrafý kolaçan
ettim. Etrafta in cin yoktu. Bir mezar
sahibini rahatsýz ettiðimi anladým!"
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Londra'nýn kalabalýðý Geller'i sýkmýþ
ve çocuklarýyla birlikte þimdi yaþadýklarý Berkshire'a taþýnmýþlar.
URÝ'NÝN ÞÝFA GÜCÜ
Metal bükme gücünü þifa vermede
kullanmayý düþünüp düþünmediðini
sorduðumuzda:

Amerika'da da bir baþka ruhsal olay
yaþamýþ: "Manhattan'm 57. caddesindeyim, apartmanýma doðru koþuyorum... Bundan sonra hatýrladýðým þey
New York'un 36 mil dýþýndaki Dr.
Puharich'in evinin verandasýnda
olduðumdu... Bu, yaþadýðým en büyük
olay. Üzerimde çok derin etkileri oldu.
Çok ürküntü vericiydi. Nasýl olduðunu
bugün de bilmiyorum. Anýnda, birdenbire ve zamandýþý..."
Amerika'dan sonra Japonya'ya gitmiþ
eþiyle. Altý ay kadar orada yaþamýþlar.
Sonra Sigmund Freud'un bir akrabasýnýn özendirmesi ile Ýngiltere'ye taþýnmýþlar. Yeri gelmiþken, Freud'la da
akrabalýðý var Uri'nin: "Annem
Freud'un soyundandýr. Pasaportumda
Uri Geller Freud yazar bu yüzden."

"Henüz buna hazýrlýklý deðilim"
diyor. "Rus TV’sinde yaptýðým programdan sonra, 45.000 mektup aldým.
Çoðunda benden þifa isteniyordu. Bu
gerçekten büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Ancak akýl, ruh ve ahlâk olarak
buna hazýr olduðumda, olabilir ve
ailemin de desteðini aldýðýmda."
Uri'nin þifa gücü ispatlanmýþ gibi.
Ünlü bir Ýsrail enstitüsünde test edildi
bu yeteneði. Orada bir kap içindeki
kanser hücrelerini bu gücüyle yok edebildi. Enstitü daha çok deney yapmak
için ona yeni bir çaðrýda bulunmuþ son
günlerde.
Bir özelliði daha var Uri'nin; dünyanýn en doðal kristalinin sahibi o. Kristal, göze çarpacak þekilde, köþkün giriþ
holündcki bir kaidenin üzerinde duruyor. Onu bir açýk artýrmada satýn almýþ:
"Onu Amerika'da iken aldým.
Kýzýlderililerin onu yanlarýnda taþýdýklarýný ve ondan enerji saðladýklarýna
dair söylenti ve öyküler duymuþtum."

48
Bir gün oðlu üst katýn merdiven korkuluðundan kayarken, aþaðýya giriþ holünün mermer döþemesine yuvarlanmýþ: "Çenesine 26 dikiþ atýldý.
Doktorlar baþka bir hasar olmadýðýný
söylediler. Bu inanýlmaz bir þeydi.
Ertesi gün hava çok kapalýydý. Sabah
giriþ holüne girdiðimde, tüm duvarlarda küçük ýþýk parýltýlarý oynaþýyordu.
Kristale baktým, parýltýlar ondan çýkýyordu. Eþim Hannah'yý çaðýrdým, o
geldiðinde parýltýlar yok olmuþtu. Ne
önce ne de daha sonra böyle bir olay
olmadý. O zaman, belki de kristalden
çýkan gücün oðlumun hayatýný
koruduðunu düþündüm."
Uri sihirbazlardan da çok eleþtiri
almýþ. Ama þimdiye kadar onlara cevap
verme zahmetine girmemiþ.
Sihirbazlarýn onun bir sahtekâr
olduðunu iddia etmelerinin þöhretini
arttýrdýðýný kabul ediyor. Amerika'lý
sihirbaz James Randi onun en büyük
muhalifi. Uri onun kendisi için yazdýðý
iki kitabý kütüphanesinde saklýyor.
Bunlardan biri "Uri Geller'in Sihiri",
Öteki "Uri Geller'in Gerçek Yüzü".
Kuþkucularýn onu bir sahtekâr olarak
kötülemelerine þimdiye kadar pek ses
çýkarmasa da, artýk aðýr suçlamalarda
mahkemeye baþ vurmaya kararlý!.
Ünlü ruhsal yetenekli insanýmýz gelecek için hayatýný planlamamýþ ve geleceðin onun için daðarcýðýnda neler sakladýðýný bilemiyor. Kadere inanýyor,
ama þu andaki düþüncesi iþleri oluruna
býrakmak... Elbette bazý amaçlarý var
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ve bunlardan birini yeni gerçekleþtirdi.
"Shawn" adýnda bir roman yazdý.
Psiþik yetenekleri sergileyen bu
roman geçen Temmuzda yayýnlandý.
Macaristan ve Rusya'dan gelen sipariþlerle Best-Seller oldu daha þimdiden.
Gene "Ruhsal Yetenekleriniz Var mý?"
adýný taþýyan yeni bir oyunu var
Uri'nin. Amacý insandaki doðal ruhsal
yetenekleri geliþtirmek. Ayrýca Uri,
Yeþil Hareketi ile yakýndan ilgileniyor
ve özellikle hayvanlara yapýlan zulümle. Son günlerdeki tasarýlarý ise, alternatif enerji ile ilgili. Üzerindeki sarý
tiþört bile rüzgar jeneratörü üreten
"Danwin" adýndaki firmaya ait.
Firmada Uri'nin %11 hissesi var:
"Rüzgar gücü geleceðin enerjisini
saðlayabilir. Nükleer reaktörler çok
tehlikeli. Eninde sonunda nükleer yakýt
odasý eriyecek ve insan yýðýnlarýna
zarar verecektir. Kurtuluþu elektrik
enerjisinde görüyorum. Herkesin alternatif enerjiyi farketmesi için uðraþýyorum. Amacým Danwin'i büyütmek ve
dünyanýn uzak köylerine elektrik enerjisi götürmek. Elde edilecek enerjinin
%50 sini hayýr olarak Afrika'ya
baðýþlamayý düþünüyorum. Para kazanmak için istemiyorum bunu, zaten
yeterince param var."
Ani bir rüzgar, altýnda oturmakta
olduðumuz güneþ þemsiyesini ters yüz
ediyor. Uri gülerek þemsiyeyi
düzeltirken, bunu bir iþaret sayýp
kalkýyoruz ve veda ediyoruz...

“Lütfen Yeni Yýlda
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