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Sevgili Dostlar
Bazen hayatýmýzda hiç ummadýðýmýz bir anda, ummadýðýmýz þekilde deðiþiklikler
olur. O zaman çoðunlukla þaþýrarak ürkeriz ve eskinin devam etmesi, alýþtýðýmýz
düzenin bozulmamasý için her þeyi deneriz. Böyle bir durumda genellikle ilk yaptýðýmýz þey önce kendimizi, sonra çevremizdekileri suçlamak olur. Çünkü bu
deðiþikliklerle cezalandýrýldýðýmýza inanýrýz. Biraz sakince ve akýllýca düþünebilsek
aslýnda ceza gibi görünen deðiþimlerin, dönüþümlerin olmasý gereken, beklenen,
ayak seslerini çok önceden duymamýz lâzým gelirken duyamadýðýmýz hayýrlý
oluþumlar olduðunu fark edebiliriz. Yeniye, yeni gelene onu anlamaya çalýþarak
uymak ilk baþta zor, hatta mantýksýz gelebilir ama eskiye dönmek yerine, aklýmýzýn
eskide kalmasý yerine, yeniyi gönül rýzasýyla kabullenebilmeliyiz. Çünkü hayatýmýzýn gidiþatina göre planýmýz geliþiyor, her þey aslýnda yerli yerine oturuyor
olabilir, biz ne kadar düzenimiz alt üst oluyor zannetsek bile.
Böylesi durumlarda inatla eskiyi isteyen tanýdýðýmýz, yakýn olduðumuz kiþilere
dikkat edersek fark ederiz ki, aslýnda hep fedakârlýk yaptýklarý, hep taviz verdikleri,
saygýsýzlýklara ve umursamazlýklara katlandýklarý hayatlar yaþadýklarý halde,
iliþkide olduklarý kiþileri aþýrý sahiplenirler, kendileri olmadan o kiþilerin yaþamýný
devam ettiremeyeceðini düþünürler. Oysa hak çizgisi incedir ve herkes için iþler.
Hiç kimse bir diðerinin sahibi deðildir ve hiç kimse kendini vazgeçilmez zannetme
hatasýna düþmemelidir. Bir noktadan sonra fedakârlýklar iþe yaramaz hattâ zararlý
hale gelebilir ama o kiþi yerinde çoktan saymaya baþladýðýný fark etmeden iþleri
kendi bildiði gibi çekip çevirdiðini düþünebilir. Bir insanýn tekâmülü, yükseliþi
durup da yaþantýsý býrakmasý gereken eskiye takýlýp kaldýðýnda bir müddet sonra
planýnýn dýþýna çýkarak yaþamasý zararlý olabileceðinden onu planlanan gidiþ
zamanýndan önce yukarý alabilirler, yeni bir plan ve taze solukla, yeni bir ortam ve
taze canlarla tekrar iþe baþlamasý için. Tekrar her þeye yeniden yeniden baþlamak
cazip gibi görünebilir, oysa bu yaþamýmýzýn gereðini yerine getirmek, planýmýzý
tamam ederek buradan ayrýlmak daha hayýrlý, daha tamamlayýcý olmaz mý?
Öyleyse kendimize saygýmýzý muhafaza ederek, yeniden korkmadan iç sesimizi
dinleyerek yaþamýmýzý son anýna kadar deðerlendirmemiz ne güzeldir...
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Bir sebebe
baðlayamadýðýmýz ruh
sýkýntýlarý, iç bunalýmlarý
çoðu zaman idrak
edemediðimiz vicdan
azaplarýdýr. Esasen vicdan
þuura deðil, doðrudan
ruha baðlý bir kudrettir.
Ruhtaki bilgilerin ancak
çok küçük bir kýsmý þuurda
ortaya çýkabilir. Kaldý ki
vicdanýn empoze ettiði
bilgiler ruh bilgisinin ön
kademelerini, hattâ bir iki
adým ilerisini iþgâl eder.
Yani yukarýda da
söylediðimiz gibi vicdan
bizden bir iki adým önde
gider. Adeta önümüzü
aydýnlatan bir fener
gibidir.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Vicdan Tablolarý
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Erdem - Bir haným
tanýdýðým var. Geçen gün
iki gözü iki çeþme aðlayarak dert yandý. Sekiz
aylýk hamileymiþ. Ýki
aylýktan beri kocasý hep:
"Bu çocuðu aldýracaksýn,
aldýrmazsan seninle
beraber oturmam, senden
ayrýlacaðým" diye tehdit
ediyormuþ. Kadýn hem
çocuðu aldýrmanýn
günahýndan, hem de
bunun kendi hayatý için
olan tehlikesinden
korkarak bu isteði reddediyor. Ayrýca çocuk
sahibi de olmayý çok
arzu ediyor. Ama kocasý
bir doktorla anlaþmýþ.
Çocuk sekiz aylýk
olduðu halde bunun
kadýnýn hayatý için doðuracaðý büyük tehlikeyi
bilmesi gerektiði halde,
sýrf para için o da kadýný
bu çocuðu aldýrmaya
ikna etmeye çalýþýyor.
Kadýn bu devamlý ýsrarlar karþýsýnda bunalmýþ
ve þaþýrmýþ bir halde ne
yapayým ben diye aðlayarak soruyor?
Özden - Doðrusu
inanýlmayacak bir vaka.
Haydi diyelim ki kocasý
bunun ehemmiyetini ve
tehlikesini düþünemedi.
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Ama bir doktor para için
böyle bir tehlikeyi ve
mesuliyeti nasýl göze
alabilir?
Erdem - Bu olay bana
insanlardaki vicdanýn ne
biçim þey olduðunu ve
bunun tahsille neden
yükselmediðini
düþündürmeye baþladý.
Size sormaya, vicdan
hakkýnda sizden bilgi
almaya karar verdim.
Özden - Çok mühim,
cevaplandýrýlmasý
oldukça zor bir soruya
dokundunuz. Vicdan için
birçok tarifler yapýlýr.
Bunlardan en uygun
olaný þudur: "Vicdan
ruhumuzda iyiyi kötüden, doðruyu yanlýþtan
ayýrt eden, bizi iyi ve
doðru hareketleri yapmaya zorlayan, yapmadýðýmýz takdirde de
içimize sýkýntý ve üzüntü
veren bir kudrettir veya
bir melekedir." Ama dikkat ederseniz bizim kararlarýmýza, düþüncelerimize hâkim, onlarý elindeki hassas terazide deðerlendiren bir otoritedir,
ayný zamanda vicdan.
Erdem - Doðrusu iyice

anlamadým bu sözlerinizi. Yani vicdan
bizim hayatýmýza hâkim
mi? Peki o bizden baþka
birisi mi?
Özden - Hayýr bize ait
bir kudret, bizden ayrý
deðil. Fakat bizim
aldýðýmýz, henüz iyice
tatbik edemediðimiz bilgilerden kuvvet alarak,
genel seviyemizin bir
adým üstünde bulunan
bir kudrettir. Onun için
hareketlerimizin hatalý
veya doðru yönlerini
þuurumuzdan daha iyi
bir þekilde deðerlendirir.
Erdem - Vicdan þuurdan ayrý bir kudret
midir? Bütün tezahürü
ve onun ikazlarýndan
haberdar oluþumuz þuur
yoluyla deðil midir?
Özden - Ýdrar böbreklerde hâsýl olur, ama
mesanede toplanýr,
mesane yoluyla dýþarý
atýlýr. Ýdrar atýmýnda
mesanenin de rolü var
diye ve müþterek vazife
görüyorlar diyerek
böbrekle mesane ayný
organlardýr diyebilir
miyiz? Böbrek diye ayrý
hususiyetleri olan ve

SEVGÝ DÜNYASI

4
esas vazifeyi gören bir
organ yoktur diye bir
iddiada bulunabilir
miyiz? Vicdanýn açýða
çýkmasýna þuur vasýta
olabilir. Fakat þuur vasýta
olmadan da vicdan kendini gösterebilir.
Erdem - Bu nasýl olur?
Özden - Ýçimizde duyduðumuz vicdan azabýný
hiç düþünmeden, neden
olduðunu bilmeden de
duyarýz. Bir sebebe
baðlayamadýðýmýz ruh
sýkýntýlarý, iç bunalýmlarý
çoðu zaman idrak
edemediðimiz vicdan
azaplarýdýr. Esasen vicdan þuura deðil, doðrudan ruha baðlý bir
kudrettir. Ruhtaki bilgilerin ancak çok küçük bir
kýsmý þuurda ortaya çýkabilir. Kaldý ki vicdanýn
empoze ettiði bilgiler ruh
bilgisinin ön kademelerini, hattâ bir iki adým
ilerisini iþgâl eder. Yani
yukarýda da söylediðimiz
gibi vicdan bizden bir iki
adým önde gider. Adeta
önümüzü aydýnlatan bir
fener gibidir.
Erdem - Vicdan
hakkýnda bu söylediðiniz

þeyler üzerinde
düþüneceðim, onlarý
iyice anlamaya çalýþacaðým. Ondan sonra size
soracaklarým olacak.
Ýyice düþünmeden sormak istemiyorum.
Þimdi size konuþmamýzýn baþýnda sorduðum örneðe dönmek
istiyorum. Burada
kadýnýn kocasý ve doktor
vicdansýzlýk yapmýyorlar
mý? Onlarýn vicdanlarý
böyle bir davranýþ
karþýsýnda sýzlamýyor
mu?
Özden - Vicdanlarý
sýzlayabilir veya sýzlamayabilir. Bu onlarýn
tekâmül durumlarýyla
yakýndan ilgilidir.
Tekâmül seviyeleri aþaðý
ise vicdanlarýnýn sesi çok
cýlýz olduðu için kulaklarýna kadar ulaþmayabilir. Yahut da biraz daha
ileri bir durumdadýrlar
vicdanlarýnýn sesini
duyuyorlar fakat hýrslarý,
madde özlemleri çok
fazla olduðu için o sesi
susturmaktadýrlar.
Erdem - Peki onlarýn
vicdanlarý kendilerine bu
hareketlerinin cezasýný

çektirmeyecek mi?
Özden - Elbette çektirecek, hem de faizi ile.
Ama her þeyin bir sýrasý
ve zamaný vardýr.
Bugünkü cýlýz vicdaný ile
bu ýstýrabý duyamaz. Bir
an için duysa bile, o bu
ýstýraptan gereken dersi
alamaz. Vicdanýn açýlmasý, sesinin gürleþmesi
gerekir. Onun tekamülü
ile alâkalý olan hâmi varlýklar da bu hususta ona
yardým ederler. Yani çekeceði ýstýraplarý geciktirip çabuklaþtýrabilirler.
Erdem - Çocuk aldýrmakla, hele böyle
büyümüþ bir çocuðu
aldýrmakla bir cinayet
iþlemiþ olmayacak mý?
Özden - Her zaman
böyle bir hükme varmak
kolay deðildir. Çocuðun
alýnmasýný zorunlu kýlan
týbbi ve sosyal nedenler
bulunabilir.
Erdem - Týbbî zorunluluða aklým erer. Bir
doktor rapor verirse,
"kadýnýn saðlýðý için
zararlýdýr" diye o çocuk
alýnabilir. Ama sosyal
zorunluluk ne demektir?
Gebe kalan kadýn saðlýðý
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müsaitse, çocuk da üç
ayý geçmiþse doðurmak
zorundadýr.
Özden - Týbbî zorunluluðu kadýnýn hayatý için
tehlikeli diye kabul ediyorsunuz da, sosyal
zorunluluðu neden kabul
etmiyorsunuz? O da
kadýnýn veya ana,
babanýn toplum içindeki
hayatý yaþamasý için
zorunlu olabilir. Meselâ,
çocuk gayrimeþru olur.
Böyle bir çocuðu doðurmasý anne için de, baba
için de doðacak çocuk
için de devamlý bir
felaket olabilir. Buna
nasýl göz yumacaksýnýz?
Erdem - Ama onlar
madem ki gayrimeþru
bir hareket yapmýþlar,
cezalarýný çeksinler.
Özden - Siz ceza
vermeye yetkili
misiniz? Onlarýn cezaya çarptýrýlmasý için
elinizdeki ölçü, kanunlar nelerdir?
Erdem - Fakat
onlarý cezasýz býrakýrsak ailenin kutsiyeti
bozulur. Evlilik kurumuna karþý kimsenin
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ilgisi ve saygýsý kalmaz.
Toplum düzeni bozulur.
Özden - Toplum
düzenini korumak
toplumun görevidir.
Bunun için kanunlar,
nizamlar yapar. Ona
uymayanlarý cezalandýrýr.
Eðer kanunlarda günün
þartlarýna uymayanlar
varsa bunlarý deðiþtirir.
Ama siz veya ben fert
olarak bu cezayý belirlemek ve uygulamak
hakkýna sahip deðiliz.
Kaldý ki verilecek ceza
yapýlan hata ile orantýlý
olur. Zararý sadece kendi
sýnýrlarý içinde kalmýþ bir
hatadan dolayý bir insaný
bir ömür boyu damgalamaya hakkýmýz var mý?

Þunu da söyleyeyim ki
aile kurumu ve ailenin
kutsiyeti böyle sadist
metodlarla korunamaz.
Aileye deðer kazandýracak, insanlar için saadet
yuvasý haline getirecek,
aranýlan, özlenilen bir
kurum haline getirmek
lâzýmdýr. O zaman yasadýþý yollara sapanlar aile
saadetinin özlemi ile bir
gün yasal yola dönerler.
Erdem - Bu konuda
soracaðým sorular bitmedi.
Özden - Öyle mühim
ve dallý budaklý bir konu
açtýnýz ki, bunun bir iki
konuþmada bitmesi
elbette mümkün deðildir.
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Kutsal Metinlere
Ýnsan Eli Deðince...
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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"Tanrý inancý" ile ilgili dizi yazýmda geçmiþ yüzyýllarda batý
dünyasýnda inkârcý materyalist akýmýn nasýl geliþip artarak dört
bir yaný sardýðýný eski yazýlarýmdan da alýntýlar yaparak hýzlýca
gözden geçirmekteyim. Ýnançsýzlýðýn artmasýndaki en büyük etkenlerden biri de, bilimsel buluþlarla Kutsal Kitap âyetleri arasýndaki birbirleriyle baðdaþtýrýlmasý imkânsýz büyük çeliþkiler idi. Bu
nedenle acaba Kutsal Kitaplardaki Tanrý sözleri arasýna insan
eliyle karýþmalar yapýlýp yapýlmadýðý, çok önemli bir araþtýrma ve
tartýþma konusuydu. Aþaðýda bu konuda bazý örnekler sunuyorum:
TANRI GÜNEÞ'E "DUR" DEDÝ
Tevrat’tan bir pasaj:
"O zaman Rabbin, Amori'leri, Ýsrail
Oðullarý'nýn önünde teslim ettiði gün,
YEÞU, Rabbe söyledi ve Ýsrail'in gözü
önünde dedi:
Dur ey Güneþ, Gibeon üzerinde
Ve Ay, Ayyolan deresinde
Ve millet, düþmanlarýndan öç alýncaya
kadar.
Güneþ durdu ve Ay yerinde kaldý
Yaþar kitabýnda bu yazýlmýþ deðil
midir? Ve Güneþ göklerin ortasýnda
durdu ve tam bir gün kadar batmakta
acele etmedi. Rabbin insan sesini iþittiði
o gün gibi bir gün, ondan evvel ve
ondan sonra olmadý. Çünkü Rab, Ýsrail
için cenk etti." (Tevrat-Yeþu 10/10-14)
Yeþu Hz Musa'ya hayatý boyunca
hizmette kusur etmemiþti. Kalýn enseli,
inatçý bir kavim olan Ýsrailoðullarýyla

geçirilen, çoðu dehþetli acý olaylarla
dolu kýrk yýllýk çöl macerasýnda, Hz
Musa'yý bir an yalnýz býrakmamýþ, can
yoldaþý, dert ortaðý olmuþtu. Erden
(Þeria) ýrmaðýnýn ötesindeki vaadedilen
ülkeye girmeye Hz Musa'nýn ömrü yetmemiþti. Ne var ki vaad, Tanrý'dandý ve
mutlaka yerine gelecekti. Nitekim Hz
Musa'nýn yerine geçen ve Tanrý'dan
vahiyle aldýðý buyruklarý aynen uygulayan Yeþu'nun önderliðinde Ýsrailoðullarý, kýsa bir süre sonra Erden
Irmaðýný geçmiþler ve vaadedilen ülkeye kavuþmuþlardý.
Ýsrailoðullarýnýn Kutsal Kitabý Eski
Ahid'in (Tevrat) Yeþu bölümünden
aldýðým yazýmýn baþýndaki âyetler,
onlarýn yeni yurtlarýnda, komþularýyla
yaptýklarý bitmez tükenmez savaþlardan
birinin hikâyesini anlatýyor. Ama ne
hikaye?!.. Gibon'lular Ýsrailoðullarýyla
barýþ yaptýklarý için, Ammori'lerin beþ
kralý bir araya gelip Gibeon'a dersini
vermeye koyulurlar, Ýsrailoðullarý yeni
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dostlarýný yalnýz býrakmazlar, hemen
yardýmýna koþarlar ve tepelerler
Amori'leri. Kaçanlardan bir kýsmý, gökten dolu gibi yaðan taþlarla ölürler. Yine
de beþ kral sývýþmayý baþarmýþtýr.
Herhalde onlarýn da ele geçmesi son
derece gerekli olmalý ki, Yeþu, yana
yakýla yalvarýr Rabbine: Gün uzasýn,
güneþ batmasýn da görür gözlerle enselesinler düþmanlarýný. Hayret ki
hayret?!.. Dileði gerçekleþir. O zamana
kadar hiç olmamýþ, kýyamete kadar da
olmayacak mucize gerçekleþir. Güneþ,
"DUR!" emrine uyarak, bir gün boyunca Gibeon'un tepesinde kýmýldamadan
asýlý durur, etrafý aydýnlatýr. Güneþ yalnýz kalmasýn diye olacak, Ay da çakýlý
kalýr olduðu yerde.gün boyunca!..
Hz Ýsa'dan 1200 yýl öncesine rastlayan
bu olayý masal kitabýnda deðil, tam
aksine "Tanrý Kitabý" denen bir metnin
içinde okuduðumuza ve Güneþi, Ayý
yerine mýhlayan eþsiz, emsalsiz bir
mucizeyle karþý karþýya olduðumuza
göre, olayý iyice incelemeliyiz deðil
mi?! Ne gezer... 1200 yýl boyunca
Ýsrailoðullarý da, onlardan sonra gelip
Eski Ahid'i (Tevrat) kelimesi kelimesine
doðru kabul eden Hýristiyanlar da böyle
bir araþtýrma zahmetine girmezler.
Böylece Ýsa'dan sonra 1500-1600 yýl
daha geçer. Kopernik, Bruno, Kepler,
Galile'ler: "Güneþ yerinde durur. Dünya
onun etrafýnda döner" diye matematikle, deneyle, bilimle, akýl ve mantýkla
konuþmaya baþlayýnca uykularýndan
uyanýrlar. Hepsi birden, tüm din
adamlarý koro halinde haykýrmaya
baþlarlar:
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"Be hey gafiller! Tanrý, Güneþi
Gibeon'un üzerinde durdurmadý mý?
Kafanýz çalýþmaz mý sizin?! Ancak
yürüyen bir þeye dur denir. Duran, zaten
duruyor, ona hiç "Dur" denir mi?
Öyleyse hareketli olan Güneþ, duran ise
Dünya'dýr."

Bilim adamlarý, çekingen,
ürkek, fýsýltýlý bir sesle: "Muhteremler, Muhterem pederler, belki
Kutsal Kitaplarý, biz yanlýþ
yorumluyoruz; belki halkýn anlamasý için öyle söylenmiþtir.
Belki...?" Üçüncü "Belki" yi pek
söyleyemiyorlar. Ama içlerinden
geçen apaçýk belli: "Belki de
2800 yýllýk süre içinde bazý kutsal metinler insan eliyle epeyce
bozuldu ve hattâ hiç olmayan
sözler, Tanrý söylemiþ gibi
ekleniverdi!" Ýþte bunu dile
getiremiyorlar, ama þiddetle
düþünüyorlar. Gökleri anlayacak
kadar büyümüþ kafalar hiç þu
basit mantýðý yürütemezler mi?:
"Eðri oturup, doðru konuþalým
Muhteremler, Allahýn Güneþi, günlerden bir gün, Gibeon'un üzerinde durdu,
Kutsal metinler böyle söylüyor" diyorsunuz. "Anladýk ama, Allah'ýn ülkesi
sadece Gibeon mu? O gün, Dünyanýn
aydýnlýk yarý bölümündeki ülkelerin
üzerinde de Güneþ, gün boyu çakýlý
kaldý olduðu yerde öyleyse?.. Peki
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aradan yüzyýllar geçti, böylesine emsalsiz uzun günü yaþamýþ ülke halklarýndan bize tek bir satýr yazý kaldý mý, bu
olaðanüstü doða olayýný anlatan?!.. Ya
da Güneþin doðmasýný sabýrsýzlýkla
bekleyen ve ancak uzun karanlýk bir
geceden sonra Güneþe kavuþan diðer
yandakilerden bir aný, bir destan, bir
öykü veya benzeri bir þey, dilden dile,
nesilden nesile aktarýlýp bize kadar geldi
mi?!.. Geçmiþteki bir kuyruklu yýldýzýn
öyküsünü bile tarihlerde, destanlarda
okuyoruz da, gün boyu yerinde çakýlý
kalmýþ, iki gözümüz, Güneþimizin,
Ayýmýzýn öyküsünü kimseden duymuyoruz? Olacak þey mi bu?! Öyleyse,
evet öyleyse, yok böyle bir olay, ne
Yeþu istedi, ne Rab emretti, ne de durdu
Güneþle Ay yerinde!.. Ya ne oldu
öyleyse, bir gayretkeþ çýktý ortaya. Yüce
Tanrý'nýn gücünü ve isterse seçtikleri
uðruna Güneþi bile yerinde durdurabileceðini halk daha iyi anlasýn diye uydurdu bu masalý ve soktu, O'nun katýndan
gelmiþ Tanrý sözlerinin arasýna bu
yalaný!..."
ESKÝ AHÝD'DE
BAÞKA TUTARSIZLIKLAR
Bir kez, kritiðe, eleþtiriye baþladýk mý,
örnekler çoðaltýlabilir. Yüzyýllarýn tahribatýyla kutsal metinlerin nasýl bozulmalara uðradýðý, kitabýn dýþýna taþmadan içindeki âyetleri birbiriyle
karþýlaþtýrarak bile kanýtlanabilir. Ýþte
bir örnek:
"Ve Yakub o yerin adýný Peniel koydu,
çünkü ‘Allah’ý yüz yüze gördüm ve
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caným sað kaldý’ dedi." (Tevrat-Tekvin
32/30)
“Ve dedi: "Yüzümü göremezsin;
çünkü insan beni görüp de yaþayamaz"
(Tevrat-Çýkýþ 33/20)

Tevrat'ýn en önemli ilk beþ
kitabýndan alýnan biribirine
taban tabana zýt anlamlý iki
âyet. Ýlkinde, Ýsrailoðullarýnýn
atasý Hz Yakup, Allah'ý yüz
yüze gördüðünü ve buna raðmen sað salim ayakta kaldýðýný söylüyor. Diðerinde ise
bizzat Allah konuþuyor ve
genel bir kanunundan bahsederek diyor ki. Hiçbir kul,
Allah'ýn yüzünü görüp de sað
kalamaz. Bu iki âyetten biri
yanlýþ ama, acaba hangisi ?!..
BÝR ÖRNEK DAHA
"Ve Suriyeliler, Ýsrail'in önünden
kaçtýlar ve Davud Suriyelilerden yedi
yüz araba cenkçileriyle, kýrk bin atlý
telef etti. Ve ordu baþbuðu Þobak'ý
vurdu ve orada öldü" (2 Samuel 10/18)
"Ve Suriyeliler, Ýsrail'in önünden
kaçtýlar ve Davud Suriyelilerden yedi
bin araba cenkçileriyle, kýrk bin yaya
asker öldürdü. Ordu baþbuðu Þofak'ý da
öldürdü." (1./Tarihler 19/18)
Haydi Tanrý, bu kadar ayrýntýyla
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uðraþtý, bir tarihçi gibi tafsilat verdi
diyelim. Tevrat'ýn iki ayrý yerinde
anlatýlan ayný olaydaki sayýsal hatalarý
kime baðýþlayalým ?!.. Cenkçiler 700
mü 7000 mi? Telef edilenler atlý mý,
yaya mý? Ordu baþbuðu Þobak mý,
Þofak mý?.
Örnekler çoðaltýlabilir, sözü uzatmadan son bir örnekle Eski Ahid, kritiðini tamamlayalým:
"Yehoyakin kral olduðu zaman 18
yaþýnda idi ve Yeruþalim'de üç ay krallýk
etti." (2. Krallar 24/8)
"Yehoyakin kral olduðunda 8 yaþýnda
idi ve Yeruþalim'de üç ay on gün krallýk
etti." (2. Tarihler 36/9)
Diyeceksiniz ki, Yehoyakin de kim,
bana ne, kaç yaþýnda kral olup, kaç yýl
saltanat sürdüðünden. Ama bunlar Tanrý
sözü diye sunulursa ister istemez dikkat
kesileceðiz ve göreceðiz ki birinde 18
yaþýnda kral olduðu söyleniyor,
diðerinde 8 yaþýnda. Birinde üç ay krallýk etmiþ, diðerinde üç ay on gün. Evet,
"Hafýzai beþer nisyan ile malüldür"
Ama unutan insan hafýzasýdýr. Allah
unutur mu hiç? Mantýk için çözüm tektir. Bunlar Allah sözü deðil, basbayaðý
kul sözü.
Eski Ahid'in 39 kitabýnda buna benzer
çeliþkiler uzayýp gider. Ezra Bap 2 ile
Nehemya 7, Babil sürgününden Yeruþalim'e ve Yahudiye'ye dönmüþ olan
sülalelerin sayýlarýndan bahseder. Ýkisi
karþýlaþtýrýlýrsa en az 20 kadar sayýnýn
biribirinden farklý anlatýldýðý görülür.
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Kavimlerinin tarihini, kutsal kitap gibi
sunmaya kalkýþýnca böyle çeliþkilerden
elbet kaçýnýlamaz. Esas üzücü olan ise
Tevrat'daki gerçek Tanrý sözlerinin,
bunlarla ayný mekaný paylaþmasýdýr.
YENÝ AHÝD'DE (ÝNCÝL)
TUTARSIZLIKLAR
Önce çok haklý bir soru: "Neden bir
deðil de, dört Ýncil var? Ne demek
Matta'ya, Markos'a, Luka'ya, Yuhanna'ya göre Ýncil? Allah Hz Ýsa'ya bir
deðil de, dört Ýncil mi göndermiþ?" Bu
sorunun açýk cevabýný Luka Ýncilinin
baþlangýç kýsmýnda buluyoruz.
"Birçoklarý, bizler arasýnda geçmiþ
olaylarýn tarihçesini yazmaya giriþmiþlerdir. Týpký bunlarý baþlangýçtan
beri gözleri ile görenlerin ve söz'ün
hizmetkârý olmuþ bulunanlarýn bize ilettikleri þekilde, bunlarý ben de
saygýdeðer Teofilos, baþýndan beri her
þeyi dikkatle araþtýrýp soruþturduktan
sonra, sana yazýlý olarak ve sýrasýyla
açýklamaya karar verdim ki, aldýðýn bilgilerin saðlamlýðýna kanaat getiresin."
(Luka Ýncili 1/14)
Görülüyor ki Luka, bir tarihçi olarak
karþýmýza çýkmaktadýr. Hz. Ýsa'nýn
muhteþem serüvenini, onunla birlikte
yaþamýþ olan tanýklarýn sözleriyle bu
Ýncil'i kaleme aldýðýný açýkça itiraf
etmektedir. Tarihçiler en eski Ýncil'in
Ýsa'dan sonra 80 yýlýna uzandýðýný vurguladýklarýna göre, Luka gibi, Matta,
Markos, Yuhanna da kendilerine
aktarýldýðý gibi Ýncil'lerini kaleme
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aldýlar. Bir nevi Buhari, Müslim'in, Hz
Muhammed'in söz ve davranýþlarýndan
nesilden nesile aktarýlanlarý inceleyerek,
Hadis Kitaplarýný yazmasýna benziyor,
Ýncillerin düzenlenmesi. Artýk kim diyebilir ki Hz Ýsa'nýn sözleri aynen
aktarýlmýþtýr ve kul hatasýndan
arýndýrýlmýþtýr. Nitekim Ýnciller arasýndaki þu çeliþkiler, Tanrý sözlerine, kul
sözlerinin de karýþtýðýný ortaya koyar:
"Ýbrahim oðlu, Davud oðlu, Ýsa
Mesih'in soy kütüðüdür." (Matta 1/1)
"Eðer Davud ona Rab diyorsa o, nasýl
onun oðlu olur?" (Matta 22/45)
Ýlk ayette Hz Ýsa'nýn Davut soyundan
olduðu söylendiði halde ayný Matta
Ýncilinde bizzat Hz Ýsa, mantýk
yürüterek kendisinin Davud oðlu olamayacaðýný savunuyor. Hangisi doðru,
hangisi yanlýþ?
"Benimle beraber olmayan bana
karþýdýr." (Matta 12/30)
"Zira bize karþý olmayan bizim
tarafýmýzdandýr."
(Markos 9/40)
Ýþte biribirine zýt iki
davranýþ biçimi, iyi bir
Hýristiyan hangisini uygulamalý? Matta'ya uyup, kendisiyle beraber olmayaný,
karþý çýkýp çýkmamasýna
bakmadan hemen hasým mý
bilmeli? Yoksa Markos gibi
kendisiyle beraber olmayan,
ama karþý da çýkmayaný
kendinden mi bilmeli?!
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"Ve onunla beraber haça gerilmiþ olan
haydutlar da ona ayný sitemi ettiler."
(Matta 27/44)
"Ýsa da ona: Doðrusu sana derim,
bugün sen benimle beraber cennette olacaksýn." (Luka 23 /43)
Ýncillere göre Hz Ýsa'yla beraber iki
haydut daha haça gerilmiþti. Matta'ya
göre bu haydutlarýn ikisi de Ýsa'ya sitem
edip cehennemi boyladýlar. Luka'ya
göre haydutlardan biri Ýsa'dan yana
çýkýp cenneti hak etti. Hangisi doðru?
"Fakat Petrus, cevap verip ona dedi:
Hepsi sende sürçseler de ben hiç
sürçmem. Ýsa ona dedi: Doðrusu sana
derim. Bu gece horoz ötmeden önce sen
beni üç kere inkar edeceksin." (Matta
26/33.34)
"Lakin Petrus ona dedi: Eðer hepsi
sürçseler bile ben sürçmem. Ýsa da ona
dedi: Doðrusu sana derim bu gün, hatta
bu gece, horoz ÝKÝ KERE ötmeden önce
sen beni üç kere inkar edeceksin."
(Markos 14/30-31)
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Yukarýdaki âyetlerde, ele verilmesinden hemen önceki saatlerde Hz. Ýsa'nýn
havarileriyle son konuþmalarý anlatýyor.
Yaþanacak bu zor saatlerde onlarýn hepsinin inkâra sapýp sürçeceklerini söylüyor Hz. Ýsa. Aksini savunan havari
Petrus'a ise bu gece horoz ötmeden önce
kendisini üç kere inkar edeceðini bir
kehanet olarak bildiriyor. Hz Ýsa'nýn bu
öndeyiþinin aynen gerçekleþtiðini
Ýncillerden biliyoruz, aslýnda önemli
olan olayýn kendisi ve içeriði. Ama hata
yapmayan Tanrý'nýn Ýncil'in birinde bir
horoz
ötmesinden
bahsederken,
diðerinde horozun iki kere öteceðini
söylemesi dikkatimizi çekiyor. Ýnsan
elinin Ýncil âyetlerine dokunduðu bir
daha kanýtlanýyor.
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dört maddesinin de ayný akýbete uðramasý kaçýnýlmazdý. Aslýnda Tevrat da,
Ýncil de Tanrý katýndan gönderilmiþ iki
kutsal kitap. Ancak onlarda muhteþem
Tanrý sözlerinin yanýsýra, insan eliyle
eklemeler, çýkarmalar, düzeltmeler
yapýldýðý, hafýza yanýlgýlarýnýn erozyonuna uðradýklarý da hem tarihe, hem
akla ve mantýða tamamen uyan bir
baþka gerçek. Bunu yukarýda kýsaca
kanýtlamaya çalýþtým. Kuran'ý Kerim ise
büyük emeklerle zamanýmýza kadar
doðru olarak geldiðinden, ancak kýraat
biliminin saptadýðý, kýraat imamlarýnýn
son derece detaylarda bildirdikleriyle
birlikte, bel baðlanabilecek çok önemli
bir Tanrý Kitabý. Bu nedenledir ki
Batý'da gördüðümüz bilimle, Kutsal
Kitap âyetlerinin taban tabana zýt
olduðu durumlarla hiç karþýlaþmýyoruz.

BUGÜN YAPILMASI GEREKEN
Batý dünyasýnda aydýnlarýn inkâra sapmalarýna en büyük etkenlerden biri de
kutsal kitaplardaki bu bozulmalarýn din
adamlarýnca
dürüstlükle
kabul
edilmeyip, baðnazlýkla savunulmasýydý.
Ve hem o çaðlarda, hem sonraki yüzyýllarda bilim adamlarýnýn bulduklarý
gerçeklere, her defasýnda Kutsal Kitap
âyetleriyle karþý çýktýlar. Zaman geçip
yeni yeni kanýtlar ve deneylerle bilim
adamlarýnýn bulduklarýnýn doðruluðu
ortaya çýktýkça, bu defa Kutsal
Kitaplardan ve dinlerden kuþkular
baþladý, inkârlar arttý. Altý maddelik
"Amentü" inancýnýn peygamberler ve
Kutsal Kitaplarla ilgili önemli iki maddesinden kuþkular, inkârlar artýnca,
baþta Allah inancý olmak üzere diðer

Bugün Tevrat ve Ýncil'i tarihi, akli ve
bilimsel gerçeklerin ýþýðýnda tenkide
tabi tutmak, "Amentü" inancýna bir
hizmet, bir kapý açmaktýr aslýnda. Keþke
Ambrosius, Jeromius, Augustinus'lar,
Kilise babalarý, St Thomas'lar, Papa'lar,
Kardinaller, Piskoposlar, Protestan
Luther'ler, Calvin'ler geçmiþten bugüne
böyle yapagelselerdi de, insanoðlu þu
koyu materyalizmin dipsiz kuyularýna
hiç inmemiþ olsaydý. Hýristiyan Tanrý
bilimcilerinin, bu gerçeði açýkça ortaya
koymalarý bugün bile, materyalizmden
kurtulmamýza ve insanlýðý yokoluþun
sýnýrlarýna getiren sorunlarýn çözümüne
katkýda bulunabilir. Kutsal metinlerin,
bilimle ve akýlla çeliþen kýsýmlarýný
böylece bir çýrpýda arkamýza atýverince,
önümüzde, Tevrat'ýn o güzelim gülyüz-
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lülerinin terbiyeci Rab'leriyle teslimiyet
sýnavlarý, büyük öðretileri ve vurdumduymaz insanlarla sabýr imtihanlarý alabildiðine uzanýr. Bizleri o emsalsiz günlere alýp götürür. Ve Ýncil'deki Hz Ýsa'nýn
hepsi biribirinden deðerli misalleri,
meselleri, Yahudi din adamlarýnýn
tecavüzlerine nasýl ustalýkla karþý koyduðu, davasýný yaymak için, büyük
küçük ayýrt etmeden tüm insanlarýn
hizmetine nasýl koþtuðu; inancýmýzý,
sevincimizi, hayranlýðýmýzý ve sabrýmýzý
artýrýr.
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"RAB diyor: Aybaþýlarýnýzdan ve belli
bayramlarýnýzdan caným nefret ediyor;
üzerime yüktürler; onlarý taþýmaktan
yoruldum. Ve ellerinizi açtýðýnýz zaman
gözlerimi sizden gizleyeceðim; birçok
dualar ettiðiniz zaman de dinlemeyeceðim; elleriniz kanla dolu. Yýkanýn,
temizlenin,
gözümün
önünden
iþlerinizin kötülüðünü atýn; kötülük
etmekten vazgeçin. Ýyilik etmeyi
öðrenin, adaleti arayýn, ezilmiþ olana
doðruluk edin, öksüzün hakkýný
koruyun, dul kadýnýn davasýna bakýn."
(Tevrat-Ýþaya 1/14-17)

kýyamete kadar geçerliðini koruyacak
bu apaçýk sözleri bizleri sadece daða,
Havarilerin yanýna deðil, daha
yukarýlara, O'nun göklerdeki yanýna,
gülyüzlülerin can halkasýna, adeta çeker
çýkarýr: "Duydunuz ki, "Komþunu seveceksin, düþmanýndan nefret edeceksin"
denilmiþtir. Ben de size diyorum ki:
"Düþmanlarýnýzý seviniz ve size eziyet
edenler için dua ediniz ki, gerçekten
göklerdeki Babanýzýn oðullarý olabilesiniz. Çünkü O, kötüler üzerine de,
iyiler üzerine de Güneþini doðurur;
doðrular üzerine de, doðru olmayanlar
üzerine de yaðmurunu yaðdýrýr. Çünkü
eðer yalnýz sizi sevenleri severseniz, ne
karþýlýðýnýz olur: Vergi toplayanlar da
aynýsýný yapmýyorlar mý: Ve yalnýz kardeþlerinize selâm verirseniz, olaðanüstü
ne iþ yapmýþ olursunuz? Putperestler de
öyle yapmýyor mu? O halde göklerdeki
Babanýz kusursuz olduðu gibi, sizler de
kusursuz olun... Dileyin, size verilecektir; arayýn, bulacaksýnýz; kapýyý çalýn,
size açýlacaktýr. Çünkü her dileyen alýr,
arayan bulur ve kapý, çalana açýlýr.
Sizden hanginiz, oðlu ondan ekmek
ister de, ona taþ verir? Veya balýk ister
de ona yýlan verir? Sizler kötü
olduðunuz halde çocuklarýnýza iyi
hediyeler vermesini bilirseniz, göklerde
olan Babanýz, kendisinden dileyenlere
ne kadar daha fazla iyi þeyler verir,
insanlarýn size her ne yapmalarýný istiyorsanýz, siz de onlara öyle yapýn. Çünkü
þeriat da budur, peygamberlerin emirleri
de." (Ýncil Matta 5/43-48 7/7-12)

Ya bir de Hz. Ýsa'nýn daðda Havarilere
verdiði þu vaaza ne demeli?.. Allah'ýn

Gelecek sayý: 19. yy.da Kutsal Kitabýn
Yüksek Eleþtirisi.

Musevi peygamberlerinden Ýþaya'nýn
þu sözleri her devir için geçerli Tanrý
sözleri
olarak
bizleri
yeniden
düþündürür. Tanrý'nýn esas dileðinin kurban, bayram, ibadetten öte, iyilik,
doðruluk, yardýmlaþma olduðu asýrlar
öncesinin gülyüzlüsünün dilinden bizleri yeniden coþturur:
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Bilgelik
Belgeleri
Güngör Özyiðit, Psikolog

TOPRAK KONUÞURSA
Ýskender, yakýnlarýna ölünce kollarý
dýþarýda olarak tabuta konulmasýný
vasiyet eder. Sebebi sorulduðunda ise
"Ýnsanlar Büyük Ýskender'in bile öte
tarafa elleri boþ olarak gittiðini görsünler" der. Ýþte topraða sahibiymiþ gibi
deðil, emanetçi gibi bakmayý öðütleyen
bir örnek:
Bir gün iki arkadaþ bir toprak parçasý
üzerindeki anlaþmazlýklarýný çözmesi
için bir bilgeye baþvururlar. Bilge
onlara adaletli bir paylaþým önerir.
Buna razý olmazlar. Her biri daha

fazlasýný istemekte direnmektedirler.
Bu durumda anlaþmazlýklarý kavgaya
dönüþür. Aralarýndaki kavga ailelerine
de sirayet eder. Sonunda iki komþu iki
düþman olur.
Komþularýn böyle birbirine düþmesi
bilge kiþiyi çok üzer. Düþmanlýða son
vermek üzere, taraflarý yeniden
konuþup anlaþmaya çaðýrýr. Topraðý
ölçer biçer ve her iki tarafý memnun
edecek hakça bir paylaþým önerir. Yine
razý olmadýklarýný görünce, bilge
topraða diz çöker ve söyleyeceklerini
dinlemek üzere kulaðýný topraða dayar.
Bir süre bekledikten sonra "Tamam
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anladým!" diye baðýrýr. Etrafýndakiler,
bilgenin aklýndan bir zoru olduðundan
kuþkulanarak, biraz da alaycý bir tonda
ne demek istediðini sorarlar. Bilge
cevap verir: "Sorunun kaynaðý toprak.
Paylaþamadýðýnýz topraða fikrini sormanýn iyi olacaðýný düþündüm ve aslýnda kime ait olduðunu bana söylemesini
istedim. Etrafýndakiler daha da þaþýrmýþ
bir halde, dalga geçercesine sorarlar:
Peki, toprak sana ne dedi?" Bilge,
"Toprak bana dedi ki" der ve büyük bir
ciddiyetle "Ben bu adamlarýn hiçbirine
ait deðilim. Onlar bana ait. Çünkü
onlar ve hepiniz topraktan oldunuz,
sonra yine bana, topraða
döneceksiniz!"
Bu olaðanüstü yanýt, taraflarý
yatýþtýrýr, kendine getirir. Gerçekte
hiçbir þeyin sahibi deðil, emanetçisi,
kullanýcýsý olduklarýný hatýrlatýr. Öylece
kardeþçe paylaþmanýn her iki taraf için
de daha mutlu edici olduðunu görürler.
DÝLÝN KULLANIMI
Yalan, arkadan konuþma (gýybet),
dedikodu, laf getirip götürme, aðzýnda
solucan çiðnercesine küfürlü konuþma
hep dilin kötü kullanýmýna iliþkin yanlýþlardýr. Ýnsana saygýnlýðýný ve güvenilirliðini kaybettiren ve etrafýnda düþman yaratan bu tür yanlýþlarla insan en
çok kendini karalar. Kötü söz,
söylendikten sonra, söyleyenin denetiminden çýkar ve kiþiyi baskýlayan bir
düþmana dönüþür. Yaydan çýkan okun
geri döndürülememesi gibi, bu tür
sözler de kiþinin kendi aleyhine birer
tanýk olur.
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Vaktiyle böyle dilini varoluþ
amacýnýn dýþýnda, kötü kullanan biri,
diliyle insanlarýn arasýný açmayý, onlarý
birbirine düþürmeyi iþ edinir. Derken
baþýna bir sürü belâ gelmeye baþlar.
Kötü sözlerin ve iþlerin nasýl onu
yapana geri döndüðünü fark eder.
Bunun üzerine hayatýný gözden geçirmeye karar verir. Yanlýþlarýný görür, itiraf eder ve Tanrý'dan baðýþlanmak diler.
Ve bu piþmanlýðýný nasýl gidereceðini,
insanlara ve kendine verdiði zararlarý
nasýl düzeltebileceðini öðrenmek üzere
bir bilgeye gider. Bilge ona þöyle bir
öneride bulunur: "Evine git, bir yastýk
al ve gece yarýsý yastýðý kasaba meydanýna getir."
Adam, günahlarýný baðýþlatmak ve
yaptýklarýnýn kirinden arýnmak için bilgenin dediðini yapar. Yastýðý alýp meydana gelir. Ve þimdi ne yapmasý gerektiðini sorar. Bilge :"Þu býçaðý al ve
yastýðý parçala. Öyle ki rüzgâr içindeki
bütün tüyleri daðýtsýn." Vicdanýndaki
günah yükünden kurtulmak için her
þeyi yapmaya hazýr olan adam, denileni
aynen yerine getirir. Ve bunu günahlarýný atmanýn bir ritüeli gibi düþünerek,
görevini yapmýþ olmanýn rahatlýðýyla
gitmeye koyulur. Bilge "Nereye?" diye
sorar ve yapmasý gerekeni bildirir:
"Daha yeni baþladýk. Eðer yaptýðýn
kötülükleri silmeyi düþünüyorsan,
þimdi daðýttýðýn bütün tüyleri toplaman
gerekiyor." Adam þaþkýnlýktan donakalýr ve "Aðaçlara, damlara, balkonlara, her tarafa daðýlan tüyleri nasýl
toplayabilirim" der. O zaman bilge ona
hayatý boyunca kulaðýna küpe olacak
þu dersi verir: "Binlerce tüyü toplamak
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nasýl imkânsýzsa, dilin iþlediði kötülükleri, sarfettiði kirli sözleri silmenin
kolay olacaðýný mý sandýn?"
Yaþadýðý ilginç deneyim ve ardýndan
aldýðý dersten sonra adam, dilin baþýna
açtýðý belalardan kurtulmanýn ne denli
zor olduðunu anlar. Ve bir daha dilini
kötü kullanmamaya ant içer.

kaldýrarak Moþe'nin gözlerine bakar.
Oradaki derinliði, akýl ve ahlak güzelliðini görür. O anda belleðinde uzak bir
aný canlanýr sanki. Geçici dýþ güzelliði
deðil, kalýcý olan iç güzelliði seçerek
Moþe'nin sevgisine karþýlýk verir ve
ona baðlý bir eþ olur.
BÝLGÝ VE BÝLGELÝK

GÜZELLÝK KALIPTA DEÐÝL,
KALPTE
Besteci Mendelson'un dedesi, Alman
Yahudisi Moþe Mendelson, ufak tefek,
hafif de kamburu olan biridir. Günün
birinde, bir dostunu ziyaretinde, onun
güzel kýzý Frummie'ye gönlünü kaptýrýr,
fena halde âþýk olur. Ancak görüntüsünden dolayý, Frummie Moþe'yi itici
bulur ve ona yüz vermez. Buna raðmen
Moþe Mendelson bütün cesaretini
toplayarak kýzla konuþmayý dener ve
ona þöyle der: "Evliliklerin
gökyüzünde ayarlandýðýna, çiftlerin birbirine yazýldýðýna inanýyor musunuz?"
"Evet" der genç kýz, ona hiç bakmadan
ve sorar: "Ya siz?". "Ýnanýyorum" diye
yanýtlar bu soruyu Moþe ve ekler: "Her
erkek çocuk doðduðunda, gökyüzünde
Tanrý evleneceði kýzý ilan eder. Ben
doðduðumda da, gelecekteki eþim bana
gösterilmiþti. Ne var ki Tanrý bana
"Ama karýn kambur olacak" haberini
verdi. O zaman derhal diz çöküp
Yaradan'ýma yalvardým: "Tanrým, bir
kadýnýn kambur olmasý, taþýnmasý çok
aðýr bir yük. Lütfen, onun kamburunu
bana ver, onu ben taþýyayým." Ve çok
þükür duam kabul olundu.
Bu söz üzerine Frummie, baþýný

Lao Tzu "Bilgin, kendinden baþka
her þeyi bilen, bilge ise kendini
bilendir" der.
Bilgelik bilmekten fazla bir þeydir. O
farkýndalýktýr. Gerçek, bir anda anlayýþ
olarak bilgenin içine doðar. O hayatla
birlikte akar. Gereksiz bilgileri biriktirerek içinde bir çöplük oluþturmaz.
Örneðin tarih, bir sürü tarihleri, isimleri ezberleterek hafýz yetiþtirmek
deðildir. Tarih, akýþ halindeki gerçeðin
zaman içinde, sürekli yenilenerek
belirmesidir.
Bir gün öðretmen çocuðu sýnava
çeker: "Âdem ve Havva cennet
bahçesinden kovulmasaydý ne olurdu?"
Çocuk, çocukça saflýðýyla "O zaman
tarih dersi ve tarih sýnýfý diye bir þey
olmazdý. Her þey Âdem ve Havva'nýn
cennetten çýkýþýyla baþladý" der. Bilgi
malumat verir. Bilgelik farkýndalýðý
saðlar. Âdem ile Havva'nýn cennetten
çýkýþý bilgiye ve bilgeliðe kapý açar.
Bir yaþam ustasý öldükten sonra, onu
izleyen öðrencisine sorarlar: "Ustanýz
için en önemli þey neydi?" Biraz
düþündükten sonra þunu söyler: "O
anda her ne yapýyorsa oydu."
Ýþte aný yaþamak ve onurlandýrmak
budur!..

SEVGÝ DÜNYASI

17

Bu Dünyada Yolcuyuz
Yaþamýn anlamýný kavramak için dünyayý dolaþmaya çýkan bir genç,
gezdiði ülkelerden birinde ünlü bir bilgeyi ziyarete gitmiþti. Gezgin
genç, bilgenin yaþadýðý evde, tüm duvarlarýn kitaplarla kaplý olduðunu
gördü. Fakat evi dikkatle
gözden geçirdikten
sonra, yerde bir kilim,
duvar dibinde yatak
olarak kullanýlan
bir sedir, ortada
ise bir masa ve
sandalyeden baþka
evde hiçbir
eþyanýn
olmadýðýný gördü
ve merakla sordu:
"Neden hiç
eþyanýz yok?"
dedi.
"Koltuklarýnýz,
kanepeleriniz,
büfeleriniz ..
onlar nerede?"
Bilge, bu soruya
karþýlýk olarak kendi
bir soru sordu gezgin
gence: "Senin de yalnýzca, sýrtýnda taþýdýðýn küçük bir çantan var
yavrum" dedi. "Peki, senin eþyalarýn nerede?"
Gezgin genç, kendini savunurcasýna yanýtladý bu soruyu: "Ama görüyorsunuz ben yolcuyum."
Ünlü bilge, hak verircesine güldü: "Ben de öyle, yavrum" dedi."Ben de
öyle…
(Kaynak bilinmiyor)

Korkusuzluða Giden
Bir Yol Bulmak - II
(Geçen Sayýdan Devam)

Osho’dan
Görüþler
Özetleyen: Nihal Gürsoy
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Geçen sayýmýzda korkusuzluða giden bir yol bulmak üzere
Osho'nun "KORKU" adý altýnda toplanan görüþlerinin yer aldýðý
kitabýndan bir takým metodlar vermiþtik. Bu sayýda kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz.
ACELECÝ OLMA
Korku çözülebilir, ama ondan kurtulmak için acele etme, yoksa bastýrýrsýn.
Sabýrlý ol, izle, anlamaya çalýþ. Senin bir
parçan olduðunu kabul et. Sana yapýþan
çirkin bir þey olduðunu düþünme, bu onu
reddetmektir ve reddetmenin faydasý
olmaz. Sevgi nasýl bir parçansa, korku da
öyle. Öfkenin bir parçan olmasý gibi, o da
senin bir parçan.
Hiçbir duyguyu reddetme, çünkü tüm
duygular seni oluþturur ve hepsi gereklidir. Elbette tek bir duygu takýntýya
dönüþmemeli, senin içinde hep birlikte bir
orkestra olmalýlar, ölçülü kalmalýlar. Tek
bir duygu seni alýp götürmemeli, hatýrlaman gereken sadece bu. Ama hiçbir
duyguyu hepten geri çevirmemelisin.
Korkunun da yeri var, gereklidir. O
olmazsa bir þey kaybedersin, ama bir
fobiye dönüþmemeli. Ýnsan, dengede tutmayý bilmeli. Diðer duygularla normal bir
uyum içinde olmasý gerekir; orada
kalmasý gerekir.
Önce korkudan vazgeçme fikrinden
vazgeç. Sonra onu kabul et, o senin bir
parçan. Ve son olarak onu izle, gözlemle,
onun ne olduðunu ve neden orada

olduðunu anlamaya çalýþ. Eðer bu üçünü
yaparsan onu bir dengeye oturtmayý
baþaracaksýn. Korkun kaybolmayacak,
ama gereðinden fazla da olmayacak. Tam
da senin ihtiyacýn olduðu kadar olacak.
KORKUSUZLUÐU AMAÇ EDÝNME
Güvende olduklarýný düþünen insanlar
sadece aptaldýr. Hiç kimse yaþadýðý sürece
güvende olamaz. Nasýl güvende olabilirsin? Hastalýk var, ölüm var, bir
arkadaþýn ölebilir, sevdiðin bir baþka yere
gidebilir, bankan iflâs edebilir, sen iflâs
edebilirsin, iþini kaybedebilirsin, görme
duyunu yitirebilirsin, topal, felç olabilirsin. Bin tane þey olabilir, nasýl
güvende olabilirsin? Ama güvende olma
fikri bile sorun yaratýr.
Ben insanlarýn, güvensizliðin tadýný
çýkarmalarýna yardýmcý olurum. Onlarý
güvende hissettirerek deðil. Yapabilir
miyim zaten? Bunu kimse yapamaz ve
yapmak da iyi deðildir. Biri yapabilseydi
bile, yapýlmamalý, çünkü bir insan her
yönden güvende ise ölü demektir, o
zaman yaþayamaz. Yaþam, ölümle gelir.
Nefes aldýðýnda, nefes vermek de zorundasýn. "Ben sadece nefes alacaðým", diyemezsin. Birlikte gelirler.
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likte sevemezsin; ego bir engel oluþturur.
Ve sen o engeli kaldýrmak istediðinde,
ego sana. "Bu ölüm olacak. Dikkat et!"
der. Egonun ölümü, senin ölümün
deðildir. Egonun ölümü aslýnda yaþam
olasýlýðýdýr. Ego, sadece çevrende kötü bir
kabuk oluþturur. Kýrman ve ondan kurtulman gerekir. Benliðe doðal bir þekilde
gelir, týpký bir yolcu geçerken, tozun
giysilerine, bedenine yapýþmasý gibi. O
tozdan kurtulmasý için yýkanmasý gerekir.
Zamanda ilerledikçe, tecrübenin, bilginin, yaþanmýþ bir yaþamýn ve geçmiþin
tozu üzerimizde toplanýr. O toz, egomuz
olur. Etrafýnda bir kabuk oluþturur. Kabuðun kýrýlýp, yok edilmesi gerekir. Bir insan sürekli yýkanmalýdýr, her gün, hattâ
her an; o þekilde kabuk insana hapsolmaz.
KORKU VARSA KABUL ET
Korku varsa ve sen onunla ilgili bir þey
yapmaya baþlarsan, yeni bir korku baþlar,
korku korkusu, her þey daha da karýþýr. O
yüzden korku varsa kabul et. Onunla ilgili
hiçbir þey yapma. Çünkü yapmanýn
yardýmý olmaz. Senin korkudan yapacaðýn
herhangi bir þey, daha çok korkuya neden
olur. Karmaþa ile yapacaðýn herhangi bir
þey daha çok karmaþa yaratýr. Hiçbir þey
yapma! Korku varsa, korkunun orada
olduðunu bil ve kabul et. Sadece korkunun orada olduðu gerçeðini kabul edersen, çözülmüþtür. Kabullenme onu yok
eder, sadece kabullenme, baþka hiçbir þey
deðil. Onunla savaþýrsan, baþka bir sorun
daha yaratýrsýn, o zaman da sonu olmaz.
Kabul et ve onunla uðraþma. Ne olacak?
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Aniden kaybolduðunu hissedeceksin. Bu
içsel simyadýr. Bir sorunu kabul edersen
kaybolur ve eðer o sorunla bir çatýþma
yaratýrsan, sorun giderek büyür. Sana
"Korkunu kabul et" derken kötümserliði
kastetmiyorum, onu çözmek için bir araç
sunuyorum.
Bilgelik ancak acýdan ve kabullenmeden doðar. Durum ne olursa olsun,
onunla rahat ol. Bastýrdýðýn zaman, hiçbir
þeyi tecrübe edemezsin, ondan hiçbir þey
kazanamazsýn. Toplumu ve onun hükümlerini önemseme. Kimsenin seni yargýlamaya hakký yok ve kimse yargýç görevi
üstlenemez. Baþkalarýný yargýlama ve
baþkalarýnýn yargýlarýndan rahatsýz olma.
Sen yalnýzsýn ve sen eþsizsin. Sen
güzelsin! Kabul et ve her ne olursa olsun
olmasýna izin ver ve onu yaþa. Kýsa
sürede acý öðrenmeye dönüþecek; iþte o
zaman yaratýcý olacak. Ama bu bir çatýþmada deðil, uyanýk bir farkýndalýkla içinden geçtiðinde gerçekleþecek. Kabul et ve
içinden geç.
KAYBEDECEK BÝR ÞEY YOK
Korkulacak bir þey yok, çünkü kaybedebileceðimiz bir þeyimiz yok. Kimse bizi
soyamaz ve soyulabilecek þeyler deðerli
deðil, öyleyse neden korkasýn; neden
kuþku ve þüphe duyasýn? Bunlar gerçek
soygunculardýr. Þüphe, kuþku, korku.
Onlar, senin tüm mutluluk olasýlýklarýný
yok ederler.
O yüzden hâlâ dünyadayken, dünyanýn
keyfini çýkar. Hâlâ buradayken doyasýya
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Çatallaþmayý ve sorunu anlamaya çalýþ,
beden hep burada ama akýl deðil. Su
içtiðinde, bedenin burada ve þimdi içer.
Beden suyu geçmiþte içemez, gelecekte
içemez. Çünkü geçmiþ geçmiþtir ve gelecek henüz gelmedi. Beden her zaman
þimdiki zamandadýr ve akýl hiçbir zaman
þimdiki zamanda deðildir. Geçmiþte veya
gelecekte bir yerdedir. Bu yüzden kaygý
ve insanýn ikiye bölündüðü fikri oluþur.
Çünkü akýl geleceðe yönelmiþtir ve beden
buradadýr. Sonra akýl, sanki beden
uyuþuk, yavaþ, geride kalýyormuþ gibi,
bedeni küçümsemeye baþlar. Beden
sadece buradadýr, uyuþuk deðil ve aklýn
bir þeyi öðrenmesi gerekir, bedene dönmeyi. Tek ihtiyaç olan bedenin ve aklýn
arasýnda bir köprü oluþmasýdýr. Bu sadece
basit bir süreç.

bir yaþamýn kreþendosu, zirvesi finalidir.
Ve yaþamýný ve süresini anladýðýnda,
ölümün ne olduðunu da anlayacaksýn.

Tek olasý güvenlik, güvensizliðin tadýný
çýkarmaya baþlamaktýr. Bu sana çeliþkili
gelebilir, ama yaþamda gerçek olan her
þey çeliþkilidir. Güvende hissetmeye
baþladýðýn için deðil, ama sen sevgi dolu
hissettiðinde ve güvensizliðin tadýný
çýkardýðýnda, kim müdahale edebilir?
Hiçbir endiþe, hiçbir kaygý yoktur. Ýnsan
mutludur, yarýnýn neler getireceðini merak
eder. Ýnsan açýktýr.

Eðer gerçekten yaþamak istiyorsan ölmeye hazýr olmalýsýn. Senin içinde ölümden kim korkuyor? Yaþam kendi bütünleyici sürecinden nasýl korksun? Ýçinde
baþka bir þey korkuyor. Ýçinde ego
korkuyor. Yaþam ve ölüm zýt deðildir. Ego
ve ölüm zýttýr. Ego, hem yaþama hem
ölüme karþýttýr. Ego yaþamaktan da
ölmekten de korkar. Yaþarsan ölüme yaklaþýyorsun demektir. Ölmekten de korktuðu için sadece sürünür. Ne canlý ne de
ölü pek çok insan var, bu diðer her þeyden daha kötüdür.

NEFES VERMEYE KORKMAK
Ölüm ve yaþam, ayný enerjinin, ayný
fenomenin iki kutbudur. Med ve cezir,
gün ve gece, yaz ve kýþ. Bunlar ayrý deðil,
zýt deðil, karþýt deðil, bunlar tamamlayýcýdýr. Ölüm, yaþamýn sonu deðildir;
aslýnda ölüm, bir yaþamýn tamamlanmasý,

Ölüm, yaþamýn organik bütünleyici bir
parçasýdýr ve yaþama çok yakýndýr. Ölüm
olmadan yaþam olmaz. Yaþam, ölüm var
olduðu için vardýr, ölüm bir geçmiþ verir.
Ölüm, aslýnda bir yenilenme sürecidir. Ve
ölüm her an gerçekleþir. Nefes aldýðýn an
ve nefes verdiðin an, ikisi de olur. Nefes
vermek, nefes almanýn bir parçasýdýr.
Nefes vermeyi býrakýrsan nefes alamazsýn.
Yaþamýnýn ne olduðunu anlayan bir adam,
ölümün gerçekleþmesine izin verir; ona
kucak açar. O her an ölür ve her an dirilir.
Ölümü ve dirilmesi bir süreç olarak
devam eder. Her an geçmiþe ölür ve geleceðe tekrar tekrar doðar.

Bana gelip sevmekten korktuðunu
söyleyen insanlara sürekli þaþýrmýþýmdýr.
Sevgi korkusu nedir? Bunun sebebi, birini
gerçekten sevmeye baþladýðýnda, egonun
kayýp erimeye baþlamasýdýr. Egoyla bir-
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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.
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.
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 gönullerine olaðanüstü
þekilde nüfuz 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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yaþa. Sana verebileceði tüm suyu içine
çek. Çünkü sana vermeye hazýr.
Korku yüzünden pek çok þey kaçýrýyorsun. Korku yüzünden sevemiyor ya da
sevsek bile yarým yamalak seviyoruz, hep
ortalarda. Hep bir yere kadar seviyor, ötesine geçemiyoruz. Korku yüzünden
arkadaþlýklarýmýzda ilerleyemiyoruz.
Korku yüzünden ibadet edemiyoruz.
Ýnsanlarýn korku yüzünden dua ettiðini
söyleyen pek çok insan var. Bu doðru;
çoðu insan sýrf korkudan dua ediyor.
Ama daha yüce bir doðru var; o da pek
çok insanýn, yine korkudan tam anlamýyla
dua edemediðidir. Korkuyla baþlayabilirler ama korkuyla çok yol kat etmezler.
Sadece resmi, kliþe bir seviyede kalýrlar.
Bazýlarý uygun dualarý eder, ama gerçekten yürekleri harekete geçmez, heyecan
duymazlar; bu coþku deðildir. Onunla
uçmazlar, baþlarý dönmez. Çok dikkatli
hareket ederler ve bu dikkatin sebebi
korkudur. Korku, yeni yaþam tarzlarý,
yeni enerji kanallarý, yeni yönler, yeni
kýtalar keþfetmene izin vermez; seni
engeller. Hep ayný yollarý yürüyüp durursun, ileri geri dolaþýrsýn. Yük trenine dönersin. Korku, yüzleþebileceðimiz en
temel sorunlardan biridir. Eðer korkunun
azaldýðýný hissediyorsan, daha da azalt.
Bu bahçedeki yabani otlar gibidir. Ýnsan
onlarý sürekli çekip çýkarmalýdýr, yoksa
tüm bahçeyi sarabilirler. Eðer onlara izin
verirsen, güller kaybolacak, çiçekler kaybolacak ve tüm bahçeyi otlar saracaktýr.
Kiþi, onlarý sürekli çekip çýkarmalýdýr.
Ancak o zaman bahçe güzelliðini koruya-
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bilir. Tüm kökler yerinden söküldüðünde,
hiçbir sorun kalmaz rahatlayabilirsin.
Tüm çaba, tüm içsel disiplin, tüm çalýþma
budur. Gurdjieff öðrencilerine þöyle derdi:
"Baþ özelliðini bul", çünkü etrafýndaki her
þey ona baðlýdýr. Örneðin, bir insan suçluluk duygusu yaþýyor olabilir. Bu insanýn
baþ özelliðidir ve diðer her þey ona baðlýdýr. Suçluluk duygusundan kurtulduðu
takdirde, diðer her þey kendiliðinden kaybolur. Ve baþka bir insan için, korkusunu
býraktýðý takdirde, geriye býrakýlacak bir
þey kalmaz. Her þey, kendiliðinden kaybolur, çünkü diðer her þey korkuya
baðlýdýr. Eðer bilincini korkudan arýndýrabilirsen, doðru yola gireceksin. O zaman
mutluluðun gerçek yolculuðu baþlar.
NEÞE PANZEHÝRDÝR
Neþe, tüm korkularýn panzehiridir.
Yaþamýn keyfini çýkarmazsan korku
baþlar. Yaþamýn keyfini çýkarýrsan korku
kaybolur. O yüzden sadece pozitif ol ve
daha çok eðlen, daha çok gül, daha çok
dans et, þarký söyle. Daha mutlu kal,
küçük þeylerin tadýný çýkar, çok küçük
þeylerin. Yaþam, küçük þeylerden ibarettir,
ama eðer küçük þeylere mutluluk katabilirsen toplamý muazzamdýr. Harika bir
þeylerin olmasýný bekle. Harika þeyler
olur, olmaz deðil. Harika þeyler, sadece
sen yeni bir zihinle, yeni bir tazelikle,
yeni bir canlýlýk ve heyecanla, küçük,
sýradan, günbegün yaþadýðýn zaman olur.
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Zamanla uyum saðlarsýn ve bu uyum bir
gün büyük bir mutluluða dönüþür.
Dünyada, her zaman harika þeyler
olmasýný bekleyerek bir sürü þey kaçýran
tonla insan var. Olmaz. Sadece küçük
þeylerle olur. Yemek yiyerek, kahvaltý
ederek, yürüyüþe çýkarak, duþ yaparak, bir
arkadaþla konuþarak, sadece yalnýz baþýna
oturup gökyüzüne bakarak ya da yatakta
uzanýp hiçbir þey yapmayarak. Bu küçük
þeyler yaþamý oluþturur. Bunlar yaþamýn
içindedir. O yüzden her þeyi neþeyle yap
ve her þey bir duaya dönüþsün. Coþkuyla
yap. "Coþku" kelimesi çok güzeldir. Te-melinde "Tanrý vergisi" demektir. Bir þeyi
derin bir coþkuyla yaþadýðýnda tanrýsallýk
içindedir. "Coþku" kelimesi tanrýsallýk
içeren demektir. O yüzden yaþamýna daha
çok coþku kat ve korku ve diðer her þey,
kendiliðinden kaybolacaktýr.
Her sabah, büyük bir karar, bir kesinlik,
bir netlikle kendine, bugünün harika bir
gün olacaðýna ve onu doyasýya yaþayacaðýna dair verdiðin bir sözle uyan. Ve
her gece yataða uzandýðýnda, bugün ne
kadar harika þeylerin olduðunu hatýrla.
Sadece hatýrlamak, onlarýn yarýn tekrar
gelmesine yardýmcý olur. Sadece hatýrla
ve bugün olan güzellikleri hatýrlayarak
uykuya dal. Rüyalarýn çok daha güzel olacak. Onlar senin heyecanýný, bütünlüðünü
taþýyacaklar ve sen rüyalarda, yeni bir
enerjiyle yaþamaya baþlayacaksýn.

“Osho. Hiç doðmadý, hiç ölmedi. Yalnýzca bu yeryüzü gezegenini 11 Aralýk
1931 ve 19 Ocak 1990 tarihleri arasýnda ziyaret etti”
(Osho’nun mezartaþýna yazdýrdýðý yazý)
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Hep
Bizimle
Olacaksýn
Sevgili
Hocamýz
Müzisyen, þair, eðitimci Ýsmail Hakký Özkan artýk bu dünyada deðil.
Aramýzdan birçok kiþi ondan müziði öðrendi, inceliklerini anlamaya çalýþarak
müziði bir baþka sevdi. Onun talebesi olmak, onunla birarada olmak, âlemler
arasý, neþeli bir yolculuða çýkýp, tekrar yuvaya dönmek gibiydi. Anlaþýlacaðý
üzere sadece müzik öðrenilmezdi ondan; manevi dünyasý çok geniþ ve zengin,
sevmesini bilen, esas hürmet edilmesi gereken deðerlere, insanlara hürmet
etmesini bilen, kadirþinas bir candý Hakký Hocamýz.
Aldýðý manevi terbiye gereði kendini, deðerlerini hep geride tutmayý tercih
ederdi. Ne kadar neþeli olursa olsun, onu iyi tanýyanlar bilirlerdi ki, herhangi
bir konuda onu etkileyebilecek nokta, o konunun güzel ve hüzünlü yanýydý.
Gönlü her zaman henüz kapanmamýþ bir yara gibi merhamet, acýma, þefkat,
uzak kalmýþlýk, eriþememiþlik, yalnýzlýk duygularýyla doluydu. Dünya çoðu
zaman onu yorar ve üzerdi.
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Kendini ne kadar geriye çekmek istese de, baþkalarý ondan pek çok konuda
geride kaldýðý için öne çýkardý.
Müzik, þiir yeteneði, öðreticilik yeteneði, þaþýrtýcý þekilde kibarlýðý, o kibarlýkla ayný anda sergileyebildiði için þaþýrtýcý olan gerçekçiliði ve dürüstlüðü,
gerektiði zaman hiç çekinmeden yaptýðý ve doðru olduðu için hiçbir þey diyemeyeceðiniz, ancak saygý duyacaðýnýz tenkitleri, etrafýnda karþý konulmaz bir
cazibe, çekim alaný oluþtururdu. Ayrýca tok sesli, yakýþýklý ve çok espriliydi
hocamýz. Esprileri inceydi, mutlaka ders verecek, bir anlam çýkarýlacak derinliði olurdu ve alabildiðine komik olurdu. Bütün bu özellikleri ona hayranlýðýn
yaný sýra her türden kýskançlýðý da beraberinde getirirdi þüphesiz. O zaman
hassas yüreði üzülür, büsbütün geride tutmaya çalýþýrdý kendini. Onu hep
mutlu görmeyi dileyen bizler, ani ölümüyle sarsýldýk. Hiçbir zaman ayrýlmayacaðýmýzý bilmek biraz teselli ediyor bizleri. Ona istediði dünyada ve zamanda
huzur, mutluluk ve sevgi diliyoruz ve onun sevgisini yanýmýzda hissediyoruz.
Ýsmail Hakký Özkan Hocamýza dair geniþ bir tanýtýmý önümüzdeki sayýda
yayýmlayacaðýz. Sanatý hakkýnda kýsa bir bilgi vermek için onun hakkýnda
yazýlmýþ bir yazýdan bir bölümle yetinelim þimdilik:
“Bir çok konuda otodidakt olarak kendini yetiþtiren Ýsmail Hakký
Özkan, Osmanlýca okuyup yazmayý ve Hamparsum Notasýný, ideal
kaligrafileri ile kendi kendine öðrendi. Aruz veznine olan ciddi
hakimiyetiyle, mesnevi, kaside, fahriyye, medhiyye, mersiye, murabba,
þarký, kitabe, hiciv gibi Divan Edebiyatý'nýn hemen her formunda çok
sayýda þiir yazdý. Türk müziði konusunda edindiði derin bilgi ve tecrübelerini, "Türk Musikisi Nazariyatý ve Usulleri-Kudüm Velveleleri"
isimli kitapta topladý.
Bestelediði bir çok eserinin güftesini de kendisi yazan Ý. Hakký Özkan
“Ebced” ile þiirlerine târih düþürebilen þâirlerin önde gelenlerindendir.
Özkan'ýn, otuz beþ tanesi saz eseri olmak üzere Beste, Aðýr Semâî,
Yürük Semâî, Þarký, Türkü, Ýlâhî ve Köçekçe formlarýnda yüz seksen
yedi bestesi vardýr.”
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1960 - 2000 Döneminin
Eðitimine Genel Bakýþ - III
Yalçýn Kaya
TOPLUMDA OKUMANIN
YAYGINLAÞTIRILMASI
Günümüz gençliði okumuyor diye
yakýnýyor, üzülüyor, hattâ bu nedenle
ülkemizin geleceðine kaygýyla bakýyoruz. Kuþkusuz çocuklarýmýzý kitap
okuma alýþkanlýðýndan uzaklaþtýran
baþlýca etken eðitim dizgemizdir.
Öðrencilerin çoðunun evinde kitaplýk
bile yoktur. Pek çok ana-baba kitap
ve gazete okumaz. Çocuklar da o
sevimsiz kitaplarla sadece okulda
karþýlaþýrlar. Dünya listelerine girmiþ kitaplar yasaklanýr, yerine “milliyetçilik”
ve “maneviyatçýlýk” içerikli
düzeysiz kitaplar önerilir.
Okuryazarý yaklaþýk 50
milyon,
genel nüfusu
70 milyon
olan bir
ülkede, bir
kitap eðer en

fazla 1500-3000 adet basýlýyor ve bu
baskýyý da 3-4 yýlda satabiliyorsa (Bu
rakamlar dini içerikli yayýnlar dýþýndaki kitaplar içindir) bu üzücü durum
tam anlamý ile toplumsal bir ayýptýr.
Bizler ulus olarak lükse düþkün, hovardaca yaþamayý seven bir duruma
düþürüldük. Türk gençliðini hattâ
toplumu bu acýklý duruma düþüren
ölmüþ ve halen yaþamakta olan son
dönem siyasetçileri yarattýklarý bu
kuþak ile övünebilirler. Ama eski
kuþaklar, bu durumu en acýnacak bir durum olarak
deðerlendiriyorlar. Kitap ve
gazete okumayan bir
toplum, yaratýcýlýktan yoksun kalmaya, karanlýktan
kurtulmamaya mahkumdur.
21. yüzyýla girdiðimiz
bu günlerde
ülkemizde
kitap yazmak, okumak ve
bulundurmak
son derece
tehlikeler
taþýmak-
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tadýr. TV’lerde suç unsuru silahlar
arasýnda kitaplarýn da görüntülenmesi
düþündürücüdür. Açýk saçýk olduklarý
gerekçesiyle toplatýlan romanlar
(Henry Miller’in Oðlak Dönencesi,
Pýnar Kür’ün Bitmeyen Aþk gibi)
vardýr. Bu yasaklamalar bazan o denli
abartýlmýþtýr ki Fransýzca eðitim
yapan okullarda Albert Camus’ün
Veba, Moliere’in Kibarlýk Budalasý,
Voltaire’in Candide gibi eserlerinin
yaný sýra Larousse adlý ansiklopedi
bile -Rus sözcüðünü, yazýlýþý farklý da
olsa içerdiði için- yasaklanabilmiþtir.
Kitaplarýn önündeki ikinci önemli
engel de ekonomik duvarlardýr. Kaðýt
gibi kitabýn ana ham maddesine zam
yapmak, SEKA’yý satmak hükümet
politikasý olup çýkmýþtýr. Halkýn alým
gücü göz önüne alýndýðýnda ülkemizde kitap fiyatlarý oldukça yüksek,
bu nedenle de kitap okuyan okur
sayýsý giderek düþmektedir. Yýllara
göre okur baþýna düþen kitap sayýsý
ise þöyledir:
1945 yýlýnda 10,2
1950 yýlýnda 11,4
1960 yýlýnda 21,8
1965 yýlýnda 27,8
1970 yýlýnda 20,5
1975 yýlýnda 13,3
1980 yýlýnda 5,7
1985 yýlýnda 5,3
Günümüzde toplumu daha az okur
hale getirip, güdümlü özel TV yayýnlarýna hýz vermek, toplumu geri
býraktýrmak için özellikle uygulan-
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maktadýr. Günümüzün egemen güçleri, kuþkusuz dýþa baðýmlý olarak
aydýnlanmayý geciktirmek-yaralamak
amacýyla düþünmeyen-okumayan ve
tepki göstermeyen bireyler istemektedirler.
Bu arada gençlerimizin en çok satýn
aldýklarý kitaplarýn bir listesini verelim: Metallica, Bilardo Öðretimi,
Burçlar, Egoist Olma Sanatý, Ufo’lar,
Ýkinci Beden, Tufan Öncesi Atlantis,
Atilla’nýn Liderlik Sýrlarý,
Cengizhan’ýn Liderlik Sýrlarý,
Babamýn Bilgelik Kitabý. (Köy
Enstitülü öðrencilerin okuduklarý
maarif soy yapýtlarýný gözünüzün
önüne getirin). Bu tür kitaplarýn
arasýnda toplumsal üst yapý kurumlarýnýn eleþtirisine yönelik bir tek
yayýn olmamasý doðal. Bu kitaplar
listesi, yaratýcý yönlerimizi ve
düþünebilme yeteneðimizi yok ederek
bizleri edilgen birer izleyici, mal
tüketecek, satýþlara destek olacak birimler haline getirmekle
görevlendirilmiþ, programlanmýþ
TV’nin radyonun, sinemanýn, boyalý
basýnýn zaferidir. Reklam kuþaklarýnda markasý olan eþya, markasý olan
okul ve markasý olan diploma, eðitim
dizgemizi bugünlere getirdi. Gene de
son yýllarda, özellikle son 5 yýlda en
çok satan kitaplar arasýnda Atatürk ile
ilgili kitaplarýn olmasý ve bu sayýnýn
giderek artmasý ülkemize çýkýþ yolu
arayan gerçek yurtseverlerin içine su
serpmektedir.
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DÜÞÜNCE EÐÝTÝMÝ
20. yüzyýlýn son çeyreðinde
“geliþmiþ toplum” kavramý yeni bir
anlam kazanmýþtýr. Bu terim, sanayi
toplumunu amaçlamaktan daha çok
bilgi toplumu ya da araþtýrma
toplumu diye adlandýrabileceðimiz
bir toplumu nitelemek için kullanýlmakta. Bir toplum için bilgi
birikimine sahip olmak elbette önemlidir, ama daha önemlisi bilgiyi üretebilmektir. Bilgiyi ise ancak yaratýcý
düþünce üretir. Eleþtirel-yaratýcý
düþünmeyi nasýl geliþtirip yaygýnlaþtýrabiliriz? Bu sorunun yanýtý
kuþkusuz eðitimdir.
Ýnsaný insan yapan öðelerin
tümünün, eþ deyiþle kültürün ancak
%1’ini öðrettiði söylenen 15 yýllýk
okul dönemindeki düþünme eðitiminin okul öncesinde de verilmesi
gerektiðini söylemeliyiz. Korku
yoluyla deðil sevgi yoluyla da olsa,
üstünde düþünülmeden, nedeni niçini
anlaþýlýp benimsenmeden baðlanýla-
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cak her kuralýn, her inancýn çocuktaki
düþünme yeteneðinin geliþmesini
engelleyici etkileri olduðu açýktýr.
Eðitimin-öðretimin, çocuklarýn
yetiþtirilmesini amaçlayan her türlü
etkinliðin bir tek amacý olmalý
“düþünme eðitimi”. Düþünce özgürlüðünün yeniden kurulmasý için
yapýlmýþ uzun mücadelelerin sonucunda insanlar onun deðerini tam bir
bilinçle anlamýþlardýr. Ýnsanlýðýn ilerlemesi düþünce özgürlüðüne baðlýdýr
tümcesini bir aksiyom olarak gençlerin kafalarýna iyice yerleþtirmek
eðitimin ana ilkesi olmalýdýr.
Kuþkusuz bunu yerleþtirmek hayli
zor, çünkü eðitimin ilk aþamalarýnda
uyguladýðýmýz yöntemler yetke temeline dayanmak-tadýr. Çocuklarýmýza
bazen kendi baþlarýna düþünmelerini
de öðütleriz, ne var ki bu güzel
öðüdü verirken onlarýn da bizler, eþ
deyiþle ana-babalar, öðretmenler gibi
düþüneceklerini varsayarýz. Çocuklar
anlayacak yaþa gelince kendilerine
yetkeye dayanarak
söylenen þeylerin
kabulü, ne zaman
akla uygun ne zaman
akla aykýrý olacaðýný
öðretmek de onlara
verilecek eðitimin bir
bölümü olmalýdýr.
Kötü eðitim programlarýnýn yaratýcý
düþünceyi desteklemek þöyle dursun
ezbercilikle yaratýcý
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beyinleri bile körlettiði doðrudur.
Eleþtirel yaratýcý düþüncenin temeli
ise kuþkusuz felsefe eðitimidir. Eðer
bir eðitim sistemi tümüyle çocuklarýn
düþünme olanaklarýný sýnýrlamak
üzere kurgulanmýþsa, lise son sýnýflardaki seçmeli felsefe derslerinin bu
durumu düzeltmesine olanak yoktur.
Asýl gereksinmemiz eriþkin yaþa
gelmeden özgür düþünme alýþkanlýklarýnýn edinilmesidir. Okul ve aile içi
eðitim eðer çocuklarý hizaya getirme,
yola getirmeye dayanýyorsa özgür
düþünce eðitiminden söz açamayýz.
Çocuklar için felsefe eðitimi, verilmiþ doðrulara yönelmek yerine
Sokrates’çi bir yöntemle, diyalog
yolu ile gerçeklerin araþtýrmasýna
yönelerek gerçekleþir. Amaç okumayazma öðretir gibi düþünmeyi öðretmektir. Eleþtirel düþünme, maðara
resimleriyle yaratma serüvenine
atýlan insanoðlunun Antikçaðda
temellerini köklü bir biçimde attýðý,
günümüze uzanan tarih boyunca da
yitirmemek için uðruna binlerce kez
canýný vermekten çekinmediði bir
yetinin adýdýr. Ýnsan, insan olarak
doðmuþ ama ancak bu yetisini
geliþtirdikten sonra birey olabilmiþtir.
Prof. Philip Hobsbaum þöyle der:
“Eleþtiri eðitimi bir yerde bireyin
eðitimidir. Eleþtirinin irdelenmesi
eyleme geçmiþ dilin irdelenmesidir.
Sözel bir toplumda bu, doðrudan
uygarlýðýn irdelenmesi anlamýna
gelir.”
Ortaöðretimden hiçbir düþünme
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eðitimi almaksýzýn gelen eleþtirel
düþünceden yoksun gençlere üniversite eðitimi sýrasýnda bu eðitim nasýl
verilecektir? Ayrýca ortada tarihin
akýþýyla kanýtlanmýþ bir toplumsal
gerçek daha var. Eleþtirel düþünme
yetileri buna yönelik bir eðitimle
geliþtirilmeyen beyinlerin taþýyýcýlarý,
birer yetiþkin olduklarýnda ancak
buyurmayý ya da emir dinlemeyi
becerebiliyorlar. Bu türlü özürlü
kiþilere düþüncenin sesiyle ulaþmak
olanaksýzdýr. Özgür düþüncesini
geliþtirememiþ bireyler ile “diyalog”a
girildiðinde gerçekte yapýlan þey bu
kiþilerin “monolog”larýný dinlemek
olacaktýr. Bu bireyler buyuracak konumda olmadýklarýnda tek yapabilecekleri þey buyruk almaktýr.
Eðitimcilerimizin yapacaklarý þey:
Ýlkokuldan baþlayarak düþündürerek
öðretmeyi hedeflemek, ezbercilikten
vazgeçmek, öðretmene aðzýndan
çýkan her bilginin, sözün doðru
olduðu bir makam yerine öðrencilerle
birlikte yürüyen bir rehber kimliði ile
bakmak.
Bir yandan seçmen yaþýnýn 18’e
indirilmesini savunurken öte yandan
ayný titizliði düþünce eðitimi için
göstermiyoruz. Düþünme özgürlüðü
kavramýný aðýzlarýmýzdan
düþürmezken bu özgürlüðün içeriðini
genç beyinlere açýklayabilecek bir
eðitimi vermekte sürekli gecikiyoruz.
Diyalog kurmayý görünüþte aydýn
tavrýnýn birinci koþulu sayarken, yüksek öðretim de dahil öðretim kurum-
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larýnda diyalog kurma arayýþý
içerisinde olan öðrencilerin bu tutumlarýný kimi zaman “haddini bilmezlik,
çizmeyi aþma” diye niteliyerek,
diyaloglarý kaynaðýnda susturmak
eleþtirel düþünceyi henüz bir yaþama
biçimi olarak benimsememiþ bir
toplumun kendine özgü olgularýdýr.
12 Eylül düzeninin yüksek öðrenime vurduðu en önemli darbe
“üniversite” kavramýna taban tabana
zýt olan Ýmam-Hatip çýkýþlýlara Ýlâhiyat Fakülteleri dýþýndaki tüm yüksek
eðitim kurumlarýnýn kapýlarýný açmýþ
olmasýdýr. Kur’an Kurslarý’ndan
yetiþip Ýmam-Hatip Liselerinde
okuyan öðrenciler eðitimleri boyunca
“Tek gerçek vardýr, o da kutsal
kitabýn sözleridir, filanca kiþinin deyiþleridir” yolunda sorgusuz sualsiz,
eleþtirisiz, kuþku duymaksýzýn her
denileni kabullenmesi sonucunda bilime tam ters bir anlayýþ edinmiþlerdir.
Çaðdaþ üniversite “Kesin görüþlerle yola çýkanlarýn, çok geçmeden en
koyu karanlýk çukurlarda boðulacaklarý” gözlemi üzerinde bilim
yapar.
“Sürekli deðiþen gerçekliðin,
deðiþmez açýklamasý olamaz; gerçekler, deðiþmez yasalara baðýmlý kýlýnamaz. Yaþam yasalarý, inançlarý
izlemez, yasalar ve inançlar yaþamý
izlerler” deyiþi bilimin en önemli
ilkesidir. Bu nedenle de inançlarýn
gölgesinde bilim yapýlamaz.
Bu düþünce dizgesi ile týp fakültesine gelen bir kýz öðrenci erkek
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kadavrasý üzerinde çalýþmak
istemediðini, tersine erkek öðrenci de
kadýn kadavrasý üzerinde çalýþmak
istemediðini açýkça söylemekte ve
dekanlýða verdikleri dilekçe de
“kadavralara don giydirilsin” demektedirler. Padiþah II. Mahmut zamanýnda gayrimüslimlere, gayrimüslim
kadavralarý üzerinde çalýþma izni
çýkarýlan Osmanlý’dan sonra
günümüz Türkiye’sinde de benzer
yaklaþýmlar sergileniyor.
KUR’AN KURSLARI
Bütün Türkiye yüzeyinde, hemen
her köy ve mahallede izinli izinsiz
faaliyette bulunan Kur’an
Kurslarý’nýn sayýsýný kimse bilmiyor.
Ancak bu kurslarda milyonlara varan
sayýda çocuðun din eðitimi kisvesi
altýnda beyinlerinin yýkandýðý biliniyor. Burada artýk söz konusu olan bir
beyin savurganlýðýdýr. Kimbilir ne
yetenekli beyinler, bilimin ýþýðýndan
yoksun býrakýlarak daha çiçeklenmeye bile fýrsat bulamadan heba olup
gidiyor. Üstelik bu çocuklarýn ilerde
bilime düþman birer yobaz olma
olasýlýklarý da var.
Yalnýz Istanbul’da 1984-1985 yýllarý
arasýnda 80’i yatýlý olmak üzere 239
Kur’an Kursu varmýþ. Bu kurslar
1990 yýlýnda 280’i bulurken, ortaokul
sayýsý sadece 255 kadarmýþ. Ortaokul
yerine geçen üç yýllýk eðitimin ardýndan öðrencilerin büyük bölümü
Ýmam-Hatip Liselerine geçiyor. Yatýlý
öðrenciler sabahtan akþama kadar

SEVGÝ DÜNYASI

Kur’an, “siyer ve ahlâk”, itikada
yönelik dersleri görüyorlar. Kur’an
Kurslarý’nda genel kültür bazýnda
ders yok, sadece bazý öðleden sonralarý hocalar sohbet toplantýlarýnda
dini konularda genel bilgiler veriyorlar. Çocuklar modern yaþamýn hiçbir
olanaðýndan yararlanmýyorlar, ne televizyon seyrediyor ne de spor yapýyorlar, kuþkusuz sinema, tiyatro da
yasak. Karþý cinsten olanlarla yakýnlýk ise “haram”.
Yoksul halk çocuklarýna, onlarý
toplumda yaratýcýlýða doðru götürecek, teknik kalkýnmaya katkýda bulunacak, çaðcýl bilgilerle donanmýþ
okullar yerine, ölü gömdürmeyi lâyik
görenlerde, halka ikinci sýnýf insan
gözüyle bakmak gibi bir anlayýþ yatmaktadýr. Nitekim, Ýmam-Hatip
Okullarýný kuranlar, sayýlarýný her yýl
hýzla artýranlar, ne hikmetse kendi
çocuklarýný bu okullarda okutmaz, en
alâ kolej ve üniversitelere yollarlar.
Eðitim sistemimizin günümüzde
bizleri nereye getirdiði artýk belli
olmaya baþlamýþtýr. Gündelik gazetelerde gün geçmiyor ki yeni bir hortumlama, banka boþaltma, þaibeli þirket batýrma, vatandaþtan topladýðý
parayla yurtdýþýna kaçma olayýna
rastlamayalým. Bu tür iþleri yapanlarýn neredeyse tümünün “tahsilli”
üstelik “yüksek tahsilli” oluþu hayli
düþündürücüdür.
Bu konuyu irdeleyen, kimilerince
“çaðdýþý kalmýþ” sayýlan eski bir
eðitimci bakýn neler söylüyor:
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“Bunca hýrsýzlýklara, yolsuzluklara
bulaþan adamlar nasýl yetiþtiler,
hangi okullarda okudular? Bir
köylünün dediði gibi «Hepsi de yüksek öðrenimden geçmiþ, üniversiteler
bitirmiþ adamlar, bu hünerlerini
okullarda mý öðreniyorlar?» Eðer
öyle ise nasýl bir eðitim bu? Üstelik
bilindiði gibi 1950’den sonra
okullara din ve ahlâk dersi kondu.
Din ve ahlâk dersi de okudu bunlar.”
Ülkemiz yalnýzca eðitim alanýnda
deðil, ekonomik, politik alanlarda da
gerici çýkar çevrelerinin tehdidi altýnda. Cumhuriyet gazetesinde yazdýðý
bir makalede ADD Altýndað Þube
üyesi Fevzi Gökalp aþaðýdaki sayýlarý
veriyordu:
“Ülkemizin getirildiði þu noktaya
bakýnýz...
601 Ýmam-Hatip Lisesi
905 gerici özel okul,
2000 yurt ve pansiyon,
5 fen lisesi,
5029 Kur’an Kursu,
5000’e yakýn dershane,
7 büyük holding,
4000 þirket,
11 özel finans kurumu,
1000’e yakýn vakýf ve dernek,
150 radyo ve 41 televizyon,
520 gazete ve dergi...
Ülkemizin, Cumhuriyetimizin,
Atatürk devrim ve ilkelerinin geleceði, bizlerin, çocuklarýmýzýn ve
torunlarýmýzýn geleceðidir.”
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Tanrý’dan Dilerken
Tanrýdan gururumu yok etmesini istedim.
Tanrý 'Hayýr dedi, Gurur benim yok edebileceðim bir þey deðil, Senin
býrakabileceðin bir þeydir.' dedi.
Tanrýdan sakat çocuðumu iyileþtirmesini istedim.
Tanrý 'Hayýr dedi, Onun ruhu saðlam, vücut o kadar önemli deðil, O
geçici bir þeydir.' dedi.
Tanrýdan Bana sabýr vermesini istedim.
Tanrý 'Hayýr dedi, Sabýr büyük acýlar çekilerek öðrenilebilecek bir þeydir. Sabýr verilmez, hak edilir.' dedi.
Tanrýdan Beni mutlu etmesini istedim.Tanrý, 'Hayýr dedi, Ben sadece
nimetlerimi sunarým, Mutlu olmak sana baðlý...' dedi.
Tanrýdan Beni çektiðim acýlardan kurtarmasýný istedim.
Tanrý 'Hayýr dedi, Çektiðin acýlar günlük kaygýlarýnýn önemsizliðini
anlamaný, onlardan uzaklaþmaný ve bana daha çok yaklaþmaný saðlar.'
dedi.
Tanrýdan Ruhumu olgunlaþtýrmasýný istedim.
Tanrý 'Hayýr dedi, Kendi kendine olgunlaþmalýsýn, ama meyvelerini
alman için yardým edeceðimden emin olabilirsin.' dedi.
Tanrýdan Hayatý sevmemi saðlayacak her þeyi istedim.
Tanrý, 'Hayýr dedi, Ben sana hayatý vereceðim. Böylece hayata dair
her þeye ancak sen sahip olabilirsin.' dedi.
Tanrýdan, Tanrýya duyduðum sevgiyi, baþkalarýna da duyabilmeyi
istedim.
Tanrý þöyle dedi: 'Ohhh! Nihayet doðru bir þey istedin. 'Ruhu olgunlaþmamýþ bir kul Tanrýya hep 'bana ... ver' ile biten dualar eder.
Olgunlaþmýþ bir ruh ise '. vermemi saðla' diye bitirir dualarýný.............
Steve Goodier'in 'Bir Dakika Hayatinizi Deðiþtirebilir' adlý kitabýndan alýnmýþtýr.
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Eski Gün Iþýðýnýn Son Saatleri
Yazar: Thom Hartman Çeviren: Arýn Ýnan

Sosyal Yapýlarda
Güç Ýliþkisi ve
Eþgüdümlü Çalýþma
“Üretilen her silah, yola çýkan her
savaþ gemisi ve atýlan her roket esasýnda aç, susuz, evsiz ve çýplak olanýn
hakkýndan çalýnanlarý simgeler.
Silahlanan dünya sadece para harcamakla kalmaz, ayný zamanda iþçilerinin
terini, bilim adamlarýnýn dehasýný ve
çocuklarýnýn umutlarýný harcar.”
Eisenhower, Amerikan Baþkaný (1953)

Ýnsanlar tarih boyunca, baþlýca iki
türde sosyal yapýlanmaya sahip
olmuþlardýr. Bunlar, Þehirler/Eyaletler
ve Kabileler þeklinde olmuþtur.
Kabileler insanlýðýn bilinen tarihi
içinde 100 bin yýllýk bir geçmiþe sahiptir. Bilinen en küçük kabile birimi
ailedir. En büyüðü ise 50 ila bir kaç
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yüz kiþiden oluþur. Kabile hayatlarý
incelendiðinde, onlarýn en baþarýlý sistemler olduklarý anlaþýlýr. Kabileler
bundan tam yedi bin yýl önce gezegendeki insan ýrkýnýn tek temsilcileriydiler.
BÝR KABÝLE GRUBUNUN
SOSYAL YAPISI
Kabile hayatý stresten arýnmýþ, tatmin
edici ve þehir hayatýyla kýyaslandýðýnda
insana daha fazla serbest zaman
tanýyan bir hayattýr. Kabileler beþ ana
özellikleriyle karakterize edilebilirler:
1. Politik baðýmsýzlýk
2. Eþitlikçi yapý
3. Daima yenilenebilir yerel kaynaklardan faydalanýrlar
4. Kimlik anlayýþlarý kendilerine
hastýr
5. Diðer kabilelerin kimliklerine
saygý gösterirler

adýna konuþabilecek veya otoriteyi
temsil edebilecek tek bir kiþiyle
konuþup, pazarlýklarý onunla yapmaya
böylece bu kiþiyi para veya alkolle
satýn almaya baþladýlar. Kabilenin geri
kalaný anlaþmaya uymayýp da topraklarýný, minerallerini veya anlaþmaya
dahil olan þeyleri vermekte direnince,
baský uygulayabiliyorlardý. Bu tarz
yöntemlere bugün bile Amerikan
Hükümetlerinin politikasý gereðince
baþvurulabilmektedir.)
EÞÝTLÝKÇÝ YAPI
Liderlik rolü, kabilelerde üstünlüðü
ifade etmez. Bunun elbette ki istisnalarý
mevcuttur ancak antropolojik kayýtlar
bunlarýn oldukça nadir olduklarýný
göstermektedir.

POLÝTÝK BAÐIMSIZLIK
Kabileler politik yönden baðýmsýzdýrlar. Amerika kýtasýna yerleþmek üzere
gelen beyazlar buranýn yerli halký olan
Kýzýlderililerin tümünün ayný sosyal
organizasyona dahil olduðunu düþünmüþ, ancak yanýlmýþlardý. Örneðin 30
ila 50 kiþiden oluþan bir kabileyle her
hangi bir pazarlýða oturduklarýnda,
bunun ayný dili konuþan tüm
Kýzýlderililer için de geçerli olacaðýný
düþünmüþlerdi. Halbuki durum bunun
tam tersiydi, çünkü her biri politik yönden tümüyle birbirinden baðýmsýz olan
binlerce Cheyenne, Apache veya Paiute
vardý. (Daha sonra beyazlar kabile
“Rosebud Þefi” Paul Calle
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Amerika'ya yerleþmek üzere gelen
Avrupalýlar bunu ilk baþlarda anlamamýþlar ve bir nevi geri kalmýþlýk
diye algýlamýþlardý. Bu nedenle de
kabilenin lideriyle konuþtuklarýnda
kabilenin geri kalanýný ikna edebileceklerine inanmýþlardý. Esasýnda kabile liderliði bir komite neticesinde tespit
edilmekte ve bu komite bile otorite
kurmak yerine insanlarýna tavsiyelerle
yol göstermeye çalýþmaktadýrlar. Kabile
mensuplarý kaynaklarý nasýl paylaþýyorlarsa, gücü de aralarýnda ayný þekilde
paylaþmaktadýrlar.
Ýsrail'de kurulan Kibbutz sisteminin
ortaya koyduðu gerçek de bundan farklý deðildir çünkü bu tarz komün sistemler küçük gruplarda daha iyi iþlemektedir. Modern dünyanýn insanlarý þifacýlarýn, þamanlarýn ve þeflerin kabile sistemlerinde yüksek statülere sahip olduklarýný varsayma yanlýþýna düþmektedirler. Bu tarz kabilelerle yakýn iliþkiler kurmuþ olan kiþilerin tuttuklarý
kayýtlar okunduðunda, her kabile
üyesinin birbiriyle eþit sayýldýðýný
anlayacaktýr. Çünkü üyeler üzerlerine
aldýklarý sorumluluklarý bir otorite aracý
olarak kullanmak yerine bunu bir
hizmet fýrsatý diye algýlamaktadýrlar.
DAÝMA YENÝLENEBÝLÝR
YEREL KAYNAKLARDAN
FAYDALANMA
Kabileler daha önce de sözünü
ettiðim gibi, öncelikle bölgelerindeki
besin kaynaklarýný tüketirler. Buradaki
kaynaklar tükenmeye yüz tuttuðunda
ise hemen baþka yerlerdeki kaynaklara
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yönelirler. Bazý kabilelerin düzenli
olarak ziyaret ettikleri kaynaklar vardýr,
bir sonrakine geçmeden önce, buralarda en az bir kaç ay en fazla da bir kaç
yýl kalýrlar. Bunu yaparken de ilk
ziyaret ettikleri bölgenin kendisini
yenilemesine izin verirler.
Kaynaklarýn "Yerel" ve "Yenilenebilir" olmalarý çok önemlidir.
Kabileler bulunduklarý doðal çevreyle
yakýn bir temas halinde olduklarýndan
dolayý, tabiatýn deðerini ve önemini
vurgulayacak dinsel ve sosyal sistemler
geliþtirmiþlerdir.
KENDÝLERÝNE HAS BÝR
KÝMLÝK ARAYIÞI
Kabileye yeni bir bebek doðduðunda
üyeler ona kimlik verirler. Üyeler birbirlerini hiç bir þekilde belli bir kalýba
sokmaya çalýþmazlar. Onlara göre her
kesin kendine göre bir yaþam tarzý,
dünyayla ilgili kendine ait bir hikâyesi
ve kendine en iyi þekilde hitap ettiðini
düþündüðü bir Tanrýsý vardýr. Örneðin
bir Apache Kýzýlderilisi, kendini bir
Cree diye nitelemektense, bir kurt veya
bir dað gibi nitelendirmeyi daha çok
sever. Ýþte bu tarz bir inanýþ, kabilelerin
binlerce yýldýr yaþayabilmesine ve
günümüze kadar gelebilmesine olanak
tanýmýþtýr.
DÝÐER KABÝLELERE
SAYGI GÖSTERME
Kabileler, her hangi bir rekabet durumu ortaya çýktýðýnda veya çözmeleri
gereken her hangi bir müþkül durumla
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karþýlaþtýklarýnda, çoðunlukla birbirleriyle eþgüdümlü çalýþmayý tercih
ederler. Kabileler sosyal, dinsel veya
diðer uygulamalarý nedeniyle birbirlerine bazen farklý gözle bakabilseler bile,
tarih boyunca asla soykýrým yapmamýþlardýr. Baþka bir kabileyle savaþsalar
bile onlarý tümüyle yok etmeyi asla
düþünmemiþlerdir. Genellikle de baþka
kabilelerden kýz alýp-vererek, güçlü bir
genetik bað kurmayý öne almýþlardýr.
Diðer kabilelerin mensuplarýný: "Onlar"
diye ötekileþtirmekten ziyade "Biz"
kavramýný oluþturmaya çalýþmýþlardýr.
Antropologlar, kabile içi çatýþmalarýn
olabileceðini ancak bunlarýn nadiren
ölümle sonuçlandýklarýný söylemektedirler.
ÞEHÝR/EYALETLERÝNÝN
SOSYAL YAPISI
Ýlk þehir veya eyalet sistemi bundan
yaklaþýk 7 bin yýl önce organize
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edilmiþti. O zamandan beri de dokunduklarý tüm kabile
yapýlarýný sistematik
biçimde imha ederek
bugüne kadar geldiler. Hele bu yüzyýl,
kabilelerin görülmedik sayýda yok
edildiði bir yüzyýl
olmuþtur. Örneðin
sadece Brezilya,
1900 ile 1950 yýllarý
arasýnda 87 tane
kabileyi yok etmeyi
baþarmýþtýr. Ve
bugün kabileler tüm
dünya nüfusunun sadece yüzde 1'ini
veya yüzde 2'sini temsil etmektedirler.
Görüldüðü gibi insanoðlunun
ilerleyebilmesi için ilkel diye nitelendirilen insanlarýn katledilmeleri
gerekmiþtir (!). Darwin ve Thomas
Huxley, kabile yaþamýnýn sona
ermesinin aslýnda doðal bir süreç
olduðunu söylemiþlerdir. Çünkü
kabileler ilkeldiler ve bizler ise ileriydik. Doðal seleksiyonun iþlerliðine
devam edebilmesi için de er ya da geç
kabile hayatlarý sona erecekti zaten.
Ayný þey binlerce bitki ve hayvan nesli
için de geçerli olmamýþ mýydý? Hayatta
kalamayanlar, silinmeye mahkumdular.
Ve bu tüm dünyanýn iyiliði için gerekli
bir durumdu.
(Gelecek Ay: "Politik Dominasyon"
baþlýðýyla konumuza kaldýðýmýz yerden
devam edeceðiz)
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Canlý KRYON Celsesi

“DNA’nýn Ýyileþtirici
Dokuzuncu Katmaný” - II
Bu canlý kanallýk Moskova, Rusya’da verildi 14 Mayýs 2010
Çeviren: Saffet Güler
(Geçen Sayýdan Devam)
Dokuzuncu Katman
DNA Dokuzuncu Katman þifa katmanýdýr, ancak kimyasal 3B çifte sarmal katmaný olan DNA Birinci Katman
ile çalýþmak zorundadýr. Bunu yapmak
zorundadýr! Çünkü istediðiniz kadar
çok boyutlu olabilirsiniz, ama kendinizi
iyileþtirecekseniz, bunu kendi gerçekliðinizde göreceksiniz, öyle deðil mi?
Çok boyutlu parça, ikinci parça 3B
parça ile çalýþmalýdýr – genlerin

motoru. Aniden, bir ile çalýþan dokuz
görürsünüz. Bunlarý birbirine ekleyince
10’u elde edersiniz. Nümerolojide, bu
1’e indirgenir. Buna bakýn. Baþlangýç
ve son [9 ve 1], tamamlanma ve
yenilenme. Nümerolojik olarak,
baþlangýca ve sona sahipsiniz. Bunlar
eski bilginin tamamlanmasý ve yeninin
baþlangýcý þeklinde birlikte çalýþýrlar.
Aranýzda týp doktoru ve DNA
araþtýrmacýsý olarak gizlenen ünlü bir
Lemuryalý var. O, öðretmen Peggy ve
partnerim [Lee] ile ayný zamanda
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uyandý. Bugün benim önümde oturuyor. Önceden bildiði þeyi henüz
yeniden keþfettiðini biliyorum. O size
DNA’nýn çok boyutlu veçhelerine
konuþan çok boyutlu bir fizik icadý
getiriyor.
Bunu berraklaþtýrmak istiyorum.
DNA’nýn %90’ýna (kuantum
bölümüne) mümkün olan iletiþimin
birkaç niteliði vardýr. Ýnsan bilinci en
kuvvetli olandýr ve Ýnsanlar kendilerini
3B yapýsýndan uzaklaþtýrabildikleri
zaman en etkilisi olacaktýr. Birçok
insan buna sahip ve yapýyor! Enerji
çalýþmasý sonraki en kuvvetli olandýr
ve gezegende daha fazla popüler hale
geliyor. Kadim yöntemler basittir ve
yýllardýr sizinle birlikteydi. Sonra temel
fizik vardýr. Bunun çalýþtýðý þekli dinleyin.
Bir icadýn fiziði çok boyutlu, zeki
DNA’yý nasýl etkileyebilir? Sadece tek
bir yol vardýr: Ýcat, o icadý yapanýn
(mucidin) niyetini görür. Burada gözleri yerinden fýrlattýðý görülen 3B dýþýnda bir þeylere sahipsiniz. Ama kuantum
fiziði buna benzer. Eðer ýþýk bir Ýnsan
tarafýndan gözlenmesiyle kendi þeklini
deðiþtirebiliyorsa, Ýnsan beyninin icatlar yapan bilincinin amaç ve niyetten
etkilenebilmesi o kadar garip mi? Bu
durumda, yanýt þudur, bu onun þeklidir!
Neden Tesla lineer olmayan yolda o
kadar parlaktý? Çünkü onun beyni
lineer olmayan niyete uyumluydu.
Tesla ’nýn ayarlanabilir kütleyi keþfettiðini biliyor muydunuz? [Bu Kryon’un
anti – yerçekimi tanýmýdýr]. Kütleyi
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ayarlayarak (akort ederek) nesneleri
hafifletebilir ve aðýrlaþtýrabilirsiniz. Bu
zeki tasarýmcý manyetikler ile yapýlýr.
Ama henüz bilgisayarlar olmadýðý için
Tesla bunu kontrol edemedi. Ancak
onun beyni çok boyutlu frekanslara
uyumluydu ve ona “kutunun dýþýnda
düþünme” yeteneðini verdi.
Size boyutlar arasý bir icat veren
Ýnsan bilinci, icadýn kendisinin özelliðine massedilmiþtir (emdirilmiþtir).
Bunu açýklamak zordur. Bunu mucidin
niyetinin cihazýn metali üzerine enerji
damgasý olarak düþünün. Nasýl kullanýldýðý önemli deðildir, o DNA’ya
konuþur ve DNA bilgiye tepki verir.

Þimdi, çok boyutlu haller
lineer deðildir, bu nedenle
bunlarýn nasýl iþlediðini
anlamak için bildiðiniz her
þeyin mantýðýný fýrlatýp atmak
zorundasýnýz. Fizikte
öðrendiðiniz tüm matematiði
fýrlatýp atmak zorundasýnýz,
özellikle genelde enerji ile ilgili
olanlarý. Örneðin, ters kare
yasasý tamamen 3B yasasýdýr.
Ancak, çok boyutlu halde,
küçük bir parça uzun bir yol
gider. Bazen aslýnda çoðaldýðý
görülen bir enerji verilir.
Bunun nedeni, çok boyutlu
enerjinin aslýnda bilgi transferi
olmasýdýr.
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Bir Bakmak Ýçin
Hücresel Yapýya Girmek
Lineer kimyasal halde, istediðiniz
tepkimeyi almak için kimyasal bir kütleyi baþka bir kimyasal kütleye
atarsýnýz. Çok boyutlu halde, süptil talimatlar verirsiniz. Bir an için sizi hücresel yapýya götürmek istiyorum. Size
tokalaþmayý göstermek istiyorum.
Þimdi yavaþ ilerle partnerim, çünkü
sizi bu niteliðe hiç bu kadar uzak
götürmedik.
Hücresel yapýyý hayal edin – o
güzeldir ve zarif bir modeli vardýr.
Þimdi hücresel yapý, DNA gibi iki
bölümdür. Bir bölüm lineerdir ve diðer
bölüm çok boyutludur. Buna
mikroskopta bakýn, sadece lineer olaný
görürsünüz… kimyasal parçalar. Çok
boyutlu olan görünmez parçayý
görmezsiniz. Ancak çok boyutlu olan,
3B kadar gerçektir. Kimyasal olarak
sahip olduðunuz her þey kadar gerçektir. Eðer çok boyutlu mikroskobunuz
olsaydý, bunu da görebilirdiniz. O ezoterik deðildir – yani, Ýnsanlara görünmez deðildir. O gerçektir. Orada,
birçok boyutlarda bulunan güzel bir
hücresel yapý vardýr.
Þimdi, partnerime verdiðim bu süper
basit çizimde hücrelerin birbirleriyle
nasýl çalýþtýklarýný izleyin. Birbirlerine
baðlanma þekline bakýn. Onlar zekidir.
Aslýnda, burada size göstermediðim
þeyler var. Bir seri delikler ve ufak
çukurlar gibi dýþarý iten yükselmiþ bölgeler vardýr. Bir hücre diðerini görür ve
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bir kilidin kapýya uymasý gibi birbirlerine uyarlarsa, birbirlerine hizalanýrlar
ve onlara (bölündükleri hücrelere)
yaradýlýþýn bilgisini vermek zorunda
olduklarý sistemik bilgiyi kullanarak
bölünürler. Bu þekilde yaþamýn kimyasýný yaratýrlar. Bölünmeye, yeniden
oluþmaya hazýrlanýrlar. Birbirlerinin
kutupluluk kalýplarýný görürler.
Bunun Çalýþma Þekli
Sevgililer, burada manyetizm adý
verilen çok boyutlu bir nitelik vardýr ve
ben manyetik üstat oldum. Belki tüm
bu manyetik konuþmanýn Dünya ile
ilgili olduðunu düþündünüz? Hayýr. Bu
DNA ile ilgili. Hücreler manyetiktir –
yalnýzca manyetik deðildir, karmaþýk
þekilde manyetiktir. Her biri de.
Biyoloji bu þekilde geliþir. Bir hücre
diðerinin manyetik kalýbýný görür ve
kilitteki bir anahtar gibi, birbirlerine
uyarlar; ne yapacaklarýný bilirler. Size
genel bir senaryo vereyim. Gelen bir
virüs, akýllý bir virüs, manyetik bir
virüs! Virüs de biyolojidir ve o da çok
boyutludur. Onun da DNA’sý vardýr.
Buna hiç þüphe etmeyin. Onun gündemleri vardýr ve ayrýca zekidir. Aynen
sizin gibi çekirdeðinde hayatta kalma
vardýr. Ýzleyin: O kendisini zekice
hücreye baðlar. Nasýl? Oraya ait olan
saðlýklý bir hücrenin manyetiklerini
taklit eder. O akýllý ve zekidir.
Ev sahibi hücre bu tokalaþma hilesiyle kandýrýlýr ve bir araya gelirler.
Aniden, virüs “içerdedir”. Sistemin
içindedir ve geliþmeye ve hýzla bölün-
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meyle çoðalmaya baþlayabilir. Þimdi,
iþte bedenin 3B tepkisi. Hücreler bir
arada olduðunda, hücrenin kimyasý
kandýrýldýðýný bilir. Çünkü virüs
“içerde” olduðunda, kendisini artýk
gizleyemez. Bu nedenle ev sahibi hücre
yardým çaðrýsý yapar. Burada ordu
gelir! Hastalýk ile savaþmak ve hýzla
içeri giren istilacýyý öldürmek için
tasarlanmýþ çok büyük beyaz kan
hücreleri. Beyaz kan hücreleri kitleler
halinde ulaþýrlar. Oraya gelirler ve
virüs onlar için tamamen görünmezdir!
Virüsü göremezler, çünkü kopyalanabilir olan manyetikler vasýtasýyla düzgün hücresel yapýyý taklit eder. Beyaz
kan hücreleri ne yapacaklarýný bilmezler! Yanlýþ bir þey olduðu sinyalini
aldýlar, ama düþmaný ayýrt edemiyorlar.
Þimdi, yukarýdaki senaryoda ve
bedeninizin çalýþmak için tasarlanma
þeklinde yanlýþ olan bir þey var. Size
hikâyenin geri kalanýný vereyim.
Aniden, boyutlar arasý bir talimat seti
gelir. Belki bu sizin kafese hitap etmenizdir – kendi kuantum alanýnýz –
onunla aþama aþama olan bir iþlemde
çalýþabilmeniz için tasarlanmýþ bir sistem olan kafesiniz. Veya belki de buna
gereksiniminiz olmadýðý yeterince yüksek bir seviyede titreþiyorsunuz.
Herhangi bir 3B yapýsý olmadan direkt
olarak hücreleriniz ile konuþabiliyorsunuz. Bu iyidir. Bu gezegenin tüm
üstatlarýnýn yaptýðý þeydir. Veya belki
örneðin zeki DNA’ya talimatlar veren
bir icat gibi, çok boyutlu bir icat vardýr.
Bu, kadim insanlarýn nasýl yapýldýðýný
bildikleri bugün eksik olan parçadýr.
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Þimdi, hikâyeyi tekrar gösterelim. Hücre vardýr, tamamen
saðlýklý ve bölünmenin tokalaþmasýna hazýr. Önceki gibi virüs
gelir. Ama bu kez, DNA’ya verilmiþ olan ilave bilgi vardýr. Ev
sahibi hücre þimdi virüsü görebilir! “Gelen virüsü gördüðün
zaman, manyetik kalýbýný
deðiþtir” diyen bir bilgi aldý.
Virüs hücreye önceki gibi gelir,
ama bu kez kilitte anahtar yoktur. Bu kez hücre bölünmesini
onaylama için tokalaþma veya
bir aldatmaca yoktur. Hücre
beyaz kan hücrelerine seslenir.
Beyaz kan hücreleri tekrar
gelirler, ama bu kez virüsü
görürler, çünkü hücreyle birleþmek için ev sahibini kandýramamýþtýr. Yalnýz kalýr. Beyaz kan
hücreleri anýnda onu yok eder.
Oh, ama hepsi bu deðil. Görüyorsunuz, DNA zekidir. O kuantumdur ve
bundan dolayý, sistem geniþliðinde bir
sinyal gönderir. Dokuzuncu Katman,
þifa katmaný ileri çýkar ve Ýnsan
bedeninin 100 trilyon bölümünün ve
parçasýnýn manyetik özelliklerini
deðiþtirir; tüm DNA sistemik talimat
seti ayný anda hep birden deðiþir.
Virüsün þansý yoktur. Tüm beden bilir.
O içeriye yerleþtirilmiþtir! Dokuzuncu
Katman insanýn bildiði en saldýrgan
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hastalýklara, hatta “tedavi edilemez”
olan hastalýklara karþý sizin en iyi
savunmanýzdýr. Boyutlar arasý bir
kuvvet hücrelerin kendilerini savunmalarý saðlayan programý yeniden
yazdý.

Kanser saldýrgandýr ve
bedenin onu kabullenmesi için
hile yapar. Beden onu denge
dýþý bir büyüme olarak görmez.
Yardým bile istemez. Gerçek þu
ki, Dokuzuncu Katman onu
görmek ve durdurmak için
tasarlanýr. Ancak mevcut
DNA’ya verilen herhangi türde
yeni talimat setleri olmadan,
hiçbir þey iþlemez. Onunla
çalýþmasý için insan bilincine
gereksinimi vardýr. Hastalýk
belirtilerinin kendiliðinden kaybolmasýný iþittiniz mi? Size
bunun yanýtýný vermiþ olduðumu
hiç düþündünüz mü? Bu bir
gizem deðildir. Ýnsan Varlýðý
DNA’ya verilen talimatlarý
yeniden yazdý!
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tekrarlýyorum. Bir kolu ve bacaðý
yeniden büyütebileceðiniz bir gün gelecek. Nasýl? Tüm yapmanýz gereken
DNA’ya yeni sistemik talimatlar vermektir. Eski talimatlar DNA’ya bunu
sadece rahimde gerçekleþtirmesini
söyler. Talimatlarý deðiþtirin!

Son olarak, kadim insanlarýn
bildiði sýrlarý biliyorsunuz.
Onlar gerçekten yüzlerce yýl
yaþadýlar mý? Evet, çoðu
yaþadý. 3B’nin dýþýnda yaratmayý biliyorlardý. Modern týbba
mitoloji ve saçma hurafe olarak
görünecek olan þey, boyutlar
arasý mekanikler idi. Ýçinde
yaþadýðýnýz gerçekliði tekrar
ziyaret etme zamanýdýr. Fizik
her bir atomun merkezinde 11
boyuttan fazlasý olduðunu
söylediði zaman, o zaman neden
bu boyutlarýn yalnýzca dördünün çalýþtýðýna karar veriyorsunuz? Bedeninizde 3B biyolojiniz ile çalýþan ve sizin için
çalýþmaya hazýr olan bir enerji
[Dokuzuncu Katman] olduðu
Yeni bir hücre dokusu desenini nasýl gerçeðini neden kabul etmiyoryaratýrsýnýz? Onun manyetik yapýsýný
sunuz? Þu anda, modern týp
deðiþtirirsiniz. Daha önce asla orada
bunu görmezden geliyor. Bunun
olmayan yeni dokuyu inþa etmesi için
hücre yapýnýza verebileceðiniz sistemik yerine sizi kimya ile patlatacak,
bu kimyasallarýn bazýlarý büyük
talimatlar vardýr. Geçmiþte bunu size
defalarca anlattým ve iþte burada
hasara neden oluyor.
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Ýçinde bulunduðunuz geçiþ size
DNA’nýn çok boyutlu bölümleri ile
tekrar çalýþma yeteneði veriyor. Kadim
insanlar gibi yaptýnýz ve o kayboldu.
Þimdi o tekrar masada ve kültürünüzün
bölümleri bunu dünyanýn kalanýna
getirmenin eþiðinde. Siz DNA’nýn 12
katmanýna sahipsiniz. Size sadece birini verdim. Sizin olan güzelliði ve aletleri düþünün!
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boyutlu cihazlar keþfedecekler.

Bu odada çok fazla Lemuryalý
var ve onlarýn her biri
Gençleþme Tapýnaðýnýn sýrrýný
verdiðimi biliyor. Bu zor bir
kavram deðil. Lemuryalýlar bilgisayarlara sahip deðillerdi.
Lemuryalýlar sizin þimdi modern
bilimde sahip olduðunuz aletKryon kanallýðý zamaný ile ilgili
lerin hiç birine sahip deðillerdi.
dayanabildiðiniz þeyin limiti olduðunu
anlýyorum. Bu lineer bir kavramdýr.
Ama onlar Dokuzuncu Katman
Böylece bitiriyoruz.
ile ilgili her þeyi biliyorlardý,
çünkü onlar sezgisel olan kuanÝnsan Varlýðý, çalýþmayý yatum þifa bilgisine sahiplerdi.
parak burada Dünya’dasýn. Oh,
Ýçinizde yeniden uyanmakta
burada çok fazla olan biten ve
olan þey budur.
çok fazla iyi haber var. Belki bu
Siz düþündüðünüzden daha
akþam biraz fazla bilimsel olbüyüksünüz. Bu güzeldir. Bunun
duk, ama bu mesaj bu grup içiniçinde üstatlýk vardýr. Orada
di. Tüm bu kanallýklar yayýnlaTanrý’nýn sevgisi vardýr!
nacak, ama bu mesaj bu grup
içindir. [Moskova seminerinde
Ve mesaj budur. Ve öyledir.
bulunanlar]. Hücreleriniz ile ne
KRYON
yapabilirsiniz? Tanýmlamýþ olduðum güce bakýn. Kadim
insanlarýn hepsi bunu biliyordu
ve Lemuryalýlar bunu biliyordu.
Þimdi siz bunu tekrar biliyorsunuz.
Gelecek nesiller bir gün tüm bunlarý
bilecekler, hepsi yeni bilim adýna Ýnsan
bilinci ile arayüzey oluþturan çok
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Hiçlik,
Sizi Bilgeliðe Götürür
Erol Yurderi

Ýnsaný zamanýn ötesindeki bilinç
düzeyine hazýrlayacak olan iki sihirli
sözcük vardýr. Sevgi ve Ýyilik. Fakat
bunlarýn yanýnda bir sözcük daha var
ki, buna ulaþmak daha zordur. HÝÇLÝK.
Sevgi ve iyiliðin bize getireceði duygu.
Nedir hiçlik? Nasýl bir duygudur?
Hiçlik'ten ne anlýyoruz? Ýsterseniz
konuya önce madde boyutunda hiçliði
hissetmekle baþlayalým. Eðer birgün,
yaþadýðýnýz yeri bir uzaylýya tarif
etmek durumunda kalsaydýnýz, ne gibi
bir cevap verirdiniz? Bilimsel verilere
dayanarak belki þunlarý söyleyecektiniz. "Samanyolu adý verilen
muhteþem bir galaksinin, dýþ kenarýnda
yer alan küçük bir güneþ sisteminin,
üçüncü gezegeninde yaþayan varlýklarýz." Ama bu cevap onun için hiçbir
anlam ifade etmeyecekti. Çünkü
samanyolu galaksisi 300 milyar
güneþten oluþuyordu. Ve evrende bizimki gibi, milyarlarca baþka galaksi de
vardý. Bizim içinde bulunduðumuz
güneþ sistemi gibi, milyarlarca güneþ
sistemi bir araya gelerek bir galaksi
meydana getirir. Milyarlarca galaksi
de, bir araya geldiðinde bir evreni oluþ-

turur. Sonsuzlukta birçok evren
düþünün ve o evrenler içinde kendinizi!.. Bu duygu sizi mutlaka hiçliðe
götürecektir.
Bir spiritüel bilgi bakýn bu sonsuzluðu
nasýl anlatýyor: "Enini bilmediðiniz bir
geniþlik, ucunu düþünemediðiniz bir
uzunluktasýnýz. Ve biliniz ki, mutlak
þimdi sizin içinde bulunduðunuz o yer
bile sýnýrlýdýr, bir baþka uçsuz bucaksýzýn içinde. Ve biliniz ki, öylesine
uzanmýþtýr uzunluklar, geniþlikler. Ve
biliniz ki, en bilemeyeceðiniz yerin, en
göremeyeceðiniz yerin en üstünde yalnýz O, yalnýz O'nun emri vardýr. Ve
þimdi siz küçüklüðünüzü böylece
görüp, O'ndan, O'nun emrinden þüphe
etmenin ne olduðunu düþünün."
Sonsuzluk!.. Güneþ sistemimizi, galaksileri, evrenimizi, sonsuzluk olarak
düþünelim!.. Hepimiz, sonsuzluðun
birer parçalarýyýz. Fakat biz insanlar,
sonsuzluk içinde küçük bir nokta bile
deðiliz. Ama evrende bir yerimiz var.
Ve bir ruh varlýðý olarak, bu sonsuz
yolculukta tekâmül ederek, Yaradan'a
doðru gidiyoruz.
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Bu gidiþte iki büyük kombinasyon
vardýr. Bunlar, "kuþkusuz sonsuzluk"
ve "koþulsuz sevgi"dir. Çünkü biz
insan varlýklarýnýn ve bütün ruh varlýklarýnýn -hangi boyutta olurlarsa olsunlar- yürüyecekleri yollar ve yaþayacaklarý tekâmüller, devamlý bu iki kombinasyondan geçer.
Kuþkusuz sonsuzluk geometrik bir þekildir. Ve hep yukarýya doðru bir gidiþ
vardýr. Hep bir aþama gerektirir. Ve
sonsuzluktur. Hiçbir kuþkuya yer vermez. Koþulsuz sevgi de geometrik bir
þekildir ve onda da hep yukarýya doðru
bir gidiþ vardýr. Hep bir aþama gerektirir ve sonsuzdur. Unutmayalým ki,
sonsuzluk da bir noktadýr ve
YARADAN'LA bir olabilir ancak.
Fakat tekâmüllerimiz için bu iki þeklin
oluþturduðu kombinasyon þarttýr.
Çünkü yükseliþ, özü buluþ, bu kombinasyonu gerektirir. Kuþkusuz sonsuzluk
ve koþulsuz sevgi. Ancak bunu yaþayýþ,
bunu idrak ve farkýndalýk, insanlarý
istenen þuur ve þuurluluk düzeyine
getirecektir. Evrenimiz de çok büyük
bir þuurdan oluþmuþtur. Ve onu ancak
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içimizde, özümüzde yaþayabiliriz. Onu
ancak þuurumuzda yaþatabiliriz. Fakat
önemli olan O'nun ýþýðýný, bilgisini
özümüzde ve þuurumuzda bulmamýzdýr!.. Ve bunu ta içimizde hissetmemizdir. Bu duyguyu, bu þuuru
koþulsuz sevmemizdir.
Evrende hiyerarþik bir düzen de vardýr.
Bizlerin üzerinde deðiþik düzenler ve
planlar yer alýr. Bu düzenler ve planlar
hep var olmuþtur ve olacaktýr. Bütün
varlýklarýn tekâmül seviyelerini
düzenleyen planlar vardýr. Bu düzenlerde ve planlarda yer alan varlýklar da,
tekâmüllerinde farklý aþamalar yaparak,
belirli kapýlardan geçerek, oralara
ulaþmýþlardýr. Bütün bu düzenler ve
planlar tekâmül zincirinin halkalarýdýr
ve birbirlerine sýkýca kenetlenmiþlerdir.
Bu düzenlerin varlýklarý düþüncede, iyilikte, bilgide ve sevgide belirli bir
olgunluða eriþmiþlerdir. Onlar dahi
kendilerini sonsuzlukta bir nokta olarak
görmektedir. Çünkü Tanrý bilgisinin ve
sevgisinin sonsuz olduðunu görmüþler,
yükseldikçe kendi küçüklüklerinin
farkýndalýðýný yaþamýþlardýr. Ve bu
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onlarda bir "hiçlik" duygusu oluþturmuþtur.
Manevi anlamda hiçliðin tarifi þudur;
"Hiçlik, Tanrýnýn yüceliði ve bilgisi
karþýsýnda, O'na hayranlýk ve saygý
duyarak, kendi küçüklüðünün farkýndalýðýný yaþama halidir." Hiçlikte bilginin getirdiði büyük bir tevazu da
vardýr. Hiçlik ayný zamanda büyük bir
bilgeliktir. Ayrýca hiçlikte kendini, yerini ve haddini bilme hali de vardýr.
Evet, yaþam bir sonsuzluktur. Bunu bir
bilebilsek!.. Korkularýmýzdan, kontrollerimizden, kendimizi "ben" dediðimiz
duygularýmýzdan bir kurtarabilsek!
Önce kendimizi, sonra herkesi, sonuçta
hiçliði sevebilsek!.. Hiçlik kadar
küçülebilsek, o noktaya varabilsek!..
O zaman neler olacaðýný, nerelere varabileceðimizi bir görebilsek!.. Bunu,
þimdiki halimizle bir kýyaslayabilsek,
bir karþýlaþtýrabilsek!.
Bizler buraya doðru yol alan varlýklarýz. Bütün ruhsal çalýþmalar bizi
özümüze, Tanrý'ya götürmektedir. Ama
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herþeyden önce bilgeliðe doðru büyük
adýmlar attýrmaktadýr. Ýþte burada bulmamýz, ulaþmamýz gereken yer "hiçlik"
olmalýdýr. Ýþte bu hiçlik, sadece bu hiçlik, bizi bilgeliðe götürür.
Tekrar sonsuzluða dönelim. Sonsuzluk,
uçsuz bucaksýz sonsuzluk!.. Bizler bu
sonsuzlukta sadece bir noktayýz, görünmeyecek kadar küçük bir nokta, týpký
düþünce gibi, týpký bilgi gibi.
Düþünün!.. Tanrýnýn büyüklüðünü,
gücünü, bilgiyi ve sevgiyi düþünün!..
Öðrenilen bütün bilgiler ise, küçücük
bir nokta. Bu noktalarý hep birlikte
çoðaltalým, bir çýð gibi büyültelim.
Çünkü bu bilginin ve sevginin
büyümesidir. Hep birlikte bunun bilincine varalým. Çünkü artýk gerçek
zamanýdýr, uyanýþ zamanýdýr. Bu
uyanýþý hep beraber yaþayalým!.. Bu
ýþýðý yakalayalým!.. Bunun yolu da
doðrunun yoludur. Tanrý'nýn, ilâhinin,
sevginin yoludur. Ýnsan olmanýn
yoludur, birliðin yoludur. Ve buradaki
en büyük bilgi ise "hiçlik"tir. Tanrýya,
birliðe varmanýn yolu hiçlikten geçer.
Bunu sakýn unutmayalým!..

Aðustos 1997
Nadide Kýlýç
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"Þevket! Tanýmadýn mý yoksa beni? Ben, senin dostun... ben senin arkadaþýn!
Yýllarca birlikte gülüp, birlikte aðladýk. No yapýyor Þevket? Ah Þevket! Vahþi birer
hayvan kesildik! Karþýlýklý hançerledik, paramparça ettik yüreðimizi! Durup
dururken!...
Ve sen... Kör Mehmet'in damadý. Hele sen! Neye öyle tiksinerek bakýyorsun
yüzüme? Öldürdüm evet seni, ne olmuþ! Ve iþle aðlýyorum... Sen de öldürdün!
Kardeþler, dostlar, hemþehriler... Koskoca kuþak, durup dururken katlet!! kendi kendini...
Ana yurduma selâm söyle benden Kör Mehmed'in damadý! Benden selâm söyle
Anadolu'ya Topraðýný kanla suladýk diye bize garezlenmesin... Ve kardeþi kardeþe
kýrdýran Matlarýn Allah bin belasýný versin!..."

Çakallar Neden Her Zaman
Aç Olurlar?
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“Benden Selam Söyle Anadolu'ya” romanýnýn
sonu böyle biliyor. Aydýnlý Dido Sotiriyu, yine
Anadolulu Rum köylü Maloni Aksiyolis'in' anýlarýný
kaleme dökmüþ. Okuduðum zaman yüreðini acýyla
isyan etmiþti. Her sayfasýna hýsýmken hasýmlaþtýralan insanýmýn feryadý sinmiþti. Buna gözlerim
de dayanamamýþtý.
Çok önceleri okuduðum Ývo Andriç'in “Drina
Köprüsü” nden tanýdýðým isyanýmýn yeniden
uyandýðýný hissetmiþtim. "Papazla Hoca gibi sekmiyorlar." Atasözünde güzelliði yaþayan Viþcgrad
Kasabasýndaki muhabbeti, Avusturyalýlarla Macarlar
lalan etmiþlerdi. Müslümanlara Sýrplarý gammazlamalarý için baský yapmýþlardý. Ali Hoca, Osman
Aða, Suli Aða Kasaba Meydaný'nda idama götürülen
Sýrp komþularýný dehþetle izlerken ... Ben teybimden
yükselen Rembetiko naðmeleriyle irkiliyorum.
"Ýzmir'in kavaklarý..
Dökülür yapraklarý
Bize de…………."
Yanýk sesli Ýzmirli Rum kadýn, þarkýsýna devam
edemiyor. Sazlar susuyor, penalar korkudan tellere
ses veremiyor. Hasretini çekliði Anadolu'sunu
soluyamýyor. Çünkü yasak!.. Çünkü burasý,
Yunanistan göçmen kampý. Burada Türkçe þarký
söylenmez. Yanýk sesli þarkýcý suskun. Yunan
Polisinin hakaretlerini duymuyor, sorularýna cevap
veremiyor. Burada olmasý bir yanlýþlýk. O Ýzmir'de
yaþamalý, helva bayramýnda Meliha Teyzesinin helvasýný yemeliydi. Polisinyumruðu ile uyanýyor.
Maloni Aksiyoüs gibi Ýzmir'i, Meliha Teyzesini
istiyor. Kardeþi kardeþe kýrdýran cellatlara belâlar
savuruyor. Ýyi ki Rembetiko var!.. Ýyi ki!..
Savaþ olmamalýydý diyorum. Ýnsan insana

sevgiyle sarýlmalý. Güzel olan her þeyi paylaþmalý...
Orucunu, komþusunun mayasýz ekmeðiyle açmalý
Ali Hoca... Þeker bayramýnda Papaz Nikolay'a un
helvasýndan Ýkram etmeli Rcmbcliko yerine komþular. Çiftetelli ile Sirtaki ileçoþmalý, kucaklaþmalý..
Ýnatla savaþý yok etmek istiyorlar iyi niyet elcisi
duygularým... ama gönlüm ve aklým fýsýldýyorlar, en
küçük sesleriyle en doðruyu...
"Bazý savaþlar var ki, yapýlmazsa hiçbir iyilik
görünmez, insanlar insanlýðýný bilemeden orta yerde
çakallara yem olurlar. Hele bir savaþ var ki yapýlmalýydý. Hastadýr, ölümü çok yakýn diye çevresinde
bin bir hile ile dönerek, topraklarýnda yok edilecek
bir devletin insanlarý savaþmalýydý... Savaþtýlar...
Kurtuluþlarý için savaþtýlar...
Eðer Atalarýn o savaþý yapmasaydý, bugün sen, ne
Maloni Aksiyolis'in Anadolu'ya selâmým alacak ne
de Drina Köprüsü'yle göçüp giden komþularýn neþesine þahit olacaktýn... Eðer Kurtuluþ Savaþý kazanýlmasaydý, sen Türkiye'de yaþayamazdýn ki!"
Evet, doðruydu, gönlümden gelenleri aklým da
tasdikliyordu... Sevr'de düzenlenen sofrada
Osmanlý'dan en semiz lokmayý kapmak için hazýr
bekleyen açlar vardý. Elbirliði ile koca ülkeyi lokmaladýlar. Bütün sahil kentleri, Ýstanbul ve
Çanakkale Boðazlarý artýk açlarýn aðýzlarýnda çiðnenmekleydi. Ülkenin asýl sahipleri Anadolu'nun
Ýçlerinde küçücük bir bölüme mahkûm ediliyordu.
Artýk hasta adam ölüyordu. Açlar sevinçle bekleþiyorlardý. Ölümü
Kaçýnýlmazdý. Çakallar neden hep aç olurlar?..
Avlarýný sinsice geceleri yakaladýklarý doðru mu?
Boþuna beklediler, her ýsýrýþla diþleri döküldü.
Hastaydý ama yutulur lokma deðildi... Baþlarýnda
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Mustafa Kemal vardý... Hastalýðýn yoksulluðun
sindirdiði ulusuna vatan ve hürriyet aþkýný aþýlamýþtý.
Bu aþk iman olup yoksul bedenleri canlandýrmýþtý...
Açlar, boþuna gecenin ayazýnda beklediler... beklediler. Hepsi geri döndüler.. Sevr'le koparýlanlarý,
Lozan'da yeniden iade ettiler.
''Savaþ diyorum" yine de. Soðuk bir sözcük.
Yoksulluðu, sakatlýðý, ölümü çaðrýþtýrýyor. Kan
kokusu üzerine sinmiþ bu kelimenin. Keþke o zaman
savaþ önlenebilseydi. Olmazdý" diyor Yakup
Kadri'nin Yaban'ýna konu olan sakal asker."
Olmazdý... Okumadýn mý? Ýstanbulluyum diye beni
yaban bulan Haymanalý köylüler, dillerini bilmedikleri, vatanlarýna göz diken istilacý kuvvetlere kuzu
çevirip, yayýk ayraný içirdiler. Neredeyse davul
zurna ile karþýlayacak kadar bilgisizlik ve cahillik
içindeydiler... Onlar hazýra alýþýktý... Hasadý düþünmeye, köy kahvesiylc çeþme baþý sohbetlerini, çalýþmaya yeðlemiþlerdi. Cahillik vardý. Kendine güvensizlik kene gibi yakalarýna yapýþmýþtý. Ne Ýstanbul'da
kol gezen Ýngilizler ne de sakal kalan bizler
umurlarýnda deðildi... Tehlikenin idrakinde deðillerdi
ki... Niçin umursasýnlar?
Umursamak., düþünmeyi gerektirir. Çalýþma ve
mücadeleye insaný çeker... Baþkalarýna baðýmlý
olmak yerine, kendine sahip çýkabilmektir. I. Dünya
Savasýndan önce Topkapý Sarayý'nda baþlayan adam
kayýrmacýlýk, safahat halka da yayýldý. Kadýlar,
rüþvete doymadý. Adalete hile karýþtý. Terazinin kantarý,arþýnýn okkasý eksildi. Devþirme Hanýný
Sultanlarýn saltanata el almalarý devlet yönetimini de
sarstý. Henüz kendini idareden yoksun þehzadeler
birbiri ardýnca tahta çýkarýldýlar. Sonunda saltanat
kaygýsý, jurnalciliði ortaya çýkardý. Okumuþsundur
Yýldýz Sarayý jurnalci takýmýný... Halk ne mi yapýyordu? Halk usanmýþ, suskunlaþmýþtý.. Dükkândan
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dükkana þakalaþmalar bitmiþti... Ýnadýna Pera'daki
lokaller Levanten þarkýcýlarýný dinlemeye gelen
zenginlerin topuk sesleriyle canlanýyordu. Kadýnlar
çubuklarýný aleni tüttürürken, erkeklerle kadeh
tokuþturmayý ihmal etmiyorlardý... Halkýn fakirleþmesiyle ilgilenmiyorlar mýydý? Onlar sarhoþtu..
Avrupalýlýðý akordionla piyanonun tuþlarýnda yakalamanýn sarhoþluðunu yaþýyorlardý. Öyle sarhoþ oldular ki, aralarýna sessizce sýzan yabancýlarýn gündüzleri halký birbirine düþman ettiklerini sezemediler.
Týpký beni yaban bilen Haymanalý köylüler gibi,
geceleri fýkralarýna gülmek için centilmen (!)
Avrupalýlarý beklediler.. Anlayacaðýn, her yerde
"beni sokmayan yýlan bin yaþasýn" kahkahasý duyulurken, olan Memlekete oluyordu... Neyse ki
Mustafa Kemal..."
"Yoruldunuz" diyecek oldum Yaban'ýn kolu sakat
zabitine "Þöyle oturup bi soluklansanýz?"
O söylediðimi duydu ama yerinden doðruldu.
"Þimdi mi? Duymuyor musun... Açlarýn ayak seslerini. Bu sefer içerden de kemiriyorlar... Cahillik
yine salgýn hastalýk gibi, yolsuzluk ve aç gözlülük
yine kol geziyor... Birlik ve bütünlüðe baðnazlýk
yine göz dikmiþ... Hadi sen de gel benimle. Yoksa!?
Bunlarý yazarken yine aðlýyorum, gerçekten 4
Temmuz l997 sabahý Kýrýkkale, MKE Mühimmat
Fabrikasýndaki patlamalarla alev toplarýnýn içinde
kaldý. Kýrýkkale 7 þiddetindeki deprem gibi sarsýldý.
Þehir boþaltýldý. Ölenlere raðmen ucuz atlatýldýðý
söylendi. Hatýra diye bombayý evine götüren bir
çocuk da öldü pisipisine.
ARTIK AÐLAMAYI BIRAKIP BÝR
SEFERBERLÝK BAÞLATSAYDIK. BÝLGÝ,
EÐÝTÝM. KALKINMA VE BÝRLÝK ÝÇÝN
SAVAÞSAYDIK diyorum... YOKSA!...

“Lütfen Yeni Yýlda

Aboneliðinizi
Yenilemeyi
Unutmayýnýz!..”

Deðerli
Okuyucularýmýz
Sevgi Dünyasý Dergimiz
Haziran 2007 tarihinden
baþlamak üzere yalnýzca
abonelerimize ulaþmaktadýr.
Bizlerle olmaya devam etmek istiyorsanýz,
Haberleþme Sorumlusu ve Okur/Abone Ýliþkileri:
Kazým Erdemoðlu’na (0542) 676 83 47 no’lu telefonla abone
adresinizi bildirmenizi rica ederiz.
En içten sevgilerimizle
Sevgi Dünyasý
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Adres:
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Ýl:
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................
Yurt dýþý (60 TL) ................
Posta Çeki No: 385999 (Sevgi Yayýnlarý)

