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Sevgili Dostlar
Vesvese veren, yani ayartýcý, yani, þeytan herkesi dener, herkesi yoklar. Bu
herkesin içine erenler, evliyalar da, hattâ peygamberler bile dahildir. Dünya
planýnda yaþamasý gereken hiç kimse ondan muhaf deðildir. Akýl yoluyla etkili
olmaya çalýþýr, çünkü aklýný kullanamayan, bilgisiz ve tecrübesi az olan insanýn
içinde varlýðýný sürdürür. Ayrýlýklar, ihanetler, kavgalar, kin, nefret, öldürme,
yok etme isteði, cehalet, hep ben demeler, onun gönüllerdeki ateþ yolu için,
cehenneme giden yol için bir bir döþediði taþlardýr. Eðer onun fýsýltýlarýna ve
sinsi telkinlerine rahatsýz olmadan uyanlar varsa, onlarla daha az uðraþýr,
çünkü onlar zaten kendi kendilerine vesvese verenin sürüklemek istediði
yolda gidiyorlardýr. Asýl peþine düþtüðü kiþiler ise gerçeði arayan, gerçek
yolcularýdýr. Çünkü onun varlýðýnýn nedeni aslýnda budur: Bizi Sevgisinden
Vareden’in dünya planýnýn deneme, sýnama, imtihan aracýdýr vesvese veren.
Dünya planýnda denenmeye, sýnanmaya, imtihan edilmeye lâyýk olanlar, ki
onlar sýnandýklarý ölçüde çok sevilirler, ondan ve vesvesesinden çok korkarlar
ve kaçmaya çalýþýrlar. Halbuki bizlerin esas korkumuz, bizi Yaradan’ý
gücendirmek, O’nun buyruklarýna uymamak, varedip verdiklerine þükretmemek,
yarattýklarýna zarar vermek olmalýdýr. Çünkü O, vesvese verenin de Rabbi ve
yaratýcýsýdýr. Bu þeytanýn bize yaptýklarýný, yaptýrmaya çalýþtýklarýný geçerli
ve sevimli kýlmaz elbette ve bir bahane olarak da görülmemelidir. Bununla
birlikte önemle dikkat edilmesi gereken bazý hususlar vardýr: Bütün gücüyle
düþüncelerimize hakim olmaya baþladýðý zamanlarda onun etkisinin gelmekte
olduðunun farkýna varmamýz çok önemlidir. Bazen o girdapta savrulur gibi
hissederken bunun ayýrdýna hemen eremeyebiliriz. Ama farkettiðimiz anda
Yaradanýmýz’a sýðýnmak bizi bir müddet de olsa sakinleþtirecektir. Sonra yine
baþlayabilir ayný þey, yapacaðýmýz da aynýdýr: Her türlü korku ve kötülükten
O’nun adýna ve koruyuvu hayrýna sýðýnmak. Ýmtihan süreci tamamlanana kadar
bu devam edecektir. Sürenin uzunluðu ve kýsalýðý bizim o konuda iyi, doðru ve
gerçek adýmlar atmamýza baðlýdýr. O’nun bir emriyle denendiðimiz ve
sýnandýðýmýz konuda vesvesenin bir daha yanýmýza uðramasý engelleniverir.
Ama baþka konularda zaman zaman yine iþi olacaktýr bizimle. Onunla boðuþmuþ,
pençeleþmiþ olanlar artýk onu iyi tanýrlar. Tecrübleri onlara der ki: “Yine geldi,
yine baþladý. Sakin ol, O’na güven. Neden geldiðini düþün, bul. Ve þükrederek
O’na sýðýn.” Onun bizim peþimize düþmesi, yoklamasý, elenmemiz, gerçekle
dolmamýz, dokunmamýz içindir. Ona mâni olacak güç bize verilmiþtir.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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SEVGÝ DÜNYASI

Beynin sulanmamasý,
beyin hücrelerinin
canlýlýðýný korumasý için
öðrenme ve düþünme
faaliyetlerinin eksiltilmeden,
düzenle devamý gereklidir.
Geleceðin geliþmiþ
dünyasýnda yaþam dengesini
koruyabilmek için çok
öðrenmek, çok düþünmek,
çok çalýþmak ve bedeni aktif
ve saðlam tutmak kesin bir
zorunluluktur.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Bunamak
Ýstemiyorsanýz
Aklýnýzý Çalýþtýrýnýz

SEVGÝ DÜNYASI

BÝR BUNAMA
VAKASI
Geçmiþ yýllarda 62
yaþýnda bir erkek hasta
getirmiþlerdi. Ýnþaatçýlýk
yapýyormuþ, Anadolu'nun
bir vilayetinde. Hep
önüne bakýyordu. Bazen
baþýný kaldýrýyor, ifadesiz, boþ gözlerle bana
veya karýsýna bakýyor,
sonra yine önüne bakýyordu. Ne zamandan,
ne de bulunduðu yerden
haberi vardý. "Þimdi
hangi þehirdesin?" diye
soruyorum, kendi memleketinin ismini söylüyor.
"Bu gün hangi gün?"
diyorum "Perþembe"
diyor, halbuki Pazartesi...
Ne ayý, ne seneyi bilmiyor. Çok eski olaylarý iyi
hatýrlýyor, yenileri hiç
aklýnda tutamýyor, çevresiyle iliþkisi hiç yok gibi.
Boyuna masal uyduruyor. "Ben kimim" dedim,
"Ahmet bey" diye cevap
verdi.
Hastalýðý bir unutkanlýkla baþlamýþ. Yeðeni
olan bir delikanlýyla
aralarýnda bir münakaþa
olmuþ, buna çok
üzülmüþ. Bir iki gün hiç
konuþmamýþ, yemeðini
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zorla yedirmiþler. Sonra
konuþmaya baþlamýþ
ama, tutarsýzmýþ konuþmalarý. Hiç bir iþ yapmak
istememiþ. Bu olaydan
önce iþlerini iyi kötü
yürütüyormuþ.
Ýlk bakýþta, adeta bu
olayýn þoku ile birden
ortaya çýkmýþ, bir
hastalýk tablosu gibi
gözüküyor. Fakat biraz
inceleyince hastalýðýn
son seneler içinde yavaþ
yavaþ baþladýðý anlaþýlýyordu. Hastalýk ihtiyarlýk
bunamasý dediðimiz bir
rahatsýzlýktý.
Bu hastalýkta eskiye
hasret gittikçe artar,
yeniyi kötüleme, giderek
her yeni þeyden nefret
etme ve korkmaya kadar
varýr. Unutma önce yeni
olaylardan baþlar, eskileri
hastalýðýn ileri
devrelerinde unutulur.
Egoistlik, cimrilik gittikçe artar, her þeyin kendisi için olmasýný,
herkesin ona hizmet
etmesini ister. Gece uyku
uyuyamaz, ortalýkta
gürültü ederek uyuyanlarý rahatsýz eder. Ahlâki
yýkýntýnýn yanýnda saðlýðý
için kuruntular da baþlar.

Çevreye uyum çok
azalmýþtýr.
BUNAMANIN
ÞEKÝLLERI ve
SEBEPLERÝ
Bu ihtiyarlýk bunamasýnýn yanýnda bir de
gençlik bunamasý veya
erken bunama denilen bir
hastalýk vardýr. Þizofreni
de denilen bu hastalýk
öncekinden farklý nedenlere baðlýdýr. Bu son
hastalýðýn tedavisi vardýr,
bir dereceye kadar. Ýhtiyarlýk bunamasýnda
beyin hücrelerinde bir
yýpranma ve eskime
vardýr. Halbuki gençlik
bunamasýnda adeta bir
zihni tutukluk, akýl
melekelerinin iþlemezliði
vardýr. Nasýl ki bir silâh
tutukluk yapar çalýþmaz,
ama esas mekanizma
tahrip olmadýðý ve yýkýlmadýðý için tamirle o
tutukluk giderilebilir.
Halbuki yaþlýlýk bunamasýnda doku tahrip
olmuþtur.
Fakat her iki hastalýðýn
oluþum nedenleri içinde
bazý ortak noktalar da
vardýr. Bunlarý þöyle
sýralayabiliriz:
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1. Çevrenin etkisi: Bu
çevre aile, okul veya
iþyeri olabilir. Çevre,
kiþiyi devamlý kötüleyen,
hor tutan, kendine
güvenini sarsan etkiler
yaparsa, hastalýða bir
ortam hazýrlanmýþ olur.

ve kanaatlerinde zamanla
gerekli deðiþiklikleri
yapamayan, eski kafada
kalanlarsa, bir gün
çevreyle uyumsuzluk
haline düþerler. Bu
durum elbette hastalýk
için bir ortam hazýrlar.

2. Gerginlik (Stress) ve
Sürekli Kuruntu (Kronik
Anksiyete) de þahýsta
böyle bir ortamý hazýrlayabilir.

5. Zihni faaliyetin durmasý veya yavaþlamasý:
Ýnsan beyni bir yandan
bütün beden hareketlerini
ve çalýþmalarýný
düzenleyen, bir yandan
da öðrenme ve düþünme
iþlevlerini yapan merkez
organdýr. Beyin hangi
yönden fazla çalýþtýrýlýrsa
o yönden fazla geliþir.
Meselâ yalnýz müzikle
uðraþan bir kiþi, gece
gündüz müzik bilgi ve
pratiðini artýrmak için
uðraþýrsa, onda ses
hafýzasý ve parmak
hareketleri geliþir.
Cambazlýkla uðraþan bir
kiþinin ise adaleleriyle
birlikte denge ve çevik
hareket saðlayan, beyin
merkezlerinde bir
geliþme olur. Hem
okuyan ve düþünen, hem
spor yapan, hem de bir
sanatla (müzik, resim,
heykel vs.) uðraþan kiþilerde beynin bir çok
melekelerinde birden

3. Tek yönlü yaþam,
yani topluma her yönden
katýlamama da bir sebeptir. Meselâ bir delikanlý
yalnýz derslerine çalýþýyor, bunun yanýnda karþý
cinsle ilgilenmiyor,
sosyal faaliyetlere
karýþmýyor, hep kenarda
ve yalnýz duruyor. Bu da
bir hastalýk ortamý
yaratabiliyor.
4. Yaþam Dengesinin
bozulmasý. Yaþam dengesi hem bedenin dýþ þartlara uymasý, hem de
ruhun dýþ þartlara uymasý
ile saðlanýr. Ruhun dýþ
þartlara uymasý, kiþinin
toplumdaki deðiþikliklere, yeniliklere ve yeni
akýmlara ayak uydurmasýyla olur. Eski inanç

düzenli ve dengeli bir
geliþme olur.
6. Sevgi dolaþýmýnýn
bozulmasý: Bu önemli
husus bugünkü akademik
ilimce bilinmiyor ve
önemsenmiyor. Oysa
sevginin insan bedeninin,
beyninin ve ruhunun
geliþmesinde, dengesinde
ve çalýþmasýnda önemi
olaðanüstü bir þekilde
büyüktür. Daha önceki
bir yazýmda, sevginin
canlýlarý yöneten temel
güç olduðunu açýklamýþtým. Burada sevgi
alýþ veriþinin, yani Sevgi
Dolaþýmýnýn önemini
belirtmek istiyorum. Hep
sevilmeyi isteyen, hep
sevilmeyi bekleyen, ama
kendisi kimseyi gönülden
sevmeyen kiþilerde sevgi
dolaþýmý zamanla kötü
bir þekilde bozulmakta,
onlar bencil ve çýkarcý
kiþiler olmaktadýrlar.
Böyleleri çevresinden
gelecek sevgiyi de alýp
benimseyememekte, o
sevgiyle ýsýnamamakta
ve ruhsal bir yalnýzlýða
gömülmektedirler. Bu da
birçok ruhsal hastalýðýn
ve bilhassa ihtiyarlýk
bunamasýnýn baþ sebeplerinden birisi olmakta-
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dýr, kanýsýndayýz. Bu konuyu ayrý bir yazýda daha
geniþ inceleyeceðim.

ruha benimsetilmesi de
olmadýðý için onlar bizim
öz malýmýz olmazlar.

AKLIN GELÝÞMESÝ

Bu açýklamalar ýþýðýnda
düþüncenin ve yeni þeyleri örenip onlarý iyice
akla benimsetmenin
önemi anlaþýlýr. Çünkü
aklýmýz ancak öðrenmek
ve düþünmekle geliþir.
Aklýn geliþmesiyle doðruluðu saptanan bilgiler
yavaþ yavaþ ruha benimsetilir. Böylece ruh da
yücelmiþ olur. Buradan
insan tekâmülünün
temelinin bilgi ve tecrübe
sahibi olma olduðu
gerçeði bir defa daha
ortaya çýkar

Beynin yüksek merkezlerinin ruhla birlikte
ortaklaþa çalýþmasý aklý
meydana getirir. Düþünmek akýlla olur. Aklý
geliþtiren de öðrenilen
bilgilerdir. Öðrenilen bilgileri, daha önce öðrenilenlerle karþýlaþtýrmak,
aradaki baðlarý, köprüleri
kurmak, sebep ve netice
iliþkileriyle yeni bilgileri
keþfetmek hep düþünce
faaliyetinin içine girer.
Öyleyse düþünce iþlevi
olmadan sadece öðrenmek, ezber dediðimiz
bilgi þeklini meydana
getirir ki, bu aklý pek
geliþtirmez ve bilgilerin

Aklýn geliþmesi beyindeki nöronlarýn (beyin
hücreleri) daha çok sayýda çalýþmaya katýlmasý

demektir. Çünkü insanlar
akýllarýnýn ancak küçük
bir kýsmýný kullanabilmektedirler. Aklýn daha
çok kýsmýnýn kullanýlmasý, daha çok beyin
hücresinin tam randýmanla çalýþmasý emektir. Bedenin her yerinde olduðu
gibi beyinde de çalýþan
hücreler saðlýklarýný, canlýlýklarýný daha uzun süre
korurlar. Çalýþmayanlarsa
yavaþ yavaþ yaðlanýrlar,
çökerler ve ölürler.
Nitekim ihtiyarlýk
bunamalarýnda beyin
dokusundaki bu çöküntüyü apaçýk görmekteyiz.
Yaþlýlýk bunamasýnda
beynin anatomik yapýsýnda bilhassa alýn bölgesindeki (frontol lob) beyin
dokusunda apaçýk bir
atrofi (yýkýlma) görülür.
Beyin aðýrlýðý
genel olarak
azalmýþtýr. Beyin
içindeki hava
boþluklarý
geniþlemiþ ve
beyin içi su miktarý artmýþtýr.
Mikroskopla
yapýlan
muayenede
piramidal
hücreler (nöron-
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lar) çoðunlukla yaðlanmýþ ve hücre içi boþluklar hasýl olmuþtur. Ýþ
gören hücrelerin yerini
genellikle bað dokusu
(nörofibriller) almýþtýr.
Bu anlatýlan þeylerden
"Beyni sulanmýþ" veya
"et beyinli" laflarýnýn
doðru deyimler olduðunu
kabul edeceði geliyor
insanýn. Beynin sulanmamasý, beyin hücrelerinin
canlý kalmasý için beynin
her bölgesinin devamlý
aktif bulundurulmasý, bilhassa düþünme ve öðrenme iþlevlerinin asla
eksiltilmemesi gerekir.
GELECEÐÝN
DÜNYASINDA
GELÝÞMÝÞ BÝR
BEYÝN ve AKTÝF
BÝR YAÞAM
ZORUNLUDUR
Ýhtiyarlýðý genellikle
dokularýn eskimesine ve
damarlarýn, sertleþerek
doku ve organlarýn
beslenmelerinin bozulmasýna baðlarlar. Bunlar
doðru olmakla beraber
bütün sebep deðildir.
Ýnsanlar genellikle orta
yaþlardan itibaren pasif
bir hayata baþlýyorlar,
düzensiz ve çoðu kez

aþýrý bir gýdalanma içine
giriyorlar. Bir de bunlara
sigara, içki ve þehir
havasýnýn çeþitli gaz ve
dumanlardan kirlenmesi
de eklenince bünyelerin
yýpranmasý hýzlanýyor.
Çoðu kiþinin uykusu,
çalýþmasý, eðlencesi ve
dinlenmesi düzensiz
oluyor. Boþ oturanlarýn,
baþkasýnýn sýrtýndan geçinenlerin sayýsý azýmsanmayacak kadar fazla. Bir
de bunlara toplumun
sinir bozucu olaylarýnýn
eklenmesi oluyor.
Ayrýca kötülüðü, katilliði, kan dökmeyi
sergileyen yayýnlarýn ve
filmlerin yaptýðý sinirsel
sarsýntýlar da yýpratýcý
etkenler dizisine katýlýyor. Ýþte insanlarý çabuk
yýpratan baþta saydýðým
altý maddeye ek olarak
bunlar da oluyor.
Ýnsan bünyesi ve beyni
öyle yaratýlmýþtýr ki,
ancak devamlý aktif olur,
sürekli hareket halinde
olursa canlýlýðýný, zindeliðini ve gençliðini
koruyabilir. Geliþmesi de
yine aktivite ile olur.
Medeniyet ilerliyor,
dünya bilgileri hýzla

çoðalýyor ve yükseliyor.
Geleceðin insaný yaþam
dengesini saðlayabilmek
için çok çalýþmak, çok
öðrenmek, çok düþünmek zorundadýr. Spor, iyi
gýdalanma, temiz
havalanma ve düzenli bir
dinlenme ve yaþama ile
de bünyesini saðlam tutmak mecburiyetindedir.
Aksi halde hýzla geliþen
topluma ayak uyduramayanlarýn sayýsý çok
olacaktýr. Bu demektir ki
âsi gençlerin, bunamýþ
genç ve yaþlýlarýn, akýl
hastalarýnýn, toplumdan
kaçan, kabuðuna çekilmiþ orta yaþlýlarýn sayýsý
çok olacaktýr.
Gelecek tehlikeyi bugünden görenler, bugünden yaþamlarýný ona göre
düzenlerler. Öðrenmeye,
öðrendiklerini iyice
düþünerek benimsemeye
önem verirler.
Bunamamak ve toplum
dýþý kalmamak için akýllarýný devamlý çalýþtýrýrlar. Burada rehber varlýðýn þu sözünün önemi
çok daha iyi anlaþýlýyor:
"Öðrenmekle
geçirmediðiniz günleri
ömürden saymayýnýz."
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 48

Din Bilimle Çatýþýrsa,
Kazanan Ateizm Olur...
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

Güneþ mi Dünyanýn etrafýnda dönüp duruyor
yoksa Dünya mý Güneþin etrafýnda...
Bu günümüzün ne sorusu ne de sorunu hiç de deðil
kuþkusuz. Bu nedenledir ki, biz geçmiþ yýllarda rahatlýkla
Ajda Pekkanla birlikte: "Dünya durmadan dönüyor,
dönüüyor" diye terennüm edip durmadýk mý?!
Ne var ki astronomi tarihinde bin yýllar boyunca bu sorun,
düþünce sahiplerini alabildiðine uðraþtýrdý durdu. Keþke
tartýþma, sadece onlar arasýnda olup, iþin içine kilise ve
din ulularý karýþýp engizisyon dahil türlü zulümlerle, bilim
adamlarýna kan kusturmasaydýlar yüzyýllar boyunca...
Eðer böyle olsaydý, konu sadece bilim tarihini
ilgilendirdiðinden, þimdi þu satýrlarý kaleme almam için
hiç mi hiç sebep olmayacaktý kuþkusuz.
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KOPERNÝK (1473-1543)
Kopernik'e gelinceye kadar Dünyanýn
sessiz ve sakin bir þekilde evrenin
merkezinde durduðuna inanýlýrdý. Gerçi
Ýsa'dan 550 yýl önce kurulan Pisagor
okulunda, Dünyanýn döndüðü öðretiliyordu. Bu öðreti, gizli olduðundan pek
yayýlmamýþtý. Ayrýca beþ duyumuzla
çeliþiyordu. Güneþin sabahleyin doðup,
gökyüzünde aðýr aðýr ilerlediðini ve
günün sonunda aksi yönde, batýda gözden kaybolduðunu, yani Dünyanýn
etrafýnda tur attýðýný hergün gözümüzle
görüp durmuyor muyduk? Belliydi ki
Dünya kýmýldamadan yerinde duruyor,
Güneþ ise durmadan dinlenmeden
etrafýmýzda dönüyor. Geceleyin Ay ve
yýldýzlar da ayný þeyi yapýyorlar. Baþka
bir çok þey de Dünyanýn dönmediðini
bize sürekli gösteriyor. Bir kere hiçbir
sarsýntý duymuyoruz. Dönseydi havada
rüzgâr olur, bulutlar, kuþlar geride kalýr,
merkezkaç kuvvetiyle herþey etrafa
savrulurdu. Bir çocuðun yukarýya attýðý
top, tekrar eline gelmezdi. Bir kuleden
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atýlan taþ kulenin yanýna deðil, ötesine
düþerdi. Dünyanýn döndüðü yöne ve
ters yöne ayný hýzla fýrlatýlan oklar farklý uzaklýklara giderdi. Bu ve benzeri pek
çok örnek Dünyanýn yerinde durduðunu
apaçýk kanýtlýyordu. Hergün yaþamakta
olduðumuz bütün bu olaylar Aristo'yu,
kendisinden 200 yýl evvel kurulan
Pisagor'un gizli öðretisine deðil, saðduyunun yanma çaðýrýyor, Dünyanýn
durduðu sonucuna götürüyordu.
"Bilenlerin Sultaný" diye anýlan
Aristo'nun bu yargýsý, gözlemlerle de
tam çakýþtýðý için her devirde tereddütsüz kabul edildi. Hele bir de 13 ncü
yüzyýlda aziz Aquino'lu Thomas
sayesinde Aristo sanki bir ikinci
Ýsa'ymýþ gibi, aksine konuþulmasý kâfirlik sayýlacak bir yüksek otoriteye
kavuþunca, tüm görüþleri aynen benimsenir olmuþtu. Aslýnda Dünyanýn durduðu, Güneþin harekette olduðu bütün
bunlardan çok daha güvenilir bir kaynakta dile getirilmiþti. Tevrat'ýn Yeþu
kitabýnda Tanrý, devinmekte olan
Güneþe kýsa bir
süre için "Dur!.."
dememiþ miydi?
Aristo'dan sonraki 2000 yýl
boyunca "Dünya
d u r u y o r "
görüþünün
neredeyse oy birliðiyle
paylaþýlagelmesi
b o þ u n a
olmamýþtý. Tüm

SEVGÝ DÜNYASI

kanýtlar bunu doðruluyordu. Aksine
konuþabilmek için bütün bunlarýn
çürütülmesi gerekirdi ki; yepyeni bir
astronomi ve yepyeni bir hareket fiziði
ortaya konmadan bu mümkün deðildi.
Kopernik, matematiðin aðýr bastýðý
varsayýmýnda Aristo'nun aksine düþünmek cesaretini gösterebilmiþti. Güneþ
ve yýldýzlarýn Dünyanýn çevresinde her
gün bir tur attýðýný görüp duruyorduk
ama, Kopernik bunun aslýnda böyle
olmadýðýný, bize öyle göründüðünü,
Dünyanýn kendi ekseni etrafýnda her
gün bir tur dönmesi dolayýsýyle bu
sanýya kapýldýðýmýzý bir varsayým olarak
ileri sürüyordu. Bazý gözlemler ve
matematik iþlemlerle bir baþka gerçeði
daha yakalamýþtý: Dünyanýn her yýl
Güneþin etrafýnda dairesel bir dönüþünü
tamamladýðýný da varsayýmýna ekliyordu. Kutsal Kitaba ve Aristo'ya aykýrý
olan bu görüþ Kilise tarafýndan tabii ki
derhal reddedildi. Sýrf orijinal olmak,
herkesten baþka görünebilmek için bu
aykýrý
düþüncelere
sapmakla
suçlandý.
Aslýnda
Kopernik
Dünyanýn durduðunu
gösteren diðer delilleri
çürütebilmiþ deðildi.
Zaten kendisi de,
bunun bir varsayým
olduðunu, gök cisimlerinin hareketlerinin
izahýný basitleþtirdiðini,
Allah'ýn basit çözümlerden hoþlandýðýný, bu
nedenle
Dünyanýn
hareket ettiði kanýsýna
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vardýðýný söylemekteydi. Yani ortada
kesinkes delillerle ispatlanmýþ, aksine
sorularýn tüm cevabý verilmiþ bir katiyet
yoktu. Astronomide yeni gözlemler ve
matematiksel formüllerle gezegenlerin
yörünge, hýz ve periyotlarýnýn hesaplanmasý için bir Kepler'in ortaya çýkmasý
mutlak gerekiyordu. Sadece Kepler'le
de iþ bitmiyordu. Dünyanýn dönmediðini kanýtlayan delillerin çürütülmesi için
"Aristo Fiziði" nin dinamik kanunlarýný
altüst edecek, yerine yepyeni hareket
kanunlarýný yerleþtirecek devrimci bir
teorisyene þiddetle ihtiyaç duyuluyordu.
Çok þükür ki böyle birisi fazla gecikmeden geldi.
GALÝLE (1564-1642)
Kopernik'in ölümünden 21 yýl sonra
1564 de, Ýtalya'nýn eðri kulesiyle ünlü
Pisa'da (Piza) doðan Galilei Galileo'nun
beklenen kiþi olduðunu kim bilebilirdi
ki?. Müzik ve matematik tutkunu fakir,
fakat soylu bir babanýn oðluydu.
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Manastýrda
Aristo
geleneði
çerçevesinde eðitim görmüþ, Yunanca,
Latince, mantýk öðrenmiþti.
Pisa Üniversitesine Týp okumaya gönderilmiþti. Ne var ki tesadüfen dinlediði
geometri, matematik dersleri onu canevinden yakaladý. Derhal týbbý býraktý.
Diploma alýr almaz, henüz 26 yaþýnda
iken, ayný üniversiteye matematik
hocasý olarak tayin edildi. Gerçekçi,
sözünü sakýnmaz, hatta zaman zaman
alaycý mizacýyla etrafýyla pek geçinemeyen huysuz Galile Pisa'da fazla kalamadý. Üç yýllýk öðretmenlikten sonra
ünlü Padua Üniversitesine az bir maaþla
tayin edildi. 17 yýl burada kaldý.
Galile üniversitede her ne kadar
Dünya merkezli Ptoleme (Batlamyüs)
astronomisini okutuyorsa da, aklý,
gönlü tamamen Kopernik sistemini
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onaylýyordu.
Kepler'le
mektup
arkadaþlýðýyla görüþ alýþveriþinde
bulunuyorlar, yeni kanýtlarla Kopernik'i
doðrulamaya çalýþýyorlardý. Kepler,
kendini astronomiye vermiþti. Galile ise
gece gündüz hareket kanunlarý üzerinde
kafa yoruyor, eðik düzlemler üzerinde
yuvarladýðý bilyeleri gözlemleyerek,
hareketi doðuran sebepler, hareketin
durmasýnýn,
hýzýn,
yörüngenin
deðiþmesinin nedenleri üzerinde sürekli
düþünüyordu. Dönen ve hareket eden
bir Dünyada, yukarý fýrlatýlan topun
elimize gelmesi; kuþlarýn, bulutlarýn
geride kalmamasý, taþýn kulenin dibine
düþmesi, okun ters yönlerde ayný uzaklýða gitmesi ancak hareket kanunlarýna,
dinamik prensiplerine Aristo'dan baþka
bir gözle bakmakla açýklanabilirdi.
Aristo dinamiðinde hareket, bir cisme
ancak doðrudan etki ederek; iterek, çekerek mümkün olabilirdi. Uzaktan etki
diye birþey hiç kabul
edilmiyor, kuvvet cisimden ayrýlýr ayrýlmaz
hareket durur deniyordu.
Bir arabayý arkasýndan
iterek hýzlandýrabiliriz.
Ýtmeyi býrakýr býrakmaz
gerçi araba durmaz bir
süre daha yürür ve sonra
durur. Ýþte bu bir süre
daha hareketin devamýný
Aristo, havanýn tepkisiyle, havadaki titreþimlerle
izah
eder."Bu
titreþimler sönünce araba
durur." der Aristo, saðduyuya uygun olarak
düþen cisimlerle ilgili bir
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baþka kanunu da fizik kitabýnda açýklar.
Aðýr cisimlerin daha çabuk ve hýzlý,
hafif cisimlerin ise daha geç ve yavaþ
olarak yere düþtüðünü söyler. Yukarýdan
býrakýlan madeni para ile bir tüyün farklý sürelerde yere düþtüðü, herkesin
bildiði bir gerçek olduðundan 2000 yýl
boyunca da kimse itiraz etmez.
Galile, dinamik kanunlarý üzerinde
kafa yorarken bu herkesçe bilinen
gerçeklerden þüphe etmekle iþe baþlar.
Eðik düzlem deneylerinde bilyelerin,
tersine yerleþtirilen eðik düzlemde
hemen hemen ayný seviyeye yükselmesi
dikkatini çeker. Sürtünme kuvveti
olmasa neredeyse bilye, bu ters
istikametteki iki eðik düzlem üzerinde
sonsuza kadar gidip gelecek. Öyleyse
Aristo yanýlmýþ, kuvvet etkisi kaldýrýlsa
bile cisim aldýðý hýzla sonsuza kadar
öyle yoluna devam edecek gibi
görünüyor. Daha sonralarý Newton'un
birinci kanunu olarak formülleþecek
"Eylemsizlik Yasasýnýn" (Süredurum
yasasý) ilk tohumlarý böylece Galile'nin
kafasýnda filizlenmeye baþlamýþtý.
Anlaþýlýyordu ki kuvvet etkisiyle belli
hýzý kazanmýþ bir cisim, örneðin itilerek
cilâlý bir zemin üzerinde yuvarlanan bir
bilye, kuvvetin etkisi kaldýrýldýðý zaman
bile, aldýðý hýzla, doðrusal çizgideki
hareketine devam edecek, sürtünme gibi
engelleyici bir güç yoksa, bu hareket
durmaksýzýn, ayný hýzla biteviye sürüp
gidecektir. Bugün bize çok doðal gelen
bu dinamik kanununu o günlerde
anlayabilmek için, olaðanüstü bir soyutlama yeteneði ve matematiksel
düþünebilme hünerine ihtiyaç vardý.
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Ayrýca Aristo'ya karþý fikir söyleyebilecek bir medeni cesaret de gerekliydi.
Galile'nin hareket yasalarýnda örtülü
olarak bulunan bu "Eylemsizlik
Kanunu" nun Dünyanýn dönüþüyle ne
ilgisi var? diye insanýn aklýna bir soru
gelebilir. Halbuki direkt olarak ilgili.
Dünya döndüðü halde, kulenin tepesinden býrakýlan taþýn, kulenin dibine
düþmesi; Dünyanýn dönüþü ve aksi
yönde ayný hýzla fýrlatýlan oklarýn, ayný
mesafelere
gitmesi,
eylemsizlik
yasasýyla gayet rahat açýklanabilir.
Dünyanýn dönüþ hýzýna, üzerindeki
herþeyin Dünyayla beraber sahip
olmasý, kuleden býrakýlsa bile bu hýzý,
taþýn eylemsizlik yasasý gereði taþýmaya
devam edeceði, öyleyse kulenin dibine
düþmesinin gayet doðal olduðu,
rahatlýkla söylenebilir. Aristo'dan þüphe
baþladý ya, arkasý gelir. Galile, eþ aðýrlýklý iki tuðla parçasý yukarýdan
býrakýlýnca ayný sürede yere düþtükleri
halde, bu iki parça birleþtirilip aðýrlýk
iki misline çýkarýlýrsa, daha hýzla, yani
daha az zamanda düþmesini bir türlü
kabul edemez. Nitekim eðik düzlem
deneylerinde farklý aðýrlýktaki bilyelerin
hýzlarýnda bir deðiþiklik görülmemektedir. (Pisa Kulesinde düþme deneyleri
yaptýðý bir yakýþtýrmadýr.)
Öyleyse Aristo'nun aðýr cisimler daha
hýzlý düþer kuralý da yanlýþtýr. Nitekim
ölümünden birkaç yýl sonra havasý
boþaltýlmýþ, yani hava direnci ve kaldýrma kuvveti yok edilmiþ vakumlu
tüplerde, tüy ile madeni paranýn ayný
hýzla, ayný zamanda yere düþtüðü
apaçýk görülmüþtür.
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Kutsal kitaba aykýrý olarak Dünyanýn
döndüðünü söylemesi, dinsel kýlýða
bürünmüþ Aristo'nun yanlýþlarýný çýkarmasý, üstelik bunlarý pervasýzca, zaman
zaman bilgisiyle karþý tarafý mat edip
küçük düþürerek ortaya koymasý, hem
kilisenin, hem de meslekdaþý Aristo'cu
profesörlerin kýzgýnlýklarýný sürekli taze
tutar. Ama Galile, gerçeðe aþýktýr. Aklý
fikri, Allah'ýn büyük bir marifetle, belli
bir amaçla yarattýðý, bu olaðanüstü
düzenin, doðadaki bu görkemli organizasyonun kanunlarýný bulmaya çalýþmaktýr. Allah'a, Ýsa'ya, Kutsal Kitaba
samimiyetle inanýr. Ýncil en sevdiði
kitaptýr. Ancak Allah'ýn varettiklerini
inceleyerek de bulmamýz gerektiðini
söylemektedir. Gerçekler, bu aþkýný
karþýlýksýz býrakmaz. Diðer bulgularýn
yanýsýra, düþen cisimlerin hýzlarýnýn her
saniye ayný miktarda arttýðýný, yani
kuvvetin, ivmeye neden olduðunu
bularak Newton'un ikinci kanununa
kapý açmasý, doðanýn, aþkýna bir
armaðaný olur.
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ancak bütün evrenin etrafýnda tur attýðý
emsalsiz bir yere gelebilir. Öyleyse
Dünya evrenin merkezidir. Psikolojik
neden bu. Aslýnda ne Tevrat ne de
Ýncilde bununla ilgili tek bir satýr, tek bir
âyet bile yok. Ne var ki Kutsal Kitaptan
da bir kanýt bulabilmek için eðrisine
doðrusuna bakmadan, üzerinde fazla
düþünmeden Tevrat’taki þu âyetlere
sýmsýký yapýþýrlar. Yüzyýllar boyunca
Hristiyanlýðýn astronomi bilimine ters
düþmesine, ateizmin kökleþmesine
neden olmuþ bu âyetler üzerinde yeterince duralým.
TANRI GÜNEÞ'E "DUR" DEDÝ
O zaman Rabbin, Amori'leri, Ýsrail
Oðullarý'nýn önünde teslim ettiði gün,
Yeþu, Rabbe söyledi ve Ýsrail'in gözü
önünde dedi:

Ýki büyük neden var biri psikolojik,
biri de Yeþu peygamberin Tevrat’taki bir
savaþ öyküsü.

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)

Kilise mademki Hz. Ýsa'yý Allah'ýn
biricik oðlu diye görüyor o halde Ýsa

Yeþu Hz Musa'ya hayatý boyunca
hizmette kusur etmemiþti. Kalýn enseli,

SÝZE NE?!
Þimdi de Papalýðýn, Kilisenin ve üst
düzeydeki din adamlarýnýn "Dünya
dönüyor" diyenleri dinsizlikle suçlamalarýnýn, engizisyonla cezalandýrmalarýnýn nedenleri üzerinde duralým.
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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 vaat, 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
ýrmaðýný geçmiþler ve vaadedilen ülkeye kavuþmuþlardý.
Ýsrailoðullarýnýn Kutsal Kitabý Eski
Ahid'in (Tevrat) Yeþu bölümünden
aldýðým yazýmýn baþýndaki âyetler,
onlarýn yeni yurtlarýnda, komþularýyla
yaptýklarý bitip tükenmez savaþlardan
birinin hikâyesini anlatýyor. Ama ne
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hikaye?!.. Gibon'lular Ýsrailoðullarýyla
barýþ yaptýklarý için, Ammori'lerin beþ
kralý biraraya gelip Gibeon'a dersini
vermeye koyulurlar, Ýsrailoðullarý yeni
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!..
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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:
"Behey 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 hatta hiç olmayan
sözler, Tanrý söylemiþ gibi ekleniverdi!"
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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 yan bölümündeki ülkelerin
üzerinde de Güneþ, gün boyu çakýlý
kaldý olduðu yerde öyleyse ?.. Peki
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!"
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KOPERNÝK APTAL MI?
Ýþte bu âyetlerden de güç alarak
Kopernik'i Katolikler de, yeni ortaya
çýkmýþ Protestanlar da ayný nedenlerle
kesinlikle reddettiler. Çaðdýþý, reformist
Protestanlýðýn kurucusu Martin Luther
onu aptallýkla suçluyordu:
"Halk göðün, Güneþin veya ayýn deðil
de yerin döndüðünü ileri süren bir
türeme astroloða kulak veriyor. Zeki
görünmek isteyen, yeni bir sistem
kuruyor. Doðallýka bütün sistemlerin en
iyisi bir sistem. Bu aptal, bütün
astronomiyi tersine çevirmek istiyor.
Fakat kutsal kitaplar bize Allah'ýn yerin
sükûnette kalmasýný ve Güneþin devinmesini buyurmuþ olduðunu söylüyor."
Diðer reformist Calvin de Kopernik'in
haddini bilmesini, peygamberlerle
Allah'tan mesaj getiren Ruh- ül Kudüs
(Cebrail) ile yarýþa girmekten sakýnmasýný buyuruyordu:
" D ü n y a
çakýlmýþtýr, bir
yere hareket
edemez. Kopernik'in otoritesini, Ruhül Kudüs'ün
otoritesi
üstüne çýkarmaya
kim
cesaret edebilir?!.."
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GALÝLE ENGÝZÝSYONDA
Görülür ki Galile'yi bilgiyle ve güzellikle yola getirmek mümkün deðil.
Öyleyse kulaðý çekilmeli, gözdaðý verilmeli, on altý yýl önce Bruno'nun yanan
odunlar üzerindeki feci akibeti hatýrlatýlarak, ateþle oynamakta olduðu ihtar
edilmelidir. Böyle yapýlýr. Kapalý
kapýlar arkasýnda: "Sus; yoksa...?" komutu verilir. Ayrýca Papa'lýk Engizisyon
Mahkemesinin kararý dört yana duyurulur ki, artýk hiçbir zýndýk "Dünya dönüyor" diye bir daha ortalýðý karýþtýrmasýn.
"Güneþin
evrenin
merkezinde
hareketsiz durduðu görüþü çýlgýnlýktýr,
felsefi bakýmdan yanlýþtýr ve baþtan
aþaðý da sapýklýktýr. Çünkü Kutsal
Kitaba aykýrýdýr. Dünyanýn evrenin
merkezinde olmadýðý ve her gün
döndüðü görüþü felsefi bakýmdan yanlýþtýr; en azýndan yolunu þaþýrmýþ bir
inançtýr."
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Baþta Galile, bütün Kopernikus'çulara
etkili bir "Esas duruþ" çekilmiþtir. 8 yýl
susar Galile. Matematikçi astronomi ile
de uðraþmýþ bir kardinalin Papa
seçilmesiyle yeniden umutlanýr. Çalýþmalarýna býraktýðý yerden baþlar ve
aralýksýz sürdürür. 1632'de kitabýný
yayýnlanacak hale getirmiþtir. Karþýlýklý
üç kiþiyi diyalog tarzýnda konuþturduðu
ve Ýtalyanca olarak hazýrladýðý: "Ýki
Büyük Yer Sistemi Olan Ptoleme ve
Kopernik Öðretisi Üzerine Diyalog"
isimli bu kitabýný Papa'ya ithaf ederek
onayýný alýr, böyÝece yayýnlanýr. Fakat
sonradan dikkatle okununca görülür ki
Ptoleme'yi, yani yer merkezli sistemi
savunan kiþi, ahmakça konuþmakta,
Kopernik'çi ise bilimsel, derlitoplu
örneklerle, misallerle okuyucuyu etkilemektedir. Ýtalyanca yazýldýðýndan
herkes tarafýndan okunup anlaþýlmakta,
Kopernik gittikçe yýðýnlarýn malý
olmaktadýr. Galile'nin gizli maksadý
anlaþýlýnca, "Din elden gidiyor"
korkusuyla Engizisyon tekrar yakasýna
yapýþýr. Aslýnda bu yaptýklarýyla dinin
elden gitmekte olduðunun farkýna varmadan, gizli oturumlarda iyice
sýkýþtýrýrlar, titreyen bacaklarý üzerinde
güçlükle ayakta duran yaþlý Galile'yi. Ve
nihayet emellerine ulaþýrlar. 1633 yýlý
Haziran ayýnda tüm inandýklarýnýn tersine þöyle bir itirafnameyi Ýncil üzerine
el basarak söyletirler ona.
"Ben Galilei Galileo. Floransa
Üniversitesi matematik ve fizik öðretmeni. Ben yanýldýðýmý anladým. Öðrettiklerimin hiçbiri uymuyor gerçeðe.
Güneþ, evrenin merkezinde kýmýl-
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damadan yerinde durur; Dünya ise
merkez deðildir, Güneþin çevresinde
döner, demiþtim. Yanýlmýþým, kiliseye
karþý gelen bütün yanýlgýlarýmdan kurtardým kendimi..."
Galile'nin esas kurtardýðý, odun
ateþinin sýnýrýna yaklaþmýþ bedeniydi.
Bir ömür ürünü bulgularýný, inançlarýný
nasýl deðiþtirebilirdi?! Hem ne gam,
Dünya yine dönüyordu ya...
Engizisyonda hayatýný baðýþladýlar
ama, epeyce körelmiþ gözleriyle, kenar
bir yerdeki, fakir kulübede ömür boyu
hapse mahkûm ettiler. Her hafta Eski
Ahid'deki "7 Tevbe Mezmuru" nu
tekrarlama zorunluluðu da kararda
belirtiliyordu. Yemekten, içmekten zevk
alan; yaþamayý, gezmeyi seven Galile
böylece 9 yýl daha yaþadý. Ama boþ durmadý. Çünkü düþünmeyi bulmayý her
þeyden daha fazla seviyordu. Dinamikle
ilgili önemli eseri, bu yýllarýn mahsulüdür. Öldüðünde, sefalet çeken bir
tutsaktý, halk ona lanet ve nefret yaðdýrýyordu ama görevini yapmýþ olmanýn
derunî mutluluðu içindeydi. 1642'de
Ýtalya'da bir güneþ batarken, onun býraktýðý
yerden
dünyayý
aydýnlatacak
bir
baþka güneþ Ýngiltere'de
doðuyordu: Ýsaac
Newton.
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Atatürk’ün
Din Anlayýþý ve
Dine Bakýþý
Güngör Özyiðit, Psikolog

"Akýllýca hareket etmek doðrusu
Ýki cihanda da iþlerin en ulusu." Hz. Muhammed
"Softa sýnýfýnýn din simsarlýðýna izin verilmemelidir. Dinden
maddi menfaat temin edenler iðrenç kimselerdir. Ýþte biz bu
duruma karþýyýz ve buna müsaade etmiyoruz." Atatürk
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DÝN ÝÇÝN YOL BÝR MÝDÝR?
Büyük Taarruz henüz baþlamýþtýr. Bir
gün Gazi: "Bütün hocalar ve kumandanlar toplansýn" diye emir verir.
Onun çadýrýnda toplanýlýr. Mustafa
Kemal hepsinin gönlünü alýcý sözler
söyledikten sonra þu soruyu sorar: "Din
için yol bir midir, yoksa çeþitli mi?"
Herkes susar ve birbirine bakar. Gazi,
hepsinden tek tek cevap ister. Hepsi de
"Elbette birdir" derler. Bunun üzerine
Mustafa Kemal gülümseyerek þöyle
der: “Gerçekte öyle olmasý gerekir,
fakat öyle deðildir. Bakýnýz, Ýstanbul
Hükümeti beni idama mahkûm etti ve
orada bulunan dinin en büyük temsilcisi de bunu onayladý. Burada da
(Ankara'da) dinimizin en büyük temsilcisi, Ýstanbul Hükümeti'nin verdiði ve
Þeyhülislam'ýn onayladýðý fetvayý doðru
bulmuyor. O halde din için yol bir
deðildir.” Sonra kaþlarýný çatarak

masum insanlarý
bombala sonra da
omurgasýz solucan
gibi sývýþ. Ýyi iþ
çýkardýn.

devam eder: "Din ile dünya iþlerini birbirinden ayýrmak gerek." Toplantý
öylece son bulur.
DÝNÝN KÖTÜYE ÂLET EDÝLMESÝ
Meclis'teki bir konuþmasýnda dinin
politikaya bulaþtýðýnda, kolaylýkla
kötüye âlet edilebileceðini bir tarih bilgisi vererek hatýrlatýr: “Efendiler, hakiki ulema ile dine zararlý ulemanýn birbirine karýþtýrýlmasý Emeviler zamanýnda baþlamýþtýr. Muaviye ve Hz. Ali'nin
Sýffin Savaþý'nda, Muaviye'nin askerleri
Kuran sayfalarýný mýzraklarýna geçirerek saldýrdýlar. Ve bunun üzerine Hz.
Ali'nin ordusu ne yapacaðýný þaþýrdý.
Ýþte o zaman dine fesat, Müslümanlar
arasýna ayrýlýk girdi ve o zaman hak
olan Kuran, haksýzlýða âlet edildi.”
Yine bir konuþmasýnda dini politik bir
yatýrým olarak görenleri suçüstü
yakalar: "Masum halka beþ vakit

en iyisini
yapmaya
çalýþýyorum
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namazdan baþka, geceleri de fazla
namaz kýlmayý vaaz ve nasihat etmek
belki de ömründe hiç namaz kýlmamýþ
bir politikacý tarafýndan olursa, bu
hareketin hedefi anlaþýlmaz olur mu?"
LAÝKLÝK ÝLKESÝ
Bütün bu düþüncelerden sonra
Atatürk, Türk ulusunun çaðdaþlaþma
yolunda en köklü dönüþümlerden biri
olan laiklik ilkesini getirerek, din ve
dünya iþlerini birbirinden ayýrýr. Ve
dini, politikacýlarýn elinde oyuncak
olmaktan kurtarýr. Çünkü insanla
Yaradan arasýnda kutsal bir bað olan
din, politize olduðunda saygýnlýðý zedelenir, insaný Tanrý'ya çýkaracak bir
yücelme merdiveni olacak yerde,
dünya çýkarlarýnýn çamurunda kirlenir
ve yobazýn elinde yozlaþýr.
Bu konuda Bakara Suresi'nin "Dinde
zorlama yoktur" âyeti (256) ile
Atatürk'ün görüþü ve laiklik tamamen
örtüþür: “Laiklik, yalnýz din ve dünya
iþlerinin ayrýlmasý demek deðildir. Tüm
yurttaþlarýn vicdan, ibadet ve din
özgürlüðü de demektir. Din ve mezhep,
herkesin vicdanýna kalmýþ bir iþtir. Hiç
kimse, hiç bir kimseyi ne bir din, ne de
bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir.
Din ve mezhep hiç bir zaman politikaya âlet edilemez.” (1930)
Diðer yandan laiklik ilkesi, insan
aklýný dogmatik düþüncenin sultasýndan
kurtarma, onu özgür ve baðýmsýz kýlma
giriþimidir. Bu ayný zamanda insanýn
büyümesi kendi kiþiliðini bulmasý ve
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aklýný kullanacak eriþkinliðe eriþmesi
demektir.
ÞÝMDÝ ÝNSAN,
ÝNSAN OLMA YOLUNDA
Geçmiþte, insanlýðýn çocukluk döneminde, akýl yeterince geliþmediði ve
bilim düþüncesi oluþmadýðý için, insanlar týpký anatanýn (ana-babanýn) çocuklarýný eðitmesi gibi, dinsel öðütlerle
yönetilmiþlerdir. Ve yine çocuk eðitiminde olduðu üzere, ödül ve ceza yöntemiyle insanlar doðru bir çizgide
yürütülmek istenmiþ, cennet müjdesi ve
cehennem korkusuyla doðru yola yönlendirilmiþtir. Bir anne, çocuðuna
mamasýný yerse çikolata alacaðýný
vaadeder ya da yemezse gezmeye
götürmeyeceðini söyler. O yolla, onun
için yararlý olan mamayý yemesini
saðlar. Böyle yapmasa da, mesela
mamayý yemesinin bilimsel nedenlerini
açýklasa, yiyeceði proteinin bedene
olan yararlarýný falan anlatsa, çocuk
pek bir þey anlamaz ve mamayý da
yemez. Çünkü anne, çocuðunun anlayacaðý dilden konuþmamýþ olur. Ama
diyelim ki çocuk büyüdü. 17-18
yaþlarýnda bir genç oldu. O zaman ona
bir þey yaptýrmak istediðimizde akla,
mantýða, bilime uygun nedenlerini
açýklamak gerekir. Kocaman bir gence,
yemeðini yersen sana balon alýrým dersek, komik oluruz. Gencin daha da
büyüdüðünü, yetiþkin, olgun bir insan
olduðunu düþünelim. O zaman artýk
anatanýn uyarýlarýna pek gerek kalmaz
ve yetiþkin kiþi aklýný kullanarak
gerekeni zaten yapar ve yapmalýdýr.
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DÝN DÖNEMÝNDEN
AKIL ÇAÐINA
Ýþte Hz. Muhammed'le son bulan din
döneminden sonra insanlýk büyümüþ,
aklý geliþmiþ, geliþtirdiði bilimsel yöntemlerle gerçeðe kendi çabasýyla eriþebilmeyi baþarmýþtýr. Öyleyse yetiþip
olgunlaþan insanlýk, artýk kendi aklýna
emanet edilebilecek, görevi paylaþacak
ve evrime kendi olumlu katkýsýný koyabilecek bir düzeye ulaþmýþtýr.
Rehber Varlýk bir celsesinde bu
hususu çok güzel belirterek insan aklýna gereken yeri ve deðeri verir:
"Siz senelerden beri o kadar fazla
çoðaldýnýz ki, Ýdare Mekanizmasýnýn
sizi bazý yerlerde serbest býrakmasý
lazým geldi; her iþi normal yönetebilmek için. Çünkü size Ýdare
Mekanizmasý idrak, akýl, zekâ verdi,
ona güvendi. Siz düþünerek, ilerinizi
görerek hareket ederseniz, vazifeyi
paylaþmýþ olursunuz. Unutmayýnýz ki
sizin idrakinizle, düþüncenizle yaptýðýnýz doðru þey çok daha kýymetlidir."
Atatürk de 1922'de Meclis'te yaptýðý
bir konuþmada, ayný doðrultuda söz
ederek þöyle der: "Arkadaþlar! Tanrý
birdir, büyüktür ve O'nun tarih içindeki
belirtilerine bakarak diyebiliriz ki,
insanlar iki sýnýfta, iki devrede
düþünülebilir. Ýlk dönem, insanlýðýn
çocukluk ve gençlik devridir. Ýkinci
dönem, insanlýðýn olgunluk dönemidir.
Ýnsanlýkla birinci devrede týpký bir
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çocuk gibi, týpký bir genç gibi yakýndan
ve maddi araçlarla ilgilenme gereði
duyulmuþtur. Allah, kullarý yeterli
olgunluða gelene dek, Tanrýlýðýnýn ve
yetiþtiriciliðinin gerçeði olarak, bir
çocuk gibi, kullarýnýn her þeyiyle
ilgilenmiþtir. Âdem'den itibaren birçok
peygamberler, elçiler göndermiþtir.
Fakat Peygamberimiz aracýlýðýyla en
son dini ve medenî hakikatleri verdikten sonra, artýk insanlýkla peygamber
yoluyla iliþki kurmaya gerek
görmemiþtir: Ýnsanlýðýn idrak derecesi,
aydýnlanma ve olgunlaþmasý ile her
kulun doðrudan doðruya ilâhi ilhamla
temas kabiliyetine vardýðýný kabul
buyurmuþtur. O nedenle peygamber
efendimiz son peygamber olmuþ ve
onunla din devri son bulmuþtur."
ADAM OLACAKSIN HOCAM
Daha sonra Atatürk, halkýn din kaynaklarýyla doðrudan iliþki kurmasýný ve
o yolla din adamlarýnýn sömürüsünden
kurtulmasýný saðlamak üzere gerekli
önlemleri alýr: "Ýlk olarak Kuran'ýn ve
hadislerin dilimize çevrilmesini emrettim. Ve böylece Kuran ilk defa olarak
Türkçeye çevrilmiþ olacak.
Muhammed'in hayatýna ait bir kitabýn
da çevrilmesini emrettim. Ta ki, halk
iþin doðrusunu bilip, din adamlarýnýn
derdinin ancak karýnlarýný doyurmak
olduðunu bilsinler." Bu yüzden çýkarlarý sarsýlan din adamlarýndan birinin
Büyük Millet Meclisinde "Halifelik
kaldýrýlýyor, þeriat gidiyor, türbeler
kapanýyor, þimdi ben ne olacaðým" diye
sormasý üzerine, Atatürk: "Adam ola-
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caksýn hocam!" der. Öylece din aktörlerinin oyunlarýna son verir: "Artýk
Türkiye, din ve þeriat oyunlarýna sahne
olmaktan çok ileridedir. Bu gibi oyuncular varsa, kendilerine baþka taraflarda sahne arasýnlar." (1924)
Paraca da destek verdiði Kuran çevirisi konusunda silâh arkadaþý Kâzým
Karabekir Paþa ile sýký bir tartýþmaya
giriþir:
Karabekir: "Kuran-ý Azimüþþan
Türkçeye çevrilemez."
Atatürk: "Niçin çevrilemez efendim?
Bu sözünüz Kuran'ýn mânâsý yoktur"
demektir.
Karabekir: "Hayýr efendim, ama
mesela "Elif-Lâm-Mim", ne diyeceðiz
bunlara?"
Atatürk: "Ne demektir Elif, Lam,
Mim?"
Karabekir: "Meçhul efendim"
Atatürk: "Öyleyse karþýsýna bir sýfýr
koyar, çevirmeye devam edersiniz."
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MÝLLÝ EÐÝTÝM
Atatürk döneminde hayatýn
merkezine akýl ve bilimi yerleþtirerek,
en hakiki yol gösterici olarak onu
göstermiþtir. Diðer yandan dinin doðru
anlaþýlmasýný isteyerek Kuran ve hadisleri Türkçeleþtirmiþtir.
Dinin anlaþýlmasýný istemesinin iki
önemli nedeni vardýr: 1. Din adýna
ortaya atýlan boþ inançlarý, hurafeleri
herkese göstermek 2. Dini kullanarak
halký kandýran, Allah ile aldatan din
sömürücülerinin maskesini düþürmek.
Atatürk, çaðdaþ uygarlýða eriþip, onu
aþmak için eðitimin dinî deðil, milli
olmasý gerektiðini öngörmüþtür:
"Eðitim ya milli olur, ya dinî olur; biz
dinî eðitimi aileye býraktýk. Milli eðitimi de devlete aldýk." 1930'da þunlarý
söylemiþtir: "Din lüzûmlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamýna
imkân yoktur. Yalnýz þurasý var ki din
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Allah ile kul arasýndaki baðlýlýktýr."
Þu sözler de onundur: "Bilhassa bizim
dinimiz için herkesin elinde bir deðer
ölçüsü vardýr. Bu deðer ölçüsü ile
hangi þeyin bu dine uygun olup
olmadýðýný kolayca anlayabilirsiniz.
Hangi þey ki akla, mantýða, milletin
menfaatine, Ýslâm'ýn menfaatine uygunsa, kimseye sormayýn, o þey dinidir."
DÝNDARLARIN YANINDA,
DÝNÝDARLARIN KARÞISINDA
Dinin baþlýca amacý, doðruda ve iyide
olmak, sürekli çalýþarak deðer üretmek,
bilgi ile beslenip sevgiyle hizmet
etmekse - ki öyledir þüphesiz- Atatürk
en büyük dindardýr. Onun din ile ilgili
sözleri ve davranýþlarý bunu kesinlikle
kanýtlar. O her zaman gerçek anlamda
dindarlarýn yanýnda olmuþ, "dinidarlarýn" karþýsýna geçerek, onlarý, o
durumda býrakan cehaletin pençesinden
kurtarmaya çalýþmýþtýr. Ýþte bir Fransýz
gazetecisi Pernot'la yaptýðý bir konuþmada söylediði þu sözler bunu ispata
yeter: "Türk milleti daha dindar olmalýdýr. Yani bütün sadeliði ile dindar
olmalýdýr demek istiyorum. Akla aykýrý,
ilerlemeye engel hiç bir þey taþýmýyor.
Hâlbuki Türkiye'ye egemenliðini veren
bu Asya milletinin içinde daha karýþýk,
yapmacýk, batýl itikatlardan ibaret bir
din daha vardýr. Fakat bu cahiller, bu
acizler sýrasý gelince aydýnlanacaklardýr. Onlarý kurtaracaðýz."
O gerçek dindarýn kendini çaðýnýn
bilgi ve becerileriyle donatmýþ, zamana
ayak uydurmuþ, yeniliðe açýk, çalýþ-
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mayý baþ tacý eden biri olmasý gerektiðine inanýr. Ve bir insanýn hoca olup
olmadýðýný anlamak için, kafasýnýn dýþýna deðil, içine bakýn der: "Büyük dinimiz çalýþmayanýn insanlýkla ilgisi olmadýðýný bildiriyor. Bazý kimseler çaðdaþ olmayý kâfir olmak sanýyorlar. Asýl
küfür onlarýn bu zannýdýr. O sebeple
her sarýklýyý hoca sanmayýn. Hoca
olmak sarýkla deðil, dimað iledir."
O artýk olgunlaþmýþ insanlýk için
gerçek yol gösterici olarak akýl ve bilgi
yolunu göstermiþtir. Ne var ki, bu bilgi
sadece maddeyi deðil, insanýn manevi
yönünü e kucaklayan türden bütünleþmiþ bir bilgi olmalý.
DÝN VARDIR VE LÂZIMDIR
Ankara Orman Çiftliðindeki bir
gezintilerinde Sayýn Âsaf Ýlbay, baþ
baþa kaldýklarý bir andan yararlanarak
Atatürk'e sorar: "Paþam, din hakkýndaki düþünceleriniz öðrenmek istiyorum".
Atatürk cevap verir:
"Din vardýr ve lâzýmdýr. Temeli çok
saðlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi,
fakat bina uzun asýrlardýr ihmale
uðramýþ. Harçlar döküldükçe, yeni
harç yapýp binayý takviye etmek lüzûmu
hissedilmemiþ. Aksine olarak birçok
yabancý unsur (tefsirler, hurafeler,
uydurma hadisler gibi) binayý fazla
hýrpalamýþ. Bugün bu binaya
dokunulamaz, tamir de edilemez.
Ancak zamanla çatlaklar derinleþecek
ve saðlam temeller üzerine yeni bir
bina kurmak gereði ortaya çýkacaktýr."
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Fatima Olayý ve
3 Sýr...
Özetleyen: Þule Kayserilioðlu
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u yýl Portekiz'in Fatima
kasabasýnda yaþayan üç çoban
çocuðun koyunlarýný
gezdirirken Bakire Meryem'i
gördüðünü söylemesinin üzerinden 100
yýl geçti. Bugün artýk hayatta olmayan
o üç çocuðun anlattýðý ve "Fatima'nýn
Sýrrý" olarak bilinen görüntülere,
Katolik Kilisesi tarafýndan büyük önem
atfediliyor. Katolik Hristiyanlar,
Meryem'in insanoðluna doðru yolu
göstermek için Fatima'da göründüðüne
inanýyor. Fatima olayýnýn 100.
yýldönümünde, Papa Francis de
Portekiz'de bulunan hac bölgesini
ziyaret etti ve bu ziyarette iki çoban
çocuðu aziz ilan edeceði açýkladý.

Soldan saða: Lucia, Francisco, Jacinta
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13 Mayýs 1917 günü Portekiz'de,
Lizbon'un yaklaþýk 150 kilometre
kuzeyindeki Fátima kenti yakýnlarýnda
olaðandýþý bir olay yaþandý. Çobanlýk
yapan üç küçük çocuk; ikisi kýz biri
erkek olan Lucia dos Santos (10),
kuzenleri Francisco Marto (9) ve kýz
kardeþi Jacinta Marto (7) Fatima'ya 1
kilometre uzaklýktaki Aljustrel
köyünün yakýnlarýndaki Azize Ýren'in
Maðarasý (Cova da Iria) diye bilinen
bir maðaranýn önünde koyunlarý için
küçük bir aðýl oluþturmaya çalýþýyorlardý. Hava, açýk ve rüzgârsýzdý.
Ansýzýn gök gürültüsüne benzer bir ses
duyuldu. Ardýndan þimþeðe benzer bir
parlama oldu. Parlamanýn oluþturduðu
ýþýðýn içinden, baþtan
aþaðý parlak beyaz
giysili ve çok güzel bir
genç kadýn görüntüsü
ortaya çýktý. Beyazlý
kadýn, çocuklara, kendisinden korkmamalarýný söyledi ve
kendini "Barýþ meleði"
olarak tanýttý. Her ayýn
13'ünde bu maðaranýn
önüne gelmelerini istedi. Gelecek ziyarette
Meryem Ana'nýn geleceðini bildirdi. Çocuklar, olayý gizlemeye
karar verdiler. Ancak,
en küçükleri olan
Jacinta'nýn, heyecanýný
yenemeyip annesine
olaydan söz etmesi
üzerine haber kýsa
sürede duyuldu.
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Herkes, üç küçük çocuðun Azize
Ýren'in Maðarasý'nda Meryem Ana'yý
gördüðünü konuþuyordu.
Baþlangýçta bu üç çocuðun oluþturduðu iletiþim ve ilgi odaðý, yerini yavaþ
yavaþ ayýn on üçünde, Fatima'ya karavanlar halinde gelen hacýlara býraktý.
Ýnanýlýr kaynaklardan edinilen bilgilere
göre, mucizeyi bekleyen ve görmek
isteyenlerin sayýsý 1917 senesinin 13
Ekim günü, 70.000 ile 80.000 arasýndaydý. Ve onlar beklemelerinin mükâfatýný gördüler, çünkü onlarý bekleyen
olay, yalnýzca üç çoban çocuðunu
etkileyen olaylarla sýnýrlý kalmadý.
Bardaktan boþanýrcasýna bir yaðmur
yaðýyordu ve bir Hazreti Meryem
vizyonu için fevkalade kötü bir ortam
vardý. Fakat birden bulutlar yýrtýlýp
daðýldýlar. Bulutlarýn arasýndan temizlenmiþ masmavi bir gökyüzü parçasý
belirdi, pýrýl pýrýl fakat göz almayan bir
Güneþ çýktý. Böylece "Fatima'nýn Güneþ mucizesi" baþlamýþ oldu. Ve burada
anlatýlanlarýn hepsi dosyalarda ve resmi
tutanaklarda vardýr. Güneþ titremeye ve
sallanmaya baþladý. Sola, saða doðru
sert bir þekilde hoplarken nihayet
devasa bir çatapat veya havai fiþek gibi
inanýlmaz bir hýzla kendi etrafýnda dönmeye baþladý. Yýldýzýmýzdan fýrlayan,
taþan yeþil, kýrmýzý, mavi ve mor renk
cümbüþü tüm çevreyi gerçeküstü bir
ýþýða boðdu. Olayý binlerce insan gördü
ve seyretti. Görgü tanýklarý Güneþin
sanki bir ara, onu izleyenlere bir iki
dakika dinlenmelerine fýrsat verircesine
olduðu yerde durduðunu iddia ettiler.
Ve sonra Güneþ yine havai fiþek gibi
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dönüþüne devam etti, etrafýna göz
kamaþtýrýcý ýþýklar saçarak. Görenlerin
anlatmasýna göre olay kelimelerle ifade
edilecek cinsten bir þey deðildi. Bir
süre geçtikten sonra bu muhteþem olay
bir üçüncü defa tekrarlandý. Ve tüm bu
Güneþ mucizesi 12 dakika sürdü ve 40
kilometre çapýndaki her yerden
seyredilebildi.
Baþlangýçta devletin tüm karþý tutum
ve açýklamalarýna raðmen Fatima bir
hac ve ziyaret yeri oldu. Bugün de
halen dünyanýn sayýlý hac merkezlerinden biri olarak bilinmektedir.
Baþlangýç ve bitim, yani 13 Mayýs ve
13 Ekim tarihleri arasýnda her sene binlerce kiþinin büyük beklentiler ve
ümitlerle geldiði bir bahçeye dönüþür.
Binlerce kiþi bir kez daha Güneþ
mucizesini yeniden yaþamak isterler.
Beyaz giysili güzel kadýnýn, "Ýkinizi
az sonra yanýma alacaðým" sözüne de
uygun biçimde, Francisco 1919'da,
Jacinta da 1920'de Avrupa çapýndaki
bir grip salgýnýnda hayatýný kaybetti.
Lucia ise sessizliðini sürdürdü ve
birkaç yýl sonra da Rahibe Maria das
Dores adýný alarak Coimbra
Manastýrý'na girdi..
Lucia, 1917 yýlýnýn Mayýs-Ekim
aylarý arasýnda Meryem Ana tarafindan
kendisine verilen emre uyarak mesajin
ilk iki bölümünü 1941'de kaleme aldý
ve hiyerarþik yoldan Vatikan'a Papa 12.
Pius'a ulaþtýrdý. Ýki yýl sonra,1943'te
mesajýn üçüncü bölümünü yazdý.
Ancak, bu bölümle ilgili olarak,"Daha
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iyi anlaþýlabileceði 1960 yýlýnda açýklanmasý doðru olur." diye bir koþul da
öne sürmüþtü.
1960 yýlýnda tüm insanlýða verilmesi
gerekirken Papa 23. Jean tarafýndan
sýký sýkýya yasaklandý. Ýyi ve teselli
edici bir haber söz konusu olsaydý gizli
tutulmasýna gerek olmazdý. Ama ne
yazýk ki, aksine çok zor ve ürkütücü
olaylardan söz edilmiþ gibiydi.
1963 yýlýnda konu hakkýnda herkes
ileri geri konuþurken metin ABD ve
SSCB baþkanlarýnýn bilgisine sunuldu.
Bu metnin bir kýsmý R. Baschera'nýn
"Kehânetler" adlý kitabýnda ve 15
Ekim1963 tarihli Neues Europa
(Stuttgart) da vardýr.
Fatima'nýn 3 kehanetinden ilk ikisinin 1. Dünya Savaþý'nýn sonu ve 2.
Dünya Savaþý'nýn baþlangýcý, Sovyetler'in yükseliþi ve çöküþü hakkýndaydý.
Sýrlarýn üçüncüsünün ise kýyametle
ilgili olduðu sanýlýyordu. Ancak 26
Haziran 2000 tarihinde Vatikan, bir
basýn toplantýsýyla üç çocuktan hayatta
kalan tek kiþi ve 93 yaþýnda bir rahibe
olan Lucia de Jesus dos Santos'un el
yazýsýyla aktardýðý Fatima'nýn üçüncü
sýrrýnýn tam metnini açýklamýþ ve kehanetin kýyametle deðil, Papa suikasti ile
ilgili olduðunu belirtmiþti. Aslýnda, 13
Mayýs 1981'de Mehmet Ali Aðca'nýn
suikast giriþiminde bulunduðu Papa 2.
Jean Paul, ayný yýl Fatima'da düzenlediði ayinde üçüncü sýrrýn suikastla
ilgili olduðunu ima etmiþti ama bu
resmi bir dille açýklanmamýþtý.
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Vatikan'ýn 6 Haziran 2000 tarihli basýn
toplantýsýnda açýkladýðý metin de her
türlü anlamý yüklemenin mümkün
olduðu dini kehânetlerden sonuncusunun bu suikatle ilgili olduðunu resmen
açýklamýþ oluyordu. Mehmet Ali Aðca'nýn Papa'ya 13 Mayýs 1981'deki suikast
giriþimi sonrasýnda, Rahibe Lucia ile
1982, 1991 ve 2000'de üç kez bizzat
görüþmüþ olan II. Jean Paul, Katolik
inancýndaki Meryem inancýnýn hararetli
savunucularýndan biri olarak tanýnýyor.
Suikasttan Hz. Meryem sayesinde
kurtulduðunu söyleyen Papa, Rahibe
Lucia tarafýndan kaleme alýnmasýnýn
ardýndan Vatikan arþivlerinde gizlenmekte olan "Fatima'nýn Üçüncü
Sýrrý"nýn kendisi hakkýnda bir kehaneti
de içerdiðine inanmaktaydý. Papa'nýn
emriyle 2000 yýlýnda açýklanan üçüncü
sýrda, "vurularak yere düþen beyaz
giysili rahip" biçiminde ibare, Vatikan
yetkilileri tarafýndan 1981'deki
suikastýn yýllar öncesinden Hz.
Meryem tarafýndan haber verildiðinin
göstergesi olarak yorumlanmýþtý. Papa
2. John Paul'ün Fatima'ya gönderdiði
suikast giriþiminde kullanýlan kurþun,
burada bulunan Meryem heykelindeki
taca yerleþtirilmiþtir.
Portekiz'deki Fatima köyünde 1917
yýlýnda Hazreti Meryem'i altý kez
gördüklerini iddia eden ve bu iddialarý
Vatikan tarafýndan da kabul edilen üç
çocuktan hayatta kalan sonuncusu
Lucia de Jesus dos Santos'un 97 yaþýnda Þubat 2005 de ölümü dolayýsýyla
Portekiz’de ulusal yas ilan edildi.
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Biyolojik
Saat Nedir,
Nasýl
Çalýþýr?
Sinem Arslan

S

abahlarý sizi uyandýran tek þey
baþucunuzdaki çalar saat mi?
Akþamlarý uykunuzun
gelmesinin tek sebebi yorgunluk mu? Bu
sorulara "evet" cevabýný veriyorsanýz
yanýlýyorsunuz demektir.
Ýnsanlarýn hormon salýnýmýndan
kuþlarýn göçüne kadar olan biten herþeyi
düzenleyen biyolojik bir saat vardýr. Bu
saat sayesinde doðru saatte doðru iþler
yapýlýr. Günün ilk ýþýklarýyla uyanmanýzý
ve 24 saatin sonuna doðru da uyumanýzý
saðlayan þey vücudunuzdaki biyolojik
ritimler sayesinde olur.
Canlýlarýn günlük, aylýk, yýllýk, mevsimsel vs. tekrar eden ritimleri vardýr. Bu
ritimler sayesinde vücutlarýndaki fizyolojik olaylarý veya döngüleri düzenleyebilirler. Kronobiyoloji, biyolojik ritimlerin sürelerini inceleyen bilim dalýdýr.
Örneðin; sabah açýp akþam kapanan bir
çiçek, kýþ uykusuna yatan hayvanlar,
kuþlarýn göç etmesi ya da yýlda bir kez

çiçek açan bir bitki, bu ritimlere örnek
gösterilebilir.
Ýnsan vücudunun iþleyiþi yani fizyolojik mekanizmasý, biyolojik saat adý verilen doðal bir ritimle yönetilir. Sirkadyan
ritimlerin kontrol edildiði merkez genelde
beyindir. Beyindeki saat ýþýða çok
duyarlýdýr. Yapýlan bir deneyde beyindeki saatten baðýmsýz olarak karaciðerde de
biyolojik bir saatin bulunduðu gösterilmiþtir. Araþtýrmalar ýþýða duyarlý beyindeki saatin kendini birkaç günde
ayarlayabilmesine raðmen, karaciðerdeki
saatin kendini ayarlayabilmesinin 2 hafta
kadar bir süreye ihtiyaç duyduðu
görülmüþtür.Biyolojik saatler, oluþturduðu ritim süresine göre sýnýflara ayrýlýr.
Ýnsanlarda yaklaþýk 24 saatte bir tekrar
eden günlük ritimler vardýr. Bu günlük
ritim deðiþikliklerine sirkadiyen ritim
denir. Ayrýca, 24 saatlik süre içindeki
metabolizma ve davranýþ temposu olarak
da tanýmlayabiliriz. Sirkadiyen (Ýng:
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Circadian) kelimesi Latin kökenli olup
circa "etrafýnda" , diem ve dies "günlük
veya bir güne yakýn" anlamýndadýr. Daha
çok bitki, havyan, mantar ve siyanobakterilerde görülür.
Biyolojik saat nasýl çalýþýr?
Biyolojik saatin günlük, yani sirkadiyen ritmini düzenleyen en önemli hormonu melatonindir. Karanlýkta salýnan bu
hormon uykuya geçiþi saðlar. Melatonin,
kiþiden kiþiye deðiþse de yaklaþýk olarak
23:00 ile 05:00 saatleri arasýnda salgýlanan bir hormondur. Salgýlanma
zamanlarýnda maruz kalýnan yüksek ýþýk
salýnýmýný bozar ve uyku problemlerine
neden olur. Kýsaca özetlemek gerekirse
periyot þu þekilde iþler:
Iþýk Göz RHT (Retinohypothalamic tract) SCN (Suprakiazmatik
çekirdekler) SCG
Pineal Bez
Norepinefrin cAMP Melatonin
Biyolojik saati bozan durumlar
* Jet-lag: Uzun uçak yolculuðunda

biyolojik saatlerin düzeni bozulur, bundan dolayý yorgunluk, uykusuzluk gibi
sorunlar ortaya çýkabilir,
* Gece vardiyalarý,
* Uykusuz býrakma (Yeni doðan çocuk,
iþkence altýndaki kiþiler),
* Kutup ve uzay yolculuklarý,
* Iþýk (Geceleri ýþýklarýn kapatýlmamasý
ya da yeterince karartýlmamasý),
* Gece istirahatini ve uyku düzenini
bozan eðitimler, gürültüler, ibadetler,
yaþam tarzý vs.
Jet Lag; insan vücudunun biyolojik saatinin bozulmasýnda önemli bir etkendir.
Biyolojik Saat Dilimleri
GÜNAYDIN
06.00: "Kortizon" adý verilen uyandýrma hormonunun salgýlanmasýyla organizma uyanýyor. Metabolizma hareketleniyor.
07.00: Spor yapmaktan kaçýnýn. Kalbe
ve dolaþýma gereksiz yüklenirsiniz.
Kahvaltý için en ideal saat, sindirim
oldukça iyi.
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08.00: Fazla miktarda hormon salgýlanýyor. Sigara tiryakileri için de durum
ayný. Kahvaltý sigarasý, damarlarý her
zamankinden daha fazla daraltýyor.
09.00: Vücudun en kuvvetli ve dirençli
olduðu saat. Herhangi bir hastalýk için
iðne olacaksanýz bu en doðru zaman.
10.00: Organizmanýn kendine geldiði
saat.Vücut en yüksek ýsý seviyesinde.
"Kýsa süre belleði" iyi durumda. Bir
önemli ayrýntý: 10.00 ile 12.00 arasý
enfarktüs olaylarýna sýk rastlanýyor.
Verimliliðin fazla olduðu bir saat, ders
çalýþmak için ideal.
11.00: Vücudun tam formunda olduðu,
verimli olmaya programlý bir saat. Kalp
ve dolaþým o kadar zinde ki yapýlan
muayenelerde kalpteki bir bozukluk gözden kaçabilir. Hazýr cevaplýk tavan yapar,
özellikle hesap iþleri, matematik ödevleri
rahat ve iyi bir þekilde, zorlanmadan
çözülür.
VERÝMLÝLÝK AZALIYOR
12.00: Dinlenme saati. Dikkatin
azaldýðý bir saat. Midedeki asit miktarý
fazlalaþýp, beyindeki kan akýþý azalýyor.
Ýstatistiklere göre öðle uykusu uyuyabilen kiþilerde enfarktüse %30 oranýnda
az rastlanýyor.
13.00: Verimlilik, gün ortalamasýnýn
%20 aþaðýsýna iniyor. Bütün organlar en
alt düzeyde çalýþýyor, sadece safra öðle
yemeðini hazmetme faaliyeti gösteriyor.
14.00: Tansiyon ve hormon düzeyi
düþüyor. Diþ doktorundan korkanlar için
en uygun randevu saati. Çünkü bu saatte
acý az hissediliyor. Lokal anestezi uzun
süre devam ediyor (30 dk.).
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15.00: Enerji geri geliyor, bellek tam
formunda. Ýkinci verimlilik dönemi
baþlýyor ama sabahkinden az.
16.00: Spor için en iyi saat. Tansiyon
ve dolaþým çok iyi durumda.
17.00: Organlarýn faaliyeti üst düzeye
çýkýyor. Kuvvet artýyor, oksijen harcanýyor, böbrekler ve mesane çok çalýþýyor.
Týrnaklar ve saçýn en çabuk uzadýðý
zaman. Midedeki asit miktarý artýyor.
18.00: Akþam yemeði için en ideal saat.
Pankreas bu saatte özellikle aktif.
19.00: Kan basýncý ve nabýz düþüyor.
Bu nedenle kan basýncý düþüren ilaçlara
dikkat, tehlikeli olabilirler.
Antidepresanlarýn tesiri de bu saatte daha
fazla.
YEMEK SAATÝ BÝTÝYOR
Geç saatlerden yenilen yiyecekler vücut
saðlýðýný tehlikeye atar.
20.00: Karaciðerdeki yað düzeyi
düþüyor ve kirli kan kalbe her
zamankinden daha fazla akýyor. Alerjisi
olanlar ve astýmlýlar ilaçlarýný bu saatte
almalý. Etkisi hemen görülüyor.
Antibiyotikler de az dozda alýnsa bile
etkileri en üst düzeyde oluyor.
21.00: Sindirim organlarýnýn günlük
görevi sona eriyor. Bu yüzden gelen
herþey midede sabaha kadar hazmedilmeden kalýyor ve bu çok tehlikeli. Kalan
yemekler baðýrsak sahasýndaki mukozaya
hücum ediyor.
22.00: Akyuvarlar aktif hale geliyor.
Sigara içenler dikkat! Bu saatten sonra
vücut nikotin gibi zehirleri çok zor atýyor.
23.00: Organizma gün boyunca aktif
faaliyet gösteren stres hormonunun sal-

30
gýlamasýný durduruyor. Sakinleþip,
rahatlýyoruz.
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zaman ve diðer bütün faaliyetlerimiz
vücudumuz tarafýnda ayarlanmýþ zamanlarda yapýlmalýdýr.

TATLI RÜYALAR
24.00: Uyurken deri hücreleri durmadan çalýþýyor, gündüz olduðundan
daha sýk bölünüyor. Ayrýca ilk rüya
safhasýdýr. Yarým saat içinde rüya görmeye baþlýyoruz.
01.00: Verim en alt düzeyde. Bu saatte
çalýþanlar hata yapabiliyor, dikkat azalýyor, çünkü vücut kendini uyumaya programlýyor.
02.00: Araba kullananlar dikkat; görme
zayýflýyor, tepkiler yavaþlýyor, kazalar bu
saatte çok oluyor.
03.00: Bedenin de ruhun da en karanlýk
safhasý. Melatonin hormonunun salgýlanmasý tembel ve kararsýz yapýyor. Ýntihar
edenlerin sayýsý fazlalaþýyor.
04.00: Stres hormonundan enerji
kazanýyoruz. Enfarktüs krizleri saat
04.00 ile 06.00 arasýnda çok oluyor;
çünkü kan basýncý oldukça yükselip,
damarlar geriliyor. Doðum yapma
olasýlýðýnýn en yüksek saati.
05.00: Stres hormonu bizi faaliyete
geçiriyor ve gündüz deðerinin tam 6 katýna çýkýyor. Vücudumuz harekete geçiyor
kaybolan enerji yeniden geri geliyor. Yeni
bir gün baþlýyor.
Yukarýdan da anlayacaðýmýz gibi,
vücudumuz her þey için en uygun zamaný
her gün tekrarlamakta. Biz bu düzeni
bozmaya çalýþmadýkça da, iþleyiþine
devam edecektir. Uyuduðumuz zaman,
yemek yediðimiz zaman, uyandýðýmýz

Kendiliðinden belirli bir düzende
çalýþan biyolojik saatimiz çeþitli durumlar yüzünden bozulursa, vücudumuzda
bazý deðiþiklikler olur. Hormon salýnýmlarý deðiþir, kalp ritimlerinde bozukluk
olabilir, yorgunluk, halsizlik ya da diyabet ve obeziteye varan sorunlarla karþý
karþýya gelebiliriz. Vücudumuzu kolumuzdaki saat gibi düþünürsek, zarar
görmemesi için zamanýnda bakýmýný
yaptýrmalýyýz.
Nobel Týp Ödülü alan çalýþma:
Ýnsan vücudunun biyolojik saatini
inceleyen ve bunu kontrol eden
moleküler mekanizmalarý ortaya çýkaran
üç ABD'li bilim insaný, 2017 Nobel Týp
Ödülü'ne lâyýk görüldü. Bu konuda çalýþmalar yürüten ABD'den bilim insanlarý
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve
Michael W. Young Nobel Týp Ödülü'nü
paylaþtý.
Her hücrede bir saat iþliyor
Týpký bitkiler, hayvanlar hattâ mantarlar
gibi insan vücudunun da hemen her
hücresinde bir saat iþliyor. Ruh halimiz,
hormon düzeylerimiz, vücut ýsýmýz ve
metabolizmamýz, hepsi günlük bir ritim
içinde çalýþýyor. Örneðin her sabah
vücudumuz yeni güne hazýrlanmak üzere
ýsýnýrken kalp krizi riskimiz artýyor.
Biyolojik saatimiz vücudumuzu gece ve
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gündüze uyum saðlayacak þekilde öyle
bir netlikte ayarlýyor ki bu ayarýn bozulmasý çok ciddi sonuçlar yaratabiliyor.
Uzun uçak yolculuklarýndan sonra zaman
farkýndan dolayý yaþanan sarsýntý da iþte
vücudun, kendisini, ayarladýðý ritmin
dýþýnda bir yerde bulmasýndan kaynaklanýyor. Kýsa vadede vücut saatinin
ritmini bozacak þeyler hafýza oluþumunu
etkiliyor, fakat uzun vadede tekrarlandýðýnda iki tür diyabet (þeker
hastalýðý), kanser ve kalp hastalýklarý
risklerini artýrýyor.
Moleküler saat nasýl çalýþýyor?
Oxford Üniversitesi'nden biyolojik saat
uzmaný Profesör Russel Foster "Bu sistemi bir kez bozduðumuzda metabolizmamýz üzerinde etkisi çok büyük olur"
diyor.
Profesör Foster, Amerikalý 3 uzmanýn
Nobel ödülünü kazanmýþ olmasýndan
büyük sevinç duyduðunu, Hall, Rosbach
ve Young'ýn vücut saatinin nasýl
çalýþtýðýný ilk açýklayanlar olarak bu
ödülü hakettiklerini de söyleyerek ekliyor: "Bize moleküler saatin bütün bir
hayvanlar âleminde nasýl çalýþtýðýný
gösterdiler."
Üçlünün bu konudaki araþtýrmasý
meyve sinekleri üzerinde yapýlmýþtý fakat
bulgularý bütün hayvanlarda moleküler
saatin çalýþmasýný saðlayan döngüleri
açýklamýþ oldu.
Periyod geni olan PER düzeyi
istikrarsýzlaþtýkça biyolojik saat hýzlaný-
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yor. Jeffrey Hall ve Michael Rosbash,
DNA yapýsýnda, periyod geni diye
adlandýrýlan bir kýsmýn, sirkadiyen ritim
de denilen biyolojik saatin düzenlenmesinde etkili olduðunu ortaya koydular.
Periyod geni PER adlý bir proteinin
üretilmesini saðlayan "talimatlarý" içeriyor. PER düzeyi yükseldikçe periyod
geni de talimatlarý kendi kendine kapatýyor. Bunun sonucunda PER proteini
düzeyi 24 saatlik döngüler halinde
deðiþiyor, geceleri yükselip gündüzleri
yine düþmeye baþlýyor.
Michael Young da "zamansýz" ve "çift
zamanlý" diye adlandýrýlan iki gen keþfetti. Bu iki gen de PER proteini düzeyinin
istikrarýný etkiliyorlar. PER düzeyi ne
kadar istikrarlý ise vücut saati o kadar
yavaþ çalýþýyor. Ýstikrarsýzlaþtýkça biyolojik saat de hýzlanýyor. PER'in istikrarlý
olup olmamasý kimilerimizin erkenci ya
da 'tarla kuþu' ve kimilerimizin de gececi
yani 'baykuþ' olmasýnýn sebebi ayný
zamanda.
Bu çalýþmalardan önce biyolojik saat
konusu tam olarak anlaþýlamamýþtý.
Moleküler biyoloji uzmaný Dr Michael
Hastings, "Meyve sinekleri üzerindeki bu
çalýþma öncesinde genetik mekanizmalar
konusunda hakikaten bir bilgimiz yoktu.
Vücut saati konusu astroloji ile ayný
düzeyde bir bilinmeyen sayýlýyordu"
diyor.
Üç uzmanýn çalýþmalarý önemli bir
kamu saðlýðý konusu olan gece mesaisi
konusundaki yeni çalýþmalarýn da önünü
açabilir.
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Ýyileþmeye Ýnanmak
(Plasebo Etkisi)
Muhammed Zeki Aygur (Ýnsancýl’dan)

National Geographic Türkiye dergisinin Aralýk sayýsýnda yayýnlanan
makaleye göre, insan beyninin hastalýklar için kendi reçeteleri ve kendi
eczanesi var. Aðrý ve benzer þikâyetlerde plasebo olarak verilen þeker
tabletlerinin, hastanýn aðrýlarýný azalttýðý uzun zamandýr biliniyor.
Bir Parkinson hastasý ameliyat ediliyor. Beynindeki ilgili merkeze elektrot
yerleþtiriliyor. Bu ameliyatlarýn bazen bilerek sahtesi yapýlýyor ve hastalarýn tedavi olduklarý gözleniyor. Yani týpta bilim insanlarý "Plasebo
etkisi" denilen, hastalarý tedavi olduklarýna inandýrmanýn yarattýðý
etkinin sanýlandan çok daha fazla olduðu sonucuna varýyorlar.
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F

armakolojik olarak etkisiz bir
ilacýn telkine dayalý bir etki
ortaya çýkarma haline "plasebo
etkisi" diyoruz. Ýlaç vucuda aðýz, burun
veya enjeksiyon yoluyla verilebilir.
Aslýnda plasebonun fiziksel anlamda
tedaviye yönelik bir gücü yoktur.
Zihnimizle bedenimiz arasýndaki
muhteþem iliþkinin en basit kanýtýný
burada görebiliriz. Sahte, yani ilaç
olmayan bir ilaç, aldýklarýndan habersiz
olan hastalar dertlerine derman olacak
bir hap ya da þurup içtiklerini
düþündüklerinden, kendilerini dah iyi
hissetmesi þeklinde örneklendirebiliriz.
Bugün altýnda yatan mekanizmalar
net olarak bilinmese de, plasebo etkileri dediðimiz bu etkilerin, aslýnda tek
bir mekanizmaya baðlý olmadýðýný,
birden çok etmenin ve mekanizmanýn
birleþimi sayesinde ortaya çýktýðýný
biliyoruz. Plasebo etkisinin ortaya
çýkmasýnda beklenti, endiþe hafifletme
mekanizmalarý, beyindeki ödül
devrelerinin çalýþmasý, sosyal öðrenme,
genetik ve kiþilik özellikleri, beyindeki
nörokimyasal mekanizmalarýn tetiklenmesi, algý deðiþikliði gibi etkenler
neden olmaktadýr.
Bir Parkinson hastasý ameliyat ediliyor. Beynindeki ilgili merkeze elektrot
yerleþtiriliyor. Bu ameliyatlarýn bazen
bilerek sahtesi yapýlýyor ve hastalarýn
tedavi olduklarý gözleniyor. Yani týpta
bilim insanlarý "Plasebo etkisi" denilen,
hastalarý tedavi olduklarýna inandýrmanýn yarattýðý etkinin sanýlandan çok
daha fazla olduðu sonucuna varýyorlar.
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National Geographic Türkiye dergisinin Aralýk sayýsýnda yayýnlanan
makaleye göre, insan beyninin hastalýklar için kendi reçeteleri ve kendi
eczanesi var. Aðrý ve benzer
þikâyetlerde plasebo olarak verilen
þeker tabletlerinin, hastanýn aðrýlarýný
azalttýðý uzun zamandýr biliniyor.
1950'lerde yapýlan bir çalýþma sahte
ameliyatlarýn da plasebo etkisi yaratabildiðini kanýtladý. O zamana dek kalp
damar týkanýklýðýnda LIMA ameliyatý
(Ligation of internal Mammary Artery=
Ýç meme damarý baðlanmasý) denen bir
yöntem sýklýkla uygulanýyordu. Ancak
bu inanýþa raðmen bu ameliyatýn etkinliðinden þüphe duyan bir grup hekim,
iki ayrý çalýþma yaptý. Her iki çalýþmada da hastalar, iki gruba ayrýldýlar. Bir
gruba klasik LIMA ameliyatý yapýlmasýna raðmen, ikinci gruba ameliyat
yapýlmadý. Ancak hastalarýn ameliyat
olduðunu sanmalarý için anestezi verildi ve hastalar bayýlýnca, normal LIMA
ameliyat yerine denk gelecek yerde,
cilt üzerine bir kesi yapýlý dikiþ atýldý.
Böylece uyanan hastalar kendilerinin
de LIMA ameliyatý geçirdiklerini
sanacaklardý. Her iki çalýþmanýn sonucunda, ameliyat olan hastalarla
olmayan hastalar arasýnda hiçbir fark
gözlenmediði, her iki grupta da göðüs
aðrýsý þikâyetinin ayný oranda azaldýðý
bulundu.
Ýlerleyen yýllarda yapýlan benzer
çalýþmalardabirbirinden güçlü plasebo
etkileri gözlendi. Depresyon hastalarýna
ilaç görünümlü plasebo haplarý, antide-
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presan olduðu söylenerek verildiðinde,
þikâyetlerinde %50'ye varan azalma
gözlendi. Plasebo migren haplarý
migren hastalarýnda %40 etkili oldu.
Plasebo etkilerini tetikleyen etkenlerin en baþýnda beklenti geliyor.
Hastalar kendilerine verilen ilaç ve
uygulamalar nedeniyle iyileþme beklentisine kapýlýyorlar. Tedaviyi uygulayan doktorun, tedavinin iþe yaradýðýna yönelik telkini, hastanýn verilen
ilacýn çok etkili olduðunu düþünmesi,
semptomlarýn psikolojik hattâ kýsmen
fizyolojik olarak da gerilemesine neden
olabiliyor. Beyaz önlük giymiþ, otoriter
ve ilgili bir hekimin, "þimdi size çok
güçlü bir ilaç vereceðim, birkaç güne
bir þeyiniz kalmaz" telkini ile plasebo
alan hastalar, tedavi seansýnýn ardýndan
kendilerini daha iyi hissettiklerini
beyan ediyorlar.
Son yapýlan çalýþmalarda plasebo
uygulamalarýnýn, psikolojik etkilerin
de ötesine geçerek, beyindeki kimi
nörokimyasal mekanizmalarý da tetiklediði saptanmýþ durumda. Özellikle
aðrý þikâyetinin ortadan kalkmasýnda
etkin olan iki mekanizma olduðu
düþünülüyor: Endojen opoioid sistem
ve endocannabinod sistem. Bu sistemle
adeta morfin görevi görüp aðrýlarý yok
etmeye çalýþýlmaktadýr.
Ýnsanlarda bulunun doðal ödül
mekanizmalarý, uyaranlar sonucunda
"Nucleus Accumbens" beyin bölgesinin
uyarýlmasý ve bunun sonucunda da
dopamin maddesi salgýlanmasýna neden
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oluyor. Plasebo uygulamasý sonucunda
da ayný ödül mekanizmalarý tetikleniyor. Uygulanan tedavi ile daha iyi olacaðý beklentisine giren hastada, bu beklenti dopamin artýþýna neden oluyor ve
artan dopamin hastanýn kendini daha
iyi hissetmesini, aðrýlarýnýn hafiflemesini, þikâyetlerinin geçmesini
saðlýyor.
Yazýnýn bu kýsmýna kadar plasebo
etkisinin sadece hastalýklara iyi geldiðini aktardýk. Fakat ben hastalýktan çok
hayatýmýzýn her alanýnda ama her
alanýnda bu etkinin varlýðýnýn olduðu
kanýsýndayým. Ýyileþmeye inanmak...
Baþarmak için inanmak... Yenmek
kazanmak için inanmak... Dünyayý bu
köhne zihniyetten kurtarmak için inanmak...
Baþarý için çalýþmak, çalýþmak için de
inanmak þarttýr. Eðer beynimizi buna
inandýrabilirsek baþaramayacaðýmýz
hiçbir þey yoktur.
Gerçekleþebileceðine, yapýlabileceðine inanmadýðýmýz bir iþ için ne
kadar çalýþabiliriz? Baþarýyý düþünün,
baþarýsýzlýðý deðil. Zor bir durumla
karþýlaþtýðýnýzda "kazanacaðým" diye
düþünün. Bir imkân doðduðunda
"yapabilirim" diye düþünün. Baþarýnýn
büyüklüðü, inancýnýzýn büyüklüðüyle
belirlenir.
Beynimizin hastalýklar için bir reçetesi ve eczanesi varsa, bizler kendimizin
doktoruyuz. Haydi ne bekliyoruz?! Bir
þeyler deðiþmek için bizi bekliyor.
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Yapay Zekâ:
Dost mu Düþman mý?
Çaðrý Mert Bakýrcý

ondra'daki Kraliyet
Cemiyeti'nde sýradan bir
Haziran'ýn bir Cumartesi
sabahý. Bilgisayar bilimcileri, halk arasýnda ünlü isimler ve
gazeteciler, onlarca yýldýr süregelen bir
mücadeleye tanýklýk etmek için
biraraya geldiler. Katýlýmcýlarýn bazýlarý
etten ve kandan oluþuyordu, bazý diðerleriyse silikondan ve ikili sayý sisteminden... 30 insandan oluþan jüri

L

heyeti bilgisayar terminallerine oturdular ve sohbet etmeye baþladýlar. Amaç
neydi? Görmeden sohbet ettikleri kiþilerin gerçek bir insan mý, yoksa bir bilgisayar programý mý olduðunu tahmin
etmek!
Reading Üniversitesi tarafýndan
düzenlenen etkinlik, Turing Testi'nin
bir tekrarýydý. Bu test, 65 yýl önce
Ýngiliz matematikçi ve þifrebilimci

SEVGÝ DÜNYASI

36
(kriptograf) Alan Turing tarafýndan, bir
makinanýn, insandan ayýrt edilemeyecek kadar zeki davranýp davranamayacaðýný anlamak için geliþtirilmiþ bir
testtir. 2014 yýlýnda gösterime giren
"The Imitation Game" (Taklit Oyunu),
ismini 2. Dünya Savaþý'nda Alman
Enigmasý denen þifreyi kýran Alan
Turing'in geliþtirdiði bu testten alýyor.
Londra'daki yarýþmada, 13 yaþýndaki
Ukraynalý bir çocuðun kiþiliðine sahip
olan Eugene Goostman isimli bilgisayar sohbet programý, diðer yarýþmacýlarýn önüne geçerek göz doldurdu.
Jürinin %33'ünü, onlarýn gerçek bir
insanla konuþtuðuna ikna etmeyi
baþardý. O zamanlarda yarýþma düzenleyicileri ve medya bunu "tarihi bir
baþarý" olarak deðerlendirdi. Çünkü
%33'lük bu oran, Turing Testi'ni "baþarýyla geçmek" anlamýna geliyordu!
Ýnsanlar, zeki sistemler ve makinalar
üzerine çalýþmalarýn yürütüldüðü saha
olan "yapay zekâ" (YZ veya AI)

dendiðinde akýllarýna genellikle Eugene
Goostman gibi konuþabilen bilgisayarlar veya robotlar geliyor. Ancak
günümüzdeki yapay zekâ araþtýrmacýlarýnýn büyük bir kýsmý, akýllý iletiþim
araçlarý geliþtirmeye deðil, insanlarýn
hayatlarýný kolaylaþtýrabilecek akýllý
sistemler geliþtirmeye odaklanmýþ
haldeler. Örneðin nesneler veya hayvanlarý ayýrt edebilen yazýlýmlarý veya
sahiplerinin istek ve ihtiyaçlarýný tatmin edebilecek ve hatta önceden
öngörebilecek sistemler üzerine çalýþýyorlar. Fakat ünlü fizikçi Stephen
Hawking gibi bazý düþünürler, yapay
zekânýn bir endiþe kaynaðý olduðunu
belirtiyorlar.
Düþünen Makinalar
Düþünen otomatlarýn (automata) dost
mu, düþman mý olduðu tartýþmasý antik
zamanlara kadar gider. Maryland
Üniversitesi'nde yapay zekâ araþtýrmalarý yürüten bilgisayar bilimci Dr.
Don Perlis þöyle söylüyor:
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"Ýnsan olmayan bir yapýnýn zeki
olmasý fikri, insan bünyesine pek huzur
verici nitelikte deðildir."
Perlis'in söylediðine göre, insana
benzeyen mitolojik figürlere veya
insansý otomatonlara ("otomata"
sözcüðünün tekili) tapan insanlara dair
izler Antik Yunan ve Antik Mýsýr'a
kadar gidiyor. Günümüzde de bu tür
yapay zekâlar popüler kültürün önemli
bir parçasýdýr. Stanley Kubrick'in 2001:
A Space Odyssey filmindeki akýllý
bilgisayar HAL 9000'den Arnold
Schwarzenegger'in "Terminatör" filmlerine kadar bunun örneklerini görmek
mümkündür.
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birbirini takip ettiði görülür. Çünkü bu
alanda sýklýkla devasa tahminler sonuçsuz kalarak hayal kýrýklýðýný doðurmuþtur. Reading Üniversitesi'ndeki Turing
Testi etkinliði de, bunun örneklerinden
birisidir: birçok bilim insaný, Eugene
Goostman'ýn performansýný ucuz bir
numara olarak deðerlendirmiþtir.
Söylediklerine göre bu sohbet programý, Ýngilizce'yi anadili olarak konuþamayan bir kiþiliði (genç bir çocuðu)
taklit ederek sistemi kandýrmýþtýr.
Zaten günümüzde birçok bilim insaný,
geliþtirilmiþ ve güncellenmiþ bir Turing
Testi'nin geliþtirilmesi gerektiðine ikna
olmuþ haldedir.

Perlis, yapay zekâ alaný resmi olarak
1950'lerde inþa edildiðinden beri insanlarýn bir makina yükseliþi hayal ettiðini
söylüyor. Yakýn geçmiþte Google'a
mühendislik baþkaný olarak alýnan
mucit ve fütürist (sistematik olarak
gelecekte olabilecekleri tahmin eden ve
buna yönelik çalýþmalar yapan bilim
insanlarýndan) Ray Kurzweil, makina
zekâsýnýn insan zekâsýný aþtýðý noktaya
"tekillik" (singularity) adýný veriyor.
Kurzweil, teknolojinin giderek hýzlanan
þekilde büyümesini öngören Moore
Yasasý'ný kullanarak tekilliðin 2045
yýlýnda gerçek olacaðýný tahmin ediyor.
Moore Yasasý'na göre teknolojik
gücümüz ortalama 2 yýlda bir yaklaþýk
2 katýna çýkýyor.

Buna raðmen, çok sayýda ünlü bilim
insaný ve teknoloji uzmaný, yapay
zekânýn geliþmesi ve yükselmesi için
insanlýðýn yeterince emek harcamadýðýnda da hemfikirdir. Buradaki yazýmýzda anlattýðýmýz gibi, Kasým 2014'te
Stephen Hawking, Yapay Zekâ'nýn
doðurabileceði sonuçlarla ilgili bir
uyarýda bulunmuþtur. Hawking yalnýz
da deðildir. SpaceX uzay araçlarý firmasýnýn CEO'su ve kurucusu, Tesla
Motors'un CEO'su, PayPal'ýn kurucusu
Elon Musk, yapay zekânýn insanlýðýn
varlýðý için en büyük tehdit olabileceði
konusunda uyarýlarda bulunuyor. Bir
keresinde þöyle bir tweet atmýþtý:
"Yapay zekâ konusunda çok dikkatli
olmalýyýz. Nükleer bombalardan bile
tehlikeli olma potansiyeli var."

Ancak yapay zekânýn bilimsel tarafý
incelenecek olduðunda, heyecan ve
hayal kýrýklýðýnýn hep döngüler halinde

Mart 2014'te Musk, Facebook'un
kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg
ve oyuncu Ashton Kutcher güçlerini
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birleþtirerek Vicarious FPC isimli bir
firmaya 40 milyon dolar yatýrýmda
bulundular. Bu firma, yapay bir beyin
yaratma peþinde. O zamanlarda Musk,
CNBC'ye þöyle demiþti: "Bir gözüm
sürekli olarak yapay zekâ konusunda
neler döndüðünde... O sahadan potansiyel bir tehlike doðabilir."
Ancak yüksek profilli teknoloji
liderlerinin bu korkularýna raðmen,
birçok araþtýrmacý "güçlü yapay zekâ"
veya "genel yapay zekâ" adý verilen bu
þekilde bilinçli makinalarýn yükseliþi
muhtemelen henüz oldukça uzakta
olduðunu belirtiyor. Massachusetts
temelli yazýlým þirketi Nuance
Communications'ýn yapay zekâ baþkaný
olan Charlie Ortiz þöyle söylüyor:
"Makinalarýn insanlardan daha zeki
olacaðýný düþünmek için bir neden
göremiyorum. Bu yarýn olacak bir þey
deðil. Bizi yok etmeyecekler ya da bize
zarar vermeyecekler. Bilgisayarlarýn bu
seviyenin yanýna bile yaklaþabilmesi
için daha yapmamýz gereken çok fazla
þey var."
Çýkarcý Makinalar
Yapay zekâ sahasý oldukça geniþ ve
aktif bir araþtýrma sahasýdýr. Ancak
günümüzde artýk sadece akademik
çalýþmalarýn sýnýrlarý içerisinde deðildir.
Giderek artan bir hýzla, þirketler de
yapay zekâyý ürünlerine katmaya
baþladýlar. Bu saha söz konusu
olduðunda, dönüp dolaþýp karþýnýza
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çýkacak tek bir isim vardýr: Google.
Akýllý telefon asistanlarýndan sürücüsüz
arabalara kadar sayýsýz ürünüyle bu
teknoloji devi, yapay zekânýn geleceðini þekillendirecek olan temel oyunculardan birisidir.
Google, makina öðrenmesi (machine
learning) alanýndaki öncülerdendir.
Makina öðrenmesi, bir bilgisayar sisteminin elindeki verilerden bir þeyler
yapmayý öðrenmesi demektir. Yani bu
makinalar, kör bir þekilde ona verilen
komutlarý yerine getirmez. Ýþ yaparken,
bir yandan da yeni yöntemler öðrenirler. Google, daha genel ismiyle "derin
öðrenme" adý verilen makine öðrenmesi algoritmalarýný kullanmaktadýr.
Bu algoritmalar, devasa miktarda veri
içerisindeki kendini terkar eden desenleri tespit etmeye yaramaktadýr.
Örneðin, Haziran 2012'de Google,
16.000 bilgisayardan oluþan bir yapay
sinir aðý (neural network) inþa etmiþtir.
Bu bilgisayarlar, YouTube üzerinden
milyonlarca kedi videosunu tarayarak,
bir diðer zaman kedi gördüðünde onu
diðer cisimlerden ayýrt edebilecek þekilde kendilerini eðitmiþlerdir. Düþünebiliyor musunuz? Ýnsanlýk 16.000 bilgisayarý biraraya getirerek týpký beynimiz gibi dev bir sinir aðý inþa ediyor ve
buna öðrettiði ilk þey, kedi videolarý
izlemek ve kedileri tanýmak oluyor!
Þaka bir yana, tekrar soruyoruz: Düþünebiliyor musunuz? Kendisine kedinin
ne olduðu tanýmlanmayan dev bir bilgisayar aðý, týpký bir bebeðin doðumun-
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kalýrsa henüz tekillik noktasýndan çok uzaktayýz.
Günümüzdeki pekçok yapay
zekâ uzmaný buna ulaþmaya
çalýþmaz bile."
New York Üniversitesi'nde
biliþsel psikolog olarak
çalýþan ve yapay zekâ
konusunda çok fazla makale
ve kitap yazmýþ olan Gary
Marcus da ona katýlýyor.
Þöyle söylüyor:

dan itibaren deneyimlediði sayýsýz þeyden çýkarýmlar yaparak bir þeyleri ayýrt
etmeyi öðrenmesi gibi, kedi videolarýnýn baþ kahramýný ayýrt edebilmeyi
öðrenmiþtir. Google Brain (Google
Beyni) adý verilen bu proje, Stanford
Üniversitesi'nde yapay zekâ araþtýrmalarý yürüten Andrew Ng tarafýndan
yürütülmektedir. Þu anda Ng, kimi
zaman "Çin'in Google'ý" olarak da bilinen Baidu isimli Çince arama motoru
firmasýnýn baþýndadýr. Günümüzde
"derin öðrenme" algoritmalarý Google
ve Baidu'nun birçok ürünün bir parçasý
olarak görev yapmaktadýr. Ng'in
söylediðine göre bu ürünler arasýnda
ses tanýmlama, internet aramalarý ve
reklam gibi birçok ürün bulunmaktadýr.
Ng þöyle söylü-yor: "Þu andaki bilgisayarlar daha þimdiden insanlar tarafýndan yapýlan birçok iþi yapabilmektedir.
Ancak insan benzeri bir zekâya sahip
olmalarýna henüz zaman var. Bana

"Makinalar açýsýndan baktýðýmýzda, henüz insan
zekâsýnýn yakýnýnda bile deðiliz. Henüz
insan düþünce sistemini sadece parça
parça oluþturabiliyoruz. Daha emekleme dönemindeyiz."
Bunun yerine Google gibi firmalar
daha iþlevsel ve saðduyulu ürünler
peþindeler. Bunun en bariz göstergesi
de, akýllý telefon sahasýdýr.
Cebinizdeki Yapay Zekâ
2013 yapýmý yapay zekâ filmi Her'de
baþrol oyuncusu Joaquin Phoenix,
"Samantha" adý verilen cep telefonu
yazýlýmýna aþýk olmaktadýr. Filmde
anlatýlana göre bu yazýlým, insan gibi
zekâya sahip bir kiþisel asistan
yazýlýmýdýr. Film elbette bir Hollywood
filmidir; ancak uzmanlarýn söylediðine
göre film, en azýndan 1 noktayý doðru
yansýtmaktadýr: teknoloji, insanlarýn
kiþisel yaþantýlarýnda giderek artan bir
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role sahip olmaktadýr. Bu teknolojiler,
insan alýþkanlýklarýný ve ihtiyaçlarýný
öðrenmektedir.
iPhone kullancýsý olan herhangi biri,
Siri'yi tanýyacaktýr. Ýlk olarak Ekim
2011'de iPhone 4S ile hayatlarýmýza
giren Siri, basit sorulara yanýt verebilen, internet taramalarý yapabilen,
bazý diðer basit iþlevleri yerine getirebilen bir yazýlýmdýr. Siri'nin Microsoft
versiyonu olan Cortana ile Google'ýn
versiyonu olan Google Now da, genellikle benzer sloganlarla karþýmýza çýkmaktadýr: Ne zaman isterseniz bilgi,
elinizde!
Örneðin Google Now, günlük olarak
geçtiðiniz yollardaki trafik bilgilerini
size verebilmektedir. Benzer þekilde,
sýklýkla yaptýðýnýz alýþveriþleri takip
ederek, unuttuðunuz ürünleri marketten almanýz için sizi uyarabilmektedir.
Uygulamaya "Yarýn kalýn bir kazak
giymeli miyim?" gibi sorular sorabilirsiniz. Bu durumda size, ertesi
günün hava durumunu verecektir.
Hattâ bu yazýlým
giderek daha da zekileþmektedir: ona
"Bana içinde köpek
olan tüm fotoðraflarýmý göster."
dediðinizde (ya da
"kedi", "arkadaþ",
"günbatýmý" vs.), size
onlarý bulup gösterebilmektedir. Hattâ bu
fotoðraflarý etiketlememiþ olsanýz bile!
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Google'ýn e-posta, arama tarihi, bulut
sistem depolama gibi araçlarý sayesinde
ne kadar kiþisel veriyi sakladýðý göz
önüne alýnýrsa, firmanýn yapay zekâya
bu kadar büyük yatýrýmlar yapmasý
endiþelendirici olabilir. Örneðin yapay
zekâ, firmanýn kiþiye özel reklamlar
tasarlamasýna yardýmcý olabilir ki bu,
birçoklarý tarafýndan rahatsýz edici
bulunmaktadýr. Yapay zekâ temelli bir
görüntü iþleme yazýlýmý, internet
üzerinde gizli kalmanýzý imkânsýz hale
getirebilir.
Ancak resmi firma mottosu "Kötü
olmayýn!" olan Google'ýn þirket sözcüsü Jason Freidenfelds'in söylediðine
göre, yapay zekâ alanýnda yaptýðý
çalýþmalarý halka açýk bir þekilde ve
diðer enstitülerle iþbirliði halinde
yaparak bu potansiyel endiþelerin
üstesinden gelebilirler. Þöyle söylüyor:
"Google, bilgilerinizin güvenli ve
güvende olduðundan emin olmak için
sýnýrlarý zorlamakla kalmýyor, onun
ötesine de geçiyor. Bizim için veri
güvenliði en üst öneme sahiptir."

Orijinal resim
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Her ne kadar sýklýkla geçtiðiniz yollarý öðrenen, sorularýnýza cevap veren,
fotoðraflarýnýz arasýnda bir köpeðin
neye benzediðini ayýrt edebilen bir
telefon yazýlýmý kulaða üstün yapýlý
gelebilecek olsa da, halen bir insana
kýyasla gülünç bir seviyededir. Birçok
alanda yapay zekânýn eriþtiði nokta,
ufak bir insan çocuðunun seviyesinden
fazla deðildir. Ancak yine de, þu anda
yapay zekânýn bir tehdit olmadýðýný
söyleyen bilim insanlarý da dahil
olmak üzere hemen hemen tüm uzmanlar, günün birinde yapay zekâ ile insan
zekâsýnýn rekabetinin doðacaðýný
söylüyorlar. Bu durumda soru þu:
Ýnsanlar buna hazýr mý?
Yapay Zekâyý Ciddiye Almak
2014 yapýmý Transcendence (Evrim)
isimli filmde aktör Johnny Depp zihnini bir bilgisayara aktarýyor; ancak güç
sevdasý kýsa sürede benliðini ele geçirerek insan dostlarýnýn hayatýný tehlikeye atýyor. Hollywood filmleri genellikle bilimsel isabetliliði ile bilinmez.
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Ancak filmlerin genel temasý, genellikle tamamen uydurma olmuyor. Nisan
2014'te Transcendence vizyona
girdiðinde Stephen Hawking, fizikçi
Frank Wilcek, kozmolog Max Tegmark
ve bilgisayar bilimci Stuart Russell
ortak bir bildiri yayýnlayarak yapay
zekânýn tehlikeleri konusunda insanlarý
uyardýlar. Hawking ve diðerleri
makalede þöyle yazdýlar:
"Fazlasýyla zeki makinalarýn sadece
birer bilimkurgu ürünü olduðunu
düþünerek onlarý görmezden gelmek
çok yaygýndýr. Ancak bu büyük bir
hatadýr. Belki de, tür olarak yaptýðýmýz en büyük hata budur. Kuþkusuz
yapay zekâ birçok faydaya sahiptir:
savaþlarýn tamamen durdurulmasýndan tutun da, yoksulluðun önüne
geçilmesine kadar. Zeki makinalar
yaratmak, insanlýk tarihinin en büyük
baþarýsý olabilir. Ancak bu baþarý,
ayný zamanda sonuncu da olabilir.
Tekilliðin insanlarýn baþýna gelebilecek en iyi veya en kötü þey olduðu
düþünüldüðünde, bu sahaya ve etkilerini anlamak için yeterli kaynaklarýn ayýrýlmadýðýný görebiliriz.
Her ne kadar yapay
zekânýn kýsa vadeli
etkileri, onu kimin
kontrol ettiðine göre
deðiþebilecek olsa
da, uzun vadeli etkisi,
tamamen kontrol
edilip edilemeyeceðine baðlýdýr."

Google neural network’ün verilere dayanarak yaptýðý resim
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Öte Taraftan Konuþmalar

Bilgilerin Üzerindeki
Örtüyü Açmak
Elisa Medhus, MD "Oðlum ve Öte Hayat", Çeviren: Nelda Ýnan

"Erik, öte âleme geçmiþ ruhlarýn þaþýrtýcý
kabiliyetleri ile ilgili bilgileri bizlerle
paylaþtýkça, doðrusu yeryüzünde kendimi çok
güçsüz hissetmeye baþladým. Keþke, tek bir
düþünceyle bu akþam lezzetli yemeklerden
oluþan bir sofra kurabilseydim. Bunun yerine
dünya hayatýmdaki mutfaðýmda emek sarfedip
bir köle gibi çalýþmaya devam edeceðim. "
Elisa Medhus
Ben: Ölünce her þeyi bilen bir ruh
haline mi geliyoruz? Yani dünyanýn ya
da evrenin tüm büyük sýrlarýný bilebiliyor
muyuz? Ya da dünyanýn bilinmeyen tarihini, medeniyetlerin büyük gizemlerini?
Piramidleri nasýl inþa ettiklerini v.s. ya
da Kennedy'i gerçekte kimin vurduðunu?
Erik: Eðer amacýn buysa hepsinin
cevabýný öðrenebilirsin burada.
Ben: Yani demek istiyorsun ki, bilmek
istediðin her þeyin üstündeki örtüyü
kaldýrabilirsin. Öte âleme geçtiðinde bun-

larýn cevabýný otomatik olarak bilmezsin
ama bulabilirsin. Acaba biraz daha ayrýntýlý bilgi verebilir misin Erik? Böylece
elimde "Evet", "Hayýr" ve kýsa cevaplardan daha fazlasý olabilir. (Jamie gülüyor)
Ben: Ne var ki, aramýzdaki iletiþimi
öylesine güzel kurabildik ki, senin
söyleyeceðini düþündüðüm þeyi, daha sen
söylemeden söylemek eðiliminde oluyorum. Ah caným! Bir þeyi dolaylý yoldan
söyleyemiyorsun bile! (Erik gülüyor)
Erik: Buraya vardýðýnda seni an'da
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tutan þey, senin odaklanma kabiliyetin
oluyor anne. Örneðin þu anda ben sana
odaklý vaziyetteyim. Ben þu an'da seninleyim. Sana odaklanmýþým. Bununla birlikte, bu odaðýný çok basit biçimde daha
farklý bir ihtiyaca veya baþka bir yerde
olabilmek için hemen deðiþtirebilirim de.
Ben: Tamam
Erik: Ama tam bu an'da dünyanýn
gizemlerini bilmek ihtiyacýnda deðilim.
Bunlarýn hepsini bilmek zorunda da
deðilim. Bunun yerine kendimi gevþek
býrakarak, odaðýmý geniþletebilir ve o bilgiyi elde edebilirim. Bu, yeryüzünde de
sahip olduðumuz ama bazen kullanmayý
reddettiðimiz bir beceridir. Eðer enerji
bedenini açarsan, çünkü esas canlý olan
kýsým burasýdýr, buradaki her þeyin istediðin zaman vakýf olabileceðin bilgi aðý
olduðunu da anlýyorsun. Ýnanç sistemin,
eðer önceden düþünülmüþ belli sorularý
sormak gibi bir þeye açýksa, onun cevabýna açýlýr yani onu elde edebilirsin.
Fiziksel beden, enerji bedeni tarafýndan
beslenir. Eðer bu bedeni açabilirsek ve
daha fazla enerjiyle dolmasýna izin
verirsek inanýlmaz þeyler yaratabiliriz.
Çok ciddiyim anne, kurþunlarý durdurabilir, ateþ bile yakabilir, telepatik yoldan
haberleþebilir, kendimizi besleyebiliriz.
Ben: Bu büyüleyici bir þey!
Matrix'deki adam gibi.
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dan geçtiði için yaratýlmýþ olduðuna
inanýyorum. Bunun da kendine has farklý
bir hikâyesi vardýr elbet.
Erik: Evet bu teknikleri öðrenip de her
günkü deneyimlerimize eklediðimizde
bunun çok daha üstün bir amaca hizmet
ettiðini ve kendine has bir kullanýma
sahip olduðunu da keþfederiz. Ama üzücü
olan þu ki, biz o noktalarý hep lineer
olarak düþünüyoruz. Beyinlerimize birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beþinci
noktalardan sýrasýyla geçmesi
öðretilmiþtir çünkü. Aslýnda tüm bunlarýn
yerine ruhlarýn yaptýðýný yapabiliriz.
Ben: Gerçekten mi? Nedir bu?
Erik: Bilgiyle bütünleþip, bir olmak
hali. Yani onu parça parça alýp, sindirmek
yerine o bilgiyle bir anda bir olma hali.
Ben: Aman Allah'ým! Bu çok kolay
olurdu! Keþke týpký senin anlattýðýn gibi
ben de organik kimya bilgileri ve Kalkülüs'te böyle olabilsem. (Erik gülüyor)
Düþünebiliyor musun, eðitim bölümlerini
tümüyle kapatýp yerine Bilgiyle Birleþme
Departmanlarý kurabiliriz. Hattâ tüm
Devlet Okullarýndan kurtulabiliriz. Týpký
Matrix filmindeki gibi, bilginin hepsine
vakýf olabiliriz. Keanu Reeves'in dövüþ
sanatlarý teknikleriyle, tüm bilgiyi nasýl
indirdiðini hatýrlýyor musun?
Erik: Evet!

Erik: Evet! Zamaný hýzlandýrabilir
veya yavaþlatabiliriz.
Ben: Bu ilginç çünkü ben Zaman'ýn,
bilinçlerimiz an'lardan oluþan noktalar-

Ben: Bu harika olurdu. Beþ dakika
sonra da baþka bir konuya dalabilirdik.
Erik:Evet! Evet! Tam olarak o bilgiyle
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bir olup, bütünleþebilir, onu yüzeye
çýkarabilirsin. Bu çok kolaydýr. Ama
yine de bilginin orada mevcut olduðunun farkýnda olman gerekir. Örneðin,
Kung Fu'nun var olduðuna dair en ufak
bir fikre bile sahip deðilsen, o enerjiye
vakýf olman da imkânsýzlaþýr. Ama eðer
sen dövüþ sanatlarýný biliyorsan, Kung Fu
ile ilgili bilgiye vakýf olabilirsin. Her
bir detay üzerinde ince ince ve tek tek
durarak dolaþýrsan anne, basitlik ve
sadelikteki neþeyi nasýl yakalayabilirsin ki?
Ben: Oh Evet! Bu doðru.. Kalan son
iki beyin hücrem zaten zor nefes alýp vermenin sýzýlarý içinde. Eðer her þeyi
indirsem, bu iki küçük arkadaþ patlayabilir. (Erik kýkýrdýyor.) Þimdi, bedenini
terk etmiþ ruhlar hakkýnda biraz daha
konuþalým istiyorum. Bu ruhlar, sanýrým
bizim gibi geçmiþ yaþamlarýyla çok
ilgilenmiyorlar, yani o yaþamlarýyla duygusal bir bað kurmuyorlar deðil mi?
Erik: Beni iþaret ederek, bu doðru ama
bizim karakterimizi kaybetmediðimizi de
unutmaman gerekir. Biz onu bir þekilde
kendi temel benliðimizle bütünleþtiririz.
Yani dünyaya birden fazla kez enkarne
olup da yeniden buraya geldiðinde,
deneyimlerinden elde ettiðin tüm bilgiler
iþte bu temel benliðine gelir her
seferinde.
Ben: Tamam. Peki, o zaman her benlikte farklý bir þahsiyet mi oluþur?
Örneðin çok boyutlu bir benliði ele
alalým. Kendine has biricikliði var mýdýr?
Yani demem o ki, senin çok boyutlu benliðinde Erik olma hali mi var, yoksa çok
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boyutlu benliðinin sadece bir kýsmýnda
mý bu hal mevcut? (Diðer kýsmýnda, týpký
senin kötü ikizin gibi, baþka bir kiþilik mi
mevcut?)
Erik: (Kýkýrdayarak). Hayýr, hepsi ayný
kökten dallanýyor. Hepsi ayný ruhsal
DNA'ya ait. Hepsi ayný paket. Çok
boyutlu benliklerin hayatý, her seferinde
farklý kýzgýnlýklarý, sevgileri, hobileri
seçerek yaþamayý hedefler. Çekirdek hep
aynýdýr.
Ben: Anladým. Öyleyse çekirdekte Erik
var ama o çekirdek ayný zamanda Erik
olma halinin özünü veya kalitesini içinde
ihtiva eden bir çekirdek.
Erik: Evet ben hep Erik'im. Bir þey
daha var, burada hiç bir zaman tam
doðru, hiç bir zaman tam hatalý olmuyorsun. Sadece oluyorsun.
Ben: Aman Allah'ým, bu harikaymýþ.
Dünya hayatýndan çok farklý bir þey bu.
Çünkü burada her zaman dualite vardýr.
Her zaman doðru ve yanlýþ vardýr. Her
zaman kazanan ve kaybeden vardýr. Ne
demek istediðimi anlýyorsun deðil mi?
Erik: Tam olarak böyle! Ýþte onun için
dünya büyük bir okul. Taraflar birbirini
anlamak zorundadýr. Bir portrede hiç bir
tezat renk bulunmuyorsa o tablo hiç bir
þeye benzemeyecektir. O resmin kime ait
olduðunu bile bilemezsiniz.
Gelecek AY: "Öte âlemdeki sevdiklerimiz bizlerle rüyalarýmýz vasýtasýyla
nasýl iletiþim kurmaktadýrlar" bölümüyle
devam edeceðiz
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Lizbon Celsesi -1
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
19.09.2017
Ses Kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. Bu
odadaki enerjiyi hissetmenizi
istiyorum. Tanrý iyidir. Tanrý
hayýrseverdir. Tanrý sevgidir. Tanrý sizi
bilir. Sevgili dostlar, yaþlý ruhlarýn biraraya geldiði bu güzel mekânda tartýþýlacak çok þey var. Bu çok güzel bir öyküdür. Bugün daha sonra Fatima olayý ile
ilgili olan bazý özel meseleler üzerinde
konuþacaðým ama þimdilik bunu kiþisel
bir hikâye haline getirmek istiyorum.

S

Þu anda Portekiz'deyim. Gezegende
ruhsallýða olan ilgi ve dikkat dolayýsýyla
öne çýkan ve bu özellikleri ile bilinen

belirli bazý yerler vardýr. Buralarda
insanlar bu konuyu çok ciddiye alýrlar ve
güçlü gelenekler oluþturmuþlardýr. O yerlerden birisi burasýdýr. Bu nedenle bu
sandalyeden sizlere hitap ediyorum.
Portekiz'deki bir yaþlý ruh bunu bilir.
Sizinle kiþisel bir konu hakkýnda konuþmak ve tarihi canlandýrmak istiyorum.
Adý Lucia olan küçük bir kýz hakkýnda
konuþmak istiyorum. Lucia ve onun iki
arkadaþý (aslýnda kuzeni) ile ilgili anlatacaklarýmý aðýr bir dini üslup kullanmadan sade halk dilinde söyleyeceðim.
Lucia ve arkadaþlarý 1917 yýlýnda
þaþkýnlýk verici bir tecrübe yaþadýlar. Her
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üçü de bir melekle karþýlaþtýlar ve onun
söylediklerini duydular. Lucia bu
olaðanüstü ve muhteþem karþýlaþma
sýrasýnda hiç korku hissetmedi ve içinde
olduðunu bildiði Tanrý'nýn sevgisini hissetti. Bunun ona doðumundan itibaren
öðretilmiþ olan ve onun bildiði Tanrý
olmasý gerekiyordu. Böylesine bir anne
enerjisi ancak Meryem Ana olabilirdi.
Bundan dolayý da bu meleksi enerji
onun için ve diðerleri için Meryem Ana
oluverdi. Lucia bu güzel meleksi varlýðý
gördü ve onunla sohbet etti. Meleksi
varlýk sevgi ýþýmasý yayýyordu. Yazýlý
metinlerde konuþulan her þey yer almýyor. Bu sohbet sýrasýnda Lucia'ya bir
kehanet bildirildi.
Þimdi bu noktada biraz duralým. Böyle
bir olaya þahit olmak ve kehanetin
bildirilmesi için neden bir çocuk
seçilsin? Sevgili dostlar, sizlere gelenekler ve çocukla eriþkin arasýndaki fark
hakkýnda bilgi vereceðim. Bir çocuk
sevgiyi bir eriþkin kadar çabuk görür,
çünkü sevgi evrenseldir. Melekleri kimlerin görebilip göremeyecekleri hakkýnda
alýnan eðitim ve maruz býrakýldýklarý
endoktrinasyon kaynaklý önyargýlar
nedeniyle eriþkinler birçok kez bir
meleði ya göremezler, ya da durumu
kavrayamazlar. Eðer sözü edilen melek
bir eriþkine görünseydi, o kiþi ne kadar
ruhsal olursa olsun, o eriþkinin adý geçen
meleði görmeme veya fark etmeme
olasýlýðý çok yüksek olurdu. Bu yüzden
önyargýlarla yüklü olmayan ve dünyada
masumiyetini henüz kaybetmemiþ ve
neleri görüp göremeyeceði hakkýnda bir
eðitimden geçmemiþ olan bir çocuðun
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melekle karþýlaþmasý gerekiyordu. Üstelik Lucia'nýn arkadaþlarý da meleði
gördüler. Bu konuda herhangi bir anlaþmazlýk yoktur.
Bir an için durup bu konu hakkýnda
düþünün. Ya siz Lucia'nýn yerinde olsaydýnýz? Bir melekle karþýlaþýp konuþmak
üzere seçilmiþ olmak hakkýnda ne
düþünürdünüz? Lucia durumu böyle
derinlemesine deðerlendirmedi. O bir
melekle karþýlaþýp konuþabildiði için
mutlu ve hoþnuttu. Onun açýsýndan
kurallar yoktu ve kendisinde herhangi bir
eksiklik hissetmiyordu. Durumu tahlil
etme gereði duymadý, sadece orada
durdu ve bu güzel enerjinin yaydýðý
sevgiyi hissetti. Meryem Ana çocukla
konuþtu ve ona bir süre boyunca her ay
geleceðini ve Lucia ve diðer çocuklarla
konuþacaðýný söyledi. Bu süreçte bazý
mucizeler ortaya çýkabilir ve mesajlar
verilebilirdi. Melek çocuklara bir ay
sonra gelmelerini söyledi ve sonra gözden kayboldu.
Eðer siz Lucia'nýn yerinde olsaydýnýz,
neler düþünürdünüz? Lucia zamanýn
çabucak geçmesini ve bir ay sonra
yeniden melekle karþýlaþmayý özlemle
bekledi çünkü verilen tarihte arkadaþlarý
ile birlikte orada olacaðýný biliyordu.
Bununla birlikte, eðer Lucia eriþkin
olsaydý, durumu tahlil eder ve "Bu
gerçekten de oldu mu? Neden bana
oldu? Ben aslýnda buna lâyýk deðilim.
Muhtemelen sadece bir vizyon veya
rüyaydý. Bir daha herhalde buraya
gelmem." diyerek kendisine eziyet ederdi. Oysa bir çocuk olarak Lucia sevgi
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hakkýndaki gerçeði biliyordu ama durumu analiz edecek entelektüel birikime
sahip deðildi. Bu yüzden de bir ay sonra
buluþma yerine geldi. Melek yeniden
onlara göründü ve Lucia ve arkadaþlarý
ile konuþtu. Muhteþem bir sevgi deðiþ
tokuþu ve mucizevi bir enerji ortaya
çýktý.
Bu olay gerçekten de oldu mu? Evet,
olay gerçekten oldu. Melekler çaðlardan
beri, hattâ Musa ve yanan çalýdan bile
öncesinden itibaren, bir meleðin bakire
anneye görünmesinden çok öncesinden
beri insanlara görünüyorlardý. Bu olay
burada da tekrarlandý. Lucia'nýn Meryem
Ana olarak nitelendirdiði çok güzel bir
meleksi varlýk Lucia ve arkadaþlarýna
göründü. Siz Lucia'nýn yerinde olsanýz
ne düþünürdünüz? Onlarýn da gelip görebilmeleri için muhtemelen baþka insanlara da haber vermeyi düþünürdünüz.
Bir ay sonra Lucia yeniden geldi.
Hikâyeye göre melek Lucia'ya bir ay
sonra yeniden geleceðini, onunla birlikte
oturup anlatacaðý kehanetleri dinlemesini
söyledi. Size bu çerçevede üç kehanetin
açýklandýðý ve bunlara "Üç Sýr" adý
verildiði söylendi. Bunlarýn bazýlarýnýn
sýr olarak saklanmýþ olmasýnýn sebebi
adý geçen olaylarýn henüz geliþmemiþ
olmasýydý (zaten kehanetin tanýmýnda
bu vardýr). Bunun hakkýnda daha sonra
konuþacaðým. Þimdilik Lucia üzerine
odaklanmak istiyorum.
Lucia masum bir hata yapmýþtý.
Durumu tam olarak anlayamamýþtý.
Dördüncü kez buluþma yerine gelecekti
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ve 15 Aðustos günü orada olmasý
gerekiyordu ama bir hata yaptý. Bazý
eriþkinlere durumu anlattý. Bazýlarý
onun çevresindeki yaþlýlarý durumdan
haberdar ettiðini söylüyorlar. Bu yaþlý
insanlar da durumu rahibelere anlattýlar.
Siz istediðinize inanabilirsiniz ama bu
rahibeler Lucia'yý azarladýlar ve hiçbir
tecrübesi ve eðitimi olmayan Lucia'nýn
böyle þeyler anlatmamasý gerektiðini
çünkü Lucia'nn meleklerin çocuklarla
konuþmayacaðýný anlayamadýðýný
söylediler. Lucia melekle olan randevusuna gitmek zorunda olduðunda ýsrar
etti ama rahibeler bunun küfür olarak
kabul edileceðini söyleyerek onun randevuya gitmesini yasakladýlar. Lucia benim
ruhsal hapishane olarak adlandýrdýðým
bir yerde gözaltýnda tutuldu ve 15
Aðustos tarihli randevusuna gidemedi.
Günler geldi geçti.
Eðer siz Lucia'nýn yerinde olsaydýnýz,
kendinizi nasýl hissederdiniz? Melekle
olan randevusunu kaçýracaðýný, Meryem
Ana'nýn onu görmeyeceðini ve neler olup
bittiðini bilemeyeceðini düþünerek Lucia
günlerini aðlayarak geçirdi ama bu arada
bu mekândan kurtulur kurtulmaz hemen
randevu yerine gitmeye karar verdi.
Rahibeler birkaç gün geçtikten sonra
Lucia'yý býraktýlar, bir daha böyle þeyler
yapmamasýný ve Meryem Ana ile
buluþup konuþtuðu þeklinde hikâyeler
anlatmamasýný söylediler. Lucia'ya olayýn
sadece bir çocuðun hayal gücünü kullanmasý olduðunu, böyle bir olayýn gerçekte
vuku bulmadýðýný ve bundan böyle
davranýþlarýna dikkat etmesi gerektiðini
söylediler.
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19 Aðustos tarihinde Lucia ve iki
arkadaþý gizlice evden kaçtýlar ve
Meryem Ana'nýn gelip gelmeyeceðini
görmek için randevu noktasýna gittiler.
Meryem Ana gerçekten de göründü.
Hikâyeye bir an için ara verelim.
Melek Lucia'nýn baþýna gelenleri biliyor
muydu? Evet, tabii ki biliyordu.
Lucia'nýn 15 Aðustos deðil de, 19
Aðustos tarihinde gelmesi umurunda
mýydý? Hayýr, hiç umurunda deðildi.
Zaten o yüzden önceden kararlaþtýrýlmýþ
olan 15 Aðustos deðil, 19 Aðustos tarihinde geldi. Tanrý sevgisi ve Lucia adlý
küçük kýz arasýndaki aþk öyküsü devam
etti. Ýki kez daha buluþup konuþtular.
Bunun hakkýnda konuþmak istiyorum.
Sevgili dostlar, þu anda dünyada
ruhsal paradigmada deðiþikliðe yol
açacak olan bir deðiþim gerçekleþiyor.
Sizler eski enerjiden çýkýp yeni enerjiye giriyorsunuz. Etrafýnýz tümüyle
karanlýk ile kaplý olduðu için eski enerjideyken her zaman dikkatli olmak
zorundaydýnýz. Yeni enerjinin devreye
girmesi ile birlikte baþýnýz dik olarak
ortaya çýkýyor ve kendi meþrep ve mizacýnýza göre Tanrý'nýn sevgisini kutlayabiliyorsunuz.
Etrafta olan bazý insanlar size bunun
saçmalýk olduðunu, deðiþim filan
olmadýðýný, Tanrý ile bu þekilde konuþamayacaðýnýzý ve eski halinize geri dönmeniz gerektiðini söyleyeceklerdir. Onlar
sizin, aynen Lucia'da olduðu gibi, kendi
ruhsal hapishanenizde çürümenizi istiyorlar. Onlar size yapmakta olduðunuz
þeyleri yapmaya lâyýk olmadýðýnýzý, eski

yöntemlere geri dönmeniz icap ettiðini
ve biraz ýstýrap çekmenizi ve eðilmenizi
istiyorlar. Bu insanlar güneþin çýkmakta
olduðunu göremiyorlar ancak aynen
Lucia konusunda olduðu gibi, hangi
tarih olursa olsun ve meleði kendinizde
görebilmeniz için ne kadar süre geçmesi
gerekirse gereksin, Tanrý sizin uyanmanýzý bekleyecektir. Sizler bir çocuðun
masumiyetine sahip olacak ve yapamayacaðýnýz þeyleri size söylemek
konusunda ýsrar eden gelenekleri bir
kenara atacaksýnýz.
Kadimler tarafýndan öngörülmüþ olan
yeni bir paradigma gelmiþtir ve bu paradigma sizin ýþýða çok farklý þekilde
muamele etmenize izin vermektedir.
Lucia ile ilgili olan bu mecazý hatýrlamanýzý istiyorum. Melek onun küçük
hapishanesinden çýkmasýný bekledi ve
tekrar tekrar onunla buluþtu. Yaþlý ruhlar,
yeni bir enerjiye uyanýyorsunuz ve bu
yeni enerji sizin dik durmanýza, meleðin
gözlerine bakmanýza ve geldiði için ona
teþekkür etmenize izin veriyor. Ben sizlerin kim olduðunuzu biliyorum. Her
birinizin içindeki yüksek benlik sizi
seviyor. Yüksek benlik yargý, öfke ve
sevgi hariç herhangi kural olmaksýzýn
Ruh ile baðlantýdadýr.
Eðer bunlar gerçeði yansýtýyor
olmasaydý, size bunlarý anlatmazdým. Üst
düzeyde ruhsal olan yaþlý ruhlara önemli
bilgiler vermek için bu ülkeye geldim.
Sizler çok eski bir hapishaneden çýkmak
için serbest býrakýlýyorsunuz.
Ve öyledir.
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