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Ö mer’in hayatı tamamen değişmişti. Rahmetli 
bilge Hasan dedesi sayesinde zihinsel 
yolculuklara çıkıyordu artık. Hem de ev-

deki odasından, hiçbir yere gitmeden yapabiliyordu 
bunu. Aslında her insanda olan beynindeki yetenek-
leri kullanmayı öğreniyordu. Dünyaya daha farklı 
bakmaya başlamıştı. Görünenin ardındaki hakkında 
bilgi almaya başlamıştı. Okulda öğrendikleri elbette 
çok önemliydi ve ilerdeki mesleğini belirleyecekti ama 
içinde, zihninde yolculuklara çıkmak çok önemli ve 
özel bir şeydi Ömer için.

İlk olarak orta çağın Müslüman Endülüs uygarlığına 
gitmiş ve büyük alim Muhiddin Arabi ile tanışma fırsatı 
bulmuştu. Dedesinden torpilli olduğu için tanışmakla 
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da kalmamış, ondan evren hakkında kısa kısa dersler 
almış ve bilgilerinden çok ama çok faydalanmıştı. 
Bu ne büyük bir mutluluktu. Tam artık çocukluktan 
çıkacağı sırada böyle bir fırsat yakalamıştı. Büyük 
büyük dedesine binlerce kez şükretmek istiyordu.

İlk yolculuğundan sonra artık hayata, dünyaya ve 
evrene ait ağır konuları bile anlamaya başlamıştı. 
Tabi ki bunda ilk hocası Muhiddin Arabi’nin kullandığı 
sade ve anlaşılır dilin çok önemi vardı. Hem de bütün 
bu bilgilenme, bilimin ışığında oluyordu. Ayrıca çok 
eğlenceliydi. Herkesin burun kıvırıp düşünmekten 
kaçtığı derin konuları sade bir şekilde öğrenince 
çok seviniyordu Ömer.

Ömer’in evde, sokakta, okulda her şeye bakışı 
değişmişti. En önemli olan birinci bilgi, etrafımızdaki 
her şeyin enerjiden oluştuğunu öğrenmek olmuştu. Bu 
onun için en büyük değişimdi. Etrafında katı olarak 
gördüğü nesneler, eşyalar ve hatta insanların hepsi 
aslında enerjiden oluşmuş birer enerji yumağıydı. Bu 
muhteşem bir bilgiydi.

Aslında bu bilgiyi yüz yıl kadar önce ünlü bilgin 
Einstein sayesinde tüm insanlık öğrenmişti. Ama her 
nedense uzun bir süre Einstein’ın tam olarak ne 
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demek istediği anlaşılamamıştı. Belki de bu 21. Yüz-
yıl insanının daha rahat kavrayabileceği bir bilgiydi. 
Çünkü etrafımızda cep telefonlarından televizyonlara, 
bilgisayarlara ve dünyanın yörüngesindeki uydulara 
kadar her şey enerji teknolojisiyle çalışıyordu. Ve biz 
enerjiyi daha yakından tanımalıydık. Her şeyin özü 
enerjiydi ama biz beynimizin yapısından dolayı onu 
öyle görmüyorduk. Daha doğrusu göremiyorduk. Bey-
nimiz diyoruz çünkü gözlerimiz sadece ışığı algılıyor 
ve beyne gönderiyordu. Esas 3 boyutlu görme işlemi 
beyinde oluyordu yani. Biz de dünyayı bu şekilde 
görüyor ve algılıyorduk beynimiz sayesinde. Onun 
için her şey enerji halleriyle değil de enerjinin bey-
nimizde oluşturduğu resim halleriyle görünüyordu.

Bütün bunlar başlangıçta biraz karışıktı ama 
zaman geçtikçe hepsi Ömer’in kafasında oturmaya 
başlamıştı. Bütün yaratılış ne harika bir şeydi!

Mesela şu ilerdeki ağaç aslında yumak olmuş bir 
enerji kümesiydi. Şu binanın duvarı, çalışan insanlar, 
paten kayan çocuk hepsi birer enerji kümesiydiler 
aslında.

Ömer eve doğru yürürken etrafını dikkatlice sü-
zerek ve izleyerek hep bunları düşündü.
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Tabii ki onları görüşü değişmemişti. Kimse değişti-

remezdi zaten. Ağaç hala ağaç, yol hala yol ve bina 

hala binaydı ama aslında Allah’ın onları özünde nasıl 

yarattığını biliyordu artık. Belki başka gezegende 

yaşayan onun gibi bir çocuk varsa o da bu enerjileri 

farklı bir şekilde görüyordu, kim bilir...

Uff… Çok süper düşünceler bunlar ama ya-

vaş olmalıyım öyle hemen olmaz, dedi Ömer kendi 

kendine. Ayrıca dedem acele etme demişti. Bunlar 

hemen öyle öğrenilecek şeyler değil. Biraz zamana 

bırak, demişti. Diğer evliyalarla da tanıştıkça bu yeni 

bilgiler beynimde bir çay gibi demlenecekti. Ayrıca 

babam da her zaman söyler, yaşımı da yaşamalıyım. 

Bu bilgileri sindire sindire yaşamıma yaymalıyım değil 

mi? Bu biraz da zaman işi tabii ki de. Bu öğrendik-

lerim aklımın bir köşesinde hep duracak ve ömür 

boyu bana rehberlik edecek. Diğer taraftan normal 

hayatımı yaşamaya devam etmeliyim tabi ki de…

Hey! Neler oluyor bana? Daha şimdiden bilgece 

konuşmaya başladım. Küçük adımlar oğlum Ömer, 

küçük adımlar… Sakin ve yavaş yavaş gitmelisin.
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Ömer bu düşünceler eşliğinde yürümeye devam 
etti. Evlerinin yakınlarındaki büyük parkın yanından 
geçerken parktaki insanlara baktı.

Çocuğunu gezdiren kadın, bisiklet binen çocuk, 
yaşlı amca ve diğerleri… Hepsi de farklı hayatları 
olan ama bu dünyada yaşayan insanlardı. Aslında 
hepsi farklı birer enerji titreşimleriydi. Çünkü her 
enerji titreşirdi. Bu farklılık hem yüzlerine hem de 
hareketlerine yansıyordu. Ama neticede yine hepsi en 
büyük, düşünemeyeceğimiz kadar büyük bir enerjinin 
küçücük titreşimleriydi.

Vay be, dedi Ömer kendi kendine yine. Ne muh-
teşem bir dünyada ve evrende yaşıyoruz. Bu gözle 
bakınca her şey ne kadar heyecanlı ve inanılmaz 
görünüyor. Zaten olayların hep iyi tarafını görmeye 
çalışırım ama en esas düzeni bilmek en heyecanlı 
olanı. Rahmetli bilge Hasan dedem şükürler olsun 
sana. Senin sayende beynim radar sistemi gibi oldu. 
Yalnız bak oğlum Ömer yine kaptırmayayım beynim 
yanacak yoksa, tam yavaş git diyorum kendime 
yeni fikirler gelmeye devam ediyor aklıma. Ama ne 
yapayım zihnim açıldı bir kere. Ama bir dakika, bu 
çok düşününce insanların birbirine söylediği laf-
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tır. Çok düşünme iyi değil derler. Nereden aklıma 
geldi? Frekans parazit yaptı herhalde radyo gibi. 

Hehehe… Bunu ilk kim söylemiş, neden söylemiş 
di mi yani sağlıklı düşününce bir şey olmuyor. Zaten 
yorulduğun zaman sana vücudun söylüyor git biraz 
dinlen, dolaş falan diyor... Onun için içi boş laflara 
da takılmamak lazım.

Sanırım bu da düşüncelerimin açılmasıyla ilgili. 
Muhiddin Arabi ile tanıştıktan sonra evrenin dev bir 
hologram olduğunu öğrendim ve biz burada bu dünya 
hayatını deneyimliyoruz. Her şeyin yaratıcısının ilk 
emri “OKU” olduğu için sadece kitap değil çevremi 
de beynimle okumaya başladım. Bu beni daha olgun 
ve anlayışlı bir çocuk yaptı. Yani öyle sanıyorum...

Ömer birden hiç daha önce hissetmediği gibi 
hissetmeye başladı. İçini büyük bir huzur kapladı. 
Kafasını yukarı kaldırıp baktığında;

“Aman Allah’ım! Ağaç… 

Ağacı tamamen enerji olarak
 

görüyorum.”
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Ve onun yanındaki bitki ve çiçekleri de öyle... Ne… 
neler oluyor böyle?

 Ömer daha geniş açıdan görebilmek için bir iki 
adım geri gidip gözleriyle etrafı taradı. Bütün mahalle 
etrafında ışıl ışıl parlıyordu.

Bu Muhiddin Arabi’nin gösterdiği gibi görüyorum 
her şeyi... Gerçek halleriyle, enerji halleriyle yani, 
çok güzel!

Ve birden tekrar her şey eski, her zaman gör-
düğümüz normal görüntüsüne büründü.

Of… Çok iyiydi ama kısa sürdü. İşte tam 
dedikleri gibi beyni nasıl kodlarsan öyle çalışıyor. Bu 
yeni öğrendiğim bilgiler dışarı böyle yansıdı. Süper 
Kahraman mı oluyorum yoksa hahahah!

Kendine gel Ömer. Sen normal bir insansın. Sa-
dece bilinç gözün açılıyor. Bunu ilerde insanlık için 
kullanacağına ant içmelisin.

Ömer böyle dalmış yürürken, okuldaki yeni arka-
daşlarının yanından geçtiğini fark etmedi.

“Hey, Ömer nereye böyle?”
“Aa Selim merhaba. Siz burada mıydınız? Kusura 

bakmayın dalmışım.”
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Selim Ömer’in İstanbul’da başladığı yeni okulunda 
tanıştığı bir iki arkadaşından biriydi. Çok fazla arkadaşı 
yoktu zaten. Çünkü hala İstanbul’a ve büyük şehir 
hayatına alışması biraz zaman alıyordu.

“Nedir seni böyle düşündüren Ömer? Dalmış 
gidiyordun.”

“Yok yok öyle özel bir şey değil. Beyin jimnastiği 
yapıyordum sadece.”

Selim’in yanındaki diğer çocuklar güldüler.

“Yolda yürürken mi? Hahaha!”
“Tamam arkadaşlar o kadar da komik değil. Ömer 

benim yeni arkadaşım, daha saygılı olalım lütfen.”

“Tamam tamam.” dedi Murat. Murat ile Selim de 
çok samimi iki arkadaştılar.

“Seyirci ister misin peki Ömer?”

“Ş... Şey tabi, sizinle de paylaşmak isterim sıkıl-
mazsanız eğer.”

“Yok canım niye sıkılalım biz de ne yapalım diye 
öyle düşünüyorduk değil mi arkadaşlar?”

“Evet evet dinlemek isteriz tabi!”
Hep beraber parkın duvarına oturdular. Grubun 

lideri Selim Ömer’e dönerek:
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“Evet seni dinliyoruz Ömer.” Dedi.

“Evet arkadaşlar, şimdi şöyle söyleyeyim, ben son 

zamanlarda evren, dünya, hayatın anlamı gibi konulara 

çok kafa patlatmaya başladım.”

“Hadi canım gerçekten mi? 

Çok mu film, çizgi film seyrediyorsun acaba?”

“Murat lütfen. Bırak da anlatsın Ömer.”

Ömer aldırmadan anlatmaya devam etti.

“Yok öyle değil. Onlar eğlencelik işler. Benim dü-

şüncelerim biraz daha derin ve bilimsel.”

Selim Ömer’i savunarak:

“Vaaay Ömer’e bak. Çok iyi değil mi arkadaşlar?”

“Evet Ömer merak ettik şimdi, hadi anlat da 

dinleyelim.”

“Tamam arkadaşlar…”

Ömer son zamanlarda yaşadığı şeyleri on beş 

yirmi dakika boyunca çok da fazla ayrıntı vermeden 

sade bir dille arkadaşlarına anlatmaya çalıştı. Ömer’in 

yaşadığı inanılmaz olayları dinledikten sonra hepsi 

etkilenmiş görünüyordu.
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“Vay canına… Ömer. Bütün bunlar rüya 

olmasın.” diye sorguladı önce Selim.

“Evet öyle gibi zaten ama eski bir bilge Konfiçyüs 

ne demiş?”

“Ne demiş?”
“Hayat zaten bir rüyadır demiş.”
“E… Evet evet tabi ama aslında yani yine pek 

anlamadık...”

“Evet! Biz de anlamadık.” dediler diğer-

leri de hep bir ağızdan.

“Rüya içinde rüya diyebilirim bütün bunlara. Aslına 

bakarsanız ben de zaten yeni öğreniyorum arka-

daşlar. İşin çok başındayım. Ama inanın bana her 

şeye bakışınız değişiyor.”

“Sanki biraz psikolojin bozuluyor olmasın.”

“Hayır hayır gayet iyi hissediyorum ben. Sadece 

çok izliyor ve araştırıyorum. Siz de öylesinizdir 

biliyorum.”

“Biz de internette araştırıyoruz ama bu konular 

biraz bilim dışı gibi görülüyor.”



Ömer ve Öbür Bilimler

16

“Yok yok anladım ne demek istediğinizi ama bun-
lar batıl inanç değil. İsterseniz Cern’deki deneylerin 
haberlerine bakın.”

“Hani şu İsviçre’deki dünyaca ünlü bilim adamlarının 
çalıştığı fizik laboratuvarını mı söylüyorsun?”

“Evet çok pahalıya mal olmuş. Orada deneylerle 
evrenin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyorlar.”

“Fazla kurcalamamak lazım değil mi bu konuları 
Ömer?”

“Arkadaşlar bakın kutsal kitabımızda bile Allah 
‘Ben bilinmek istedim’ demiş. Evrenin nasıl çalıştığını 
anlamak, buna kafa yormak tam tersi ona en büyük 
ibadet oluyormuş. Bilge dedelerimiz aynen böyle 
söylüyor.”

Çocuklar düşünceli bir şekilde birbirlerine baktılar.

“Hmm evet haklısın aslında. Biz de okulda öğrendik 
buna benzer şeyler ayrıca ailelerimiz de söylüyor 
ama gün içinde unutuyoruz işte.”

Sonra Selim birden durdu ve Ömer’e dönerek:

“Tamam da Ömer, zaten okulda bir sürü bilgi 
alıyoruz ve onlar bile fazla geliyor ve üstelik şimdi 
internet üzerinden eğitim de başladı.”


