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Sevgili Dostlar
Dünyamýzýn þu zaman bölümünde tüm insanlarla, tüm insan gönülleri ve bilinçleriyle geçirmekte olduðu deðiþikliðe tanýklýk etmekte olmak, bu zaman bölümünde
yeryüzünde bulunmayý planlayarak doðmuþ olmak ne kadar güzel... Kendimizi çok
þanslý, kýsmetli, kutsanmýþ hissedebiliyor muyuz? Bir yandan kendi bireysel
planýmýzý yaþarken öte yandan Dünya ile birlikte muhteþem bir dönemi yaþýyoruz.
Korku senaryolarý hep var; eðer korkuya meyilli isek epeyce gerçek sayýlabilecek
malzemeler bulmak da mümkün, ama korkuya meyilli isek. Onun karþýtý olarak
sevgiye duyarlý, sevgi gözüyle bakmaya gönüllü isek iþin rengi, bakýþ açýsýnýn
geniþliði, yüksekliði derhal deðiþiyor. Sevgi, insanýn her þeyi, herkesi, kendinin ve
çevresinin kýymetli bir parçasý olarak görmesi gerektiðini, öteki, düþman, yabancý
diye, eksik, kötü, yetersiz diye algýlamalarýn gerçeðin deðil, bizim kanaatlerimizin
sonuçlarý olduðunu usul usul hatýrlatmakta devam edip duruyor bize. Onun
gözüyle bakýnca olaylar, dünyanýn gidiþi, görünürdeki tüm olumsuzluklara raðmen
hayýr ve ýþýk çemberiyle kuþatýlmýþ, güvenli ve saðlam bir süreç olarak görünüyor.
Yukarýsý’nýn, evrensel boyutlardaki hayýrlý varlýklarýn ilgiyle, sevgiyle, koruyuculukla izlediðini bildiðimiz bu zaman dilimi, tadýný çýkaracaðýmýz heyecanlý birçok
güzelliklerle dolu.
Günlerin hesabýný bilelim diye icat ettiðimiz takvime göre bir seneyi daha bitiriyoruz. Gelecek yeni yýldan mucizeler beklemek yerine asýl mucizeleri bizlerin
yarattýðýný unutmadan, kendimizi ve birbirimizi hafife alýp kötülemeden neþe dolu
olmalýyýz. Arada bir ortaya çýkan burucu, huzursuz edici, hattâ acýtýcý durumlarý,
çaresiz hissettiðimiz anlarý, sadece Bizi Sevgisinden Vareden’e tüm varlýðýmýzla
yönelerek ve dostlarýmýzýn ilgi ve sevgisiyle aþacaðýmýzý bilmeliyiz. Bu sebeple
“dostluðumuz gerçek olsun, gerçekler dostumuz olsun” ve “bizi hiçbir þey O’nun
sevgisinden ayýrmasýn”. Kendimizi en kötü ve suçlu gördüðümüz zamanlarda bile
aklýmýzdan çýkarmamamýz gereken düþünce -her kim, her ne kitap, bilgi, disiplin
v.s. ne derse desin- O’nun bizi yargýlamadan, bizi en çok sevenden milyonlarca kez
daha çok severek izlediðini, kendimize gelmeyi sabýrla beklediðini, koruduðunu,
bizi acý çekerken izlemekten hoþlanmadýðýný, bunu istemediðini, O’ndan her halimizle her þeyi dileyebileceðimizi, O’nun da bunu istediðini bilmek olmalýdýr. Ama
bizim isteðimiz, bizim dileðimiz beklenmektedir, bunu da unutmamalýyýz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Devamlý ayný þeyi düþünmek, onun dýþýnda hiçbir
þeyle meþgul olmamak
veya ilgilenmemek ruhu
bir tek noktaya baðlamak
demektir. Böyle bir kimse
antenlerini içine çevirmiþ,
hep kendi istasyonunu
dinleyen bir insandýr.
Kendi istasyonu bozuk
bir plak gibi hep ayný þeyi,
ayný derdi tekrar edip
duruyor. Bu durumda
bir kimseyi sýkýntýlarýn
basmasýndan daha tabii
ne olabilir? Ýþte burada
yapýlacak ilk iþ antenleri
dýþa çevirip baþka
istasyonlarý dinlemektir.

Antenlerinizi
Dýþa Çeviriniz!

Dr. Refet Kayserilioðlu
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Erdem - Tanýdýðým bir
kadýn var senelerdir hasta, gitmediði doktor, yapýlmadýk tedavi kalmadý
desem yeridir. En yeni
ilaçlar onun üzerinde
denendi, daha iyi olmadý,
bilakis daha kötü oldu.
Bu hanýmýn derdi korkular… Öleceðim, deli olacaðým, sokaða yalnýz
çýkarsam baþýma bir hal
gelecek, yakýnlarýma bir
hal olacak diye endiþe
eder durur. Halbuki
bedeni yapýlan bütün
muayenelerde normal
bulunmakta, bazý doktorlar ilaç bile vermeye
lûzum görmemektedir.
Bu korkularýn sebebi
nedir? Bu haným bunlardan nasýl kurtulacaktýr?
Özden - Tamamen
ruhi sebeplere baðlý
hastalýklar vardýr ki bunlarda bedende bir
deðiþiklik bulamazsýnýz.
Bunlarda beyinde belki
bazý deðiþiklikler olmaktadýr. Bugün beyindeki
bu deðiþikliðin nasýl bir
deðiþiklik olduðunu
bilemiyoruz. Lakin
hastalýðýn meydana geliþ
tarzýný incelersek beyin
deðiþikliði bir sebep
deðil, bir netice olacak-
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týr. Belki o deðiþiklik de
bilahare þiddetlendiren
bir faktör olabilir.
Erdem - Bu çeþit
korku hastalýklarý nasýl
meydana gelir?
Özden - Meydana
geliþ tarzýnda kiþiden
kiþiye deðiþen sebepler
ve þartlar vardýr. Genel
olarak söylemek
gerekirse: Ya ani gelen
ve þahsý sarsan bir olay
yahut baþlangýçta küçük,
ehemmiyetsiz olup da
zamanla düþüncelerle
büyütülen bir olay yahut
da aralýklarla devamlý
tekrar eden, küçük küçük
endiþe verici faktörlerin
veya olaylarýn birikmesi
diye sýralayabiliriz.
Mesela büyük bir
yangýnla karþýlaþmýþ ve
bundan çok korkmuþ bir
çocuk þayet etrafýndaki
büyükleri tarafýndan
teskin edilmemiþ ve
korkulacak bir þey
olmadýðý, malýn candan
kýymetli olmadýðý ona
telkin edilmemiþse bu
olayýn çok uzun zaman
tesiri altýnda kalabilir.
Bu, onun þuurlu veya
þuursuz olarak yapacaðý

imajinasyonlarla (tahayyüllerle) onun içinde
büyür büyür nihayet bir
gün ateþ korkusu halinde
tezahür edebilir. Artýk o
ateþe yaklaþamaz, ateþi
yakamaz bir hale gelir.
Erdem - Yani bu korkunun meydana gelmesinde tahayyüllerin birinci derecede rolü var diyorsunuz. Burada bilinçaltýnýn, bilinçaltýna itilmiþ, korku ve endiþelerin
veya tatmin olmamýþ arzularýn rolü yok mudur?
Özden - Bilinmeyeni
bilinmeyenle açýklamaya
kalkýþmak hoþlanmadýðým bir yoldur. Bilinçaltý
gibi ne olduðu iyice bilinmeyen ve açýklanamayan bir deyimle, sebebini
bilmediðimiz bir bozukluðu açýklamaya kalkýþmak bizi karanlýktan kurtaramayacaktýr. Ýnsan
hayatýnda, insanýn ruhi
ve bedeni yapýsýnda
tahayyüllerin rolü ilk
planda gelmektedir. Ýsteyerek veya istemeyerek,
bilerek veya farkýnda
olmadan yapýlan tahayyüller, korkulan veya
arzu edilen þeyi þahýs
için vazgeçilemez hale
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getirmektedir.
Erdem - Bu iddianýzýn
doðruluðunu ispatlayabilecek durumda
mýsýnýz?
Özden - Bunun en
büyük ispatý Hipnoz
denilen hipnotizma veya
manyetizma uykusudur.
Hipnoz esnasýnda þahýsa
bir takým tahayyüller verilir ve þahýs onlarý doðru
olarak kabul ederse
uyandýktan sonra o doðru
diye tahayyül ettiði yolda
yürümek zorundadýr.
Yani tahayyüller, hele
hipnoz içindeki tahayyüller arzulara ve diðer
düþüncelere hâkim olurlar. Bu esas bilinirse
tahayyülleri iyi yola
çevirmekle terbiyede,
hastalýklarýn tedavisinde,
kitlelerin iyi yollara
yöneltilmesinde çok
üstün neticeler alýnabilir.
Nitekim bahsettiðim
korku hastalýklarý diðer
her metottan daha üstün
bir þekilde hipnotik ve
manyetik tedavilerle
iyileþtirilebilmektedir.
Erdem - Þimdi benim
bahsettiðim hastanýn yani
"Öleceðim, deli ola-

caðým, sokaða yalnýz
çýkarsam baþýma bir hal
gelecek" diye korkan
hanýmýn hastalýðýnýn
sebebi nedir?
Özden - Sebep her
hastaya göre deðiþir. Hekimin yapacaðý ruhi tahlillerle bu sebebi arayýp
bulmasý gerekir. Ben size
sebeplerin nasýl hastalýða
götürdüðünü, yani hastalýðýn oluþ mekanizmasýný
týp dilinde anlatýyorum.
Oluþ mekanizmasý bilinirse sebepleri daha baþlangýçta durdurmak veya
oluþmuþ hastalýðýn tedavisinde bu mekanizmanýn iþleyiþini durdurarak
netice almak kolay olur.
Hekim olmadýðýnýza, bir
hastanýn tedavisi ile
uðraþmayacaðýnýza göre
bu iþin detaylarýný öðrenmenizde fayda görmüyorum. Sizin için bu çeþit
hastalýklara meydan vermemenin, ruhi bir huzur
ve denge içinde olmanýn
yolunu öðrenmek daha
faydalýdýr.
Erdem - Benim de
öðrenmek istediðim bu.
Yani bu hastalýða tutulmaktan nasýl kurtulur?

OLAYLARI
GÖZÜNÜZDE
BÜYÜTMEYÝNÝZ
Özden - En mühim þey
olaylarý gözünüzde
büyütmemektir.

Her insanda karþýlaþacaðý çeþitli
problemlerin üstesinden gelecek gizli
kudretler vardýr.
Devamlý ve usûlünce
çalýþan, kendine ve
bu gizli kuvvetlerine
güvenerek devamlý
mücadele eden bir
kimse mutlaka baþarýya ulaþýr. Bazý kendine iftira eden, kendini daima küçük
gören, kötüleyen
kimseler vardýr. Onlara þu ölçüyü veriyorum: Eðer okuduðunuz bu yazýyý, hattâ bu yazýnýn tek bir
cümlesini anlayabiliyorsanýz, siz normal bir zekâya ve
bahsettiðim o gizli
kuvvetlere sahip
kimselerdensiniz.

SEVGÝ DÜNYASI

Öyleyse "Ben yapamam, edemem, baþaramam" þeklindeki kötülemeleri bir müddet için
bir kenara koyup hemen
iþe koyulun, çalýþýn, ümitle, neticeden emin olarak uðraþýn. Bir gün istediðiniz þeylerin elinize
geldiðini göreceksiniz.
Dertleri, sýkýntýlarý, baþarýsýzlýklarý, hatalarý, günahlarý ve karþýlaþtýðýnýz
problemleri gözünüzde
büyütmeyiniz.
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durumda bir kimseyi
sýkýntýlarýn basmasýndan
daha tabii ne olabilir?
Ýþte burada yapýlacak
ilk iþ antenleri dýþa
çevirip baþka istasyonlarý
dinlemektir.

Baþkalarýnýn derdini, problemlerini,
sýkýntýlarýný dinlemek, onlara çareler
düþünmek, yardým
etmek mucizevî netiANTENLERÝNÝZÝ
celeri hâsýl edecekDIÞA ÇEVÝRÝNÝZ
tir. Böyle yapan bir
Erdem - Bunlarý gözde kimse evvela monobüyütmemek nasýl müm- tonluktan kurtulur.
kün olacak? Devamlý o
Hep kendi istasyohale üzülen bir kimse
nunu, kendi derdini
devamlý onu düþünür.
dinlemek monotonluktur, ruhu ve zihni
Özden - Ýþte en büyük
hata da budur. Devamlý
yorar, insaný sýkar.
ayný þeyi düþünmek,
Ýkincisi baþkalarýnýn
onun dýþýnda hiçbir þeyle
dertleriyle ilgilenmeþgul olmamak veya
mek kendi dertlerini
ilgilenmemek ruhu bir
tek noktaya baðlamak
yavaþ yavaþ unutdemektir. Böyle bir
turur. Üçüncüsü çok
kimse antenlerini içine
candan dostlar
çevirmiþ, hep kendi istabulur, onlardan gelesyonunu dinleyen bir
insandýr. Kendi istasyonu cek karþýt yardýmlar
bozuk bir plak gibi hep
kendisine huzur
ayný þeyi, ayný derdi
verir.
tekrar edip duruyor. Bu

Bir kimse ne kadar çok
kimsenin derdine ve
sýkýntýsýna ortak olursa o
kadar çok boþalýr ve o
kadar zengin bir görüþe
ve ruh haline ulaþýr.
Kendisiyle, dertleriyle
meþgul olan yani antenleri içe çevirmiþ kimse
etrafýyla alakadar olamaz, baþkalarýnýn dertlerini duysa da ya onlara
ilgisiz kalýr ya da kendi
derdine ekleyerek, yani
yine kendine acýyarak
ilgilenir. Her iki halde de
bir egoistliðe ve merhametsizliðe sürüklenmiþ
olur. Bir egoistin ve merhametsizin sýkýntýdan
kurtulmasý ise hiçbir
zaman mümkün deðildir.
Baþkalarýna acýyan,
baþkalarýnýn dertleriyle
ilgilenen, yani baþkasýna,
dýþ âleme dönen kendi
þifasýný ayaðýna davet
etmiþ olur. Þifa onun
ayaðýna gelir.
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Ýthal Malý
Materyalizm
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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“Tanrý Ýnancý” konusundaki dizi yazýmda, Hýristiyan Batý'da
baþlayýp tüm dünyayý sarmýþ olan inkârcý materyalist akýmýn
tarihsel serüveni üzerinde son aylarda epeyce durmuþtum. III.
Selim'den ve Tanzimat'tan baþlayarak Batý'ya pencerelerini
açan Türkiye'miz de bundan nasibini almakta gecikmemiþti.
Ülkemizde, Batý'daki gibi þiddetli bir din-bilim çatýþmasý,
engizisyon canavarlýklarý yaþanmamýþ olmasýna raðmen bu
böyle olmuþtu. Hem batý hayranlýðý, hem de Müslüman dindarlarýn davranýþlarý, özellikle aydýn kesimde inkârcýlýðýn,
nihilizmin, en azýndan agnostik düþüncenin (bilinemezcilik) artmasýna neden olmuþtu. Geri kalmamýzda en büyük suçu Ýslâm'da görmek de bir modaydý sanki. Ýslâm'ýn 1400 yýllýk tarihsel
akýþýna hiç göz atmadan, kendi çaðýndaki dindarlarýn
davranýþlarýna bakarak Marx'ýn "Din afyondur" sözünün
doðrulamasýný görüyorlardý her an. Dinin günümüzdeki uygulamalarýnýn Tanrý'nýn gerçek dileðine uyup uymadýðý konusunda elbette söyleyecek çok sözümüz var. Ama bu hep böyle mi idi
acaba?!. Ýslâm'ýn gerçekten doðru uygulandýðý geçmiþ yüzyýllarda dinin toplumlarý frenleyip geriletmesinin tam tersine,
nasýl da ilerletip yükselttiðinin örneklerine kýsaca bir göz
atmamýz bu nedenle çok önemli. Geçmiþimizle övünüp yan gelip
yatmak için deðil, dinin gerçeklerini doðru deðerlendirip, hayat
görüþümüzü saðlam esaslar üzerine bina etmek için yapmalýyýz
bunu. Müslüman âlimlerin geçmiþte özellikle pozitif bilimlere
olaðanüstü katkýlarýný ve Batý'nýn bugünkü bilimine temel taþý
olduðu gerçeðini doðru kaynaklardan sizlere aktardýktan sonra,
"bugün ülkemizde ne yapmamýz gerekir?" sorusu üzerinde
kýsaca duracaðým.

SEVGÝ DÜNYASI
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ÝSLÂM GÜNEÞÝ
Avrupa Ortaçaðýn karanlýk yýllarýný
yaþarken ve hiçbir ümit ýþýðý belirtisi
göstermezken Yaradan'ýn düzeni eli boþ
durmuyordu. Bambaþka bir yerde bin
yýldan beri uyuyan Arabistan çöllerinde
görevlendirilen bir gülyüzlü peygamber
Muhammed, Avrupa derin gaflet
uykusunda iken büyük görevine baþlýyordu. Onun 23 yýl gibi kýsa bir zaman
süresi içinde görevini nasýl üstün bir
baþarý ile tamamladýðýný, öldüðünde
hemen hemen tüm Arabistan'ý Ýslâm
bayraðý altýnda topladýðýný hepimiz biliriz. Ölümünden sonra yayýlma hýzý ayný
temposunu korumuþ, 80 yýl içinde
Ýspanya'dan Çin'e kadar üç kýtaya
yayýlmýþlardý. Çöl insanýndan kýsa
sürede dünya çapýnda yetenekli askerler, komutanlar, yöneticiler çýkarýlmasý
elbet önemliydi. Ama daha önemlisi,
çöl insanýnýn bin yýldýr sýrtýný döndüðü
bilgiye, araþtýrmaya, öðrenmeye, bulmaya Kuran'ýn emirleri ve peygamberin
buyruklarý doðrultusunda büyük bir aþk
ve þevkle saldýrmasýydý.
ÇEVÝRMENLER ÇAÐI
O devirde Kuran sadece ölülerin
arkasýndan okunan, raflarda saklanan
bir kitap deðildi. Her satýrý gönüllere
gömülü, her âyeti davranýþlara aksetmiþ
yaþanan bir kitaptý o. Müslümanlar
"Bilenle bilmeyen bir olur mu?" âyetini
hayatlarýna uyguladýlar. Ele geçirdikleri
ülkelerin gayrimüslim bilginlerinin
öðrencisi olmakta hiç tereddüt etmediler. Onlardan Hint, Ýran ve Eski Yunan

düþünce sistemlerini, Sokrat, Eflatun,
(Platon) Aristo'yu ve o devirde bilgi
namýna ne varsa her þeyi öðrendiler.
Çeþitli uygarlýk eserlerini Arapça'ya
çevirttiler. 750 ile 900 yýllarý arasýnda o
kadar çok çeviri yapýldý ki, tarihçiler
haklý olarak bu döneme "Çevirmenler
Çaðý" demektedirler. Ve bir de görüldü
ki, gayrimüslimlerin öðrencileri olan
Müslümanlar öðretmenlerini çoktan
geçmiþler ve onlara öðretmeye
baþlamýþlar.
ALTIN ÇAÐ

Çevirmenler çaðýný izleyen
900-1100 arasýndaki 200 yýl
boyunca Ýslâm düþünce hayatýnda gerçekten bir "Altýn Devir"
yaþanmýþtý. Müslümanlarýn öðrenme ve bilme aþklarýnýn yanýsýra, Kuran ahlâkýnýn saðladýðý
nizam ve huzur da uygarlýðýn geliþmesinde önemli rol oynuyordu. Nitekim 9. Asýrda Doðu Avrupa'dan Kudüs'e giden Hýristiyan hacýlar bunu itiraf ederek:
“Hayat ve mallarýmýzýn Ýslâm
ülkelerinde kendi ülkemizden
daha emniyet içinde olmasý bizi
hayrete düþürdü" demiþlerdir.
Rus din tarihçilerinden biri þöyle yazmaktadýr: "Haçlý seferleri sýrasýnda
papazlar ve yerli Hýristiyan halk,
Müslüman hâkimiyeti altýnda yaþamayý,
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barbar Avrupalýlarýn
hakimiyetine tercih
ediyorlardý."

Altýn Devirde matematik, fizik, astronomi, týp
gibi pozitif
Musa el Harizmî
bilimlerde
olduðu gibi, felsefede de öylesine
büyük bilginler yetiþti ki, onlarýn eserleri yüzyýllarca Avrupa'ya önderlik etti.
9. yy da Harizmî ailesinin ve özellikle
Musa el Harizmî matematik çalýþmalarýyla cebir ve denklemin ilk esaslarý kuruldu. Onun “El Cebr V'el - Mukabele”
kitabýnýn Latince çevirisinden denklem
kurma ve çözme metodunu öðrenen
Avrupalýlar, bizim cebir diye bildiðimiz
konuyu, bu nedenle Algebra diye isimlendirdiler. Romen rakamlarýyla toplama, çýkarma, çarpma, bölme iþlemlerinin ne kadar zor olabileceðini bir
düþünün. Müslümanlar Hint kitaplarýnýn
çevirilerinden yararlanarak, sýfýr dahil
on rakamlý ve her defasýnda 10 kat artan
basamaklý desimal sayý yazma sistemini
son derece kullanýþlý hale getirdiler.
Musa El Harizmî'nin bir baþka
kitabýndan bu kolay sayý ve hesap sistemini öðrenen Avrupalýlar, buna raðmen nice yüzyýllar elveriþsiz Romen
rakamlarýyla cebelleþe cebelleþe nihayet
Harizmî'nin kolay yöntemini kullanarak

matematikte büyük aþamalar yapma
imkânýna kavuþtular.
Ýbni Heysem ýþýk kanunlarýnýn pek
çoðunu buldu. Cabir bin Hayyan kimya
biliminin temellerini attý. Týp alanýnda
Ýbni Sina'nýn "Kanun" adlý eseri Ortaçað'da hem Doðu'da hem Batý'da klasikleþti. 700 yýl Batý'ya týbbý öðretti ve 19.
yüzyýla kadar onu aþan da çýkmadý.

Bu 200 yýlýn en belirgin tarafý
Zekeriya Razi, Farabi, Ýbni
Heysem, Biruni, Ýbni Sina gibi.
Altý Çaðýn büyüklerinin hem
pozitif bilimlerde hem de özellikle Yunan felsefesinde birer üstad
olmalarýdýr. Onlarýn hiçbiri tek
taraflý bilgiye sahip deðillerdi.
1200'lü yýllarda yaþamýþ olan
Mevlâna Ýslâm'ýn bu emsalsiz birikiminden yararlanarak eserlerini kaleme
aldýðýndan, bugün bile tüm dünyanýn
hayranlýðýný kazanmaktadýr. Ayný yýllarda yaþamýþ olan Hýristiyan din bilgini
Aquinolu Thomas ile Mevlâna'yý
karþýlaþtýracak bir doktora tezi, düþünce
hayatýnda ve hayat görüþünde o devirde
Doðu'nun Batý'ya karþý ezici üstünlüðünü açýkça gözler önüne serecektir.
Altýn Çaðda Zekeriya Razi'nin kurduðu, pozitif bilimleri temel kabul eden
bir “Doða Felsefesi” ekolü maalesef
geliþemedi. Kuran pek çok âyetinde
evreni, doðayý, olaylarý incelemeyi
öðütlediði halde bu yolda devam
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edilmemesi,
Altýn Çaðýn
sonundan
yani 1100
den itibaren
bir duraklama devrine
girilmesine
sebep oldu.
Osmanlý
Ýmparatorluðu Ýslâm
Batýlýlarýn Rhases ismini verdiði
uygarlýðýZekeriya Razi (865-925)
nýn duraklama ve gerileme dönemlerinde hüküm
sürdüðünden, Altýn Çaðdaki büyük
bilimsel ilerlemenin bizde sürdürülememiþ olmasýný doðal karþýlamalýyýz.
Ýslâmiyet duraklamaya girerken,
Tanrý'nýn güneþi bu defa Avrupa'ya
doðru yol alýyordu. Ýslâmiyet, insanlýðýn
uygarlýktaki geçmiþ birikimini toplamýþ,
üstün katkýlarla onu söz yerindeyse
uçuþa hazýr hâle getirmiþ ve orada durmuþtu. Bu birikimi kim alýr kullanýrsa
yükselecek olan o olacaktý. Çok þükür
ki, Avrupa bu fýrsatý iyi deðerlendirdi.
Keþke pozitif bilimlerin yanýsýra
Kuran'ýn inançla, doðru yaþam kurallarýyla ilgili temel öðütlerine de kulak
verip, Hýristiyanlýða sokulmuþ safsatalardan, hurafelerden kendilerini kurtarabilselerdi. Kuran büyük bir hoþgörü ile
Hýristiyanlara þöyle seslenir:
"Ýncil sahipleri, Allah'ýn onda
indirdiði ile hükmetsinler. Kim Allah'ýn
indirdiði ile hükmetmezse iþte onlar
yoldan çýkmýþlardýr. " (5/47)
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Belli ki istenen din deðiþtirmeleri
deðil dine insan eliyle sokulmuþ yanlýþlardan kurtulmalarýdýr. Eðer bu yapýlsaydý, bilim ilerlerken her defasýnda
karþýsýnda dinin yanlýþ dogmalarýný bulmayacak, bunca kan dökülmeyecek, din
ile bilimin arasý bu denli açýlmayacaktý.
Madalyonun iki yüzü gibi, maddi ve
manevi bilgiler bir bütünü oluþturacak
þekilde sentez edilebilseydi, bugünün
koyu materyalizmi hiç yaþanmadan
insaný yokoluþun sýnýrýna getiren bunca
problemle karþýlaþmadan günümüze
ulaþýlabilirdi.
1400 YILLIK BOÞLUK
Batý'nýn, son kutsal kitap Kuran'dan ve
Ýslâm'ýn manevi kültüründen bu denli
uzak yaþamasý içimde öyle bir yara ki,
hiç olmazsa bundan sonraki yýllarda bu
boþluk dolsun artýk diyerek, geçmiþ bir
yazýmda aynen þunlarý dile getirmekten
kendimi alamamýþtým: "Ýslâm'ýn kutsal
kitabý Kuran; Hz. Muhammed'den önceki tüm peygamberleri ve getirdikleri
ilahi öðretileri kabul ve tasdik eder.
Aslýnda Müslü-manlýðýn ilk peygamber
Hz. Âdem ile baþladýðýný ve son nebi
Hz. Muhammed ile tamamlandýðýný,
yani Yaradan'ýn katýndan gelen bilgilerle oluþmuþ tüm semavi dinlerin aslýnda
'Ýslâm' olduðunu Kuran açýk âyetlerle,
hiçbir aykýrý yoruma fýrsat tanýmadan
dosdoðru ortaya koyar. Daha da öteye
giderek, tüm dinleri Hz. Ýbrahim'in tek
Tanrýlý inancýnda anlaþýp birleþmeye
davet eder.
Kuran'da en çok Hz. Musa ve Hz.
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Ýsa'nýn adý anýlýr. Onlarýn Tevrat ve
Ýncil'de anlatýlan mucizelerinin ve inanmayanlarla yaptýklarý emsalsiz mücadelenin pek çoðu yeniden anlatýlarak
onaylanýr. Hz. Ýsa'nýn babasý olmadan,
Yaradan'ýn emri ve melek Cebrail'in
aracýlýðý ile bakire Meryem'in oðlu
olarak doðduðu, beþikte iken konuþtuðu, ölüleri diriltme gücüne sahip
kýlýndýðý Kuran'da defalarca tekrarlanýr.
Kuran geçmiþ peygamberleri ve kutsal
kitaplarý onaylamakla beraber; insanlarýn sonradan kitaplarda yaptýðý ekleme
ve çýkarmalara ve onlara dayanarak
yaptýklarý yanlýþ yorumlara þiddetle
karþý çýkar. En çok üzerinde durduðu ve
kesinlikle reddettiði ise, bazý Hýristiyanlarýn yorum üzerine yorum getirerek
Hz. Ýsa'yý Tanrýlaþtýrma yanlýþlarýdýr.
Ýnsanlarýn baðnazlýðýna, eskiye sýmsýký yapýþarak yanlýþta ýsrar edip kendileri yenilemekten, temizlemekten yoksun býrakmalarýna, birliðe giden
dümdüz yolu býrakýp yan yollarda
ayrýlýk ve düþmanlýk naralarý atmalarýna
tarihte ne kadar çok tanýk olduk.
Kuran'ýn baþýna gelen de aynýsý. Tek
Tanrýlý Ýbrahim'in dininde birleþme
çaðrýsý bile cevapsýz kaldý. Ve 1400 yýl
boyunca nice nesiller, nice milyarlar,
insanlýðýn ortak malý Kuran'dan mahrum yaþadý. Bu trajedi bugün de aynen
böyle devam edip gidiyor.
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ýþýðýnda yaþamakla önleyebileceðimiz bu hayati önemdeki günlerde; dünyanýn
en kültürlü Batý insanlarýnýn da içinde
olduðu dörtte üçlük dünya nüfusu ne
yazýk ki, Yaradan'ýn katýndan gönderilmiþ son öðütlerden, bilgilerden habersiz yaþýyor. Yunuslarý, Hacý Bektaþlarý,
Mevlânalarý yetiþtirip olgunlaþtýran bu
ilâhi öðreti deðil mi idi? Ýnsanlýðýn kültür birikimindeki bu kayýp halkanýn yerine konmasý; bu büyük boþluðun bir an
önce doldurulmasý dünya barýþý, dirliði,
birliði, esenliði için vazgeçilmez bir görev yüklüyor sorumluluk sahibi hepimize! Peki ama bu nasýl mümkün olacak?
Kalýn duvarlarla birbirinden ayrýlmýþ
dinler bunu tarih boyunca yapamadý,
hattâ birbirlerinden her geçen gün daha
da uzaklaþtý. Yeni bir nebi ve yeni bir
din gelmeyeceðini, Hz. Muhammed'in
dinler dönemini kapattýðýný da biliyoruz. Ýþte ilâhi âlemin rehber varlýklar
aracýlýðý ile insanlýða yeni bir kapý
açmasý, yeni bir manevi aydýnlanma
çaðý yaþatmasý, þimdilerde tam da bu
ihtiyacýn giderilmesi için olmakta
dünyanýn dört bir yanýnda...

Aslýnda rehber varlýk bilgilerinin 150 yýllýk bir mazisi var.
Ama þu son yýllarda patlama
tarzýnda her taraftaki küçük ve
büyük gruplarýn medyumlar
kanalý ile aktarýlan bilgilerle
Birliðe en çok muhtaç olduðumuz - aydýnlatýlýp yetiþtirilmeleri dünyokoluþumuzu ancak gerçekler üzerinde
ya tarihinde bu yoðunlukta ilk
anlaþýp birleþmekle, ilâhi ahlâk kurallarý
yaþanan bir fenomen.
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Ýþte bunlardan biri olan ABD
Kaliforniya'da 21 yýldan beri bilgiler
veren ve dünyanýn her tarafýný dolaþan,
Birleþmiþ Milletlerde bile pek çok celse
yapan Kryon isimli rehber varlýk, Batý
insanýnýn bu 1400 yýllýk ilâhi bilgi
boþluðunun kapatýlmasýnýn Ýncil ve
yorumlarýnda Kuran'ýn da deðindiði
yanlýþlarýn giderilmesinin büyük önemine vakýf olduðundan mesajlarýnda
Hz. Ýsa, Hz. Muhammed ve Ýslâm'a sýk
sýk deðinmek gereðini duymaktadýr.
Anlaþýlýyor ki, ancak rehber varlýk bilgileriyle batý aydýnlarý kilisenin baðnazca set çekmelerine aldýrýþ etmeden bu
büyük 1400 yýllýk boþluðu doldurup,
dünya çapýndaki kültür birliðinin temellerini atabileceklerdir.
"THE NEW YORK TIMES"
GAZETESÝNDE
ÝSLÂM UYGARLIÐI
Kýsaca deðindiðim Ýslâm'ýn o muhteþem yýllarýný daha detaylý öðrenmek
isteyenlere Alman doðubilimci Sigrid
Hunke (1913 - 1999) hanýmýn Altýn
Kitaplarca yayýnlanmýþ kýsaltýlmýþ çevirisi "Allah'ýn Güneþi Avrupa'nýn Üzerinde " kitabýný ya da ayný eserin Bedir
Yayýnevince "Avrupa'nýn Üzerine Doðan Ýslâm Güneþi" adýyla tam çevirisini
okumalarýný hararetle tavsiye ederim.
Bilim tarihi ile ilgili deðerli çalýþmalarýndan dolayý önemli ödüller
kazanmýþ olan Amerikalý fizik ve kozmoloji uzmaný Dennis Overby'ýn 30
Ekim 2001'de The New York Times
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gazetesindeki Ýslâm uygarlýðý ile ilgili
yazýsýnýn Bilim ve Ütopya dergisinin
Eylül 2010 sayýsýndaki çevirisinden
bazý alýntýlar yaparak geçmiþteki Ýslam
uygarlýðý ile ilgili en yeni görüþleri
aktarmak istiyorum.

"Kuran tarafýndan bilgiyi aramakla ve Tanrýsal bildirimler
için doðayý okumakla görevlendirilmiþ ve ayrýca Eski Yunan
hikmetinin kýsmen gömülü kalmýþ hazinesinden esinlenmiþ
olan Müslümanlar, Ortaçaðlarda dünyanýn bilim merkezi
olan bir toplum yaratmýþlardý.
Arap dili 500 yýl boyunca ilim ve
irfanla ayný anlama gelmiþ ve
modern üniversitelerin öncüleri
cebir, yýldýzlarýn adlarý ve hattâ
deneysel bir araþtýrma olarak bilim anlayýþý, bu Altýn Çaðýn onur
verici geliþmeleri arasýnda sayýlmýþtýr. Oklahoma Üniversitesinden Bilim Tarihi profesörü Dr.
Jamil Ragep, 'Avrupa'daki hiçbir
þey, takriben 1600 yýlýna gelinceye deðin Ýslâm âleminde
yapýlanlarla karþýlaþtýrýlamaz'
demektedir.
"Ancak tarihçilere bakýlacak olursa,
bu Altýn Çað hakkýnda hâlâ çok az þey
bilinmektedir. Bu dönemden kalma
büyük bilimsel yapýtlardan ancak
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birkaçý Arapça'dan çevrilmiþtir. Ve binlerce yazma, henüz çaðdaþ âlimler
tarafýndan okunmamýþtýr. Dr. Sabra,
Ýslâm bilim tarihini henüz incelenmeye
baþlanmamýþ bir alan olarak nitelendirmektedir. Bilginler þu hakikati
dile getirirken çok büyük bir sýkýntý çekerler ve üzüntülü görünürler: Ýslâm'ýn
zengin entelektüel tarihi son yýllardaki
olaylar yüzünden imaj kaybýna
uðramýþtýr. Geleneksel olarak Ýslâm,
ilim ve irfaný teþvik etmiþtir. Georgetown'daki Müslüman - Hýristiyan Mutabakatý Merkezinden
Dr. Osman Bakar: 'Ýslâm ile bilim
arasýnda çatýþma yoktur' demektedir.
Muhammed'in ordularý, 7. ve 8.
yüzyýllarda Arap yarýmadasýndan çýktýklarýnda ve Ýspanya'dan Ýran'a kadar
uzanan ülkelere yayýldýklarýnda Platon'un, Aristotales'in, Demokritos'un, Pythagoras'ýn, Arkhimedes'in, Hippokrates'in ve diðer Yunan düþünürlerinin
yapýtlarýný da uygarlýklarýna dahil
etmiþlerdi... Dr. Lindberg: 'Batý, Yunan
biliminin yetersiz bir türevine, doðu ise
hepsine sahipti' demektedir.
965'de Irak'ta
doðan Ýbn El
Heysem modern
optiðin temelinde
bulunan ýþýk ve
görme
deneyleri
yapmýþ ve hattâ bilimin, felsefi tartýþmalarýn yanýsýra
deneye de dayan-

masý gerektiðini söylemiþtir. Dr.
Lindberg'e göre: 'O, Arkhimedes,
Kepler ve Newton gibi büyük matematikçi bilginler arasýnda sayýlmalýdýr.'
Þimdi Özbekistan'a baðlý bir þehirde
973 yýlýnda doðan matematikçi,
astronom ve coðrafyacý El Birûnî,
13.000 sayfayý kapsayan 146 kadar
kitap yazmýþtýr ve bunlardan birisi de
Hindistan'la ilgili çok ayrýntýlý bir sosyolojik ve coðrafi incelemedir. Ýbni Sînâ
ise, 981'de þimdi Özbekistan'daki
Buhara yakýnlarýnda doðan bir hekim ve
filozoftur. Kendisi 1 milyon kelimelik
bir týp ansiklopedisi olan ve 17. yüzyýla
kadar Batý'da bir el kitabý olarak kullanýlan "Týbbýn Kanunlarý" adlý kitabý
derlemiþtir.
YANLIÞ UYGULAMALARA
KULAK ASMADAN
DÝNÝN ÖZÜNÜ
ARAÞTIRMAYA KOYULMAK...
"Ýslâm bugün Kuran'ýn ve Hz.
Muhammed'in dileðine uygun yaþanýyor mu?" sorusunu cevaplamak çok
kolay. Esas görevi güzel ahlâký öðütlemek ve yaþatmak olan dinin sadece
þekil ve merasimleri öne alýp neredeyse
baþörtüsüyle anýlýr olmasýnýn doðruluðu, iyiliði, bilgiyi, çalýþmayý, sevgiyi
geri planlara atmasýnýn anlaþýlýr tarafý
olabilir mi?
Yalnýzca tek bir örnek bile, tutuculuðun ne kadar dal budak saldýðýný
apaçýk ortaya koyuyor. Eski Diyanet
Ýþleri Baþkanlarýndan, Kuran tefsiri
dahil pek çok deðerli ilâhiyat kitabý
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yazarý Prof. Dr. Süleyman Ateþ, sýrf
Kuran'ýn Bakara Sûresinin 62. ayetini
yorumlarken diðer din sahiplerinin de
cennete gidebilecekleri sonucuna vardý
diye ne kadar tenkitlere, hücumlara,
dýþlamalara uðradý bilemezsiniz. Bir
müftü "Süleyman Ateþ Ateþle Oynuyor"
diye kitap bile yazdý. Süleyman Ateþ,
"Bir Ömür Böyle Geçti" isimli aný
kitabýnýn ikinci cildinde bu konuda kendisine yapýlan hücum ve dýþlamalardan
acý acý yakýnýr.
Ama sadece bu görüntülere aldanýp
dinin gerçek özünü hiç inceleme,
araþtýrma gayretine girmeden inkâra
sapmanýn da anlaþýlýr hiçbir tarafý yok.
Ve ne yazýk ki, bugün aydýnlarýmýzýn
pek çoðunun da yaptýklarý tamamen bu.
"Dinde zorlama yoktur" Kuran'ýn en son
inen hüküm âyetlerindendir. Kimsenin
inancýný, ibadetini sorgulama hakkýna
hiçbirimiz sahip deðiliz. Bu tamamýyla
birey ile Âlemleri Rabbi arasýndaki bir
konu, kimseyi de ilgilendirmez. Ne var
ki, bin yýldan beri içinde yaþadýðýmýz
Ýslâm kültüründen bu denli habersiz
yaþanmasýný alabildiðine eleþtirmek
hem hakkýmýz hem de boynumuzun
borcu. Aydýnlarýmýzýn kitaplarýnda bol
bol Batý kültüründen alýntýlar yapýldýðý
halde, Ýslâm kaynaklarýndan hemen hiç
yararlanýlmamasýný neyle açýklayabiliriz
acaba?!. Âyet ile hadis arasýndaki farký
bile bilmemek övünülecek bir þey mi?
Atatürk'ün okuduðu kitaplar listesi
bugün elimizde. Altýný çize çize Ýslâm
kültürü ve tarihi ile ilgili nice eserler
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okumuþ. Atatürk'ün Elmalýlý Hamdi
Yazýr'a hazýrlatýp, devlet parasý ile
yayýnlattýðý, bugün hâlâ aþýlamamýþ 9
ciltlik Kuran tefsiri ve Buhari Hadisleri
Külliyatý da bizleri öðrenmeye yöneltmeyecekse baþka ne yapýlabilir ki?
En azýndan tarihimizi ve halkýmýzý
daha iyi anlayabilmek için bile olsa,
mutlaka akýl ve mantýk ýþýðýnda Ýslâm
kültürünü yeterince inceleyip özümsemeliyiz. Ýnanýp inanmamak, uygulayýp uygulamamakta herkes alabildiðine özgür.

Ülkemizde Ýslâm artýk sadece
geri kalmýþ yörelerin, köylülerin
dini deðil bugün. Yüksek tahsilli,
bilimle aydýnlanmýþ dindar çok
kiþi var þimdi etrafýmýzda. Onlar
eleþtirisel bakmayý, akýl ve mantýk süzgecinden geçirmeyi korkusuzca benimseyip, dinin özündeki hiçbir devirde deðiþmeyen
ilâhi ahlâk prensiplerini halkýmýzla paylaþmanýn aþkýný yaþadýklarýnda; Ýslâm kültürünü özümsemiþ ama dinsel ritüellerden
uzak yaþayan aydýnlarýmýzla pek
çok konuda anlayýþ birliðine varmalarý ne kadar kolay olacak!
(Gelecek sayýda 19. yüzyýlýn ikinci
yarýsýnda batý dünyasýnda yaþanmýþ
büyük parapsikolojik olaylarý inceleyeceðiz)
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Bilgelik Belgeleri
Güngör Özyiðit, Psikolog
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TALMUD
Talmud, sözlü Tevrat da denilen,
Musa'nýn Sina Daðý'nda Tanrý'dan
aldýðý buyruklarýn sözlü bir açýklamasýdýr. Musa bunlarý Yahudi halkýna
öðretmiþtir. Tanrý'dan Musa'ya,
Musa'dan halkýna aktarýlan bu sözlü
bilgiler, yüzyýllar önce, dinde derinleþen bilgeler tarafýndan derlenmiþ ve
günümüze kadar gelmiþtir.
Musa'nýn daðda aldýðý On Emir, buzdaðýnýn ancak görünen kýsmýdýr. Aslýnda 603 yasa daha vardýr. Toplam 613
buyruðun her biri eþit derecede önemli,
kutsal ve baðlayýcý olarak kabul edilir.
Bu buyruklarýn 248 tanesi "Yap" tarzýnda olup, kiþiye nasýl davranmasý
gerektiðinin ölçülerini verir. 365 tanesi
ise "Yapma" þeklinde olup, kiþiyi sakýnýlmasý gereken yanlýþlara karþý uyarýr.
Yahudilere verilen en kutsal emir
Tevrat (Tora) öðrenmeleridir. Ancak
kutsal bilgiyi anlama, açýklama ve uygulamadaki zorluklar, onlar için

Talmud öðrenmeyi zorunlu hale getirmiþtir. Ne var ki Talmud okunmak için
deðil, öðrenilmek içindir. Bu da, öðrenmeye istekli kiþi için, buna adanmýþlýðý
gerektirir.
Talmud, bilgiden çok bilgeliði içerir.
Bilge kral ve peygamber Süleyman'ýn
dediði gibi "Ýki birden iyidir; çünkü
biri düþerse, öteki onu kaldýrýr."
Birliðin dayanýþmacý ve tamamlayýcý
gücü ancak bu denli özlü dile getirilebilir.
Amerika'nýn, kurucu atalarýndan
Thomas Jefferson'un kütüphanesinde
en seçkin yeri Talmud serisinin aldýðý
bilinmektedir. Talmud öðrenimi
çaðýmýzda ünlü aktris ve solist Barbara
Streisand'a kadar birçok kiþinin ilgisini
çekmiþtir. Albert Einstein'a 1955 yýlýnda, yaþamýnýn sonuna yaklaþýrken,
yeniden yaþama imkâný bulsa, neyi
farklý yapardý diye sorulduðunda þu
þekilde yanýt verir: "Hiç kuþkusuz
Talmud öðrenirdim."
MANTIK SINAVI
Genç bir adam, ünlü bir Talmud bilgesine (hahama) gelerek, Talmud
öðrenmek istediðini bildirir. Aralarýnda
þöyle bir konuþma geçer:
- Aramice biliyor musun?
- Hayýr…
- Ýbranice?
- Hayýr…
- Tevrat öðrendiniz mi?
- Hayýr… Ama Columbia Üniversitesinde felsefe okudum. Harvard'da
Aristo mantýðý üzerinde doktora yap-
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tým. Þimdi de Talmud öðrenerek
eðitimimi tamamlamak istiyorum.
Bilge haham, gence, Talmud öðrenmeye hazýr olmadýðýný söyler. "Ancak"
der "Sizi mantýk konusunda sýnayabilirim. Sýnavý geçerseniz size Talmud'u
öðretebilirim."
Delikanlý sýnavý vereceðinden emin
olarak, bu öneriyi memnuniyetle kabul
eder. Bunun üzerine haham iki parmaðýný kaldýrarak, beden diliyle de
konuyu somutlayarak soruyu sorar: "Ýki
hýrsýz ayný bacadan sürünerek bir eve
girerler. Birinin yüzü temiz, diðerininki
kirlidir. Hangisi yüzünü siler?" "Yüzü
kirli olan" cevabýný verir genç adam.
"Yanlýþ" der bilge haham. Ve mantýklý
bir açýklama getirir: "Yüzü kirli olan,
temiz olaný görerek, kendi yüzünün de
temiz olduðunu düþünür. Yüzü temiz
olan ise, kirli olaný gördüðünden, kendi
yüzünün de kirli olduðunu düþünür. O
yüzden yüzünü yýkayýp silen, yüzü
temiz olandýr."
Genç adam "çok mantýklý" dedikten
sonra, sýnanmak için bir hak daha ister.
Haham bu dileðini yerine getirerek,
yine ayný soruyu sorar. Felsefeci ve
mantýkçý genç gülerek: "Bu þaþýrtmacalý bir soru. Yüzü temiz olanýn
yüzünü sildiðini belirledik az önce"
der. Haham yine yanýldýðýný söyler:
"Ýkisi de yüzünü yýkar" dedikten sonra
mantýksal gerekçesini gösterir: "Yüzü
kirli olan, temiz olaný görür ve kendi
yüzünün de temiz olduðunu sanýr. Yüzü
temiz olan, kirli olaný görür ve kendi
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yüzünün de kirli olduðunu sanýr. Kirli
yüzlü adam, temiz yüzlünün silindiðini
görünce, o da yüzünü siler."
Genç adam bunu düþünemediðini
söyleyerek, yenilen pehlivan güreþe
doymazmýþ hesabý, sýnanmak için bir
hak daha ister. Bilge haham bu dileði
kabul ederek, bir kez daha ayný soruyu
sorar. Genç adam "Ýkisi de siler" diye
kestirip atar. Bilge haham "Yine yanlýþ"
der ve devam eder: "Ýkisi de yüzünü
silmez. Mantýða vurduðumuz da yüzü
kirli olan, temiz olana bakar ve kendi
yüzünün de temiz olduðunu sanýr. Yüzü
temiz olan ise arkadaþýnýn kirli yüzünü
görür ve kendi yüzünün de kirli
olduðunu sanýr. Ancak yüzü temiz olan,
yüzü kirli olanýn yüzünü silmediðini
görünce, o da yüzünü silmez.
Dolayýsýyla hiçbiri silinmez."
Genç adam, umudunu yitirmiþ halde,
sýnanmak için son bir hak daha ister.
Talmud bilgesi bunu da kabul ederek,
yine ve inadýna ayný soruyu sorar. Genç
adam "Yok artýk" dercesine, kesin bir
dille "Ýkisi de yüzünü silmez" der.
Haham "Yine yanýldýn" dedikten sonra
þu sözlerle sýnava son verir: "Aristo
mantýðýnýn Talmud öðrenmek için
yeterli olmadýðýný anlamýþsýndýr herhalde. Bir kere sorunun kendisi mantýksýz. Þöyle ki, ayný bacadan giren iki
adamýn, birinin yüzü temiz, diðerinin
yüzü kirli olur mu hiç?"
Bozuma uðramýþ genç adam, kýzgýn
bir halde meydan okur bir eda ile diklenir: "Bir dakika! Ayný soru için bana
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birbiriyle çeliþen üç tane yanýt verdiniz.
Bir sorunun üç doðru cevabý olamaz.
Bu imkânsýzdýr." "Hayýr, oðlum" der
haham "Bu, Talmud'dur!"
Düz mantýkla, öyle Aristo-Hiristo
mantýðýyla "hikmet" denilen manevi
kaynaklý derin bilgiler kavramlanamaz.
Bunun için olaya birçok açýdan bakabilen, yuvarlaðý tam görmeye çalýþan,
esnek ve bütüncül (holistik) bir mantýk
gerekir. Bu da ancak yaþanmýþlýkla elde
edilir.
ÜÇ SORU BÝR YANIT
Böyle mantýða perende attýran tartýþmalar, felsefecilerle tasavvuf ehli
arasýnda da tarih boyunca süregelmiþtir.
Ýþte bunlardan biri. Bir grup felsefeci,
Þems'i sýnamak ve açýk düþürmek için
"Sana bazý sorularýmýz var" derler.
Þems de "Sorun o zaman" diye meydan
okur. Felsefeciler sormaya baþlar:
"Allah var dediniz. Oysa görünmez.
Göster de inanalým." Þems "Diðerini de
sorun bakalým" der. Soru gelir: "Ýblis'in
ateþten yaratýldýðýný söylersiniz. Sonra
da ateþle ona azabedilecek dersiniz.
Hiç ateþ ateþe azap eder mi?" Þems
"Baþka sorunuz var mý?" diye sorar.
Felsefeciler üçüncü ve son sorularýný
sorarlar: "Ahrette herkes hakkýný alacak, yaptýklarýnýn cezasýný görecek diyorsunuz. Býrakýn insanlarý, canlarý ne
istiyorsa yapsýnlar. Niye karýþýyorsunuz, baský yapýyor, hak arýyorsunuz?"
Felsefecilerin sorularý bittikten sonra
Þems "Ýþte size cevabým" diyerek elin-
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deki kuru kerpici felsefecilerden birinin
kafasýna vurur. Felsefecinin kafasý
aldýðý darbeden dolayý fena halde acýr.
Derhal zamanýn kadýsýna (yargýcýna)
gider ve davacý olur. Ve "Ben ona soru
sordum. O benim baþýma kerpiçle
vurdu" diye þikâyette bulunur.
Þems "Ben ona sadece cevap verdim"
diyerek kendini savunur: "Kadý efendi!
Bana 'Allah'ý göster de inanayým' diye
kafa tutarcasýna bir soru sordu. Þimdi
baþýna kerpiçle vurduðumdan dolayý
baþýnýn aðrýdýðýný söylüyor. Baþýnýn
aðrýsýný göstersin de görelim o zaman.
Ýkinci olarak bana ateþten yaratýlan
Ýblis'e ateþle nasýl azabedileceðini
sordu. Ben de baþýna, þu elimdeki
toprak parçasýyla vurdum. Bundan
dolayý baþý acýdý. Oysa kendisi de
topraktan yaratýldýðýna göre, toprak
topraða nasýl acý verir. Yine bana
'Býrakýn herkes caný ne isterse yapsýn,
niye hak aranýyor?' diye son sorusunu
sordu. Benim de caným o anda elimdeki kerpiçle baþýna vurmak istedi ve
vurdum. Niye kalkýp da hakkýný arýyor,
kalkýp beni size dava ediyor? Bu
dünyada küçük bir sorun için bile hak
arandýðýna göre, sonsuz olan öteki
dünyada niye hak aranmasýn?"
Sonuçta felsefeciler sorularýnýn cevabýný somut bir olayýn içinde almýþ olur.
Þems de aklanýr.
Felsefecilerin mantýðý bir kez daha,
sufilerin tanrýsal mantýðý karþýsýnda
yaya kalýr.
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TUZ VE SU
Bir yaþam ustasý, öðrencisi olan
çýraðýnýn sürekli olarak her þeyden
yakýnmasýndan usanýr ve ona bir ders
vermek ister. O nedenle çýraðýný tuz
almaya gönderir. Ve bir avuç tuzu
küçük bir testideki suya atýp içmesini
söyler. Çýrak suyu içer içmez yüzü
buruþur, aðzýndakileri tükürmeye
baþlar. "Tadý nasýl?" diye soran ustasýna
sinirli bir tonda "çok tuzluydu" der.
Usta çýraðýnýn kolundan tutup dýþarý
çýkarýr. Az ilerideki gölün kýyýsýna
götürür. Ve bu kez bir avuç tuzu göle
atýp, gölden su içmesini ister.
Söylenileni yapan çýrak, aðzýnýn
kenarýndan sýzan suyu koluyla siler.
Usta yine sorar: "Tadý nasýldý?"
"Serinletici ve ferahlatýcý" diye yanýt
verir çýrak. "Su tuzlu geldi mi?" diye
tekrar sorar usta. "Hayýr, su çok tatlýydý" der çýrak. O zaman usta, suyun
kenarýna diz çökmüþ olan çýraðýnýn
yanýna oturarak þunu söyler: "Hayattaki
ýstýraplar da tuz gibidir; ne azdýr, ne
çoktur. Hayatýn tadý tuzu gibidir onlar.
Istýrabýn miktarý hep aynýdýr. Ve kimseye kaldýramayacaðý yük verilmez.
Ancak bu ýstýrabýn acýlýðý, neyin içine
konulduðuna göre deðiþir. Sana bir
ýstýrap isabet ettiðinde yapman gereken
þey, ýstýrabý veren þeyle ilgili duygularýný ve bilgilerini geniþletmektir. O
vakit acýyý bal eylersin. O yüzden sen
de artýk bardak olmayý, testi olmayý
býrak; göl olmaya, dahasý derya olmaya
gayret et." Acý en iyi öðretmendir aslýnda. Ýçimizdeki tohumlarýn çatlayýp
yeþermesine yol açarlar.
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ASIL ANAYASA
Bir zamanlar birkaç bilge bir araya
gelip, dünyanýn en kýsa anayasasýný
yazmaya koyulurlar Öyle ki, bu
anayasa hem kýsa olmalý, hem de her
þeyi kapsamalý. Bunu baþaran,
dünyanýn en bilge kiþisi seçilecektir.
"Allah, suçlularý cezalandýrýr" der bilgelerden biri. Tek cümledir; kýsa ve
özdür. Ne var ki, diðer bilgeler bunun
bir yasa deðil, üstü örtülü bir tehdit
içerdiðini söyleyerek karþý çýkarlar. Bir
baþka bilge, sevginin her þeyi kuþattýðýný düþünerek "Allah sevgidir" der.
Bu da, doðru olmasýna doðrudur ama
biraz soyut kalýr. Ýnsanýn bu dünyada
nasýl yaþamasýna iliþkin olarak görevini
tam anlamýyla açýklamaz. Sonunda bilgelerden biri, her sözcüðü tarta tarta ve
tane tane þu öneride bulunur:
"Kendimize yapýlmasýný istemediðimiz
þeyi baþkalarýna yapmayýn." Ve þunu da
ekler: "Yasa budur; gerisi yorumdur."
Diðer bütün bilgeler bunu onaylar. Ve
dünyanýn en kýsa anayasasýný ortaya

Üç Bilge, Giorgione (1477 - 1510)

20
koyan bilge, zamanýnýn en bilge kiþisi
olarak ödüllendirilir.
Ýnsanlarýn gerçekten bu dikkati
göstererek yaþadýklarý bir dünya, esenlik ve huzur diyarý olur.
ÜÇ KÜÇÜK ALTIN HEYKEL
Böyle bir dünya, doðruda ve iyide
olan erdemli insanlarýn elbirliðiyle kurulacak, yani ÝNSAN'ýn eseri olacaktýr.
Hükümdarýn biri, komþu hükümdar
ve halkýnýn anlama kapasitesini sýnama
amacýyla, ayný görünüþ ve aðýrlýkta üç
küçük altýn heykeli armaðan olarak
gönderir. Ve hangi heykelin daha
deðerli olduðunu araþtýrýp bulmalarýný
ister.
Hükümdar kurultayýný toplar.
Heykeller bir bir irdelenir, iyice irdelenir. Üç heykel de birbirinin týpatýp
benzeridir. Aralarýnda bir fark görülemez. Bu durum, hükümdar ve yardýmcýlarýný üzer, utanca boðar. Bütün
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ülkeye bu bilinmezi bilmek, bilmeceyi
çözmek için çaðrýda bulunulur.
Hapisteki bir mahkûm, özgür
býrakýldýðýnda ve kendisine izin verildiðinde, heykeller arasýndaki ayrýmý
belirleyebileceðini iletir. Bunun üzerine
mahkûm baðýþlanýr, öylece özgürlüðüne kavuþur ve saraya getirilerek
heykelleri incelemeye koyulur.
Heykelleri dikkatle gözden
geçirdiðinde, üç heykelin de kulaklarýnda küçücük bir delik olduðunu
görür. Sonra bu küçük deliklere çok
ince gümüþ birer tel sokar. Birinci
heykelde tel, heykelin aðzýndan, ikincide kulaðýndan, üçüncüde göbeðinden
çýkar. Biraz düþündükten sonra,
hükümdara dönüp bir açýklamada
bulunur: "Yüce hükümdarým, bu
bilmecenin çözümü açýk bir kitap gibi
önümüzde duruyor. Bize sadece okumak kalýyor. Görüldüðü üzere, her
insanýn birbirinin benzeri, ama ayný
zamanda ayrý olmasý misali, bu üç
heykel de, her ne kadar birbirine benzese de, birbirinden farklý. Þöyle ki,
birinci heykel her duyduðunu hemen
söyleyen boþboðaz insanlara benziyor.
Ýkinci heykel, söylenilenlerin bir
kulaðýndan girip, ötekinden çýkanlarýn
durumunu sergiliyor. Üçüncü heykele
gelince, duyduklarýný içselleþtirip, iyice
sindirip benimseyerek uygulayanlara
örnek oluyor. Hükümdarým! Bu dediklerimi dikkate alarak, heykellerin
hangisinin daha deðerli olduðuna
kolaylýkla karar verebilirsiniz.
Varsayalým, bu heykeller canlansa,
hangisini dost edinirsiniz? Her duy-
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duðunu diline indiren boþboðazý mý,
söylenileni kös dinleyen, bir kulaðýndan girenin diðerinden çýktýðý ilgisiz ve
kayýtsýz olaný mý, yoksa söylenileni
iyice sindirip benimseyerek
davranýþlarýyla örnek olaný mý?"
Hükümdar "Elbet ki üçüncü ile dost
olmayý yeðlerdim" der ve devam eder:
"Sen ortak aklýn gücünü göstererek
sorunu çözdün. Benim ve halkýmýn
onurunu kurtardýn. Bundan böyle özgür
ve onurlu yaþamý hak ettin."
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merci "Sanýrým bu pek pahalýdýr" der.
Heykeltýraþ "Bu benim sana hediyem.
Çünkü bu taþ senindi. Sen onu bana
bedava verdin, hatýrladýn mý?" diye
sorar. Mermerci "Evet" der "Sizi
tanýdým" Heykeltýraþ "Ýþte" der "Bu
heykeli bana verdiðin taþtan yaptým.
Ünlü yontucu Rodin'in dediði gibi
fazlalýklarý yonttum, geriye bu kaldý…"

Aslýnda hepimiz, her birimiz
hem taþ, hem heykel hem
heykeltýraþýz. Egosunu yontarak,
Bu olay iki hükümdarý ve halký birbirine daha da yaklaþtýrarak kaynaþtýrýr. kendinden kendi heykelini
Öylece yeneni ve yenileni olmayan, her çýkaran insana ne mutlu!.. Zira
iki tarafýn da kazandýðý bir zaferin pay- bir Tibet özdeyiþinin dediði gibi
laþýmý yaþanýr.
"Hayat, bizim ondan yaptýðýmýz
þeydir…"
HEYKEL VE
HEYKELTIRAÞ
Bir heykeltýraþ, mermer
satýn almaya mermerciye
gider. Orada bir kaya parçasý
gözüne iliþir. Fiyatýný sorar.
Mermerci, onun biçimsiz bir
kaya parçasý olduðunu söyleyerek "Bedava al götür" der.
Heykeltýraþ mermeri alýr,
atölyesine götürür. Altý ay
sonra heykeltýraþ, elinde bir
kutuyla mermercinin
dükkânýna gelir. Kutuyu
mermerciye verir. Mermerci
kutuyu açar. Ýçinden çok
güzel bir heykel çýkar.
Heykeli çok beðenen mer-

Bir Heykeltraþýn Portresi, El Greco

Baðýmlýlýk
Baðýmsýzlýk
Karþýlýklý Sevgi

Osho’dan
Görüþler
Özetleyen: Nihal Gürsoy
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Osho'ya göre sevgi üç boyuta sahip
olabilir. Bir tanesi baðýmlýlýktýr. Ýnsanlarýn çoðunluðuna olan þey budur.
Koca karýsýna baðýmlýdýr, karýsý kocasýna baðýmlýdýr. Ýkisi de birbirlerini
sömürürler, birbirlerine hükmederler,
birbirlerine sahip olurlar, birbirlerini
birer eþyaya indirgerler. Bu yüzden
cennetin kapýlarýný açabilecek olan
sevgi, dünyadaki vakalarýn yüzde doksan dokuzunda sadece cehennemin
kapýlarýný açýyor.
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çünkü onlar özgürlüklerine sevgiden
daha çok baðlýdýrlar ve ödün vermek
istemezler.

Ve üçüncü seçenek karþýlýklý
sevgidir. Bu çok ender olur
ama gerçeleþtiðinde cennetten
bir parça dünyaya düþer. Ýki kiþi
ne baðýmlý ne de baðýmsýzdýr,
ancak birbirleriyle son derece
uyum içerisindedirler. Sanki birbirleri için nefes alýrlar. Ýki
Ýkinci olasýlýk ise iki baðýmsýz bireyin bedendeki tek ruhturlar, bu ne
zaman olursa sevgi gerçekarasýndaki sevgidir. Bu da pek ender
gerçekleþebilen bir þeydir. Bu tür bir
leþmiþtir. Yalnýzca bunu sevgi
iliþkide her ikisi de öylesine baðýmolarak adlandýr. Diðer ikisi
sýzdýr ki, kimse ödün vermeye yanaþgerçekte sevgi deðildir, onlar
maz, diðerine uymaz. O nedenle sürek- sadece anlaþmadýr; sosyal,
li bir çatýþma vardýr bu da mutsuzluk
biyolojik, psikolojik… ama
getirir.
anlaþmadýr. Üçüncüyse ruhsal
bir þeydir. Sevgi ruhsaldýr.
Þairler, sanatçýlar, düþünürler, bilim
adamlarý en azýndan zihinlerinde bir
çeþit baðýmsýzlýk içerisinde yaþarlar
onlarla yaþamak çok daha zordur.
Onlar birlikte yaþamak için fazlasýyla
tuhaf olabilirler. Diðerine özgürlük
verirler ama onlarýn özgürlüðü özgürlükten çok kayýtsýzlýða benzer. Aldýrýþ
etmiyorlarmýþ, sanki onlar için hiç fark
etmiyormuþ gibidir. Birbirlerini kendi
alanlarýnýn içine terk ederler. Ýliþki
sadece yüzeyde gibidir. Birbirinin
derinliklerine inmekten korkarlar,

ÝHTÝYAÇ DUYMAK VE VERMEK
SEVMEK VE SAHÝP OLMAK
C. S. Lewis sevgiyi iki türe ayýrýr:
"Ýhtiyaç - Sevgi" ve "Armaðan Sevgi". Abraham Maslow da sevgiyi
iki türe ayýrýr: Birincisi "Yoksunluk Sevgi" olarak tanýmlarken diðerini
"Varlýk - Sevgi" diye adlandýrýr.
Aralarýndaki ayrým önemlidir ve
anlaþýlmasý zorunludur. "Ýhtiyaç Sevgi" ve "Yoksunluk - Sevgi" diðer
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kiþiye baðlýdýr; o olgunlaþmamýþ
sevgidir. Aslýnda gerçek sevgi deðildir;
ihtiyaçtýr.
Diðerini kullanýrsýn, diðerini bir araç
olarak kullanýrsýn. Sömürürsün,
hükmedersin, manipüle edersin. Diðeri
indirgenmiþtir, neredeyse yok
edilmiþtir. Aslýnda diðeri tarafýndan
yapýlan þey de týpatýp aynýsýdýr. O da
seni manipüle etmeye, sana tahakküm
etmeye, sana sahip olup yönlendirmeye, seni kullanmaya çalýþýyordur.
Bir baþka insaný kullanmak çok
sevgisizce bir þeydir. O sevgiymiþ gibi
görünür, sahte bir paradýr. Fakat insanlarýn neredeyse yüzde doksan dokuzunun baþýna bunun gelmesi çocukluðunda öðrendiði ilk sevgi derslerinden
gelmektedir.
Bir çocuk doðduðunda, o anneye
baðlýdýr. Onun anneye karþý sevgisi
"Yoksunluk - Sevgi"dir, annesine ihtiyacý vardýr. Annesi olmadan hayatta
kalamaz, anneyi sever ama bu gerçekte
sevgi deðildir. Onu koruyan, hayatta
kalmasýna yardým eden, ihtiyaçlarýný
karþýlayan baþka bir kadýn olursa onu
da sevecektir. Anne, onun yediði bir
çeþit besindir. O, anneden sadece süt
deðil, ayný zamanda sevgi de alýr ve bu
da ihtiyaçtýr.
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Milyonlarca insan, hayatlarýnda hep çocuk olarak kalýrlar,
yaþ olarak büyürler ama
psikolojileri çocukça kalýr,
olgunlaþmaz. Onlar her zaman
sevgiye bir besin gibi ihtiyaç ve
özlem duyarlar. Ýnsan ihtiyaç
duymaktansa sevmeye baþladýðý
zaman olgunlaþýr. Onun içinden
bir þey taþmaya baþlar; vermeye
baþlar. Önemsenen þey tamamen
farklýdýr. Ýlkinde önemli olan
nasýl daha fazlasýnýn elde edileceði, ikincisinde ise önemli olan
nasýl verileceði, nasýl daha çok
verileceði ve nasýl koþulsuzca
verileceðidir.
Bu büyümenin ve olgunluðun sana
gelmesidir. Olgun bir kimse verir.
Yalnýzca olgun bir kimse verebilir.
Çünkü sadece olgun bir kiþi ona sahip
olabilir. O zaman sevgi baðýmlý
deðildir. O zaman diðeri olsa da olmasa
da seviyor olabilirsin. O zaman sevgi
bir iliþki deðildir, o bir durumdur.
Etrafta onun kýymetini bilecek, onun
taze kokusunu duyacak, çevreden
geçerken "ne güzel" diyecek, onun
güzelliðinin keyfini çýkaracak, baþýna
bir þey geldiðinde bunu paylaþacak hiç
kimsenin olmadýðý ormanýn derinliklerinde bir çiçek açtýðýnda ne olur?
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Ölür mü? Acý çeker mi? Panikler mi?
Ýntihar eder mi? Açmaya devam eder,
basitçe açmaya devam eder. Etrafta
birilerinin olup olmamasý konu dýþýdýr.
O coþkusunu Tanrý'ya, bütüne sunmaya
devam eder.

Tek baþýma olduðum zaman
da, o zaman da sizlerle olduðum
zaman ki kadar sevgi dolu olacaðým. Sevgimi yaratan sizler
deðilsiniz. Eðer böyle olsaydý;
sizler gidince sevgimde gitmiþ
olurdu. Benim sevgimi siz çekip
çýkartmýyorsunuz, ben onu sizin
üzerinize yaðdýrýyorum: "Armaðan Sevgi" budur. "Varlýk Sevgi" budur.
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Çünkü baðýmlý olduðun kiþi senin
üzerinde güç sahibidir, kimse
baþkasýnýn kendi üzerinde güç sahibi
olmasýný istemez. Kimse baðýmlý
olmak istemez, çünkü baðýmlýlýk
özgürlüðü katleder. Ve sevgi baðýmlýlýkta çiçek açamaz. Sevgi, özgürlüðün
çiçeðidir, çok hassastýr, sadece koþulsuzlukta geliþir ve paylaþýlýr.
Sevgi olgun bir varlýðýn yan
ürünüdür. Sevgi sadece sen olgunsan
gerçek olur. Sadece bir yetiþkin
olduðunda sevmeye muktedir olursun.

Sende sevgi olmadýðýnda
diðerinden onu sana vermesini
istersin, diðeri de sana sevgi
vermen için talepte bulunuyorsa
bu durumda iki dilenci
Ve C. S. Lewis ve Abraham Maslow
avuçlarýný birbirlerine açýyor,
ile pek de ayný fikirde deðilim. Bahsether ikisi de diðerinin ona sahip
tikleri ilk sevgi, gerçek sevgi deðildir,
olduðunu ima ediyor. Doðal
ihtiyaçtýr. Bir ihtiyaç nasýl sevgi olaolarak her ikisi de sonuçta
bilir? Sevgi lüks bir þeydir. O bolluktur. Yaþamla dolup taþmaktýr, yüreðinde yenilgiye uðramýþ hissediyor,
o kadar çok þarký vardýr ki onlarý söyle- kandýrýlmýþ hissediyor.
mek zorunda kalýrsýn. Birisinin dinDiðerinin sevgiye sahip olduðu
lemesinin konuyla ilgisi yoktur. Kimse senin fikrindi, þayet senin
dinlemese bile þarkýlarýný söylemek,
düþüncelerin doðru deðilse
dans etmek durumundasýndýr.
onun suçu ne? Olaylar senin
fikrinin doðruluðunu kanýtlaBirisine baðýmlý olduðunda ýstýrap
madý, hepsi bu!
vardýr, birisine baðýmlý olduðunda
berbat hissetmeye baþlarsýn çünkü
baðýmlý olmak köleliktir. O zaman
alttan alta intikam almaya kalkarsýn.

Fakat diðerinin senin beklentilerin
doðrultusunda kendisini kanýtlamasý
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Olgun bir kiþi tek baþýna kalacak saðlamlýða sahiptir. Ve
olgun bir kiþi sevgi verdiðinde
ona bir ip baðlamadan verir,
basitçe verir. Onun sevgisini
kabul ettiðin için sana minnettardýr, senin onun için þükran
duymaný beklemez. O, sana
sevgisini kabul ettiðin için
teþekkür eder. Ve olgun iki insan
birbirlerini böyle sevdiklerinde
hayatýn en muhteþem paradoksKarýný ya da kocaný binlerce kez
larýndan biri gerçekleþir. Onlar
deðiþtirmeye devam edebilirsin, yine
ayný türde bir kadýný ve adamý bulacak- birliktedir ama bununla birlikte
sýn ve ayný periþanlýk tekrar yaþanacak son derece tek baþýnadýrlar. Onlar o kadar beraberdirler ki neçünkü sen deðiþmedin. Yeni eþi seçen
kiþi yine sensin çünkü! Seçim yine
redeyse "bir" olmuþlardýr ama
senin olgunlaþmamýþlýðýndan çýkacak.
onlarýn birliði, bireyliklerini yok
etmez, aslýnda onu zenginleþAþkýn en temel problemi önce olgun
tirir, kendilerini daha çok birey
hale gelmektir. O zaman olgun bir iliþyapar. Birbirini seven iki olgun
ki veya evlilik yaþanýr. O zaman olguninsan birbirlerine daha özgür
laþmamýþ insanlar sana pek de cazip
olmalarý için yardýmcý olurlar.
gelmeyecek. Bu aynen böyledir.
Araya politika, diplomasi,
Aslýnda olgun kiþi aþka
tahakküm etme çabasý girmez.
düþmez, aþka yükselir. Sadece
Olgunlaþmamýþ insanlar aþka düþtükolgunlaþmamýþ insanlar düþer,
lerinde birbirlerinin özgürlüklerini yok
takýlýrlar ve aþktan aþaðý
ederler. Bir tutsaklýk yaratýr, bir hapisyuvarlanýrlar. Onlarýn omurhane yaparlar. Sevgi zorunlulukla birgasý, bel kemiði olmadýðýndan
likte akamaz. Özgürlük ise sevgiden
tek baþýna ayakta duracak
daha yüksek bir deðerdir. Hindistan'da
saðlamlýklarý yok zaten, birlikte sonsuz olana biz "moksha" deriz.
nasýl dursunlar?
için hiçbir zorunluluk yok. Tek baþýna
da mutlu deðildin. Artýk birlikte mutsuzsunuz. Burada iyi bir þey de oluyor
tabii, artýk sorumluluðu baþkasýnýn
üzerine atabilirsin. Seni periþan eden o,
rahatlayabilirsin. "Bende hiçbir sorun
yok ama o… Böyle biriyle ne yapýlabilir, dýrdýrcý, berbat! Ýnsan sefil olur
elbet." Artýk sorumluluðu diðerinin
üstüne yýkabilirsin, bir günah keçisi
buldun. Ama mutsuzluðun kalýcý ve
katlanmýþ olarak sürer gider.
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Moksha "özgürlük" demektir. O
halde, þayet sevgi özgürlüðü yok ediyorsa buna deðmez. Sevgiden vazgeçebilirler, özgürlük kurtarýlmalýdýr.
Özgürlük olmadan hiçbir zaman mutlu
olamazsýn. Özgürlük, her kadýnýn ve
erkeðin özünde taþýdýðý bir arzudur.
Mutlak özgürlük, kesin özgürlük. O
yüzdendir ki, kiþi özgürlüðünü yok
eden herhangi bir þeyden uzaklaþmaya
hattâ nefret etmeye baþlar.

Çoðu kadýn ve erkek birlikte
olduðu insana katlanýr ve bunu
gerekli bir dert olarak görür.
Birisiyle beraber olmayý becermek zorunda hisseder. Onun
taleplerine ayak uydurmaya,
katlanmaya çalýþýr, sineye çeker.
Pek çok nedenden ötürü yalnýz
olamaz. Tek baþýna kalamýyordur. Sevgi, gerçekten sevgi
olmak için "Varlýk - Sevgi"
"Armaðan - Sevgi" olmak
zorundadýr. "Varlýk - Sevgi" bir
sevgi olma hali demektir, evine
geldiðin zaman kim olduðunu
biliyorsan sevgi, varlýðýndan
taþmaya baþlar. O zaman güzel
kokular etrafýna yayýlýr ve onu
baþkalarýna verebilirsin. Sahip
olmadýðýn bir þeyi nasýl verebilirsin? Vermek için ilk ve
temel koþul ona sahip olmaktýr.
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Osho birçok ülkeden
takipçileri olan ve uluslararasý bir üne sahip
Hintli bir mistik, düþünür ve spirituel bir hocadýr. 21 yaþýnda aydýnlanmýþ, bu tarihten
itibaren de akademik
çalýþmalarýna devam
etmiþtir.
Yýllar boyunca
Jabalpur üniversitesinde felsefe hocasý
olarak dersler vermiþ, sonradan da
Hindistan’ý baþtan baþa dolaþarak halka açýk
konuþmalar yapmýþtýr. 1960’larýn sonlarýna
doðru kendine has dinamik meditasyon
tekniklerý geliþtirmiþtir. Osho modern insanýn
geçmiþin arkaik (antik çaðdan bile çok çok
eski) geleneklerinden olduðu kadar modern
yaþamýn kaygýlarý altýnda ezildiðini hissediyor bu nedenle de meditasyonun, içinde hiç
bir düþüncenin bulunmadýðý gevþetici halini
keþfetmeyi ummadan önce derin bir arýnma
sürecinden geçmesi gerektiðine inanýyordu.
Osho’nun felsefi, ahlâki ve dini farklý sistemlerin bir araya getirilip birleþtirilmesinden
yola çýkan öðretileri meditasyonun, farkýndalýðýn, sevginin, hayatý kutlayarak yaþamanýn, yaratýcýlýðýn ve mizahýn onemini vurgulamaktadýr. Osho altýný çizdiði bu özelliklerin aslýnda statik inanç sistemlerine dinsel
geleneklere ve sosyalleþmeye baðlanma
neticesinde bastýrýlmýþ olduðuna inanýyordu.
Batý dünyasý Osho ismini ilk kez 1970’lerin
baþýnda duymaya baþladý. 1974 yýlýnda
etrafýnda bir topluluk oluþmaya baþlamýþtý
bile. Derken ardýndan gelenlerin sayýsý öylesine arttý ki adeta bir sele dönüþtü. Batýlý
new age düþüncesi üzerinde hatýrý sayýlý bir
etki býrakmýþ olan Osho’nun öðretilerinin
popularitesi ölümünden itibaren artmaya
devam etmektedir.
20 yýllýk bir periyod içinde binlerce saat
tutan ve insanlarýn gönullerine olaðanüstü
þekilde nüfuz eden konuþmalarý görsel iþitsel yöntemler kullanýlarak kayýt edilmiþ olup
herkes tarafýndan her yerde dinlenilebilir
veya izlenebilir. Konuþmalarý altý yüzden
fazla ciltten oluþan kitaplarla insanlara
sunulmuþ 30’dan fazla dile çevrilmiþtir.
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Gregg Braden ile Miriam Knight'ýn Röportajý
New Connexion Portland, Oregon Þubat 2000

Kehanet, Dua & Seçim

Apokalipse þimdi mi? Gerekli
deðil... Ölü Deniz Parþömenleri'ndeki Isaiah'ýn kehanetlerinin yeni
deðerlendirmelerine göre,
Apokalipse size ve bana baðlý. Son
iki bin yýldaki dini liderlerin ve
geleneklerin gözden kaçýrdýðý bir þey
mi var? Evet, özellikle Batý geleneklerinin; 325 yýlýnda önemli miktarda

bilginin açýk literatürden kaldýrýlýp
sadece gizem okullarýnýn ve seçkin
papazlarýn elinde kalmasý ile baþlayan mantýðýn duyguyu ele geçirmiþ
olmasýnýn hâlâ acýsýný çekmektedir.
Batý gelenekleri, Isaiah
Parþömenlerinde yer alan önemli
ilkeleri unutmaya baþladý, bunlar
bazý Doðu ve Yerli Amerikan
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geleneklerinde muhafaza edilmiþti.
1700 yýl önce ayrýldýðýmýz anlayýþ
noktasýna geri dönmemiz için kuantum biliminin akli araçlarý kullanýlýyor. Paralel evrenler kavramý
daha 1957 yýlýnda kabul edildi ve
maddenin paralel hallerinin varlýðýnýn bilimsel kanýtý, Beryllium,
sadece 1998 yýlýnda yayýnlandý. Bu,
bilim adamý, öðretmen ve rehber,
Gregg Braden için bulmacanýn son
parçasý olmuþ ve kehanetin fizik ve
metafiziði arasýndaki kavramsal
köprüyü kurmasýný saðlamýþtý.
Gregg Braden heyecanlý bir kiþilik,
bu içgörülerini paylaþma ateþi ile
yanýyor. Ýlk kitabý “Sýfýr Noktasýna
Uyanýþ: Toplu Ýnisiyasyon”, gezegenin her seviyesinde -virüs mutasyonlarýndan, jeolojik âfetlere ve
insan bilincindeki sýçrayýþa kadarmeydana gelmekte olan inanýlmaz
deðiþimleri açýklamaktadýr. Bu da
akýllara "bu tür deðiþikliklerin ortasýnda kiþisel seviyede biz ne yapýyoruz" sorusunu getiriyor. Gregg'in
cevabý ikinci kitabýnda geliyor,
“Dünyalar Arasýnda Yürümek Þefkatin Bilimi”. Esenîlerin öðretilerini kullanarak, þefkatin herkes
tarafýndan kabul edilebilir bir bilim
olduðunu gösteriyor. Þefkat ile
kiþisel ve kolektif olarak yüzleþmekte
olduðumuz sorunlarý aþabiliriz. Bu
kitap, Ölü Deniz Parþömenlerinden
yakýn zamanda tercüme edilen
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yazýlara dayanmaktadýr. 2000 yýllýk
Ölü Deniz Parþömenleri, 1946 yýlýnda keþfedilmiþti. 8 kiþilik küçük bir
araþtýrma grubu tarafýndan (eriþebilirliði) kontrol edilen parþömenlerin sadece küçük bir kýsmý tercüme
edilmiþ ve yayýnlanmýþtýr. Papirüs,
metal ve deri üzerine yazýlmýþ
22,000 adet parça ve parþömen var,
ancak sadece biri bütün halinde,
tam olarak bulunmuþtur: “Isaiah
Parþömeni” Gregg'in 28 Martta
(2000) yayýnlanacak olan üçüncü
kitabý.
“Isaiah Etkisi: Kayýp Bilim Dua
ve Kehanetin Þifresini Çözmek” olarak adlandýrýlmýþtýr. Kitap, Isaiah
Parþömenin yeni bilimsel bilgilere
göre deðerlendirmesini içermektedir.
Ýkinci kitabýn formatýnda olup
doðal, savaþ veya hastalýk kaynaklý
gezegensel deðiþimlerden kaynaklanan kiþisel veya kitlesel acýlara bir
cevap sunmaktadýr. Kolektif olarak
nasýl biraraya gelebileceðimizi ve
Isaiah Parþömeninin içerdiði bilim
ile bu mücadelelerle nasýl baþa çýkabileceðimizi açýklamakta.
Apokalipse (apocalypse): Ýncil’in Vahiy bölümünün adý olan Eski Yunanca “apocalupsis” (ifþa etme,
açýða çýkarma) kelimesinin ingilizce versiyonudur.
Ancak kelime tarih içinde, insanýn yeryüzünde yaptýðý iþlerin sonuçlarýný anlatan, bu kitapta da
bahsedilen korkunç olaylar için kullanýlýr olmuþtur.
Ayrýca Ýncil kehanetlerinin belirli bir türü için teknik
bir terimdir de.
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ISAIAH PARÞÖMENÝ
“Parþömenin bu kitabýn dayandýðý
kýsmý, kehânette bulunma ile, özellikle
bizim zamanýmýz için, ikinci bin yýldan
üçüncüsüne geçiþ ile ilgili. Kehânet
kelimesi bazýlarýný rahatsýz ediyorsa,
akademisyenler ve askeriye tarafýndan
kullanýlan þekli ile adlandýrýn: uzak
görüþ. Kitap, araþtýrmacýlarýn parþömeni geleneksel deðerlendirme þekillerinden radikal olarak farklý.

Isaiah, geleceðimiz ile ilgili
içgörüler sunmaktadýr, ve bunlar diðer Maya, Navajo, Hopi,
ve Mýsýrlýlar gibi toplumlarýn ve
Nostradamus ve Edgar Cayce
gibi kahinlerin kehanetleri ile
paralellik taþýmaktadýr. Hepsinin kehanetleri de iyi ve kötü
zaman döngüsünü içermektedir,
ancak hangisinin ne zaman geleceðine dair uyuþma yoktur.

Isaiah Parþömenini kullanmayý tercih
ettim çünkü bütün bu kehânetlerin bize
söylemek istediði þeylerin bir temsilcisi
olduðuna inanýyorum ve o ilklerden
biri. Bulgularýmýz, kehânetlerden çok,
birçok afetten -salgýn hastalýk, kötü
hava þartlarý ve savaþlardan- kaynaklanan ölümlerin görülmesidir ve sonra
bunlarýn ardýndan huzurlu ve yumuþak
hava þartlarýnýn, ve uluslar ve hükümetler arasýnda iþbirliðinin olduðu
zamanlar gelmektedir. "Isaiah Etkisinin geleneksel deðerlendirmelerden
ayrýldýðý yer ise, araþtýrmacýlar bu olaylarý lineer olaylar olarak görmüþtür;
yani iyi zamanlardan önce kötü zamanlardan geçtiðimizi görmüþlerdir.”
ISAIAH ETKÝSÝ
1957 yýlýnda Princeton'dan bir fizikçi,
Hugh Everett, III, hayatlarýmýzda her
an, eþzamanlý olarak bir çok an, ihtimal
ve sonuç olduðunu ve bunlarýn hayatlarýmýzdaki her seçim için olduklarýný
ileri sürmüþtür. Hepsi ayný anda olmak-

Büyük Ýsaiah Parþomeni
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tadýr, biz onlarýn farkýnda olmasak bile.
Everett bunlara paralel ihtimaller adýný
vermiþtir. Bilimkurgu bu fikre hemen
alýþmýþtýr ve diðerleri gibi, bilimsel
gerçek olarak kanýtlanamamýþtýr. Braden'ýn Isaiah Parþömeni deðerlendirmesine göre, birçok ihtimalin içinden
sadece birine odaklandýðýmýzda, bu
bizim realitemiz haline gelmektedir. Bu
þu demektir: kehanetlerin geleceðimizde gördükleri her bir felâket
aný, þu anda hayatlarýmýzda yapmakta
olduðumuz seçimlerin muhtemel
sonuçlarý olabileceði gibi mümkün olan
baþka sonuçlar da vardýr. Isaiah, uluslar
arasýnda eþi görülmemiþ bir iþbirliði
zamanýna girebileceðimizin ve savaþ
kelimesinin kelime hazinemizde bile
olmayabileceðinin mümkün olduðunu
söylerken çok açýktýr. Araþtýrmacýlar
arasýndaki gizem ise; nasýl olur da binlerce yýl önce bu kehanetler, tarihteki
ayný an için farklý ihtimalleri görebilir.

“Ýnanýyorum ki eski kahinler
bu paralel realiteler arasýnda
geçiþ yapma konusunda ustaydýlar. 2500 yýl önce sahip olduklarý kelimeler ile gördükleri ihtimalleri bizlere içgörü olarak
veriyorlardý. Bir adým ötesine
gidip hayatlarýmýzda hangi ihtimallerin rol oynadýðýný belirleme bilimini verdiler. Yeni ihtimallere ilerlememize neden olan
seçimleri yaptýðýmýzda Isaiah
Etkisini deneyimleriz.”
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KENDÝ REALÝTEMÝZÝ
YARATIYOR MUYUZ,
SEÇÝYOR MUYUZ?
“Bu nokta, ruhsal gelenekler, dinler,
kuantum fiziði ve felsefe arasýndaki
sýnýrlarýn belirsizleþtiði yer. 'Yeni
düþünce'nin yandaþlarý tarafýndan bize
söylenen kendi realitemizi yarattýðýmýzdýr. Kuantum bilimi ve inanýyorum ki eskiler, bu doðruya yakýndýlar
ama bu tam olarak doðru deðildir.
Onun yerine, hayatýmýzdaki her an için
birçok sayýda eþzamanlý ihtimali yaþýyoruz. Onlar aslýnda hareketsiz ve
uykudalar ta ki biz yaptýðýmýz seçimler
ile onlarý uyandýrana kadar. Bütün
kiþisel seçimlerimiz, tarihte verilmiþ bir
zamana kolektif yanýtýmýz haline geliyor." Böylece, en korkutucu kehanetlerin habercilerine/öncülerine þahitlik
ediyor olsak da baþka sonuçlar mevcuttur. Bir ihtimalden diðerine nasýl geçeriz? Ýpuçlarý Isaiah Parþömenlerinde.”
ÖLÜ DENÝZ'DEN TÝBET'E
Anlayýþýmýz için bel baðladýðýmýz
kutsal yazýlar, 4. Yüzyýlda yok
edildiðinden beri, insan ile düþüncenin,
duygunun, hissetmenin ve kozmosun
arasýndaki iliþkiyi kaybettik. Sonuç
olarak, mantýða dayalý bir toplum
haline geldik, ancak yerli gelenekler bu
anlayýþý sakladýlar. Eseniler, zulümden
kaçmak için Kumran'ý terk ettiklerinde,
bütün kütüphaneleri yanlarýnda
taþýdýlar. Bazýlarý Bolivya ve Peru'ya
gitti, ve güney Peru'da hâlâ aktif olan
manastýrlar vardýr. Hopi ve Navajo
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gelenekleri de bu yazýlarý onaylamaktadýr. Diðerleri ise Tibet topraklarýndaki
manastýrlara gitmiþlerdir, bu yazýlarý
sonraki jenerasyonlar için güvende
olmasý için oraya götürmüþlerdir. 1998
yýlýnda Braden, bu Tibet manastýrlarýndan 12'sine ve iki rahibe manastýrýna
ziyarette bulundu ve kendisine bu
kütüphanelerden biri gösterildi.
Tibetlilerin Hýristiyan ve Hýristiyanlýk
öncesi gelenekleri içeren bu
kütüphanelere sadece ev sahipliði yapmadýklarýný, bugün bu gelenekleri
devam ettirdiklerini de anlamaya
baþladý. Bu içsel teknolojileri, günlük
hayatlarý ile birleþtirmiþlerdi.
“Batý tarafýndan kaybedilen ve
Tibetliler tarafýndan bizim için saklanan bilgelik parçalarý batýnýn geleneksel dualarýndan çok farklý þekildedir. Bu dua þekli, Isaiah'ýn parþömeninde gösterdiðine inandýðým
dualardýr. Bu dua þekli, bizi kuantum
ilkelerine baðlamaktadýr, ve tarihteki
anýmýzýn sonucunun seçimine dahil
olmamýza izin vermektedir. Bu
Portland'da vereceðim seminerde
önemli bir konu. Kayýp Dua Þekli'ni
öðrenip kitlesel dua olarak adlandýrýlan
fenomeni, grup olarak uygulama
imkaný bulacaðýz.”
"DUA HÝSSETMEKTÝR
Bu kitlesel dua alýþtýðýmýz duadan ne
gibi farklýlýklar içermektedir?
"Bahsettiðimiz dua, dini, bilimi ve
mistisizmi aþmaktadýr. Dünya ile
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iliþkimizin insan hissiyatý ile tekrar birleþmesine dayanmaktadýr. Þimdi, çaresiz gözlemciler olarak hissetmek
yerine, meydana gelen olaylara katýlma
fýrsatýna sahibiz.

Eseniler, bu dünyada hayatý
nasýl deneyimlediðimizi açýklamak için düþünce, hissetme, ve
duygu niteliklerini kullanmýþlardýr. Duygu, bizi her gün
ileriye götüren güç sistemidir, ve
bu güç sistemi, düþüncelerimiz
tarafýndan yönlendirilmedikçe
bir yöne sahip deðildirler.
Düþünce ve duygunun birleþimi
histir. Tibetliler, kendilerini dua
için doðru hisse ulaþtýrmak
adýna kullandýklarý dualar ile
ilahiler ve mantralar ile
mudralar arasýndaki ayrýmý iyi
yaparlar. Ve derler ki dualarýn
bir dýþ formu yoktur çünkü dua
hissetmektir.
Bu çok ilginçtir çünkü kuantum bilimi insan hissiyatýnýn bir kuantum sonucundan diðerine ilerlediðimiz yol
olduðunu önermektedir. Bir þekilde
insan hissiyatý kiþisel ve kolektif olarak
deneyimlediðimiz sonuçlar ile ilgilidir.
Þu anda elimizde olan "dua teknolojisi"dir; bize bir þeyi yaparak nasýl durmadan ayný sonucu alabileceðimiz
anlayýþýný anlatmaktadýr. Bu tam olarak
bedenlerimizde spesifik duygu ve
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düþünce niteliklerini yarattýðýmýzda
bulduðumuz þeydir. Bu bize tekrar
tekrar ve önceden tahmin edilebilir
þekilde Isaiah'ýn söylediði bir duyguyu
verir: bu zamanda, iyi ya da kötü,
hangi sonucu deneyimlemeyi nasýl
seçtiðimiz duygusunu.
KAYIP DUA ÞEKLÝ
Bu his Batý'da kullandýðýmýz diðer
dua þekillerinden nasýl farklýdýr? Ýlk
olarak, bilinen duada bir þey istenirken,
bu yeni yöntem bizi bedenimizde
duamýz sanki gerçekleþmiþ gibi bir his
yaratmaya davet ediyor. Ýmgelemeler,
biz onlara hayat vermediðimiz sürece
güçsüzdürler ve bu hayat verme ise bu
imgelemler zaten gerçekleþmiþ his ve
duygusunun gücü ile olur. Bu dua þekli
inandýðýmýz gibi iþe yararsa, felaket
kehanetlerini deneyimlememiz için hiç
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bir neden kalmaz çünkü artýk realiteyi
deðiþtirme kolektif gücüne sahibiz.
Ancak bunu yapabilmek için kitlesel
dua ile bir araya gelmeliyiz, insan duygusunun gücünün ateþlediði hissi kullanarak. Bu o kadar güçlü bir araç ki bazý
seminerlerimizde insanlar, derin, þifa
verici bir etki deneyimlediler çünkü bu
insanlar kalplerinde açýk olan yeni ihtimalleri hissetiler ve kendilerine deðiþme izni verdiler. Bir his oluþturduðumuzda, o realiteyi etkileriz ve dýþ dünya, iç dünyamýzýn yarattýklarýný yansýtmaktadýr. Hayatlarýmýzda ne haline
dönüþtüysek, onunla deneyimlediklerimizi belirleriz. Kiþisel hayatlarýmýzda
ister huzuru ister korkuyu seçelim,
dünya bize onu geri yansýtýr çünkü
dünya yaratým ilkesini onurlandýrmaktadýr. Esenilerin dediði gibi, "Huzur ol,
çünkü dünyaya barýþý çeken odur."
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Eski Gün Iþýðýnýn Son Saatleri
Yazar: Thom Hartman Çeviren: Arýn Ýnan

Kabileler Nüfuslarýný
Nasýl Kontrol Etmektedirler?
Þehirlerde veya eyaletlerde yaþayan
modern insanlarýn; kültürlerini yok
ederek kabile insanlarýný kurtarma
hikayesine inanmalarýna neden olan
þeylerden birisi de nüfus sorusudur.
Eðer yamyamlýk, yeni doðaný öldürme,
yaygýn hastalýklar veya bebek ölümlerinin çok fazla sayýda olmasý nedeniyle nüfuslarý azalmýyorsa, kabileler
nüfuslarýný nasýl kontrol altýnda tutuyorlar? Kültürümüz bunlarýn, onlarýn

nüfus kontrol metodlarý olduðunu
varsaysa da, durum böyle deðildir.
Gerçekte, geliþen modern uluslarda,
örneðin Meksika gibi, bulaþýcý hastalýklarýn, bebek ölümlerinin, intihar,
cinayet, kötü beslenme ve açlýk oranlarýnýn þu ana kadar üzerinde araþtýrma
yapýlmýþ olan yerli kabile gruplarýnýnkinden çok daha yüksek olduðu
bulunmuþtur. Yine de kabile nüfuslarý
her nedense binlerce yýldýr sabit
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kalmaktadýr. O halde bunu nasýl baþarmaktadýrlar? Bunu hiç kimse bilmiyor.
John Bodley "Geliþmenin Kurbanlarý" isimli kitabýnda, kabilelerin nüfuslarýný kontrol etme belirginliði ve
mekanizmasýnýn hala tam anlamýyla
anlaþýlamadýðýný belirtiyor. Bununla
birlikte, kontrol mekanizmalarýnda
yukarýdaki listede yazýlanlar kesinlikle
yer almýyor. Eski kabile insanlarýyla
ilgili yapýlan sayýsýz kazýlar o dönemlere ait yüksek bebek ölüm oranlarýnýn
veya bebekleri yaygýn biçimde öldürme
gibi eylemlerinin varlýðýyla ilgili her
hangi bir bulgu vermemiþtir. Kabile nüfusu kesinlikle belli bir limitin üzerine
çýkmamaktadýr ve hiç kimse bunun
neden olduðunu tam bilememektedir.
Bu konuda ortaya atýlan teorilerden
birisi doðurganlýðýn elde edilebilir gýda
kaynaklarýyla ilintili olduðunu savunmaktadýr. Ýnsan nüfusunu bu gözle
henüz incelememiþ olmamýza raðmen,
vahþi ve kafeste tutulan hayvan nüfusunun gýda kaynaklarý oranýnca artýþ gösterdiðini biliyoruz. Hatta akvaryumda
beslenen balýklarýn bile akvaryumun
ölçülerine göre büyüdüklerini sonra da
durduklarýný biliyoruz. Ancak bunun
bile nedenini henüz bilmiyoruz.
Bundan yola çýkarak, yeterli gýda veya
barýnacak yer bulunmadýðýnda canlý
organizmalarýn içsel biyolojik ve
endokrin geri besleme sistemlerinin
onlarý uyardýðýný tahmin edebiliriz.
Böylece gýda temini optimum seviyenin altýna düþtüðünde, endokrin sistemi
hemen harekete geçerek sperm sayýsýný
ve hareket kabiliyetini azaltmakta,
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yumurtanýn yaþamasýna engel olmakta
veya seks arzusu uyandýran hormonlarý
daha az seviyelere çekmektedir.
Bu konuda ortaya atýlan bir diðer
teorinin egzersizle alakasý vardýr. 1997
yýlýnda yayýmlanan bir çalýþma, ülkeyi
boydan boya koþan kadýn koþucularýn
% 57'sinde amenore bulunduðunu
ortaya koymuþtu. Bu durum, reglinin
normal döngüsü sona erip de kadýnýn
geçici olarak kýsýr olmasý anlamýna
gelir. Modern týp tarafýndan bir
hastalýk olarak adlandýrýlan amenore'yi
tedavi etmek için kadýna ekstradan
östrojen hormonu ve diðer hormonlar
verilmekte veya böylece reglisinin
yeniden baþlamasý saðlanmaktadýr. Bu
tarz bir rahatsýzlýk belki kabile
nüfusunu dengede tutmuþ olabilir. Bu
gezegenin üzerinde yaþayan kadýnlarýn
yarýsýndan fazlasý geçtiðimiz 500 yýlýn
her hangi bir zamanýnda bu tarz bir
kýsýrlýk yaþadýysa, þu anda deneyimlediðimiz nüfus patlamasýný yaþamazdýk. Buna benzer þekilde, 1993
yýlýnda yapýlmýþ olan bir çalýþma, bir
kadýnýn ayný anda göðüs ve yumurtalýk
kanserine yakalanma riskinin reglisinin
ilk baþladýðý yýllarda ve geç menopozda daha artýþ gösterdiðini buldu. Ve
elbet ki düzenli regli gören kadýnlar da
kansere yakalanmaktadýr. Görünen
odur ki, hormonlar ne kadar çok
çalýþýyorsa, bu tarz kanserlerin
büyümesi de o denli kolaylaþmaktadýr.
Hayli aktif kadýnlar arasýnda yapýlan
bir araþtýrma ise, bu kiþilerin hayatlarý
boyunca daha az regli döngüleri yaþadýklarýný ve böylece de daha az östrojene maruz kaldýklarýný gözlemledi.
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Üçüncü bir teori ise, kabile insanlarý
teknolojik yönden bizim standartlarýmýzýn çok altýnda olmalarýna raðmen, konu dönüp dolaþýp yaþamlarýný
doðrudan etkileyen þeylere geldiðinde,
modern insanýn çok daha ötesine geçecek biçimde ilerleyebilmektedirler.
Örneðin kabile insanlarý penisilin maddesini, modern dünya onu Ýkinci Dünya
Savaþýnda keþfetmeden binlerce yýl
önce kullanmaya baþlamýþtý. Bunun
dýþýnda Pasifik Ewe aðacýný beþ bin
yýldýr göðüs kanserini tedavi etmek
amacýyla kullanýyorlardý ki modern
insan bu aðacýn öz maddesine tekabül
eden Taxol'u 1990'lý yýllarda keþfetti.
Buna benzer þekilde, pek çok bitkinin
içinde hem kadýnlarýn hem de erkeklerin hormonsal fonksiyonlarýný etkileyebilecek bileþimler bulunduðu
tespit edilmiþtir. Örneðin Chaste Tree
(Týpta Vitex
angus-castus
L. diye, halk
arasýndaysa
hayýt aðacý
diye bilinir)
binlerce
yýldýr
Avrupa'da
kullanýldý
sonra Yunan
Pagan týbbý
tarafýndan erkeklerin seks gücünü
azaltmak için kullanýldý. Bu bitkilerin
dýþýnda Tansy (solucan otu) ve Rue
(sedefotu) gibi bitkiler de bu yüzyýlýn
baþlarýna kadar týp ders kitaplarýnda
yaygýn biçimde tarif edilen düþük yaptýrýcý ilaçlar olarak kabileler tarafýndan
kullanýlmýþtýr.
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Nüfus
oranýný
düþüren
diðer iki
deðiþken,
bebeklerin
anne süTansy, solucan otu
tüyle
beslenmesi ve homoseksüelliktir.
Kabile kadýnlarýnýn bebeklerini beþ
yaþýna
gelene
dek anne
sütüyle
beslemeleri
yaygýn
bir davranýþtýr.
Bu zaman
Rue, sedef otu
zarfýnda
beden hormon üretmektedir ki bu da
regliyi ve doðurganlýðý azaltmaktadýr.
Sonuç ise doðal bir doðum kontrol
yöntemi olmaktadýr.
Büyük ailelerin oluþmasýný teþvik
eden kültürler (ki bunu saðlam ordular
yaratmak için kullanmaktadýrlar), homoseksüelliðe karþý dinsel ve kültürel
tabular geliþtirmiþlerdir. Ancak bu tarz
tabular dikkat çekici biçimde kabile
insanlarýnda yoktur. Will Roscoe'nin
"Living the Spirit: A Gay American
Indian Anthology (Ruhu Yaþamak:
Homoseksüel bir Amerikan Kýzýlderilisinin Antolojisi)" kitabýyla, Walter
Williams'ýn: "Spirit and Flesh: Sexual
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Diversity in American Indian Culture
(Ruh ve Beden: Amerikan Kýzýlderili
Kültüründe Cinsel Çeþitlilik)" kitabýnda, homoseksüel ve lezbiyen kiþilerin
birlikteliklerinin ve aktivitelerinin
Kýzýlderili toplumunda hem onay
gördüðünü hem de kutlandýðýný yazýyor. Nüfusun %10 ila %20'sinin bu tarz
bir yaþam sürdüðü kabile hayatýnda, bu
durumun da nüfus kontrolünde etken
olabileceðini düþünebiliriz.
Bu konuda ortaya atýlan son bir teori
ise kabile kültürlerinin çoðunda kadýnlarýn erkeklere eþ deðer biçimde statü
ve güç sahipleri olduklarýný öne
sürmektedir. Kabile insanlarýnýn birbirlerinden oldukça farklý rolleri vardýr
ancak bunlarý birbirlerine üstünlük kurmak veya birbirlerini alçaltmak için
kullanmazlar. Kiþiler arasý güç ve
kabileye katký açýsýndan herkes eþit
sayýlýr. Bundan dolayý bu tarz toplumlarda eþleriyle ne zaman seks yapacaklarýna, doðum kontrolünü nasýl uygulayacaklarýna karar verenler kadýnlar
olmaktadýr. Ayný þey günümüz Amerika'sýnda ve Avrupa'sýnda da görülmektedir. Buralardaki kadýn nüfusu artýþa
geçtiðinden beri, (ki bu son 50 yýldýr
olmaktadýr), nüfus artýþ oraný geriye
gitmektedir. Ancak ayný þeyi Katolikler, Müslümanlar ve Hindular için
söyleyememekteyiz çünkü buradaki
kadýnlar statü olarak düþüktürler ve
daha az güce sahiptirler. Bu da bize bir
kültürün esas yapýsýnýn nüfusunu kontrol etmede ne kadar etken olduðunu
göstermektedir. Örneðin, Endonezya'da
kadýnlarýn çoðu bebek doðurduktan

Java adasýnda Endonezyalý bir anne.
Fotoðrafý çeken Eliza R. Scidmore, 1907

sonraki beþ yýl içinde eþleriyle seks
yapmama hakkýna sahiptir. Demek ki
kadýnlara kendi üretkenliklerini kontrol
etme hakký veren hayli karmaþýk bir
sosyal organizasyona sahip olan bu
ülkede, bu sistem beþ bin yýldýr onlarýn
nüfuslarýný belli bir seviyede tutmayý
baþarmýþtýr ve baþarmaya da devam
etmektedir.
Þehirlerde yaþayan nüfusun gýda kaynaklarý gittikçe artmaktadýr, sonuç
olarak da nüfus limitsiz biçimde artmaya devam etmektedir, ta ki karþýlarýna bir kýtlýk ya da bir salgýn hastalýk
çýkana kadar. Bu, ilk þehir devleti olan
Mezopotamya'nýn kuruluþundan beri
yaþanýlan durumdur.
Gelecek ay: Konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz.
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Canlý KRYON Celsesi

“Akaþik Sistem” - II
Bu canlý kanallýk Lee Carroll medyumluðu ile
Syracuse, New York’da verildi 11 Eylül 2010
Çeviren: Saffet Güler

DNA'nýzdaki Akaþa
Yaradýlýþ Maðarasýnýn kristalinde
sizin çekirdek ruhsal kristaliniz ile
ilgili temsil edilen her þey, doðumda
DNA'nýza aktarýlýr. Bunu Yaradýlýþ
Maðarasýnda aktarýrsýnýz. Bu nedenle
oraya gidersiniz. Bu sizin kiþisel
Akaþik Kaydýnýz olur, bulunduðunuz
her yaþam, yapmýþ olduðunuz her þey,
hepsi DNA'nýzdadýr. Daha önce bahsettiðimiz gibi, bu Akaþik Kayýt her çifte
sarmalda çokboyutlu þekilde bulunur
ve bilimin çöplük olarak gördüðü

DNA'nýn %90'ýnda milyarlarca
kimyasal tarafýndan temsil edilir! Bilim
ona 3B gözlerle bakýyor ve simetrisi
veya düzeni olmayan çok karmaþýk bir
þey görüyor. Aslýnda o maksimuma
kadar çok boyutludur! Ama orada
bulunan her þey güzel bir sistemdedir.
Bunu daha önce anlatmýþtýk. Ama belki
bunun ne anlama geldiðinin tüm
imâlarýný almadýnýz?
Düþün. George, þimdi sen DNA'nda
George ve Mary'ye sahipsin, ama
sadece George'un bedeni orada.
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Öyleyse, George DNA'sýndaki
Mary'nin yaþamýyla ne yapacak? Size
yanýtý vereceðim. Mary'nin öðrendiði
her þey þimdi George için elde
edilebilirdir. Mary ve George'un, ayný
ruh olduðunu hatýrlayýn, sadece þu anda
Gaia'da farklý bir form alýyor. Sistemin
güzelliði þudur: Yüksek Benlik de
aynýdýr, çünkü o öz ruhsal enerjiyi temsil eder. Bu nedenle, George, Mary'nin
öðrenmiþ olduðu þeyleri tekrar öðrenmek zorunda deðildir! Bunlar onun
DNA'sýndadýr. Þefkatli anne bile
oradadýr. Mary'in ruhsal yolculuðu
oradadýr ve cinsiyet hakkýnda daha az
önemsiz bir seviyede, Dünya gezegeni
üzerinde bir Ýnsan ruhunun yolculuðu
ile yaratýlan Tanrý'nýn sevgisi oradadýr.
Beni dinleyin. Bu hayata geldiniz ve
bunu dinleyerek veya okuyarak sandalyede oturuyorsunuz - ve bugün ruhsal þeyler öðreniyorsunuz. Belki dik bir
öðrenim eðrisi olduðunu ve çok fazla
öðrenilecek þey olduðunu düþünüyorsunuz. Belki tüm bunlar yenidir ve tüm
bu bilgiyle ve bununla ilgili hislerle
eziliyorsunuz? Sana anlatayým, yaþlý
ruh, sen yalnýzca zaten önceden
bildiðin þeylere yeniden uyanýyorsun.
Eðer niyet edersen, yaþlý ruh, bunu
hatýrlayacaksýn!
Bu gezegende çok yaþlý bir ruh iseniz
ne olmuþ? Bu, sizin tam þimdi
DNA'nýzdaki kadim insanlarýn bilgeliðine sahip olacaðýnýz anlamýna
gelir. Bu, bir Kryon kitabýnda
okuduðunuz her sayfada, "Bunu hatýrlýyorum. Bu doðru. Burada yeni olan
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bir þey yok. Ama bunu yazýlý olarak
görmek güzel" diyebileceðiniz anlamýna geliyor. [Kryon gülümser]
Þimdi insanlýðýn Akaþa'sýnýn ilk iki
niteliðine bakalým. (1) Yaradýlýþ
Maðarasý gelip gidenlerin bir kaydýdýr.
Bu yüzden enerji yerkürede kalýr ve
gezegenin titreþiminin deðiþmesine
yardým eder. Bundan dolayý, insan
yaþamlarý gezegenin titreþimini modifiye eder, deðiþtirir. (2) Her Ýnsanýn
DNA'sý tek bir ruhun bireysel kaydýný
içerir ve sonraki enkarnasyonun
[Dünya'daki Ýnsan ifadesinin] daha
fazla farkýnda olmasýna yardýmcý olur,
eðer bu onlarýn seçimi ise.
Bu derste ilk niteliðe bakýn: Bu Gaia
ile iliþkilidir. Maðara Gaia'dadýr. O
yerkürenin derinliklerindedir ve birçok
kristalin yapýyý temsil eder. Sizler
"dünya tarafýndan tanýnýyorsunuz."
Dünya tarafýndan seviliyorsunuz.
Dünyasal þeylerle - doða, hayvanlar,
hattâ kayalarýn ve topraklarýn incelenmesiyle - uðraþanlarýnýz bunu hissedebilirsiniz. Bazý yerlerde yürüdüðünüz
zaman, bunu hissedebilirsiniz! Gaia
olan zeka sizinle konuþur. Etrafýnýzý
sarmalayan, "Seni tanýyorum. Sen
buraya aitsin. Gezegenin üzerinde adým
atman uygundur" diyen bir enerji izdihamý var. Oh, Ýnsan Varlýðý, çünkü
senin burada yaptýðýn þey en sonunda
Evren'i deðiþtirecek. Bunu hissedebiliyor musunuz? Kaçýnýz bir ormana tek
baþýnýza yürüdünüz ve aðaçlarýn
arkadaþlýðýný hissettiniz. Bu gerçektir!
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Hayvanlar
Her zaman deðerli hayvanlardan ve
burada insanlýða hizmet etmek için
bulunduklarýndan ve bunu nasýl tam
olarak yaptýklarýndan bahsederim.
Onlarýn bazýlarýnýn burada yenilmek
üzere bulunduklarýndan söz ettim.
Birçoðunuz bunu iþitmekten hoþlanmazsýnýz, ama kollektif olarak hayvanlarýn bunu anladýðýný anlayýn. Onlar
Ýnsan besin zincirinin parçasý olmak
zorundalar, çünkü insanlýk þeyleri hýzlý
bir þekilde büyütme ve bu gýdayý daðýtma yeteneðine sahip deðil. Bu bir
hizmet, görüyor musunuz? Vejeteryan
olanlarýnýz, "Onlarý asla yemem!" diyebilirsiniz. Bu saðlýðýnýz için bir
seçimdir. Bu uygundur ve doðrudur,
ama Ýnsan ýrkýnýn hayatta kalmasý için
gerçeði taþýmaz, çünkü þu anda hayvanlar Ýnsanýn beslenmesi ve hayatta
kalmasý için gereklidir.
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öyle deðil mi? Size gerçeðin bir özelliðini vereyim. Onlara daha iyi davranýlýrsa, bedeninizin içinde daha çok
besleyici olacaklarýný biliyor muydunuz? "Kryon, lütfen bundan bahsetme.
Bunu düþünmek istemiyoruz".
Sevgililer, ben bahsetmezsem, kim
bahsedecek?

Dinleyin, eðer bu hayvanlar
gelmeye ve bu gezegenin yaþam
gücünün bir parçasý olmaya
istekliyse ve sizin seçimler yapabilmeniz için sizi hayatta
tutarak gezegenin titreþimini
yükseltmeye yardým etmeye
istekliyse, yetiþtirilirken saygý ve
rahatlýðý hak etmiyorlar mý?
Nihaî sonuç saðlýðýnýza çok
daha iyi katký olacaktýr. Bilim
insanlarý ön ayak olsun ve bir
hayvan kýsa ömrü sýrasýnda
Bir an için yön deðiþtirelim ve size
onurlandýrýldýðý zaman, besinsel
Ýnsanlarýn hayvan yaþamýný tüketmesi
hakkýnda bazý deðerli bilgiler verelim.
deðerlerinin dramatik þekilde
Birçok Ýnsan onlarý yemeye gereksinim arttýðýný göstermek için bazý
duyar, ama hayvanýn bunu bildiðini hiç
karþýlaþtýrmalý çalýþmalar yapanlamaz. Bu sizin için çok mu acayip?
Bu, hayvan ruhlarýný tanýyanlar tarafýn- sýn. Kadim insanlar bunu bilidan bilinir ve onlar bunun fedakarlýðýný yordu ve kendi yaþam güçlerinin
ve uygunluðunu görebilirler. Bu kadim bir parçasý olmadan önce her
insanlar tarafýndan da çok iyi biliniyorhayvaný onurlandýrýyorlardý.
du. Ama soru þu, sevgili Ýnsan: Onlara
nasýl davranýyorsunuz? Gezegende bu
tür bir amaçla, onlar sizin gýdanýz
olmadan önce onlara nasýl davranýyorsunuz? Kadim insanlar onlara nasýl
davranýyorlardý? Þimdi bu zor bir soru,

Hayvanlar için Yaradýlýþ Maðarasý
yoktur. Onlar insanlýðý desteklemek
için buradalar. Onlarýn bazýlarý sizi
sevmek için buradalar ve siz bunu
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biliyorsunuz. Evinizde olanlardan söz
ediyoruz. Onlar sizi sevmek için
buradalar - Ýnsanlara bir baþka büyük
hizmet.

Onlarýn gözlerine bakýyorsunuz ve onlar da size bakýyor.
Ýçinizdeki yaþlý ruhu görüyorlar,
bunu biliyor muydunuz? Onlar
sistemi biliyorlar. Ama çok uzun
yaþamýyorlar, öyle deðil mi?
Bazen onlar ayrýldýklarýnda
derin üzüntü oluyor. Ama iyi
haber? Evet, onlar reenkarne
olabiliyorlar! Sizinle sevgi iþlerine devam etme seçimine
sahipler! Odada kaç sevgili varlýðýn bu sistemin farkýnda
olduðunu bilmiyorum ve hayvan
severlerin bunu bilmeleri için
partnerimin bunu daha berrak
geliþtirmesini istiyorum.
Onlarýn sevgili hayvanlarý
öldüðü zaman, eðer isterlerse,
doðru yere bakarak, geri dönen
ruhu bularak, onu alarak ve
yaptýklarý þeye devam ederek,
sevgi iþlerine devam edebilirler.
Bunu iþitmeye ihtiyacý olan bu
odada biri ve okuyanlardan birileri var. Onlarýn öz ruhlarýnýn
geri dönmesi için bir sistem
vardýr!
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Böylece bir bakýma birçok hayvanýn
ruhu vardýr, ama onlar Yaradýlýþ
Maðarasýnda deðiller. Kendisini özgür
seçimle artýrabilen bilinç olan, sizin
yaptýðýnýz gezegensel deðiþimin harika
sistemine sahip deðiller. Ýnsan,
Dünya'da bunu yapabilen tek varlýktýr,
çünkü Ýnsan DNA'sýnda kutsallýða
sahiptir. Bu oraya, baþka bir yýldýz sisteminden olanlar tarafýndan yaklaþýk
100,000 yýl önce uygun þekilde ve
sevgiyle aþýlanmýþtýr.
Size tüm bunlarý daha önce verdik.
Tüm uygunluðunda, bu gezegendeki
Ýnsanlar spiritüel tohumlarýný güzel bir
þekilde, uygun bir þekilde, ilâhi bir þekilde, mükemmel bir þekilde
Pleiadeslilerden aldý. Savaþlar yoktu,
gizli planlar yoktu ve bu güzel yýldýz
ruhlar hâlâ buradalar. Onlar sizin
kardeþleriniz ve onlarýn bir parçasý
sizin içinizde. Siz onlarla kuantum bir
hal içindesiniz. Daha fazlasýný açýklayamam. Ama bazýlarýnýz bunu
hissediyor. Bazýlarýnýz bunu görebiliyor. Bu güzeldir ve uygunsuz, garip
veya korkutucu deðildir. Bunun yerine,
gezegendeki gerçek yaradýlýþ hikâyesidir ve tüm gezegendeki yerlilerin
yazýlarýnda bulunabilir. Yedi kýzkardeþ
ve yaradýlýþ ile ilgili referanslara bakýn.
DNA'nda olmuþ olduðun her þey kaynaþýyor, yaþlý ruh ve buna nasýl eriþebileceðini birçok mesajda anlattýk. Bu
eriþim sadece ruhsal bilgi olarak deðil,
geçmiþte sahip olduðunuz Ýnsan özelliklerinin bazýlarýna eriþme yeteneðidir.
Olmaya alýþýk olduðunuz sizin ener-
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jinizin özü DNA'nýzdadýr. Bu nedenle,
Akaþik bilgi kök hücrelerinizin mavi
kopyasý ile iletiþim kurma yeteneðine
sahiptir. Hatýrlayýn, bunlarýn hepsi protein - kodlu kýsmý, genlerinizi içeren
ayný çifte sarmal yapý içindedir! Bunu
anlýyor musunuz? Bundan dolayý,
DNA'nýz herhangi bir týbbi otoritenin
þimdiye dek olduðuna inandýðýndan
çok daha büyük bir sistemdir. O, kendisini herhangi bir zamanda modifiye
etme yeteneðine sahip olan boyutlar
arasý bir sistemdir. Bu, hastalýklarýn
kendiliðinden iyileþmesini açýklar.
Kendiliðinden iyileþme, hastalýkla
iþinin bittiðine karar veren ve sonra
geçmiþ yaþamdan hiç hastalýða sahip
olmayan enerjiyi toplayan Ýnsan Varlýðýdýr. Birçok Ýnsan kendisini insanlýðýn
bildiði en tehlikeli hastalýklardan kurtardý. Onlar aniden hiç iz kalmadan
hastalýklardan temizlendiler - kendiliðinden iyileþme. Ürkütücü hastalýk
çekip gider. Sevgililer, bunun yukarýdan gelen bir mucize olmadýðýný söylüyorum. Bu içinizden gelen mucizedir.
Kristal Izgara - Dördün Üçüncüsü
Size üç rakamýný anlatayým. Bugün
bu enerjide, daha önce hiç olmadýðý
þekilde, aktive edilen bir uygunluk
ýzgarasý vardýr. Bu ezoterik bir
ýzgaradýr; bu onun doðasýnýn spiritüel
olduðu anlamýna gelir ve siz onu göremezsiniz. Yaptýðý þeyi açýða çýkaran bir
ismi vardýr. Ona Kristal Izgara deniyor.
Kristal ona verilen isim, böylece onun
Gaia'nýn depolama özelliði olduðunu
anlarsýnýz ve o yaþam gücü bilgisini
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depolar. Kristalin yapýnýn amacý ile
ilgili - bilgi depolama - Yaradýlýþ
maðarasýna benzerdir. Yukarýdaki
tanýmlamayý daha açýk olmasý için
belirginleþtirelim.

Gaia'nýn [gezegen] Kristal
Izgarasý yerkürenin ezoterik
[spiritüel] olan ve insanlýðýn
yaþam gücü enerjisini, sizin
enerjinizi depolayan ýzgarasýdýr.
Bu, Yaradýlýþ Maðarasýndan
farklýdýr. Maðara kim olduðunuz
ve yaptýðýnýz þeylerin kaydýdýr.
Dünya'ya katkýnýzýn enerjisi
[her neyse] maðaraya gider,
yerkürenin parçasý olur ve
orada kalýr. Ancak Kristal
Izgara dünyanýn üzerindedir;
onun dünyanýn üzerinde
uzandýðýný hayal edin. Izgara
dýþ taraftadýr. Onu göremezsiniz, ama o oradadýr.
Kristal Izgara ayrýca enerjinizin damgalarýný içerir, ama yeri belirlidir. Size
verebileceðim en iyi örnek þudur. Avrupa'nýn bazý bölümlerine gittiðiniz zaman, orada gerçekleþmiþ olan þeyleri
hissedebilirsiniz. Katman katman savaþlar vardýr. Bazýlarýnýz orada meditasyon yapmayý zor buldunuz.
Topraklar üzerinde gerçekleþen þeylerden dolayý, topraklarý temizlemek zor,
öyle deðil mi? Kristal Izgara þimdiye
dek olan her þeyi ve bunlarýn nerede
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olduðunu kapsar. Görüyor musunuz?
O, yeri belirli Ýnsan enerjisi depolama
ýzgarasýdýr. O Gaia'nýn bir parçasý mý?
Kesinlikle. Gaia'nýn üzerinde Ýnsan bilincinin enerjisinin battaniyesi gibi
uzanýr.
Gezegenin, neredeyse Ýnsan tarihinde
önemli hiçbir þeyin olmadýðý bazý bölgelerine gittiðiniz zaman, orasýnýn
berrak ve temiz olduðunu ve daha iyi
meditasyon yaptýðýnýzý hiç fark ettiniz
mi? Size bir þey sormak istiyorum.
Bunun, bu yeni enerjide spiritüalistlerin
geldiði yer üzerinde etkisi olduðunu
düþünüyor musunuz? Son 25 - 30 yýlda
kanallarýn hepsinin nereden geldiðine
bakýn. Onlar hiç büyük savaþlar yaþamamýþ olan saf, temiz topraklardan çýktýlar [çoðu ABD'nin batý bölümünden].
Bunu düþündünüz mü? Bir bakýn.
Bunun nedeni, Ýnsan Varlýðýnýn
Gaia'nýn saf, temiz özü ile iliþki kurmasýnýn daha kolay olmasýdýr. Bu daha
güçlü bir ruhsal baðlantý yaratýr. Yine,
Gaia ile baðlantý oradadýr - yerküre ile
baðlantý. Neden yerküre? Çünkü Gaia
ölçüm sisteminin bir parçasýdýr,
titreþimsel ölçüm sisteminin.
Yerkürenin titreþimsel niteliklerinin
ölçüldüðü bir gün gelecek - Ýnsanlarýn
yaptýðý þeylerle yaratýlan nitelikler.
Kollektif olarak tüm Ýnsan deneyimi bu
gezegenin üzerinde ve içinde uzanýr ve
Ruh tarafýndan ölçülebilen bir titreþim
hýzý yaratýr. Bu Kristal Izgaradýr.
Bir süre önce, size Kristal Izgaranýn
beklemediðiniz bazý özelliklerini
verdik. Bu son mesajda idi [Berkeley
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Springs, West Virginia]. Onu okuyabilir
ve içerdiði enerjinin daha fazlasýný
anlayabilirsiniz. Hattâ o hayaletleri bile
açýklýyor. Kristal Izgara belirli bölgelerde Ýnsan Varlýklar orayý terk etmiþ
olsa bile, çok kuvvetli bir kuantum
damga içerir, o insanlarýn yapmýþ
olduðu þeyleri bir kaset gibi tekrar
tekrar oynatan damga. Ýlginizi çektiyse
bu bilgiyi bulun* Ýnsanýn Gaia
üzerindeki etkisi bu kadar derindir.
Özet
Böylece iþte bu bilgiyle buradasýnýz.
Ýlginç, öyle deðil mi? Ýnsan enerjinizin
ayný anda mevcut olduðu üç yer vardýr.
(1) Yaradýlýþ Maðarasý - siz gelip gittikçe kim olduðunuzun kaydýný tutar ve
siz gitmiþ olduktan sonra bile sizin
yaþam deneyiminizi gezegenin
titreþimine masseder. Bu, Gaia için
Ýnsan deneyimini zapteden çokboyutlu
sistemdir ve Gaia ile birlikte kalýr. (2)
Siz her bir yaþamda canlýyken, Ýnsan
bedenindeki DNA size yardýmcý olur,
çünkü olmuþ olduðunuz her þey çifte
sarmalda saklanan bilgi ve enerjidir.
Eðer binlerce yaþam yaþadýysanýz, binlerce yaþamýn tümü oradadýr. Onlarýn
hepsi eriþilebilirdir. Asla spiritüel
olarak hiçbir þey öðrenmek zorunda
deðilsiniz, çünkü o birikir, yani yaþamdan yaþama sizinle birlikte kalýr. Tüm
yapmanýz gereken o hatýrlama niyetinin
ruhsal kavanozunu açmaktýr, kadim
insanlarýn bilgeliði çýkagelecektir. Bu
size bir þey anlatmalýdýr. Hepiniz kendi
atalarýnýzsýnýz. Bunu düþündünüz mü?
(3) Kristal Izgara - Ýnsanlarýn yaptýðý
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her þeyi ve nerede yaptýklarýný hatýrlayan, gezegenin yüzeyi üzerinde
uzanan spiritüel ýzgara. Siz 2012'ye
yaklaþýrken bu ýzgara da yeniden aktive
edilmekte, çünkü daha çok kuantum
oluyor, sizin gerçek zamanda yaptýklarýnýz, gerçek zamanda bu ýzgara vasýtasýyla Gaia'ya aktarýlmaktadýr. Bu, siz
Yaradýlýþ Maðarasýna geçiþ yaptýktan
sonra enerjiyi almak için beklemek
yerine, insanlýðýn enerjisinin gezegenin titreþim seviyesini gerçek zamanda etkilediði anlamýna geliyor. Bu ayrýca sizin için zamanýn hýzlý ilerlediði
hissini yaratýyor.
Bir an için atalara bakalým, çünkü
onlar bir þey biliyordu. Onlarýn bilgeliklerine bakýn. Ruhsal bir törene
baþladýklarý zaman, yaptýklarý ilk þey
nedir? Onlar atalarýný onurlandýrýrlardý!
Onlarýn hepsi atalarýnýn hâlâ onlarla
birlikte olduklarýný sezgisel olarak
biliyorlar. Bu onlarýn onurlandýrma
düzeninde her zaman ilk sýradadýr.
Karar vermeden önce, her zaman atalarýna giderler ve onlardan bilgelik
isterler. Yerli insanlar Akaþayý nasýl
kazacaklarýný bilirler, çünkü onlar
yaþam döngüsünün eriþilebilir bilgi
içerdiðini kavrýyorlar. Bunun onlarýn
içlerinde olduðunu biliyorlar. Ayrýca
Gaia'yý tanýyorlardý ve onu bir yaþam
gücü partneri olarak - ruhsal yaþamlarýnda bir partner olarak - görüyorlardý. Oh, sevgililer, kadim insanlarý
araþtýrýrsanýz, size bugün verdiðim her
þeyi bulacaksýnýz. Onlar biliyorlardý.
Sezgisel olarak biliyorlardý.

Yedek Sistem Canlý
Son olarak, daha önce yalnýzca iki
kez sözünü ettiðimiz bir þey. Yýllar
önce, size þimdi tamamladýðýmýz bazý
bilgiler verdik. Aþaðýdakini anlamanýz
zor olabilir, ama size biraz önce
verdiðim üç sistem çoðunlukla Gaia ile
iliþkili. Ýnsan DNA'sý bile Gaia sisteminin parçasýdýr, çünkü gezegende, insanlýðýn yerkürenin tozundan biyolojik
geliþimini temsil eder. Yine de bunlarýn
hepsi için bir yedek sistem vardýr, sizin
düþündüðünüz "back up" türünde olmayan bir yedekleme - çünkü sizin bac
up'ýnýz (yedekleme) lineer olan bir þey,
ilkini kaybettiðinizde kullandýðýnýz bir
þey.

Bu "yedekleme" sistemi, diðerlerine her zaman yardým eden
bir yedekleme sistemidir. Bu üç
birleþik Akaþik sistemin bilgisi
bu gezegende yaþayan bir
memelide saklanýr. Bu þekilde
olmak zorundadýr, çünkü bu son
katmandýr ve sizi sadece
Gaia'ya baðlamaz, ayrýca
Dünya üzerindeki yaþamýn
kalanýna en mükemmel þekilde
baðlar. Sistem Dünya'nýn balinalarýnda saklanýr.
Bir an için balinalardan söz edelim.
Onlarý seviyorsunuz, öyle deðil mi?
Yeri gelmiþken, bir biyologa sorun,
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yunus bir balinadýr, sadece daha
küçüðü. Bunu biliyor muydunuz?
Yunuslarý seviyorsunuz, öyle deðil mi?
Balinanýn Dünyanýn neredeyse tüm
ülkelerinin, hattâ okyanusu olmayan
ülkelerin bile imzaladýðý anlaþmalar
tarafýndan korunan gezegendeki tek
memeli olduðunu kavradýnýz mý? Ne
tesadüf? Hükümet sistemleri ne olursa
olsun, nerede bulunurlarsa bulunsunlar,
kim olurlarsa olsunlar, tüm insanlýðýn
balinalarý yok edemeyeceðinizi, yoksa
Dünya'nýn yaþam gücü dengesini
deðiþtireceðinizi bilen sezgisel bir
seviyesi vardýr. Onlar kayýtlarý taþýrlar.
Bu döngüdür. Balinalar Gaia'nýn
içindedir; suyun altýndalar. Onlar sizin
gibi memelilerdir. Bilgi içerirler.
Akaþik döngü tamdýr. Dünyanýn sularý
ayrýca sizin yaptýðýnýz her þeyle, kim
olduðunuzla ve kim olabileceðinizle
parýldar.
Sistemin mükemmelliðini görüyor
musunuz? Bunun neyle ilgili olduðuna
bakýn: Hepsi sizinle ilgili. Hepsi.
Neden dünya sizi izlemek, sizi onurlandýrmak, kim olduðunuzu ve sahip
olduðunuz spiritüel ismi bilmek için bu
kadar zeki þekilde tasarlandý? Siz
önemli olmadýkça, siz master planýn bir
parçasý olmadýkça, Evren'in geleceði ile
ilginiz olmadýkça bu olur muydu?
Bunu düþünün. Sistem budur. Bu bilgiyi size tek veren ben olmayacaðým.
Bu sözcükleri hiç iþitmeyen, size ayný
þeyleri anlatacak olan baþkalarý var.
Þansýnýz varsa, Gaia'ya bile sorabilirsiniz, o size ayný þeyi anlatacaktýr.
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Gaia bu gezegende derste olan kutsal
Ýnsan varlýklar için vardýr. Bunu bugün
size sevgiyle veriyorum. Bir þeyleri
düþünmenizi istiyorum. Yürüdüðünüz
her yerde, dünya tarafýndan
tanýnýrsýnýz. Ne sistem! Neden bunu
bugün size veriyorum? Sevildiðinizi ve
özen gösterildiðinizi hissetmeye devam
etmeniz için. Eðer isterseniz, Ruh ve
sizin aranýzda ve de siz ve Gaia arasýnda devam eden bir el - elelik olduðunu
bilmeniz için. Burada sizin için, eðer
isterseniz birçok þey var. Yaþlý ruh, bir
amaçla burada oturuyorsun. Belki
bugün bunu iþitmeye ihtiyacýn vardý.
Sen önemlisin, sen deðerlisin ve sen bir
üstatsýn. Þimdi buna sahip çýk. Uzun
süre yaþa. Süreçte neþeli ol. Olmasý
farzedilen þeylerle zihnini doldurma.
Yapabileceðiniz en kötü þey, düþündüðünüz þeyin þu anda gerçekleþtiðine
dayanarak, Tanrý'nýn sizin için sahip
olduðu þeyi uygun hale getirmek, önceden hazýrlamaktýr. Bunun yerine, gevþeyin, her þeyde neþeli olun ve kendinize âþýk olun. Bu yerden geldiðinizden
farklý þekilde ayrýlýn.
Ben Kryon'um, insanlýðýn âþýðý, iyi
bir nedenle.
Ve öyledir.
KRYON

Temmuz 1971
Ahmet Kayserilioðlu
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Ýyi, Kötü, Çirkin
MOHÝNÝ
Ertan'ýn tombul yanaklarý pancar gibi
kýzarmýþ, terden sýrýlsýklam olmuþtu. O
iriyarý, göbekli vücudu sanki
küçülmüþtü. Amma da insafsýzdý þu
matematik hocasý. Nereden bulup
çýkarýyordu bu güngörmemiþ çetin
problemleri. Ýþte bir, iki, üç... Hiçbirini
bilememiþ kara tahtaya cevap namýna
tek satýr bile yazamamýþtý. Kaçamak
bakýþlarla sýnýf arkadaþlarýndan istediði
yardýmlar da boþunaydý. Kýsaca durumu berbattý Ertan'ýn berbat!.
Oh nihayet mutlu an gelmiþti. Hoca
not defterine uzanmýþtý. Kaç verirse
versin aldýrmýyordu Ertan. Tek þu
iþkence bitsin de.. Hoca, herkesin
görmesini ister tarzda güzel bir sýfýrý
itina ile iþledikten sonra davudi sesiyle
gürledi: "Yazýk be oðlum, sana verilen
emeklere!.. Yiyip içmekten. göbek
þiþirmekten baþka bir þey bilmez misin
sen: tembel Mohini!..
Fil'ler için kullanýlan bu son kelime,
esasen lisenin en haþarý sýnýfý olan 4A'yý kahkahalara boðmuþtu.. Þiþko,
tombul, göbek, abal... bir sürü isimleri
vardý Ertan'ýn ama, þu hocalarýnýn bulduðunu hiçbiri daha önce düþünememiþti. Tamam, cuk oturmuþtu:
Bundan sonra Mohini'ydi Ertan'ýn adý.

Ve füze süratiyle yayýldý Ertan'ýn
adetâ alnýna hakkedilmiþ yeni markasý.
Bütün sýnýf deðil, kýzlý erkekli bütün
okul, tanýmadýklarý bile "Mohini" diye
çaðýrýyorlardý onu. Unutulmuþtu esas
ismi.. Ertan'a bu son ismiyle beraber
vücudu da artýk korkunç bir yük gibi
geliyordu. Neydi onun çilesi? Her yerde alay, gülüþme, küçümseme... Küçük
kardeþi bile kýzýnca "Mohini" diyordu
ona!.. Ne ders çalýþabilir, ne de topluluklara karýþabilir olmuþtu. Daha fazla
çekilemezdi bu hayat... Yemekten içmekten kesildi Ertan. Tarifesinin iki üç
misli de zayýflama haplarý yutuyordu,
hiçbir doktora danýþmadan. Erisindi bir
an evvel þu göbek, þu lopur lopur etler.
Ve Ertan inceldi, inceldi, sarardý soldu.
Anne ve babasýnýn bütün ýsrarlarýna
raðmen ayak diredi yememekte, içmemekte. Nihayet þiddetli bir tüberküloz
aldý götürdü Ertan'ý aramýzdan; Mohini
namýný bu geri gezegende býrakarak...
AKSAK TÝMUR
Bülent bey, önüne çýkan lostra salonuna aceleyle daldý. Sýrý sýra dizilmiþ
kanepelerden boþ olanýna hemen yerleþip ayaðýný uzattý. Ýþi aceleydi. Ama
aksilik, yavaþýna çatmýþtý boyacýnýn...
Ýki fýrça sallýyor, bir duruyordu. Çabuk
olmasýný ihtar etmek için ilk defa boyacýya baktý. Hayret o da kendisine
bakýyordu:
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"Beni tanýmadýnýz mý Bülent bey?!..."
Evet bu gözler, bu zeki, manalý
gözler hiç yabancý gelmiyordu ona.
Ama çýkaramamýþtý bir türlü...
"Ben Selahattin". Aksak Timur!.."
Selahattin mi, Aksak Timur mu?..
Kim tanýmazdý onu lisede. Bu, sýnýfýn
deðil, okulun en zeki çocuðunu
bilmeyen mi vardý? Ama ne olmuþtu da
bu olaðanüstü insana buralara kadar
düþmüþtü?!.. Þu gözler olmasa ona
Selahattin demeye bin þahit isterdi!..
Ve Bülent Bey acelesini unuttu. Uzun
uzun eski günleri yâd ettiler birlikte...
Selahattin doðuþtan topaldý. Küçük
yaþlarýnda, neþe'si, sevimliliði ve
zekâsýyla topallýðýný çoktan unutturmuþtu etrafýna. Onu "topal" diye
çaðýrýrlardý ama bu hemen hiç tesir
etmezdi Selahattin'e. Tek sýkýntýsý
oyunlarda, koþularda arkadaþlarýndan
geri kalmasýydý o kadar...
Sýnýflarýný hep birincilikle, iftiharla
geçe geçe delikanlýlýk çaðýna kadar
sürdü Selahattin'in bu mutlu hayatý. Yaþ
dönümüyle birlikte herkes gibi
Selahattin de yepyeni hislerle dolmuþtu. Kýz arkadaþlarý artýk ona bambaþka
görünüyorlardý. Konuþma konularý da
deðiþmiþti okulda. Sözler dönüp
dolaþýp sevgililere, yeni baþlayan aþklara, darýlanlara, barýþanlara geliyor,
Selahattin'in ince duygularla yüklü
kalbi bu kervana onu da itiyordu. Bir,
iki, üç... Nafile bütün teþebbüsleri boþa
gidiyordu Selahattin'in. Arkadaþlýk
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hududunu aþýp da sýnýflarýndaki hiçbir
kýz ona gönül verememiþti.
Aslýnda Selahattin derslerdeki
baþarýsýyla okulun gözbebeðiydi. Zaten
hem topallýðýný, hem de zekâsýný dile
getirmek için arkadaþlarý ona "Aksak
Timur" ismini takmamýþlar mýydý?
Ama onun istediði þimdi bunlar deðildi. Övgülere çoktan doymuþtu o…
Selahattin yavaþ yavaþ eski neþesini,
canlýlýðýný kaybetti. Artýk ders çalýþmak
da gelmiyordu içinden. Zekasýyla yine
iþi idare ediyordu ama, nerede o eski
Selahattin!.. Ve hiç kimse, sevgili hocalarý dâhil, düþünmedi bu düþüþün nedenini, inmediler onun kýrýk gönlüne...
Bir deðiþiklik olsun diye baþka okula
geçti. Yine ayný durum, ayný þekle
düþkünlük. Nerede gönül zenginliði,
ruh yüceliðini arayan. Herkes "almak" ,
"daha çok almak" yarýþýndaydý. Nerede
"vermeyi" düþünen.
Okuyup da ne olacaktý, ne geçecekti
eline? Selahattin soðudu insanlardan,
toplumdan, istikbalden... Zannetti ki
yüksek mevkilere geçmek zirvelerde
dolaþmak ona acýsýný daha duyuracak,
yalnýzlýðý daha da artacak... Ve kaçtý
ramp ýþýklarý altýnda yaþamaktan.
Býraktý okulu. Sýradan adamlarýn
arasýnda kendini unutmak ve unutturmak için boyacýlýðý seçti Selahattin.
Beyoðlu'nun arka sokaklarýndan
birinde fýrça sallýyor o, nerelere yükselebilecekken...
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…VE ÝBRAHÝM
"Ýbrahim saða atla..."
"Ýbrahim dikkat, þut çekiyorlar.."
"Ýbrahim yat ayaklarýna..."
On bir ateþ kulübünün ilkokul caðýndaki süper futbolcularýnýn sokak
maçýndan yükseliyordu bu sesler. Ama
neden hep kaleci Ýbrahim'e sesleniyordu çocuklar. Ýbrahim'in gözlerine dikkatle bakmadan verilemezdi bu sorunun cevabý... Çünkü Ýbrahim kördü!...
Halbuki o küçük1üðünde iri siyah
gözleriyle mahallemizin en güzel çocuðuydu. Ne yazýk ki menhus göz aðrýsý
azdýkça azmýþ iri siyah gözleri perdeleyivermiþti bir daha görmemecesine…
Artýk o, "Ýbrahim" deðil, "Kör
Ýbrahim" di. Mahallede öyle çaðýrýyorduk kendisini. "Kör Ýbrahim"
yukarý,"Kör Ýbrahim" aþaðý...
Oyunlarýmýzda, gezilerimizde hep
kenarda kalýyordu zavallý. Bir körü kim
kendi takýmýna alýrdý?.. Yine ona böyle
kör, kör diye seslendiðimiz bir günde,
insandan, insan psikolojisinin derinliklerinden çok iyi anlayan ve gerçek bir

din âlimi olan babam çekti Ýbrahim'den
gayri çocuklarý bir kenara ve tatlý tatlý
anlattý bize, Ýbrahim'i korumamýzý, ona
kör demememizi...
Ýyiye de, kötüye de alabildiðine açýk
çocuk kalplerimizde þimdi tatlý
meltemler esiyordu. Neydi o iyilik
yarýþý yarabbi? Ýlk ön kör'ü kaldýrmýþtýk
Ýbrahim'den. Kendi aramýzda diðer
Ýbrahimlerden ayýrabilmek için "Gözü
görmez Ýbrahim" diyorduk sadece.
Artýk bütün oyunlarýmýzda Ýbrahim de
vardý. Futbol maçlarýmýzda rakip oyuncular zaman zaman kaleci Ýbrahim'in
kucaðýna niþanlýyorlardý topu; tutup da
sevinsin diye..
Ve Ýbrahim hiçbir komplekse kapýlmadan büyüdü aramýzda. Hepimizden
önce aþýk oldu. Aþkýna mukabele
gördüðü hissini vermek için neler
yapýlmadý?.. Onun o günlerdeki giyim
kuþam düþkünlüðünü bir görseydiniz.
Her yüz metrede bir gýcýr gýcýr boyalý
ayakkabýlarýný, cebinde taþýdýðý kadife
parçasýyla parlatmasýna nasýl da
gülerdik.. Þimdi "Gözü görmez
Ýbrahim" karýsýyla ve güzel çocuklarý
ile mesut yaþýyor.

Dergimizin internet sitesini
www.sevgidunyasidergisi.com
www.dostluk.org
adreslerinden ziyaret edebilirsiniz
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