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Sevgili Dostlar
Güzel güzel okuduðumuz, doðruluðunu tasdik ettiðimiz bilgileri uygulamaya gelince sýra, okuduðumuzu, öðrendiðimizi, bir baþka deyiþle
aklýmýzla doðru bulduðumuzu deðil de, yürekten baðlý olduðumuz,
kendimizi teslim ettiðimiz esaslarý farkýna bile varmadan derhal devreye sokarýz. Özellikle kendimizi arýtmak, yanlýþlarýmýzý düzeltmek,
yükselmek ve diðer insanlarla iliþkilerimizi en iyi seviyeye çýkarmak
için çalýþmaya baþladýðýmýzda bir boðuþmadýr gider içimizde. Bizler,
kendi deðerinin bir türlü farkýna varamayan, sevilmeye ve övülmeye
her zaman muhtaç, onaylanmazsa mutsuzluk içinde ümitsizce
bocalayan insanlar, aklýmýzýn doðru dediðine deðil de gönlümüzün
onayladýðý esaslara uygun davrandýðýmýz için, aklýmýz ne derse desin,
gönlümüzün bildiðini okuruz çoðunlukla. O gönül de hep bekleyen, hep
almak isteyen, hep ürkek, hep hüzünlü ve hep biricik ve tek olduðu
halde deðerinin bilinmediðine inanan bir gönüldür. Oysa “aklýný gönlü
için kullanmak” denilen eylemi devreye sokabilirsek , gönlümüzü
gerçeklere açmaya baþlarýz. O zaman her gönlün birbirine benzediðini,
her gönülde O’ndan bir parça ve O’nun yeri olduðunu farkederiz. Ve
gönlümüz yavaþ yavaþ dolmaya, tamamlanmaya baþlar.
Aklýný gönlü için kullanmak, zaten Yaratan’a açýlmýþ olan gönülü,
elbette kendi gönlümüzü, doðruluðuna kani olduðumuz bilgilerle yýkaya
yýkaya bir hamur gibi yoðurmaktýr. Buna baþlamak için bizlerin de
uygulamaya çalýþtýðý iki öneri sunabiliriz. Bunlar deðil gönlünüze,
aklýnýza da ters gelebilir. Doðru bulmazsanýz, hiç þüphe yok ki yapmamalýsýnýz. 1. Peþin kararlý, ön yargýlý olmamak ve kendi bildiðinizin
hiçbir zaman en doðru olan olamayacaðýný aklýnýzdan çýkarmamak.
Sertlik, sivrilmek ve hükmetmek isteði ile mücadele etmek. 2. Her þey
için yalnýz hakkýmýz olaný almak. Hak sýnýrýnýn ince bir çizgi olduðunu,
kendini haklý görüvermenin her zaman kolay olduðunu bilerek, haklý
olmadýðýnýzý düþünüp karþýnýzdakine hak vermeyi önemli tutmak. Hak
veremediðimiz zaman gerçek sevgiden söz edemeyeceðimizi bilmek.
Bunlarý bize söyleyen melekler, onlar gibi olmamýzý istiyorlar.
Tüm onlar gibi olmak isteyenlere...
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Kimseye hesap vermeyeceðine
ve kendinden baþka büyük
olmadýðýna göre ne övülmeye
ihtiyacý vardýr ne eksiði vardýr.
Kâinatlar ve varlýklar olmadan
da varolabildiðine,
istediði anda her þeyi yok
edebileceðine göre niçin
yaratmýþtýr? Buradaki O'nun
yüce maksadýný bilmiyoruz.
Bu konuda bildirilenler de
kýsýtlýdýr. Rehber varlýðýn bir
celsede söylediði:
"O sizi bildiðinizden öteye
sever ve sizin gibi herkesi.
O yaptýðý için övünmez.
O övünmek için deðil,bilinmek
için yapmýþtýr þüphesiz."

Dr. Refet Kayserilioðlu

Bizi Sevgisinden
Varetmiþ Olan ve
Görevlileri
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YARATAN NÝÇÝN
VARETMÝÞTÝR?
Kimseye hesap vermeyeceðine ve kendinden baþka
büyük olmadýðýna göre ne
övülmeye ihtiyacý vardýr ne
eksiði vardýr. Kâinatlar ve
varlýklar olmadan da var
olabildiðine, istediði anda
her þeyi yok edebileceðine
göre niçin yaratmýþtýr?
Buradaki O'nun yüce maksadýný bilmiyoruz. Bu konuda bildirilenler de kýsýtlýdýr.
Rehber varlýðýn bir celsede
söylediði:
"O sizi bildiðinizden
öteye sever ve sizin gibi
herkesi. O yaptýðý için
övünmez. O övünmek için
deðil, bilinmek için yapmýþtýr þüphesiz."
Ama niçin bilinmek istedi? O'nun için bu bir ihtiyaç
ve eksiklik deðil ki!.. Ben,
sevgi dolaþýmýný baþlatmak
ve kudretini insanlarla paylaþmak için diye düþünüyorum. Þüphesiz bu da eksik
bir açýklama oluyor. Yine
bir yerde:
"Onun ne oyuna ne de
oyuncaða ihtiyacý yoktur.
Çünkü O dilediðine
hükmeder. O'nun hükmü
sonsuzdur."
denilmektedir.
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O, oyun oynamak için
varetmemiþtir elbette. Ama
eski kutsal yazýlarda insanlarýn bilgi seviyesi
geliþmemiþken, insanlar
böyle düþünebilmiþlerdir.
Güya Yaradan'ýn caný
sýkýlmýþ da, kendine bir
meþgale olsun diye "Haydi
âlemleri yaratayým" demiþ.
Yaradan için böyle þeyler
düþünülemez. O her þeye
gücü yeteni, bütün güçleri
ve akýllarý yarataný insan
gibi düþünmek bilgisizlik
ve çocukluktur. O insan
gibi sýkýlmaz, yorulmaz,
"þimdi ne yapayým" diye
tereddüt etmez. Bugün yaptýðýný yarýn bozmaz. O'nun
sevgisi her þeyin temeli, her
þeyin özü. O sevgi olmadan
hiçbir þey yapýlamaz.
“Onun sevgisi olmadan
ne varedilebilir ki!.. O size
herþeyi ve O sizi, kendi
sevgisinden varetti. O
sadece bir kere ve yalnýz
bir kere "OL" dedi herþeye
önce.”
“Þüphesiz ki O çok
yücedir ve yoktur O'na
denk. O'nun varettikleri hep
eksiklidir ve yönleri onun
için O'na doðrudur elbet.”
“O herþeyi bilen, O her
þeyi gören, O her þeyin

üstünde olandýr. O'nun için
zor, O'nun için kolay yoktur.
O yalnýz "OL" der her þeye
ve her þey hayrýnýza oluverir.”
Bu bilgiler O'nun için zor
veya kolay diye bir ayrým
veya tarif yapýlamayacaðýný
belirtiyor. "OL" dediði anda
dilediði en ince ayrýntýsýna
kadar bir anda, düþündüðü,
planladýðý tarzda oluverir.
Böyle bir þeyin olabilmesi
yanýlmaz bir bilginin,
hedefinden sapmaz bir
gücün olmasýný gerektirir. O
da elbette her þeyi bilen,
her þeye gücü yeten, her
þeyi yoktan vareden ve her
þeye hükmeden Yaradan
için söz konusu olabilir.
YARATMA
BÝR DEFADA
OLMUÞTUR
Acaba Yaradan sürekli
yaratýp durmakta mýdýr?
Yarattýklarýnda bazý geliþtirmeler, deðiþtirmeler, gittikçe mükemmele giden
meydana getirmeler var
mýdýr? Böyle bir durum
tekâmül etmekte, bilgi ve
tecrübesini artýrmakta olan
varlýklar için söz konusudur. O yaptýklarýný ve
yarattýklarýný her þeyleriyle
mükemmel yapmýþ ve
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yaratmýþtýr. O her þeyi bilen
ve her þeyin öncesini de
sonrasýný da bilen ve gören
tek ise, O'nun yarttýklarý da
eksiksiz ve mükemmel olacak demektir.
Peki ama diyeceksiniz,
doðada bir seçilme ve ayýklanma olayý var. Daha
güçlüler, daha yetenekliler,
daha geliþmiþler daha
mücadeleciler yaþýyor;
diðerleri ayýklanýyor ölüyor, nesilleri kuruyor. Buna
biyolojide "Doðal
Ayýklanma" deniyor. Bu ne
oluyor diyeceksiniz?
Nesiller de gittikçe, her
yönden geliþiyor gerçekten.
Geliþmek, tekâmül, yükselme ve olgunlaþma O'nun
koyduðu yasalarýn gereðidir. O, varlýklarý tekâmüle
elveriþli olarak, eksiklerini
kendi gayretleriyle tamamlayacak þekilde yaratmýþtýr.
Bu iþin bir önemli yönüdür.
Diðer yönü de, çevremizde
gördüðümüz her þey doðrudan O'nun eseri deðil,
biliyoruz. Ýnsanýn aklýyla,
çalýþmasýyla bulduðu eserleri de var. Diyelim
insanoðlu bir elektronik
beyin yaptý. Zamanla onun
eksiklerini aksayan yönlerini gördü, deðiþtirdi, geliþtirdi; daha sonra boyutlarýný

küçülttü, basitleþtirdi ama
görevlerini arttýrdý. Gittikçe
daha mükemmele götürüyor. Ýnsan bunlarý yaparken
yoktan varetmiyor. Mevcut
ilâhi yasalardan, O'nun
varettiði maddeleri kullanarak, elektrikten, daha
baþka güçlerden yararlanýyor. Yeni bileþikler, yeni
oluþumlar ve yeni þeyler
meydana getiriyor. Elbette
bunlarý yapan insanlarýn
yaptýklarý iþ küçük deðil,
büyük. Ama yapýlan her
þey O'nun koyduðu yasalara
ve kurallara uyarak, O'nun
verdiði akýlla ve O'nun
önceden koyduðu bilgilerden yararlanýlarak oluyor.
O, bilgileri önceden maddelerin ve varlýklarýn, çevremizde akýp giden doðal
olaylarýn, oluþumlarýn içine
yerleþtirmiþtir. Ýnsanlarýn
yaptýðý, araþtýrarak o bilgileri bulmaktan, gizlendiði
yerden çýkartmaktan ibarettir. Onlarý buldukça
geliþmekte, daha yüksek ve
daha gizli bilgilere el uzatmaktadýr. Onlar daha önceden yerlerine gizli olarak
konulmasa neyin araþtýrmasý yapýlacak, ne bulunacaktýr?!.. Maddenin,
doðanýn, tekâmülün ruhlarýn
yasalarýný koyan ve kuran
biz miyiz?

BULAN VE
YAPAN, YARATAN
DEÐÝLDÝR
Ýnsan yüceldikçe, bilgisi
arttýkça O'nun yüceliðini ve
eriþilmezliðini daha iyi
görür. O'nun önünde küçülmesini bilir. Böylece bulma,
bilme, geliþme ve geliþtirme
yeteneklerini verene binlerce þükreder. Onun, sonsuz imkânlarla donattýðý
aklýmýzý ve yapma, baþarma
gücü olan ruhumuzu verdiðine, sonsuz bir laboratuvar
olan âlemleri önümüze
serdiðine binlerce þükrederiz. Yükselen insan her yaptýðý iþte, her baþardýðýnda ve
bulduðunda aslýnda O'nun
izni olduðunu görür de
O'nun önünde secde eder.
Ýnsan seviyesini bitirip,
insanüstü seviyelere geçen
varlýklar da yeni þeyler
bulur ve geliþtirirler. Yaradan'ýn izniyle yeni varlýklar
da meydana getirirler.
Örneðin bir balýk türü, bir
hayvan türü, bir bitki türü
meydana getirip oralarda o
seviyedeki ruhlarýn geliþmesine, yaþamasýna, deneyler
yaparak tekâmül etmesine
imkân hazýrlarlar.
Yaptýklarý, meydana
getirdikleri, týpký insanlarýn
robotlarý yapmalarý gibi,
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mevcut malzemeden, daha
önceden konmuþ kanunlardan ve O'nun yüce izninden
yararlanarak olmaktadýr. O
bitki veya hayvan türünü
meydana getirene onunyaratýcýsý diyebilir miyiz?
Yaratmak herþeyiyle bir
þeyi yoktan varetmektir.
Önünüzde bilgi var, malzeme var, kanun ve kurallar
var, siz onlardan yararlanarak bir þey meydana
getiriyorsunuz. Mutfakta
yeni bir helva icad eden
ahçý onu yaratan mýdýr?
Unu, þekeri, yaðý, suyu,
ateþi ve diðer malzemeleri
de yaratan deðil ki…
Ayný bir balýk türü bulan,
geliþtiren Yaradan'ýn izniyle
ona bir geliþme alaný da
bulan büyük akýl sahibi bir
varlýk için de, o türün Yaradaný, Rabbi demek büyük
hatadýr, bilgisizliktir ve
þaþkýnlýktýr. Olaya yüzeysel
bakma sonucudur. Yaradan,
Rab, önünde secde edilen
Mâbud bir tanedir. O birin
biridir. Yani bölünmez
birdir, kendine benzer ve eþ
olmayandýr. O hepimizin,
en küçüðünden en yücesine
kadar tüm varlýklarýn, en
yüce akýl sahibi olanlarýn da
en hakiki Rabbidir. Yalnýz
O'na secde edilir, her þeyin
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yegâne sahibinin, her þeyin
ilk varedicisinin O olduðu
bilinir. Her þey O'ndan teslim alýnýr, her þey O'na teslim edilir.
O'na tam teslim olanlara,
O'nun yasa ve emirlerine
tam uyanlara, baþkalarýna
kýl kadar zarar vermeyeceklere ve gerçekten olgunlaþýp
yücelenlere, O elbette
derece derece kendi kudretinden vermektedir. Bu
O'nun lûtfu, O'nun yüceliði,
O'nun sevgisinin sonucudur.
O'na þükrederiz, tüm varlýklar adýna. Yücelenlerin, ileri
gidenlerin, bilgide, akýlda
etki gücünde yükselenlerin
büyüdükçe O'nun önünde
daha küçüldüklerini biliriz.
“Hüküm yerinde olan
O'dur. O'nun hükmü þaþmaz. O sizin için hayra, ne
dilerseniz vericidir. O yoktan yaratýr. O bilir, O verir,
verdiðini iyi bilmenizi ister.
O abes iþ yapmaz. O'nun
hükmettiði yere ulaþýlmaz.
Orada yalnýz O vardýr.
O'nun hükmediciliðinin
sebebi düþünülür yalnýz.
Çünkü her þey düþünceden
doðar.”
Bu sözlere çok dikkat ediniz. Bunlar büyük doðrulardýr, yolumuza aydýnlýk

getiren büyük gerçeklerdir.
Bu sözler bir çok yanlýþý ve
sapmayý önler.
“O önce güzelliði yarattý.
O önce düzeni kurdu. O
önce "iþlesin" dedi, O'nun
gerçek kanunlarý için
görevlilere. Ve þimdi
iþlemededir her þey, Onun
emriyle.”
“O, önce eþi olmayaný,
yeri deðiþmeyeni varetti, sizi
varetmek için.”
Eþi olmayan, yeri
deðiþmeyen Büyük Parlak
Varlýk'týr . Önce O yaratýlýyor, sonra görevliler , sonra
düzen ve güzellikler iþliyor.
O'nun yaptýðý, yaptýrdýðý
iþlerde yardýmcýlarý ve
görevlileri vardýr. Bu
görevlilerin bir kýsmý,
baþlangýçtan o görev için
geliþmiþ olarak yaratýlmýþtýr. Bir kýsmý tekâmülle,
kendi gayret ve çabasýyla
olgunlaþarak o seviyelere
yükselmiþlerdir. Birincilere
melekler, ikincilere yükselen ruhlar demek gerekir.
Hepsine birden "Parlaklar"
denmektedir. Ýster önceden
parlak olsun, ister sonradan
parlayan olsun hepsi En
Büyük Parlak Varlýk'ýn
yönetiminde görev yaparlar.
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En Büyük Parlak Varlýk,
Yaradan'ýn emirlerini doðrudan alan ve onlarý aynen
uygulayandýr. Yaradan ona
yönetim için gerekli bilgileri bir defada, eksiksiz olarak vermiþ, onu öyle güçlü
yaratmýþtýr. O, Yaradan'ýn
emir kumanda zincirinin
zirvesinde olan, O'nun emirlerini aynen uygulayan,
herkese ihtiyacý olanlarý en
gerekli olduðu kadar
verendir. Ona Büyük Ruh,
Parlak Ruh, Kuranda Ruhul
- âzam veya Ruh deniyor.
Bazýlarý onu Yaradan sanmýþlardýr, yanýlmýþlardýr. O,
Yaradan'ýn emridir. Emir
alýr, ama en yüce olandýr. O
ilk önce yaratýlandýr.
Yaratýlýþtan en yüce olarak
yaratýlmýþtýr, hiç aþaðý
inmemiþtir.
Dünyayý ve âlemleri
yöneten Yüce Kurul onun
emrindedir. Yüce Kurul'dan
Kuranda "Mele-i âlâ" ya da
"Yüce Meclis" diye
bahsedilmektedir. "Ýlâhi
Yönetim Mekanizmasý" da
denen bu yüce kurul , parlaklarýn arasýndan yükselmiþ olanlardan teþkil
edilmiþtir. Parlaklar da
derece derece yönetime
katýlýrlar. Bu büyük emir
komuta ve haber zinciriyle
hem emirler, hem haberler

anýnda iner çýkar. Yukarýda
bahsettiðim yükselerek yeni
varlýklarý meydana getirenler de bazen bilerek bazen
bilmeyerek bu emir komuta
zincirine katýlýrlar. Ýlk þart
baþkalarýna zararlý olmamak, ikinci þart baþkalarýnýn
tekâmülüne yardýmcý
olmaktýr. Bu iki þarta uyanlara ilâhi düzende daima yer
ve yardým vardýr.
YARATANA NASIL
YAKIN OLUNUR?
Rehber varlýk: “Siz O'na
mallarýnýzla ve kopamadýklarýnýzla deðil, arýnmýþ
gönüllerinizle yakýn olursunuz” diyor.
Yükselmek, olgunlaþmak,
O'na giden yolun merdivenidir. O merdiven de
baþlýca beþ basamaklýdýr.
Ýyilik, doðruluk, çalýþmak,
bilgi ve sevgidir. Bu beþ
basamaðý iyi yapan O'na
yaklaþýr. O'nun yasalarý
önce bu beþ esasý uygulayarak gönlü arýtmayý emreder insana. Daha sonra O'na
teslim olup insanlarýn arýnmasý ve yükselmesi için
görev alma safhasý gelir.
Madem ki O'nun yeri
gönüllerdedir, öyleyse gönül
kýran O'ndan uzaklaþandýr.

Ýnsanlarý seven, hoþgören,
haksýzlýklara, kötülüklere
sabreden karþýlýðýnda haksýzlýk yapmayan kazanýr.
Ýyilik eden, hizmet eden,
hakka saygýlý olan, düzenle
çalýþan, her yaptýðý iþin
hakkýný veren O'na yakýn
olandýr. O'na bilgiyle ve
sevgiyle yaklaþýlýr. Öyleyse
bilgisini arttýran, düþünerek
bilgisini geliþtiren, O'nun
kullarýný ve tüm varettiklerini O'nun eseri diye seven
O'na yaklaþýr. Gönlünde
Yaradan'ý bulan, O'nu içinde
hissederek seven, O'nunla
gönül birliðine ulaþan, O'na
çok yakýn olur. Yaradan'ýn
insana verdiði deðer çok
büyüktür. Bir insanýn
üzülmesine gönlünün kýrýlmasýna en çok O üzülür.
"O'nu üzmek hakkýnýz
deðil. Birbirinizi üzmek,
O'nu üzmektir. Sözünde durmamak O'na küsmektir."
Birbirini gönlünde duyan,
birbirinin hayrýna ve kendi
hayrýna da çalýþan, O'nun
esaslarýna uyanlar O'nu
bilmiþ, O'na yakýnlaþmýþ
olurlar.
O'na ne diye hitap edelim? Yine Bizim
Celselerimizde bu konuda
þöyle deniyor:
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“Siz O'na gönüllerinizden baþka yer
düþünmeyiniz.
Sizden öncekiler
O'na isimler taktýlar.
Siz O'na yalnýz
'Bizi Sevgisinden
Varetmiþ Olan'
deyiniz. Þüphesiz O
güzeller güzelidir.
Siz O'na sýnýr ve
ölçü tanýmayýnýz.
Þüphesiz O usanmadan verir.
Þüphesiz O koruyan
ve baðýþlayandýr.
Sizden öncekiler
O'na, 'Bir Olan, Var
Olan' dediler. Siz
buna uyunuz. 'Bir
Olan, Var Olan'
deyiniz. Çünkü O
vardýr, O birdir ve
her þeyi bilir. Sizden
öncekiler O'na
'Hayrýn Varedicisi'
dediler. Siz O'na
yalnýz 'Bizi
Sevgisinden
Varetmiþ Olan'
deyiniz.”
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Görüyorsunuz ki Yaradan
hakkýnda verilen bu bilgiler
ne kadar çok yönlü ve kapsamlý. Bu bilgiler
Yaradan'ýmýzý eksiksiz, yanlýþsýz ve daha iyi tanýmamýzý, daha iyi bilmemizi ve
daha yakýndan, daha yüce
sevmemizi saðlar. Çünkü
bilgisiz sevgi olmaz. Ýnsan
iyi bildiðini daha çok sever.
O'nu daha yakýn duyar gönlünde, akýl gözleriyle görür
sanki. Sonra gönül gözüyle
ve ruh gözüyle görmeye sýra
gelir.
Ne mutlu O'nu daha iyi
bilerek, daha tam tanýyarak,
daha gerçek sayarak gönlünde duyanlara!.. Ne mutlu
O'ndan gelen sevgi titreþimi
ile titreyenlere!.. Ne mutlu o
sevgi titreþimleriyle coþup
aðlayanlara!.. Onlar O'ndan
gelen sevgi suyuyla gönülleri yýkananlar, O'nunla bir
olmaya baþlayanlardýr
þüphesiz. Onlar ister istemez kardeþleri için, O'nun
sevgisinden varettikleri için
yananlar ve onlarýn
hizmetinde olanlar olacaklardýr.

ONU BÝLMEK VE
SEVMEK
Bizim
Celselerimizde O'nu
bilmek üzerine þöyle
söyleniyor:
“O'nu bilmek her
an O'nun
varolduðunu düþünmekle olmaz sadece.
O'nu bilmek, her
þeyden önce
herþeyinizle kendinizi bilmeniz gibidir.
O'nu bilmek,
O'nun esaslarýna
uymakla olur.
O'nu bilmek,
birbirinizi
birbirinizde
duymakla olur.
O'nu bilmek, ahde
uymakla olur.
O'nu bilmek, elbet
ki hayrýnýza olaný
bulup
baþlamanýzdadýr
hayýrla.”
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Tanrý Yanýlgýsý - II

Dinler Tanrý Ýnancýmýzý
Azaltýyor mu?
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

Geçen sayýmýzda 1941 doðumlu tanýnmýþ Ýngiliz profesörü etolog ve evrimci biyolog
Richard Dawkins'in "Tanrý Yanýlgýsý" kitabýnýn incelemesine baþlamýþtýk. Kitapta
anlatýlanlarýn bana düþündürdüklerini de sizlerle paylaþacaðýmdan, ilk yazýmda daha
çok, bütün dünyada kötendincilerin kendilerine ters gelen düþüncelere nasýl kin, nefret ve
silahla cevap verdikleri üzerinde durmuþtum. Bu konuda kitaptan alýntýladýðým þiddet
örneklerinin yanýsýra; ülkemizde yaþadýðýmýz toplu cinayetlerin, dinsel söylemlerle nasýl
tezgâhlandýðýnýn geçmiþ yýllardaki çarpýcý bir örneðini sizlere aktarmýþtým. Ama asýl
üzerinde durduðum ve ýsrarla altýný çizdiðim gerçek, bütün bunlardan çok daha önemliydi. Tanrý inancýnýn esas ölçütünün sözler deðil, davranýþlar olduðu gerçeði.
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DOÐRU VE DÜRÜST ÝSEN
ÝNANIYORSUN DEMEKTÝR!..
Geçen sayýmýzda 1941 doðumlu
tanýnmýþ Ýngiliz profesörü etolog ve
evrimci biyolog Richard Dawkins'in
"Tanrý Yanýlgýsý" kitabýnýn incelemesine
baþlamýþtýk. Kitapta anlatýlanlarýn bana
düþündürdüklerini de sizlerle paylaþacaðýmdan, ilk yazýmda daha çok, bütün
dünyada kötendincilerin kendilerine
ters gelen düþüncelere nasýl kin, nefret
ve silahla cevap verdikleri üzerinde durmuþtum. Bu konuda kitaptan alýntýladýðým þiddet örneklerinin yanýsýra;
ülkemizde yaþadýðýmýz toplu cinayetlerin, dinsel söylemlerle nasýl tezgâhlandýðýnýn geçmiþ yýllardaki çarpýcý bir
örneðini sizlere aktarmýþtým. Ama asýl
üzerinde durduðum ve ýsrarla altýný
çizdiðim gerçek, bütün bunlardan çok
daha önemliydi. Tanrý inancýnýn esas
ölçütünün sözler deðil, davranýþlar
olduðu gerçeði. Dünyaya tek defa gelip
gitmediðimizden, geçmiþ hayatlarýnda
inançlarýný zirveye vardýrmýþ ve bunu
davranýþlarýyla kanýtlamýþ insanlar, bu
yaþamlarýnda da yine doðru yolun yolcusu olmaktan bir an geri durmazlar.
Akýllarý onlara ne söylerse söylesin, dilleri ile inançsýzlýklarýný sürekli tekrarlasalar bile; iyilikten, doðruluktan,
çalýþmaktan, bilgiden ve sevgiden ayrý
yaþayamazlar. Çünkü ruhun kazandýklarý kaybolmaz. Her yaþamda davranýþlarýmýza mutlaka kendi damgasýný
basar. Öyleyse "ateist, komünist, dinsiz,
Allahsýz!.." diye sözlerine, yazýlarýna
bakýp aðýz dolusu küfürler , tehditler
savurmadan önce; insanlarý davranýþlarý
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ile deðerlendirmemiz en büyük ölçümüz olmalý. Öyle ya, kendileri bile
bilmese hepimizden daha inançlý olanlar onlardýr belki de!..
"Tanrý Yanýlgýsý" kitabý on bölümden
oluþuyor. "Tanrý Kesin Olarak Neden
Yoktur" baþlýklý bölümü hariç, diðer 9
bölüm neredeyse musevi ve hristiyan
dinlerinin tenkitleriyle dolu. Öyle anlaþýlýyor ki, yazarýn Tanrý inancýný azaltan
en büyük etken, bu dinlerin kutsal kitaplarýndaki yanlýþlar, ahlâk dýþý öðütler,
baþta din kurucularý olmak üzere, dindarlarýn yüzyýllar boyu sergileyegeldikleri edep dýþý davranýþlar, zûlümler,
savaþlar!..
Kitabýn omurgasýný oluþturan, onda
dokuzunu kaplayan ve pek çok aydýn
kiþinin de benzer düþünceler ileri sürdükleri bu din konusu üzerinde elbette
uzunca duracaðýz. Paylaþtýðýmýz ve
karþý geldiðimiz fikirler olacak þüphesiz. Ama suçlamalarýn, aþaðýlamalarýn
yanýna bile yaklaþmayacaðýz. Amacýmýz üzüm yemek baðcý dövmek deðil.
Aydýnlanmak ve aydýnlatmak sadece…
Ýþe önce kutsal kitap eleþtirileriyle
baþlamak en doðrusu olacak. Çünkü her
þeyin temeli bunlarda.
TEVRAT VE ÝNCÝL,
KURAN GÝBÝ DEÐÝL
Müslüman bir ülkede yaþadýðýmýz için
kutsal kitap denince bizlerin aklýna
hemen Kuran'ýn gelmesi gayet doðal.
Tanrý Yanýlgýsý'nýn yazarý bir Ýngiliz
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olduðundan,
doðruluðuna
ve
ahlâkîliðine asla güvenmediðini örnekleriyle sayfalar boyunca aktardýðý
âyetler, bizim Tevrat ve Ýncil olarak
bildiðimiz, Musevi ve Hristiyan kutsal
kitaplarýndan alýnma. Kuranla hiçbir
ilgisi yok. Batýda islâm denince birçoklarýnýn aklýna Bin Ladin, Humeyni, El
Kaide, Taliban gibi isimler geldiðinden
ve 1400 yýllýk islâm kültüründen habersiz olduklarýndan, Kuran eleþtirisi
yapacak hiçbir birikimleri zaten yok.
Musevi ve Hristiyan kutal kitaplarýndan yani Tevrat Ve Ýncil'den söz edince,
aklýmýza Kuran benzeri doðrudan Tanrý
katýndan vahiyle alýnmýþ âyetlerin
gelmesi de gayet doðal. Ama gerçek asla böyle deðil. Musevilerin "Eski Ahit"
diye adlandýrýlan kutsal metinlerinde
peygamberlerin vahiyle aldýklarý bilgilerden baþka insanlar tarafýndan
yazýlmýþ pek çok tarihi olay da
metinlere eklenmiþ. Böylece 39 ayrý
kitaba ulaþýlmýþ ve hepsine birden
"Kutsal Kitap" adý verilmiþ.
Hristiyanlarýn "Yeni Ahit" diye
adlandýrdýklarý da öyle. En erken Ýsa'dan
90 sene sonra kaleme alýnan Matta,
Markos, Luka, Yuhanna Ýncili diye
adlandýrýlan ve Ýsa'nýn yaþamýný anlatan
4 kitaptan baþka; "Resûllerin (Havarilerin) Ýþleri", mektuplarý ve "Yuhannanýn Vahyi" hepsi biraraya getirilerek
oluþturulan 27 kitaba toptan "Yeni Ahit"
veya "Ýncil" denmiþ. Müslümanlarýn
Hz. Muhammedin doðrudan vahiy ile
aldýklarýna "Kuran"; kendi söz ve
davranýþlarýna "Hadis" ismi verilerek
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ikisinin kesinlikle birbirinden ayrýlmasýna özen gösterdiklerini biliyoruz. Tevrat
ve Ýncil'in derlenmesinde bu çok önemli ayrýmýn asla yapýlmamýþ olduðunu
esefle görmekteyiz. Sonuçta kutsal
metinler arasýnda, birbirine taban taban
zýt hükümlere, hattâ matematiksel,
sayýsal tutarsýzlýklara sýk sýk rastlamamýz da gayet doðal. Ýleride sýrasý gelince
bunlar üzerinde kýsaca duracaðýz.
KUTSAL KÝTAPLARDAKÝ
BAZI ÂYETLER NE KADAR
DOÐRU NE KADAR AHLÂKÎ?
Richard Dawkins kitabýnda kutsal
metinlerden akla ve ahlâka aykýrý pek
çok âyet üzerinde sayfalar boyunca söz
etmiþ. Bunlardan az bir kýsmýný aynen
alýntýlýyorum. Sonraki yazýmda bunlara
2 âyet de ben ekleyeceðim. Bu âyetleri
sýraladýktan sonra, yazarýn bunlar
üzerindeki yorumlarýný ve itirazlarýný
kýsaca aktaracaðým. Sonraki yazýlarýmda batý dünyasýnda yüzyýllar boyunca
yapýlan kutsal kitap eleþtrilerinden,
özellikle 19.yüzyýldaki "Kutsal Kitabýn
Yüksek Eleþtrisi" denilen dönemden
kýsa bilgiler aktaracaðým. Yazarýn katýlmadýðým düþünceleri sonraki yazýlarýmýn konusu olacaktýr. Ýþte yazarýn kutsal kitaplarda ahlâk dýþý diye tanýmladýðý bazý âyetler:
(Hz. Ýbrahim'in yeðeni Lût peygamber, görev yaptýðý ülkede Sodom
Gomora'da eþcinselliðin toplumsal bir
adet olmasýnýn ve her türlü kötülüðün
doðal karþýlanmasýnýn önüne geçemez.
Ve þehrin ilâhi bir emirle çýldýrtýcý bir
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ses ve yaðmur gibi yaðan taþlarla yokolmasýndan önce Tanrý'dan aldýðý bir
haberle 2 kýzý ile birlikte þehirden uzaklaþýr.)
*”Ve Lût Tsoar'dan çýkýp daðda oturdu. Ýki kýzý onunla beraberdi…. Ve
büyük kýzý küçüðüne dedi. Babamýz
kocamýþtýr ve bütün dünyanýn yoluna
göre yanýmýza girmek için memlekette
erkek yoktur. Gel babamýza þarap içirelim ve babamýzdan neslini yaþatmak
için onunla yatalým. Ve o gecede
babalarýna þarap içirdiler. Ve büyük kýz
girip babasýyla yattý…. Ve vaki oldu ki,
ertesi gün büyük kýz küçüðüne dedi. Ýþte
dün gece babamla yattým bu gece de ona
þarap içirelim ve onunla yat…. Ve
küçük kýz kalkýp onunla yattý. Ve Lût
onlarla yattýðýný bilmedi. Lût'un iki kýzý
böylece babalarýndan gebe kaldýlar. Ve
büyük kýz bir oðul doðurdu ve Moab
ismini verdi. O Moablýlarýn atasý oldu.
Ve küçük kýz da bir oðul doðurdu adýný
Ben-Ammi koydu. O da Ammon
oðullarýnýn atasýdýr.” (Tekvin 19/ 30-38)
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(Musa'dan 300
yýl sonraj Musevilerden düþmanlarla savaþta çok
cesaret ve yiðitlikler göstermiþ olan
ve zaman zaman
da Tanrý'dan yol
gösterici bilgiler
alan Yeftah çok
ama çok garip bir
adakta
bulunur
Tanrýya. Eðer Ammon oðullarýný yenerse, evine döndüðünde kapýdan ilk
çýkacak kiþi Rab'be ait olacak. Yani onu
öldürüp yakarak Allah'a kurban edecek.
On emirden biri olan "Öldürmeyeceksin" emrine taban taban zýt bir emir
ama kutsal kitapta aynen böyle
anlatýlýyor. Sonu ise yürek parçalayýcý.
Kapýdan ilk çýkan çok sevdiði biricik
kýzý olmaz mý?.. Ama adak adaktýr. Sonu
aynen þöyle:)
*“Ve (kýzý) babasýna dedi. Bana þöyle
yapýlsýn. Beni iki ay býrak gideyim aþaðý
daðlara ineyim ve arkadaþlarýmla
beraber kýzlýðýma aðlayayým. Git dedi.
Ve arkadaþlarýyla beraber gitti kýzlýðýna
aðladý. Ve vaki oldu ki, iki ay sonunda
babasýnýn yanýna döndü. Ve adadýðý
adaða göre ona yaptý. Ve Ýsrail'de adet
oldu. Her yýl kýzlar Yeftah'ýn kýzý için
yýlda 4 gün yas tutmaya giderlerdi.”
(Hakimler 11/37-40)
*“Ve savaþtan dönen yüzbaþýlara binbaþýlara karþý Musa öfkelendi. Ve onlara
dedi. Bütün kadýnlarý sað mý býraktýnýz?

12
…..Ve þimdi çocuklar arasýndaki her
erkeði öldürün ve erkekle yatmýþ olan
her kadýný öldürün. Ve erkekle yatmamýþ olan bütün kadýn ve çocuklarý
kendiniz için sað býrakýn.” (Sayýlar 31/
14-18)
(Musa'ya bildirilen On emirden biri
de Sebt (Cumartesi) günü dünya iþleri
için çalýþmanýn yasaklanmasýydý.)
*“Ve Ýsrailoðullarý çölde iken Sebt
gününde odun toplayan bir adam buldular. Ve onu Musa ile Harun'un ve bütün
topluluðun önüne getirdiler. Ve onu
hapsettiler. Ve Rab Musa'ya dedi: "O
adam mutlaka öldürülecektir. Bütün
topluluk ordugâhýn dýþarýsýnda onu taþla
taþlayacaktýr." Ve adamý ordugâhýn
dýþarýsýna çýkardýlar ve Rabb'in Musa'ya
emrettiði gibi taþlayýp öldürdüler.”
(Sayýlar 15/ 32-36)
Kutsal kitap Tevrattan bu âyetleri
aktaran Dawkins haklý olarak kalemini
sivriltir. Nasýl sivriltmesin, kendini
bilmeyecek kadar sarhoþ olup iki kýzýndan çocuk sahibi olan bir Lût peygamber nasýl bir ahlâk örneði olabilir ki?
Hatta yazarýmýz kendini tutamayýp iþi
alaya dökerek: "Eðer bu bozuk aile
Sodom'un en ahlâklý ailesi ise insan
Tanrý'nýn Sodom þehrini yerle bir
etmesini anlayýþla karþýlayabilir."
Bir marifetmiþ gibi düþmanlarýný alt
ederse kapýdan ilk çýkacak kiþiyi
Tanrý'ya kurban etme adaðýnda bulunan
birini bugün kime örnek diye gösterebi-
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liriz? Ve hem de sýrf adaðý yerine gelsin
diye biricik kýzýný boðazlayan birini?
Ya bütün evli kadýnlarýn öldürülmesini, Sebt gününde çalýþtý diye zavallý
oduncunun taþlanarak can vermesini
emreden peygamber Musa'ya ne demeli?!.. Yazar yine haklý olarak: "Hayýr,
hayýr" diye söylenir. "Musa çaðdaþ ahlâkçýlar için iyi bir rol modeli olamaz."
Üstelik bu emri Musa Tanrý'dan
aldýðýna göre, günümüz insaný böyle bir
Tanrý'ya nasýl inanabilir?
Yazar: "Bütün bunlar sembolik ifadelerdir gerçeklerle ilgisi yoktur" diyenleri de aynen þöyle yanýtlar.
"Seçilmiþ metinlerin birer gerçeklik
deðil aynen sembolik olarak yorumlanmasý gerektiðini iddia etseler de bundan
kurtulamazlar. Ki bu onlarýn en gözde
taktikleridir. Hangi pasajlarýn sembolik,
hangilerinin gerçek olduðu hükmünü
verirken kýstasýmýz ne olacak?"
(S.233)
Gelecek sayýda Tevrat ve Ýncil'den
aktaracaðým, akýl ve mantýkla baðdaþtýrýlmasý imkânsýz iki âyet üzerindeki yorumlarýmla konumuzu sürdüreceðiz.
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BÝLGELÝK BELGELERÝ

Ah Ananda, Ah!..
Güngör Özyiðit, Psikolog

Makashyap Buda'ya gelir. Buda
eliyle onun baþýna dokunur.Ve
Makashyap aydýnlanýr. Coþkuyla dans
etmeye baþlar. Buda'nýn en yakýný
Ananda, Buda'ya sorar: "Ona ne oldu?
Ben kýrk yýldýr seninleyim. Neden
bende bu ýþýk ve coþku yok."

Evet, Ananda tam kýrk yýldýr
Buda'nýn yanýnda, dizi dibindedir. Ama
bir sorun vardýr. O Buda'nýn büyük
yeðeni olup, aðabeyi konumundadýr.
Sorun buradadýr. Ve Ananda kýrk sene
önce, Buda'nýn izleyicisi olmak için, bu
konumunu kullanarak þöyle bir öneride
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bulunur : "Ben senin
aðabeyinim ve beni kabul
ettiðin zaman izleyicilerinden
biri olacaðým. Ama bunun için
senden uyman gereken üç þey
istiyorum. Birincisi hep
seninle olacaðým. Yanýndan
hiç ayrýlmayacaðým. Bana
baþka yere git demeyesin.
Ýkinci olarak senin uyuduðun
odada uyuyacaðým. Senin gölgen gibi olacaðým. Ve üçüncüsü, herhangi bir zaman gündüz-gece,
herhangi birini getirdiðimde onun sorularýný yanýtlamak zorunda olacaksýn.
Þimdi zamaný deðil deyip ertelemeyeceksin. Henüz büyük yeðenin olarak
aðabeyin konumundayken senden bana
bu sözleri vermeni istiyorum."
Buda söz verir. Kýrk yýl boyunca
Ananda Buda'nýn yanýnda kalýr. Öne
sürdüðü þartlar kabul edilir. Ama
Ananda bir türlü gerçeðe eremez.
Akraba ayrýcalýðýndan yararlanarak
Buda'ya herkesten yakýn olmak isteði,
onu Budalýk ruhundan bir o kadar
uzaklaþtýrmýþ olur. Ondan çok sonra
gelen bir çok kiþi gözünün önünde
aydýnlandýðý halde ona hep sabýrla beklemek düþer. Çünkü tam teslim olamamýþtýr. Gerçek yolunda þartlý,
pazarlýklý bir teslimiyet geçerli deðildir.
Zira teslimiyetin ruhuna terstir böyle
bir tutum. Ananda Buda'ya buyurmakla
budalalýk etmiþtir. O yüzden Buda'ya
karþý büyüklük taslama fikri, teslimiyete koþul koymasý aydýnlanmasýna
engel olur. Ve ancak Buda öldükten
sonra aydýnlanabilir.
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Buda ölürken Ananda sorar : " Artýk
bizi terk ediyorsun, ne yapalým? Nasýl
eriþelim? Bundan böyle nasýl ilerleyip
yol alalým? Usta gittikten sonra biz
ömürler boyu karanlýkta kalacaðýz.
Bize yol gösterecek, bize rehberlik edecek kimse kalmayacak."
Bunun üzerine Buda der ki : "Senin
için iyi olacak Ananda. Ben yokken sen
kendi ýþýðýn olacaksýn. Yalnýzken daha
fazla kendine ait olduðunu gör. Destek
arama. Çünkü son engel destek
isteðidir."
Ve gerçekten Buda'nýn ölümünden bir
gün sonra Ananda aydýnlanýr. Kýrk yýl
boyunca Buda'nýn sevecenliði, ýþýðý
üzerine yaðdýðý halde Ananda'ya hiçbir
þey olmaz. Ne zamanki Buda ölür,
Ananda desteksiz kalýr. Desteði kendi
içinde bulur da aydýnlanýr.
Krishnamurti de ayný þeyi öðretir :
"Destek bulmaya birine yaslanmaya
çalýþma. Desteksiz ol. Bir ustaya tutunma. Hiçbir þeye tutunma."

SEVGÝ DÜNYASI

ÇÝN ERMÝÞÝ
Bir Çin ermiþi, ustasýnýn aydýnlanma
gününü kutluyormuþ. Bir çok taraftarý
ermiþin etrafýný sarmýþ. Hepsi birden
sormuþlar: " Biz bu adamýn senin ustan
olduðunu hiç duymadýk. Yanýnda hiç
görmedik. Bu durumda sana nasýl
ustalýk etmiþ olabilir ki ?" Çinli ermiþ
cevap verir: " Onun hep yanýnda olmak
istedim; ama o reddetti. Ve bu kabul
etmeyiþi sayesinde ben kendime
geldim, kendim oldum. Eðer kabul
etmiþ olsaydý, onun öðrencisi olarak
bütün sorumluluðu onun üstüne
yýkardým. Onun reddi beni þoke etti.
Ama bu meydan okuma bana beni
kazandýrdý. O günden sonra kimseye
gitmemeye karar verdim. Kendi baþýma
çalýþmaya baþladým. Zamanla neden
reddettiðini anladým. O beni kabul
etmeyerek aslýnda kendime fýrlatmýþtý.
Ustalýk yapmayarak usta olmamý
saðlamýþtý. Gerçekte reddetmek
suretiyle kabul etmiþti. O nedenle onu
ustam olarak her zaman saygýyla
anarým."
PÝTHAGORAS'IN
AYDINLANMASI
Gerçek her zaman burada ve þu
andadýr. Onu geçmiþte ve gelecekte
aramak ondan uzaklaþmak demektir.
Zihin, ya geçmiþe ya da geleceðe doðru
hareket eder. Zihin þu anda hareket
edemez. Oysa gerçek hemen þu
andadýr. Gerçeði ancak aramadýðýnda
bulabilirsin. Çünkü zihnin kendisi
gerçeðe engeldir. Hani bir þeyi hatýrla-
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mak için zihni zorlar, zorlarsýn ya bir
türlü hatýrlayamassýn ya. Artýk yorulup
umudu kesip hatýrlamayý býraktýðýnda,
o þey birden akla geliverir. Ayný onun
gibi zihni aradan çýkardýðýnda, özdeki
ýþýk açýða çýkar.
Büyük bilge Pithagoras Mýsýr'a gidip
Gizemcilik Okuluna baþ vurduðunda
ünlü bir matematikçi olduðu halde okul
yönetimi tarafýndan reddedilir.
Nedenini sorduðunda özel oruç ve
nefes eðitiminden geçmediði sürece
okula alýnamayacaðý söylenir.
Pithagoras "Ben bilgi için geldim; bir
tür disiplin için deðil" dediyse de
yöneticiler tutumlarýnda ýsrar ederek
þöyle derler: "Farklý olmazsan, bedenini gerçeðe göre akort etmezsen sana
bilgi veremeyiz. Biz gerçekte bilgiyle
deðil gerçek deneyimlerle ilgileniyoruz. Yaþanýp deneyime dönüþmedikçe
hiçbir bilgi, bilgi deðildir bize göre. O
nedenle kýrk gün oruç tutma ve nefes
egzersizleri yapman gerek. Pithagoras'a
verilen nefes tekniði þudur: "Dikkatini
kaþlarýnýn arasýna ver. Býrak bedenin
nefes özüyle dolsun ve baþýnýn
üzerinde ýþýk gibi fýþkýrsýn."
Pithagoras bu yöntemi sýký bir þekilde
uygulayarak aydýnlanmaya erer ve batý
dünyasý için gürül dürül akan manevi
bir çeþme olur. Üçüncü gözü açýldýðýnda þunlarý söyler: "Bu eðitimden önce
ancak akýl ve zekâ aracýlýðý ile anlayabiliyordum. Þimdi ise hissediyorum.
Artýk gerçek benim için bir kavram
deðil yaþam. Felsefeden çok bir deneyim. Var oluþsal bir deneyim."
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ZEN USTASI
Zihin hep öðrenmek ister. Öðrendiklerini ise geviþ getirir gibi çiðner durur.
Uygulamaya koymaz. Bilgiyi benimseyip içselleþtirmez. Eyleme geçmekten hep korkar. Çünkü sadece düþünüp
durduðunda ayný kalýr. Eyleme
geçtiðinde ise deðiþim baþlar. Ve her
yenilik insaný ürkütür. O yüzden insanlarýn çoðu yeniliðe karþý direnir. Oysa
insan bir bilgiyi alýp uyguladýðý zaman
daha üstününü almayý hak eder.
Bir zen tapýnaðýna iyi eðitimli bir zen
ustasý atanýr. Gelen usta her hafta
toplanan cemaate vaaz verir. Çok güzel
ve akýcý bir þekilde konuþmaktadýr.
Gelenler heyecanla coþkuyla dinlemektedirler. Konuþmadan çok etkilenmiþlerdir. Haftayý iple çekmektedirler.
Ertesi hafta geldiklerinde zen ustasý
yine ayný konuþmayý tekrarlar. Cemaat
buna pek bir anlam veremez. Biraz da
canlarý sýkýlýr. Üçüncü hafta da ayný
konuþma tekrarlanýnca cemaatin iyice
kafasý bozulur, sinirleri geriler ve zen
ustasýný hedef alan þu sorular sorulur:
"Sizin yalnýz bir tek vaazýnýz mý var?
Hep ayný þeyleri mi söyleyeceksiniz?
Sizi üç kez dinledik. Üçünde de ayný
sözleri papaðan gibi tekrarladýnýz. Sizin
baþka dersleriniz, anlatacaklarýnýz yok
mu? Hepsi bu mu?!"
Zen ustasý bilge kiþilerin sakin
haliyle sorularý yanýtlar: " Elbetki verilecek daha çok dersler var. Yeter ki siz
almak için geliniz. Ancak siz daha ilk
dersi öðrenip uygulamadýnýz ki. Öðren-
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mek sadece söylenilenleri duymak
deðil; duyduklarýnýzý aklýnýzla
ruhunuza benimsetmek ve uygulamaya
geçmektir. Eðer öðrendiklerinizi
davranýþlarýnýzla göstermezseniz;
benim size yeni bir bilgi öðretmem de
gereksiz hale gelir. O zaman birlikte
boþa vakit harcamýþ oluruz."
DÜZEN ÝNSANI KONFÜÇYÜS
Konfüçyüs akýl ve mantýða göre
davranmaktan yanadýr.Düzen ve disiplinin saygý ve itaatle saðlanabileceðini
düþünür. Ona göre toplumsal düzen
gökyüzü yasasýnýn yeryüzünde de
yürürlükte olmasýdýr. Bu ise saygý ve
itaate dayalý þu beþ tür insan iliþkisinden oluþur: yöneten - yönetilen, koca kadýn, baba -oðul, büyük kardeþ küçük kardeþ ve dost - dost arasýndaki
iliþkiler… Bunlarýn ilk dördünde yani
yöneten, koca, baba, büyük kardeþ
buyurur, ötekiler itaat eder. Ne var ki
buyurma doðruluk ve hak bilirlikle
yürütülmeli, itaat de saygý ve içtenlikle
uygulanmalýdýr. Dostluk iliþkisi ise
eþitlik ve saygýya dayanmalýdýr.
Ýnsaný akýl eðitir. Akla da doðru bilgi
yol gösterir. O nedenle Konfüçyüs bilginin en büyük iyilik olduðunu söyler.
Bu yüzden öðrenmek ve öðretmek
ÝNSAN olmanýn en belirgin niteliðidir
ve birbirimize vereceðimiz en iyi
hediye de bilgidir.
Konfüçyüs devleti ortak aklýn en üst
düzeyde ortaklanmasý olarak görür. Ve
devlet yönetiminde adaleti esas alýr.
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Bir gün daðlýk bir
yerde, kocasýný ve bir
süre sonra da oðlunu
kaplanlarýn parçaladýðý
bir kadýnýn acýklý feryadýna tanýk olur ve
sorar: "Böyle tehlikeli
bir yerde neden oturuyorsun?" Yaslý kadýnýn
yanýtý þu olur: " Çünkü
burada bana zulmeden
kimse yok…" Bunun
üzerine Konfüçyüs
öðrencilerine dönerek
"Evlatlarým" der "Bunu
hiç unutmayýn. Zalim bir
hükümet, yýrtýcý bir kaplandan daha korkunçtur."
YAÞLI BÝLGE
Lao Tsu 'yaþlý bilge' anlamýna gelir.
Asýl adý Li Tan 'dýr. Bu isim ona sonradan verilmiþtir. "Bilenler söylemez;
söyleyenler bilmez" sözü onundur. Evren ezeli ve ebedi bir enerjinin ürünüdür sözü de yine onun imzasýný taþýr.
Lao Tsu 'nin Tao felsefesi yol, tarz,
insanýn izlemesi gereken en doðru yol
anlamýndadýr. Ona göre gerçek, bilgiyi
zihinsel olarak bilmek deðil, onu
yaþantýya dönüþtürmekle gerçekleþmiþ
olur. Bunun için doðaya uyumlu bir
sadelik, alçakgönüllülük ve her þeyde
ölçülü bir tutumluluk gerekir. Ayrýca
merhametli bir yürekle kötülüðe bile
iyilikle karþýlýk verilmeli. Öylece
kötülük iyilikle yenilmeli, düþman
dosta dönüþmeli. Þöyle der: "Ýyilere

karþý iyilik gösteriyorum. Ýyi olmayanlara karþý yine iyilik gösteriyorum; bu
yolla hepsi iyi oluyor." Yani en kötüde
olana bile, sevgi dilimizi kullandýðýmýzda ve iyilik elimizi uzattýðýmýzda
ortada kötü kalmýyor.
LAO TSU - KONFÜÇYÜS
KARÞILAÞMASI
Konfüçyüs bir konuda danýþmak
üzere Lao Tsu'ye gider. Ve onun þu sözleri Konfüçyüs'e ayna tutar: "Ýyi bir
tüccar sanki deposu boþmuþ gibi
hazinelerini gizli tutar. Son derece
saygýn bir bilge, sade ve sýradan biri
gibi görünür. Kibirli davranýþlarý, süslü
püslü elbiseleri ve kendini diðerlerinden farklý, önemli biri gibi göstermeyi bir tarafa býrak. Bunlar senin
kiþiliðine hiçbir gerçek deðer katmaz."

18
Lao Tsu,
'tantra' denen erdirme
teknikleriyle
zihin engelini aþarak aydýnlanmaya
eriþmiþ bir
bilgedir.
Konfüçyüs
onun deðerini bilir. Ve
bunun için
sözlerine
katlanýr,
uyarýlarýna
kulak verir.
Ve o bir türlü doymak bilmeyen öðrenme þevki ile
Lao Tsu'ye sorar: "Ýyi nedir? Ýnsan ne
yapmalýdýr? Kötü nedir? Açýkça tanýmla" Lao Tsu der ki: "Tanýmlar kargaþa
yaratýr; çünkü tanýmlamak ayrým yapmak demektir. Böylece ikilik yaratmýþ
olursun. Oysa varoluþ yekpâre, yani tek
bir bütündür. Tanýmlamak gerçeði parçalar; bu yüzden tanýmlama. Gerçeði
kavram kalýplarýna hapsetme. Neyin iyi
neyin kötü olduðunu söyleme."
Konfüçyüs bu sözlere "O zaman
insanlara nasýl yol gösterilebilir? Nasýl
onlara bir þeyler öðretilebilir? Ýyi insan
olmalarý nasýl saðlanabilir? " diye karþý
çýkar. Lao Tsu ise þunu söyler: "Ýnsanlarý düzeltmeye çalýþan din adamlarý
daha çok çekiþmeye kavgaya neden
olmuþlardýr. Ýnsanlarý öncelikle din
adamlarýnýn, politikacýlarýn baskýsýndan
ve yönlendirmelerinden kurtarmak
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lâzým. Ýnsanlarý rahat ve özgür
býrakalým. Geliþmeye uygun bir ortam
oluþturalým, bu yeter. Ýçsel yasa yeterlidir; buna inanmak gerekir…"
Konfüçyüs bu görüþmeden sonra ruhsal olarak çok sarsýlýr. Geceleri uyuyamaz bir süre. Ve Lao Tsu ile ilgili
olarak öðrencilerine þöyle bir portre
çizer: "Biliyorum ki, kuþlarýn uçmak
için kanatlarý, balýklarýn yüzmek için
yüzgeçleri, vahþi hayvanlarýn hýzlý koþmak için ayaklarý var. Ayaklar için
tuzaklar, balýklar için aðlar, kanatlar
için de oklar vardýr. Fakat ejderhaya
gelince, onun rüzgâr ve bulutlar
üzerinde nasýl göðe yükseldiðini
bilmiyorum. Ben Lao Tsu'yi gördüm.
Ben bugün bir ejderha gördüm."
Lao Tsu ise Konfüçyüs allak bullak
olarak gittiðinde, kahkahalar atarak
gülmektedir. "Neden böyle gülüyorsun?" diyenlere "Zihin anlayýþa öylesine engel olur ki Konfüçyüs'ün zihni
bile farklý deðil. O yüzden beni anlayamadý" der.
Bitkiyi dýþarýdan aþýlamaya kalkmak
onun öz doðasýný bozabilir. Ýnsan için
de ayný þey geçerli. Bilgiyi, iyiliði dýþtan dayatmak, insaný belli bir kalýba
dökmek yerine, kiþinin kendi özünü,
içsel doðasýný desteklemek gerekmektedir. Doðalý ve olaný kabullenmeme
insanda ego yaratýr. Ego ise zihnin
yarattýðý sahte benlik demektir. Ego'larý
insanlarý kurtarmaya seferber etmek
yerine, Ego'dan kurtulmak daha doðru
bir yol olsa gerek.
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Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi
Çeviren ve Derleyen: Zuhal Voigt
Çinliler onu "Chin" diye adlandýrýyorlar, Hintliler "Prana",
Kýzýlderililere göre o "Tanrýnýn Nefesi". Þamanlar ve þifacýlar onu
hissedebiliyor, görebiliyorlar hattâ ve tüm evreni ve yaþayanlarý
dolduran bu enerjiyi kullanarak hastalýklarý iyileþtirebiliyorlar.
Günümüz nörologlarý bu asýrlýk þifa yöntemleri ile "sezgi"
dediðimiz þey arasýnda bir baðlantý olduðunu düþünüyorlar.
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1897-1957 yýllarý arasýnda yaþamýþ
olan Avusturya'lý psikolog Wilhelm
Reich, tüm varlýklarý dolduran ve kendisinin "Orgon" adýný verdiði bu görünmeyen enerjiyi ölçebilen bir alet icat
ettiðini düþünüyordu. Hattâ bu aleti
göstermek üzere gidip, ünlü fizikçi
Einstein'ýn kapýsýný çaldý. Ne yazýk ki
Einstein ikna olamamýþtý, aletin ölçtüðünü zannettiði þeylerin subjektif nitelik gösterdiðini ve bilimsel bir deðere
sahip olmadýðýný kendisine söyledi.
Reich 1957 deki intiharýna kadar, bilim
dünyasýnýn deðerini anlamadýðý bir
buluþ yapmýþ olduðundan emindi.
Nobelli Kuantum fizikçisi Max Planck
da yaþamý boyunca, bu her þeyi bir
arada tutan enerjiyi ispatlayacak olgularý aramýþ ama, tam bir kýsmýný bulduðunu sandýðýnda, daha büyük enerjilere rastlamýþ olduðunu itiraf etmiþtir.
Oysa bu düþünce ve mevcut tüm varlýklarý ve her þeyi kapsayan evrensel
bir enerji kavramý, neredeyse insanlýk
tarihi kadar eskidir. Þamanlar,
"Huaskas" adýný verdikleri bu parlayan
enerji sahalarýný görebilirler, onlara
göre örneðin Hz.Ýsa'nýn ve azizlerin
temsili resimlerinde, baþlarý üzerinde
gösterilen "hâle" gibi görünmektedir bu
saha. Asyalý þifacýlar, tüm bedenimiz
içinden akan ve "Chi" dedikleri bu
enerjiye elleriyle dokunduklarýný ifade
ederler. Bu enerji zedelendiðinde veya
akýþý engellendiðinde organlarýmýz
hastalanýr. Þifacý yaptýðý iþle, enerji
dengesini yeniden saðlar. Kaynaðý
Japonya olan "Reiki" nin veya
Çinlilerin Akupunktur iðnelerinin iþlevi
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de aslýnda budur. Hintli "Prana"
þifacýlarýnýn yaptýðý ise, daha hastalýklar ortaya çýkmadan enerji akýþýný
dengede tutmak ve böylece hastalýklarýn oluþmasýný önlemektir. Hattâ
Hindistan ve Çin'de bugün bile, bu
geleneksel þifa metodlarýnýn uygulayýcýlarý, hasta saðlýklý olduðu sürece
para alýrlar, hastalýk ortaya çýkmýþsa,
kiþi saðlýðýna yeniden kavuþuncaya
kadar, tedavilerini bedava yaparlar.
Narkozsuz Ameliyat ve
Akupunktur'un Yükseliþi
1971 senesinde, Amerikalý star
gazeteci James Reston (New York
Times) o zamanki Amerikan Dýþ Ýþleri
Bakaný Henry Kissinger' in Çin'e yaptýðý geziye katýldý. Çinli doktorlarýn
orada kendisine, narkozsuz ve tamamen bilinçli haldeyken, akupunktur
yoluyla yaptýklarý apandisit ameliyatý,
Geleneksel Çin Týbbý'nýn (TCM) bir
anda tüm dünyada tanýnmasýna yol açtý.
Günümüzde Akupunktur yalnýzca
narkozsuz ameliyatlarda deðil, birçok
tedavi þekillerinde ve hemen her hastalýk çeþidinde, destekleyici bir metod
olarak kullanýlmakta. Bu kadar yaygýn
olmasýnýn önemli bir nedeni de,
Akupunktur'un hiçbir yan tesirinin
bulunmamasý.
2000 yýldan fazla bir zamanlýk yazýlý
geçmiþi ve çeþitli anlayýþ ve tedavi
biçimleri bulunan Akupunktur tedavileri, 1950 li senelerde, bizzat Mao Tsetung tarafýndan bir çatý altýnda
toplatýldý ve Ýngilizce "Traditional
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Chinese Medicine" (TCM) adý altýnda
birleþtirildi ve o zamandan beri Çin
halkýnýn saðlýðýnýn korunmasý gayesine
hizmet için kullanýlmakta.
Enerji Meridyenleri
TCM'e göre, bedenimizde, organlarýmýzla doðrudan baðlantýsý olan,
altýsý önde, altýsý arkada olmak üzere
12 meridyen (Jing Mai) ve bunlarýn
üzerinde de, derinin tam altýnda yer
alan 800 kadar enerji noktasý bulunmakta. TCM doktorlarý deri altýndaki
bu noktalarýn yerini tesbit edebiliyor ve
Akupunktur iðnelerini tam bu noktalara
batýrýyorlar. Ayrýca nabýz atýþýnýn hissedildiði bilek iç kýsmýnda da, üç enerji
akýmý birbirinin üzerinden geçmekte.
TCM doktorlarý bu noktalarý da teþhislerinde kullanýyorlar. Nabýz noktalarýnýn 32 çeþit olan durumu, onlara kiþinin enerji saðlýðý üzerine bilgi veriyor.
Teþhiste, kiþinin dilinin rengi, ses tonu,
bedeninin duruþu hatta kiþinin fizyonomisi bile rol oynuyor. Chi, yani enerji,
24 saatlik bir ritmle meridyenler üzerinden bedeni dolaþýyor ve her kiþinin
enerjisinin en yüksek olduðu zaman da
tamamen kiþisel oluyor. Bu enerjinin
kesilmeden ve engellenmeden dolaþabilmesi, kiþinin saðlýðý için þart. Kiþisel
enerjinin, insanýn doðumundan itibaren
var olduðu ve evrensel enerji ile sürekli
baðlantýda olduðu düþünülüyor.
Kiþisel tedavi üzerine kurulu TCM,
her ne kadar modern týp bilimi tarafýndan hâlâ resmen kabul edilmese de,
tedavisinin baþarýlý sonuçlarý görmez-
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den gelinecek gibi de deðil.
Hamburg'da yaþayan TCM doktoru Ute
Prügner, "Bu tedavi þeklini bizzat
kendinde denememiþ olanlar, bu konuda birþey söyleyemez ancak onu bizzat
yaþamýþ olanlar, onun gerçek olduðunu
bilebilirler." diyor. Viyanalý Filozof
Profesör Fritz Wallner ise, TCM'in
modern týp bilimiyle eþdeðerli
olduðunu ifade ediyor.
Çakralar ve Karnýmýzdaki Beyin
Ýnsan bedeninin tüm dünyada en yaygýn olarak tanýnmýþ olan enerji merkezleri ise "Çakra" ismiyle bilinen noktalar. Bu isim bir Hint dili olan Sanskritçe'den geliyor. Bu bilgi Asya'da olduðu
kadar, Maya ve Ýnka medeniyetlerinde
ve Kuzey Amerika'nýn kýzýlderililerinde
de aynen mevcut. Hint "Kundalini"
öðretisine göre, kuyruk sokumunun
bitiminde bulunan "Yýlan Gücü" (Kundalini) kývrýlmýþ bir halde uyumakta ve
uyandýrýlmayý beklemektedir. Yine bu
öðretiye göre, bu konularla ilgilenenlerin de bildiði gibi, bedende yedi
temel çakra vardýr. (Baþka kültürlerde
çakra sayýsý dokuza kadar çýkar) Bunlar
bedende aþaðýdan yukarýya olmak üzere, Kök Çakrasý, Hara (Sakral) Çakra,
Solar Pleksus Çakrasý, Kalp Çakrasý,
Boðaz Çakrasý, Üçüncü Göz Çakrasý,
Taç Çakra olmak üzere sýralanýr. Bu
çakralarýn her biri bedenimizdeki
çeþitli biyolojik ve psikolojik olgularý
kontrol ederler.
Bu enerji merkezlerini harekete
geçirmek ve yaþam enerjisinin kesilme-
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den akmasýný saðlamak üzere, Yoga,
Meditasyon, Akupunktur, Akupressur
(Enerji merkezlerine basýnç uygulama),
Shiatsu (Masaj), Moxibustion (Isý
uygulama) Reiki (Elle tesir verme) gibi
çeþitli öðretilerin çeþitli medotlarý
vardýr. Yaþam enerjisinin çýkýþ ve yine
bedene dönüþ noktasýnýn ise, insan
göbeðinin iki parmak aþaðýsýnda
olduðu düþünülür. Bu noktaya
"Dantien" denilmektedir ve "Yaþam
Okyanusu" veya "Karýndaki Beyin"
gibi isimleri de vardýr.
Yaþam enerjisi konusunda batýdakilerden çok daha bilgili ve deneyimli
olan doðu toplumlarý, "Dantien"i
uyarmak ve enerji akýþýný ayakta tutmak için çeþitli yöntemler kullanýrlar.
Bu yüzden örneðin Japon veya Çin
þehirlerinin caddelerinde, toplu olarak
Tai-Chi hareketleri yapan insanlara
rastlamak her zaman mümkündür. Hattâ Çin'de soðuk mevsimlerde insanlar
"Dantien" bölgesine yün þallar ve bantlar sararak, enerji merkezini korurlar.
TCM doktoru Ute Prügner, bu bölgenin kendimizi nasýl hissettiðimiz
konusunda çok önemli rolü olduðunu
söylüyor. " Bazý insanlarýn bu bölgeyle
iliþkisi iyidir, bazýlarý ise kendi enerji
merkezlerine uzaktýrlar. Hattâ bazýlarý,
bazý insanlar örneðin nasýl müziðe veya
resme yetenekli ise, Dantien bölgesinin
spontan çalýþmasý ile ilgili doðuþtan
özel bir yetenek taþýrlar. Ama çeþitli
yöntemlerle bu bölgeyi harekete
geçirmek de mümkündür. Dantien bölgesi geliþmiþ kiþiler, gerçekleri baþka

gözlerle görürler. Daha doðrusu her
þeyi gerçekte olduðu gibi görürler, yani
süptil maddenin titreþimlerini de
algýlayabilirler."
"I-Ging/ Deðiþimlerin Kitabý" isimli
dünyaca meþhur kitabýn yazarý ve Asya
uzmaný Christopher Markert, hemen
herkesin tanýdýðý bir duyguyu da þöyle
izah ediyor: "Eðer inandýðýmýza veya
içten emin olduðumuz bir þeye karþý
olan bir þey düþünür veya yaparsak,
bedenimizin ortalarýnda bir yerde bizi
rahatsýz eden birþeyler hissederiz."
Baþka bir deyiþle, sanki midemize bir
kramp girer veya karnýmýzdan bir yerden içimiz çekilir. Bu, enerji giriþ ve
çýkýþ merkezimizin bize bir uyarýsýdýr.
Markert: " Dantien bize ne yapmamýz
gerektiðini söylemez ama neyin yanlýþ
olduðunu hissettirir." diyor.
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Yine Markert'e göre, Dantien bölgesini uyanýk tutan, bu bölgeyle iyi iliþki
içinde olan insanlar, baþkalarý içinde
farkedilirler. Onlar sakin, kendine
hâkim, özverili, yardýmsever, sorumlu
kiþilerdir. Baþka insanlar onlarýn yanýnda olmaktan mutlu olur ve neden
olduðunu kendileri de bilmeden hep bu
kiþilerin yakýnýnda olmak isterler.Bu
belki onlarýn iç huzurundan, iç gülümsemelerinden kaynaklanmaktadýr.
Amerikalý beyin bilgini Antonio
Damasio, 1980 lerde yaptýðý araþtýrmalarla, akademik çevrelerde çok ses
getirdi. Damasio, insanýn verdiði kararlarda, aklýnýn aslýnda duygusal bir karar
merkezine sadece danýþmanlýk yapmýþ
olduðunu ispat etti. Damasio,
nörologlarýn "Büyük O" (o "üçüncü
þahýs zamiri" anlamýnda) adýný verdikleri bu duygusal merkezin, beynin içindeki limbik sistemde olduðunu tahmin
ediyordu.
Sezgilerimiz ve Kararlarýmýz
Ýnsan olarak her gün en basitinden,
en karýþýk olanýna kadar, yüzlerce karar
vermek zorunda kalýrýz. Bu kararlar ve
bu kararlarýn sonucundaki eylemlerimiz, her adýmýmýzda yaþamýmýza
refakat eder. Eylemlerimizin sonuçlarýna da tabii ki katlanmak zorunda
kalýrýz. Bazen bir kararý verirken veya
bir iþi yapmaya hazýrlanýrken,
kendimizi son derecede rahatsýz
hissederiz. Bize bu rahatsýzlýk hissini
duyuran, içimizde bir yerlerden kopup
gelen sezgilerimizdir. Bu sezgiler
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kendilerini, kararlarýmýzý verirken, mide ve karýn bölgemizde oluþan kramp,
bir çeþit burkulma ve hoþnutsuzluk hisleri þeklinde belli ederler. Yani Dantien
bölgemiz harekete geçmiþ, bizi ikaz
etmektedir. Ýþte bu hislere daha fazla
kulak vermekle, demek ki, bedenimizin
içinde akmakta olan evrensel enerjinin
bizlere yön vermesine olanak tanýmýþ
oluyoruz. Bu þekilde belki de sonuçta
yaþamýmýzý kolaylaþtýracak, en azýndan
kendi kendimizle daha barýþýk bir halde
yaþamýmýzý sürdürmemize olanak
saðlayacak bir mekanizmayý harekete
geçiriyoruz.
Hal böyleyken de, kararlarýmýzý
doðrudan etkileyecek olan duygusal
merkezin engellenmeden çalýþmasýna,
yani evrensel yaþam enerjisinin akýþ
halinde olmasýna, dolayýsile bedenimizin yaþam enerjisinin düzgün
iþlemesine dikkat etmemizin, herþeyden önce kendi yararýmýza olacaðý da
gayet açýk bir þekilde ortadadýr. Son
yüzyýlýn en büyük dahilerinden, enerji
formülünün kaþifi Einstein, sezgilerimiz ve dolayýsiyle, anlaþýldýðýna göre
karýn bölgemizde oturan ikaz mekanizmamýz hakkýnda þu tesbiti yapýyor:
"Aslýnda geçerli olan tek þey
sezgimizdir. Sezgisel akýl bir hediyedir
ve rasyonel akýl sadýk bir hizmetkârdýr.
Biz ise sonuçta, hizmetkâra saygý
gösteren ama hediyeyi tamamen unutmuþ olan bir toplum yarattýk."
Alýntýlar:
P.M. Bilim Dergisi /Karsten Flohr
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Dalai Lama’dan
Yaþama Dair Görüþler
Derleyen: Nihal Gürsoy

Tibet'in ruhani Lideri Dalai Lama,
TENZÝN GYATSO, henüz iki yaþýnda
onüçüncü Dalai Lama'nýn reenkarnasyonu olarak kabul edildi ve Tibet'in
baþkenti Lhasa'ya getirildi. Burada iki
yýl süren sýnavlarýn ve eðitimin ardýndan ondördüncü Dalai Lama olarak
onurlandýrýldý. 1959 yýlýnda, Çin'in
Tibet'i iþgalinin ardýndan Hindistan'da
sürgüne zorlandý. Sürgün'de Tibet
ulusunun lideri olarak, yorulmak
bilmez bir çabayla ve tümüyle þiddete
karþý bir tavýrla Tibet'in baðýmsýzlýðý
için çalýþtý. Þiddet karþýtý çabalarýnýn
bir sonucu olarak 1989 yýlýnda

dünyanýn en önemli ruhani liderleri
arasýnda kabul edildi ve Nobel Barýþ
Ödülü'ne layýk görüldü.
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Dalai Lama'nýn nasýl daha iyi bir
insan olunacaðý ve yaþamýmýzý en iyi
þekilde nasýl deðerlendirebileceðimize
dair görüþlerini açýklayan konuþmalarý
2000 yýlýnýn mart ayýnda
Dharamsala'daki evinde Tibet'çe olarak
gerçekleþmiþ, kayda alýnarak Cristian
Bruyat ve Matthieu Ricard tarafýndan
tercüme edilerek kitaplaþtýrýlmýþtýr.
Matthieu Ricard 2001 yýlýnda Nepal'de
Shechen Manastýrý'nda kitap için
yazdýðý önsözde, Dalai Lama'nýn en çor
dikkatini çeken özelliklerinden þöyle
söz etmiþtir: "Onun olduðu her yerde
barýþ ve huzur duygusu hakim, kiminle
karþýlaþýrsa karþýlaþsýn, ister eski bir
arkadaþ, ister bir ziyaretçi veya yoldan
geçen biri olsun, o her zaman o anda
ve tamamýyla orada mevcut, herkesin
yüzüne o çok özel iyilik, yalýnlýk ve
sýnýrsýz mizah ifadesiyle bakýyor." "
Öðütleri çoðunlukla basit. Karmaþýk
olmayý anlamsýz buluyor. Bazýlarý
sürekli "iyi kalpli olmalýyýz" diye
tekrarlamasýný sýkýcý ve safça buluyor
olsa da o bunun nedenini yine kendi
tarzýyla þöyle cevaplýyor;" "Bu
gerçeðin ta kendisi çünkü gerçekten iyi
kalpli olmak oldukça zor, diðer yandan
içimizde bu temel niteliði büyütmezsek
eðer, dünya barýþýndan ya da baþka
büyük fikirlerden bahsetmek boþ laftan
öteye geçmez." "Hepimizde bulunan,
hepimizin sahip olduðu iyilik ve sevgi
potansiyelini gündelik deneyimlerimizle geliþtirebileceðimizi evrensel
doðrularý düþünce ve hareketlerimize
yedirebildiðimiz oranda ilerleme
saðlayabileceðimizi ve bunun dýþýndaki
çabalarýn insanlýðý mutsuzluða
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sürükleyeceðini vurguluyor. Hepimizin,
insanlýk ailesinin bir üyesi olarak, tüm
varlýklarýn koruyucusu olma ve barýþ
yapýcý bilincimizi geliþtirme konusunda
evrensel sorumluluða sahip olmamýz
gerektiðini hatýrlatýyor."
Dalai Lama ile yapýlan tüm bu
görüþmeler esnasýnda, düþüncelerini
özgürce, açýk ve anlaþýlýr biçimde ifade
etmesi, olduðu gibi davranmasý,
çocukçu neþesi, problemlerle samimi
bir biçimde ayný zamanda tarafsýz
olarak ilgilenmesi, dikkati çeken önemli özellikleri olarak belirtiliyor.
"Kelimeleri o kadar yalýndý ki, asýl
noktaya doðru ilerlemenizi saðlýyordu.
Bu yalýnlýkta bir o kadar da derinlik
vardý. Herhangi bir sorunun kafasýnda
net bir cevabý yoksa ya da içinde hissettiði bir gerçeðe karþýlýk gelmiyorsa
rahat ve þaþkýn bir ifadeyle "bilmiyorum" diyordu."
"Budist kavramlarla ve kendisiyle
ilgili hiçbir þey kanýtlamaya çalýþmýyordu. Sýklýkla "ben sadece bir keþiþim" diyor, tek hedefinin insanlarýn
mutlu ve doðru yaþamalarýna yardým
edebilmek için deneyimlerini baþkalarýyla mümkün olan en etkili biçimde
paylaþmak olduðunu dile getiriyordu. "
"Herkesin din dýþý bir maneviyat"
geliþtirmesine yönelik düþünceleri
Budist kavramlar hiç kullanýlmadan,
buna özellikle Dalai Lama'nýn kendisi
tarafýndan çok özen gösterilerek açýklanmýþtýr.
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Dalai Lama'nýn yaþama ve insana ait
görüþlerinden bazýlarýný kýsa baþlýklar
altýnda vermeye çalýþacaðýz.
YAÞAMIN DÖNEMLERÝ VE
DURUMLARI
GENÇLERE:
Dolaysýz, samimi ve yetiþkinlere
oranla çok daha açýk ve esnektirler.
Yeniliklere son derece açýk olduklarýndan yaþam seçimlerini ve yaþama
biçimlerini, tüm hayatlarýný derinden
etkileyecek olan düþünce faaliyetlerinin
doðru kullanýlmasýný "çocukluk ve
gençlik" dediðimiz bu özel dönemde
kazanmalarý çok önemlidir. Bununla
ilgili olarak yapýlacak þeylerin en
baþýnda, geniþ anlamda tam bir eðitim
almalarýný saðlamak gelir. Bu sadece
bilgi kazanmak anlamýnda deðil, ayný
zamanda temel insani nitelikleri de
geliþtirerek yapýlmalýdýr. Týpký gýdanýn
ve bedensel korunmanýn gelecekteki
saðlýðýmýza yaptýðý katkýlar gibi
düþünebiliriz bunu. Gençlere okul yýllarýný, hayatlarýnýn en önemli zamanlarý
olarak deðerlendirmelerini tavsiye
ediyorum aksi takdirde ileride bu
boþluðu doldurmalarý çok zor olacaktýr.
Ýnsan, çocukluktan baþlayarak baþka
insanlarla geçinmeyi ve onlara yardým
etmeyi öðrenmelidir. Kavgalar ve çatýþmalar özellikle çocukluk ve ilk gençlik
döneminde kaçýnýlmaz olsa da asýl
mesele, çözüm üretmek ve kin beslememek, affetmeyi baþarabilmek, hoþ
görmeyi öðrenip, uygulamaya koyabilmektir. Hayatýn kolay olmadýðýný
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zamanýnda fark etmek önemlidir.
Yaþamdan en iyi þekilde faydalanmak
ve problemler çýktýðýnda cesaretimizi
yitirmemek için gençlerin manevi güçlerini artýrmalarý gerekir.
Bazen çocuklarýn ölüm gibi ciddi konular üzerine düþünmediklerini sanýrýz.
Sorduklarý sorularý duyduðumuz
zaman, ciddi meselelere nasýl kafa yorduklarýný anlarýz özellikle ölümden
sonra ne olduðu konusunda oldukça
meraklýdýrlar.
Çocukluk döneminde zeka açýlýr,
geliþir ve zihinlerimiz sorularla doludur. Bilgiye duyulan bu açlýk kiþisel
geliþimin temelidir. Dünyayý merak
ettikçe, olaylarýn nasýl ve niçin þimdiki
gibi olduklarýný araþtýrdýkça zihinlerimiz berraklaþýr ve insiyatif geliþtiririz.
Modern toplumda benim doðal insan
nitelikleri olarak kabul ettiðim kibarlýk, merhamet, þefkat, anlayýþ, zerafet
ve baðýþlama gibi özellikleri ihmal
ediyoruz.
Çocuklar birbirlerine ýrklarýný,
mezheplerini, aile ve kariyerlerini sormazlar. Asýl olan diðerinin de bizim
gibi insan olmasýdýr. Onunla arkadaþ
olmaya çalýþýrýz. Kolaylýkla da arkadaþ
ediniriz. Büyüdükçe þefkate dostluða,
karþýlýklý desteðe, sevgiye daha az
önem vermeye baþlarýz. Onun yerine
din, dil, ulus, ýrk, zenginlik, aile, kariyer gibi kavramlarýn üzerinde durmaya
baþlarýz. Asýl olaný unutup, önemsiz
olana deðer vermeye baþlarýz. On beþ onaltý yaþýnda olanlardan, çocukken
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sahip olduklarý tazeliðin yok olmasýna
izin vermemelerini ve buna daima
deðer vermelerini rica ediyorum. Bizi
insan yapan þeyin ne olduðunu tekrar
tekrar düþünün. Kendi gerçek doðanýza
sarsýlmaz bir güven geliþtirin ve kendinize güven kazanýn.
Bana göre bir insanýn hayatta baþarýlý
olmasý için kendine güvenmesi ve
ayaklarýnýn yere saðlam basmasý
gerekir. Aptal bir kendini beðenmiþlikten deðil, gizli potansiyelimizi farketmekten bahsediyorum, bu
davranýþlarýmýzý her zaman düzeltebileceðimizi, kendimizi zenginleþtirip
geliþtirebileceðimizi ve ümitsiz hiçbir
þeyin olmadýðýný bilmek demek.
Bazý gençler yaþamda gerçekten ne
istediklerini bilmeden yola çýkýyorlar.
Bir iþten diðerine geçerek ve sonunda
hepsini býrakarak ilham veren hiçbir
þeyin olmadýðýný düþünüyorlar. Her
þeyin bir anda yolunda gitmesini bekliyor ve problemlerinin mucizevi bir
þekilde çözülmesini istiyorlar.
Bütün etmenleri ve kriterleri göz
önüne alýn, hangi fýrsatlarýn sizin durumunuz için daha uygun olacaðýný
düþünün ve sonra seçiminizi yapýn.
Böyle uzun ve doðru düþünerek karara
vardýðýnýzda ona asýlýn. Problemlerin
üstesinden gelmek için kararlý olun,
kendinize güvenin ve tüm enerjinizi
ortaya koyun baþaracaksýnýz. Bu
dünyada her yönüyle sorunsuz hiçbir
þey yoktur. Bu dünyada istinasýz herkes
zorluklarla karþýlaþýr.
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YETÝÞKÝNLERE:
Yukarýda söylediklerimiz, ayný
biçimiyle olgunluk dönemine girenler
için de çalýþma ve aile hayatlarý
bakýmýndan geçerlidir.
Günümüzde, toplumun ve bireyin kaderinin iki farklý þey olduðunu düþünme eðilimindeyiz. Asýl mesele bireydir,
topluluk deðil. Bakýþýmýzý biraz geniþleterek, uzun vadede bu yaklaþýmýn
hiçbir anlamý olmadýðýný göreceðiz.
Çevrenize bir bakýn. Güzel döþenmiþ
bir ev, garajda bir araba, bankada para,
iyi bir sosyal statü sizin mutlu olacaðýnýz anlamýna gelmez. Müzik,
resim, sanat gibi estetik tatminler, sahip
olduklarýmýzla ilgili kaba tatminlerden
daha derine inebilirler ancak görme ve
iþitmeyle ilintili þeyler asla kalýcý bir
manevi tatminin yerleþmesine neden
olamazlar.
Asýl mesele, manevi yeterliliktir.
Elbette, temel ihtiyaçlarýmýzý karþýlamak zorundayýz. Bu hepimizin yaþamak için hakký. Yaþamak için ihtiyacýmýz olana sahip olmalýyýz. Eðer
bunun için grev yapmak, protesto
etmek gerekiyorsa yapalým. Ama genel
olarak asla tatmin olmuyorsak ve hep
daha fazlasýný arýyorsak, mutlu olamayacaðýz ve hep bir þeylerin eksikliðini
hissedeceðiz.
Manevi mutluluðu, maddi koþullar ya
da duygusal doyum belirlemez. Bu zihnimize baðlýdýr. En hayati þey, manevi

SEVGÝ DÜNYASI

28
mutluluðu yakalamanýn ne
kadar önemli olduðunu
bilmektir. Bunu baþarmak,
gerçek baþarýnýn kendisidir. Sevgi ve þefkat
duyalým, bu ikisi yaþama
anlam kazandýrýr. Gerisi
aksesuardýr, yapabilmek
elimizdedir, hepimizde bu
potansiyel var. Ýþte burada
sizlere benim Budizm'den
önceki dinimi açýklýyorum.
Tapýnaðý yürektir, doktrini
sevgi ve þefkat. Ahlâký
sevmek ve nasýl olursa olsunlar
baþkalarýna yardým etmek, herhangi bir
dinden veya dini inanýþý olmayan
herkesi bir görebilmek. Ýyi ve açýk
olmak, olumlu düþünceler beslemek,
haksýzlarý baðýþlamak, herkese dostça
davranmak, ýstýrap çekenlerin, yoksullarýn yardýmýna koþmak, verebilmek,
cömertlik, misafir sevmek, kendini asla
baþkalarýndan üstün görmemek, hizmet
edebilmek.
Bu saydýðým öðütler size çok basit
gelebilir ama uygulamadan ne kadar
mutlu olup olmayacaðýnýzý anlamanýza
imkân yoktur. Bu dünyada mutlu
olmak istiyorsak baþka bir þansýmýz da
yoktur.
Ýnsani aklýmýzý doðru kullanmanýn
yolu da buradan geçer.
Mutsuzluðumuzdan þartlarý veya
baþkalarýný sorumlu tutmak bizi daha
çok mutsuz eder ve yaþamý deðerlendirmemizi geciktirir.

YAÞLILARA:
Yaþlandýðýmýzda, eðer dini inancýmýz
yoksa kabul etmemiz gereken en
önemli þey, temel acýlarýmýzýn (doðumhastalýk-yaþlýlýk-ölüm) hayatýn bir
parçasý olduðudur. Doðduðumuz andan
itibaren, yaþlanmayý ve ölümü
engelleyemeyiz. Bunun haksýzlýk
olduðunu ya da farklý olmasý gerektiðini düþünmek, söylemek yararsýzdýr.
Çünkü böyle oluyor. Eðer, çok yaþlandýðýnýzý ve ölüme yaklaþtýðýnýzý
düþünüyorsanýz, genç yaþta ölen insanlarý düþünün ve uzun bir yaþamýnýz
olduðu için keyiflenin. Eðer,
yaþamýnýzý dolu dolu yaþadýysanýz, bu
süreçte topluma ve insanlarla yaptýðýnýz iþ ve eylemlerde katkýda bulunduðunuzu, faydalý ve içten niyetlerle
hareket ettiðiniz düþünüyorsanýz, bu
demektir ki, þu anda üzülmek için
hiçbir neden yok.
Dini bir inancýnýz varsa, buna uygun
olarak ibadet edin, dua edin, meditas-
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yon yapýn. Eðer zihniniz yeterince dinginse doðum, hastalýk ve yaþlýlýkla
ölümün her insanýn hayatýnýn bir parçasý
olduðu ve kaçýnýlmaz üzerinde yoðunlaþýn. Bunu tam anlamýyla kabul ederseniz daha huzurlu bir þekilde yaþlandýðýnýzý göreceksiniz.
Yaþlandýðýnýzda kendinizi kandýrmadan
bunun gerçekten ne anlama geldiðini fark
edin ve bu durumdan faydalanmaya
çalýþýn.
Baðlý olduðunuz dünyaya ve topluma
hâlâ nasýl katkýda bulunabileceðinizi
sorun kendinize. Kazandýðýnýz deneyim
ve birikimlerle ailenize, sevdiklerinize,
insanlara çok yararlý olacaðýnýzdan emin
olun. Yaþamýnýz hakkýnda konuþun,
deneyimlerinizi paylaþýn. Torunlarýnýz
varsa onlarla olmaktan hoþlanýyorsanýz,
bazý düþünce ve görüþlerinizi onlara
aktarýn. Ayrýca þu bütün gün kavga eden,
þikâyet eden yaþlý insanlara benzemeyin.
Enerjinizi böyle harcamayýn. Kimse sizden hoþlanmaz ve yaþlýlýk gerçek bir
sýkýntý olur.
AÝLE HAYATI SÜRENLERE:
Aile, toplumun temel birimidir. Eðer
aile huzur ve insani deðerlerle
yönetilirse, yalnýz ebeveynler deðil,
çocuklar, torunlar hatta sonraki kuþaklar
bile mutlu ve gerilimsiz yaþarlar. Dini
inançlarý varsa, doðal olarak çocuklar da
buna çekilirler. Eðer ebeveynler birbirleriyle kibar konuþurlar ve ahlâklý
davranýrlarsa, birbirlerini sever ve
karþýlýklý saygý gösterirlerse, ihtiyacý
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olanlara yardým eder ve etraflarýndaki
dünyaya ilgi gösterirlerse çok büyük
olasýlýkla çocuklarý da onlarý takip edecek
ve sorumlu insanlar olacaktýr.
Diðer yandan eðer anne ve baba sürekli
kavga ediyor ve birbirlerini aþaðýlýyorlarsa, baþkalarýný düþünmeden akýllarýna
geldiði gibi davranýyorlarsa, kendileri
daima mutsuz olmakta kalmaz, çocuklarý
da kaçýnýlmaz olarak anlarýn etkilerinin
kurbaný olurlar. Eðer kendinizi yeniden
yapýlandýrmak ve geliþtirmek, insani
vasýflarýnýza ait potansiyeli ortaya çýkarmak gibi bir arzunuz varsa bu ortamý en
iyi kendi aileleriniz içinde bulup, uygulayabilirsiniz. Doðrularýnýzý ve
inançlarýnýzý burada ifade etmeli, aile
büyüðü olarak sadýk bir ruhsal rehber
olmalýsýnýz.
Bir þeye çok dikkat ederek! Her zaman
siz de onlardan destek alýyor ve öðreniyorsunuz. Sevgi, saygý ve bilgelik
konusunda istekli olmalarý için onlara
örnek olmalýsýnýz. Herkesin eksikleri
olduðunu, tanrýnýn þefkat ve merhametine
ihtiyacý olduðunu en yüksek bilgeliðin
O'na ait olduðunu vurgulamalýsýnýz. Tabii
ki anne, baba ve diðer aile büyükleri bu
konularda ne kadar donanýmlý olurlarsa
çocuklarýnýn sorularýný ve ihtiyaçlarýný
daha iyi karþýlarlar.
Bir aile diðerini etkiler ve sonra diðeri
baþkasýný ve böylece on, yüz ve binlerce
insan daha iyiye gider. Böylece topluma
çok büyük bir katkýda bulunursunuz ve
insanlýk benim fikrimce ancak bu þekilde
doðru yaþayabilir.
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Modern toplumun çok saðlýklý bir
toplum olduðunu kuþkusuz iddia edemeyiz. Geliþmiþ toplumlarda çok fazla
suç var ve hiç kimse elindekilerle mutlu
deðil. Ancak, bunu ekonomik geliþmenin
istenmeyen bir þey olduðuna karar vermek için bahane olarak kullanmak ve
saati geri almak bana göre yanlýþtýr.
Bununla beraber iþler kesinlikle rastgele
olmamalý. Ahlâki deðerlerin geliþimiyle
el ele yürümeli. Bu iki iþin eþ zamanlý
yürümesini saðlamak bizlerin sorumluluðu. Geleceðimizin anahtarý budur.
Maddi geliþmelerle, ruhsal ilerlemenin
birlikte var olduðu bir toplum gerçek
mutluluðun mümkün olduðu yerdir. Peki
buna nasýl varýlacak? Eðer aile de gerçekten huzur hüküm sürüyorsa, sadece bilgi
ve öðrenim deðil, gerçek deðerler ve
eðitim veriliyorsa ve aile namuslu ve
sorumlu bir yaþamýn öðrenildiði yerse,
iþte o zaman toplumu bu temeller üzerine
yapýlandýrmak mümkündür.
Eðer bir ailenin bu görevde baþarýlý
olmasý isteniyorsa, kadýn ve erkek birbirlerinin sadece fiziksel görüntüleri veya
maddi imkanlarý nedeniyle dýþ faktörlerin
etkisi altýnda kalarak deðil, birbirlerini iyi
tanýyarak, oturmuþ niteliklerinin farkýna
vararak, karþýlýklý sevgi duyarak birlikte
olmalýlar. Ancak bu þekilde yapýlan
evlilikler saygý ve özen göstererek, mutlu
ve uzun ömürlü olabilirler. Biriyle ömür
boyu yaþamayý ve çocuk sahibi olmayý
düþünüyorsak bunlar çok önemlidir.
Bir gün San Francisco'da gençlere
evlilik konusunda danýþmanlýk yapan bir
Hristiyan rahiple karþýlaþtým. Onlara,

SEVGÝ DÜNYASI

önce çok sayýda erkek ya da kýz tanýmalarýný, seçimlerini ondan sonra yapmalarýný söylüyordu. Sadece tek bir
kaþýlaþmaya bel baðlayacak olurlarsa
kendilerini kandýrýyor olabilirlerdi. Bu
yaklaþýmý çok saðlýklý buldum. Bir
baþkasýyla yaþamaya baþladýðýmýzda, o
kiþiye þefkatli davranmalý ve her zaman
düþünce ve duygularýna önem vermeliyiz.
Her ne olursa olsun, herkes kendi payýna düþen sorumluluðu taþýmalý. Evlilik,
sadece bir kiþinin yükümlülüðünde
deðildir. Evlilik karþýlýklý memnuniyet
hissi taþýmalýdýr. Aksi takdirde, çýkacak
tek sonuç karmaþa ve ayrýlýktýr. Çocuklar
olduðunda ise etkileri çok daha derin
oluyor. Bugünlerde bir sürü çift ayrýlýyor.
Bazen bunu yapmak için iyi nedenleri var
ama bence ayrýlmadan önce birlikte
mutlu yaþamak için ellerinden gelen her
þeyi yapsalar çok daha iyi olur. Bunun
için kiþisel çaba ve düþünce gerekiyor
elbette. Ayrýlýðýn kaçýnýlmaz olduðu
durumlarda ise, kimseye zarar vermeden,
mümkün olduðunca yumuþak geçiþ yapmak önemli. Biriyle yaþamaya karar
verdiðinizde olaya ýsýnýn ve acele
etmeyin. Beraberken evliliðin sorumluluklarý üzerinde düþünün. Yuva kurmak
ciddi bir iþtir. Ailenizi mutlu bir aile yapmak, herkesin ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek, çocuklarý eðitmek ve onlarýn
gelecekteki mutluluklarýna katkýda bulunacak her þeyi yapmak sizin geliþmiþliðinizi gösterir aslýnda.
Dalai Lama'nýn yaþamýn diðer durumlarýna iliþkin görüþleriyle devam edecek.
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Ahlâk - V

Ahlâkýn Toplumsal
Kaynaklý Oluþu
Yalçýn Kaya

Dergimizin bir önceki sayýsýnda ahlâkýn kaynaðýnýn (kökeninin)
tanrýsal ya da bireysel olduðu tezlerini incelemiþtik. Bu sayýda da
önce ahlâkýn kökeninin toplumsal olduðunu öne süren teze, ardýndan da ahlâk ve hukuk iliþkisine deðineceðiz.

Ahlâkýn Toplumsal
Kaynaklý Olmasý:
Ahlâkýn üçüncü kaynaðý toplumdur;
özellikle toplumbilimcilerle insanbilimcilerin (antropologlar) benimsediði bu
görüþ uyarýnca, ahlâk, toplum yaþamýnda belirli iþlevleri yerine getiren
kurallardan oluþmaktadýr. Toplumsal
koþullar deðiþtikçe, uyulmasý gereken
kurallar da deðiþmektedir. Toplumsal
ahlâk anlayýþýna göre evrensel-saltýk
ahlâk diye bir þey yoktur ve bu tür bir
ahlâk anlayýþýnýn peþinden koþmak
boþuna zaman harcamaktýr.

En evrensel ve dine baðlý ahlâk
anlayýþý bile aslýnda zaman ve mekân
(yer-yöre) içinde deðiþmektedir.
Toplumun sýnýfsal yapýsý, üretim biçimi, toplumsal ve siyasal örgütlenme
düzeyi, o toplumda yer almasý gereken
ahlâk kurallarýný da belirlemektedir.
Örnek verirsek; karaya hapsolmuþ
toplumlarla denize açýlmýþ toplumlar,
daðlýk bölgelerde yaþayanlarla ovalýk
yerlerde yaþayan toplumlar arasýndaki
kültürel farklar, ekonomik yapý ile
toplumsal-kültürel yapý arasýnda var
olduðu gözlenen baðlýlýklar farklý ahlâk
anlayýþlarýna neden olmaktadýr.
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Zengin toplumbilimsel kanýtlarla desteklenmesine karþýn ahlâkýn bu yönünü
kimi felsefeciler pek deðerli bulmuyor.
Onlar, "var olandan yola çýkarak olmasý gerekene ulaþamayýz" demekte ve
"olmasý gerekene ancak aklýn ve tanrýsal sezginin rehberliði ile ulaþabiliriz
bu ise toplumbilimin deðil felsefenin
konu alanýna girer" demektedirler.
Kuþkusuz bu yaklaþýmý sergileyen
felsefecilerin büyük bir bölümü sezgici,
olgucu, düþünceci ve metafizikçi
felsefe öðretileri yandaþý düþünürlerdir.
Felsefecilerin bir diðer karþý çýkýþý ise
evrensel olmayan, göreli bir ahlâk
kuralýnýn, eþ deyiþle zamana ve yöreye
göre deðiþen bir ahlâk kuralýnýn gerçek
anlamda bir ahlâk kuralý olmayacaðý
üzerinde yoðunlaþýr. Gerçekten de
ahlâk kurallarýnýn toplumsal düzeyde
tartýþýldýðý zaman göreli oluþu bir yere
kadar kabul edilebiliyor da ayný iþ
kümeler ve bireyler düzeyine
indirgendiðinde pek kolay kabul
edilemiyor. Kiþiler düzeyinde ahlâk
kurallarýnýn göreliliðini kabul etmek,
bireylerin kendi isteklerine göre kural
koyma ve kurallara uymama hakký
olduðunu varsaymak gibi algýlanýyor.
Böylece, ahlâkýn toplumsal iliþkileri
düzenleyici niteliði ortadan kalkmýþ
oluyor. Herkese göre deðiþen kural,
artýk kural olmaktan çýkmýþtýr; herkesin
kendi keyfince uyduðu veya uymadýðý
ahlâk anlayýþýnýn da ahlâkla bir iliþkisi
kalmamýþ demektir.
Bu noktada ahlâkýn toplumsallýðý
sorununa biraz daha eðilmek ve
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konuyu iyice açmak gerekiyor. Doðduðu günden son gününe deðin insan
hep baþkalarý ile baðlantý içindedir.
Ahlâk da ahlâksal deðerler de hep bu
baþkalarý ile olan iliþkilerle ortaya
çýkan, beliren bir þey. Yeryüzünde bir
baþýna yaþayan insanýn ahlâksal
yapýsýndan söz edilebilir mi?
Kime karþý davranýþlarýnda ahlâklý
olacak ya da olmayacak? Ýnsanýn bir
yandan bireysel varlýk olduðu, kendi
ben'ine dayandýðý ama öbür yandan da
baþkalarý ile birlikte olduðu, toplumsal
bir varlýk olduðu da belirgin. Baþkalarýný sevmeyen, onlara sevgi-saygý
göstermeyen, diðer insanlarla en az
iliþki kurarak bir baþýna yaþamayý
yeðleyen insanlar da var toplumda
kuþkusuz. Bencil insan diyoruz böylelerine ama bencil insanlarýn da toplumsal baðlantýlarý olduðunu biliyoruz.
Günümüzde, bizler ahlâkýn bireysel
olmaktan çok toplumsal bir olgu
olduðu konusunda kesin yargýlara
sahibiz ama düþünce tarihini
incelediðimiz zaman bizim bu
düþüncemizin geçerli olmadýðý çok
uzun dönemlere de rastlamaktayýz.
Örneðin Antik Helenler'de ahlâk,
toplumsal düzenle ilgili bir davranýþlar
dizgesi olmaktan çok, bireylerde
gerçekleþen bir iç disiplinin dýþa vurumu olarak görülüyordu. Bu nedenle
olsa gerek Sokrates'ten Epikuros'a ve
Stoacýlar'a deðin birçok filozof bireysel
ahlâkla ilgili olarak önemli görüþler
ileri sürmüþlerdi. Ne var ki bu
dönemde, kendi içinde bir bütün oluþ-
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turan ahlâk kuramlarý ortaya çýkmamýþtý. Ahlâkýn ve onunla ayný kaynaktan gelen hukukun bir toplumsal
kurum olarak görülmeye baþlanmasý,
düþüncenin din karþýsýnda bir ölçüde
baðýmsýzlýða kavuþtuðu 17. yüzyýl
baþlarýna rastlar.
Ahlâkýn kaynaðýný toplumsallýkta
bulan düþünürlere göre toplumsal
yaþam, her alanda ve çeþitli biçimlerde
insan eylemlerini düzenleyen toplumsal
kurallarý yaratýr; din, hukuk, ahlâk, örf,
âdet, moda gibi. Toplumsal ahlâkçý
düþünürler ahlâkýn toplumsal özelliklerini þöyle sýralarlar:
" Ahlâk, toplumsal bir gerçekliktir ve
insanýn topluluk halinde yaþamasýndan
doðmuþ birtakým kurallarý içerir.
" Ahlâk kurallarý, toplumlara göre ve
ayný toplumda zamana göre deðiþkenlikler gösterir, deðiþime uðrar.
" Ahlâk kurallarýný birey toplumda
hazýr bulur. Birey doðduðunda ne
ahlâklý ne de ahlâksýzdýr. Ahlâk kurallarý bireye soya çekim yoluyla da
geçmez. Ayný toplumsal birim -örneðin
aile- içinde yetiþen iki kardeþin farklý
ahlâk anlayýþlarý olmasý "ahlâk kurallarý bireyin doðuþtan getirdiði biyolojik
yapý üzerine kurulur" ilkesi ile açýklama yoluna gidilir. Özetle her insan,
biyopsikolojik dokusuna ve aldýðý
eðitime göre az çok deðiþik bir ahlâksal yaþam sürer.
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" Toplumda geçerli olan ahlâk deðerleri yanýnda vicdan adý verilen yetinin
de varlýðýný göz ardý etmemek gerekir.
Akýl, duygu ve istencin ortaklaþa çalýþmasýyla meydana çýkan, kiþinin kendisini yargýlama yetisine vicdan adý
veriliyor. Birey, toplumdaki ahlâk
kurallarýna körü körüne baþ eðmez,
bireyin ahlâksal yaþamý, toplumdaki
ahlâk kurallarýyla birey vicdanýnýn
ortak ürünü olarak ortaya çýkar.
Toplumsal yaþamýn insaný bir tür tutsaklýða zorladýðý da sýkça söylenir. Ne
var ki insanoðlu tüm özgürlüklerini
belli tutsaklýklar karþýlýðýnda kazandýðýný bildiði için, toplumsal yaþamýn
saðlayabileceði sayýca fazla özgürlükler uðruna böyle bir yaþamýn getirdiði
bir takým tutsaklýklara da katlanmak
zorunda olduðunun bilincindedir.
Ýnsanda, hem toplumsal yaþamýn
getireceði sýkýntýlara katlanmayý
saðlayacak hem de ne ölçüde tutsaklýða
katlanmasý gerektiðini belirleyecek bir
þeyin, toplumsal yaþama uymayý
saðlayacak bir yatkýnlýðýn var olduðunu
öne süren düþünürler bu yatkýnlýða
toplumsal eðilim adýný veriyorlar.
Toplumsal eðilimin doðal bir eðilim
oluþu, bireyin doðal olarak bireysel
özgürlüðünden vazgeçme eðilimi taþýmasýndan deðil, toplumsal yaþamýn
bireyselliði güçlendirmenin doðal bir
yolu oluþundandýr.
Belki de insan toplumsallýðý doðrudan doðruya bireysel özgürlüðü saðlama amacýndan doðmaktadýr.
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Toplumsal yaþamýn insaný kendiliðinden bazý geleneklere, alýþkanlýklara ve
göreneklere göre düzenlenen bir iþbirliðine doðru yönelttiðini de gözden ýrak
tutmamak gerekir. Ýnsanoðlunun,
deneylere dayanan bir genel bilgi
türünün ortaya çýkmadýðý ilk aþamada,
doðaüstü güçler karþýsýnda duyduðu
korkunun etkisiyle, onlardan kendini
korumak amacýyla bir tür bilgi
edindiðini biliyoruz. Deneylerle doðrulanmasý da çürütülmesi de olanaksýz
olduðu için kurgusal (spekülatif) olarak
nitelenebilen bu tür bilgilerin kuþaktan
kuþaða yapýlan aktarmalarla, zaman
içinde güçlenip kurumlaþmasý söz
konusu oldu.
Toplumsallaþmanýn sürdüðü uzun
zaman dilimi içinde, insan özgürlüðünü
saðlamada etken olan birtakým bilgilerin kurgusal bilgiden koparak yeni bir
bilgi türü oluþturmaya baþladýðý da
gözlendi. Deneysel bilgi adýný verebileceðimiz bu tür bilgilerin onbinlerce
yýlýn kalýtý olan kurgusal bilgilerle
çatýþmasý da kaçýnýlmazdý. Günümüzde
bilim terimi daha çok, doðaya egemen
olmanýn tartýþmasýz aracý olan deneysel
bilgiler için kullanýldýðýndan, deneysel
bilgi yerine bilimsel bilgi deyimini kullanmamýz daha doðru olur. Öte yandan
kurgusal bilgi de içinde barýndýrdýðý
kimi tanrýbilimsel konular bir yana
býrakýlýrsa, özerk bir bilgi niteliðini
yitirip doðrudan doðruya bir davranýþ
bilgisine dönüþtüðünden, bu tür bilgilere de kimileri törel bilgi adýný
verdiler. Bilimsel bilgiyle iliþkisi
olmayan bu tür bilgilerin günümüzde,
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toplumsal yaþamda artýk önemi kalmadýðýný öne sürmek pek kolay deðildir.
Hattâ bilimsel bilgiye yeni kurallar
ekleyen kimselerin bile kendi koyduklarý bilimsel kurallarla çatýþan birtakým
inançsal-törel bilgilerini kolayca
deðiþtirmedikleri görülmektedir.
Yukarýda sýralanan bilgilerin ýþýðý
altýnda, toplumlarda özgürlük ve tutsaklýklarýn daðýtýmýnda belirleyici bir
iþlevi olan toplumsal eðilimin insanlara
yüklediði davranýþ biçimlerini
belirleyen kurallar törebilim (etik),
insanlarýn törebilim kurallarýna göre
davranmasý da ahlâk olarak tanýmlandý.
Bu arada toplumsal eðilimle ona benzer karmaþýk duygularýn ortadan
kaldýramadýðý sorunlarýn çözümü içinse
ceza ve ödüller getiren bir sistemin
ortaya konulmasý gerekiyordu. Böyle
bir sistem kuruldu ve adýna da hukuk
denildi. Yeri gelmiþken bir ayraç
açarak ahlâk ile hukuk arasýndaki
iliþkiye de deðinmekte yarar var.
Hukuk ve Ahlâk Ýliþkisi
Hukuk, bir bakýma toplum yaþamýný
düzenleyen ve uyulmasý toplum kudreti
ile saðlanmýþ bulunan kurallar
bütünüdür. Günümüzde çoðu toplumda
ahlâk ile hukuk birbirinden kesin sýnýrlarla ayrýlmýþ deðildir. Ahlâk, hukukun
temeli olarak bugün de çoðu yasanýn
içinde yer almaktadýr. Ahlâk ile hukuk
arasýnda þöyle bir basit ayýrým da getirilebilir: Hukuk kurallarý çoðu kez
insanýn dýþ eylemleri için uygulanýrken
ahlâk kurallarý insanýn dýþ eylemleri
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yanýnda düþünce ve duygularýna deðin
girer. Örnek verirsek: Adam öldürmeyi
tasarlamak hukuk için bir suç deðilken,
ahlâk için bir suçtur.
Nesnel ya da toplumsal ahlâk kurallarý, yazýlý olmadýðý için biçimsel
bakýmdan hukuktan farklý olsa da, gene
de ahlâkla hukukun örtüþtüðü durumlar
vardýr. Toplumun genel ahlâk anlayýþýna, toplumsal vicdana uygun düþmeyen
hukuk düzenlemeleri, kendilerinden
beklenen toplumsal iþlevleri yerine
getiremeyeceði için uzun ömürlü olamazlar. Hukuk ile ahlâk arasýndaki iliþki, kimi zaman hukukun ahlâk kurallarýna yollamada bulunmasý biçiminde
ortaya çýkar; böylesi bir halde ahlâk
kurallarý, hukuk düzeninin ayrýlmaz bir
öðesi olur. Örneðin kimse özgürlüðünü
baþkasýna devredemeyeceði gibi,
yasalara ya da genel ahlâk ve görgüye
aykýrý olarak sýnýrlayamaz da. Bunun
yanýnda mühendislik, hekimlik, hukuk
gibi toplum için önemli sayýlan ödevler
içeren mesleklere iliþkin düzenlemeler
de, ödev etiði (deontoloji) adýyla, bir
hukuk kuralý haline gelir.
Gerçekten de ahlâk kurallarýnýn yaptýrýmý hukuk kurallarýnýnki kadar kesin
ve belirli deðilse de, yeri geldiðinde en
az onlar kadar etkilidir. Örneðin bir
hýrsýz ya da dolandýrýcýnýn yasalarýn
uygulanmasý sonucunda aldýklarý
cezalarýn yanýnda, bu ahlâk dýþý eylemlerinden dolayý toplumun onu hor
görmesi, onunla iliþkilerini kesmesi
daha az etkili bir yaptýrým sayýlmaz.
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Ahlâk kurallarýnýn iki tür yaptýrýmýndan
söz edilir. Bunlardan birincisi bireyin
kendi içinde meydana gelen vicdan
azabý ve piþmanlýk veya vicdan huzuru
gibi tepkiler diðeri de toplumun eþ deyiþle örf (gelenek) ve âdetlerin
(görenek) gösterdiði tepkilerdir. Birey,
toplumsal yaþamýnda bir yandan
toplumdaki gelenek ve göreneklere
uyarken, diðer yandan da kendi aklý ve
iradesi ile bazý eylemleri seçip onlarý
uygular. Bu nedenle ahlâk dýþý eylemlerde hem toplum, hem de bireyin vicdaný sarsýlýr ve tepki gösterir.
Ahlâk, yazýlý olmamasý ve kural
koyucunun devlet deðil bireyler olmasý
bakýmýndan hukuktan ayrýlýr. Öte yandan hukuk, bireylerin yalnýzca eylemlerine yönelirken, ahlâk, yeme-içme
kurallarýndan cinsiyet iliþkilerinin
düzenlenmesine deðin uzanan geniþ bir
yaþam alanýnda, insanlarýn birlikte
bulunduðu hemen her durum için
kurallar içerir. Hukuka aykýrý
davranýþlarýn karþýlýðý yaptýrým olarak
tazminat ya da ceza iken ahlâka aykýrý
davranýþlar ise kýnama ve giderek
toplum dýþýna itme biçiminde tepki
görür.
Toplumsal kökenli ahlâk konusu
diðer ahlâk türlerinden çok daha önemli bulunduðu için filozof ve toplumbilimciler tarafýndan toplumsal kökenli
ahlâkýn çeþitleri üzerinde de durulmuþtur. Önümüzdeki sayýda bu konuyu
araþtýracaðýz.
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Yüksek Performans Teknikleri
Yazar: Jim Loehr & Tony Schwartz Çeviren: Nelda Bayraktar

Bedenin Yirmi Dört Saati ve
Uyku
Yemek yemek ve nefes almanýn
dýþýnda enerjimizi yenileyen bir diðer
kaynak da uykudur. Uyku, beden
ýsýmýzý, hormonlarýmýzýn seviyesini ve
kalp atýþ hýzýmýzý da etkileyebilecek
derecede güçlü bir olgudur. Ýnsanlarýn
çoðu uykunun performanslarýný ve konsantre olma yeteneklerini nasýl etkileyebileceði konusunda yeterli bir bilgiye
sahip deðillerdir.

Küçük miktarlardaki uyku ihtiyacý
bile (ki, bu bizim terimlerimizle
"Yetersiz miktarda enerji telafisi"
anlamýna gelir) bedensel gücümüzü,
kardiyovasküler kapasitemizi, ruh halimizi ve tüm enerji seviyemizi belirgin
ölçüde etkiler. Bu konuda yapýlan elliden fazla araþtýrma neticesinde, uyku
ihtiyacý arttýkça, kiþinin zihinsel performansýnda, tepki verme süresinde, kon-

Resim: “Uyuyan Bebek, Ayýcýðý ve Oyuncak Bebeði” Bessie Pease Gutmann (1876–1960)
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santrasyonunda, hafýza ve analitik
muhakeme kabiliyetlerinde sürekli bir
azalma meydana geldiði tespit
edilmiþtir. Uyku ihtiyacý yaþa, cinsiyete
ve genetik özelliklere göre farklýlýk
gösterse de, bu konuda varýlan bilimsel
kaný; insanýn ertesi gün normal
faaliyetlerine devam edebilmesi için
gecede yedi ila sekiz saatlik bir uykuya
ihtiyacý olduðudur. Hiç bir saatin ya da
doðal ýþýðýn bulunmadýðý ortamlarda
teste tabi tutulan insanlarýn bile, yirmi
dört saatlik döngüler içinde yedi ila
sekiz saat uyuduklarý tespit edilmiþtir.
Dan Kripke ve ekibi tarafýndan
yapýlmýþ olan özel bir çalýþmada ise,
altý yýl boyunca bir milyon kiþinin
uyku düzenleri incelenmiþtir. Buna
göre, en düþük ölüm oranlarýna (hangi
nedenden ya da hangi hastalýktan kaynaklanýrsa kaynaklansýn) gecede yedi
ila sekiz saat uyku uyuyan kiþilerde
rastlanmýþtýr. Gecede dört saatten az
uyku uyuyanlardaki ölüm oranýnýn ise,
diðerlerinden iki buçuk kat fazla
olduðu bulunmuþtur. Gecede on saatten
fazla uyuyanlardaki ölüm oraný da,
yedi-sekiz saat uyuyanlara göre bir
buçuk kat daha fazladýr. O halde
"uykunun gereðinden az ya da gereðinden fazla olmasý durumunda ölüm
oraný riski belirgin biçimde artmaktadýr" diyebiliriz.
Normalde herkesin gece uykusunu
almasý gerekir. Ancak mesleði gereði
gece çalýþan ve gündüz uyuyan insanlar
da vardýr. Gece uykusunun alýnmamasý
durumunda enerji seviyemiz,
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saðlýðýmýz ve performansýmýz bundan
olumsuz þekilde etkilenmektedir.
Yapýlan çok sayýda araþtýrma, gece
vardiyasýna çalýþan iþçilerin araba kullanýrken ya da iþ baþýndayken yaptýklarý kazalarýn, gündüz çalýþan iþçilere
göre iki misli fazla olduðunu ortaya
koymuþtur. Vardiyalý iþçiler, koroner
kalp hastalýklarýna ve kalp krizlerine
daha fazla yakalanmaktadýrlar. Geniþ
bir açýdan bakarsak, Çernobil, Exxon
Valdez, Bhobal, Üç Mil Adasý gibi
geçtiðimiz yirmi yýlýn büyük
endüstriyel felaketleri de hep gece
yarýlarý meydana gelmiþlerdir.
Çernobil nükleer kazasý, 26 Nisan
1986 günü, saat 01:23'de Rusya'da
meydana gelmiþti. Exxon Valdez
felaketi, 24 Mart 1989 günü bir petrol
tankerinin Alaska'daki Valdez petrol
terminalinden ayrýldýktan sonra bir buz
daðýna çarpmasý sonucu saat 12:04'de
meydana gelmiþ ve kaza neticesinde
yaklaþýk olarak yirmi bin litre petrol
denize yayýlmýþ, binlerce canlý
ölmüþtü. 3 Aralýk 1984 günü
Hindistan'ýn orta kesiminde bulunan
Bhobal eyaletindeki bir tesisten sýzan
40 tonluk zehirli gaz 3.000 kiþiyi anýnda öldürmüþ, 600.000 kiþinin de
yaralanmasýna yol açmýþtý. Bhobal
kazasý tarihin en büyük felaketlerinden
birisi olarak anýlmaktadýr. Üç Mil
Adasý felaketi ise, 28 Mart 1979 günü
Amerika'nýn Pennsylvania eyaletindeki
iki nükleer santralin erimesi neticesinde yaþanmýþtý. Bu olay ABD'de
meydana gelmiþ olan en büyük nükleer
felâket olarak anýlmaktadýr.
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Çoðu kazalar, yetersiz alýnan uyku
nedeniyle meydana gelmektedir.
Hepimizin bildiði gibi, yedi astronot,
Challenger Uzak Mekiði'nin 1986
yýlýnda havada parçalanmasýyla hayatlarýný kaybetmiþlerdi. Özürleri kabahatlerinden büyük olan NASA yetkilileri,
bu kazaya neden olan faktörün,
astronotlarýn yirmi dört saat boyunca
hiç durmadan çalýþmalarý olduðunu
açýklamýþlardý.
GECELERÝ NE KADAR UZUN
ÇALIÞIRSANIZ, VERÝMÝNÝZ DE O
KADAR DÜÞER. BÖYLECE SÝZ
HATA YAPMAYA DAHA AÇIK BÝR
HALE GELÝRSÝNÝZ
Uyku esnasýnda enerjimiz yenilendiði
gibi, bedenimiz de düþük frekanslý
delta beyin dalgalarýnýn baskýn hale
geldiði derin uykuda, kendisini
geliþtirme ve onarma fýrsatý bulur.
Hücre bölünmelerinin en aktif olduðu,
büyüme hormonlarýnýn ve onarýcý en-

Libby Zion

zimlerin kana en fazla karýþtýklarý
zaman da budur. Ayrýca gün esnasýnda
gerilen kaslar, beden uykudayken
rahatlama ve gevþeme imkaný bulur.
Ýnsanýn enerjisini yenilemeye mutlaka ihtiyacý vardýr. Týp öðrencilerinin
hekim olabilmeleri için uzun süren
saatler boyunca çalýþmalarý, bu ihtiyacýn en fazla görmezden gelindiði
eðitim alanýdýr. Doktorlarýn mesaileri
kesintisiz otuz altý saatten oluþmakta ve
bu süre, haftada yüz yirmi saate kadar
çýkmaktadýr. Gazeteci Sidney Zion,
1984 yýlýnda, kýzý Libby'nin New York
Þehir Hastanesi acil servisine
kaldýrýldýktan sonra hayatýný kaybetmesi üzerine, herkesin yakýndan
takip ettiði bir dava sürecini baþlatmýþtý. Sonucunda da Büyük Jüri,
Zion'un kýzýnýn hiç uyumadan ya da
çok az uykuyla ayakta durmaya çalýþan
tecrübesiz stajyer doktorlar tarafýndan
ameliyat edildikten sonra öldüðüne
karar vermiþti.
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New York Þehir Hastanesi, Libby
Zion'un ölümünden üç yýl sonra,
kadrolu hekimlerin (acil vakalarla
ilgilenen diðer hekimler de dahil olmak
üzere) haftalýk çalýþma çizelgelerini
yeniden düzenleyerek, bazý sýnýrlamalar
getirdi. Buna göre, hekimler haftada
seksen saten fazla çalýþmayacaklar ve
nöbetleri ise yirmi dört saati aþmayacaktý. 2002 yýlýnda ise Týp Hekimleri
Ulusal Birliði kendisine baðlý olarak
çalýþan 100.000 hekimin ayný çizelgeye
uymasý doðrultusunda karar aldý.
Japonya'daki bir iþçinin ölüm nedeni
Karoshi ise, ölümünün hemen öncesindeki yirmi dört saat boyunca kesintisiz
bir þekilde çalýþýp çalýþmadýðý tespit
edilmektedir. (Not: Karoshi terimi
Japonya'da fazla çalýþma nedeniyle
ölmek anlamýna gelmektedir. Bu tarz
ölümler genellikle kalp krizi þeklinde
ortaya çýkmaktadýr. 1988 yýlýnda
Mazda Motor þirketinin montaj hattýnda on üç gün boyunca altý gece
vardiyasý da dahil olmak üzere hiç ara
vermeden çalýþmýþ olan kýrk beþ yaþýndaki bir iþçi hayatýný bu þekilde kaybetmiþti.) Ulusal Bilim Akademisi, yýlda
yaklaþýk olarak 100.000 kiþinin
ölümüne (ki bu rakam motorlu araç
kazalarýndan, göðüs kanserinden ve
AIDS'ten dolayý meydana gelen ölümlerin toplamýndan bile fazladýr) neden
olduðu söylenen týp hatalarýnýn, hekimlerin mesleklerini yorgun bir þekilde
icra etmelerinden kaynaklandýðýný
belirtmektedir.
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Týp fakültelerinin ve hastanelerin
yöneticileri, hekimlerin aðýr çalýþma
koþullarýna alýþabilmeleri için, çalýþma
saatlerinin uzun olmasý gerektiðini yýllarca savundular. Acaba bu yöneticilere, yirmi dört saatten beri uyumamýþ olan kamyon sürücüleriyle gece
ayný otobanda gitmekten, otuz saattir
uykusuz olan genç bir pilotun kullandýðý uçaða binmekten ya da gece
boyunca on iki saatlik vardiyalarda
çalýþan nükleer santral operatörlerinin
bulunduðu tesislerin yakýnlarýnda
ikâmet etmekten hoþlanýp hoþlanmadýklarýný sorsak bize ne cevap verirler dersiniz? Sadece New York
Eyaletindeki Libby Zion düzenlemelerinin bile yýlda 225 milyon
dolarýn üzerinde bir rakama malolduðu
düþünülürse, genç stajyer hekimlere
uzun süreli nöbetlerin verilmesinin
altýnda ekonomik nedenlerin yattýðýný
söylemek pek de yanlýþ olmaz.
Ýnsanlar, aðýr iþ yükünün getirdiði
stresten nasýl kurtulabileceklerini ve
enerjilerini nasýl daha iyi bir þekilde
yönetebileceklerini bilselerdi, bu tarz
masraflarýn çoðu ortadan kalkar, bir
çok insanýn hayatý kurtulurdu. Bir fizyolog ve uyku araþtýrmacýsý olan
Claudi Stampi, deneklerin normal
uykularýnýn yerine, her dört saatte bir
yirmi ila otuz dakikalýk küçük þekerlemeler yapmalarýnýn saðlandýðý bir
çalýþmayý yürütmüþtü. Bu çalýþmada,
deneklerin þekerleme yaparken daha
derin bir uykuya dalmamalarý için
zamanlamanýn titizlikle yapýlmasý
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gerekiyordu. Þekerlemeler, enerjimizi
yenilemenin en güzel yollarýndan birisidir. Nitekim, Stampi de, þekerleme
yapan grubun dikkat, saat ve yaratýcýlýk
seviyelerinin tam uyku uyumamalarýna
raðmen, yirmi dört saat boyunca
þaþýrtýcý derecede yüksek kalabildiðini
tespit etmiþti. Çalýþmanýn bulgularýnda
bir diðeri de deneklerin çoðunun, otuz
ila kýrk dakikadan fazla uyku uyuduklarýnda kendilerini hiç þekerleme yapmamýþ kadar yorgun hissetmeleriydi.
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sitesi araþtýrmacýlarý tarafýndan yapýlan
bir diðer çalýþmada ise, ardý ardýna yaptýklarý iþlerden sonra performanslarý
yüzde elli oranýnda düþen kiþilerin
öðleden sonra bir saat uyku uyumalarý
durumunda, performanslarýný yeniden
en üst seviyelere çýkarabildikleri tespit
edilmiþtir.
Öðleden sonra yapýlan þekerlemelerin
deðerini net bir þekilde anlayan liderlerden birisi olan Winston Churchill, bu
konuda þöyle demiþti:

Günün farklý saatlerinde enerjimizde
dalgalanmalar yaþarýz. Öðleden sonra
saat 15:00 ila 16:00 civarýnda beden
ritimlerimizin frekanslarý en düþük
seviyeye iner. Kendimizi en fazla
yorgun hissettiðimiz bu zaman dilimine
Japon uyku araþtýrmacýlarý Yoichi Tsuji
ve Toshinori Kobayashi "Kýrýlma
Noktasý" adýný vermiþlerdir. Yapýlan
araþtýrmalara göre kaza yapma ya da
kazaya uðrama riskinin en yüksek
olduðu zaman da budur. Bir çok
kültürde insanlarýn içgüdüsel bir þekilde öðleden sonra þekerleme yapmalarýnýn nedeni de bu olsa gerek.
Ancak ne yazýk ki, 24/7 oranýna göre
yaþayan günümüz dünyasýnda bu güzel
adet kaybolmaya yüz tutmaktadýr.

"Öðle yemeðiyle akþam yemeði
arasýndaki bir zamanda mutlaka þekerleme yapmanýz gerekir. Bunun baþka
yolu yoktur. Giysilerinizi çýkarýn ve
yataða girin. Bu, benim her zaman yaptýðým bir þeydir. Gün esnasýnda
uyuduðunuz için, daha az iþ yapýyor
olduðunuzu sakýn düþünmeyin. Böyle
bir düþünüþ tarzý, hayal gücüne sahip
olmayan kiþilere ait aptalca bir kanýdýr.
Ýnanýn ki, uyandýktan sonra daha
fazlasýný yaparsýnýz ve iki günlük iþi
tek bir günde ya da en azýndan bir
buçuk günde bitirebilirsiniz. Savaþ
baþladýðýnda, sorumluluklarýmý yerine
getirmenin tek yolu bu olduðu için, gün
esnasýnda uyumak zorundaydým."

NASA tarafýndan hazýrlanan
"Yorgunlukla Savaþma Programý"na
göre, kýrk dakikalýk þekerlemeler performansýn yüzde otuz dört, dikkat ve
uyanýklýðýn ise, yüzde yüz oranýnda artmasýný saðlamaktadýr. Harvard Üniver-

Böyle bir alýþkanlýk, iþ dünyasýnýn
çarklarý arasýnda boðuþan insanlar için
hayli lüks olsa bile, en azýndan kýsa
aralýklarla dinlenerek, enerjinin saatler
boyunca devam etmesini saðlamak
gerekir.
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Tanrý’nýn Ýnsanlaþmasý
16 Temmuz, 2011
Canlý Kryon Celsesi, Totowa, New Jersey
Lee Carroll kanallýðý ile verilmiþtir
Çeviren: Necati Tarýman

Selâmlar sevgili varlýklar, ben Manyetik
Hizmetlerden Kryon. Ýþte yine algýlama ile
ilgili bir mesaj ile geri geldim. Þu anda bu
gezegende gerçekleþmekte olan deðiþim
sizinle ilgilidir. Deðiþim iletiþim ile ilgilidir.
Çünkü sizin içinizde bulunan ve Yüksek
Benlik olarak adlandýrýlan ve kimliði belirlenemeyen þeyin üç boyut içinde kalýnarak
tanýmlanmasý mümkün deðildir. Bu nedenle de sýk sýk yanlýþ anlamalar ortaya çýkmaktadýr. Bu mesajýn içinde sizlerin anlaya-

mayacaðý parçalar ve kýsýmlar olmakla birlikte herkesin bu mesajý duymasýnýn zamaný
gelmiþtir. Sizin içinde bulunduðunuz kutu
üç boyutlu bir hayatta kalma kutusudur. Bu
nedenle de gördüðünüz her þeyi ve
verdiðiniz tüm kararlarý bildiðinizi zannettiðiniz þeyler üzerine oturtursunuz. Aslýna
bakarsanýz, kararlarýnýz ve düþünceleriniz
için bilemediðiniz þeyleri temel olarak
almanýz olanaksýzdýr ama biz sizden yine de
bunu denemenizi istiyoruz.
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Çok boyutlu þeyler üzerinde düþünmek
insanlar için çok zordur. Ýçine doðmuþ
bulunduðunuz paradigmalar ve içinde yaþamakta ve yaþamýþ olduðunuz gerçeklerin
dýþýna adým atmanýz sizin için çok kafa
karýþtýrýcý bir deneyim olurdu. O zaman
bildiðiniz veya deneyimlediðiniz þeylerin
ötesine geçecek þekilde düþünmenizi sizden
nasýl isteyebiliriz?
Bu gezegendeki enerji deðiþmektedir. Iþýk
iþçisinin alet kutusunun geliþtirilmekte
olduðunu söyleyebilirsiniz. Bu durumda
yeni alet kutusu benim gerçekleþmesinin
mümkün olduðunu söylediðim þeylerin
yapýlmasý için gerekli olan yeteneklerin
elde edilmesi ve aslýnda ne yaptýðýnýzý tam
bilmeden olsa da çok boyutlu olarak düþünmeye baþlamak için anahtar rolü oynamaktadýr. Gördüðünüz gibi, yeni alet kutusunun
bir bölümü de yeni yardýmdýr. Bu iþlem
yaþlý ruhun daha geliþmiþ sezgi ile donatýlmasý ile baþlamaktadýr. Öyleyse anlama için
bir niyet beyaný olan bir olumlama ile
baþlayalým. Böyle bir grup içinde Ruhun
önünde otururken veya yalnýz baþýnýza
þimdi olduðu gibi dinlerken veya okurken
hikmet saçýlmasý için talepte bulunun:
"Sevgili Ruh, bana sunulmakta olan konseptleri çok boyutlu bir düzeyde anlayabilmem için bana yardým et." Zira eðer siz
hikmetinizi (akýl ve bilginizi) geliþtirebilirseniz, bu perdenin iki tarafý arasýndaki
iletiþimin artmasýna neden olacaktýr.
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Tanrýnýn Ýnsanlaþtýrýlmasý
Bu celsenin baþlýðýný (ismini) ben koyuyorum ve böylece partnerimin bunu yapmasýna gerek kalmayacak. Bu isimlendirme
iþini her zaman ben yapmam çünkü þeyleri
isimlendirmek, onlarý bir baþlýk altýnda
toplamak 3 boyut dolayýsý ile yapýlan bir
þeydir. Sizin gerçekliðinizde birazdan duyacaðýnýz mesaj için bir isim istersiniz. Ben
de bir dikotom (ikili deðiþken) çalýþmasý
olmak üzere size bunu veriyorum. Baþlýk
"Tanrýnýn Ýnsanlaþtýrýlmasý" olacaktýr.
Partnerim bir sandalyede oturmaktadýr.
Benim görüþ ve düþüncelerimi size aktarmasý onun 22 yýlýný almýþtýr. Gerçi perdenin
öbür tarafýndan gelen bu görüþ ve düþünceler her bir insanýn içinde, yüksek benliðiniz
için yer almaktadýr ama yine de bunlara
eriþim saðlama hiç de kolay deðildir. Bunun
nedeni bunlarýn çok boyutlu olmalarý ve insanlarýn iliþki kurabileceklerinin söz konusu
olmamasýdýr. Bu nedenle, partnerimin bu
bilgileri bir dizi sözcük haline getirip doðrusallaþtýrabilmesi ve sizlere, sizin anlayabileceðiniz bir dilde sunabilmesi için 22
yýllýk uðraþ gerekli olmuþtur. Burada bulunan ve bunlarý okuyan herkesin bugünkü
öðretiyi anlamasý mümkün deðildir. Bunun
farkýndayým çünkü Ruh insanlara bu þekilde ve bu kelimeleri kullanarak hitap etmez.
Bunun yerine, Ruh kullandýðý dil ile sizin
deyiminizle doðrusal zaman dýþýnda kalan
sezgisel çakmalar yolu ile ile hitap eder.
Bu þekilde siz en iyi bilgileri elde edersiniz.
Buna raðmen birçoklarýnýz Tanrý'yý her
yönü ile kavradýðýnýzý zannedersiniz.
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Doðrusallýðýn Örnekleri
Ben þu anda burada otururken aranýzda
olan ve ilk kez böyle bir toplantýya katýlan
bir kiþi þu soruyu sorabilir, "Kryon sen
kimsin ve nereden geliyorsun?" Bu iki soru
bu mesajý dinleyen ve okuyan her bir insan
için tümüyle mantýklý ve normal olabilir
ama size belirtmek isterim ki bu bizzat bu
sorular önyargýlý doðrusal düþüncenin varlýðýný ifade etmektedir. Zira Kryon herhangi
bir kim olmadýðý gibi herhangi bir yerden
de deðildir. Bunu izah etmenin tek yolu size
benzetme (teþbih) ile açýklama yapmaktýr.
Teþbihlerin (metaforlarýn) gerçek bir
incelemede tutunamayacaðýný biliyorum
çünkü hiç bir analoji mükemmel olamaz.
Onun için bunu sizin anlama sürecine
baþlayabilmeniz için yakýn bir örnek olarak
kabul edin.
Diyelim ki siz hayatýnýzda baþka bir insan
veya bir hayvan veya çocuðunuz için
inanýlmaz bir sevgi hissediyorsunuz. Yine
diyelim ki bu duygu karþý konulmaz olacak
þekilde güçlü ve hattâ o kadar güçlü ki sizin
sevinçten aðlamanýza yol açýyor. Þimdi, siz
böyle düþünürken etrafýnýza bakýyor ve
"Sen gerçekte kimsin? Orada kim var?"
diyorsunuz. Siz bu sevgi duygusuna o
duygu sanki bir bedene sahipmiþ gibi þu
þekilde hitap eder misiniz, "Sen nereden
geliyorsun?" Hayýr böyle bir soru sormazsýnýz! Bu durumu sadece kabul edersiniz ve "Ben bunun benden geldiðini biliyorum ama benim bir parçam olarak hissetmiyorum." dersiniz.
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Sevgi ile ilgili bazý þeyler vardýr. O her
yerden gelir. Ýnsanýn ruhuna nüfuz eder.
Onu çok güçlü bir þekilde hissedersiniz.
Onun size gönderildiði veya size doðru
çekildiði gibi bir duygunuz veya farkýndalýðýnýz yoktur; sadece bunun varlýðýný
algýlarsýnýz, o vardýr. Ama bu olaðandýþý ve
çok derindir, neredeyse sanki daha baþka
bir þeyin, daha büyük bir þeyin parçasýymýþ
gibidir. Belki bu sizin tanrý parçanýzdýr ve
yoksa geniþlemekte midir? Böyle düþünmekte haklý olabilirsiniz. Sevgi tekil
deðildir. Sevgiyi bölümlere ayýrmazsýnýz
veya ona bir beden geçirip ona bir isim vermezsiniz. O sizin bedeninizin her bir hücresini ve her bir beden fonksiyonunu etkileyen bir kavramdýr. Hattâ bazen o idareyi
ele alýr. Ýþte sevginin güzelliði buradadýr.
Ben bir kim deðilim. Siz beni bir insanýn
tekil bedeninden gelmekte olan bir ses olarak duymaktasýnýz. Dolayýsý ile anlaþýlabilir
bir þekilde kimin konuþtuðunu da bilmek
istiyorsunuz. Ama buradaki tek tekil þey
benim kullandýðým bu insandýr. Benim için
en iyi tanýmlama evrendeki yaratýcý enerji
kaynaðýnýn kesiþme noktasýndaki toplam
þeklinde olacaktýr. Ben sayýlamam ve izole
edilmiþ ve tekil de deðilim. Beni tanýmlayamazsýnýz (beni 3 boyut özellikleri ile tarif
edemezsiniz). Yirmi iki yýl önce ben kendimi tanýmladým ve "Ben benim" dedim. Ve
sonra da ilave ettim, "Siz de öyle!" Size
atomun merkezinin olduðu yerde olduðumu
söyledim. Size elektron bulutu ile çekirdek
arasýndaki alanýn sevgi ile dolu olduðunu
söylemiþtim. Size, sizin bir parçanýz olan
iyiliksever ve yaratýcý enerji kaynaðýnýn
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benim de bir parçam olduðunu söylemiþtim.
Bütün her þeyin birarada olma durumudur.
Onu bir aðacýn, topraðýn veya çimenin
içinde bulabilirsiniz. Onu havada bulabilirsiniz ama kim diye soramazsýnýz çünkü
biz tekil deðiliz. Siz çorbanýn içindeki rayihayý sayamazsýnýz veya tuz tam þuradadýr
diyemezsiniz. O sadece ve yalnýzca hep
beraber olarak çorbadýr.
Tanrý'da bir Ýnsanýn bilinci ile birlikte bir
Ýnsanýn aklýna sahip deðildir. Tanrý ayrýca
birçok birbirinden ayrý bilincin toplamý da
deðildir ve bunu anlamak sizin için çok zordur. Tanrý insanlarýn her biri ile, 6 - 7 milyar insan, ayný zamanda ayrý ayrý konuþabilir. Tanrý her biriniz ile ayrý ayrý ama ayný
anda sevgi dolu ve þifa veren konuþmalar
yaparken kiþisel konularý ele alabilir. Bunu
bir düþünün! Bu bir kim deðildir (kim ile
tanýmlanacak bir varlýðýn iþi deðildir).
Burada evrenin yaratýcýsý söz konusudur.
Bu ilâhi, zeki ve sevgi dolu bir enerjidir. Bu
kaynaðý insanlaþtýrmayýn! O size benzemez.
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karþýsýnda nasýl eyleme geçmeniz ve tepki
vermeniz gerektiðini kavrayabilirsiniz.
Tanrý'yý doðrusallaþtýrmak sizin neyi yapmanýz gerektiði ve bunu ne zaman yapmanýz gerektiðini hissetmeniz için size
yardýmcý olmaktadýr. Tüm hayatýnýz boyunca öðrenmiþ olduðunuz bütün hayatý idame
ettirme özellikleri bunun içine girmektedir
ve biz buna insani önyargý diyoruz. Eðer
Tanrý sakallý ve kalýn sesli bir erkek olarak
tahayyül edilirse - yetki sahibi, otorite
sahibi figür - daha iyi anlaþýlmaktadýr. Ama
Ruh böyle deðildir.
Tanrý bir yetki sahibi figür de deðildir!
Ama pek çoðunuz bunu kabul edememekte
ve etmemektesiniz. "Yani þimdi sen evrenin
yaratýcýsýnýn yürütmenin baþýnda olmadýðýný
mý (patron olmadýðýný, iþin baþýnda
olmadýðýný) söylüyorsun?" Ben böyle bir
þey söylemedim. Tanrý ailedir. Eðer herhangi bir otorite enerjisi varsa, o zaman siz
bunu Tanrý ile paylaþmaktasýnýz çünkü
Tanrý sizin içinizdedir. Bu nedenle de
otorite sahibi figür olan SÝZSÝNÝZ.

Doðrusal Düþünen Kiþi
Ýnsanlar her þeyi ayrý ve bireysel hale
getirmek istiyor. Sizler ayýrmak, tanýmlamak ve sayý olarak ifade etmek istiyorsunuz. Bu insan tabiatýdýr zira temas
ettiðiniz her yaþayan varlýk - bir hayvan, bir
böcek, bir aðaç - ayrý ve bireyseldir.
Bunlarýn hepsinin ortak noktasý budur.
Bunlarýn her biri kapalý bir yaþam sistemidir ve BÝR þeydir. Dolayýsý ile Tanrý'yý
bir kutuya yerleþtirmek size kendinizi iyi
hissettirir. Zira ancak o zaman Ruh

Herhangi bir protokol da yoktur! Beni
duydunuz mu? Herhangi bir jenerik protokol yoktur! Binlerce yýllýk din uygulamalarý sonucunda "Tanrý'nýn lûtfunu veya
iltimasýný kazanmak" için gerekli olan ve
sayýlarý binlerle ifade edilen kurallar
yaratýlmýþtýr. Ya bunlarýn hiçbiri gerçekte
böyle deðilse? Size bir þey sormama izin
verin: Eðer siz kendi bedeninizin hücresel
yapýsý ile konuþmak isteseydiniz kullanýlmasý gereken protokol ne olurdu? Eðer siz
kendi kendiniz ile karþý karþýyaysanýz, o
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zaman nasýl baþlarsýnýz? Þöyle uygun
giysiler giymeli, diz çökmeli ve gerekli
hazýrlýklarý mý yapmalýsýnýz? Eylemlerin
çerçevesini oluþturacak ve iþlerin daha iyi
yürümesini saðlayacak þekilde bir þeyler mi
icat etmelisiniz? Yoksa sadece basitçe
aklýnýzý kullanarak içeri mi girmeli ve
sahibi olduðunuz þeyle mi konuþmalý ve
bilmeceyi mi çözmelisiniz? Ne demek istediðimi anlayabiliyor musunuz? Ýnsanlar
hiçbir zaman Tanrý'yý kendi içlerinde olarak
düþünmezler. Bunun yerine Tanrý'yý
tamamiyle ayrý tutmak isterler. Ýnsanlar
Tanrý'yý yüceltmek ve Ruhu onu karþýlarýnda görebilecek þekilde bir sunak üzerine
yerleþtirmek isterler ve hattâ kiminle
konuþmakta olduklarýný daha iyi ve görsel
olarak tahayyül edebilmek için belki de bir
heykel bile yapabilirler. Ýþte bu Tanrý'nýn
insanlaþtýrýlmasýdýr.
Rehberler ve Melekler
Þimdi Tanrý'nýn insanlaþtýrýlmasý ile ilgili
olarak en kötü senaryo hakkýnda biraz
konuþalým ve söylemek gerekir ki bu husus
pek çoðunuzun ta çekirdeðine dokunmaktadýr. Bu sizin rehberleri ve melekleri nasýl
görselleþtirdiðiniz ile ilgilidir. Þimdi bunlar
size þimdiye kadar söylenmiþ olan pek çok
þeyden çok önemli ölçüde farklý olacaktýr.
Onun için farklý düþünebilmek için kendinizi hazýrlayýn. Bu söylenecekler herhangi
bir ilâhi varlýkta bir azalmaya neden olmayacak (daha az önemli hale getirmeyecek)
ve sadece bu varlýðý çok boyutlu düþünce
sistemi ile uyumlu hale getirmek için
geliþtirecek ve geniþletecektir.
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Melekler gerçekten de var mýdýr?
Kesinlikle vardýrlar ama sizin
düþündüðünüz veya size öðretilmiþ olduðu
gibi deðil. Kadim zamanlarda melekler
insanlarý ziyarete geldiklerinde ve o zamanki olaylar bu deneyimlere tanýk olanlar
tarafýndan anlatýldýðýnda, o olaylarýn bu
kiþilerin kaðýt üzerinde ifade edebildiklerinden çok daha farklý þekilde cereyan
ettiklerini size garanti edebilirim. Bir melek
bir insanýn önünde görünür hale geldiðinde,
melek hýzla dönmekte olan bir enerji topu
gibi görünmektedir hattâ bazen sýcaklýk
vermeyen ve yanarken hiçbir þey tüketmeyen bir ateþ gibi görünmektedir.
Melekler insan þeklinde deðildirler ve
hiçbir zaman da olmamýþlardýr. Melekler 3
boyut varlýklarý olmayýp çok boyutlu varlýklardýr. Buna raðmen siz onlara deri ve
kanatlar ile beraber bir de isim vermek
istiyorsunuz. Neden? Çünkü bu sizin kendinizi onlar ile ilgili olarak daha iyi hissetmenizi saðlamaktadýr. Bunu anlayabiliyoruz.
"Kimdir onlar?" Siz onlara isimler vermekte ve hattâ bununla birlikte onlara
birçok özellikler de tahsis etmektesiniz. Bu
melek þu iþler yapar, þu melek þu iþleri
yapar. Peki ya ben size meleklerin hepsinin
her birlikte olduðunu söyleseydim? Ýþte siz
buna tepki gösterirdiniz. "Bundan hoþlanmadým. Ben onlarýn bireysel varlýklar
olmalarýný ve farklý iþler yapmalarýný istiyorum." Ýnsanlar meleklerin "Tanrý'nýn ilâhi
fabrika iþçileri" olmalarýný ve her birinin
farklý iþi yapýyor olmasýný istemektedirler.
Ama durum böyle deðildir! Siz havayý teneffüs sýrasýnda içinize çektiðinizde bu
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hava her birinin ayrý ismi ve iþi olan bireysel moleküller olarak mý sýralanmakta ve
sýra ile ciðerlerinize girmektedir? Fizikte
"birbiri ile içiçe (karmaþýk halde) olmak"
þeklinde ifade edilen konsepte alýþsanýz iyi
olur. Bu kuantum dünyasýnda kullanýlan bir
kavramdýr ve maddenin her an her þey ile
baðlantýlýymýþ gibi görünmesini ifade eden
maddenin bir özelliðini tanýmlamaktadýr.
Ben sizin çok mükemmel ve güzel olan
bir þeye alýþmanýzý istiyorum. Siz her þeyin
bir parçasýnýz. Siz onlardan ayrý deðilsiniz.
Siz ona aitsiniz. Sizler 3B'de bireysel
bedenler olabilirsiniz ama çok boyutlu
dünyada sizler her þey ile baðlantýlýsýnýz!
Rehberler ve yardýmcýlar ile ilgili olarak
daha spesifik ve tarihsel bir çerçeve içinde
konuþalým. Kadim insanlarýn celseleri
(yazýlarý) sizin üç rehberi görselleþtirme
biçiminizle uyumlu olagelmiþtir. Ancak, bu
yeni perspektifte "üç" rakamý ile ilgili
farkýndalýk geliþtirmelisiniz çünkü size
3B'den farklý olan bir þey vereceðim.
Yirmi yýl önce ben sadece sizin "üç
rehber" algýnýz ile uyumlu davrandým. Bu
algý ve kavram size hizmet ediyordu ve
baþka bir þey olarak anlamak da herhangi
bir hikmet içermiyordu. Ama þimdi iþler
deðiþti. Size haberlerim var: Sizin üç
rehberiniz filan yok. Üç rakamý sadece
yardýmcý enerjinin nümerolojik tanýmlamasýdýr. Üç rakamý baþka bir anlama
"iþaret" görevi ifa etmektedir. Bugün daha
önce (daha erken yapýlmýþ olan baþka bir
celsede) benim celselerim sýrasýnda sizlerin
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hepinizin üçüncü bir dil ile katýldýðýnýzý
söylemiþtim. Bazýlarýnýz benim partnerim
ile yaptýklarýmý hiç duymuyorsunuz (okumakta olduðunuz celseler). Bunun yerine
sizin kendi kiþisel mesajlarýnýz oluþmakta
ve bunlar þu anda size aktarýlmaktadýr. Bu
nedenle, bizim "üçüncü dil" dediðimiz
katalitik bir çok boyutlu dildir.
Bu sizinle benim aramdaki enerjiyi katalize etmekte ve sizler benim önümde oturduðunuzda ve o üçüncü gözünüzü açtýðýnýzda, kozalak iyice açýlmýþ durumdadýr. Bu
katalizörün iþine baþlama anýdýr ve sizler bu
andan itibaren sezgisel ve iletiþimsel mesajlar almaya baþlarsýnýz. Bu sizin içsel olarak
adlandýrdýðýnýz enerji veya sizin yüksek
benliðiniz ile benim bulunduðum yer olan
perdenin öbür tarafý arasýndadýr. Bu dil
sizin sezginiz aracýlýðý ile iþ görmekte, size
parlamalar halinde talimatlar ve ayrýca
sevgi vermektedir. Ýþte bu üçüncü dildir.
Sizin Üç Rehberiniz Yoktur
Þimdi sizin gerçekten üç rehberiniz var
gibi görünmektedir zira Ruhun insanlar ile
kullanmakta olduðu ve ilahi olan üç adet
belirgin enerji vardýr. Bunu ilk kez gören ve
yayýnlayan insan Ýlyas peygamberin çýraðý
olan Elyasa idi. O Ýlyas'ýn yükseliþini
izlerken sanki Ýlyas'ýn gönüllü yükseliþi
sýrasýnda kullandýðý araba üç beyaz at
tarafýndan çekiliyormuþ gibi bir görüntü
oluþmuþtu. O bu deneyimin tamamýný
Merkabah olarak isimlendirmiþti. Bu Ýbranice bir kelimedir ve binmek, sürmek
anlamýna gelmektedir.
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Elyasa'nýn gördüðü aslýnda Ýlyas'a ait olan
üç adet enerji idi ve bunlar Ýlyas'dan ayrý
olan rehberler veya melekler deðillerdi.
Bunun yerine, Ýlyas onlarla birlikte geldi ve
birlikte gitti. Sevgili varlýklar sizler bir
parçasý yaþam için sizden ayrý duran
mükemmel bir ilahi enerji ile birlikte
gelirsiniz. Sizler düþündüðünüzden daha
büyüksünüz. Sizin rehberleriniz de sizin bir
parçanýzdýr. Onlar sizden ayrý deðillerdir,
baþka yerlerden gelmemektedirler ve
deðiþmezler. "Hoppala, Kryon bundan
önceki kitaplarda onlarýn deðiþtiðini
söylemiþtin." Gerçekten de öyle söylemiþtim çünkü sizin gerçekliðin daha basit bir
versiyonunu anlamanýzý saðlamak istemiþtim. Ama artýk sizler mezun oldunuz.
Ruhun Karanlýk Gecesi Görünürde Bir Rehber Deðiþikliði
Þimdi size duymanýz gereken baþka bir
þeyi anlatacaðým. Birçoklarýnýzýn yaþadýðý
bir durum vardýr; meleklerinizin, rehberlerinizin veya bunlara artýk siz ne ad veriyorsanýz, bir süreliðine uzaklaþmýþ olduklarýný zanneder veya böyle olduðuna
inanýrsýnýz. Kryon çalýþmasýnýn baþýnda size
90 güne kadar çýkabilecek olan bir süre
zarfýnda bizim deyimimizle "yeniden
ayarlanmak" durumunu deneyimleyceðinizi
söylemiþtik. O zaman buna "Emplant" adýný
vermiþtik. Bu "deðiþim için iznin yerine
yerleþtirilmesi (emplante edilmesi) idi. Bu
durum genelde rehberlerin ve meleklerin 90
güne kadar çýkabilecek bir süre zarfýnda
kaybolmalarý gibi bir algý ile eþleþebilmekteydi.
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Rekalibrasyon (yeniden ayarlanma) yapan
her bir insan, bunu kaç kez yaptýðýndan
baðýmsýz olarak, her türlü yardýmdan yoksun kaldýðý izlenimine kapýldýðý ve Ruhun
kendisinden uzaklaþtýðý gibi bir duyguya
yenildiði bir dönem geçirir. Size bu bilgiyi
þimdi veriyorum çünkü bazýlarýnýz þu anda
bu dönemi geçirmektesiniz, bazýlarýnýz bu
dönemi önceden geçirdiniz ve bu sizin
olduðunu düþündüðünüz durum deðildir.
Þimdi ben nihai olarak size durumu ve
neler olduðunu açýklarken beni dikkatlice
dinlemenizi istiyorum.
Ruhun sizi dinlemediðini veya rehberlerinizin gitmiþ olduðun düþündüðünüz bu
yeniden ayarlanma (kalibrasyon) dönemi
sýrasýnda yapýlacak en iyi þey iyi bir kitap
okumaktýr. Olayýn ne olduðunu anlamaya
veya açýklamaya çalýþmayýn. Herhangi bir
karar vermeyin. Yaþadýðýnýz mekaný deðiþtirmeyin. Eðer mutlaka bir þeyler yapmak
istiyorsanýz, neden sadece sandalyenizde
oturup, "Bana bunu yaþatmayý seçecek
kadar beni önemsediðin için sana teþekkür
ediyorum Tanrý'm. Çünkü bu dönemin
sonuna geldiðimde ve arkamda býraktýðýmda ben artýk farklý bir insan olacaðým."
deyin. Gerçekten de farklý biri olacaksýnýz!
Ýnsanlar daha yüksek düzeyde titreþmek
için bilinçli niyet ve hür irade ile yeniden
uyumlanma (ayarlanma) iþlemini yaparlar.
Yeniden uyumlanma (ayarlanma) ile birlikte daha çok ilâhi görüþ, daha çok sezgi,
daha fazla ýþýk ve kim olduklarýna dair daha
çok içgörü ve ilham ortaya çýkar. Ýnsanlar
yeniden uyumlanma sonrasý baþarmýþ
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olduklarý merdiven enerji deðiþimi ile
yeniden meydana çýktýklarýnda rehberler de
en azýndan görünüþte yeniden ortaya çýkarlar! Ama ben sizlere gerçeði söyliyeceðim.
Siz onlarýn deðiþmiþ olduklarýný mý sanýyorsunuz? Aslýnda hep orada olmuþ olan ayný
enerji paketleri ve setleri vardýr ortada ama
siz þimdi onlarý daha iyi görebilmektesiniz.
Ne söylediðimi anlayabiliyor musunuz?
Bununla birlikte, 3 boyut'daki görüntü sanki
bir grup veya setin gitmiþ ve yerine
yenisinin gelmiþ olduðu þeklindedir.
Aslýnda olan þey sizin böyle önemli bir
deðiþimden geçtikten sonra onlarýn size
farklý olarak görünüyor olmalarýdýr! Ýþte siz
böyle büyük bir deðiþimden geçmiþ olursunuz. Siz deðiþtiniz; onlar deðil.
Bunun daha önceden olmuþ örnekleri var
mýdýr? Evet. Sizin kadim yazýlarýnýzda ve
mesellerinizde ayrýntýlý bir þekilde
anlatýlmýþtýr bu durum ve ben sizlere bunu
söyleyeceðim. Bunlarý herhangi bir kimseyi
rencide etmek amacý ile anlatmýyorum ama
bu sohbet ile sizin benim gideceðimi beklemediðiniz bir yönde belirli bir noktaya
varmak istiyorum. Size gerçeði anlatacaðým ve gerçek çok güzeldir. Tarihi
anlatýlarýnýzda bu durumlar açýkça ve
anlatýlamaz þekilde belirtilmiþtir. Sevgi
ustasý haca gerilmiþ ve ölmek üzeredir.
Kontrol ve yetkiyi ellerinde tutan belirli
insanlarýn onlara en çok þeyi anlatabilecek
ve gösterebilecek olan ustayý öldürmeye
karar vermiþ olduklarý gün karanlýk bir
gündür. O kiþi ümitsizlik içinde haykýrmakta ve gözyaþý dökmekte ve "Tanrým, beni
unuttun mu?" demektedir. Siz ustanýn böyle

bir ifade kullanmasýný bekler miydiniz? Bu
Tanrý'nýn oðlu olduðu ilan edilmiþ olan
kiþiydi!
Sizlere bunun nedenini anlatacaðým. O, o
anda deðiþimi gerçekleþtirmek üzereydi. Ve
gerçekleþtirmek üzere olduðu deðiþim
içinde görünüþteki rehber enerjinin yeniden
ayar edilmesi gerekmekteydi. Ýnsan Ýsa bir
an her þeyin kaybolmuþ, gitmiþ olduðu
izlenimine kapýldý ama sadece bir an. Ama
yine de besbelli ki çok zor durumdaydý
çünkü aniden ve tüm hayatý boyunca birlikte olmaya alýþtýðý destekten yoksun olarak
koyu bir karanlýk içine düþmüþtü. Derken
hepsi birden geri geldiler ve ilâhi durum
daha da geliþmiþ ve güzelleþmiþ olarak
yeniden tesis edilmiþ oldu. Ýþte bu yükselme sürecidir.
Sizde de bu özellik mevcuttur. Bu
"Tanrý'nýn Oðlu" size sizlerin de "Tanrý'nýn
Oðullarý" olduðunuzu söyledi. Besbelli ki
kendisinin buradayken yapmýþ olduðu her
þeyin sizin de yapabileceðiniz þeyler için
birer örnek oluþturduðunu söylemek istiyordu. Eðer bu sürecin içinden geçerseniz, size
þunu söylemek istiyorum: Tanrý sizi asla
terk etmeyecektir! Siz Tanrý'yý bedeninizden
çýkaramazsýnýz. Siz tüm yaþamýnýz boyunca
Tanrý'yý inkar edebilirsiniz ama bir þifacýnýn
veya medyumun yanýnda kaç melek birlikte
yürüyorsa sizin yanýnýzda da ayný sayýda
melek yürümektedir. Ýnancýnýz hakkýnda
herhangi bir hüküm verilmez, sadece sevgi
verilir.
(Devamý gelecek sayýda)

“Lütfen Yeni Yýlda

Aboneliðinizi
Yenilemeyi
Unutmayýnýz!..”
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