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Sevgili Dostlar
Dar yerlerden geçerken, sabrýmýz, dayanýklýlýðýmýz, sevgimiz ve
inancýmýz zorlanýrken, yani felâket ve zulüm zamanlarýnda ilk yaptýðýmýz
þey kendimizi ya da bir baþkasýný suçlamaktýr. Oysa bu zamanlar toparlanmak, dik durmak, yola devam etmek için kendimize inanma, deðerlerimize
sahip çýkma zamanlarýdýr. Hatalardan ders çýkarma iþini böyle zamanlarda
yapmamaya çalýþmalý, kendimizi ve baþkalarýný ümitsizliðe, bezginliðe ve
vazgeçmeye götüren dikkatsiz adýmlarý atmamalýyýz. Vesveseli ve karamsar
düþünceler, aslýnda bize ait olmayýp da aklýmýza getirilmeye çalýþýlan nice
kötü ve karamsar fikirlere zemin hazýrlarlar. Bunlar birbirine dolanýp
yumak halinde bir çýð gibi büyürken zihnimizde, biz onlarýn etkisiyle tüm
olumlu kanallara kendimizi kapar, karanlýk ve yalnýz bir yerde olduðumuzu
zannederiz. Ve kaçýnýlmaz olarak dört bir yanýmýzýn bizi tüketmek,
sömürmek, yok etmek isteyenlerce sarýldýðýna kani olduðumuz için öfke
dolu, tedirgin ve saldýrgan oluruz. Oysa hiçbir þey bizi sevgiden, O’nun
sevgisinden ayýrmamalýdýr. O bizi her zaman ve her þartta sonsuz ve
gerçek bir sevgiyle ayýrt etmeksizin sevmekte devam ederken, O’nun
sevgisinden bizi ayýran tek þey, O’nun bizi artýk sevmeyeceði, O’ndan bir
þey dilemeye bile hakkýmýzýn, yüzümüzün olmadýðý düþüncesi ve kanaatidir.
Bu konuda bugüne kadar söylenmiþ tüm akýl yürütmeleri, sonuçta bizim
O’nun sevgisine lâyýk olmadýðýmýza getiren tüm görüþleri bir kenara
býrakýn. O’nunla ve O’nun sevgisiyle aranýza hiçbir þeyin, hiçbir kimsenin,
hiçbir bilginin ve inancýn girmesine izin vermeyin. O’nun adýna birileri
çýkýp sizi köþeye sýkýþtýrmaya, kendinizi kötü hissettirmeye çalýþtýðýnda,
içinizdeki en derindeki en sýcak yerde O’nu bulduðunuzda deyin ki:
“Allahým, seninle arama hiçbir þeyin ve hiç kimsenin girmesine izin vermiyorum. Senin beni hiçbir zaman býrakmayacaðýný biliyorum. Tüm korkulardan ve kötülüklerden Sen’in adýna ve koruyucu hayrýna sýðýnýyorum.”
Iþýðýmýz bu inanç ve güvenle parlayýnca felâket ve zulüm altýndaki
kardeþlere ümit, sevgi, hayýr götürebilir ve derman olabiliriz. Hayýr, bir
tutam tuzda, iyi gören gözde, doðruyu yerinde söylemesini bilen sözdedir.
Hayýr bizim özümüzdedir. Onu çýkarmalý ve öyle kurtarmalýyýz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Bu hikâyede
kendinizi
bulacaksýnýz...
Bu hikâye size,
yolunuzu doðru
bilinçlendirmenizde
yardýmcý olacak..
Bu hikâye size
görevinizi
düþündürecek.
Dr. Refet Kayserilioðlu

Doðru Yolu
Arayan Adam
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Bütün dünyayý
dolaþmýþtý. Bütün dinleri,
bütün inançlarý, felsefî
ve ekonomik ekolleri
incelemiþti. Sýkýntýlarý,
kavgalarý, düþmanlýklarý
ve kötülükleri dindirecek, insanlarý bir edecek
bir yol arýyordu.
Bulamýyordu, yorulmuþ,
ümitsizliðe düþmüþtü.
Güzel diye sarýldýðý bir
dine bakýyordu. Yalnýz o
dine girenleri kolluyor,
onun dýþýndaki insanlarý
cehenneme yolluyordu.
Dýþtakileri kâfir biliyor,
mecbur olmadýkça onlarla iliþki kurmamaya özen
gösteriyordu. Böyle bir
inançla insanlar nasýl birliðe ulaþtýrýlabilirdi?
Geliþmiþ dediði ülkelerin
aydýnlarýný incelemiþti,
yöneticileriyle, bilim
adamlarýyla görüþmüþtü.
Hepsinin düþüncelerinin
ve davranýþlarýnýn
temelinde yalnýz kendi
çýkarý, kendi geleceði,
kendi yaþamý, kendi
rahatý ve kendi zevki ön
planda geliyordu.
Baþkalarýný düþünüyor
görünmeleri, yine kendi
çýkarlarý öyle gerektirdiði için oluyordu.
Gerçekten yorulmuþ,
ümitsizlik ve karamsarlýk
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içinde,"Ne olacak bu
dünyanýn hali, bu insanlarýn hali?" diyordu.
"Kim, hangi fikir insanlara etki yapacak, insanlarý doðruya ve iyiye çekecek?" diye soruyordu.

O'na dönünüz.
Göreceksiniz, her þey
daha bir baþka, duyacaksýnýz, her ses aslýnda
daha çok hayrýnýzadýr.
O, her þeyi hayrýnýza
varetti çünkü..."

Öyle bitkin, öyle ümitsiz giderken tenha bir
yolda, bir ses geldi
kulaðýna. Tok ve inançlý,
gerçeði dile getirdiðinden emin, güçlü bir ses:

Bitkin ve ümitsiz yolcu
irkildi. Söylenenleri dikkatle ve hayretle dinledi.
Evet, o da görüyordu,
insanýn sýkýntýda olduðunu, o da biliyordu
insanýn yalnýz, çaresiz
olduðunu. Yalanýn, kavganýn, düþmanlýðýn hep
var olduðunu, düzenin
bozuk olduðunu her
yerde. Bunlara çare için
çýkmýþtý yola. Dinlerden,
düþünürlerden, felsefeden, tarihten, deðiþik
bilim adamlarýndan
insanlýðýn kurtuluþu,
insanlýðýn birliðe, barýþa,
ebedi huzur ve mutluluða ulaþmasý için çareler sormuþtu. Gerçek ve
geçerli, herkesin kabul
edebileceði bir çareyi
kimse gösteremiyordu.
Düþünen insanlar ümitsizdi. Dünya iki süper
gücün liderlerinden
anlaþmalarýný bekliyordu.
Ama onlar kendi kiþisel
çýkarlarýný, sonra kendi
milletlerinin çýkarlarýný

"Ve biliniz ki, insan
sýkýntýdadýr. Ve biliniz
ki, þimdi gönüllerde yer
eden O'nun dilediðinden baþkadýr da,
ondandýr hep sýkýntý ve
ondandýr hep böyle ayrý
ayrý, bölük bölük toplanmak. Ve iþte ondan
yalan ortada ve iþte
ondan kavga her zaman
var. Ve iþte ondan düzen
böyle bozuk... Böyle
gidecekse, böyle duracaksa her þey yerinde,
size ve kardeþlerinize ne
yazýk!.."
"Eðer gözünüzün
önündeki perdeyi açmak
istiyorsanýz, önce gönlünüzü gerçekten arýtýp,
her þeyinizle yönünüzü
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düþünüyorlardý. Biri
diðerini ve diðerinin milletini hiç düþünmüyordu.
Her iki taraf da "önce
ben" diyordu, "önce sen"
diyen yoktu. Ya öteki
milletler, öteki yoksul
ülkeler?.. Onlarý kim
düþünecekti?!.. Kulaðýna
gelen bu güçlü ses, sebebi de bildiriyor, çareyi de
gösteriyordu.

"Þimdi gönüllerde yer
eden, Yaratan'ýn
dileðinden baþkadýr da,
ondandýr hep sýkýntý ve

ondandýr böyle ayrý
ayrý, bölük bölük,
toplanmak."
Gerçek yolcusunun
zihninde bir soru belirdi:
"Neydi gönüllerde yer
eden, O'nun dileðinden
baþka olan ve neydi
O'nun insandan beklediði?"
O güçlü ses ayný kesinlikle cevap verdi:

"Almaktan, yalnýz kendinize almaktan usan-

mýyorsunuz. Vermeyi
denemiyorsunuz.
Gönlünüzdeki kini yenemiyorsunuz. Ýþte bu yüzden böyle boþtasýnýz.
Ýþte bu yüzden bekliyorsunuz. Bunun için
gülemiyorsunuz."
Gerçek yolcusu adam,
duyduklarýndan þaþkýn,
düþündü. Doðruydu bu
söylenenler. Gerçekten
insanlar bugün, yalnýz
almayý düþünüyorlardý.
Hep almakla mutlu olacaklarýný sanýyorlardý.
Vermeyi denemiyorlardý.
Hâlbuki gerçek mutluluk
vermekle bulunurdu.
Sevmeyen, bilgisini artýrmayan, çalýþmayan, iyide
ve doðruda olmayan
nasýl mutlu olabilirdi?!..
O yüce gerçekleri dile
getiren inançlý ve güçlü
ses, insanlarýn kurtuluþu
için doðruyu arayan adama, konuþmaya devam
ediyordu, O'nun kuþkularýný görürcesine:...

"Kötüler, kendi geleceklerine kötülük ederler. Çünkü kötülük
dönücüdür aslýnda. O,
sizi sevgisinden varetti,
sevmesini bilesiniz diye.
Özünüze dönünüz!..
Resim: “Barýþ Ýçin Dua Eden Kiþi” Thomas Kinkade
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Özünüzde O'nu görünüz
de, gerçek sevmeyi
biliniz, sevdikçe
bulunuz. Ýyilikle, hayýrla
olunuz. Sizi kurtaracak
yalnýz iyiliklerinizdir."
"'Demek, O bizi
sevgisinden varetmiþ.
Demek hepimizin özünde
O'nun sevgisi, yani
O'ndan bir öz var" diye
düþündü gerçek yolcusu
"Öyleyse kardeþiz özümüzden. Öyleyse insan
kardeþine kötülük eden,
adeta O'na kötülük etmiþ
oluyor." Burada irkildi,
bu düþünceler ürküttü
onu. Düþünceye kaldý.
"Kendi derdinden, isteklerinden, kendi çýkarýndan baþka bir þey düþünmeyen insan kardeþlerime bu gerçekleri nasýl
öðretirim?!" diye... O
güçlü, o inançlý, o hâkim
ses, bu düþüncelerine de
cevap vermeye
baþlamýþtý:

"Aslýnda iþinize gerçek elle, gönülle, açýk
gözle, temiz düþünceyle
sarýlabilseniz, içinizden
üç kiþi bile yetecektir,
hayrýn daðýlýp, insanýn
durulmasýna."
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Demek ki diye
düþündü yolcu, iki
inançlý ve hizmet için
kendini adamýþ, iki doðru
ve hayýrlý insan daha bulmam lâzým. Onlarla
gönül birliðine varmalýyýz. O'nun yolunda
hizmet için, insan
kardeþlerimizi hayra çekmek için biribirimize ve
O'na söz vermeliyiz.
Ýçindeki ses tasdik
edercesine söze karýþtý:

"O'na söz veriniz.
O bir tek, yalnýz olan,
yaratýlmamýþ Yaradan
ve Sizi Sevgisinden
Vareden, size görev vermiþse yapýnýz!..
Kurtuluþu, diriliþi,
düzeni, sükûneti, mutluluðu istiyorsanýz..."
Güzel de nasýl baþarýrýz
bu büyük iþi, nasýl kurtarýrýz insanlarý tutkularýndan, yanlýþ bildiklerinden, yanlýþ alýþkanlýklarýndan?!. Gerçek
yolcusunun gönlünden ve
aklýndan kuþkular geçiyordu. Gönlünü ve aklýný
gören ve duyan haberci,
onun kuþkularýný gidermek istercesine söze
baþladý:

"Aklýný ve gönlünü,
emeðine kullanmayanýn
mahsulü kýsýr olur. Çünkü O sizi, sevgisinden
varettl. O'nun sevgisinin
sizde olan en belirgin
yeri, þüphesiz ki, gönlünüz ve aklýnýzdýr.
O'nun sevgisinden vermediðiniz þeyden hayýr
beklemeyiniz. Sevgi ile
baþlayýnýz, sevgi ile
bitiriniz. Göreceksiniz
neler elde edeceksiniz."
"Aklýmý ve gönlümü
iþime, görevime vereceðim. Yani ne yapacaðým?" diye düþündü
doðru yolu arayan adam.
Ýnsanlarý bir etmek için,
birbirini sevmelerinin,
kavga etmelerinden daha
yararlý olduðunu göstermek için düþüneceðim.
Onlara doðrulan benimsetebilmek Ýçin önce
benim, doðru diye kabul
ettiklerimi uygulamakta
olduðumu göstermeliyim. Sözlerimle, davranýþlarým birbirini desteklemeli. Söylediðimin
doðruluðuna gönülden
inanýrsam, baþka türlü
davranamam zaten.
Öyleyse insan kardeþlerime doðrularý, gerçekleri
nasýl benimseteceðimi

SEVGÝ DÜNYASI
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iyice düþüneceðim, planlayacaðým, sonra gönülden inandýðýmý göstereceðim. Daha sonra da
onlarý sevdiðimi, onlarýn
hayrýný istediðimi, hepimizi Sevgisinden
Vareden'in hoþnutluðunu
kazanmaktan baþka
kendime bir þey istemediðimi belirtmem gerekecek. O'na yakýn olmam,
O'nun rýzasýný kazanmam
baþka nasýl olacak?!. O
güçlü ses yine söze
baþladý, yavaþ bir tonla,
âdeta fýsýldar gibi:

"Siz O'na mallarýnýzla
ve kopamadýklarýnýzla
deðil, arýnmýþ gönüllerinizle yakýn olursunuz."
Evet, arýnmýþ gönül,
iyiliklerle dolan, kendi
çýkarýndan önce, hattâ
kendi ihtiyacýndan önce
kardeþini düþünen gönül
demektir. Arýnmýþ gönül,
kötülüklerin her þeklinden sýyrýlmýþ gönül
demektir. Ýyiliði düþünen,
insan kardeþini ve
Yaradan'ýný gerçekten
seven, arýnmýþ gönüldür.
O güçlü ses yolcunun
düþüncelerinin arasýna
karýþtý:

"Ýyiler, yaptýklarý
hayýrda, kendilerine
olaný unuturlarsa, iþte o
zaman hayýr gerçektir."
Bir süre sustu, bekledi,
bekledi, sonra yeniden
söze baþladý; "Bir
gönüle, bir yoldan
deðil, bin yoldan girilir.
Yolu siz bulacaksýnýz.
Elbet ki, bin gerçeði
deðil bir gerçeði vermek
için. Ve yalan olmadan.
Bütün iþiniz yalnýz bu."
Evet, hayýr ve hizmet
yaparken bundan asla
kendime bir þeyler beklemeyeceðim, hattâ övgü
ve takdir olunmamý bile.
Çünkü gerçek takdir edecek O'dur. Hizmet etmek,
bir insanlýk görevidir, bir
insanlýk borcudur aslýnda. "Doðru" dedi o güçlü
ses,

"Borçlusunuz,
varoldunuz, yaþýyorsunuz, her þeyinizle.
Ebette ki, borçlusunuz.
Ona olan borcunuzu,
biribirinize iyi yaptýklarýnýzla ve iyi verdiklerinizle ödersiniz."
Peki, ama nedir vereceðim tek gerçek? Sonra
düþünceleriyle doðruyu

kendisi buldu. Tek gerçek, O'nun varlýðý ve
O'nun birliðidir. O'nun
bizi sevgisinden varettiði
ve bizim kardeþ olarak
birbirimizi sevmemiz,
birbirimize yardým ve
hizmet etmemiz gereðidir. Bu düþüncelerinin
doðruluðu onaylarcasýna
o güçlü ses söze baþladý:

"Siz, gerçeklerin
tadýný tatmak, iyiliklerin
ipliðini bükmek için var
olansýnýz. Ýki büklüm olduðunuz halde, topunuz
parlak bir incisiniz."
Ýki büklüm oluþumuzla,
kadýn erkek iki ayrý cins
oluþumuzu, biribirimize
baðlý olarak dolanarak
gidiþimizi kastediyor herhalde. Demek ki hem iyilikler yapmak, onun mutluluðunu tatmak, hem de
gerçeklerin tadýný tatmak
için varolmuþuz. Yani yeni þeyler öðrenerek, bilgilerle yeni güçler kazanarak yükselmek, öylece
büyük mutluluklara ulaþmak için var olmuþuz.
Güçlü ses söze karýþtý:

"Daima yükselin,
daima bilin...
Yükselmenin merdiveni

SEVGÝ DÜNYASI

beþ basamaklýdýr: Ýyilik,
doðruluk, çalýþmak,
bilgi ve sevmek. En üst
basamak da, en kuvvetli
basamak, sevmek.
Seviniz, dost olunuz.
Zaten bir gün, ya hep
beraber olacaksýnýz, ya
hep beraber yok olacaksýnýz. Dost olmaya, bir
olmaya alýþýn. Bilgi
herkesi alâkadar eder.
Boþ þeyler, yalnýz onunla uðraþaný alâkadar
eder."
Gerçeði arayan adam,
bir bilgi hazinesi bulmuþtu. Kýsacýk bir konuþmada neler neler öðrenmiþti.
Þimdi içindeki sýkýntýlarýn sebebini anlamýþtý.
Niçin bütün dünyayý
dolaþmýþtý? Niçin insanlarý birliðe ulaþtýracak bir
güçlü bilgi, bir güçlü yol
aramýþtý?!. Neden hiçbir
yerde bunu bulamamýþtý?!. Tam ümitsizliðe kapýlmýþ, kabuðuna
çekilip, kederle kendi
üstünü örtecekken bir
güçlü ses, bir yüce bilgin
varlýk, onun imdadýna
yetiþmiþti. Ona bir çýrpýda doðru yolu göstermiþ,
varoluþun sebebini öðretmiþ, Yaradan'ýný daha çok
tanýtmýþ, daha çok
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sevdirmiþti. Þimdi ne
yapacaðýný, nasýl
yapacaðýný, insanlarý
nasýl iyiye, doðruya,
sevgiye ve birliðe çekeceðini biliyordu.
Bu, elbette kolay bir iþ
deðildi. Herkese bildiklerinin, doðru diye
sarýldýklarýnýn eksikliðini
veya yanlýþlýðýný kabul
ettirmek kolay deðildi.
Ama doðru yolu bulmuþtu. Her çeþit zorluða,
sýkýntýya, horlanmaya
katlanmaya hazýrdý.
Belki bu yolda onu yok
etmek isteyeceklerdi.
Ama o kararlýydý. Çünkü
Yaradan'ý seviyordu,
insan kardeþlerini seviyordu. Bu görevi yapmasý, insanýn kurtuluþu,
dünyanýn huzuru için
gerekliydi. Dünyada alýnacak her þeyi almýþ, her
zevki tatmýþ, her imkâna
ulaþmýþtý. Ama yine de
içinde bir boþluk vardý.
Aradýðý, yapmak isteyip
de yapamadýðý bir þey
vardý. Ýnsanlar mutsuzdu,
insanlar yalnýzdý.
Ýnandýklarý, yaptýklarý
onlarý mutlu etmiyordu,
tatmin etmiyordu. Bir
þey vardý eksik olan.
Onun için yollara

düþmüþ, dünyayý, insanlarý, inançlarý tanýmaya,
bir çýkar yol bulmaya
çalýþmýþtý. Þimdi doðru
yolu bulmuþtu.
Bu bir din deðildi, yeni
bir din de getirmeyecekti. Bu bir bilimdi. Doðru
yolun bilimiydi. Bütün
dinleri ve mezhepleri,
bütün inançlarý ve görüþleri kuþatan bir büyük
bilimdi. Hayatýn,
varoluþun, doðru
davranýþlarýn bilimiydi.
Doðru yaþamanýn yollarýný ve ilkelerini
belirten evrensel bir bilimdi bu. Bunu iyice
öðrenecek, iyice benimseyecek, tam inançla
uygulayacak, insan
kardeþlerine örneklik
ederek doðrularý gösterecekti. Bunun baþka çýkar
yolu yoktu. Birileri
önayak olmazsa, insanlarýn kurtulacaðý,
dünyanýn felâketlerden
sýyrýlacaðý yoktu, insanlarý ve dünyayý kurtardýktan sonra, varsýn ölecekse ölsündü. O'nun
huzuruna borcunu
ödemiþ, görevini yapmýþ
olarak giderdi ya!... Bu
yetmez miydi?!...
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Tanrý Yanýlgýsý - III

Tanrýsal Vahye
Kul Sözü Karýþýnca
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

"O zaman Rabbin Amorîleri Ýsrail oðullarýnýn önünde teslim
ettiði gün Yeþu Rabbe söyledi ve Ýsrail'in gözü önünde dedi: 'Dur ey
Güneþ Gibeon üzerinde ve Ay sen Ayalon deresinde.' Ve millet düþmanlarýndan öç alýncaya kadar Güneþ durdu ve Ay yerinde kaldý.
Yaþar kitabýnda bu yazýlmýþ deðil midir? Ve Güneþ göklerin ortasýnda durdu ve tam bir gün kadar batmakta acele etmedi."
(Yeþu 10/12-13)
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TANRI GÜNEÞE "DUR" DEDÝ
Ýngiliz evrimci biyolog Richard
Dawkins'in "Tanrý Yanýlgýsý" kitabýnda
Tevrat'ta akla ve ahlâka aykýrý gördüðü
bazý âyetlerin yorumlarý üzerinde durmuþtuk. Þimdi de bunlara biri Tevrat
diðeri Ýncil'den 2 âyet daha ekliyorum.
400 yýl kadar önce "dünya dönüyor"
dediði için Papa'nýn engizisyon
mahkemesinden canýný zor kurtaran
Galile'yi Tevrat'taki bir âyetin zoraki
yorumu ile dinden sapmýþ olmakla
suçlamýþlardý. Papalýk'ýn dünyanýn
deðil, Güneþin dünya etrafýnda döndüðü
sonucuna vardýðý bu âyette aslýnda
astronomiden deðil, savaþtan söz ediliyor. Acaba bu âyet düzmece mi diye hiç
kafa yormadan yüzde yüz doðru sanýlýnca da, böyle gerçek dýþý sonuçlara
ulaþýlmasý gayet doðal.
* "O zaman Rabbin Amorîleri Ýsrail
oðullarýnýn önünde teslim ettiði gün
Yeþu Rabbe söyledi ve Ýsrail'in gözü
önünde dedi: 'Dur ey Güneþ Gibeon
üzerinde ve Ay sen Ayalon deresinde.'
Ve millet düþmanlarýndan öç alýncaya
kadar Güneþ durdu ve Ay yerinde kaldý.
Yaþar kitabýnda bu yazýlmýþ deðil
midir? Ve Güneþ göklerin ortasýnda
durdu ve tam bir gün kadar batmakta
acele etmedi." (Yeþu 10/12-13)
Hz. Musa'nýn ölümünden sonra Ýsrail
oðullarýyla beraber Filistin'e yerleþen
peygamber Yeþu'nun düþmanlarýyla
yaptýðý sayýsýz savaþtan biri anlatýlýyor
yukarýdaki âyette. Savaþý kazanmak
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üzere iken Güneþ'in batarak karanlýkta
düþmanlarýnýn kaçýp kurtulmasýný önlemek için peygamber, Tanrýdan o
zamana kadar kimsenin cesaret
etmediði bir dilekte bulunuyor.
Güneþ'in yerinde çakýlý olarak bir süre
daha durmasýný ve aydýnlýkta onlarýn
tümünü yoketmesine izin vermesini
diliyor Yaradan'dan. Ve hayret, duasý
fazlasýyla onaylanýp hem Güneþ hem de
Ay bir gün boyunca hareketsiz olduklarý
yerde kalakalýyorlar.
Çok deðil, biraz düþününce böyle bir
þeyin asla olmadýðýný anlamamýz çok
kolay. Astronomi ve Güneþ sisteminin
dengesi gibi girift konulara hiç dalmadan, sadece tarihi gerçekler ýþýðýnda
yanlýþýn altýný hemen çizebiliriz. Öyle
ya, bütün dünyada Güneþ öylesine
yerinde
çakýlý
durup,
deðiþik
coðrafyalarda yaþayan insanlar bulunduklarý yere göre bir türlü akþamý ya da
sabahý bulamamýþsa bunlar yüzyýllar
boyunca her dilden yazýlýp söylenmez
mi hiç?... Efsanelerde, destanlarda,
masallarda, aný kitaplarýnda böylesine
bir olay nasýl hem de ballandýra ballandýra anlatýlmadan atlanýp geçilebilir
ki? Tevrat'tan baþka hiçbir yerde
Güneþin bir gün boyunca gökte asýlý
kaldýðý yazýlmadýðýna göre, âyetin bir
abartý
olarak
oraya
sonradan
ekleniverdiðini düþünmemiz daha
doðru olmaz mý? Ama din adamlarýnýn
yüzyýllar boyunca kutsal metinleri
kelimesi kelimesine doðru kabul
etmelerinden ve hattâ þimdi bile birçoklarýnýn ayný iddiada bulunmalarýndan
dolayý akýl sahipleri bu defa toptan tüm
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kutsal metinlere kolayca sýrtlarýný
dönüveriyorlar.
Tarihi gerçeklere aldýrmadan âyeti
doðru kabul edenler, basit bir akýl yürütmeyle, dünyanýn durduðu, Güneþin
etrafýmýzda döndüðünü cesaretle savunabildiler. Öyle ya ancak yürümekte
olana, hareket halinde olana "dur"
denebilir. Tanrý Güneþe "dur" dediðine
göre de, dönen dünya deðil Güneþtir. Bu
kadar basit.
Yüzyýllar sonra Galile matematikle ve
gözlemlerle dünyanýn döndüðünü ileri
sürer, sözünü geri almazsa inkârcýlardan
olduðundan sonu ölümdür. Tanrýdan
daha iyi bilecek deðil ya?!.. Neyse ki,
360 yýl sonra 1992'de Papa Galile'yi
haklý bulabildi ancak. Ama insan soramadan edemiyor, dinlerden yüz çeviren
gelip geçmiþ bunca neslin günahý kimin
olacak acaba?...
TÜM DÜNYA
SAATLERCE
KARANLIKTA
KALDI
Bu da Ýncil'den bir
âyet:
* “Ve altýncý saatten dokuzuncu saate
kadar bütün yeryüzüne karanlýk çöktü.” (Ýncil Matta
27/45)
Hz. Ýsa çarmýha
gerilip büyük acý
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içinde ölüme doðru giderken tüm
dünyanýn 3 saat boyunca karanlýkta
kaldýðý söyleniyor âyette.
Fazla söze gerek yok. Hiçbir tarihi
kayýtta bu üç saatlik karanlýktan söz
edilmediðinden, günümüzden 250 yýl
kadar önce felsefe sözlüðünde filozof
Voltaire o hep alýþtýðýmýz mizahi
üslûbuyla bu âyeti þöyle yorumlamaktan kendini alamaz:
"Tiberius'un imparatorluðu zamanýndaki hiçbir Latin tarihçisi, hiçbir insan
mucize sayýlacak böyle bir olayýn
sözünü etmiyor. Kudüs'teki Romalý
valinin askerlerinin gözü önünde olup
biten bu olaðanüstü olayý imparatora,
senatoya rapor etmesi gerekirdi. O üç
saat içinde Roma da zifiri bir karanlýk
içinde kalmýþ olmalýydý. Bu inanýlmayacak þey Roma'nýn, bütün uluslarýn
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takvimlerine geçmeliydi. Tanrý bu yüce
þeylerin dinsizlerin eliyle yazýlmasýný
hoþ görmemiþ olacak." (Sayfa 189)
Richard Dawkins'in "Tanrý Yanýlgýsý"nda üzerinde önemle durduðu kutsal
kitap eleþtirisi hiç de ilk yapýlan bir iþ
deðil. Neredeyse 400 yýllýk bir geçmiþi
var. Örneðin Ýngiltere'de Cambridge
Üniversitesinde görevli papaz Dr.
Thomas Woolston 1627-1629 yýllarýnda
60 bin kiþinin okuduðu altý ayrý
demecinde Ýncil'deki akla aykýrý
unsurlarý hiç çekinmeden bir bir ortaya
dökmekten geri durmamýþtý. Sonraki
yüzyýlda yine Ýngiltere'de bakanlýklar da
yapmýþ ünlü devlet adamý ve filozof
Vikont de Bolingbrocke 1754'de yayýnladýðý kitabýnda Tevrat âyetlerinin
eleþtirisini yapýyordu. Eleþtirisinin
temelini tarihi gerçekler, dil bilimi, akýl
ve mantýða dayandýrmasýna raðmen ne
Roma kilisesi, ne de reformist Protestan
kiliseleri bu eleþtirilere kulak vermiþti.
Musevi asýllý büyük filozof Spinoza
ellerindeki Musa'nýn 5 kitabýnýn,
peygamberden 900 yýl sonra Babil
sürgünü esnasýnda kaleme alýndýðýný,
daha sonralarý da akla mantýða aykýrý
ilaveler
yapýldýðýný
örnekleriyle
sergiliyordu. Spinoza'dan önceki
yüzyýlda da benzer itirazlar olmuþ,
örneðin Tevrat'ýn Tesniye kitabý 34/5-12
âyetlerinde Musa'nýn kendi ölümünü ve
sonrasýný nasýl yazmýþ olabileceði bir
türlü açýklanamamýþtý.
"Doðrucu Davut" Rousseau'nun bu
kervana katýlmamasý mümkün mü?
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"Emil" kitabýnda sanki tüm kuþkuculara
tercüman oluyordu:
"….Ýncil akýl ve mantýðýn kabul
etmediði ve makûl bir adamýn düþünüp
onaylamasýna imkân olmayan inanýlmaz
þeylerle doludur. Bu tezatlar ortasýnda
ne yapmalý?.. Ýçindeki anlayamadýðýmýz âyetlerin kitaba sokulmuþ yanlýþlar olmadýðýný kim bilir?.."
KUTSAL KÝTABIN
YÜKSEK ELEÞTÝRÝSÝ
Bütün bunlar aslýnda öncü çalýþmalardý. Þimdi esas bilimsel eleþtiriye
sýra gelmiþti. 19. Yüzyýlda Almanya'da
ilâhiyatçý Eichhorn Kutsal Kitaptaki
üslûplarý, tarihteki deðiþik doðu kavimlerini, devirler boyunca dildeki âdet ve
törelerdeki deðiþiklikleri inceliyor, bunlarýn ýþýðýnda yargýlara varýyordu.
Böylece yüksek kritik dönemi baþlýyordu. Tevrat'ýn Yaratýlýþ Bölümünün ve
Musa'nýn ilk 5 kitabýnýn ayrý yazarlarýn
eserlerinin bir derlemesi olduðuna bu
derin incelemeler sonucunda varýyordu.
Aslýnda kendisi çok içtenlikli bir Hýristiyan olarak, aydýnlarý dine yaklaþtýrmak için yapýyordu bunu. Kutsal
Kitap’ýn tümüyle birden rafa kaldýrýlmasýný önlemekti niyeti. Ama ne Katoliklere ne de Protestanlara yaranamamýþ, üstelik binbir hakarete uðramýþtý.
Bütün bunlara Papalýðýn cevabý, aklý
isyana sevkedecek kadar fütursuzca idi.
1869'da Vatikan inadýna "Papanýn
Yanýlmazlýðý"ný ilan ederek yangýna
körükle gidiyordu.
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ALEVLER BACAYI SARINCA
Böylece 100 yýla yakýn zaman boþuna
harcandýktan sonra 1962-1965 yýllarý
arasýnda toplanan 2. Vatikan Konsili'nde
hem gecikmiþ hem yetersiz olsa da
Papalýðýn bir itirafta bulunmasý yine de
kayda deðer. En azýndan Eski Ahit'in
yani Tevrat'ýn resmen yargýlandýðý bu
karar aynen þöyle:
"Mesih ile açýlan kurtuluþ yolundan
önce yaþayan insanlýðýn durumu hesaba
katýlarak, Eski Ahid kitaplarý herkese
Tanrý'nýn ve insanýn kim olduðunu
bilme imkâný saðlarlar. Keza kendi öz
adaleti ve merhameti içerisinde
Tanrý'nýn insanlara nasýl davrandýðýný
öðrenme imkâný verirler. Bu kitaplar
eksik ve geçersiz hususlar içermelerine
raðmen, yine de gerçek bir ilâhi terbiye
yöntemlerine tanýklýk etmektedirler…"
Eksik ve geçersiz kelimeleri kullanýlarak Tevrat için eleþtiri kapýsýný
açýk tutan Konsil, üzülerek görüyoruz
ki, sýra Ýncil'e gelince kapýyý sýmsýký
kapatmaktadýr. Öyle anlaþýlýyor ki, Kutsal Kitap eleþtirileri materyalizme puan
kazandýracak þekilde sürüp
gidecektir. Konsil, Ýncil konusunda þu hükme varmýþtýr:
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ler. Zira kurtarýcýmýz Ýsa'nýn yani
bedene bürünmüþ Kelâm'ýn hayatý ve
öðrettikleri hakkýnda en üstün tanýklýðý
ortaya koyarlar. Her zaman ve her yerde
kilise 4 Ýncil'in havarilerden kaynaklandýðýný kabul etmiþtir. Mesih
Ýsa'nýn emri üzerine havarilerin teblið
ettiklerini, sonradan bizzat kendileri ve
çevresindekiler, Ruhul Kudüs'ün ilâhi
ilhamýyla, imanýn esasý olan yazýlý
metinlerde yani Matta, Markos, Luka
ve Yuhanna Ýncillerinde bize aktarýlmýþlardýr. Kutsal anamýz kilise, kesin
olarak ve en büyük bir ýsrar ve sebatla
belirtir ki, tarihe uygunluklarýnda hiçbir
tereddüt olmayan Ýnciller, Tanrý'nýn oðlu
Ýsa'nýn insanlar arasýndaki hayatý boyunca, göðe yükseldiði güne kadar kendilerinin ebedi kurtuluþlarý için gerçekten
ortaya koyduklarýný doðru bir þekilde
aktarmaktadýrlar… Þu halde kutsal
yazarlar 4 Ýncil'i bize Ýsa hakkýnda her
zaman doðru ve samimi hususlarý
bildirecek þekilde kaleme almýþlardýr."
Gelecek sayýda: Dinleri türlü hüner ve
çýkarlarla aslýndan saptýranlar.

"Hiç kimsenin gözünden
kaçmaz ki, Ýnciller Kitabý
Mukaddes'de yer alan bütün
öteki kutsal kitaplar içinde
en büyük üstünlüðe sahiptirÝznik Konseyi
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BÝLGELÝK BELGELERÝ

Gerçekten Yaþamak
Güngör Özyiðit, Psikolog

Bir Zen öðretisi öðrencisi hocasýna
sorar: "Hocam Zen nedir?" Hocasý
yanýtlar: "Zen, yerleri süpürdüðün
zaman yerleri süpürmek, yemek
yediðin zaman yemek ve uyuduðun
zaman uyumaktýr." Öðrenci þaþkýnlýkla: "Hocam, bu çok kolaymýþ" der.
"Öyledir" der hoca "Ama bunu o kadar
az insan yapýyor ki!"

Gerçekten insanlarýn çoðu seviþirken
seviþmiyor, dinlerken dinlemiyor.
Yaptýklarý eyleme tüm varlýklarýyla
katýlmýyor. Yapýyormuþ gibi yapýyorlar.
Geçmiþin ve geleceðin kýskacýnda
yaþadýklarý için aný kaçýrýyor, hayatý
ýskalýyorlar. Tam anlamýyla yaþayanlar
ise yaptýklarý iþe yoðunlaþýp, o aný dibine kadar, derinlemesine yaþýyorlar.
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Böylece yaþadýklarýnýn farkýnda olarak
hayatý kutsuyorlar.
Tolstoy'un üç sorusu ve onlara
verdiði yanýtlar þimdiye odaklanmanýn
ve aný yaþamanýn önemini bir kez daha
vurguluyor:
1- Harekete geçmenin en uygun
zamaný nedir? Þimdi.
2- En saygýn insanlar hangileridir?
Þu anda beraber olduklarýmýz.
3- En önce hangi iþin peþinden gitmeli? En öncelikli olanýn, o an yapýlmasý gerekenin.
Bunun bir adý "farkýndalýkla yaþamak" ise, diðer adý yaptýðýmýza yoðunlaþarak "gerçekten yaþamak"týr.
SORUNU
KABULLENEREK AÞMAK
Ýnsanlar sorunsuz olmaz. Ne var ki
insan yaþadýðý sorunu sorun haline
getirirse, iþte o zaman ruhsal olarak
hastalanmaya baþlar. Sorun yaratmadan
sorunuyla baþbaþa kalabiliyorsa sorun
da ortadan kalkar. Yani sorunu yaratan
ve destekleyen aslýnda insanýn kendisidir. Bunun farkýna varýp desteði çektiðinde sorun kaybolur.
Japonya'da son yýllarda " Zen terapisi
" uygulanmaktadýr. Nevrotik ve
psikotik erkek ve kadýn, tek baþýna bir
odaya konuyor ve onlara "Her kimsen
öyle kal. Nevrotiksen o zaman nevrotik
ol ve öyle yaþa" deniyor. Doktorlar
onlara hiçbir þekilde karýþmýyor.
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Yemek veriliyor. Ýhtiyaçlarý gideriliyor.
Ýlgi gösteriliyor. Öylece sorunu ile baþ
baþa kalan hasta on gün içinde düzelmeye baþlýyor. Batýda senelerce süren
psikoterapi, on gün içinde çözümleniyor. Sorunu sorun haline getirmeden,
sadece sorunu kabul etme ve onunla
dost olma, sorunu aþmaya yetiyor.
Þizofrenleri iyi etmede büyük bir
baþarý kazanan Ýngiliz psikiyatrlarýndan
R.D Laing de ayný yolu izler. Ona göre
deli birini kendi haline býrakabilirsek
ve ona hiç karýþmaksýzýn yalnýzca sevgi
dolu bir ilgi göstererek, ihtiyaçlarýný
karþýlarsak hastalýðý on günden fazla
sürmez. Karýþýp, onu yönlendirmeye
çalýþtýðýmýzda süreci uzatmýþ oluruz.
Kabullenme bizi hayatla ve kendimizle
barýþtýrýr. Sorunlarý sorun olmaktan
çýkarýr. Sorunlarla didiþme yerine,
onlarý kabullenici bir kucaklayýþla anlamaya ve aþmaya götürür.
HER ÞEY MERKEZÝNDE
Ermiþ Sümbül Efendi öðrencisi
Musa'ya sorar: "Söyle bakalým Musa
Efendi, bu dünyayý sen yaratsaydýn,
neler ekler, neler çýkarýrdýn?" Olan her
þeyin Yaradan'ýn izniyle ve hayrýmýza
olduðunu öðrenen Musa þöyle der:
"Her þey o kadar güzel bir uyum içinde
ki, ne bir þey ekler ne de bir þey
çýkarýrdým. Her þey yerinde ve
merkezindedir." Bu yanýtý çok beðenen
Sümbül Efendi "Bundan böyle senin
adýn Merkez Efendi olsun" der. Ve
öyle de olur.
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ÇOKLUKTAKÝ BÝRLÝK
Bir keresinde, vezirinin de önerisiyle
bir kral Buda'yý görmeye gelir. Buda'nýn on bin keþiþle birlikte oturduðu
koruluða yaklaþtýklarýnda, kral kalbinde
bir korku hisseder. Kýlýcýný çekerek
vezirine þöyle der: "Sorun ne? Orada
on bin kiþinin oturduðunu söyledin
ama her yaný sessizlik bürümüþ çýt çýkmýyor. Bize bir suikast mý düzenlediler
yoksa?" Vezir gülerek þunu söyler:
"Buda'nýn insanlarýný tanýmýyorsunuz.
Kýlýcýnýzý kýnýna koyun. Korkmanýzý
gerektirecek bir þey yok. Kimse sizin
canýnýza falan kast etmiþ deðil." Kral
yine de kuþkuyla eli kýlýcýnda olarak
koruya girer. Sessizlik ve sükûnet
karþýsýnda þaþýrýr kalýr. Sanki kimse
yokmuþ gibi on bin kiþinin aðaçlar
altýnda canlý heykeller gibi sessizce
oturmalarýna inanamaz. Nasýl bu kadar
kiþiden bir kýpýrtý, bir ses, bir gürültü
çýkmaz? Bunlar yaþamýyorlar mý
yoksa? Orada oturmuþ ne yapýyorlar?
Þaþkýn bakýþlarýyla Buda'dan bir cevap
bekler. Buda þöyle der : "Bir þey yapýyorlar, ne var ki bunun dýþarýyla bir
alâkasý yok. Onlar iç dünyalarýnda bir
þeyler yapýyorlar. Onlar þu anda bedenlerinde deðiller. Onlar varlýklarýnýn
içinde en özlerindedirler. Ve onlar
göründüðü gibi on bin kiþi deðil, hepsi
tek bir bilincin parçasýdýrlar." Denizin
yüzeyi çýrpýntýlý, dalgalý ve gürültülüdür. Derine daldýðýnýzda sessizlik
ve sükûnet baþlar ve insan kendini
bambaþka, rengârenk bir âlem içinde
bulur. Sessizliðin sesi o âlemin müziðidir.
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BEKÂRET MÝ? BEREKET MÝ?
Hýristiyanlýk ve diðer çileci akýmlar,
yanlýþ bir yorumla cinselliði hep
aþaðýlayýp kötülemiþler. Ýnsan bedenini
bir günah aleti olarak görmüþler. Buna
karþýlýk bekâreti ve bekârlýðý övüp kutsamýþlar. Yeni Ahit'te, Korintlilere mektubunda Aziz Pavlus aynen þöyle der:
"Evlenmemiþ kiþilere ve dullara diyorum ki, benim gibi bekâr kalmak onlar
için iyidir. Ancak kendilerini kontrol
edemiyorlarsa evlenmeleri gerekir.
Çünkü tutkuyla yanmaktansa, evlenmek daha iyidir." Yaradan'ýn insaný
erkek ve diþi olarak yaratmasý ve insan
soyunun üremesini cinsellik yoluyla
saðlamasý ne kadar da yanlýþ yorumlanmýþ. Üstelik anne-baba-çocuk olarak
kutsanan aile de cinsel iliþkinin bir
ürünü deðil mi? Aþkla seviþme ve
bütünleþme bir kutsama olamaz mý?
Kant'ýn herkesi baðlayan bir ahlâk
ilkesi vardýr: "Öyle hareket et ki, senin
davranýþýn bütün insanlar için geçerli
bir ilke olsun." Birçok din adamýnýn ve
çilecinin önerdiði bekârlýk, eðer herkes
tarafýndan uygulanan bir kural olsaydý
insan soyu bugüne dek çoktan kurumuþ
olurdu. Yeryüzü insansýz, ýssýz kalýrdý.
Bu konuda üretilen bir fýkra bu durumu çok güzel özetler: Çok sevilen,
sayýlan bilge bir Papa ölür. Öte tarafta
cennet kapýsýnda Aziz Petrus tarafýndan
kucaklanarak karþýlanýr: "Hoþ geldiniz
mukaddes peder yaþamýnýz boyunca
insanlara yaptýðýnýz hizmetler ve iyilikler size cennetinizi hazýrladý. Çünkü
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insanýn buradaki kazancý dünyada yaptýðý iyiliklerdir. Ýstediðiniz gibi kapýlardan rahatça geçer, cennetin her yerine
özgürce gidebilirsiniz. Zira siz hizmetlerinizle bunu çoktan hak ettiniz. Size
karþý açýk kapý politikasý uygulanacak.
Ýsa dahil her göksel liderle randevusuz
görüþebileceksiniz. Acaba Papa hazretlerinin arzuladýðý bir þey var mý?"
"Evet" der Papa "Yüzyýllar boyunca
din bilimcilerinin aklýný karýþtýran sorularý sýk sýk düþünürdüm. Belki burada
Tanrý ile peygamberler arasýndaki
konuþmalarýn kayýtlarýný, orjinallerini
bulurum. Böylece gerçekte neyin
söylenip, neyin söylenmediðini tam
olarak anlamýþ olurum. "Aziz Petrus,
Papa'yý derhal göksel kütüphaneye
götürür ve orada istediði belgeyi nasýl
bulacaðýný gösterir. Papa büyük bir
merak ve coþkuyla insanýn Tanrý ile
iliþkisinin tarihini gözden geçirmeye
koyulur. Ýki yýl sonra kütüphaneden
piþmanlýk yüklü acý bir çýðlýk yükselir.
Çok sayýda Aziz ve melek Papa'nýn bu-
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lunduðu yere koþarak feryadýnýn nedenini öðrenmeye çalýþýrlar. Papa þoka
uðramýþ halde parmaðý ile tek bir kelimeyi göstererek boyuna tekrarlar:
"Bakýn, sözcük bekâret deðil, bereket!"
Biz Türkler " Nerede hareket, orada
bereket " diyerek düðümü çoktan
çözmüþüz meðer…
ÝNSAN ELÝNDE YOZLAÞAN DÝN
Peygamberlerin getirdiði ve bilgelerin söyledikleriyle onlarý izleyenlerin
yaptýklarýnýn ne denli uzak düþtüðünü
anlatan güzel bir Çin hikâyesi vardýr.
Þöyle ki, adamýn biri kuyuya düþer o
sýrada o bölgede bir eðlence ve festival
vardýr. Ýnsanlar þarkýlar söylemekte,
dans etmekte ve eðlenmektedir. Bir
gürültüdür sürer gider. Kuyudaki adam
can derdinde "Yardým edin" diye
baðýrýp çaðýrýr. Oradan geçen bir Budist
rahip, neyse ki bu imdat çaðrýsýný duyar. Kuyuya yaklaþtýðýnda adam "Ýyi ki
beni duydunuz.
Gürültüden kimse beni duymayacak, burada ölüp
kalacaðým diye
ödüm koptu" der.
Budist rahip
serinkanlýlýkla þu
yanýtý verir: "Sen
yine de öleceksin. Çünkü karma
yasasý gereði
geçmiþ hayatýndaki kötülüðünün
bedelini ödüyor-
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sun. Cezaný çek bitsin gitsin. Yeni
yaþamýnda tertemiz olacaksýn." Adam:
"Ben þu anda felsefe yapýlmasýný deðil
kurtarýlmayý istiyorum" dese de rahip
yürüyüp gider. Derken Taocu biri çýkagelir. Sakin bir halde adamý seyreder.
Adam ondan da yardým ister. Taocu
ona yardým yerine öðüt vermeyi yeðler:
"Ýnsan baþýna gelen her þeyi kabullenmeli. Lao Tsu böyle der. Onun için
bunu kabul et. Hattâ bu durumun keyfini çýkar. Biz asla insanlarýn iþlerine
karýþmayýz. Bizler bireye, onun özgürlüðüne inanýrýz. Kuyuya düþmek senin
özgürlüðündü, orada ölmek de öyle.
Kabul et ve bilge bir adam gibi öl."
Bunlarý söyledikten sonra o da kuyudan uzaklaþýr. O arada bir Konfüçyüs
taraftarý kuyuya gelir. Adam sevinçle
sizin gelmeniz büyük bir þans. Siz
"Ýnsanlara yardým edin size yapýlmasýný
istemediðinizi baþkalarýna yapmayýn
diyen büyük bilge Konfüçyüs'ün
izleyicisisiniz. O halde bana yardým
edin de bu kuyudan çýkayým." der.
Konfüçyüsçü daha geniþ çaplý bir
yardýmda bulunacaðýný bildiren bir
açýklamada bulunur: "Haklýsýn, sana
yardým edeceðim. Bir þehirden diðerine
baþkente gidiyorum. Orada her kuyunun etrafýna bir duvar örülmesi için
hükümeti uyaracaðým. Böylece, sen de
baþkalarýnýn kuyuya düþmemesi için
büyük bir iyiliðe sebep olacaksýn.
Önemi olan bireyler deðil, toplumdur.
Sen toplum için kendini fedâ etmiþ biri
olarak ileride hayýrla anýlacaksýn." Ve
o da yoluna devam eder. Dördüncü
olarak bir Hýristiyan misyoneri çýkagelir. Adamýn yardým çaðrýsýna hemen
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karþýlýk verir: "Seni ve senin gibileri
kurtarmak için hazýrlýklýyýz. Ýnsanlarýn
kuyulara düþebileceðini bildiðim için
gördüðün gibi yanýmda ip taþýyorum ve
ancak sizi kurtararak kendimi kurtarabileceðimi biliyorum. Yoksa insanlara
nasýl hizmet edebileceðiz. Ýnsanlar
kuyulara düþmeli ki, bizlere de onlarý
çýkarmak için hizmet fýrsatý düþsün."
Yani yoksullar, dara düþmüþler, öksüzler, dullar, yetimler, yaþlýlar, dilenciler olmalý ki, onlar da iyilik yapýp cennete gidebilsinler! Ve o yüzden dünyanýn büyük çoðunluðu kendilerine göre
bir inançlarý olduðu halde dünyada ne
huzur var, ne barýþ ne de esenlik! Ayný
inançta olanlar bile birbirini yiyor, yoksulluk ve sefalet sürüp gidiyor… Amerika'da aþýrý þiþmanlýk sorun olurken,
Afrika'da insanlar açlýktan ölüyor.
ESERÝNDE KAYBOLMAK
Bir imparator Himalayalar'ý çok
sever. Bir ressamdan sarayýnýn duvarýna Himalayalar'ýn resmini yapmasýný
ister. Ressam ayný zamanda bir Zen
ustasýdýr. Resmi üç günde yapabileceðini ancak bunun için üç yýl Himalayalar'da yaþamasý gerektiðini söyler. Üç
yýl oralarýn havasýný solur, topraðýnýn
ürünlerini yer, sularýnda yýkanýr, daðýn
sesini dinler. Öyle ki dað ile tam bütünleþir. Giderek daðýn bir parçasý olur. Üç
yýl sonra gelir ve üç günde resmi yapar
bitirir. Ýmparator resmi görmeye geldiðinde þaþýrýr kalýr. Resim aslýndan da
güzel olmuþtur. Daha önceleri Himalayalar'ý hiç bu kadar güzel görmemiþtir.
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Resim aslýný aþmýþtýr sanki. Bu durum
imparatorun o denli ilgisini çeker ki,
resimde bir yeri göstererek sorar:
"Daðlarýn arasýndan kývrýlarak uzanan
bir yolu görebiliyorum. O yol nereye
gidiyor acaba?" Ressam: "Bekleyin
gidip bakayým" der. Gider, resmin
içinde kaybolur. Bir daha da geri dönmez. Ýnsan yarattýðý eser içinde öylesine erimeli ki ortada kendisi diye bir
þey kalmamalý. Tanrý gibi hem eserinde
gizlenmeli hem de eseriyle içindeki
yaratýcýyý açýða çýkarmalý.
Müzik içinde ayný þeyi söyleyebiliriz.
Ýyi bir müzik dinlediðimizde bir süre
sonra dinleyenin ve çalanýn sýnýrlarý
belirsizleþir. Dinleyenle çalan kaybolur,
ortada müzik kalýr sadece.
Kralýn biri büyük bir virtüözden sarayýnda sitarýný çalmasýný ister. "Çalarým
ama bir þartla" der müzisyen. "Çalarken herkes heykel gibi duracak kimse
kýpýrdamayacak. Kýpýrdayanýn kafasý
kesilecek."
Yüz kadar kiþi bu konseri dinlemeye
cesaret eder. Müzisyen elindeki enstrümanýný konuþturmaya baþlar. Herkes
heykel gibi yoga duruþunda dinlemektedir. On iki kiþi bir süre sonra dayanamaz. Müziðin ritmi ile birlikte hareket
etmeye baþlar. Müzisyen çalmayý derhal keser. Kral hayretle "Sahiden
müzikle titreþen bu insanlarýn ölmesini
mi istiyorsun" diye sorar. "Hayýr" der
müzisyen. Ben çalarken kendini kaybeden müzikle ahenkleþirken ölümü bile
unutan insanlar arýyorum. Diðerleri

gitsin. Ben þimdi asýl bu insanlar için
çalacaðým."
Ýnsan Tanrý'nýn enstrümaný olmayý
kabullendiðinde Tanrý'nýn kendisini çalmasýna izin verdiðinde, her türlü
korkudan kurtulur, özgür ve yaratýcý bir
güce dönüþür.
DÝLLER FARKLI,
AMA ANLAM BÝR
Ýhtiyaçlarýný gidermek için dört kiþiye
bir miktar para verilir. Ýranlý olan ilki
"ben bununla engür alacaðým" der.
Ýkinci kiþi olan Arap, ona karþý çýkar:
"Yok, olmaz, çünkü ben ineb istiyorum." Üçüncüsü Türk'tür. O da "Ben
üzüm isterim" diye tutturur. Dördüncü
kiþi olan Rum ise stafil istediðini
söyler. Her biri, yalnýz kendi dilini
bildiðinden diðerlerinin ne söylediðini
anlamaz. Öylece farklý þeyler istediklerini düþünerek birbirleriyle çekiþir
dururlar. Oysa hepsinin dilini bilen
akýllý biri çýkagelseydi kavgaya son
verir ve onlara þöyle diyebilirdi:
"Paranýzý bana verin. Ayný parayla hepinizin isteðini yerine getirebilirim.
Bana güvenirseniz tek paranýz dört olacak ve dördü birden tek olacak."
Çünkü her biri kendi dilinde ayný þeyi
söylüyor ve üzüm istiyorlardý.
Bir gün insanlýk, sevgi dilini konuþmayý öðrendiðinde yüzler gülecek,
gözler birbirine sevgiyle bakacak, diller
birbirini övecek. Kavga son bulacak.
Öylece herkes birlikte, beraberlikte,
barýþta ve esenlikte buluþmuþ olacak…
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Geçen sayýmýzda
Kutsal Dalai Lama’nýn
(Tibet’in 14. ruhsal
önderi) yaþamýn
dönemleri ve
durumlarýna iliþkin
görüþlerinin bir
kýsmýný aktarmýþtýk.
Bu sayýmýzda elliyi
aþkýn konu baþlýðý
altýnda sunduðu
düþüncelerinin bir
bölümüne daha
deðinmeye
devam ediyoruz.

Dalai Lama’dan
Yaþama Dair
Görüþler - II
Derleyen: Nihal Gürsoy
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BEKÂRLARA
Bekâr olmanýn pek çok çeþidi var.
Ýffet yemini etmiþ keþiþler, bekâr
kalmayý isteyerek seçenler, istemedikleri halde bekâr kalanlar olduðu gibi,
evliliði çok zor bulanlar var. Evli
olmak bazý avantajlar getirmekle
beraber kendi sorunlarýný da yaratýr.
Ýnsanýn ( kadýn veya erkek) çocuklarýna
ve eþine çok zaman ayýrmasý gerekir.
(Onlarla vakit geçirmek, masraflarý
kabullenmek, daha fazla çalýþmak,
eþlerin aileleri ile iliþkilerini düzene
oturtmalarý, süregenlik saðlayabilmek
gibi)Yalnýz yaþayan insanlar genellikle
daha basit bir yaþam sürerler.
Sorumluluklarý daha azdýr, istediklerini
yapmakta çok daha özgürdürler. Bir
bavul yeter çoðu zaman, istedikleri
yerde istedikleri þeyi yapmalarýna.
Daha fazla özgürlük ve verimlilik
saðlamasý açýsýndan kimileri için tercih
edilebilir. Bazý erkek ve kadýnlarý ise
gönüllerine göre bir eþ bulabilmek için
deli gibi uðraþýrlar ama, buna raðmen
iliþkilerini yürütemezler. Bazen problem çok benmerkezci olmaktan ya da
insanlardan fazla þey beklemekten kaynaklanýr. Yavaþ yavaþ tersi yaklaþým
geliþtirerek kendilerine dert olan problemlerine daha az kafa yorup, diðerlerini de düþünmeye baþladýklarý anda birliktelikleri çok daha olumlu ve mutlu
olacaktýr. Aslýnda önemli olan, mutluluðu yakalamaya çalýþmak olmalýdýr.
Yoksa mutsuzluklarýmýz için suçlayabileceðimiz pek çok insan bulabiliriz.
Evlilik bu bakýmdan çok önemlidir.
Bize gerçek sevginin gereði olan saygý,
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hoþgörü, anlayýþ, paylaþma ve esneklik
gibi pek çok nicelik kazandýrýr.
Baþka ne diyebilirim ki zaten?
Kadýnlara daha fazla makyaj yapmalarýný, erkeklere de kaslarýný geliþtirmelerini söyleyecek deðilim ya...
BÝR TOPLULUK ÝÇÝNDE
YAÞAYANLARA
Bir topluluk içinde yaþamak daha
çok, dev bir aile içinde yaþamaya
benzer. Bazý nitelikleri olduðunu
düþündüðümüz için bir gruba katýlýrýz.
Baþkalarýyla çalýþmaktan hoþlanýrýz.
Herkes kendi günlük iþlerini yapar ve
ortak çabadan bir pay alýr. Çok pratik
bir çözüm gibi geliyor bana. Her grupta
deðiþik bakýþ açýlarý ortaya çýkabilir.
Bunun bir avantaj olduðunu düþünüyorum. Deðiþik fikirlerle karþýlaþmak
hem kendimizi geliþtirmek hem de
baþkalarýný daha iyi anlamak açýsýndan
çok fýrsat verir. Bizden farklý düþünen
biriyle mücadeleye girersek her þeyin
sertleþtiðini görürüz. Bu açýk fikirlilik
deðildir. Bu þekilde davranarak yeni
yollar ve çözümler üretemeyiz. Aile
içinde olsun, diðer sosyal gruplarda
olsun, iletiþim kurmak önemlidir.
Ýletiþim dinlemekle baþlar. Kendimizi
bu yönde eðitmeli ve bu alýþveriþten bir
þeyler öðrenmeye çalýþmalýyýz. Birlikte
ayný fikirde olmadýðýmýz zaman bir
çatýþma olmasý gerektiði ve bu çatýþmanýn bir kazananý veya kaybedeni
olmasý eðilimi içindeyiz. Olaylarý bu
ýþýkta görmekten çýkmalýyýz. Ortak bir
noktayý aramalýyýz. Diðer insanýn bakýþ
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açýsýna ilgi göstermez veya tavýr alýrsak, neticede dalkavuklarla yaþamak
zorunda kalýrýz.
ZENGÝNLÝK ÝÇÝNDE
YAÞAYANLARA
Zenginlik ve mutluluk eþ anlamlý
deðildir. Öyle olsaydý daha zengin
olanlar daha mutlu olurlardý. Ýnsanýn
“Ben zenginim” diyebilmesi elbette ki
çok ferahlatýzý bir duygudur, kendisine
has bie enerji verir ve ilginç bir sosyal
imaj yaratýr. Bununla birlikte sorumluluklarý da oldukça aðýrdýr. Eðer kendisinin kazandýðý bir servet ise, o
serveti kazanmak ve artýrmak için
girdiði eziyet ve yaptýðý fedakârlýklarýn
neticesinde öyle bir hale gelir ki, kendisine ve içinde ailesinin de bulunduðu
topluluða yabancýlaþýr. Ýnsanlarýn
kýskançkýklarýna ve kin duymalarýna,
gücenikliklerine neden olur. Sonuç
olarak sürekli tedirgin ve savunma
halindedir.
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Bana göre zengin olmanýn tek getirisi
baþkalarýna yardým edebilmektir.
Zengin biri sosyal olarak daha önemli
bir rol oynar ve daha etkilidir. Ýyi
niyetliyse çok güzel þeyler yapabilir.
Tam tersi eðer kötü niyetliyse, daha
fazla zarar verebilir.
Bu yerküreye karþý sorumluluðumuz
olduðunu her zaman söylüyorum. Yani
zenginliðimize þükrederek yapabileceðimiz faydalý bir varken kýpýrdamýyorsak, kafasýz aptallarýz. Her gün
baþkalarýnýn bizim için ürettiði yiyecek
ya da eþyalarý kullanýyoruz.
Yaþamýmýza yetecek kadarýna sahip
olur olmaz dünyanýn geri kalanýna
yardým etmeliyiz. Bizden daha az
þanslý olanlarýn mutluluðuna katkýda
bulunmaksýzýn ihtiþam içinde yaþamak
ne kadar üzücü bir þey. Çok fakir
insanlar var. Bazýlarýnýn yiyecek
ekmeði ve baþýný sokacak bir barýnaðý
bile yok; eðitim ve saðlýk hizmetinden
bahsetmiyorum bile. Zenginsek ve yalnýz kendimizle ilgileniyorsak, bu insanlar ne
düþünecekler?
Parmaðýný
bile kýpýrdatmadan lüks
içinde
yaþayan
insanlarý
görürken,
sabahtan
akþama
kadar yok
denecek
kadar az bir

Resim: “Resmi Bir Saray Sofrasý” Lodovico Pozzoserrato
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parayý kazanmak için zor þartlarda
çalýþan insanlar nasýl tepki göstermeliler? Kýskanç olmalarýna ve acý çekmelerine neden olmuyor muyuz, onlarý
nefret ve þiddete itmiyor muyuz?

caklar. Hepimiz sosyal varlýklarýz.
Çevremiz dostça tutum içindeyse,
otomatik olarak kendimizi güvende ve
mutlu hissederiz.
YOKSULLARA

Yoksullara yardým etmek, yalnýzca
para vermek deðildir; eðitim ve saðlýk
konularýnda destek saðlamak ve kendilerine yeterli olmalarýna yardým etmektir. Yalnýz baþýna ihtiþam içinde yaþamak anlamsýz. Hayatýnýzý, paranýzý
fuzuli þeylere harcayarak tüketmektense, baþkalarýnýn yararýna kullanýn.
Gösteriþ yapmak, kumar oynamak,
büyük paralar harcamak hoþunuza
gidiyorsa, söylenebilecek fazla bir þey
yok; çünkü para sizin paranýz. Ancak
kendinizi kandýrýyor, hayatýnýzý çarçur
ediyorsunuz. Zengin ama ayný zamanda
insan olduðunuzun farkýnda
olmalýsýnýz. Bir yoksuldan farklý
deðilsiniz. Manevi mutluluðun zenginliðine ihtiyacýnýz var ve bu mutluluk
satýn alýnamaz.
Zengin ve fakir arasýndaki uçurumun
derin olduðu her toplum, kaçýnýlmaz
olarak suç, þiddet ve iç savaþ üretecektir. Kýþkýrtýcýlar böyle durumlarda, yoksullarý davalarý için savaþtýklarýný
düþündürmeye sevkederek kolaylýkla
ayaklandýrabilirler. Zenginseniz, çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerine yardým
ediyorsanýz, onlarýn sorunlarýnýn giderilmesine çalýþýyorsanýz, pek çok
arkadaþýnýz ve sizi sevenler olacaktýr.
Onlar da, siz de hoþnut olacaksýnýz
deðil mi? Bir talihsizlikle
karþýlaþtýðýnýzda duygularýnýzý paylaþa-

Ýnsan beynine ve vücuduna sahip
olduðunuz sürece fakir bile olsanýz, asýl
önemli alana sahipsiniz demektir.
Maddi yoksulluk sizi asil ve yüce
düþünce ve duygulara sahip olmaktan
alýkoyamaz. Cesaretinizi kýrmaya ve
içinize kapanmaya hiç gerek yok.
Hindistan’da haklarý için savaþan alt
kesimden insanlara, hepimizin insan
olduðunu, ayný potansiyele sahip
olduðumuzu söylüyorum. Varlýklý olanlara karþý ayaklanmak ve sert olmak
faydasýzdýr. Tabii ki, zenginler yoksullara saygý göstermeli, güçlerini
kötüye kullanýrlarsa da, yoksullar
kendilerini savunmalý. Ama kin ve
kýskançlýk veya husumet (düþmanlýk)
insanlýðý hiçbir yere vardýrmaz.
Ancak iç huzurumuz yoksa, rahat ve
bolluðun mutluluðu getireceðini
düþünerek kendimizi kandýrýrýz.
Ýstersek maddi yoksulluðumuzu ruhsal
yoksullukla tamamlamakta özgürüz
elbette. Ama yaþama olumlu bir yaklaþým geliþtirmeye çalýþmalý. Elbette bu
zenginleþmek, eðitim ve saðlýk hizmetlerinden daha fazla yararlanmak için
çaba göstermemek anlamýna gelmiyor.
Haksýzlýða uðruyorsanýz, mücadele
edin. Emin olun, doðru bir mücadelede,
gerçek kazanacaktýr.
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HASTALARA
Bugünlerde bir sürü týbbi geliþme
oluyor. Ama zihinsel yaklaþýmýmýz,
korunma ve tedavi safhasýnda önemli
bir rol oynamaya devam ediyor. Bu
oldukça açýk.
Beden ve zihin birbirlerine sýký bir
þekilde baðlýdýr ve birbirlerini etkiler.
Bu yüzden ne kadar hasta olursanýz
olun, hiçbir zaman umudunuzu
yitirmemelisiniz. Kendi kendinize
her zaman bir çare olduðunu ve
iyileþme þansý bulunduðunu söyleyin.
Durum ne olursa olsun endiþe etmenin
anlamsýz olduðunu hatýrlayýn; endiþe,
sýkýntýnýzý ikiye katlar. Ben sýk sýk
hintli bilge Shantideva’nýn þu çok faydalý sözünü tekrar ederim: “Bir çözüm
varsa endiþelenmeye ne gerek var?
Çözümü uygulayýn yeter. Peki ya
çözüm yoksa, endiþelenmenin yararý
nedir? Endiþe sadece acýnýzý artýrýr.” En
iyi ilaç, hastalýðý önlemektir. Bu,
beslenme ve
alýþkanlýklarla
baðlantýlýdýr.
Birçok insan
alkol ve sigarayý
aþýrý tüketiyor.
Bu maddelerin
tadýndan ve
gücünden aldýklarý küçük ve
uçucu keyifler
için saðlýklarýný
tehlikeye atýyorlar. Bazýlarý
fazla yiyerek,
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hareket etmeyerek kendilerini hasta
ediyorlar.
Budha, müritlerine yeteri kadar
yemezlerse vücutlarýnýn zayýf düþeceðini ve bunun hata olduðunu söylerdi.
Neticede fazla veya az yemek gibi, her
iki durumda da insan hasta olacaktýr. O
zaman her konuda arzularýmýza hakim
olup maneviyatýmýzý geliþtirmeye çalýþmalý, aþýrýlýklardan kaçýnmalýyýz. Günlük yaþantýmýzda hem bedenimize hem
ruhumuza gereken özeni göstermeliyiz.
ENGELLÝLER ve ONLARA
BAKMAKLA YÜKÜMLÜLERE
Eðer fiziksel engelli iseniz, kendinize
özde diðer insanlarla ayný olduðunuzu
söylemelisiniz. Bazý duyu ve uzuvlarýnýzý kullanmasanýz bile, aklýnýz, diðer
insanlarýnki ile ayný çalýþýyor. Kendinize güvenin. Yapabileceðiniz pek çok
þey var. Her ne olursa olsun kalbinizle
baðlantýnýzý yitirmeyin. Kim “Baþara-

Resim: “Hasta Kýz” Felix Vallotton
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caðým” derse, hedefine ulaþacaktýr. Beceremeyeceðim, yapamam þeklinde
düþünürseniz, baþarýsýz olursunuz. Tibet’te söylendiði gibi “Cesaretini yitiren, fakirlikten kurtulamaz” Söylediklerimin zihinsel engellilerle ve normal
düþünemeyenlerle ilgisi yok elbette.
Bir çocuk engelli doðduðunda, anne
ve babasýnýn, akrabalarýnýn nasýl üzüntü, endiþe ve ümitsizlik içine düþeceklerini söylemeye bile gerek yok.
Ancak, yaþama tutunamayan bu insanlarý korumak ve kollamak, onlara sevgi
göstermek, size çok þey kazandýrýr.
Yaþamýnýzda edinmeniz gereken sabýr,
hoþgörü, hizmet, merhamet, þefkat,
fedakârlýk... gibi pek çok vasýf, bu
sayede kendiliðinden giriverirler hayatýnýza. Bu mükemmel bir þey. Genel bir
kural olarak, baþkalarýnýn bakýmýyla
ilgilenmek, yapabileceðiniz en iyi
þeylerdendir. Diðer taraftan bunu bir
zorunluluk ya da dert olarak görürseniz, eyleminiz tam olmaz ve kendinize gereksiz zorluklar yaratýrsýnýz.
ÖLMEKTE OLANLARA ve
EÞLÝKÇÝLERÝNE
Ölüm ciddi bir olaydýr. Ýnsanýn kendini buna hazýrlamasý iyi olur. Önlenemez olduðu gerçeði üzerinde tefekküre
dalmalýyýz. Yaþamýn baþlangýcý ve sonu
vardýr. Böyle düþünceleri normal kabul
ederek daha erken yaþlarda düþüncelerimize alýrsak, ölüm geldiðinde onu
aniden ortaya çýkan anormal bir olay
olarak görmeyiz. Onunla çok daha
farklý bir biçimde yüzleþebilmek için
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de, üzerinde önceden düþünüyor olmak
gerekir. Yaþamýmýzýn büyük bir
bölümüzü, böyle bir güvencemiz hiç
olmamasýna raðmen sonsuza kadar
yaþayacakmýþ gibi harcarýz. Halbuki bir
gün, belki yarýn, hattâ belki bir dakika
sonra her þeyi arkamýzda býrakacaðýz.
O nedenle çok daha gerçekçi davranmalý, dengeli bir biçimde yaþamalýyýz.
Dindar biri iseniz, ölüm anýnda
inancýnýza ve duaya yoðunlaþýn. Tanrý’ya inanýyorsanýz, kendi kendinize,
yaþamýn sonuna gelmiþ olmak üzücü
olsa bile, Tanrý’nýn nedenleri olduðunu
ve ölümün kavrayamadýðýmýz derin bir
konu olduðunu söyleyin. Bu düþünce
kesinlikle yardýmcý olacaktýr.
Yeniden doðuma inanan bir görüþe
sahip iseniz, ölüm sadece insanýn eski
giysilerini gerek kalmadýðý için çýkarmasý ve yenileri için hazýrlanmasýný
saðlayan bir deðiþiklikten baþka bir þey
deðildir. Ýç ve dýþ þartlardan dolayý
fiziksel kalýbýmýz bizi artýk canlý tutmaya yetmediðinde, eskiyi gönül huzuruyla býrakmanýn ve yeni yolumuza
çýkmanýn heyecanýný ve sevincini duymalýyýz. Ölmek, varolmayý býrakmak
demek deðildir.
Yeniden doðumu kabul edin ya da
etmeyin, dindar veya Tanrý inancý olan
bir insan için önemli olan, olumlu bir
dinginlik hali oluþturabilmek ve bunun
yardýmýyla kaba bilincimizden doðan
düþüncelerin akýþýný durdurmaktýr.
Ýdeal olarak zihin, olabildiðince berrak
tutulmalý, bulandýracak her þeyden
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uzak durulmalýdýr. Bununla beraber
ölmekte olan insan çok acý çekiyorsa
ve ona yardýmcý olacak baþka bir þey
mümkün deðilse, bilincin tam yerinde
olmamasý daha iyidir. Bu durumda aðrý
kesiciler ve ilaçlar kaçýnýlmazdýr.
Ölmekte olan biriyle ilgileniyorsanýz,
onun kiþiliðine, hastalýðýnýn doðasýna,
dini inançlarýna veya yeniden doðumla
ilgili fikirlerine uygun bir yaklaþým
içinde olmaya çalýþýn. Etrafýnda
huzurlu bir ortam yaratarak rahatlamasýna yardýmcý olmak için elinizden
geleni yapýn. Sizin endiþeli ve huzursuz
haliniz onu fazlasýyla etkileyecektir.
Koma halinde, farkýndalýk olmadan,
sadece solunum devam ederken hastaya ulaþmak mümkün deðilse, bu duruma uygun hareket etmelisiniz. Eðer
ailenin hali vakti yerinde ise ölen kiþiyi
yaþatmak için her þeyi yapýn. Bunun
ölen insana faydasý olmasa da, yakýnlarý manevi olarak ellerinden geleni
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yaptýklarý için huzurlu olacaklardýr.
Kiþinin bilincinin tekrar açýlmasý için
hiçbir ümit kalmamýþsa ve bunu istemek gerçekçi deðilse, örneðin solunum
için daki destek saðlamak çok pahalý
ise, aileye zor durumda býrakacak,
baþka insanlar için ciddi problemler
yaratacaksa, veda etmek en iyisidir.
Ýnsan olarak ölmekte olan birinin
acýsýný azaltmak için elimizden geleni
yapmamýz gerekse de gerçek þu ki,
insanýn kendi eylemleri ile yarattýðý
acýdan kaçmasý mümkün deðildir.
Diðer bir deyiþle insan kendi hareketleri yüzünden ýstýrap çeker (veya
karma) ve seçimlerimizin etkilerinden
kaçmamýz mümkün deðildir. Varoluþun
baþka bir boyutuna geçmeden, çevresinde onunla ilgilenen ve ihtiyaçlarýna
yanýt veren insanlar varken, içinde
bulunduðu bedende acý çekmesi çok
daha iyidir. Ancak böyle yapay bir
yaþamý uzatmak ya da bitirmek herkesten önce hastanýn yakýnlarýnýn ve ailesinin kararý olmalýdýr.
Yaþamsal iþlevlerimiz
durduðunda, kaba düzeyde bilinç kaybolur
ve fiziksel desteðe ihtiyacý olmayan yüksek
bir bilinç ortaya çýkar.
Vakti dolan öðrenciyi
aydýnlanmaya doðru
götüren özel bir fýrsat
sunar ölüm. O nedenle
ölümden korkmak yerine, yaþamý ve ölümü
anlamaya çalýþmalýyýz

Resim: “Malvin, Fingal’in Kollarýnda Ölürken” Anne Louis Girodet de Roucy Trioson
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Ahlâk - VI

Toplumsal
Kökenli
Ahlâkýn
Türleri
Yalçýn Kaya

Toplumsal bir varlýk olduðu
kabul edilen insanýn, ahlâklý
davranmasýný saðlayan bir yeti
(meleke) olan toplumsal eðilim,
etkisini, insanlara davranýþ
örnekleri vererek deðil onlarý
bir davranýþa yönelterek gösterir. Böyle bir yöneltme sonucunda insan bir davranýþta

bulunacaðý zaman, o anda
mümkün olan davranýþ biçimlerinden en uygun olanýný seçer.
Bu seçimi yapan insan, ya
toplumsal eðilime uyarak ya da
ona karþý çýkarak eylemini
gerçekleþtirmiþtir. Kimi düþünürlere kalýrsa, belli bir toplumsal eðilime göre gerçekleþtirilen
bu ahlâksal eylemler geleneklere, toplumun yaþadýðý deneyimlere dayanýrlar ve akýl yaratýsý
eylemlerden (bu akýl yaratýsý
eylemlere Kant genel kural,
genel ilke anlamýna gelen maksim adýný verirdi ) farklýdýrlar.
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Toplumsal eðilim sonucu ortaya konulan eylemlerin ahlâksal eylem ya da
erdem olabilmesi için onlarýn övgü ve
ödüller getireceðinin bilinmesine baðlý
ve çýkara dönük nedenlere dayanmamasý gerekmektedir. Övgü ve ödüle
dayalý nedenlerle ortaya konulan
eylemlerin ahlâksal olmasý söz konusu
deðildir. Bazý düþünürler konuya þöyle
yaklaþarak erdem-ahlâk tanýmýna giderler: "Bir toplumun bireyleri için, bireysel özgürlükleri artýrmanýn iki yolu
vardýr. Birinci yol, toplumca kazanýlmakta olan özgürlüklerden olaðan
olarak kendine düþen payla yetinmeyerek, birtakým çýkarcý giriþimlerle bu
payýn oranýný artýrmak yolunu tutmaktýr. Öteki yol ise, toplumun düzen
içinde geliþmesini engelleyecek eylemlerden kaçýnýp, toplumun geliþmesine
dolaylý yoldan katkýda bulunarak
kendine düþen payýn niceliðini artýrmak
yolunu tutmaktýr. Kiþinin ikinci yolu
seçerek yaptýðý eyleme ahlâklý-erdemli
eylem, bu yolu seçen kiþiye de ahlâklýerdemli kiþi diyoruz."
Yukarda ana çizgilerini vermeye
çalýþtýðýmýz toplumsal eðilim temeline
dayalý ahlâk anlayýþýna eðilim ahlâký
adý veriliyor.
Kant'ýn ödev ahlâký anlayýþýyla benzerlikler taþýyan bu ahlâk kuramýnýn en
önemli özelliði týpký ödev ahlâký
kuramýnda olduðu gibi özgürlük
kavramýný ön plana çýkarmasýdýr.
Ne var ki eðilim ahlâkýndaki özgürlük anlayýþýyla Kant'ýn ahlâk kuramýn-
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Emmanuel Kant

daki özgürlük anlayýþý birbirinden farklý açýlýmlara gitmektedir.
Þöyle ki Kant felsefesinde özgürlük,
insanýn özgür gibi görünen
davranýþlarýna bir erdem ya da suç
yükleyebilmesini olanaklý kýlmak üzere
ortaya atýlmýþ yapay bir kavramdýr.
Oysa eðilim ahlâkýnda özgürlük,
insanýn kendisini belli bir amaca
götüren deðiþik yollardan uygun
olanýný seçme yetisinin adýdýr.
Kimi düþünürler insanoðlundaki
toplumsal eðilim sonucu ortaya çýkan
eðilim ahlâký'ný kendi içinde de saðduyu ahlâký ve özveri ahlâký olmak
üzere iki ayrý ahlâk türüne ayýrýyorlar.
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Daha önce de söz ettiðimiz gibi halk
içinde yaygýn görüþleri temsil eden
ahlâka saðduyu ahlâký adý veriliyor.
Birtakým kurallara baðlý olup olmadýðý
hayli tartýþmalý olan halk arasýnda
geçerli bu ahlâk anlayýþýnýn, gerçekten
bir ahlâk kuramý sayýlmasý su götürür
bir durumdur. Bu nedenle saðduyu
ahlâkýndan çok, özveri ahlâký üzerinde
biraz durmakta yarar var.
Toplumdaki bireylerin diðer bireylerle kurduðu iliþkiler sonucu, belirli
durumlarda ortaya çýkan eylemler iki
bölüme ayrýlabilir. Bu eylemlerden birinci bölümü yapýlmasý zorunlu eylemler'dir. Bu tür eylemlerin duruma göre
olumlularý ya da olumsuzlarý ahlâksal
eylemler kabul edilir. Örneðin doðru
söylemek yapýlmasý zorunlu bir ahlâksal eylemken, yalan söylemek ahlâksýz
bir eylem olmaktadýr. Bu birinci
bölümün dýþýnda kalan, yapýlmasý
zorunlu olmayan bir ikinci tür eylem
daha vardýr ki bunlara özveri eylemleri
adý verilir ve beðenilen eylemler
arasýnda sayýlýrlar.
Baþkalarýna saygý göstermek,
baþkalarý için gerektiðinde kendine
karþý olmak ve tüm insanlarýn istekleri
yararýna kendi isteklerini baský altýna
almak türünden eylemlerle ortaya
konulan ahlâksal anlayýþ "özveri
ahlâký" olarak tanýmlanmaktadýr.
Dinlerdeki ahlâk anlayýþýnýn özveri
ahlâký temeline dayandýðý bile
söylenebilir. Ne var ki büyük dinlerdeki anlayýþ bile "baþkasý" tanýmýný tüm
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insanlýðý içine alabilecek kadar
geniþletememiþtir. Hýristiyanlýk
"kendin gibileri seveceksin" derken
yalnýzca Hýristiyanlarýn birbirlerine
karþý sevgi beslemelerini öneriyordu.
Eðilim ahlâkýnda yapýlmasý ya da
yapýlmamasý gereken eylemlerin
gerçekleþtiðini genellikle eylemci
dýþýnda bir baþkasý bilmez. Fakat sonradan eylem dolaylý yollarla öðrenildiði
zaman, eðer kurallara uyulmuþsa
eylemcinin iyi ya da ahlâksal
davrandýðý kabul edilir bu eylem
övülür, kurallara uyulmamýþsa eylemcinin kötü ya da ahlâksýzca davrandýðý
kabul edilir, eylem yerilir. Oysa
amaçsýz gibi görülen özveri eylemlerinin kuralý yoktur ama bu eylemler
genellikle herkesin güzel bulduðu
eylemlerdir.
Eðilim ahlâkýnda bir eylemin iyi ya
da kötü oluþunun ölçütü, bu eylemin,
ayný durumda bulunan baþkalarýndan
beklenen türden bir eylem olup
olmadýðýdýr. Buna karþýn özveri eylemleri iyi ya da kötü, doðru ya da yanlýþ
olmadýklarýndan bunlar için bir ölçütün
bulunmasý gerekmez.
Eðilim ahlâkýna iliþkin bir eylemin
hangi amaçla yapýldýðýnýn baþkalarýnca
bilinmemesi gerekir. Eðer eylemci
eylemini baþkalarýnýn bir biçimde
öðreneceklerini, bu yüzden de onlarýn
övgüsünü kazanacaðýný düþünerek yapmýþsa bu eylem ne denli iyi olursa
olsun gerçek bir ahlâksal eylem sayýlmaz. Bunun gibi, bir özveride bulunan
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kimse de bunu, içinden geldiði için
deðil de, eylemini beðenecek kimselerin övgüsünü kazanacaðýný
düþünerek yapmýþsa, bu eylem de
güzelliðini büyük ölçüde yitirir.
Özveri eylemlerinin ahlâksal eylemler olup olmadýðý konusu tartýþmaya
açýk bir konudur. Bu eylemler yapýldýklarý zaman herkesçe ya da çoðu kiþilerce beðenilir. Yapýlmamasý ise genelde
ahlâksýzlýk olarak deðerlendirilmez.
Örneðin baþkasýna saygýlý davranmak,
sevgi ve dostluk duygularýyla davranýþta bulunmak özverisel ve beðenilen
eylemlerdir ama bunlarýn yapýlmamasý
kiþinin ahlâksýzlýkla suçlanmasýna
neden olmaz. Özveri eylemleri yaþam
boyunca ortaya koyduðumuz eylemlerin öyle önemli bir bölümünü oluþturur ki, bu eylemleri genel ahlâk eylemleri arasýnda saymaktansa bunlarla
ilgili ayrý bir davranýþ kuramý ortaya
atmak gerekebilir.
Ayrýca sevgi ve dostluk gibi herkesçe
onaylanan ve beðenilen bireysel iliþkilerin hemen hepsi de yeri geldikçe
insanlarý kendi dolaysýz ya da dolaylý
yararlarýna ters düþen eylemler yapmaya zorladýklarý için eðilim ve ödev
ahlâklarýnýn dýþýnda kalýrlar. Kimilerine
göre çalýþkanlýk, cömertlik, kahramanlýk gibi erdem adý verilen insansal niteliklerin ürettiði eylemlerin hepsi için
durum böyledir. Bunlarýn tümünde,
eylem, eylemciye saðladýðý dolayýlý
kazanç nedeniyle eðilim ve görev
ahlâkýnýn dýþýnda kalmaktadýr.
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Felsefeci Vehbi Hacýkadiroðlu
"Özgürlük Ahlâký" adlý kitabýnda
çalýþkanlýk, dürüstlük gibi özveri
eylemlerinin çoðu zaman kiþiye yarar
yerine zarar getirdiðinden söz etmektedir. Ona kalýrsa çalýþkanlýðýn gerçekten
bir özveri ya da erdem olarak kabul
edildiði bir toplumda olaðandan daha
çok çalýþmak anlamýna gelen çalýþkanlýk, doðrudan doðruya bir özgürlük
edimi olarak ortaya çýkar. Oysa çoðu
kez toplumsal yaþamda çalýþkanlýk,
çalýþan bir kimsenin yaþamda baþarýya
ulaþmak için baþvurduðu bir eylemdir
ve baþarýya yönelik bu tür eylemlerin
ahlâkla bir ilgisi yoktur. Ona göre
çalýþkanlýðýn bir erdem olduðu düþüncesi hem yanlýþtýr hem de çalýþkanlýðýn
insaný baþarýya götüreceði düþüncesi de
doðru deðildir: "Gerçek toplumlarda
çok çalýþan insanlar kendisinin ve
ailesinin geçimini biraz düzeltmek için
çalýþýrken, insaný gerçek baþarýya
kolayca götürecek yollarý aramaya
vakit bulamayacaklarýndan, çok çalýþmak onlarýn baþarýsýna engel olacaktýr."
Dürüstlük konusuna da deðinen
yazar, bu eylemlerin ancak belli
koþullar altýnda ortaya çýktýklarý zaman
gerçekten erdemli eylemler olduðunu
kabul etmektedir:
"... Ancak, onlarý gerçek erdem yapan
belli koþullar, onlarýn eylemciye baþarý
saðlama olanaðýný ortadan kaldýrýr. Örneðin doðruyu söyleme eylemi insaný
baþarýya götürecek koþullar altýnda
yapýlmýþsa o bir ahlâk eylemi deðildir.
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Gerçek bir ahlâk eylemi ise insaný
baþarýya götürmek þöyle dursun buna
bir ölçüde engel olacak demektir..."

duyu ahlâký sýnýrlarý içerisinde yer alan
eylemlerdir. Üstelik ödevle özveri birbirleriyle çeliþen kavramlardýr.

Yeri geldiðinde, kiþinin bireysel
yararý açýsýndan ona zararlý bir özveri
eyleminin toplumun yararý açýsýndan
istenilir bir þey olduðu da söz konusu
olabilir. Demek ki ödev ve eðilim
ahlâkýna ters olan bir özveri eylemi
yararcýlýk ahlâký açýsýndan uygun olabilmektedir.

Ödev ahlâkýnýn, ödev sýnýrýný aþan,
belki de hepsini birden özveri terimi
altýnda toplayabileceðimiz eylemleri
içeren bir tür ahlâka kapalý olmasýna
karþýn, eðilim ahlâkýnýn bazý durumlarda böyle bir ahlâk anlayýþýna açýk
olmasý da söz konusudur. Kimi
düþünürler insanlýðýn yetkin bir toplum
ülküsüne doðru ilerlemesi için eðilim
ahlâkýnýn kurallarýnýn yeterli olduðunu,
özveri ürünü olan ahlâk kurallarýnýn ise
-en azýndan kuramsal olarak- pek de
zorunlu olmadýðýný söylerler. Yetkin bir
toplum ülküsüne gidilecekse, bunun
bilgi artýþýyla gerçekleþeceði ve de bu
iþin yüksek ahlâk eylemleriyle dolaylý
da olsa baðlantýlý olacaðýný söylerler.

Ödev ahlâký kuramýnýn büyük adý
Immanuel Kant, kendi ahlâk kuramýnýn
açýklamasýný yaparken bu tür özveri
eylemlerinden o denli çok örnek verir
ki özveri eylemleriyle zorunlu ahlâksal
eylemlerin arasýndaki farký göremediði
bile söylenir. Gerçekten de Kant,
ahlâksal eylemler olarak verdiði örnekler arasýnda doðruluk, adalet, hakseverlik gibi eylemler yanýnda -ki bunlar
saðduyu ahlâk anlayýþýna göre de
ahlâksal birer eylemdir- sevgi, dostluk,
iyilik gibi eylemleri de sýralamaktadýr.
Bu eylemlerden birincilerin insanlarýn
uymak zorunda olduklarý kurallarýn
içerdiði eylemler olmasýna karþýn, ikinciler bunlardan deðildir.
Ýyilik etmek, sevgi beslemek, dostluk
kurmak gibi eylemlerin bir insanýn
ödevleri olduðunu söylemek zordur.
Üstelik iyilik etmenin ödev gereði
olmasý onu erdem olmaktan da çýkarýr.
Özveri eylemlerini ahlâksal eylem
olmaktan öte belki de erdem olarak
nitelemek daha doðru olacaktýr. Özetle
özveri eylemleri ne ödev ne de sað-

Düþünürler arasýnda saðduyu, özveri
ve de ödev ahlâký kavramlarý arasýnda
kýyasýya bir öncelik - önem tartýþmasý
yapýlmýþ ve halen de yapýlmaktadýr.
Kant'ýn ve ardýllarýnýn büyük önem
vererek saðduyu ahlâkýnýn üstüne yerleþtirdikleri ahlâk kuramlarý onlarýn
ödev kavramýna verdikleri önemden
kaynaklanmaktadýr. Oysa ödev ahlâký
kuramýnýn zaman zaman saðduyu
ahlâký anlayýþýndan önemli farký
olmadýðýný da saptamak olanaklý.
Örneðin Kant'a göre bir davranýþýn
ahlâka uygun sayýlmasý için onun yalnýzca ödeve uygun olmasý yetmez.
Ödevle iliþkin olmayan her tür duygudan da arýnmýþ olmasý ve de yalnýzca
ödev gereði olarak yapýlmýþ olmasý
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istenir. Gerçekte saðduyu ahlâký için de
bu böyledir. Doðruyu söyleyen bir
kimse bunu, salt doðruyu söylemek
için deðil de, kendisinin doðru
söyleyen bir kimse olduðunu herkese
göstermek için yapmýþsa, bundan bir
çýkar saðlamak þöyle dursun yalnýzca
bir övünme payý çýkarmak istemiþ bile
olsa, bu kimsenin bu eylemi saðduyu
yönünden de beðenilecek bir durum
olamaz. Birisinin emeðinin karþýlýðýný,
onun hakkýný kabul ettiði için deðil de
cömertliðini göstermek için ödeyen
kimse için de durum aynýdýr.
Ödev ahlâkýný saðduyu ahlâkýndan
ayýrýr gibi görünen bir baþka özellik de
Kant'ýn deyimi ile maksimlerin
(ilkelerin-genel kurallarýn) koþulsuz
buyruklar oluþudur. Ýlk bakýþta, saðduyu ahlâký yönünden, özel durumlar
söz konusu olduðunda kurallardan
kolayca vazgeçilecekmiþ gibi
görünebilir. Oysa genel kurallardan
ayrýlmak saðduyu ahlâkýnýn da hoþ
karþýladýðý bir durum deðildir. Saðduyu
da herkesin, kendi aklýnýn buyruðuna
göre genel kurallardan sapmasýna izin
vermez. Çoðu durumda koþutluk
gösteren bu iki ahlâk anlayýþýnýn koþulsuzluk yönünden her durumda uyuþtuðu söylenemez. Bunun bilinen klasik
örneði þudur:
"A, B'yi öldürmek ister fakat onun
nerede olduðunu bilmez ve bunu C'den
sorar. C eðer B'nin nerede bulunduðunu
bilir ve A'ya yanlýþ bir yer bildirir ya
da "bilmiyorum" derse yalan söyleye-
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rek ahlâksýz bir davranýþta bulunmuþ
olacaktýr."
Ödev ahlâký yönünden bu durum
eþdeyiþle yalan söylemek ahlâksýz bir
eylem olmaktadýr. Oysa saðduyu ahlâký
yönünden böyle bir durum söz konusu
deðildir; yalan söylemek bu durumda
ahlâksýzca bir eylem olmaktan öte bir
insan yaþamýný kurtarmak için gerekli,
yararlý ve de ahlâksal bir eylemdir.
Bizler, bir eylemin ahlâka uygun olup
olmadýðýna karar verebilmek için
genelde kendimize "Bu eylem ayný
durumda bulunan baþkalarýndan
bekleyebileceðim türden bir eylem
midir? " ya da "Bunu ayný durumda
bulunan baþkalarý yapsa ben onaylar
mýydým?" türünden sorular yöneltiriz.
Bu tür deðerlendirmeleri yapan kiþiler
için açýk ve belirgin biçimde saptanmýþ
olmasa bile yine de herkesçe bilindiði
kabul edilen bir takým genel kurallar
yol gösterici olmaktadýr. Yaygýn
anlayýþa göre ahlâksal eylemlerin yalnýzca çýkar duygusundan deðil, dolaylý
çýkar duygularýndan da arýnmýþ olmasý
gerekir. Dürüst davranan insan, bu
davranýþýndan dolaysýz bir çýkar beklemese bile, eðer bu yoldan ilerde kendisine yararlar saðlayacak türden bir ün
yapma, hattâ çevresinde saygýnlýk
kazanma gibi bir amacý varsa, davranýþ
gene ahlâksal olma niteliðini yitirir.
Yazý dizimizin bir sonraki bölümünde
"özgürlük ve ahlâk iliþkisi" gibi hassas
bir konuya deðineceðiz.

32

Pozitif
Psikoloji
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Deðerli SEVGÝ DÜNYASI okuyucularý,
bu ay sizlerle pozitif psikolojinin kurucusu olan Martin Seligman'ýn, yayýlmaya
deðer fikirlere kendisini adamýþ kâr gütmeyen bir kuruluþ olan TED'de (Technology, Entertainment, Design - Teknoloji,
Eðlence/Gösteri ve Tasarým) yapmýþ olduðu bir konuþmayý paylaþacaðýz. 1984
yýlýnda kurulmuþ olan TED, isminin açýlýmýndan da anlaþýlacaðý gibi teknoloji, eðlence/gösteri ve tasarýmla ilgilenen ve bu
konuda konferanslar vermek isteyen kiþileri biraraya getiriyor. Baþlýk kýsýtlayýcý
gibi görünse de hemen her konuda yapýlan konuþmalar bu baþlýklardan birinde
yer bulabiliyor. Örneðin yalan söylemenin
iþ etiði üzerindeki etkileriyle ilgili bir
konuþma, sosyal iliþkileri ve þirket hayatlarýný yeniden tasarlamanýn konusuna dahil olabiliyor. Her yýl biri baharda Long
Beach ve Palm Springs'de, diðeri de her
yaz Edinburgh Ýngiltere'de olmak üzere
iki tane yýllýk konferans düzenliyorlar.
Her yýl ilham veren olaðanüstü bir konuþmacýya 100.000 dolar ödül veriyorlar ve
konuþmasýnýn içeriðindeki dileðin gerçekleþmesini saðlýyorlar. TED, fikirlerin tutumlarý, yaþamlarý ve nihayetinde dünyayý
deðiþtirme gücüne sahip olduðuna inanýyor. Bu nedenle de dünyanýn en ilhamlý
düþünürlerini ve ayrýca fikirlerini sunmak
isteyen önemli ve dikkate deðer insanlarý
(edebiyatçýlarý, bilim adamlarýný, felsefecileri, iþ adamlarýný, vakýf baþkanlarýný,
gazetecileri v.b) biraraya getiriyor. TED
hakkýnda daha fazla bilgi için:
www.ted.com
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“Amerikan Psikoloji Birliðinin
baþkanýyken CNN kanalýyla,
Mutluluk, karakter ve iyimserliðin
sizinle þimdi yapacaðým konuþgücü gibi saðlýklý ruh hallerini
manýn konusuyla yani "Ýyimser
inceleyen bir dal olan pozitif psikolojinin kurucusudur. Bu dalý 2000 yýlýnda Olmanýn 11. Nedeni" ile ilgili
kurmuþ ve kariyerinin tamamýný bu
bir görüþme yapmýþtýk. Bana:
andan itibaren olumlu duygular, olumlu
"Profesör Seligman psikolojinin
karakter özellikleri ve olumlu
bugünkü durumunu bize özetlemelekelerin geliþtirilmesine adamýþtýr.
Seligman'ýn üzerinde çalýþtýðý bu büyü- yebilir misiniz? Sizinle bu konuleyici alan, insanlarýn mutsuzluk halda röportaj yapmak istiyoruz"
lerinin onarýlmasýna odaklanmýþ olan
diye sorunca onlara "Harika"
bir bilim dalý olan klinik psikolojisinin
dedim. Bu kez bana: "Ancak
aksine, mutlu insanlarýn çoðalmasý ve
burasý CNN bu nedenle önden
daha da mutlu olmasýný saðlamayý
sadece tek bir kelime söylemeniz
amaçlamaktadýr. Seligman öncü çalýþmasýný Pennsylvania Üniversitesindeki gerekiyor" dediler. Bunun üzeriOlumlu Psikoloji Merkezinde yürütne kameralar ayný sorunun yemekte, bu amaçla kliniklerde de kulniden sorulmasýyla bana yönellanýlabilecek araçlar geliþtirmekte ve
miþ biçimde onlara "Ýyi" diye
bir sonraki neslin olumlu
psikologlarýný yetiþtirmektedir.
cevap verdim. Muhabir "Kesin,
kesin. Bu olmadý. En iyisi size
Seligman'ýn bundan önceki çalýþmasý,
iki sözcükten oluþan bir cümle
kiþinin içinde bulunduðu durumu asla
deðiþtiremeyeceðine (bunun için yeterli söyletelim" deyince ben soruyu:
"Ýyi deðil" diye cevapladým.
enerjiye sahip olmadýðýna) inandýðý
"öðrenilmiþ çaresiz"Bakýn Doktor Seligman, sizin
lik"le ilgiliydi.
bu ortamda pek de rahat
Seligman bu çalýþolmadýðýnýz anlaþýlýyor. En iyisi
masýyla da hayli
siz bize üç tane sözcükten
ses getirmiþ ve
oluþan bir cümleyle tarif edin.
eserlerinden
sýkça yararPsikolojinin bugünkü durumu
lanýlan kiþi
sizce nedir". Ben "Yeterince iyi
olmuþtu.
deðil" diye cevap verdim. Ýþte
bu bugün sizlerle konuþacaðým
konunun özünü teþkil ediyor.
Martin Seligman Kimdir?
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“Sizlere psikolojinin bir zamanlar
neden iyi olduðunu, sonra nasýl iyi
olmadýðýný ve gelecek on yýl içersinde
nasýl yeterince iyi olabileceðini anlatmak istiyorum. Ve paralel bir özetle
ayný þeyi teknoloji, eðlence/gösteri ve
tasarým için de yapacaðým, çünkü bu
konularýn birbirleriyle benzer olduklarýna inanýyorum.
“O halde psikoloji neden iyiydi?
Bence, 60 yýldan fazla bir süredir
psikoloji hastalýk modeliyle çalýþtý.
Bundan on yýl önce uçakla yolculuk
yaparken kendimi yanýmdaki koltukta
oturan kiþiye tanýþtýrdýðýmda benden
uzaklaþýrdý. Çünkü o zamanlar herkes
psikolojinin kendilerinde var olan yanlýþlarý bulmayla alâkalý bir dal olduðuna inanýrdý. (Kaçýklarý yakalama bilimi!) Þimdi insanlara ne yaptýðýmý
anlattýðýmda artýk benden kaçmýyorlar,
tam tersine daha da yaklaþýyorlar.
“Bundan 60 yýl önce insanlarda
görülen psikolojik bozukluklarýn
hiçbiri tam anlamýyla tedavi edilemiyordu. Þimdi bunlardan 14'ü tedavi
edilebiliyor. Ýkisinde ise gerçekten þifa
saðlanabiliyor.
“Bir baþka þey ise zihinsel hastalýklar
diye bir bilim dalýnýn geliþtirilmiþ
olmasý. Bu nedenle hatlarý tam
anlamýyla belli olmayan depresyon ve
alkolizm gibi iki kavramý ele alýp bunlarý titizlikle ölçebileceðimizin farkýna
vardýk. Böylece zihinsel hastalýklarý
gruplandýrabildik. Bunlarýn nedenlerini
anlayabildik. Genetik yönden þizofreni
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hastalýðýna yatkýn olan kiþileri zaman
içinde inceleyebildik, genetiðin rolünü
çözebildik ve zihinsel hastalýklar
üzerinde deneyler yaparak üçüncü
deðiþkeni ayýrt edebildik.
“Ve bundan öte, son elli yýl içersinde
belli rahatsýzlýklar için ilaçlar üretebildik ve sonra da bunlarý plasebo kontrollü tasarýmlarda titizlikle deneyebildik. Ýþe yaramayan çalýþmalarý bir kenara attýk, yarayanlar üzerinde durduk.
“Böylece psikoloji ve psikiyatri son
60 yýlda mutsuz ve dertli insanlarý daha
az mutsuz ve daha az dertli bir hale
getirmeyi baþardýðýný iddia edebilir. Ve
ben bunun müthiþ bir þey olduðunu
düþünüyorum. Ayrýca bundan son
derece onur duyuyorum. Baþta sözünü
ettiðim iyi olmayan þeylere gelince, bu
çalýþmalarýn sonucunda ortaya üç tane
þey çýktý.
“Birincisi etikle ilgiliydi ki
psikologlar ve psikiyatristler birer maðdur bilimciye ve birer pataloji bilimcisine dönüþtüler. Bizim insan doðasýna
karþý bakýþýmýz þuydu halbuki: eðer
baþýnýz dertteyse bu üzerinize
tuðlalarýn düþtüðünü gösterir. Böylece
insanlarýn seçimler yaptýklarýný ve
kendilerine ait kararlar verdiklerini
unuttuk. Sorumluluðumuzu unuttuk.
Ýþte bu ödediðimiz ilk bedeldi.
“Ýkinci bedel ise siz insanlarý unutmamýz oldu. Normal yaþamlarý
geliþtirmeyi unuttuk. Derdi diðerlerine
göre fazla olmayan insanlarý daha

SEVGÝ DÜNYASI

mutlu, daha tatmin ve daha üretken
hale getirmemiz gerektiðiyle ilgili
misyonumuzu unuttuk. "Dâhi" ve
"Yüksek yetenekli" sözcüklerini
aðzýmýza almaz olduk. Artýk hiç kimse
bunlar üzerinde çalýþmýyor.
“Hastalýk modeliyle ilgili üçüncü
problem ise dertli ve mutsuz insanlarla
ilgili bir þeyler yapma telâþýmýz oldu.
Hasarý ortadan kaldýrma telâþýmýz
yüzünden insanlarý daha mutlu ve daha
olumlu bir hale getirebilecek müdahaleleri gerçekleþtiremedik.

“Ýyi olmayan þeyler iþte bunlardý. Nancy Etcoff, Dan
Gilbert, Mihaly Csikszentmihalyi ve benim gibi kiþileri pozitif psikoloji diye tabir ettiðim
dalda çalýþmaya iten de budur.
Pozitif psikolojinin üç tane
amacý vardýr. Bunlardan birincisi psikolojinin insanýn zayýflýklarýyla olduðu kadar güçlü yönleriyle de ilgilenmesi gerektiðidir. Bu nedenle de insanlardaki psikolojik hasarlarý
onardýðý kadar gücünü de arttýrmalýdýr. Yaþamdaki en iyi
þeylerle ilgilenmeli, normal
insanlarýn da hayatlarýný daha
tatminkâr bir hale getirmeli ve
kalitesini daha da yükseltmelidir.
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“Son on yýldan beridir (gelecekte de
böyle olacaðýný ümit ederek) iþte bu
sözünü ettiðim pozitif psikoloji isimli
bilim dalýnýn yaptýðý ilk çalýþmalarý
görmekteyiz. Bence bu bilim dalý insan
hayatýný yaþamaya deðer kýlýyor.
Mutluluðun birden fazla formu vardýr.
Biz bu formlarý ölçebileceðimizi bulduk. Mutlulukla ilgili hazýrlanmýþ tam
teçhizatlý testleri, bununla ilgili web
sitesine bedava giriþ yaparak çözebilirsiniz. Pozitif duygularla, mânâyla
ve akýþla ilgili bu kadar çok bilgi
onbinlerce insana hitap edebiliyor mu
þeklinde bir soru sorabilirsiniz. Biz
insanlarýn psikolojik rahatsýzlýklarýný
ortaya koyan teþhis rehberinin tam zýddýný yarattýk. Böylece cinsiyetlerine
oranla güçlü ve iyi olduklarý yönlerini
klasifiye ettik ve onlarý tanýmlamayý,
teþhis etmeyi, nelerin onlarý daha da
güçlendireceðini ve nelerin önlerine set
çekeceðini bulduk. Bunun sonucunda
da olumlu ruh hallerini yaratan sebepleri ve beynin sol ile sað yarýsý arasýndaki iliþkinin rolünü tespit ettik.
“Ben hayatýmý kendilerini inanýlmaz
derecede mutsuz ve kederli hisseden
insanlarla çalýþarak geçirdim. Kendime
hep þu soruyu sordum: "Bu derece
mutsuz ve dertli insanlarýn diðerlerinden farký nedir?" Ve bundan altý
yýl önce kendilerini inanýlmaz derecede
mutlu hisseden insanlarýn diðerlerinden
farký nedir diye sormaya baþladým.
Öncelikle bu kiþiler diðerlerinden ne
daha dindar, þekilsel yönden ne daha
iyi ne daha zengin ne de daha güzeldiler, ne de baþlarýndan daha iyi veya
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daha kötü olaylar geçmiþti. Bu kiþileri
daha farklý kýlan þey, inanýlmaz derecede sosyal kiþiler olmalarýydý. Elbet ki
bunlar sosyal olacaðým diye cumartesi
sabahlarý seminerlerden çýkmayan
kiþiler de deðillerdi. Yalnýz baþlarýna
zaman geçirmeyen, romantik iliþkiler
yaþayan ve çevrelerinde geniþ bir
arkadaþ kitlesine sahip olan kiþilerdi.
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inanýyorum. Farklý diyorum çünkü bunlarý farklý eylemler, farklý müdahaleler
oluþturuyor.

Ýnsanlar üç farklý veçhesiyle,
üç farklý mutluluk yaþayabilirler. Birinci mutlu hayat insanýn
içinde hoþnutluk ve þükür duygusu yaþadýðý bir hayattýr. Böyle
“Ama þuna dikkat edin þimdi. Bu
bir hayatta siz olabildiðince çok
sadece bir korelasyon verisi olup, rastolumlu duyguya ve bu duygularý
lantýsal deðildir. Bu mutluluðun biraradaha da büyütecek becerilere
da olmak, konuþmak, coþmak, gülmek
ve kýkýrdamak kýsmýyla ilgilidir. Bunun sahip olursunuz. Ýkinci mutlu
da yeterli olmadýðýný söylemek istiyohayat her hangi bir þeyle
rum. Bunun için Buda'nýn öðretimeþgûl olduðunuz bir hayattýr.
lerinden Tony Robbins'e kadar uzanBöyle bir hayatta çalýþacak bir
manýz gerekir. Tüm bu öðretilerden,
iþiniz, sevgiyle baktýðýnýz evlatinsanýn mutlu olabilmesi için 120 tane
larýnýz, aþkýnýz, serbestçe kulolumlu müdahale gerektiði çýkar. O
halde bunlardan hangileri insaný sonlanabileceðiniz zamanýnýz olur.
suza kadar mutlu kýlabilir?
Aristo da bunun hakkýnda
“Þimdi size bulduðumuz sonuçlardan konuþmuþtu zaten. Üçüncüsü ise
anlamlý bir hayattan yakalayabazýlarýný aktaracaðým. Bu anlattýklarýmýn özünde psikolojinin, zihinsel
caðýnýz mutluluktur. Bunlarýn
hastalýklarý tedavi etme, mutsuzlarý
her biri hakkýnda birkaç þey ve
daha az mutsuz hissettirme misyonuna
bunlarla ilgili neler bildiðimizi
ilaveten üstlenmesini arzu ettiðim bir
misyon var. Ben, psikolojinin insanlarý anlatmak istiyorum.
daha da mutlu kýlmasýný istiyorum.
Yani: Psikoloji insanlarý gerçekte daha
mutlu kýlabilir mi diye soruyorum. Ve
bu soruyu sorabilmek için - aslýnda
mutluluk sözcüðünü ben pek fazla kullanmýyorum ama - kavramý bu soruyu
soracak biçimde pek çok parçaya ayýrmak zorunda kaldýk. Bu nedenle ben
mutluluðun üç farklý veçhesi olduðuna

“Mutlu bir hayatýn birinci veçhesinin,
içinizde hoþnutluk ve þükür duygusu
duyduðunuz bir hayat olduðunu
söyledim. Bunu bulmak için olabildiðince olumlu duyguya yer açmalý
ve bunlarý daha da büyütmek,
güçlendirmek, farkýndalýðýnýzý ve
yaþamdan aldýðýnýz tadý artýrmak için
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gerekli olan becerileri öðrenmeniz
gerekir. Bununla birlikte böyle bir hayatýn üç tane zorluðu vardýr. Bu, Pozitif
Psikolojinin neden bir mutluluk bilimi
olmadýðýný ve neden burada son bulmadýðýný da açýklar.
“Birinci zorluk, olumlu duygularla
ilgili tecrübeleriniz kalýtsaldýr, yaklaþýk
yüzde ellisi, ve gerçekte çok da deðiþtirilebilir deðildir. Matthieu (Ricard),
ben ve diðerlerinin yaþamýnýzdaki
olumlu duygularý artýrmayla ilgili
bildiðimiz farklý hünerler olasýlýðýnýzý
ancak yüzde 15 ila 20 arasýnda artýrabilirler. Ýkincisi, olumlu duygular bir
süre sonra sýradanlýða dönüþür. Hem de
oldukça hýzlý. Bu týpký Fransýzlar'ýn
vanilyalý dondurmasýna benzer. Ýlk
tadýmda yüzde yüzdür. Altýncý tadýmda
ise bu oran düþer.
“Bu da sizi mutlu bir hayatýn ikinci
veçhesine yönlendirir. Tam da burada
size pozitif psikolojinin neden olumlu
duygudan ve hoþnutluk üretmekten
daha fazla bir þey olduðunu açýklayabilmem için arkadaþým Len'i anlatmam
gerekiyor. Hayatýn üç büyük arenasýndan ikisinde, Len henüz 30'unda iken
müthiþ derecede baþarýlý bir adam
haline gelmiþti. Birinci arena çalýþma
hayatýydý. Çünkü henüz 20 yaþýnda
borsa uzmaný, 25 yaþýndayken de bir
borsa þirketinin trilyoner sahibi olmuþtu. Ayrýca ulusal briç þampiyonuydu.
Bununla birlikte Len, hayatýn üçüncü
arenasý olan aþk ve sevgide sýnýfta
kalmýþtý. Bunun nedeni Len'in buz gibi
bir adam olmasýnda yatýyordu.
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“Len aslýnda içe dönük bir adamdý.
Amerikalý kadýnlar ona þöyle diyordu:
"Sen hiç neþe vermiyorsun. Sende hiç
olumlu duygu yok. Sen kayýpsýn."
Len'in, Park Avenue'da çalýþan bir
psikanaliste gidecek kadar çok parasý
vardý ve beþ yýl boyunca içindeki
olumlu duygularý bloke etmiþ olan cinsel travmasýnýn hangisi olduðunu bulmaya çalýþtý. Sonunda böyle bir travma
geçirmemiþ olduðu anlaþýldý. Len,
Long Island'da büyümüþ, futbol
oynamýþ, futbol maçlarýna gitmiþ ve
briç oynamýþtý... Len, pozitif duygulanýmlar dediðimiz olgunun sadece
yüzde beþ oranýna sahipti.
“Sorulacak soru, Len mutsuz birisi
midir? Ben buna "Hayýr" demek istiyorum. Bence Len, Psikoloji biliminin
olumlu duygulaným konusunda sözünü
ettiði yüzde elli tabanýn aksine
tanýdýðým en mutlu insanlardan birisidir. Mutsuzluðun cehennemine gönderilmiþ birisi deðildir ve týpký sizler
gibi inanýlmaz derecede akar. Sabah
9.30'da Amerikan Exchange'in binasýna
girdiði andan itibaren zaman onun için
durur sanki, taa ki kapanýþ ziline kadar.
Ýlk kart oynandýðýnda turnuva bitene
kadar zaman onun için durur.
“Mihaly Csikszentmihalyi'nin "Akýþ"
la ilgili söylediði þey tam da budur.
Bunun hoþnutluk duygusundan çok
önemli bir farký vardýr. Hoþnutluk duygusunda henüz ham olan (piþmemiþ
olan) bir þey vardýr. Böyle bir duyguda
bir þeylerin olmakta olduðunu bilirsiniz. Bu yalnýzca düþünce ve duygudur
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sizin için. Akýþ'ta ise hiçbir
þey hissetmezsiniz. Örneðin dinlediðiniz müzikle
bir olursunuz. Zaman adeta
sizin için durur. Ýnanýlmaz
derecede yoðun bir konsantrasyon içine girersiniz.
Ýþte bu bizim iyi hayat
dediðimiz þeyin özelliðidir
aslýnda. Bunun reçetesi de
en yüksek deðerlerinizin
(gücünüzün) ne olduðunu
bilmekten geçer. En güçlü
olduðunuz beþ yönünüzü
bulmakla ilgili geçerli bir
testin bulunduðunu da, bu
arada size söylemem
gerekir. Bunlarý kullanarak
çalýþma hayatýnýzý, aþk
hayatýnýzý, arkadaþlýðýnýzý
ve anne-babalýðýnýzý da
yeniden þekillendirebilirsiniz.
“Mutlu bir yaþamýn üçüncü veçhesinin anlam ve mânâ bulmak olduðunu
söylemiþtim. Ýþte bu mutluluðun en
saygýya deðer tarafýdýr. Hayatýn anlamý
mutlulukla akýþla paraleldir. Bunun
yolu, en güçlü yönlerinizin hangileri
olduðunu bilmekten ve bunlarý sizden
daha büyük olan bir þeyin hizmetine
sunmak ve o þeye ait kýlmak için kullanmaktan geçer.
“Peki bu hayatlarýn tümünü kalýcý
kýlacak þeyler var mýdýr? Cevap "Evet"
gibi görünüyor. Size bazý örnekler
vereceðim. Bu çalýþmalar oldukça titiz
biçimde aynen ilaçlar üzerinde yapýlan
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Mihaly Csikszentmihaly

deneyler gibi uzun dönemli çalýþmalar,
plasebo kontrolleri ve tesadüfi ödevler
þeklinde gerçekleþtirilmektedir.
Örneðin insanlara hoþnutluk duygusuyla dolu bir yaþam biçimini, yani hayatlarýndan nasýl daha fazla zevk alabileceklerini öðretebilmek için, onlara
farkýndalýk becerilerini geliþtirmelerini,
hayattan lezzet almayý öðrenmelerini
ve salt bu amaçla kendilerine güzel bir
gün tasarlamalarýný ödev olarak veririz.
Siz de gelecek cumartesiyi kendinize
ayýrabilir, güzel bir gün tasarlayabilir,
hoþnutluk duygunuzu artýrabilmek için
farkýndalýðýnýzý ve lezzet alma
duyunuzu geliþtirebilirsiniz.
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“Þimdi, eðer yapabiliyorsanýz
gözlerinizi kapamanýzý rica
ediyorum. Hayatýnýzdaki bir
þeyi inanýlmaz biçimde iyi yönde
deðiþtirmiþ ve sizin teþekkür
etme fýrsatýný henüz bulamamýþ
olduðunuz birisini hatýrlamanýzý
istiyorum sizden. Bu kiþinin
hayatta olmasý gerekiyor.
Tamam, þimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Umarým hepinizin
hayatýnda böyle birisi vardýr.
Ödeviniz þudur: Bu kiþiye
teþekkür etmek için 300 kelimelik bir mektup yazmanýzý istiyorum sizden. Bunun için önden o
kiþiye telefon edip, kendisini
ziyaret etmek istediðinizi
söyleyeceksiniz (ancak ziyaret
nedeninizi söylemeyeceksiniz)
sonra da odasýna girip yazdýðýnýz mektubu okuyacaksýnýz.
“Bu ödevi yerine getiren herkes
aðladý. Bu kiþilerle bir hafta, bir ay
veya 3 ay sonra konuþtuðumuzda daha
mutlu ve daha az depresif olduklarýný
gördük.
“Bir baþka örnek ise evli çiftlerin en
fazla güçlü olduklarý yönlerini tespit
etmelerini saðladýðýmýz bir test. Çiftler
bu testi aldýktan sonra bu yönlerini kullanabilecekleri bir akþam yemeði planlýyorlar. Bunun sonundaysa iliþkilerinin
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daha da güçlendiðini fark ediyorlar.
Baþkalarýna iyilik ve hayýr daðýtan bir
kurumda çalýþmayý eðlenceyle birleþtirmek de böyle bir þeydir. Üniversitedeki öðrencilerim ve birlikte
çalýþtýðým insanlar bunu henüz keþfetmiþ deðiller. Bu nedenle biz insanlarýn
hem diðergâm amaçlý hem de ayný
zamanda eðlendikleri bir þey yapmalarýný saðlýyoruz. Eðlenmek amaçlý
bir þey yaptýðýnýzda bu size dans etmek
kadar güzel gelir. Diðergâmca bir þey
yaptýðýnýzda ise bu ebediyen kalýcý
olur. Ýþte bunlar pozitif müdahalelere
verebileceðimiz örneklerdir.
“Söylemek istediðim son þey ise
herkesin yaþamdan duyduðu tatmin
duygusuyla daha çok ilgilendiði
gerçeðidir, ki sizin de gerçekten bunu
merak ettiðinizi biliyorum. Bu bizim
hedef deðiþkenimizdir. Üç farklý hayatýn bir fonksiyonu olarak biz de insanlara hayatýnýzdan ne kadar çok tatminsiniz sorusunu soruyoruz. Bunu binlerce insana sorduk. Diðer bir deyiþle
“Zevkler, pozitif duygular, hoþnutlukla
ve severek meþgûl olduðunuz bir iþle
dolu bir yaþam, zamanýn sizin için durmasý ve anlam arayýþý, hayatýnýzla ilgili
tatmin duygunuza herhangi bir katkýda
bulunuyor mu?” diye sorduk.
“Sonuçlar bizi þaþýrttý ama
düþündüðümüzden daha az. Sonuçta
zevk arayýþýnýn hayatla ilgili tatmin
duygusuna neredeyse hiçbir katkýda
bulunmadýðý ortaya çýktý. Bunlar
arasýnda en güçlü olan anlam arayýþýydý. Meþgûl olunacak iþ arayýþý da
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güçlüydü. Eðer hem bir iþe hem de
anlama sahipseniz, zevk iþin kremasý
oluyordu. Demek ki bu üçüne sahip
olduðunuzda, toplam, parçalarýn her
birinden daha büyüktü. Tam tersine, bu
üçünden hiç birine sahip olmadýðýnýzda
(yani boþ bir hayata sahip olduðunuzda), toplam, parçalarýn her birinden
daha küçük oluyordu.
“Psikolojiyle ilgili sorunlarýn
teknoloji, eðlence/gösteri ve tasarýmla
da alâkalý olduklarýný düþünüyorum.
Hepimiz biliyoruz ki, bunlarýn üçü de
yýkýcý amaçlarla kullanýlabilir. Yine
biliyoruz ki, bunlar mutsuzluðun
ortadan kaldýrýlmasýna hizmet eden
araçlardýr. Mutsuzluðu ortadan kaldýrmakla mutluluðu inþa etmek arasýndaki
fark inanýlmaz derecede önemlidir. 30
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yýl önce uzmanlýk hayatýma baþladýðýmda birisini kaygýlandýrmamak,
depresyona sokmamak için yeterince
iyi olup olmadýðýmý ve onlarý mutlu
kýlmada ne derece baþarýlý olduðumu
merak ediyordum. Bunun cevabýný asla
veremedim.

“Sonuç olarak (iyimserliðin
11. nedeni), teknoloji,
eðlence/gösteri ve tasarýmla
birlikte yeryüzündeki mutluluðun artmasýný saðlayabiliriz.
Eðer teknoloji önümüzdeki on
yýl içinde veya yirmi yýl içinde
insanlarýn hoþnutluk ve memnuniyet duyduklarý iyi ve anlamlý bir hayatý yaratabilirse,
yeterince iyi olacaktýr. Eðer
eðlence/gösteri olumlu duygularý, anlamý ve akýþý çoðaltabilecekse, yeterince iyi olacaktýr.
Ve eðer tasarým, olumlu
duyguyu, akýþý ve anlamý artýracaksa, hepimizin yaptýðý yeterince iyi olacaktýr. Hepinize
teþekkür ederim."
Gelecek Ay:
Mihaly Csikszentmihaly'nin Akýþ
Teorisi ile ilgili TED'de yaptýðý konuþmayý sizlerle paylaþacaðýz.

SEVGÝ DÜNYASI

41

Tanrý’nýn Ýnsanlaþmasý
(Geçen Aydan Devam)
16 Temmuz, 2011
Canlý Kryon Celsesi, Totowa, New Jersey
Lee Carroll kanallýðý ile verilmiþtir
Çeviren: Necati Tarýman
Tanrý ile Ýletiþim
Þimdi bir sonraki konuyu konuþalým:
Ýletiþim. Siz acaba neden Tanrý'yý
insanlaþtýrmak istiyorsunuz? Biraz
önce de belirtmiþ olduðum gibi, siz
Tanrý'yý kendinizden apayrý bir yere
koyuyor, ona erkek özellikleri ile birlikte bir sakal veriyor ve kalýn bir sesle
konuþuyor gibi düþünüyorsunuz. Ona
âkil (yaþlý) adam statüsü tanýyor, onun-

la konuþuyor, ona tapýnýyor ve onu
insanlaþtýrmak için heykellerini yapýyorsunuz. Tanrý içinizdedir! Dünyanýn
yaratýcýsýnýn en büyük enerjisi her bir
insanýn içinde, tam içinde yer almaktadýr. DNA'nýn her bir parçasý, 100 trilyon adet, buna sahiptir. Bilimin farkýnda bile olmadýðý DNA molekülleri
arasýnda bilinç ve hattâ iletiþim vardýr.
Tanrý sizin içinizdedir. O zaman neden
onu içinizden söküp çýkarýyor ve onu
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Ruh ile en iyi þekilde nasýl iletiþim kurabilirsiniz? Size bunu
söyleyeceðim. Kendi kendinize
Size bir þey sormama izin verin:
âþýk olmak zorundasýnýz. Ýþte
Diyelim ki sizin kendi bedeninizdeki
anahtar budur. Ýþte kapý budur.
organlardan biri ile konuþma zamaný
Tanrý'nýn içinizde olmasý gayet
gelmiþtir ve o günün iþi karaciðeriniz
ile konuþmak olsun. Bu durumda
uygundur ve tamamdýr. Siz kirli
devasa boyutlarda bir karaciðer inþa
olarak doðmadýnýz; siz muhteedip ona tapýnýr mýydýnýz? Öff, ne
þem bir varlýk olarak doðdunuz
kadar da 3 boyutsunuz. Ne demek istemuhteþem. Ve bu odada bulunup
diðimi anlayabiliyor musunuz? O zaten
bedeninizin içindeyken neden böyle bir da ne kadar muhteþem olduklarýný keþfetmiþ olanlar ise egolaþey yapma ihtiyacý duyasýnýz ki?
Bunun nedeni Tanrý'yý sizin içinizde
rýnýn peþinde sürüklenen kimseolarak algýlamamanýzdýr. Demek ki
ler deðillerdir. Onlar sevgi taramesele ilâhi algýlamadýr. Artýk kendi
fýndan harekete geçirilen kimsehakkýnýzdaki imajý deðiþtirme zamaný
lerdir, bu çok büyük bir farktýr.
içeride tutmak için binalar inþa ediyorsunuz?

gelmiþtir. Bunu yaptýðýnýzda, gözlerinizi açacak, aynaya bakacak ve
"Ben benim. Tanrý benim içimdedir."
diyeceksiniz. Bir insan olarak bunu
yapmak çok zordur. Bunu yapabilmek
için maðduriyet gerçekliðinin dýþýna
çýkmanýz gerekmektedir.

Kültürünüz size tanrýsallýðýnýz
hakkýnda ne söylemektedir? Medyada
gördüðünüz her þey size sizin kýrýlmýþ
olduðunuzu söylemektedir. Sizin þuna
ihtiyacýnýz var, buna gereksiniminiz
var. Doðrudan gözlerinizin içine
bakarak "Sizin kendinizden baþka
hiçbir þeye ihtiyacýnýz yoktur. Artýk
bunun gereðini yapýn!" diyen bir
reklamý hiç gördünüz mü? Hayýr böyle
bir þey hiç görmediniz.

Onlar Tanrý'yý sevdikleri gibi kendilerini seven kiþilerdir. Onlar inandýklarý
þeyleri savunmak için mücadele etme
ve eski enerjiyi ve karanlýðý temsil
eden þeyleri reddetmenin denge durumunu yansýtmakta olduðunu anlamaktadýrlar. Ayný zamanda kendi egolarýný
(nefislerini) da kontrol altýnda tutmaktalar ve onun asla kontrolu ele
geçirmesine izin vermemektedirler.
Bu ustalarýn yapmýþ olduklarý ve öðretmiþ olduklarý þeydir. Kendi içinizde
bulunan yaratýcý parçasýna dokunabildiðinizde Tanrý ile iletiþim otomatik
olarak gerçekleþir. O zaman kapý açýlýr.
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Cennette Savaþlar?
Bir an için tarihe bakýn ve insanlarýn
Tanrý ve Tanrý'nýn tarihi hakkýnda hangi
kararlara vardýklarýný gözünüzün önüne
getirin.

Size bugün öðretilen hikâyeyi
anlatmama izin verin. Evvel
zaman içinde Tanrý'nýn, yani
evrenin yaratýcýsý, bir sorunu
vardý. Sanki bir savaþ sürüp
gidiyormuþ gibi görünüyordu.
Bir þekilde bu meleklerin de
içine karýþtýðý bir savaþ gibi görünüyordu ve belirli bazý melekler Tanrý'nýn iþ yapma biçimi ile
ayný fikirde deðillermiþ gibi
görünüyordu. Þimdi bana söyleyin, bu Tanrý'nýn iþi mi yoksa
daha çok insanýn iþine mi benziyor? Hikâye devam ediyor. En
sonunda, savaþ kötüye giderken,
bu savaþý baþlatan kiþi cennetten (veya buna hangi adý verirseniz artýk) kovuldu ve dünyaya
düþtü. Avanesini (takipçilerini)
de yanýna aldý ve yer altýna
indi. Bu kiþinin bir kuyruðu ve
boynuzu var ve yangýn çýkarýyor. Þimdi yeniden bakalým sevgili varlýklar; bu size evrenin
yaratýcýsýnýn iþi gibi mi görünüyor?
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Bu size sevginin çekirdeði, var olan
her þeyin çok boyutlu olan kaynaðý gibi
mi görünüyor? Hayýr.
Kitlelerin kontrol altýnda tutulmasýný
saðlamak amacý ile Tanrý'yý insanlaþtýran bir çocuk hikayesi gibi görünüyor.
Savaþlar sizin evreninizin yaratýcýsý
olan Tanrý'nýn deðil insanlarýn iþidir.
Cennette bir savaþ mý? Hikâyenin kendisi Tanrý'nýn en üst düzeyde insanlaþtýrýlmasýdýr. Ýnsanlar hüküm, ceza,
intikam ve dram ile ilgili senaryolarý
yazarlar ve sonra bunlarý Tanrý'ya mal
ederler. Eðer sizde en ufak bir ruhsal
mantýk kývýlcýmý varsa, o size bunlarýn
insanlarýn kiþiliði olduðunu ve Tanrý
ile ilgisi olmadýðýný söyleyecektir.
Tanrý Sevgisi
Size daha önce de söylediðim gibi
çocuðuna bakan bir annenin gözlerinde
ve yüreðinde sevgiden baþka bir þey
olmaz. O aile üyesi çocuða asla onu
ihmal edeceðini veya yaþamýn onunla
zor geçeceðini söylemez. O aile üyesi
çocuk kendisine yapmasý söyleneni
yapmadýðýnda asla onu karanlýk bir
yere kapatmaz. Onu yerine çocuða
sevgi, anlayýþ ve sabýr gösterilir. Hepsi
bu kadar. Ýþte tam da bunlar perdenin
öbür tarafýndan size verilenlerdir
sevgili varlýklar. Ýþte bu nedenle þu
anda sizin önünüzde duruyorum.
Neden Tanrý'yý insanlaþtýrýyor ve bu
yaratýcý enerjinin görkemini basit, gün-
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delik bir dualiteye indirgiyorsunuz?
Neden bunun insan düþüncesinin eski
enerjisini tamsil etmekte olduðu ve
yeni dünyanýn hikmetini temsil
etmemesidir. Ýnsanlýk deðiþmektedir ve
bununla beraber içinizdeki Tanrý'nýn
nasýl anlaþýldýðý da deðiþmektedir.
Yeni Enerji Ýçin Bir Uyarý
Þimdi size yeni enerji ile ilgili olarak
farkýnda olmanýz gereken bazý þeyleri
söyleyeceðim. Kendinizi kültürünüzün
dýþýna çekmeyin. Eski enerjide kendinizi karanlýk þeylerden uzaklaþtýrma,
baþka aydýnlanmýþ insanlarý bulma,
komünler (topluluk. cemaat) oluþturma
veya belki de kendi baþýnýza çöle gitme
eðilimleri aðýr basardý. Aþiretin veya
kabilenin kutsal kiþileri her zaman yalnýz baþlarýna yaþarlardý. Bunun kiþilerin saflýðýný arttýrdýðý ve bunlarýn
dolayýsý ile Ruha daha iyi hizmet verebildikleri düþünülürdü.
Oysa artýk ben sizlere kibrit
taþýyýcýlarý adýný verdim ve siz bunun
ne olduðunu biliyorsunuz, deniz feneri.
Siz karanlýða ýþýk saçýyorsunuz ve bu
nedenle de buradasýnýz. Dünya
üzerinde barýþýn tesis edilebilmesi için
nüfusun yüzde birinin yarýsýndan daha
azýnýn bu kibriti yakmasý gerekmektedir. Bu konuþmayý yaptýðýmýz anda bile
bunun tohumlarý ekilmektedir. Eski
enerjide siz kendinizi karanlýktan uzak-
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laþtýrýrdýnýz; þimdi biz sizlerin
kültürünüz içinde kalmanýzý ve sadece
ýþýðýnýzý yaymanýzý istiyoruz.
Ýþte size söylemek istediklerim bunlar. Þu anda odada bulunanlar arasýnda
"Ben neden þu anki çalýþma yerimde
iþe devam etmek zorundayým? Benim
düþünce yapýma uygun kimse yok
orada ve orasý karanlýk bir yer. Orayý
hiç sevmiyorum ama mecburen gidiyorum." diyenler var.

Ve bundan önceki onyýllarda
yaptýðýmýz gibi þimdi size
tekraren söylüyoruz ki eðer siz
deniz feneri iseniz, o zaman
baþka deniz fenerinin olmadýðý
yerlerde bulunmak zorundasýnýz.
Siz etraftaki tek ýþýk kaynaðý
olabilirsiniz. Kaç tane geminin
sizin sayenizde güvenlikli bölgeye yönlendirilmekte olduðu
hakkýnda hiçbir fikriniz olmayabilir. Siz bu nedenle
buradasýnýz, belki de daha önce
hiç bulunmadýðýnýz yerlere gitmek ve belki de karanlýða
gömülü olan yerlerde kalmak
için.
Þunu Ruhun size olan vaadi olarak
alabilirsiniz; bu yeni enerjide karanlýk
artýk size dokunamaz. Eðer siz tek ýþýk
kaynaðý iseniz, karanlýk ona dokuna-
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Kibrit bilgiyle donanmýþ
olarak bu dünya üzerinde gezen
aydýnlanmýþ yaþlý ruh için kullanýlan teþbihtir. "O zaman
bizim ne yapmamýz gerekiyor?"
diyeceksiniz. "Bize verilen görev
nedir?" Sizin hiçbir yapmanýz
gerekmiyor. Siz sadece varlýðýnýzý sürdüreceksiniz. Deniz
feneri denizdeki gemiler ile
iletiþime geçmez. O sadece
ýþýðýný yayar. Vaaz vererek
etrafta dolaþmanýza gerek yoktur. Etrafta dolaþarak insanlara
bir Kryon kitabý vermenize gerek yoktur. Hiçbir þey söylemenize de gerek yoktur. Taþýmakta
olduðunuz ýþýk diðerlerine, ailenize olan davranýþlarýnýz ve
tipik insani olan durumlarda
nasýl davrandýðýnýz ile niteliðini
Diðer insanlar belki de hiçbir zaman
o yenileyici ve tazeleyici ýþýðýn nereden belli etmektedir. Sizler bu þekilde Tanrý'nýn sevgisine ayna
geldiðini bilmeyebilirler. Onlar sizin
olmaktasýnýz.
isminizi asla bilmeyebilirler. Ama siz
maz. Iþýk yokluðu ýþýðýn yerini alamaz.
Karanlýk olduðu için bir þeylerin size
ulaþacaðýný (zarar verebileceðini)
düþünmeyin. Bu olamaz! Olamaz! Siz
bundan böyle kendinizi toplumdan
tecrit etmeyecek, ondan uzaklaþmayacaksýnýz. Örneðin sizinle ayný düþünce
ve zihin yapýsýna sahip olmayanlarýn
oralarda olmasý nedeni ile herhangi bir
yere gitmediðiniz veya herhangi baþka
bir þeyi yapmadýðýnýz veya þunu veya
bunu yapmadýðýnýz için kendinizle iftihar etmekten vazgeçin. Etrafýnýzda olan
kimseler hakkýnda hüküm vermeyin.
Onlarýn da aynen sizin olduðunuz gibi
Tanrý'nýn parçalarý olduðunu hatýrda
tutun. Aranýzdaki tek fark sizin yaþlý
bir ruh olmanýz ve sizde bir kibrit
bulunmasýdýr. Sizde ustanýn tohumlarý
bulunmaktadýr. Diðerlerinin etraflarýný
daha iyi görmelerini saðlamak için
yakmayý istemez misiniz?

yanan bir kibrit tutarak onlarýn arasýnda
durursanýz, onlar birbirlerini daha iyi
görebileceklerdir. Birbirlerini ýþýkta
gören insanlar kutsanmýþtýr çünkü
onlarýn birbirlerine karþý savaþmalarý
daha az muhtemeldir - ve bunlarýn
hepsi bir kiþinin bir kibriti yakmasý
sayesinde.

Dram Makinasý
Her þey sorun yaratýr mý? Dramlar
hayatýnýzdan hiç eksik olmamakta
mýdýr? Sanki uðraþmanýz gereken
þeyler kopmaz þekilde ve sürekli olarak
size baðlýymýþ gibi görünmektedir?
Eðer cevabýnýz evet ise, o zaman size
derim ki siz kibritinizi yakmamýþsýnýz.
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Sizde sadece alet kutusu var ama o
kutuyu hiç açmamýþsýnýz.
Nasýl Çalýþýr
Sevgili insan sizin bu gezegen
üzerinde yaþamak için aktif bir
amacýnýz var ve belli bir nedenle doðdunuz. Siz kendi titreþiminizi yükseltirken, bu planetin ezoterik bir aðý
olan Kristal Að sizin kim olduðunuzu
bilir. Titreþiminizi yükseltmeye baþlar
baþlamaz siz gezegen ile, Gaia’nýn kendisi ile temas haline geçersiniz. O da
kendi titreþimini deðiþtirmeye baþlar
çünkü siz sizinkini deðiþtirmeye
baþlamýþsýnýzdýr. Eðer karanlýk içindeki
bir odada bir kibrit yakarsanýz, odayý
aydýnlatmýþ olursunuz. Belli bir süre
içinde baþkalarý da kendilerine ait kibritleri olup olmadýðýný ve varsa nasýl
bulabileceklerini merak etmeye baþlayacaklar ve kibritleri bulacaklardýr. O
zaman onlar da, aynen sizin yaptýðýnýz
gibi, Kristal Aðý etkileyecekleridir. Bu
að gaianýn bilincidir. Gaia’nýn aðý
deðiþtikçe, insanlýk da deðiþir. Bunu
son iki nesilde gördünüz. Ýþte bu
bugünkü mesajýmdý (O gün daha önce
Lee tarafýndan verilen ders).
Aynen bizim 22 yýl önce
söylediðimiz gibi, insan bilinci
deðiþmektedir. Zaman artýk gelmiþtir
ve ýþýk iþini yapmaya baþlamýþtýr. Orta
Doðu'daki sorunlarýn çözüme kavuþturulmasý ve dünya üzerinde kalýcý bir
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barýþýn tesis edilmesine giden yolun
temizlenmesi ile ilgili olarak söylediklerimizin gerçekleþtiðini görmeniz için
iki neslin daha gelmesi gerekebilir.
Ama bunlar þimdi baþlamýþtýr ve sizler
de en ön saflardasýnýz. Bunun için
güçlü duygularýnýz var. Bu enerjinin
eylem noktasý sizin kültürünüz içinde
ve ona baðlý olarak kalmanýz ve bu
arada da kibriti ýþýk verecek þekilde tutmanýz gerekmektedir.

Bir ýþýk iþçisi ýþýðýn bir iþçisidir. Basitçe ifade edilirse,
koþullar ne olursa olsun bu
dramý ortadan kaldýrmayý veya
görmezden gelmeyi becerebilen
ve nasýl daha uzun yaþayabileceðini, nasýl daha huzurlu olabileceðini ve nasýl kendisine þifa
verebileceðini anlayan ve bilen
insan iþte budur. Bunun fiziksel
veya psikoloijik olmasýndan baðýmsýz olarak, ýþýk iþçileri kendi
DNA'larýný nasýl yeniden yazabileceklerini öðrenmektedirler.
Öðreti budur. Ýþte bu sizin yapmaya baþladýðýnýz þeydir.
Alet kutunuz içindeki yeni ustalýk
aletlerini göstermeye baþlamýþtýr.
Bazýlarý size sanki sihirliymiþ gibi bile
görünebilir çünkü bunlar 3 boyut paradigmasýnýn dýþýnda yer almaktadýr.
Zaman içinde bunlarý her yerde gör-
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meye baþlayacaksýnýz ve bilim de sizin
hissetmekte olduðunuz þeyleri doðrulamak sureti ile bunlarý geliþtirmeye
baþlayacaktýr.

Tanrý'yý insanlaþtýrmayýn.
Bunun yerine kendi üst benliðiniz aracýlýðý ile size uzatýlmýþ
olan Tanrý'nýn elini tutun ve
onun bir parçasý olun. Tanrý'ya
tapýnmayýn ve onun önünde
eðilmeyin. Bunun yerine,
içinizde olan Tanrý'nýn
sevgisinin özünün bir parçasý
olun. Ýnsanlýk tarihinde ilk kez
mezuniyet statüsünün tohumlarýna yaklaþýyorsunuz. Sizin
galaksinizin uzak bir bölümünde
bulunanlarý bu anlayýþ yerine
kadar ulaþmýþ olduðunuz
anlayýþla ilgili uyarmak
üzeresiniz. Oh sevgili varlýklar,
bunun ne anlama geldiði
hakkýnda hiçbir bilginiz yok!
Mayalar haklý idiler. Ýnsanlýðýn en
yüksek bilincinin potansiyeli ileride
görünmektedir. Hiçbir þekilde garantili
deðildir ama son iki neslin özgür iradesi ile o þimdiye olduðundan çok daha
yakýndýr. Bu kez kendinizi mahvetmeyeceksiniz. Bunun yerine bunu
yavaþ yavaþ ve tedricen bir çözüm olacak þekilde döndüreceksiniz.
Dünya (gaia) iþbirliði yapacaktýr.
Zaten bunu yapmaya da baþlamýþtýr.
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Yaþam döngüsü deðiþmekte, okyanuslarýn soðumasý baþlamýþ ve bunlarýn
hepsi tam zamanýnda gerçekleþmektedir. Dünya sizin müttefiðinizdir. Siz
birlikte bu iþin içindesiniz, ayrý ayrý
deðil.
Sevgili varlýklar, bütün bu söylenenler gerçektir. Bazýlarýný henüz
anlayamýyorsunuz ama size þunu söylemek isterim: Aynaya baktýðýnýzda
evrenin tasarýmcýsýnýn yüzünü gören ve
tanýyan insan kutsanmýþtýr. Çünkü o
zaman o gördüðünü - içindeki Tanrý sevmenin çok uygun ve doðru olacaðýný bilecektir.
Ýþte bugünün mesajý budur. Ben
insanlýða âþýk olan Kryon'um.
Ve öyledir.
KRYON
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BÝR ay önce iki Ýngiliz turist, Amazon
Ormanlarý'nýn Manaus bölgesinde gezi yaparken
yöre çocuklarýnýn kamp oyunlarýný filme çekmiþler. Daha sonra görüntüleri incelerken arka
fonda önce gümüþi bir ýþýk belirdiðini, daha
sonra da yaklaþýk 130 cm boyunda hareketli,
büyük kafalý, iki ayaklý canlýlarýn ortaya çýktýðýný görmüþler.
Kamerayý filme hiç dokunmadan paranormal olaylarla ilgilenen bilim insanlarýna teslim etmeye
karar vermiþler. Uzmanlarýn yaptýðý incelemelerde önce film üzerinde montaj ya da benzeri bir
hileli çalýþmanýn olup olmadýðý araþtýrýldýktan sonra aðaçlarýn arasýnda beliren bu canlýlarýn fiziksel
tanýmlamasýna çalýþýlmýþ.
Geçen hafta sonu, 22 Ekim'de görüntüdeki canlýlarýn daha önce uzaylý gördüðünü iddia eden
insanlarýn ortak tanýmlamasýna çok benzediði, o bölgede UFO olarak tanýmlanan uçan cisimlerin
sýk sýk görüldüðü, hatta Brezilya hükümetinin bölgede ipuçlarý aramak için bir ekibi
görevlendirdiði açýklandý.
Bu açýklamanýn hemen ardýndan emekli arkeolog Dr. Peter J. Shield, 2012 Ocak ayýnda
Smithsonian Enstitüsü'ne "Uzaydan Gelen Ziyaretçiler" baþlýklý bir konuþma yapmak üzere davet
edildi. Dr. Shield'ýn konuþmasýnda daha çok Amerika hükümetinin sýr gibi sakladýðý "alan 51" ile
ilgili gözlemleri yer alacak.
Özellikle son üç aydýr katlanarak artan bu "uzaylý" haberleri için herkesin deðiþik bir yorumu
var. Kimine göre safsata, kimine göre yönetimlerin insanlarýn büyük problemlerden dikkatini daðýtma politikasý, kimine göreyse yýllarca saklanan bir gerçeðin su yüzüne çýkmasý.
"Ben görmeden inanmam" diyenlerse en büyük çoðunluðu oluþturuyor. Doðrudur da! Ýnsan görecek ki inansýn. Lakin mantýklý olmak lâzým. Gezegenler arasý fink atacak teknolojiyi üretebilen
zekâdaki ve görüþteki uzaylýlar ne diye insanoðluna görünsün ki? Eminim bilim adamý Jonas
Salk'ýn þu savý, þayet varsa uzaylýlar tarafýndan da biliniyordur: "Dünyadaki bütün böcekler herhangi bir sebepten dolayý birdenbire yok olsalar 50 yýl içerisinde yeryüzündeki tüm yaþam sona ererdi.
Fakat dünyadaki bütün insanlar herhangi bir sebepten dolayý birdenbire yeryüzünden yok olsalar,
50 yýl içerisinde var olan bütün canlý türleri hýzla yeniden geliþmeye, çoðalmaya baþlardý."
Maalesef insanoðlu kendisine yabancý olan, hele de onu korkutan her þeyi yok etmeye eðilimli.
Yüzyýllardýr yaþadýklarý toprak için birbirini öldüren, eþini katleden, yavrusuna tecavüz edebilen,
diðer canlýlarý yemek için kafasýný uçuran, "siyaset ve politika" adý altýnda kýrk türlü dalavere
çeviren, yaþadýðý gezegeni acýmasýzca kirleten, Yaradan için kan dökerek yüceleceðini zanneden,
kendisini evrenin tek sahibi gibi gören bir varlýða hangi uzaylý görünmek ister ki!
Daha kendisine hizmet veren liderlerini yok etmeye çalýþan insanoðlu, baþka gezegenlerden
gelen yol göstericilere mi zeytin dalý uzatacak? Ben uzaylý olsam kendimi insanoðlundan saklayacak bir mekanizma icat etmeden dünyaya inmezdim þahsen.
Hýzla üreyen ve ürerken de çekirgeler gibi etrafýndaki her þeyi yiyip tüketen, doðaya zarar veren
insanoðlundan korkardým. Belki de tüm diðer güzelliklerine raðmen dünyaya inmeden, ýþýk hýzýyla
geldiðim yere geri kaçardým.
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