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Sevgili Dostlar
Son yýllarda meleklerle ilgili çalýþma yapanlarýn, kitaplar yazanlarýn
epeyce çoðaldýðýnýn, bu konunun insanlar arasýnda giderek popüler
olmaya baþladýðýnýn farkýndasýnýzdýr. Hayýrlý, ýþýklý, sevgi dolu ve
yardýma her zaman hazýr bu varlýklarý öbür âleme inanan herkes bilir
ve kabul eder. Onlar hakkýnda her yandan daha çok bilgi edinmeye
gayret edenler için bir iki konuya dikkati çekmek bizler için önemli
oldu: *Melekler dünya dýþý veya spatyoma ait herhangi varlýklar deðil,
O’nun hizmet ordularýnda görevli, yalnýz iyilik, temizlik ve hayýr düzeni
için O’nun emriyle çalýþan varlýklardýr. Çaðýrýldýklarý yere gitmekten
çok, gönderildikleri yere giderler. *Kendi aralarýnda çekiþmeler,
mücadeleler, savaþlar, kýskançlýklar söz konusu bile olamaz. Bu gibi
iþleri onlara uydurmaya çalýþanlar, öyküler yazýp filmler çevirenler
fazlaca insan gibi düþünmekte ve zannetmektedirler. Melekler kedilerin,
köpeklerin olduðu yere deðil, kavganýn, sevgisizliðin olduðu yere
gitmemeyi tercih ederler. *Bizlere yardým için her an hazýrdýrlar, ancak
tüm dileklerin yalnýzca O’na olmasýný, isteyeceðimiz her þeyin sadece,
bizlerin ve âlemlerin en hakiki Rabbi olan Yaratanýmýz’dan istenmesini
dilerler. Ýnanan insanlar herhangi bir þeyin meleklerden de istense,
aslýnda Yaratan’dan istenmiþ olduðunun bilincindedirler. Ancak günlük
hayatýmýza giren her önemli konu gibi, burada da aslý, olmasý gerekeni
gözden kaçýrýrsak yanlýþ yapma ihtimalimiz çoðalýr. Evet, her þey
yalnýzca O’ndan dilenir, O’nun izni beklenir ve öyle olmasýna dikkat
edilmelidir. Çünkü öðrendiðimize göre O’nun görevlileri vardýr ama
aracýlarý yoktur. Her insan ruhu, varlýðý, baþka herhangi bir varlýða
ihtiyaç duymadan Yarataný ile gönül gönüle bir olma kudretine ve
kabiliyetine sahiptir. Bunun için yalnýzca doðru ve üstün bilgiye, doðru
ve dürüst örneklere ve kendine inanmaya ihtiyacý vardýr. Bunun dýþýnda
aracýlara, þefahatçilere ihtiyacý yoktur.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Birliðin faydasýný, gerekli ve
zorunlu olduðunu bilen iyiler,
gönlü sevgi ile dolu, aklý doðru
yaþama bilgileriyle parlamýþ
hayýrlýlar, birlik bilincine tam
ulaþýrlar. Ve onlar birliði
saðlamak için, insanlarý hayra
çekmek için, ellerinde sevgi suyu
ile dolu kadehlerle kardeþlerini
hayra çekmek için hep yolda
olurlar. Birlik bilincine ulaþanlar,
ancak bir olarak hayra
varacaklarýný, dünyanýn ve
insanlarýn geleceðinin ancak
birlikle aydýnlýk olacaðýný bilirler.
Onlar verecekleri iyiliðin,
sevginin, bilginin, hizmetin gerçek
sevgiyle verilirse tam yerini
bulacaðýný bilirler.
Gerçek sevgide kendisi için bir þey
beklemek yoktur. Çünkü gerçek
seven verdikçe, sevdiklerine
hizmet ettikçe mutlu olur.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Birliðe Giden Yol
Sevgiden Geçer
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BÝRLÝK NEDÝR ve
GEREKLÝ MÝDÝR?
Birlik, belli bir gayeyi
gerçekleþtirmek için veya
belli hedeflere ulaþmak
için, insanlarýn hizmetlerini, imkânlarýný, çalýþmalarýný ve gönüllerini
birleþtirmeleridir.
Bir aile birliðinde
kadýn ve erkek birbirlerine karþýlýklý hizmet
sunarlar, ihtiyaçlarýný
giderirler ve birbirine
destek ve güç olurlar.
Bütün bu alýþveriþlerde,
o iki fert, birbirini
gerçekten beðenirler ve
gerçekten severlerse birlikleri güzel olur, tam
olur ve sürekli olur. Bir
ticari ortaklýk kuran
kiþilerde, iyi bir kazanç
saðlamak, öylece geçimleri için gerekli olan
parayý kazanmak için
emeklerini, düþüncelerini, maddi imkânlarýný
birleþtirirler. O ortaklýðýn
baþarýlý olmasý için çalýþmanýn, iþi bilmenin,
tecrübenin ve sürekli iþi
nasýl geliþtireceðini,
düþünmenin yanýnda,
ortaklarýn birbirlerini her
halleriyle beðenmeleri,
birbirlerine güvenmeleri
ve birbirlerini gerçekten
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sevmeleri gerekir.
Beðenme, güvenme ve
sevme yoksa o aile birliðinde de, o ticari birlikte de hýrgür ve kavga
eksik olmaz. Ortaklar
veya ailede karýkoca birbirlerini gerçekten severlerse birbirlerine sürekli
fedakârlýk ve hizmet
yarýþý içinde olurlar.
Gerçek sevenler, "önce
sen, önce senin isteðin,
önce senin ihtiyacýn
olsun" derler birbirine.
"Önce ben, önce benim
ihtiyaçlarým, önce benim
isteklerim olacak" diyen
kiþiler arasýnda, saðlýklý
ve sürekli bir birlik kurulamaz.
Birlik, elbette çok
gereklidir insanlar
arasýnda, hattâ gereklinin
ötesinde bir ihtiyaçtýr ve
bir zarurettir. Gerçek bir
birlik kurulunca akýllar,
gönüller ve emekler birleþeceði için yaþam
kolaylaþýr, yapýlan iþler
büyür, birliðin her
üyesinin huzuru ve mutluluðu artar. Sevgiye,
saygýya ve güvene dayalý
birlikler, iþ kapasitesini
de arttýrýr ve saðlýða da
katkýsý olur. Ýþ kapasitesinin artmasý
þöyledir: Ýki kiþinin tam

uyum içinde çalýþmalarýndan doðan iþ,
dört kiþinin ve daha
fazlasýnýn baþaracaðý iþ
miktarýna ulaþýr. Öyle
uyum içinde çalýþanlarýn
saðlýklarý da düzgün olur.
Ayný þey evlilikler için
de geçerlidir. Birbirlerini
seven, sayan, güvenen ve
uyum içinde yaþayan
çiftlerin saðlýklarý daha
düzgün, mutluluklarý
fazla, ayrý ayrý yaptýklarý
iþlerdeki baþarýlarý daha
büyüktür.
SAÐLIKLI BÝR
BEDEN GÝBÝ
Saðlýklý bir beden,
karþýlýklý haklarla ve
görevlerle birbirine
baðlanmýþ organlardan
ve hücrelerden oluþmuþtur. Kalp bütün organlara
kan göndermekle sorumludur, görevi budur.
Mide de gýdalarý hazmetmekle ve vücudun
yaþamýný saðlayacak
besinleri hazýrlamakla
görevlidir. Bütün organlar kalbin hizmetlerinden
yararlanýrken, onun
düzenli çalýþmasý için
gerekli olan besini, suyu,
oksijeni ona göndermekle, ondaki kullanma
artýklarý olan karbon-
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dioksiti ve diðer artýklarý
ondan alýp vücuttan
dýþarý atmakla görevlidir.
Böylece her organýn
diðer organlardan alacaklarý, yani haklarý vardýr.
Diðer organlara karþý da
görevleri ve sorumluluklarý vardýr. Ayný bedendeki gibi her insanýn diðer
insanlardan alacaðý haklar ve yardýmlar vardýr.
Her insana karþý da
görevleri ve sorumluluklarý vardýr. Bu gerçek
Bizim Celselerimiz'de
güzel bir þekilde ifade
edilmiþti:
“Siz, birbirinize
karþýlýklý haklarla baðlandýnýz, ayný bir vücudun uzuvlarý (organlarý)
gibi. Ýyi günlerde
beraber, kötü günlerde
ayrý mý olacaksýnýz? Ýþte
bundan çekinin.
Haklarýnýz birbirine çok
yakýn. Sýnýrý aþmayýn,
hakka tecavüz etmeyin.”
Eðer bir kiþi,
baþkalarýndan yardýmlarý
ve hizmetlerini rahatlýkla
alýyor da, karþýlýðýnda
onlara karþý görevlerini
ve sorumluluklarýný yapmýyorsa, sýnýrý aþýyor,
hakka tecavüz ediyor
demektir. Çocuklar ana

babalarýndan sürekli
almaya çalýþýyorlar.
Onlara baþkalarýna vermenin, anne, babaya da
hizmet etmenin gereði
öðretilmemiþse çocuk
hep etraftan bir þey
almayý, karþýlýðýnda bir
þey vermeden almayý
kendine hak görüyor.
Böyle tipler çeþitli
huzursuzluklarýn ve haksýzlýklarýn sebebi oluyor.
Sonunda kendileri de
huzursuz ve mutsuz
oluyorlar ve eziliyorlar.
Bilmeliyiz ki bütün
insanlar, Dünya Ýnsanlýk
Bedeni'nin hücreleri
gibidir. Milletler de o
bedenin organlarý
gibidir. Bir organ içindeki hücreler de aynen birbirine karþý sorumlu ve
görevlidir. Birbirinden
alacaklarý haklar da
vardýr. Hak sahibinin
hakkýný rahatlýkla ve tam
olarak alabilmesi, görevlerini ve sorumluluklarýný
da eksiksiz yerine getirebilmesi, o organdaki ve o
bedendeki düzeni
saðlayan yöneticinin
(bedende beyin) görevini
iyi yapmasý ile saðlanýr.
Onun için baþa uymak,
düzen ve birlik için þarttýr.

Milletlerde ve devletlerde beyin görevini,
hükümetler yapar. Devlet
baþkaný da yönetimi
gözetler, gerekli uyarýlarda bulunur. Hükümetin
yönetimde baþarýlý olabilmesi, önce hükümetin
bilgili ve tecrübeli
olmasýyla mümkündür.
Sonra mutlaka ülkenin
menfaatlerini kendi menfaatinden önce düþünmesiyle ve vatandaþlarýný
kendi kardeþleri ve kendi
evlâtlarý gibi sevmesiyle
mümkündür. Bu üç þartý
taþýmayan hükümetler,
bazý yönden faydalý
olsalar da bazý yönlerden
zararlý olurlar.
BÝRLÝK BÝLÝNCÝ
OLMALIDIR
Saðlýklý ve sürekli birliklerin kurulabilmesi
için birliðin faydalarý
iyice görülmeli, gereði
ve zarureti iyice
hissedilmelidir. Birliði
teþkil edecek fertlerin
çoðunluðunca, birliðin
faydalarý görülür, gerekli
ve zorunlu olduðu kabul
edilirse, orada bir birlik
bilinci oluþmaya baþlar.
Ama birlik bilincinin tam
oluþmasý için üç temel
esas þunlardýr:
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1. Hepimiz, tüm insanlar ayný özden yaratýlmýþ
kardeþleriz. Son
edindiðimiz bilgilere
göre özlerimiz Yaradanýn
Sevgisi’nden oluþmuþtur.
Yani önce, içinde
Yaratan'ýn Sevgisi bulunan bir öz oluþmuþtur.
Ondan bütün varlýklar
(ruhlar) oluþmuþtur.
Öyleyse hamurumuz
ayný, özde biriz. Ýþte bilgi
ve tecrübelerimizi
artýrarak bu birliðimizi
iyice idrak etmemiz
gerekmektedir.
2- Dünyada varolmamýzý isteyen ve
dünyayý bir geliþme ve
olgunlaþma ortamý olarak
vareden Yaradanýmýz,
bizim yükselmemizi, gönlümüzü kirlerden arýndýrmamýzý ve tüm kardeþlerle birliðe ulaþmamýzý
istiyor. Her þey, hayatýmýzýn her safhasý,
O'nun bu yüce dileðinin
gerçekleþmesi yönünde
olmak zorundadýr. O, bu
hedefe aklýmýzý geliþtirerek, gerçekleri görerek,
kendi irademizle ulaþmamýzý istiyor.
3- Birliðe ulaþmamýz,
görüyoruz ki iyilik
ettikçe, dürüst ve hakça
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davrandýkça, bilgi ve
tecrübelerimizi artýrdýkça
ve en önemlisi herkesi
candan sevdikçe olmaktadýr. Þimdi bu sözlerimizi doðrulayan bildirilerinden bazýlarýný
buraya aktarýyorum.
“Aklýný ve gönlünü
emeðine kullanmayanýn
mahsulü kýsýr olur.
Çünkü O, sizi
Sevgisinden varetti.
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.”
Bu bildiride O'nun
sevgisinden varolduðumuz ve O'nun sevgisinin
bizde olan en belirgin
yerinin de gönlümüz ve
aklýmýz olduðu belirtiliyor. Sevgi ile baþlayýp
sevgi ile bitireceðimiz
iþlerden de büyük hayýrlar elde edeceðimiz
söyleniyor. Birbirimize
de sevgi vermemiz
gereði ve bunu nasýl vermemiz gerektiði de þu
sözlerle belirtiliyor:

“Sizin, birbirinize
sunacaðýnýz en güzel
þey, sevgi suyudur
þüphesiz. Siz onunla,
iyilik suyu ile yýkadýðýnýz
gönüllerdeki meyveyi
besleyeceksiniz.
Seveceksiniz seveceksiniz de, göreceksiniz en
gerçek olaný.
Seveceksiniz seveceksiniz de, ancak öyle bulacaksýnýz, sizin için
varedilmiþlerin en
hayýrlýsý olaný. Sevmek
için, önce sevdirmesini
bileceksiniz kendinizi”
Birbirimize
sunacaðýmýz en güzel þey
þüphesiz sevgi suyudur.
Ama ondan önce gönülleri iyilik suyu ile
yýkayýp gönüllerde sevgi
meyvesinin oluþmasýna
önayak olacaðýz. Sonra o
meyveyi beslemek için
sevgi suyunu vereceðiz.
Ama sevmek için önce
kendimizi sevdirmesini
bileceðiz. Sevmek için
neden önce sevdirmek
gerekiyor? Sevdirmek
için karþýmýzdakinin
hoþuna gidecek, onun
hayrýna bir takým
hizmetler, iyilikler ve
övgüler yapmamýz ve
onlara saygý duymamýz
gerekir. Bu çabalarýmýz
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karþýmýzdakilerle birlikte
bizim gönlümüzü de
tutuþturur. Öylece bir
yandan sevilirken bir
yandan da daha çok severiz. Sevgi alýþveriþi
köklü bir þekilde baþlar.
Hayýrlý olan, sevmek,
sevilmek, karþýlýklý iyilikler ve hizmetler
yaparak birliðe ve mutluluða ulaþmaktýr. Bu
konuda da bakýn ne
deniyor:
“Bu hýrgür, bu kavga
daha ne vakte kadar
devam edecek? Aslýnda
sen o'sun, o da sen.
Size neyin daha hayýrlý
olduðu þimdiye kadar
söylenmedi mi?”

Hayýrlý olan hýrgür ve
kavga deðil, kardeþ
olduðunu bilerek iyilik
etmek, yardým etmek,
sevmek ve sevilmektir ve
öylece birliðe gitmektir.
Birliðe ulaþmak için birbirimizi yükseltmemiz de
gerekir.
“Birbirinizi yükseltin.
Baþkasýný hor tutan,
kendini alçaltandýr.
Bilginin var olduðunu
deðil, ne olduðunu
öðrenmeye çalýþýn.
Öðrenmesini bilen
yükselmesini bilendir.”
Yükseleceðiz ve seveceðiz de, etrafýmýzda
birçok kötüler ve kötülükler var. Ne yapacaðýz?

“Kötülüklerin cevabýný
sevginizle veriniz.”
Elbette kötülerin zararý
yalnýz kendilerine deðil
hepimizedir. “Kötülerin
zararý, yalnýz kendisine
deðil, hepinizedir.
Bilmiyor musunuz ki,
daha önceki kötüler,
nice iyilerin yok olmasýna sebep oldular.”
Hâlbuki her istediðimizi elde etmenin yolu
kendimizi yükseltmektir,
kötülük yapmak deðil.
“Her istediðinizi elde
etmek istiyorsanýz, onun
en kýsa yolu, kendinizi
yükseltmektir. Kötülerin
zannettiði gibi, baþkalarýný hiçbir þey yapamaz
hale getirmek deðil.”
Öyleyse ne yapacaðýz?
Kötülüðü meslek edinmiþ olanlara nasýl
davranacaðýz?
Unutmayacaðýz ki, her
insanýn gönlünde O'nun
sevgisinden bir parça
var. Biz en kötü
dediðimize bile deðer
vererek, iyilik ederek,
bilgi ve sevgi vererek
uyandýrmaya çalýþacaðýz. Onun gönlündeki
karanlýðý daðýtmaya

SEVGÝ DÜNYASI

çalýþacaðýz. Asla ümitsizliðe kapýlmayacaðýz.
“Ümitsizlik kapýsýndan
bakmayýn. Nuh ve
Yunus gibi sabredin.
Yüreðinizin özünden
mutlu yarýnlar çýksýn.”
Yani mutlu yarýnlarýn
geleceðine inanarak
sabredin ve asla ümitsizliðe düþmeden sevmekte,
öðretmekte ve vermekte
devam edin.
“Siz, kara günü
görmeyin. Siz kara güne
varmayýn... Siz ona
sebep olanlarý
uyandýrýn. Siz suyu
bulandýranlarý kandýrýn.
Siz toplanýn, siz derlenin, siz bir olun.”
Kara güne sebep olanlarý nasýl uyandýracaðýz?
Kötüler daha azgýn ve
saldýrgan olurlar ve lâf
dinlemezler ki, diye
ümitsizliðe kapýlmaya
hiç gerek yoktur. Onlara
býkmadan doðrularý
göstermek gerekiyor.
“Siz, sizi sarsan
korkuyu, siz, sizi sarsan
üzüntüyü unutunuz.
Çünkü gerçek sevgi
içinde, her kötüye set
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vardýr.” Ve baþka bir
yerde de “Sakýn yolunuzdan þaþýcý olmayýn,
elinizde her zaman
sevginin kadehi olsun.
Varedin küçük taþlardan
büyük yapýyý. Günlerden
bir gün mutlu olmak
için inanýn, inandýrýn
kötüleri bile.”
Bunlarý saðlamak için
dikkatli olmak, karþýmýzdakinin eksiklerini ve
ihtiyaçlarýný görmek,
sevgimizden hiç ayrýlmadan, sabýr ve hoþgörü
ile onun eksiklerini
gidermeye, ihtiyacýný
vermeye çalýþmak icap
eder. Bunlarý yaparken
de küçülmesini bilmek,
asla büyüklük ve bilgiçlik taslamamak gerekir
“Hayrýn en güzeli,
en ihtiyaçta olana verilendir. Hayrýn en güzeli,
en ihtiyaç olaný vermektir. Hayrýn en güzeli
þüphesiz gerçekten
sevmektir.”
Nasýl gerçekten seven
ana baba çocuklarýnýn
her yaramazlýðýna, her
huysuzluðuna, verdikleri
birçok zarara raðmen
sevgilerinden, hoþgörülerinden hiç ayrýlmadan

evlâtlarýný uyarmaya
devam ederlerse, biz de
öyle yapacaðýz.
Birliðin faydasýný,
gerekli ve zorunlu
olduðunu bilen iyiler,
gönlü sevgi ile dolu, aklý
doðru yaþama bilgileriyle parlamýþ hayýrlýlar, birlik bilincine tam
ulaþýrlar. Ve onlar birliði
saðlamak için, insanlarý
hayra çekmek için,
ellerinde sevgi suyu ile
dolu kadehlerle kardeþlerini hayra çekmek için
hep yolda olurlar. Birlik
bilincine ulaþanlar,
ancak bir olarak hayra
varacaklarýný, dünyanýn
ve insanlarýn geleceðinin
ancak birlikle aydýnlýk
olacaðýný bilirler. Onlar
verecekleri iyiliðin,
sevginin, bilginin,
hizmetin gerçek sevgiyle
verilirse tam yerini bulacaðýný bilirler. Gerçek
sevgide kendisi için bir
þey beklemek yoktur.
Çünkü gerçek seven
verdikçe, sevdiklerine
hizmet ettikçe mutlu
olur. Gerçek sevgi için
söylenen sözleri de bir
dinleyelim:
“Sevgi ile verilen,
gerçekten tam yerini

SEVGÝ DÜNYASI
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bulandýr. Sevgiden alýnan, gönülleri gerçeðe
vardýrandýr. Sevgi
nimetlerin en
büyüðüdür ki, onun
ölçüsü yoktur. O sonsuzdur, O sonsuzdan sonra
da vardýr. Bir þeyin
temeli gerçekten odur.
Öyle deðil mi? Ve
varediliþimizin sebebi o
deðil mi? Öyleyse siz
onda madde olarak da
bir güç arayýnýz.”
Sevgide maddi bir güç,
bir enerji olduðu
söyleniyor burada. Ýþte
gerçek sevgi verenler, o
enerji ile yavaþ yavaþ
gönülleri yumuþatýrlar ve
insanlarý hayra çekerler.
BÝRLÝÐE ENGEL
OLAN KORKUDUR
Birliðe engel olan þeylerin baþýnda korku gelir.
Kiþiler bir olurlarsa
tehlikeye gireceklerinden, menfaatlerine
ve hayatlarýna zarar geleceðinden korkarlar.
Yalnýz kendilerini,
düþünerek, yalnýz kendi
çýkarlarýyla ilgilenerek,
yani bencilce davranarak
korunacaklarýný sanýrlar.
Halbuki bencillik, çýkarcýlýk daha büyük zarar-

lara, daha büyük ayrýlýklara, düþmanlýklara,
götürür. O zaman kiþinin
korunmasý daha da
güçleþir. Öyleyse birliðin
gereklerini, faydalarýný
her zaman düþünerek,
herkese de öðretmeye
çalýþarak, sevgimizi de
artýrarak birliðe gitmeye
çalýþmak gerekmektedir.
O zaman herkesin menfaati daha çok korunur.
Herkesin birbirine
hizmete, iyiliðe çalýþtýðý,
herkesin birbirini sevdiði
toplumlarda herkes
huzurlu ve mutlu olur.
Kimse kimseden korkmaz.
“Korku, doðrunun
önünde bulut, sevgi
hayýr yolcusuna
basamaktýr þüphesiz. Siz
gerçekten sevip, gerçekten yüceleceksiniz.”
Korku doðrularý görmesini güçleþtirir insanlarýn.
Gözlerinin önünde buluttur, perdedir korku.
Hâlbuki sevgi, hayýr yolcusunu yükselten bir
basamaktýr. Dünyada
bulunuþumuz yükselmek
için olduðuna göre her
türlü korkuyu içimizden
atacaðýz. Yine bir güzel
uyarýyý dinleyelim:

“Size huzura giden
yolun, iyilikten, sevgiden
geçtiðini söylemedik mi?
Size "Seviniz" demedik
mi? Siz seviniz ki, sizi de
sevsinler. Her þeyi
seviniz, büyüðü, küçüðü,
iyiyi, kötüyü... O zaman
göreceksiniz ki, ortada
kötü, kalmayacak.”
Korku çoðu zaman bilgisizlikten geliyor. Ýnsanlar bilmedikleri þeylerden korkarlar. Çocuk bilgisizliðinden dolayý yüksek sesli bir müzikten
bile korkarak aðlamaya
baþlar. Annesi onu yatýþtýran yumuþak sesiyle ve
sevecen haliyle:
"Korkma yavrum, onda
korkacak bir þey yok.
Bak o müzik sesi" der.
Çocuk buna inanarak
susar. Ýþte insanlarýn bilgisizlikleri giderildikçe,
korkuya sebep olan
ayrýlýklar, düþmanlýklar
giderildikçe insanlarýn
birliði gerçekleþecek ve
huzurlarý gelecektir.
Ýnsanlarý "önce ben"
demekten kurtarýp "önce
sen" demeye alýþtýrabilirsek, korkular,
ayrýlýklar, düþmanlýklar
ve zulümler bir daha
gelmemek üzere
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yeryüzünden uzaklaþacaktýr.

Bizim Celselerimiz'den
dinleyelim:

Bunlarý yapabilmek
için birliðe ve dolayýsýyla
huzura giden yolun iyilikten ve sevgiden
geçtiðini çok iyi bileceðiz. Ýyilik ve sevgiden
hiç ayrýlmayacaðýz. Ýnsan
kardeþlerimize doðru
yolu, doðru yolun bilgilerini, doðru yaþamanýn
kurallarýný öðreteceðiz ve
onlara örnek olacaðýz.
Çünkü bizi Yaratan'a ve
Vareden'e borçluyuz.
O'na olan borcumuzu iyi
yaptýklarýmýzla ve iyi
verdiklerimizle ödeyebiliriz ancak. Bu gerçeði de

“Borçlusunuz...
Varoldunuz, yaþýyorsunuz her þeyinizle.
Elbette ki borçlusunuz.
O'na olan borcunuzu,
birbirinize iyi yaptýklarýnýzla ve iyi verdiklerinizle ödersiniz.”
Bir olmanýn gerçekten
var olmak için, gerçekten
hür olmak için, O'nun
katýnda yer almak için ve
varmak istediðimiz tüm
gerçeðe varmak için
yegâne yol olduðunu þu
sözler ne güzel dile
getiriyor:

“Aslýnda bir olmak,
O'nun söylediði var
olmaktýr.
Aslýnda bir olmak,
sizin söylediðiniz hür
olmaktýr,
Aslýnda bir olmak, yer
almaktýr O'nun katýnda.
Aslýnda bir olmak,
þimdi dilediðiniz, varmak isteyip de varamadýðýnýz tüm gerçeðe
varmaktýr.
Bunu böyle düþünüp
böyle biliniz.”

SEVGÝ DÜNYASI
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Tanrý Yanýlgýsý - V

Ya Hiç Peygamber
Gelmeseydi?!..
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

Ayrýca kitapta anlatýlanlarýn bana
düþündürdüklerini de sizlerle paylaþýyorum.
Kitabýn neredeyse on bölümünden
dokuzu, dinlerin ve tarih boyunca dinsel
uygulamalarýn eleþtirisine ayrýldýðýndan,
biz de ayný yolu izledik. Yahudi ve
Hýristiyan din kitaplarýna insan eliyle
sokulmuþ akýl, mantýk, tarihi gerçekler
ve bilimsel bulgulara taban tabana zýt
âyetler üzerinde, Dawkins'in iþaret ettiklerine ekler de yaparak uzun sayfalar
ayýrdýk. Sadece bununla yetinmedik.
Yüzyýllar boyunca batý dünyasýnda
düþünürlerin Kutsal kitap eleþtirilerine
tekrar göz atarak, aslýnda Dawkins'in itirazlarýnýn yeni bir þey olmayýp, eskiden
beri yapýlageldiðini belirtmeye çalýþtýk.

"SIFIR ÇÖZÜM" MÜ
DÜÞÜNMEK MÝ?...
Dergimizde birkaç aydýr Prof. Richard
Dawkins'in Tanrý tanýmazlýðý (Ateizmi) savunduðu Tanrý Yanýlgýsý kitabýnda katýldýðým ve
reddettiðim fikirler üzerinde durmaktayým.
Resim: “Hezekiel Peygamber”

Son olarak da dinleri aslýndan saptýranlarýn sergiledikleri türlü hüner ve çýkarlar
üzerinde durduk. Dinlerin temel ahlâk kurallarýnýn; dostluk, kardeþlik, sevgi, saygý, merhamet, özveri, paylaþma gibi esaslarýnýn bir
yana býrakýlarak, ayrýlýklarýn, düþmanlýklarýn,
zulümlerin, çýkarlarýn, savaþlarýn bir aracý
olarak kullanýlmasýnýn temel nedenleri
üzerinde durduk.
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Bütün bunlarýn ýþýðýnda Dawkins ve benzerleri, kýsa yoldan caný gönülden: "Keþke ne
peygamber ne de din hiçbiri olmasaydý"
dileðinde bulunmaktan kendilerini alamýyorlar.
Bu kuþku o kadar yaygýn ki, bizim celselerimizin konuklarýmýzýn da bulunduðu ilk günlerinde, artýk dinlerin hayatýn dýþýna mý itildiði
sorulmuþtu rehber varlýða... Soru ve cevabý
aynen aktarýyorum:
Soru: Zamanýmýzdaki dinler arasýnda farklar
var mý ve bunlar gayelerinden uzaklaþmýþ,
fonksiyonlarýný yapmýyorlar mý?
Cevap: Çok uzaklaþanlar oldu. Fakat hepsinin bir yönü var. Asýl yön, asýl doðrusu
sizin düþünmenizde. Bunun baþýnda size
"Düþünün" dendi. Düþünün.
Sýfýr çözüm peþinde olup ver - kurtul mantýðýyla dinlerin getirdiklerine sýrtýmýzý
çevirmek mi; akýl, mantýk, bilim ýþýðýnda derinliðine düþünmek, sapý samandan ayýrmak mý?
Rehber varlýðýn kesin tavsiyesi bu ikincisi. Bu
nedenledir ki, Kuran'da Kamer suresinde
geçmiþteki deðiþik olaylar anlatýlýrken tam altý
kez "Fakat var mý bir düþünen?" denerek
tavsiye ve uyarýlarda bulunulur. Bu ihtara uyulduðu dönemlerde Ýslâm dünyasýnda uygarlýkta
nasýl þaha kalkýldýðýný Aralýk 2010'daki "Ýthal
malý Materyalizm" yazýmda yabancý kaynaklardan da alýntý yaparak uzunca anlatmýþtým. Þimdi öncelikle yapmamýz gereken
çok önemli baþka bir þey var:
Kutsal Kitaplarýn içine insan eli ile sokulmuþ, gerçeklere aykýrý, uydurma âyetlerin
üzerinde fazlasýyla durduk. Ama hepsi böyle
deðil ki!.. Kutsal Kitaplardaki doðrudan O'nun
katýndan gelen ve her devir için geçerli olan
bozulmayan esaslar ve deðiþmeyen ahlâk
yasalarýný görmezden mi geleceðiz? Dawkins
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ve benzerleri projektörlerini hep yanlýþlar
üzerine yönelttiklerinden, dinsel kültürü zayýf
olan okuyucularýn, tüm kutsal kitaplarý bir suç
aleti gibi görüp sýrtlarýný dönüvermeleri ne kadar kolay oluyor. Ve þimdi dünyamýzda ezici
çoðunluktaki aydýnlar da esefle görüyoruz ki,
bu tutum ve düþüncede.
Öyleyse projektörlerimizi madalyonun arka
yüzüne çevirmek de bizim boynumuzun borcu.
Varsýn dindar olduklarýný sananlar, özü
býrakýp þekil ve törenlerle oyalanýp dursunlar.
En iyisi bunlara takýlýp kalmadan biz, dört
Kutsal Kitaptaki birbirini onaylayan âyetlere
kulak verelim.
Yaradan'ýn yardýmlaþmayý, merhameti,
kardeþliði, eþitliði öne alan öðütlerine kýsaca
göz atmamýz çok önemli. Dünyamýz gelir
adaletsizlikleri ve ekonomik çöküntülerle
boðuþur, bir milyardan fazla kardeþimiz aç
yaþarken bunlarý tekrar tekrar hatýrlamak hepimizin yararýna.
KUTSAL KÝTAPLARDA
IÞIK SAÇAN BÝLDÝRÝLER
Tevrat'tan:
* RAB diyor: Kurbanlarýnýz çok olmuþ bana
ne!.. Koçlardan yakýlan takdimelere ve besili
hayvanlarýn yaðýna doydum. Aybaþlarýnýzdan
ve belli bayramlarýnýzdan caným nefret ediyor.
Onlarý taþýmaktan yoruldum, üzerime yüktürler. Ve ellerinizi açtýðýnýz zaman gözlerimi sizden gizleyeceðim; birçok dualar ettiðiniz
zaman da dinlemeyeceðim.
Elleriniz kanla dolu yýkanýn, temizlenin,
gözümün önünden iþlerinizin kötülüðünü atýn,
Kötülük etmekten vazgeçin. Ýyilik etmeyi
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öðrenin, adaleti arayýn, ezilmiþ
olana doðruluk edin, öksüzün
hakkýný koruyun, dul kadýnýn
davasýna bakýn. (Ýþaya1/11-17)
* Dullarý kendilerine av etmek,
öksüzleri yaðmalamak, fakirleri
adaletten saptýrmak, Düþkün olanlarýn hakkýný gasp etmek için haksýz fermanlar çýkaran ve eðri þeyler
yazan din adamlarýnýn vay haline.
Hesap gününde ve yaþayacaðýnýz
felaketlerde ne yapacaksýnýz? Size
kim yardým edecek ve malýnýz sizi
kurtaracak mý? (Ýþaya10/1-3)
* Kötülük zincirlerini açmak, boyunduruk
baðlarýný çözmek, ezilmiþ olanlarý özgürlüðe
kavuþturmak benim seçtiðim oruç bu deðil mi?
Kendi ekmeðini aç olanla paylaþmak ve yurtsuz düþkünleri barýndýrmak, çýplaðý giydirmek
o zaman imdada çaðýracaksýn ve RAB cevap
verecek; feryat edeceksin ve "Ýþte buradayým"
diyecek. (Ýþaya 58/6-9)
Zebur'dan:
* Kötülükten çekil, iyilik et ve ebediyen otur.
Çünkü RAB hakký sever ve inançlý olanlarý
býrakmaz. Onlar ebediyen korunur. Fakat kötülerin nesli kesilecek ve iyiler yeri miras alýp
onda ebediyen otururlar. Ýyinin aðzý hikmetlidir
ve dili hakký söyler. (Mezmurlar 37/27-30)
Ýncil'den:
* Ýleri gelenlerden biri ona sordu: "Ey iyi
öðretmen ebedi hayata mirasçý olmak için ne
yapmalýyým?" Ýsa ona: "Niçin beni iyi diye
çaðýrýyorsun?" dedi. "Ýyi olan bir tek vardýr, o
da Allah'týr. Emirleri biliyorsun: Zina etmeyeceksin, öldürmeyeceksin, çalmayacaksýn, yalan

yere tanýklýk etmeyeceksin, babana anana saygý
göstereceksin." Adam: "Çocukluðumdan beri
bütün bunlara uydum" cevabýný verdi. Ýsa:
"Ama daha bir eksiðin var. Neyin varsa satýp
fakirlere daðýt. Göklerde bir hazinen olacaktýr.
Bundan sonra gel ve beni izle." Fakat adam
bunu iþitince çok üzüldü çünkü çok zengindi.
Ýsa onu görünce: "Serveti olanlarýn Allah'ýn
ülkesine girmeleri ne güçtür. Bir devenin
iðnenin deliðinden geçmesi, bir zenginin
Allah'ýn ülkesine girmesinden daha kolaydýr."
(Luka 18/25)
* Kendinize yeryüzünde hazineler biriktirmeyin. Orada güve yer, pas bozar. Orada
hýrsýzlar duvar deler ve çalarlar. Kendinize
gökte hazineler biriktirin, orada ne güve ne de
pas yiyip bozar ve ne de hýrsýzlar delip çalar.
Hazinen nerede ise kalbinde orada olacaktýr…..
Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Çünkü
ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da
birine baðlanýp öbürünü hor görür. Hem
Tanrýya hem paraya kulluk edemezsiniz.
(Matta 6/ 19-24)

Resim: “Ýsa ve Zengin Genç Adam”, Heinrich Hoffman
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ÖNCE ÝNSAN
Tevrat'taki on emirden biri de Sebt
(Cumartesi) günü dünya iþlerinde çalýþmanýn
yasaklanmasýdýr. Böyle bir tatil gününde aç
çocuklarýný doyurmak için tarlada buðday
baþaklarýný sýyýrmakta olan kadýncaðýzý
azarlayan baðnazlara Hz. Ýsa yasaklarýn tabulaþtýrýlýp insanýn geriye atýlmamasýný öðütler.
Matta, Markos, Luka Ýncilleri'nde sözü geçen
bu olayý daha güzel bir anlatýmla Bizim
Celselerimizden okuyalým.
“Hani bir zaman bir gülyüzlü bir yerden geçiyordu ya… Hani o zamanda,
yine ondan önceki gülyüzlülere
inanmýþ olanlardan
bazýlarý, onlarýn
baðnazlarý, tatil günü için bir anneyi
hýrpalýyorlardý
ya... O gülyüzlü
onlara döndü ve
dedi ki: "Tatil günü insanlar içindir, insanlar tatil
günü için deðil.”

ÝNCÝL EN ÇOK
ABD'DE OKUNUYOR AMA…
Yukarýda okuduk. Biz söylemiyoruz. En çok
inanýp tekrarladýklarý Ýncil'de Yaradan
konuþuyor: "Kendinize yeryüzünde hazineler
biriktirmeyin." Uygulanýyor mu? Ne gezer!..
ABD'de gelirler arasýndaki uçurum öylesine
büyümüþ ki, belli ki tam tersi uygulanýyor.
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ABD'de geçen yýl siyaset bilimi profesörleri
Jakop Hacker ve Paul Pierson tarafýndan
yayýmlanan "Winner- Take- All Politics"
kitabýnda milli gelir daðýlýmýyla ilgili tüyler
ürpertici istatistik sonuçlarý var. Çok az sayýdaki zenginlerin ve orta, az gelirli ezici çoðunluðun milli gelirden aldýklarý paylarda, zenginler lehine yelpaze öylesine açýlmýþ ki, hayretle,
yanlýþ mý görüyorum acaba diye sayýlara tekrar
bakma ihtiyacý duyuyor insan.
1960 - 2007 arasýndaki yýllarda Baþkan
Carter'a kadar olan dönemde en zengin
% 1'lik nüfusun milli gelirden aldýðý
pay % 10 iken; Reagan ve Baba
Bush zamanýnda % 15’e, Clinton
zamanýnda % 20'ye ve oðul Bush
zamanýnda % 24'e çýkmýþ bunun
sonucunda 1976 - 2006 yýllarý
arasýnda en yoksul % 20'lik
nüfusun her 100 dolarý 111 dolara
yükselirken, en zengin %1'in 100
dolarý 356 dolara ulaþýp yelpaze
iyice açýlmýþ.
17 Ekim 2011 tarihli Hürriyet
Gazetesinde Taha Akyol'un
"Kapitalizmin sonu mu geldi?"
baþlýklý köþe yazýsýnda Wall Street
protestocularýnýn "Siz %1'siniz biz
%99'uz" diye baðýrmalarýnýn anlamý çok
net ortaya konmuþ. Herald Tribune'deki
Nicholas Kriftof'un yazýsýndan yaptýðý alýntýda
gelirler arasýndaki uçurumun dehþetinden insan
ne söyleyeceðini bilemiyor:
"400 en zengin Amerikalýnýn serveti, en alttaki 150 milyon Amerikalýnýn toplam servetinden daha çok!!!.." Yanlýþ okumadýnýz. Nüfusun
yarýsýný oluþturan büyük çoðunluðun servetini
bir yerde toplasak, en tepedeki 400 (dörtyüz)
kiþinin servetleri toplamý kadar bile etmiyor.
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Yaradan, tüm Kutsal Kitaplarda servetin belli
ellerde toplanmasýnýn toplumlarý nice
felâketlere sürükleyeceðini devamlý tekrarladýðý halde, dünyanýn en geliþmiþ ülkesinde
tam tersinin uygulandýðýný görüyoruz.
Uyarýlarý dinlemeyen bizleriz. Öyleyse ne
hakla dinleri suçlayabiliriz ki?
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mayan kiþiler Yaradan katýnda asla hoþ görülmez. Bunlardan biri de Kârun. Hz. Musa'nýn
kavminden olup, henüz Mýsýr'da firavunun
esareti altýda yaþayan soydaþlarýna büyük
servetine raðmen en ufak bir yardýmda bulunmayan Kârun'un hazin âkýbeti Kuran'da Kasas
suresi 76-81 âyetlerinde uzunca anlatýlýr. Bizim
Celselerimiz'de ayný olaydan þöyle bahsedilir:

Hele bir de Kuran'daki þu âyetleri tekrar
okuduðumuzda; istediði kadar "Mücahitler
müteahhit olmuþ olsun" suçlanacak olan dinin
özü deðil, onu yanlýþ yorumlayýp yanlýþ uygulayanlar olacak þüphesiz.
Kuran'dan:
* Boyuna mal istif ederek sayýp duranýn vay
haline! Sanýr ki malý kendisini sonsuza dek
yaþatacak. (Humeze 2-3)
* Bilir misin nedir zor olan? Bir köleyi
özgürleþtirmek, zor zamanda vermek, öksüzün
baþýný okþamak, düþmüþün elinden tutmak.
Ýman edip, güçlüklere göðüs gerip acýlarý paylaþmak; sevgi ve merhamet yumaðý olmak.
(Beled 12-17)
* Zenginliðini her þeye yeterli görene bak!..
(Abese 3)
* Dini yalanlayaný gördün mü? Ýþte o öksüzü
iter kakar. Yoksulu doyurmaya ön ayak olmaz.
Þu namaz kýlanlarýn vay haline, ki onlar namazlarýndan yanýlmaktadýrlar, gösteriþ yaparlar. En ufak bir yardýmý esirgerler. (Maun 1-7)
BENÝMDÝR YALNIZ BENÝMDÝR
ÞÝMDÝ BENDE OLAN…
Kuran'da ibret alýnsýn diye geçmiþ olaylardan
sýkça söz edilir. Mal biriktirip zenginliðini paylaþmayan, gurur ve kibrinden yanýna yaklaþýl-

“Bir vakitte... hayýrla... nurla donanmýþlarýn çok olduðu bir yerde, kazancý bol,
sýhhati yerinde yalnýz hayýrdan, vermekten
yoksun biri vardý. O vakitte, o hayýrla donanmýþlar arasýndan bir hayýrlý çýktý ve her þeyi
tamam olup da, hayýrdan yoksun olan bilgisize dedi ki: ‘Þimdi senin elinde, senin zannettiklerin, þimdi senin emrinde yanlýþ hükmettiklerin, aslýnda senin deðildir. Onlarýn
asýl sahibi, onlarý sana Veren'dir, þüphesiz.
Onlarý sana, ihtiyacý olanlarý gör, yerinde ver
diye gönderdi, Seni Sevgisinden Yaratan.’
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“Hayýrdan uzak, þerre yakýn, vesvese
verenin aðýna düþmüþ zavallý dedi ki: ‘Ben
aklýmla, ben bedenimle, ben her þeyimle
çalýþtým, kazandým. Benimdir, benimdir, yalnýz benimdir, þimdi bende olan.’
“Hayýrla donanmýþ, hayra yönelmiþ,
gerçekçi adam, gerçekten üzüldü. "Sonun
hayýrlý olsun!" dedi bilgisize. Çok geçmedi
aradan, yalnýz bir gece, bir geceden sonra
hayýrdan uzak, þerre yakýn olan, yok oldu,
topyekûn kendinin zannettiði ile.”
DÝNLERÝN
UYGARLIÐA KATKILARI
Kutsal Kitap bildirilerinden de görüldüðü
gibi, insan eliyle bozulmalar ve yorumlamalarýn ötesinde, bütün ilâhi dinlerde doðruluk, iyilik, çalýþma, bilgi ve sevginin dýþýnda bir
þey öðütlenmemiþtir insanlýða. Ve doðru uygulandýðý dönemlerde de temiz din sahiplerinin
kurduklarý barýþ düzenini ve uygarlýða
katkýlarýný görmezlikten gelemeyiz.
Musevi kültürünün uygarlýklara temel taþý
olmasý gerçeðini de dile getirmemiz bir gönül
borcu. Büyük iman ve düþünce adamlarý
sayesinde bu kültür ayakta kalmasaydý,
Hýristiyan ve Ýslâm kültürleri çok önemli bir
dayanaktan mahrum kalacaklardý. Bertrand
Russell "Ortaçað Batý Felsefi Tarihi" kitabýnýn
68. sayfasýnda Konstantin'den önceki
Hýristiyan ahlâkýndan övgüyle söz eder:
" Ýmparator Konstantin'den önceki Hýristiyan
ahlâký kuþkusuz sýradan paganlarýn (Putperest,
çok tanrýcý) ahlâkýndan üstündü. Zaman zaman
eziyet görmüþtü Hýristiyanlar. Ve hemen daima
paganlarla yarýþmakta bir dezavantaja sahiptiler. Hýristiyanlar erdemin cennette ödülleneceði, günahýnsa cehennemde cezalandýrýlacaðý kanýsýndaydýlar. Onlarýn cinsel ahlâký da
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eski çaðlarda az rastlanan türdendi. Resmi
görevi Hýristiyanlara eziyet etmek olan
Pilinius, onlarýn yüksek ahlâksal karakterine
þahitlik eder. Konstantin'in Hýristiyan oluþundan sonra doðallýkla Hýristiyanlar arasýnda da
eyyamcýlar (günün söylemine uyanlar)
türemiþti. Fakat ileri gelen din adamlarý bazý
istisnalarla sarsýlmaz ahlâksal ilkelere sahip
olarak yaþadýlar. Gibbon'un bu yüksek ahlâksal
aþamaya Hýristiyanlýðýn yayýlma nedeni olarak
büyük önem yüklemesi yerindedir sanýyorum."
Devlet sahibi olduktan sonra bu yüksek
ahlâkta yozlaþmalar olduysa da, savaþtan baþka
bir þeyden haberi olmayan barbarlarýn yönetimine giren Avrupa'da, onlarý ehlileþtirerek
düzenin devamýný saðlayan da yine Hýristiyan
öðretisi olmuþtu. Aksi halde her þeye sýfýrdan
baþlamak zorunda kalýnacak, sonraki yüzyýllarda bir batý uygarlýðýnýn yaþanmasýna imkân
olmayacaktý. Müslümanlarýn 500-600 yýl
boyunca uygarlýða yaptýðý katkýlardan "Ýthal
malý materyalizm" adlý yazýmda uzunca söz
etmiþtim. Ýnternet'ten tekrar incelerseniz, batý
uygarlýðýna da temel olmuþ Müslümanlýðýn,
insanlýðýn geliþmesine nasýl katkýda bulunduðu
açýklýkla ortaya çýkar.
Uzun söze gerek yok Musevi Rabi Benjamin
Blech'in yazdýðý "Yahudi Tarihi ve Kültürü"
kitabýnýn 5. kýsmýnda Hz. Muhammed'den sonraki yýllarda Müslümanlarýn engin hoþgörüsü
sayesinde Yahudiliðin Altýn Çaðýný yaþadýðýndan þöyle söz edilir:
"Müslüman dünyasýnda Hz. Muhammed ve
Ýslâm ile tanýþýyorlar. Burada Yahudiler
hoþgörüyü, kültürü, öðrenim aþkýný ve entellektüel coþkuyu keþfediyor; o kadar ki, Yahudiliðin Altýn Çaðýný yaþýyorlar." "Ya hiç peygamber gelmeseydi?" sorusunun en kýsa cevabý ise
Bizim Celselerimiz'de þöyle anlatýlýyor:
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"O insan içine göndermiþ olmasaydý
Habercilerini, belki insan bugüne bile varmadan birbirini yok ederdi."
PEKÝ AMA ÞÝMDÝ BÝZ
NE OLACAÐIZ?!..
Bütün bunlarý kabul etseniz bile þu dehþetli
sorunun düþüncelerinizde binbir düðüm yapmasý gayet doðal. Türlü hüner ve çýkarlarla
aslýndan saptýrýlýp, kin ve fesat aracý haline
getirilmiþ bu günkü dinlerle insanlýðýn doðru
yolu bulmasý, birliði, kardeþliði kurmasý
mümkün olabilir mi? Her yönden yokoluþ çanlarý çalýp dururken, dindýþý bilim ve felsefelerimizin de bizi getirdiði yer sadece burasý.
Bizim celselerimizde topluca içine girdiðimiz
bu kaosun nedeni ne çarpýcý anlatýlýr:
“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!..”.
Hepimize yazýk olacaksa Tanrý'nýn Kuran'da
diðer Kutsal Kitaplarý da anarak ve and ederek
bizlere vaat ettiði iyilerin dünyasýna ulaþmamýz
hayal ötesi bir ütopya mý olacak acaba?!
* Andolsun Tevrat'tan sonra Zebur'da da:
"Dünyaya mutlaka iyi kullarým varis olacak"
diye yazmýþtýk. (Enbiya 105)
Hz. Muhammed kuþkusuz dinler binasýnýn
son tuðlasýdýr. Ve dinleri sona erdiren Allah'ýn
resûlü ve nebilerin sonuncusudur. Yeni bir din
ve yeni bir nübüvvet vahyi ile insanlýðýn uyarýl-
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mayacaðý açýkça ortaya konmuþ ve bu kapý
sýmsýký kapatýlmýþtýr. Ýnsan eliyle ve yorumlarla aslýndan saptýrýlmýþ ve gülyüzlü peygamberlerin getirdiklerinden çok uzaklaþmýþ, geleneklere ve törenlere bürünmüþ günümüz dinleriyle
sorunlarýmýzý nasýl çözebilir, bizleri iyilerin
dünyasýna iletecek kapýlarý nasýl açabiliriz ki?
Böyle bir durumda iken O, bizleri ve insan
kardeþlerimizi öyle habersiz, bozuk düzende,
öyle yalnýz baþýna mý býrakacak? Çaðýmýzýn
gerçeklerine uyacak, çaðdaþ insanlarýn anlayacaðý þekilde yeni bir haber ve uyarýlma yöntemini devreye sokma kapýsý da yüzümüze sýmsýký kapatýldý mý acaba?
Bu çetin sorunun cevabýný da yine O'nun
katýndan gelmiþ olan Kuran'daki üç âyetten
aramamýz en doðrusu olacak sanýyorum. Ýþte
üzerinde çok düþünmemiz gereken âyetler:
Yeryüzünde gelmiþ geçmiþ tüm insanlarýn
hesaba çekileceði ve þimdi epeyce yaklaþtýðýmýz Din Gününde Hz. Muhammed ümmetinden gönlü parça parça þöyle þikâyet ediyor:
* Peygamber de: "Ya Rabbi kavmim bu
Kuran'ý terkedilmiþ býraktý" der. (Furkan 30)
* .....Eðer yüz çevirecek olursanýz, yerinize
baþka bir kavim getirir de onlar sizin gibi olmazlar. (Muhammed 38)
* Ey inananlar! Sizden kim dininden dönerse
Allah yakýnda öyle bir kavim getirecek ki,
onlarý sever, onlar da O'nu severler. Müminlere
karþý alçakgönüllü, kafirlere karþý onurlu ve
þiddetlidirler. Allah yolunda mücadele ederler,
hiçbir kýnayýcýnýn kýnamasýndan korkmazlar.
Bu Allah'ýn bir lütfudur, onu dilediðine verir...
(Maide 54)
Gelecek sayýda:
Her yeri aramadan "yok" denemez.
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BÝLGELÝK BELGELERÝ

Gerçek Nerede?
Psikolog, Güngör Özyiðit

Gerçeði bulmak
uðruna Hintli bir bilgenin dizi dibinde
ve hizmetinde bir
genç, yýllar yýlý sessiz bir Buda heykeli
gibi duran üstadýna
bir gün dayanamayýp sorar:
"Üstadým, gerçek
nedir?" Sessizlik
bozulmaz. Belki
duymamýþtýr diye
sorusunu yineler.
Bilge yine ayný
Buda heykeli sessizliðini sürdürür.
Gerçeði ille de bilginin dilinden duymak isteyen
genç ücüncü kez sorar: "Üstadým, lütfen söyler
misiniz, gerçek nedir?" Ve nihayet bilge
konuþarak, sessizliði durmadan bozan, bu aceleci
ve sabýrsýz öðrencisinin sorusunu yanýtlar:
"Söyledim ama anlamadýn. Gerçek sükûttur". Ve
genç sorusunun utancý ile birlikte yeniden gömülür sessizliðe. Gerçeði söylenecek bir sözde
deðil de, sessizlik içinde düþünerek, kendi
özünde bulmak üzere. Dinleyerek, okuyarak

edinilen bilgiler
ödünç alýnmýþ bilgilerdir. Oysa sessizlikte gerçeði kendi
özünde deneyimlediðinde bilgi
sahibi deðil, bilen
olursun. Gerçek
sende gerçekleþir.
GERÇEK
SÖZDE DEÐÝL
ÖZDE
Özellikle Batýlýlar
gerçeði hep sözde,
sözcüklerde ve kitaplarda arayagelmiþlerdir. Ne var ki o, sözde
deðil, özdedir. Söz gerçeði deðil, ancak ona
giden yolu gösterebilir. Ve ona aklýn yanýna
gönülü de katarak, bilgiyi sevgiyle sarmalayýp
öyle varýlýr. Yeter ki insan onu içten istesin.
Çünkü gerçek, onu gerçekten isteyenin hakkýdýr.
Yine bir bilgeyle çömezin öyküsü bunu gayet
güzel belirtir: Gerçeði yeterince istediðini sanan
çömez, yýllar geçtiði halde dilediðine kavuþamadýðý için üzülür. Ýçinde derin bir sýzý, yoksa
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boþuna mý bekliyorum diye düþünür bazý bazý.
Bilge ise onun düþüncelerini ve geçirdiði evreleri
bilir, fakat hiç belli etmez. Günün birinde, birlikte bir havuz kenarýnda otururlarken, bilge tuttuðu
gibi havuza atar öðrencisini. Yüzme de bilmeyen
çömez çýrpýnýr durur bir süre, batar çýkar, nefes
alabilmek için bütün gücünü harcar. Sonunda
tâkati tükendiðinde, bilge elini uzatarak tutar ve
onu dýþarý çeker. Ve can pazarýnda gözü dört
açýlmýþ öðrencisine anýnda dersini vererek "Ýþte"
der "Biraz önce boðulmamak için nefes almayý
istediðin ölçüde gerçeði istemezsen, ona eremezsin."

bulasýn. Aslýnda Tanrý sende ama sen nerdesin,
bunu düþün."

Tanrý'nýn düzeni böyle, her þey emek
karþýlýðýnda. Çalýþýp çabalamadan hazýra konmak
yok. Gülyüzlüer, yol göstericiler denizlerdeki
fenerler gibidir.Yolu iþaret ederler, nereden
gidilmesi gerektiðini gösterirler ancak. Yürümek,
yol almak bize düþer.

Görünüþte büyük, ama gerçekte aklý kýt bir
kral, yürürken yerin ayaðýný acýttýðýndan
yakýnýr.Ve ülkesinin sýðýr derisi ile kaplanmasýný
buyurur. Sarayýn soytarýsý, kargalarýn bile güleceði bu buyruðun saçma olduðunu söyler. Kral
öfkelenir: "Bana daha iyi bir öneride bulun,
yoksa öleceksin" der. Soytarý "Efendim, ayaðýnýzý
kaplamak için sýðýr derisinden tabanlýk yaptýrýn
ve onlarla yürüyün" der. Ve söylentiye göre
ayakkabý böyle ortaya çýkar. Bütün dünyayý sýðýr
derisi ile kaplamaya ne gerek var. Kendi ayaðýný
kaplarsan sorun çözülmüþ olur. Bilgeliðin baþlangýcý budur: Aklýný kullan ve iþe kendinden baþla.

GÖNÜL KÝTABINI OKU
Mevlâna okumaya çok düþkündür. Yine bir
gün babasýnýn "Maarif" isimli kitabýný okurken
Þems görür ve paylarcasýna "Býrak kitaplarý artýk.
Ne zamana dek þunun bunun dedikleriyle
oyalanacaksýn. Kalbinden Rabbine yol yok mu
ki? Öðreneceksen O'ndan öðren. Okuyacaksan
kendi gönül kitabýný oku. Bak ki orada ne sýrlar
bulacaksýn" der. Böylece zamanýn en büyük bilgini Mevlâna okumaktan kesilir. Ve tabii okutmaktan, öðretmekten de.
Gözü Þems'ten baþkasýný görmez olur. Evine
bile aylardýr uðramaz olmuþtur. Bilginliði, kitaplarý, öðrencileri, evi, ailesi, çocuklarý, ne varsa
gözden çýkarmýþtýr Þems'te tanýdýðý gerçek
uðruna.Ve Þems Mevlâna'nýn gönlünde kýl kadar
varlýk býrakmamak için yüklendikçe yüklenir:
"Ver" der "Kendinde büyük bildiðin ne varsa ver.
Herþeyi ver ki, her þeyin sahibini Tanrý'yý

Mevlâna varoluþun doruk noktasýnýn ÝNSAN
olduðunu sezer. Ýnsan Tanrý'nýn sevgilisi ve
gözbebeðidir. O, Tanrý'nýn sevgilisi olma konumunu bütün bir yaþamýna yayar. Tanrý aþkýyla
sarhoþ, öylesine coþar da sema edip dönerek baþý
semaya erer.Yücelerden aldýðý esinleri dile getirerek dünyaya indirir. Öylece gönüllerdeki hasreti bir ölçüde dindirir.
AKLI KULLANMAK GEREK

YENÝYÝ YAÞAMAK
Bir Zen ustasý öðrencisine bir soru sorar.
Öðrenci soruyu doðru bir þekilde yanýtlar. Ertesi
gün usta ayný soruyu tekrar sorar. Öðrenci "Bu
soruyu dün cevaplamýþtým"der. Usta "Ama ben
þimdi soruyorum" diyerek sorusunu yineler.
Öðrenci dünkü ayný cevabý verir. "Bilmiyorsun"
diye çýkýþýr usta. Öðrenci dünkü yanýtýna
ustasýnýn onay verdiðini söyler. Bunun üzerine
usta her anýn farklý olduðunu belirterek þu dersi
verir:"Tekrarlanan þey senden gelmiyordur.Yanýt
senin belleðinden geldi, bilincinden deðil.
Gerçekten bilseydin yanýt farklý olurdu. Ayrýca
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soruyu soran ben de dünkü ben deðilim." Filozof
Heraklit'in dediði gibi bir nehre iki defa girilemez. Çünkü hem nehrin suyu deðiþmiþtir, hem de
nehre giren.Yunus Emre bu deðiþim ve geliþim
gerçeðinin ayýrdýnda olarak þöyle söylemiþtir:
"Her dem yeniden doðarýz
Bizden kim usanasý"
DÝNDARLIK DEDÝÐÝN
Dindarlýk hali, beraberinde dünyaya pek fazla
düþkün olmamayý getirir. Para pul hýrsý, güç
tutkusu, zenginlik gösterisi ile pek baðdaþmaz.
Hz. Muhammed'in kiþiliði ve yaþamý üzerine
Ýngiliz düþünürü Carly þunlarý söyler:

19
- Dinlerinizin ayrý olduðunu söylerken tam
olarak neyi kastediyorsun?
Kadýn fütursuzca yanýtlar:
- Ben paraya tapýyorum, o ise meteliksiz!
Dünyaya eli boþ gelirsin; öyle de gidersin.
Kefenin cebi olmadýðýný ölünce anlarsýn.
Dünyada kullanýlan her þey dünyaya ait. Ve bir
gün her þeyi koyup gideceksin. Hiçbir þeyi
beraberinde götüremeyeceksin. Bunu vaktinde,
yaþarken anlayabilene ne mutlu! Çünkü onlar
hiçbir hýrsýzýn çalamayacaðý, güvenin yiyemeyeceði ruhsal zenginliklere öncelik verirler. Sevgi,
iyilik ve dostluk biriktirirler. Ve o ölümsüz
deðerlerle birlikte öte âleme geçerler…
SEVGÝ ÝLACI

"Evi çok sadeydi. Yemeði yulaf ve sudan
oluþuyordu. Bazen aylarca ocakta ateþ yanmazdý.
Etrafýndakiler onu yakýndan görüp izliyorlardý.
Kendi elbisesini yamýyor, ayakkabýlarýný onarýyor, savaþýyor, akýl veriyor, onlarý yönetiyordu.
Ýnsanlar onun yaþamýnda tanrýsallýðýn izlerini
seyrediyor ve sade yaþamýný örnek alýyordu. Ve
onun peygamber olduðuna içten inanýyordu.
Tarih tanýktýr ki altýn taçlar giyen hükümdarlara
bile, kendi eliyle yamadýðý hýrkasýnýn içindeki bu
adama olduðu kadar itaat edilmedi ve saygý gösterilmedi.
Ne var ki, çaðýmýzda çoðu kiþinin dinden, dindarlýktan anladýklarý þu galiba: Ýki kadýn arasýnda
þöyle bir konuþma geçer:
- Ne oldu da, erkek arkadaþýndan ayrýldýn?
Oysa ben sizin evleneceðinizi düþünüyordum…
- Dinlerimiz ayrý. Farklý þeylere inanýyoruz. O
yüzden ayrýldýk…
Ýkisinin de Hýristiyan ve Katolik olduðunu
bilen kadýnýn kafasý iyice karýþýr ve bir soruyla
duruma açýklýk getirmeye çalýþýr:

Ýsa Ýncil'de "Tanrý'yý bütün kalbinle sev. En
büyük ve birinci emir budur" der ve devam eder:
Ýlkine benzeyen ikinci buyruk ise þudur.
"Komþunu kendin gibi sev." Her iki buyrukta da
ortak payda sevgi. Tevrat "Gözünün önünde
gördüðü kardeþini sevmeyen, görmediði Tanrýyý
nasýl sevebilir" der.
Tanrý'ya yaklaþmanýn yolunu yordamýný
araþtýran biri, bilge Haham Abraham'a sorar:
"Sizin insanlara gizemli ilaçlar verdiðinizi ve
ilaçlarýn iyileþtirici etkisinden söz edildiðini iþittim. Bana Tanrý korkusu edineceðim bir ilaç
verebilir misiniz?" Haham "Tanrý korkusu için
bir ilacým yok. Ama eðer istersen sana Tanrý
sevgisi için bir tane verebilirim" der ve ilacýn
prospektüsünü açýklar: "O kiþinin dostlarýna olan
sevgisidir." Suya atýlan bir taþ gibidir sevgi.
Halkalar oluþur, geniþleye geniþleye en uzak
kýyýlara kadar ulaþýr. Ýnsan da varoluþu seve seve
giderek varoluþun kaynaðýna eriþir ve orada Tanrý
ile buluþur. Sevgi varoluþla Tanrý arasýnda bir
köprü olur.
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KORKU ENGELÝ
Sevginin önündeki en büyük engel korkudur.
Korku enerjimizi durdurur, kanallarýmýzý týkar. Ve
vesvese verene kapý açar. Yaradan'a olan saðlam
inancýmýz ve yarattýklarýna duyduðumuz kararlý
sevgi ile korkunun üstüne çýkabiliriz. Ve o
varken de korkunun üstüne gidip onun bir sisten
ibaret olduðunu fark ederiz.
Bir Hint masalýnda anlatýldýðý gibi, kedi
korkusuyla yaþayan bir fare vardýr. Büyücünün
biri hayatý kedi korkusuyla kararan bu zavallý
fareye acýr ve onu sihriyle kediye dönüþtürür.
Fare kedi olmanýn keyfini çýkaracak yerde bu
defa köpekten korkmaya baþlar. Büyücü bu kez
onu bir kaplana dönüþtürür. Kaplan olan fare,
elde ettiði güç ile güven içinde yaþayacak yerde
bu kere avcýdan korkmaya baþlar. Böylece
korkusu durmadan kýlýk deðiþtirir. Büyücü anlar
ki ne yapsa fareyi korkudan kurtaramýyor. Onu
yeniden ilk haline döndürür ve ona þu sözlerle
ayna tutar: "Sen korkak bir faresin. Sende sadece
fare yüreði var. O nedenle ben sana yardým edemem."
Ýnsan duygularýnýn röntgenini çeken
Shakespeare, yaþamýn her anýnda korkunun
nefesini ensesinde hisseden insanlarý bakýn ne
güzel tanýmlar:
"Ýnsanlarýn çoðu kaybetmekten korktuðu için
sevmekten korkuyor
Düþünmekten korkuyor, sorumluluk getireceði için
Konuþmaktan korkuyor, eleþtirileceði için.
Yaþlanmaktan korkuyor, gençliðini boþa
geçirdiði için
Unutulmaktan korkuyor, dünyada kalýcý bir iz
býrakmadýðý için
Ve ölümden korkuyor, ölüme hiçbir hazýrlýðý
olmadýðý için."

PUTLAÞTIRMA ENGELÝ
Birisine yardým ettiðinde, onun kendini tanýmasýna, kendisi olmasýna destek verirsin. Birini
kendine benzetmeye çalýþtýðýnda ise, onu kendi
doðasýndan ayýrýrsýn. Onu kendi tanrýsal özüne,
içindeki gerçeðe yöneltecek yerde, kendine baðlamaya çalýþtýðýnda, EGO'NUN oyununa gelirsin
ve hedef saptýrmýþ olursun. O yüzden Zerdüþt'ün
öðrencilerine söylediði son söz þu olur: "Size
söylediðim her þeye karþý son derece dikkatli
olun. Bana tutunmayýn, yoksa sizler için bir tutsaklýk haline gelirim. Bir dikenle sizdeki dikeni
çýkardýktan sonra, ikisini birden atýn. Benim iþim
sizleri sessizliðe gömülmeye hazýrladýktan sonra
sýçramaný ve kendin olmaný saðlamaktýr. Ondan
sonra beni býrakýn ve kendinize bakýn."
Buda eðitimini sürdürdüðü kýrk iki yýl boyunca, insanlara tek bir þeyi ýsrarla anlatmaya çalýþýr:
"Daha uyanýk, daha farkýnda ve daha bilinçli
olun. Bana tapýnmanýz için burada deðilim. Bana
birazcýk saygýnýz varsa söylediðimi yapýn.
Hayatýnýzý bana tapýnarak boþa harcamayýn.
Çünkü bunun hiç kimseye bir faydasý yok."
Yaþamýnýn son gününde bu dileðini vasiyet
olarak son kez yineler: "Sakýn heykellerimi yapmayýn. Beni sahiden seviyorsanýz, kýrk iki yýldýr
size anlattýðým þeyi yapýn: Daha uyanýk ve
farkýnda olun. Benim adýma tapýnaklar ve
heykeller dikmeyin,"
Peki, ölümünden sonra ve binlerce yýldýr olan
ne? Buda'nýn dünyada baþka herkesten fazla
heykeli var. Onun adýna daðlara oyulmuþ
yüzlerce tapýnak yapýlýr. Sadece Çin'deki bir tapýnakta on bin Buda heykeli bulunur. Gerçeðin
insanýn elinde ne denli yozlaþtýðýnýn acý bir
örneði. Ne yazýk ki, herkesin Tanrý'sý kafasý
kadar. Tarih boyunca insanlar hep, ama hep bunu
yapar: Putunu kendi eliyle yapar ve yaptýðý puta
Tanrý diye utanmadan tapar!..
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"Unutmayýn ki, tekrar geleceðim.
Biraz sonra sizi özleyiþim,
baþka bir gövde için toprak ve
köpük toplayacak.
Biraz sonra rüzgâr üzerinde
biraz dinleneceðim,
sonra baþka bir kadýn
bana gebe kalacak."
Halil Cibran

Halil Cibran

ve Yaþama Dair Görüþleri
Derleyen: Nihal Gürsoy

Geçen sayýmýzda aþk, evlilik, çocuklar, vermek, çalýþmak, sevinç ve keder,
din gibi görüþlerine yer verdiðimiz H. Cibran'ýn kendine özgü zengin bir
sembolizmle bezenmiþ stiliyle ifade ettiði þiirlerinden ve edebi eserlerinden
yola çýkarak, Doðu ve Batý felsefesinin gerçek bir harmaný olan
düþüncelerini içinden gelen içgüdüsel bir dýþavurumla anlattýðý diðer
görüþlerini de eserlerinden izlemeye devam ediyoruz.
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SUÇ VE CEZA HAKKINDA
Suç ve ceza içinizdeki beþere aittir.
Çünkü çoðunuz hâlâ beþerdir ve çoðunuz
hâlâ beþer bile deðildir, hâlâ sisler içinde
uyuyarak yürüyen ve uyanýþ çaresini arayan
bir biçimsiz cücedir.
Sizlerin defalarca sizin gibi yanlýþ yapandan, suç iþleyenden, sanki sizden deðilmiþ
de bir yabancý imiþ, sizin dünyanýza baþka
bir dünyadan gelmiþ bir varlýk gibi bahsettiðinizi iþittim. Ben de size diyorum ki:
Nasýl ki kutlu ve doðru kimse, her birinizin
içindeki en yüksek þahikadan (zirve, doruk)
daha öteye yükselemezse, kötüler ve alçaklar da içinizdeki bataklýðýn en alçaðýndan
daha ötesine düþemezler.
Nasýl bir yaprak, ancak bütün aðacýn sessiz bilgisi ve isteði olmadan, sararamazsa,
suç iþleyen de topunuzun gizli isteði
olmadan o suçu iþleyemez.
Hepiniz birlikte bir alay gibi Tanrýnýza
doðru yürüyorsunuz. Yol da sizsiniz, yolcu
da siz! Ýçinizden biri düþünce, arkadan
gelenleri, kendisini düþüren taþtan korunmaya davet eder ve gözlerini açar.
Ayný zamanda, daha önden giden, saðlam
ve süratli adýmlarla ilerlediði halde o taþý
ortadan kaldýrmayan kimselere serzeniþ
eder! Size aðýr gelse de þu sözü söyleyeceðim: Öldürülen kimse, öldürülmek suçundan hesapsýz býrakýlmamalýdýr. Soyulan
kimse, soyulmuþ olmak yüzünden suçsuz
deðildir. Doðru dürüst kimseler, kötülerin
hareketleriyle iliþkisiz deðildirler. Elleri tertemiz olan kimseler, suçlularýn her kirinden
azade deðildirler. Evet, suçlu ekseriyetle
suçu kime karþý iþlediyse onun kurbanýdýr.
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Ve mahkûm olan kimse, nice defalar, suçsuzlarýn ve günahsýzlarýn hamalýdýr.
Haklýyý haksýzdan ve iyiyi kötüden ayýrt
edemezsiniz. Kara ve beyaz iplikler nasýl
birlikte dokunursa, bunlarýn ikisi de
karþýnýzda öylece yan yana duruyor. Ve
siyah iplik kopunca, dokuyucu bütün
kumaþa baktýðý gibi tezgahýný da yoklar.
Ancak iþe bütünüyle bakmak imkânýný
elde ettiðiniz zaman dimdik duran kimse ile
düþen kimsenin ayný olduðunu ve bunun
Tanrýlýk iddia eden benlik ve cücelikten
kurtulamayan benlik arasýnda durduðunu
görür, mabetteki köþe taþýnýn, temelindeki
taþtan yüksek olmadýðýný anlarsýnýz. Ýçinizden her kim hak namýna ceza vermek ve
baltasýný kötü aðaca indirmek isterse
evvelâ, köklerini yoklasýn!
Yoklayýnca, hem iyilik hem kötülük hem
verimlilik hem kýsýrlýk görecek ve hepsini
arzýn sanki kalbinde birbirine baðlanmýþ
bulacaktýr. Ve siz ey adalet icra etmeleri
gereken hakimler...
Hareketleriyle aldatýcý ve zalim olduðu
halde ayný derecede aldatýlan ve zulme
uðrayan kimse hakkýnda ne dersiniz? Sonra
nedametleri (piþmanlýk) suçlarýndan daha
büyük olanlar hakkýndaki hükmünüz ne?
Nedamet, sizin hizmet ettiðiniz kanunun
tatbik etmek istediði adaletin hedefi deðil
mi?
Fakat siz masumun içine nedamet
aþýlayamadýðýnýz gibi, onu suçlunun
kalbinden de çýkaramazsýnýz. O, geceleyin
hiç çaðrýlmadan gelir ki, insanlar uyansýn
da kendilerine baksýnlar.
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KANUNLAR HAKKINDA
Sizler, kanun yapmaktan hoþlanan kimselersiniz, fakat bu kanunlarýn bozulmasýndan daha fazla hoþlanýrsýnýz. Deniz kenarýnda oynayan ve kumdan kuleler yapmak için
uðraþan, sonra güle güle yýkan çocuklar
gibisiniz.
Fakat o kimselere ki hayat bir deniz ve
beþer yapýsý, kanunlar birer kum kulesi
deðildir. Hayat bir kayadýr ve kanun, kayayý
kendilerine benzetmek için kullandýklarý bir
kalemdir. Onlara ne diyebilirim?
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Fakat sizler ki Güneþe doðru yürürsünüz,
yeryüzüne serilen hangi gölge sizi tutabilir.
Sizler ki rüzgârla beraber seyahat edersiniz, size kim yol gösterecektir?
Siz boyunduruðunuzu, bir insanýn hapis
kapýsý önünde kýrmazsanýz beþerin hangi
kanunu sizi baðlayabilir? Raks ederken
ayaklarýnýz, bir insanýn demir zincirlerine
takýlmazsa, hangi kanun sizi korkutabilir?..
Davulun sesini boðabilir, udun tellerini
gevþetebilirsiniz. Ama kim var ki, tarla
kuþunu ötmekten men edebilsin?
HÜRRÝYET HAKKINDA

Ne diyebilirim o topallara ki rakkaselere
haset ederler?
Ne diyebilirim o öküze ki, boyunduruðunu sever ve ormanýn içinde baþýboþ
gezen geyik ve deveyi, sürüden ayrýlmýþ
zavallý sayar?
Ne diyeyim o yaþlý yýlana ki, gömleðini
deðiþtiremez de baþkalarýný çýplaklýkla ve
utanmazlýkla lekeler?
Bunlara diyebileceðim bir
þey varsa, onlarýn da güneþ
ýþýðýnda durduklarý, fakat
sýrtlarýný güneþe verdikleridir.
Bunlar yalnýz gölgelerini
görürler ve gölgeleri kendi
kanunlarýdýr. Ve bunlara
göre Güneþ bir gölge kaynaðýdýr. Bunlar kanunu anlamak için eðilirler ve
yeryüzüne serilen gölgelerini ölçerler.

Doðrusu þudur ki, sizin hürriyet dediðiniz
þey, halkalarý Güneþ aydýnlýðýnda parlayan
ve gözlerinizi kamaþtýran zincir halkalarýnýn
en kuvvetlisidir. Sizin hür olmanýz için benliðinizden parçalar atmanýz gerektir.
Þayet o parçalar, tahtýndan atmak istediðiniz bir zalim ise, onun ilk önce içinizde
kurulmuþ olan tahtýný yýkmaya bakýnýz.
Çünkü bir zalimin hür ve maðrur insanlara
hakim olabilmesi için onlarýn hürriyet-
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lerinin temelinde bir zulüm ve gururlarýnýn
kaynaðýnda bir leke bulunmak icap eder...
Yahut o parçalar kovalamak istediðiniz bir
korku ise, o korkunun yeri, korkularýn eli
deðil, sizin kalbinizdir.
Ne zaman günleriniz gailesiz (sýkýntý,
dert, keder, üzüntü) ve geceleriniz
ihtiyaçsýz ve ýstýrapsýz geçmeye baþlarsa o
zaman hürriyetinize kavuþmuþ olursunuz.
Daha doðrusu gaileler, ihtiyaçlar ve
ýstýraplar hayatýnýzý kuþattýðý halde, çýplaklýk ve baðýmsýzlýk içinde onlara üstün
geldiðiniz zaman hür sayýlýrsýnýz. Fakat
idrakinizin fecrinde (tan vakti, gün aðarmasý) eriþeceðiniz öðle vaktinde vurulan
zincirleri kýrmadýkça gecelere ve gündüzlere üstün gelmenize imkân mý var? Siz o
zaman hür olursunuz ki, hürriyeti aramak
arzusu dahi sizin için bir kayýt sayýlýr ve siz
hürriyetten gerçekleþecek bir hedef diye
bahsetmez olursunuz.
AKIL ve HIRS
HAKKINDA
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ACI ve ISTIRAP HAKKINDA
Istýrap, idrakinizi kýlýflayan kabuðun
kýrýlmasýdýr. Meyvenin kalbini güneþletmesi
için çekirdeðinin kýrýlmasý icap ettiði gibi
sizin de ýstýraba aþina (bildik-tanýdýk)
olmanýz icap eder. Kalbiniz, gündelik hayatýnýzýn harikalarý karþýsýnda hayran kalabilseydi, ýstýraplarýnýzý, sevinçleriniz gibi
karþýlardýnýz. Tarlalarýnýzda geçen mevsimleri tanýyýp kabul ettiðiniz gibi kalbinizin
mevsimlerini de tanýr ve kabul eder ve
kalbinizin ýstýrap veren kýþlarýný sükûnetle
karþýlardýnýz. Istýraplarýnýzýn çoðu kendi
eserinizdir. Ve o içinizdeki hekimin, hasta
benliðinizi tedavi için verdiði acý ilaçtýr.
Onun için hekime güveniniz ve onun
verdiði ilacý sükûn ve ihtimam (dinginlik ve
itina, özen) içinde içiniz. Çünkü onun eli
gerçi sert ve aðýrdýr, fakat görünmeyen varlýðýn yumuþak eli ona kýlavuzluk eder.
Onun sunduðu kadeh, gerçi dudaklarý yakar, fakat çömlekçinin kutsal gözyaþlarýyla
yumuþatmýþ olduðu çamurdan yapýlmýþtýr.
KENDÝNÝ BÝLMEK HAKKINDA

Akýl tek baþýna hüküm sürerse, baðlayýcý
kuvvet olur ve hýrs bakýmsýz kalýrsa, kendini mahvedinceye kadar yanan aleve benzer.
Ruhlarýnýz, hýrslarýnýza aklýnýzla yol
göstersin ki, onlar da her gün öldükten
sonra dirilerek yaþasýn ve bir anka gibi
kendi küllerinin üzerinden kalksýn. Dilerim
ki, muhakemenizi ve hýrsýnýzý, evinize
gelen iki misafir gibi karþýlayýnýz. Þüphe
yok ki, bir misafiri diðerinden üstün tutanlar yalnýz ihmal ettikleri misafirin deðil,
ikisinin de sevgisini ve inanýný kaybederler.
Tanrýnýn evreninde bir nefes ve ormanýnda
bir yaprak olduðunuz için siz de akýl içinde
dinlenir ve hýrs içinde hareket edersiniz.

Kalpleriniz gecelerin ve gündüzlerin sýrrýna, sessizlik içinde aþinadýr. Fakat kulaklarýnýz, kalbinizin bilgisini seslendirmesini
özler. Çünkü fikir olarak daima bildiðinizi
kelimelerle tanýmak ve parmaklarýnýzla
rüyalarýnýzýn çýplak gövdesine dokunmak
istersiniz. Ve bunlarý yapmanýz iyidir.
Çünkü ruhunuzun gizli kaynaðý fýþkýrmak
ve çaðlaya çaðlaya denize akmak ister.
Sizin sonsuz derinliklerinizdeki defineler,
gözlerinizin önünde açýlacaktýr. Fakat bu
meçhul defineleri ölçmek için terazi kullanmayýn. Ve bilginizin derinliklerini mahdut
ölçülerle ölçmeye kalkýþmayýn. Çünkü benlik, hudutsuz ve ölçüsüz bir denizdir. Sakýn
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"hakikati buldum" deme! Fakat "bir tek
hakikati buldum" diyebilirsin.
Sakýn "ruhun yolunu buldum" deme!
Belki, "ruhu kendi yolunda yürürken
gördüm!" diyebilirsiniz. Çünkü ruh bütün
yollarda yürür. Ruh, bir çizgi üzerinde
yürümez ve bir kamýþ gibi yetiþmez. Ruh,
sayýsýz yapraklý bir zambak gibi kendini
yaprak yaprak açar.
ÖÐRETÝM ve
EÐÝTÝM HAKKINDA
Hiç bir kimse size, bilginizin fecrinde
(tan vakti) yarý uyuklamakta olan þeylerden
baþka bir þey öðretemez. Mabedin gölgelerinde, öðrenciler arasýnda yürüyen
öðretmen, size ne verirse aklýndan deðil,
fakat inandýðýndan ve sevgisinden verir.
Kendisi hakikaten akýllý bir adamsa, sizi
kendi akýl evine sokmaz, belki sizi kendi
aklýnýzýn eþiðine ulaþtýrýr. Astronom, size
mesafeler hakkýndaki bilgisinden bahsedebilir, fakat idrakini size veremez. Musikiþinas, (Müzikle uðraþan kiþi) bütün fezadaki naðmeyi size terennüm edebilir (güzel ve
alçak sesle þarký söylemek) fakat o naðmeyi
yakalayan kulaðý ve onu aksettiren sesi
veremez. Çünkü bir insanýn erdiði ilham,
kanatlarýný bir baþkasýna veremez. her birinizin Allah hakkýndaki bilgisi ile dünya
hakkýndaki telâkkisi (anlayýþ-görüþ)
diðerinden ayrýdýr.
DOSTLUK HAKKINDA
Dost, tatmin edilmiþ ihtiyaç demektir. O,
sizin sevgi ektiðiniz, þükran biçtiðiniz tarladýr. O, sizin maidenizdir (üzerinde yemek
bulunan sofra) ve ocak baþýnýzdýr. Çünkü

siz ona aç olarak gelir ve huzura kavuþmak
için ona baþvurursunuz. Dost size kendi
fikrini anlatýnca içinizden "hayýr" veya
"evet"i ondan esirgemeyiniz. Dost susunca,
kalbiniz, onun kalbini dinlemeye devam
etsin. Çünkü dostluk âleminde bütün
düþünceler, arzular, ümitler, sözler doðal
olarak paylaþýlýr ve bunlarýn sevinci alkýþlanmadan yaþanýr. Dostunuzdan ayrýlýnca
kederlenmeyin! Çünkü onun en çok
sevdiðiniz cepheleri ayrýlýk içinde daha
iyi görünür, nasýl ki daða bakan kimse onu
týrmanýrken deðil, fakat ovadan bakarken
daha iyi görür.
Dostluktan, ruhun derinleþmesinden
baþka bir þey beklemeyiniz. Sende en iyi
neyse, dostuna onu ver. Dostun, hayatýndaki
yalnýz ceziri tanýyorsa, ona bir de hayatýn
med’dini tanýt!. Vakit öldürmek için aranan
dost, bir hiçtir. Dostu, yaþanmaya deðer
saatler için seç. Dostluðun tatlýlýðýnda
kahkahalar çýnlasýn ve bahtiyarlýklar paylaþýlsýn.
KAYNAKLAR
Nebi (H. Cibran)
Kýrýk Kanatlar (H. Cibran)
Kendimle Konuþmalar (H. Cibran)
Gönül Sýrlarý (H. Cibran)
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Bilim Yeni Yollarda: Spiritüalite ve
Yüksek Teknolojinin Buluþmasý

Hepimiz Buda'yýz!
Derleyen ve Çeviren: Zühal Voigt

Dini Lider Beyin Ameliyatýnda
Tibet Budizm'inin lideri Dalai Lama,
1990'lý yýllarýn sonuna doðru, ABD'de
yapýlan bir beyin ameliyatýna katýlmýþtý.
Dalai Lama, insan beyninin fiziksel iþlevini, günümüz týbbýnýn en modern alet ve
gereçlerle, insan yaþamýnýn idarecisi olan
bu organ üzerinde neler yapabildiðini,
bunun insan yaþamýndaki etkenlerini ve en
önemlisi de, kendi inancýyla modern týp
biliminin ortak noktalarý olup olmadýðýný
merak ediyordu.
Resim: Matthieu Ricard

Uzak doðunun spiritüel felsefesiyle, en
geliþmiþ bilgisayarlarla donatýlmýþ modern
bilimin birbiriyle karþýlaþmasýydý bu.
Büyük ilgiyle izlediði ameliyattan sonra
Dalai Lama, cerrahlarla yaptýðý sohbette,
beynin çalýþmasý hakkýnda daha önceden
nörologlardan bilgi topladýðýný, örneðin
hangi bölgenin algýlama, hangi bölgenin
anýlar için sorumlu olduðunu, duygularýn
nasýl oluþtuðunu ve dolayýsýyla insan bilincinin elektrokimyasal olgulardan meydana
geldiðini öðrenmiþ olduðunu anlattý.
Bunlarý biliyor olmasýna raðmen, belli bir
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sorunun da devamlý aklýný kurcaladýðýný
ifade ederek, beyin cerrahlarýna þu soruyu
yöneltti: "Eðer beynimiz düþüncelerimizi
meydana getiriyorsa, acaba düþüncelerimiz
de beynimizdeki sinir devrelerinin þalterlerini deðiþtirerek onun çalýþmasýnda etkili
olabilir mi?" Baþka bir deyimle, düþüncenin
yani insanýn maddi olmayan yönünün, yani
ruhunun da, maddeyi etkileyerek deðiþtirip
deðiþtiremeyeceðini soruyordu Dalai Lama.
Böyle bir soruyu beklemeyen beyin cerrahlarý þaþýrmýþlardý. Günümüzde birçok
devrimci nörolog tarafýndan mümkün kabul
edilen bu olguyu, o gün o ameliyatý yapmýþ
olan cerrahlar kesinlikle reddettiler. Onlara
göre, hiçbir düþünsel veya ruhsal faaliyetin
fiziki yapý üzerinde etkisi olamazdý. Dalai
Lama o gün daha fazla üstelemedi.
Baþlý Baþýna Bir Mucize: Beynimiz
Dalai Lama'nýn o günkü, görünürdeki
nahif sorusunun, çok haklý bir soru olduðu,
günümüzde gün ýþýðýna çýkmakta. Çünkü
beynimiz, yeni araþtýrmalarýn ve bulgularýn
ýþýðýnda, daha yakýn zamanlara kadar geçerli olan kanaatleri yerle bir eden ve edecek
olan yepyeni bir yüzünü göstermekte bize.
Bilim çevrelerince þimdiye kadar inanýlmýþ
olanýn aksine beynimiz, ancak çocukluðumuzda geliþme yeteneðine sahip olan ve
ergenlik çaðýný geçtikten sonra, katý ve
deðiþmez bir yapýya dönüþtüðü düþünülen
bir organ deðil. Beynimiz kendisini sürekli
yeniliyor, kendi içinde yeni baðlantýlar
kuruyor, yeni sinir aðlarý örüyor, bazý
bölümlerini ihtiyaca göre geniþletiyor veya
daraltýyor veya bazý merkezleri birbiriyle
birleþtiriyor. Hasara uðramýþ bölgeleri tamir
edebiliyor ve yeni sinir hücreleri üretiyor.
Bu sayede örneðin, aslýnda görme iþlemi
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için yetkili olan bir bölge, birden duyma
olgusunu veya dokunma olgusunu üstlenebiliyor. Bu harika deðiþkenliðe nöroloji biliminde "Nöro- Plastisite" deniyor.
Beynimiz ayrýca çevreden gelen
gerekliliklere ve deneyimlere de cevap
vererek gerekli deðiþiklikleri yapýyor. Ve
her geçen gün daha fazla sayýdaki beyin
araþtýrýcýsý Dalai Lama'nýn o günkü sorusunun önemini kavramakta. Yani düþüncelerimizi beynimiz üretiyor ama düþüncelerimizin de beynimizi deðiþtirdiðine dair olan
deliller gün geçtikçe artýyor.
Beyin fonksiyonlarýnýn yerlerinin tespit
edilmesine, 19. yüzyýlda baþlanmýþ.
Nörologlar, yeni keþfedilmiþ bir kýtanýn haritasýný yapar gibi, beynin haritasýný ortaya
koyarak çizmeye baþlamýþlar. Konuþma,
görme, duyma merkezlerinin yerleri tespit
edilmiþ. Ortaya çýkan tabloda, her organýn
ve her aktivitenin beyindeki bir emir
merkeziyle baðlantýlý olduðu görülmüþ.
Ama bu haritanýn, deðiþmez bir harita
olmadýðýný ilk keþfeden de, San
Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi
Profesörü Michael Merzenich olmuþ.
Deneyler ve Varýlan Gerçekler
1970'li yýllarda - bugün için pek onaylanmayan- maymunlarla yaptýðý deneylerle,
beyin fonksiyonlarýnýn deðiþkenliðini ispatlayan Merzenich, Nöro-Plastisite'nin öncüsü
sayýlýyor. Merzenich bir maymunun beynine elektrod yerleþtirerek, hayvanýn bir eli
için sorumlu olan bölgeyi iþaretliyor. Daha
sonra hayvanýn bu elinden bir parmaðýný
ameliyatla alýyor. Bir ay sonra, hayvanýn
beyninde bu parmak için sorumlu olan bölgenin ortadan kaybolduðunu tespit ediyor.
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Buna mukabil diðer parmaklarýn bölgeleri
daha büyüyor. Bir baþka deneyde, bir maymunun iki parmaðýný birbirine dikiyor ve
birkaç ay sonra, beyindeki bu iki parmak
için sorumlu olan iki ayrý sahanýn bir tek
sahaya dönüþtüðünü görüyor.
Beynin normalden baþka türlü çalýþmalarýna bir baþka örnek olarak da Türk
ressamý Eþref Armaðan gösteriliyor. Armaðan doðuþtan kör olduðu halde, hayatýnda hiç görmediði objelerin resmini yapýyor.
Resim yaparken incelenen beyninde,
"görsel korteks" denen ve görme iþlevinden
sorumlu olan bölgede, gören bir insanla
ayný yoðunlukta bir faaliyet kaydediliyor.
Bu da, dýþarýdan hiçbir þekilde ve hiçbir
zaman herhangi bir uyarý almamýþ olduðu
halde, Armaðan'ýn beyninin zihinsel olarak
gördüðünü düþündürüyor.
Amerikalý beyin araþtýrmacýsý Helen
Neville, gören ve görmeyen insanlardan
oluþan deneklerle, ses geçirmez bir mekânda bir deney yapýyor. Bu kiþiler, çeþitli yönlerden gelen ses tonlarýný birbirinden ayýrmaya çalýþýyorlar. Bu deneyi, görmeyenler,
görenlerden daha baþarýlý bir þekilde tamamlýyorlar. Asýl þaþýlacak þey ise görmeyen kiþilerin beyinlerinin çalýþma þekli.
Yapýlan ölçümlerde, bu kiþilerin beyinlerinin duyma ile ilgili bölgesinin deðil,
görme ile ilgili bölgesinin çalýþtýðý tespit
ediliyor. Baþka bir deyiþle, bu kiþiler ses
tonlarýný görüyorlar. Baþka deneylerde de,
görme bölgesinin, bazý durumlarda lisan ve
konuþma iþlevini de üstlendiði görülüyor.
Yine bir Amerikalý nörolog Alvaro
Pascual-Leone, beynin ne kadar zamanda
yeni bir organizasyona gittiðini görebilmek
için, gören deneklerini, Boston'da bir has-

tanede, gözleri ýþýk geçirmeyen bantlarla
kapatýlmýþ olarak yaþamaya tabi tutuyor.
Onlar gündelik iþlerini kapatýlmýþ gözlerle,
hiçbir þey görmeden yapmaya uðraþýrken
beyinleri sürekli ölçülüyor. Birkaç gün
içerisinde, deneklerin beyinlerindeki görme
merkezinin, dokunma ve iþitme gibi görevleri üstlendiði tespit ediliyor. Ayný zamanda
da, akustik uyarýlarý iþlemekle görevli bölgelerde faaliyet azalmasý görülüyor.
Kýsacasý, bu beyinler çok kýsa bir zaman
içinde yepyeni bir organizasyona gidiyorlar.
Beyin, kendi kendisini yeniden organize
edebildiðini göstermekle, bu güne kadar
inanýlagelmiþ olan, bir yetiþkin beyninin
sabit olduðu tarzýndaki düþünceyi yýkmakla
kalmýyor, yapýlan yeni araþtýrmalarýn sonuçlarý baþka bir dogmayý daha yerle bir ediyor: Bugüne kadar beyindeki sinir hücrelerinin yenilenemeyeceði kabul ediliyordu.
Bu nöronlar aslýnda diðer dokularýn hücreleri gibi bölünerek çoðalamýyorlar, bu yüzden de zarar görmüþ beyin hücrelerinin bir
daha asla yerine gelmeyeceðine ve beyni
zedelenmiþ hastalarýn iyi olmayacaðýna inanýlýyordu. Son zamanda yapýlan araþtýrmalar ise, kök sinir hücrelerinden yeni beyin
hücreleri üreyebileceðini ortaya koyuyor.
Ýçimizdeki Buda
Batýlý düþünce tarzý için, sürekli deðiþen
ve kendini yenileyen bir beyin, kabul
edilmesi oldukça zor bir þey. Yaþamýmýzýn
idarecisi olan beynin, sürekli kendisini
deðiþtirebilen bir maddi organ olarak, nasýl
olup da, "ben" diye tanýmladýðýmýz kimliðimizin istikrarýný saðlayabileceði konusu,
insaný maddeden ibaret olarak gören bir
anlayýþ için hazmý çok zor bir görüþ hiç
þüphesiz.
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Oysa Budizm'e göre, "nefis", yani insanýn
kendine has kimliði, sabit bir durum deðil,
tersine sürekli akýþ halinde bulunan bir
olgu. Budizm'e göre biz, yaptýðýmýz iþlerden ibaretiz ve her þey deðiþtirilebilir. Bu
noktada Budizm ve Nöro-Plastisite örtüþüyor. Dýþýmýzdan baþka þeylere inansak bile,
kendini sürekli yenileyen ve deðiþebilen bir
beyinle, demek ki içimizde bir yerlerde her
birimiz bir Budist'iz.
On yedinci yüzyýlda yaþamýþ olan Fransýz
filozofu ve bilimcisi René Descartes,
madde ve ruhun birbirlerini hiçbir þekilde
etkilemeyeceðini ileri sürerek, bugüne
kadar gelmiþ olan rasyonel düþünce ve
dualitenin temellerini atmýþtý. Bugünün
beyin araþtýrmacýlarý, bütün zihinsel
aktivitelerin nöro-biyolojik iþlemlerin ürünü
olduðunu ve sonuçta, zihin ve maddenin
ayný þey olduðunu söylüyorlar. Ama buna
raðmen, elektro- kimyasal süreçlerin nasýl
olup da neticede zihinsel faaliyet haline
dönüþtüðünü henüz açýklayamýyorlar.
Araþtýrmacýlar örneðin, bir rengin algýlanmasý halinde beyinde ne gibi iþlemler
olduðunu biliyorlar ama bu durum, bir kýrmýzý rengi algýladýðýmýz zamanki zihinsel
durumumuz hakkýnda bir açýklama olamýyor henüz. Bu durum da, zihinsel fenomenlerin belli bir kendi yaþamý ve kurallarý
olduðunu ortaya koyuyor. California
Institute of Technology'de Nörolog olan
Nobel ödüllü Roger Sperry, düþünce süreçlerinin "acil" fenomenler olduðunu ve
kendilerini meydana getirmiþ olan beyin
sistemine etki edebileceklerini söylüyor.
Amerikalý Nörolog Pascual-Leone kendi
laboratuarýnda yaptýðý bir deneyde, deneklere kolay bir piyano parçasýný çalmayý
öðrenmelerini söylüyor. Öncesinde ve son-
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rasýnda yaptýðý beyin ölçümlerinde, beyinde
parmak hareketlerini yönlendiren bölgenin,
öncesine nazaran dramatik bir þekilde
büyüdüðünü ve çevresindeki bölgeleri adeta
yuttuðunu tespit ediyor. Bir sonraki
deneyde, Pascual-Leone baþka deneklere,
piyano parçasýný öðrenmeyi, parmaklarýný
fiziksel olarak oynatmadan, sadece tahayyül etmelerini söylüyor. Sonuç þaþýrtýcý.
Parmak hareketlerini idare eden motor-kortex, bu kiþilerde de deðiþiklik gösteriyor.
Yani sadece düþünceleriyle parmaklarýný
hareket ettirdiklerini tahayyül edenler de,
gerçekten piyano üzerinde parmaklarýný
çalýþtýranlar gibi, beynin ilgili bölgesini
büyütmek suretiyle etkileyebiliyorlar.
Pascual-Leone sonucu, "Sadece zihinsel
olarak yapýlan çalýþma da, beyindeki sinir
devrelerinin üç boyutlu yapýsýný etkilemeye
yeterlidir" cümlesiyle ifade ediyor. Nörologlar bunun tam nasýl olduðunu henüz
açýklayamýyorlar ama "dikkati bir yerde
toplamak" yani konsantrasyon olgusunun
bu iþte bir rol oynadýðýný düþünüyorlar.
Budizm Bilime Iþýk Tutuyor
Budist rahipler binlerce yýldan beri zihinsel çalýþma yapmaktalar. Kullandýklarý meditasyon teknikleri, açýk bir bilince kavuþmayý hedefliyor. Bunu yaparken de, örneðin
saatlerce herhangi bir objeye veya belli bir
duyguya konsantre oluyorlar. Onlarýn bu
konsantre yeteneði ve ustalýðý, uzun
zamandýr batýlý bilimcilerin büyük ilgisini
çekiyor ve yanlarýnda EEG (elektroensefalografi) ve beyin tarayýcýlar ile Budist
tapýnaklarýnýn kapýlarýna dayanýyorlar. Bu
ilgiyi rahipler önceleri kuþkuyla karþýlamýþ
olsalar da, Dalai Lama'nýn da araya girmesiyle, neticede bazý rahipler, meditasyon
yaptýklarý esnada bilimin kendilerini tetkik
etmesine onay veriyorlar. Bunlardan biri de,
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Fransýz mikrobiyologu ve rahip Matthieu
Ricard.
Ricard, Beyin araþtýrmacýsý Richard
Davidson 'un laboratuarýnda, kafa derisine
256 elektrod takýldýktan sonra meditasyona
baþlýyor. Kýsa bir zaman sonra EEG, yüksek çapta Gama dalgalarý faaliyeti tespit
ediyor. Bu dalgalar normalde, beyin birçok
duyunun izlenimini birarada algýlar ve bunlardan tutarlý bir sonuç çýkarmak zorunda
kalýrsa ortaya çýkýyorlar. Örneðin, çok kalabalýk bir insan gurubu içinde, bir
tanýdýðýmýzý algýladýðýmýzda. Bu ve daha
baþka çok sayýda araþtýrma sonucuna göre,
meditasyon beynin belli bölgelerinde kalýcý
deðiþikliðe neden oluyor ve özellikle
"dikkat" le ilgili bölgelerde "kalýnlaþma"
meydana getiriyor. Bilim adamlarý, bu
sonuçlara göre, bazý ruhsal hastalýklarýn bu
yolla, yani düþünce, konsantrasyon ve
meditasyon yoluyla tedavi edilebileceðini
düþünüyorlar. Hattâ "depresyon "
konusunda ilk baþarýlý sonuçlar alýnmaya
baþlanmýþ bile.
Budizm'e göre, dünya acýlarla doludur.
Ama biz insanlar, medistasyon ile, bu
acýlarýmýzýn kaynaðý olan düþüncelerimizin
üstesinden gelebiliriz. Ýþte Nöro-Plastisite
Budizm'in tam bu ilkesinden, yola çýkýyor.
"Düþüncelerimiz üzerinde bilerek baþka
türlü düþünmek, beynimizdeki, bu
düþünceleri ortaya çýkaran sinir devrelerini
etkileyerek deðiþtirir." Newsweek'in bilim
editörü Sharon Begley "Yeni
Düþünceler/Yeni Beyin" adlý kitabýnda
yazýyor bunlarý. Begley'e göre, NöroPlastisite düþüncesi, nöro-genetikçi kaderci
görüþü temellerinden sarsýyor. Yani, genlerimizin kaçamayacaðýmýz kaderimizi tayin
ettiði anlayýþýný sarsýyor. Buna göre, insan
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zihni, dolayýsýyla düþüncesi yalnýzca genlerin etkisinin üstünden gelmekle kalmaz,
beynimizin gücünü de alt edebilir.
Bu noktada, binlerce yýllýk bir ruhsal
felsefenin, günümüzün en modern bilim
anlayýþýyla el ele yürüdüðünü görüyoruz.
Dünyamýzýn acilen gereksinimini duyduðu,
maddi ve manevi bilgilerin biraraya getirilmesi ve her iki tarafýn birbirinden faydalanarak sorunlara çözüm aranmasý, umarýz
bundan sonra gitgide daha geniþ çevrelerde
kabul görecektir.
Beynimizin bu yeni keþfedilen dönüþme
ve dönüþtürme yeteneðinin, olumlu olduðu
gibi olumsuz sonuçlara da yol açabileceði
de bu vesile ile ortaya çýkýyor. Ýyi ve yapýcý
düþünceler olduðu kadar, her kötü deneyim,
her hastalýk veya hayal kýrýklýðý da beynimizin yapýsýný deðiþtirmeye muktedir. Eðer
olumsuzluklar devamlý olursa, bu da NöroPlastisite'ye göre, ne yazýk ki, sabit
davranýþ biçimlerine, kötü alýþkanlýklara ve
hattâ iptilaya sebep olabiliyor. Nöropsikiatr
Doidge: "Ancak Nöro-Plastisite'nin olumlu
ve olumsuz etkilerini anlayabilirsek, insani
olanaklarýn gerçek kapsamýný da kavrayabiliriz" diyor. Ve yine böylece anlaþýlýyor
ki, beynimizin bu deðiþkenliðinden doðan
olumsuzluklarýný alt edebilmek için de, en
büyük yardýmcýmýz, düþüncelerimizin beynimiz üzerinde sahip olduðu güç olacaktýr.
Baþka bir deyiþle, yeni bir çýðýr açacak
olan bu anlayýþa göre, zihnimizin,
düþüncelerimizin neler yapabileceðini
anlayabildiðimiz ve bunu tatbik etmeye
baþlayabildiðimiz zaman, hem kendimizi
hem de yaþadýðýmýz ortamý olumlu yönde
deðiþtirmek için yola çýkmýþ olacaðýz.
Alýntýlar: PM Bilim Dergisi
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Ahlâk - VIII

Ahlâk ile Dini
Karþýt Ýki Alan Olarak
Kabul Eden Görüþler
Yalçýn Kaya
Bir önceki bölümde kanýtlarýný sýraladýðýmýz teistik görüþlere karþýt olarak bazý
ateist düþü-nürlerce dinin ahlâk için yararlý
olmasý þöyle dursun, son derece zararlý
olduðu söylenecek kadar ileri gidilir. Onlara
göre:
"Dini, ahlâka temel yapmak, ampirik
karakterde olan ve daima deðiþen bir alaný, ahlâk alaný böyle bir alandýr- deðiþmezliðine
inanýlan bir otoriteye baðlamak demektir.
Teistler tüm çabalarýna karþýn Tanrý'nýn var
olduðunu kanýtlayamamýþlardýr. O zaman
ahlâk gibi, yaþayan insanýn toplumsal deneyi
sayýlan bir olguyu nasýl böyle sallantýlý bir
temele oturturuz?"
Bu noktada düþünürlerin sanma, inanma ve
bilme adlý üç ayrý kavrama nasýl yaklaþtýklarýna göz atmak gerekir. Immanuel Kant kendi
bilgibilimsel (epistemolojik) yönteminde bu
üç kavramý þöyle tanýmlardý:
* Eðer bir yargý hem nesnel hem de öznel
açýdan yetersiz ise sanma,

* Eðer bir yargý öznel açýdan yeterli, nesnel
açýdan yetersiz ise inanma,
* Bir yargý hem nesnel hem de öznel açýdan yeterli ise bilme'den söz edebiliriz.
Bu bilgibilimsel tanýma göre: Ýnanma ya da
iman, hakkýnda yeterli ölçüde nesnel kanýt
bulunmayan bir þeye baðlanmadýr. Kant,
inanma-inanç kavramýný üç kýsma ayýrýr:
1. Düþünsel-dogmatik inanç:
Bu tür bir inanç, iman'a bilgi kýlýfý giydirmeye çabalar. Örn. Tanrý'nýn varlýðýný kanýtlamak amacýyla yola çýkan kozmolojik yöntemler bu konuda çaba harcayarak evrenin ilk
nedeni, ilk yaratýlýþ gibi bilgi kanýtlarý kullanmýþlar ama baþarýlý olamamýþlardýr. Dogmatik
inançsýzlýk da ayný bilgi yöntemini kullanarak
Tanrý'nýn yokluðunu kanýtlamaya çalýþmakta
ama baþarýlý olamamaktadýr. Bu durumda,
"bilgiye dayanýlarak eðer bir þeyi kanýtlayamýyorsak onu yadsýmamýz mý gerekir?"
gibi önemli bir soru karþýmýza çýkmaktadýr.
Þimdiye kadar hiç kimse Tanrý'nýn yokluðunu
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ve öbür yaþamýn olmadýðýný kanýtlayamamýþtýr. Kant:

götüren düþünürler vardýr. Örneðin R.
Robinson:

"Bu bile ahlâk yasasý açýsýndan önemlidir.
Ýnançsýzlýk ahlâk yasasýnýn yargýlarýný geçersiz kýlmaz; bu yargýlarýn gereðini yerine
getirememek durumunda olan insanýn ümitsizliðe düþmesine neden olur." der.

"Dini inanç insaný dar görüþlü yapar.
Hiçbir inanç sahibi kiþi "Ýnancýma ters düþen
düþünceleri dinlemeye hazýrým; eðer ikna
olursam, inancýmdan hemen vazgeçerim"
demez, diyemez. Bu bir tür kronik düþünce
hastalýðý gibidir" demektedir. Russell ve
Robinson gibi düþünürler savlarýný
pekiþtirmek için de Kilise ile bilim iliþkisinden örnekler verirler.

2. Pragmatik inanç:
Bu tür inanç için Kant þöyle bir benzetme
yolunu tutuyor: Hastasýnýn hastalýðýna tam
olarak taný (teþhis) koyamayan, buna karþýn
gene de belli bir tedavi uygulanmasý gereðine
inanan bir doktorun durumu pragmatik inanma gibidir.
3. Ahlâksal-pratik inanç:
Kant'a göre ahlâk açýsýndan zorunlu olan
inanç budur. Ahlâk kanýtý bize böyle bir
inancý saðlar. Ýnanç alanýnda bilgi söz konusu
edilemez. Eðer söz edilseydi o zaman imandan söz etmek anlamsýz olurdu. Tanrý inancýn
deðil de bilginin konusu olsaydý, özgürlükten, ahlâkýn baðýmsýzlýðýndan söz etmenin de
bir anlamý olmazdý.
20. yüzyýlýn önemli düþünürlerinden ve
ateizm savunucusu Bertrand Russell inanma
konusunda þöyle diyor:
"Ýnanma, madem ki hakkýnda yeterli
ölçüde kanýt bulunmayan bir þeye baðlanmadýr, biz iki kere ikinin dört ettiði veya
dünyanýn yuvarlak olduðu gibi konularda
inanmadan söz edemeyiz."
Russell'a göre, kanýtýn yerine duygu
konulduðu zaman inanma denilen kavram
ortaya çýkar. Bu düþünme tarzýný daha da ileri

Ýslâm düþünürleri ise bu kanýtlarýn
Hýristiyan dini açýsýndan geçerli, Ýslâm dini
için geçersiz olduðunu öne sürerler.
Hattâ Batý kaynaklarýndan alýnarak çevirisi
yapýlan faith-fois anlamýna gelen inan sözcüðünün Ýslâm'daki iman sözcüðünü karþýlamaktan bile uzak olduðunu öne sürerler.
Sýký bir din-ahlâk iliþkisini savunanlar,
genellikle, mutlak ahlâkýn bencilliðe hattâ
nihilizm denilen yokçuluk'a neden olduðunu
söylemekteler. "Eðer Tanrý yoksa her þey
mübahtýr" sözü bu tutumun klasikleþmiþ
anlatýmýdýr.
Ateistler iþte bu sýký ahlâk-din iliþkisine
þiddetle karþý çýkýyorlar. Onlara göre teistler
önce ahlâk kavramýnda bir boþluk yaratmakta, sonra da onu doldurmaya çalýþmaktadýrlar.
Ýnsan toplumsal bir varlýk olarak bencilliðin kötü, sevginin iyi olduðunu kendi
deneyimi sonucunda da öðrenebilir. Buna
karþýn onun gene de bencil olmasý ayrý bir
konudur. Dine inandýðý halde bencil olan
insan-insanlar yok mu? Hiç kimse bencil
olmanýn doðal, bencil olmamanýn doðal
olmadýðýný öne süremez.
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Salt ahlâký savunanlara kalýrsa, bencillik,
asýl dinsel ahlâkta ön plana çýkmaktadýr. Din,
ceza korkusu ve ödül ümidini iþlemekle,
insanlarý özellikle kendilerini düþünmeye, eþ
deyiþle bencilliðe itmektedir. Russell'e göre
tedbir (önlem) ahlâkýnýn davranýþlarýmýza
temel olmasý, hedonizmi (hazcýlýðý) yüreklendirir.
Görüldüðü gibi Russell ve benzeri
düþünürler "dinsel inanç olmadan ahlâk
olmaz" diyenlerin aksine dinsel ahlâkýn
zararlý bile olduðunu öne sürüyorlar. Ýki aþýrý
uç var: Birinciler "dinsel inanç taþýmayan
insanlar ahlâksýz olur" diyor, ikinciler ise
"dinsel inancý olanlar ahlâksýz olurlar" ya da
"dinler, insanlarý zorunlu olarak ahlâksal
olmayan davranýþlara yöneltirler" gibi bir
sonuca varýyor.
Dinle ahlâk arasýnda tam bir baðýmlýlýk,
yahut karþýtlýk görmeyi; mantýk, bilgi ve
duygu düzeylerinde olanaksýz gören birçok
insan, orta bir yol izlemekte ve daha ýlýmlý
bir din-ahlâk iliþkisi düþünmektedirler. Þimdi
bu düþünceleri inceleyelim.
3- Ahlâk Ýle Din Arasýnda Baþka Tür Ýliþkiler Olduðunu Öne Süren Görüþler
Bu tür görüþler için "inancýn özendirici
rolü" baþlýðý da kullanýlýyor. Günümüzde,
dini ve ahlâký "olduðu gibi" kabul ederek her
iki alan arasýnda bir diyalogun bulunduðunu
kabul etmek yaygýn bir görüþ olarak önem
kazanmaya baþlamýþtýr.
Burada artýk din, ahlâksal kavramlarýn
belirlenmesinde ya da tanýmlanmasýnda iþ
gören bir öðe deðil, teþvik edici (özendirici),
birleþtirici bir öðe olmaktadýr.
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Bu düþünce yapýsýný savunan Amerikalý
filozof Stephen Toulmin'e göre: "Ahlâk
ilkeleri doðruyu nasýl seçeceðimizi gösterir;
dinsel inanç da bu doðruya bütün kalbimizle
sarýlmamýz için bize yardýmcý olur. Herhangi
bir dine inanmadýðý halde ahlâk ilkelerine
uyan bir insanýn, dinin ahlâk için geçersiz
olduðunu iddia etmesi doðru deðildir. Belki
öyle kiþiler vardýr ki hiçbir yardýma gereksinim duymaksýzýn kendi ahlâk problemlerini
büyük bir kolaylýkla çözebilirler; ama böylelerinin varlýðý, ahlâksal yaþamýmýzda bizim
bir takým yardým ve özendirmelere, örn. dine
gereksinme duymamýzý gereksiz kýlmaz."
Dinbilimcilere göre yaþamýný belli ilkeler
ýþýðýnda düzene koyan bir insanýn yaþamýnda
az çok bir bütünlük oluþmuþtur. Eðer o insan
Tanrý'nýn varlýðýna inanýyorsa, bu inançla o
kiþinin ahlâksal görüþleri yan yana deðil iç
içedir. Sözgelimi ahlâk bize adam öldürmenin kötü olduðunu öðretir. Ýnanç ise böyle
bir eylemin hem kötü olduðundan hem de
yaþamýn kutsallýðýndan söz eder ve inan
sahibi kiþinin öldürmenin kötülüðü yanýnda
yaþamýn kutsallýðý kavramlarýný inanma
yardýmýyla birleþtirdiðini söyler.
Burada kuþkusuz akla gelen bir soru var:
Hiçbir inanca sahip olmayan bir kiþi örneðin
bir ateist de benzer biçimde adam öldürmenin kötü oluþu yanýnda yaþamýn kutsallýðýný -belki de o bu sözcük yerine yaþamýn
yüceliði deyimini yeðleyecektir- birleþtiremez mi? Sorulacak bir baþka soru da þu
olabilir, teizm için bu denli kutsal olan
yaþam, nasýl olmuþ da yüzyýllarca süren
halen de sürmekte olan din savaþlarý ile
söndürülmüþ?
Ýnsanlarý akla gelmedik iþkencelere
uðratan, onlarý salt düþündüklerini söylediler
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diye odun ateþlerinde yakanlar da ayný ahlâksal kanýtlara dayanmýyorlar mýydý? Ýman
(inan) sahibi kiþinin ahlâksal yönüne inanç
boyutunu ekleyerek daha üst bir düzeye ulaþmasý savý bir bakýma doyurucu kanýtlara
dayanmýyor. Tanrý adýna bir çok kötülüklerin
iþlendiðini söyleyen ateistlerin bu savýna
karþý: "Ýyi ama tanrýsýzlýk ya da bir baþka
ideoloji için de bir dolu kötülükler iþleniyor"
karþýlýðýný vermek, teistik ahlâkýn temelleri
açýsýndan doyurucu bir kanýt deðildir.
Ateistler ve ideolojik baðnazlar her türlü
ahlâksal kötülükleri yapabilirler ama teistler
bunlarý yapamazlar demek ayrý, yapmýþlardýr
ama þu þu nedenlerle demek apayrý bir
savunma yoludur.
Ahlâk her þeyden önce günlük yaþamýmýzda bir takým tercihlerin (seçmece) dile getirildiði, öne sürüldüðü ve tartýþma konusu
edildiði bir alandýr. Dinsel inançta ise saygýyla ve isteyerek baðlanýlan bir otoritenin varlýðý, kutsallýðý ön plana çýkar. Bu ikisi arasýnda çok kolay bir biçimde iliþki kurulabileceðini teologlar öne sürüyorlar. Onlara göre
bu iliþkide dua ve tapýnmalarýmýzýn nesnesi
olan Tanrý, ahlâksal seçimlerimizde de
gözetilmesi gereken bir kutsal otorite olacaktýr. Bu durumda dinsel inançlarýmýz, ahlâksal
deðerlerimizi ya doðrudan etkileyecek ya da
kendilerine uygun düþen seçimleri destekleyecektir. Teologlarýn dediðine bakýlýrsa bu
durum dinsel ve ahlâksal duygunun ayrý ayrý
deðil el ele vererek geliþmesini saðlayacaktýr.
Teologlar daha da ileri giderek þunlarý
söylüyorlar:
"Ahlâksal bir yükümlülüðün yerine getirilmesi, kiþiyi bir takým baskýlarla ve zorlamalarla karþý karþýya býrakabilir, bir insan
birden çok yükümlülüðün kendisini zor-
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ladýðýný hissedebilir. Ýþte Tanrý'nýn varlýðýna
inanma, bu gibi durumlarda güvenilir bir
yardým kaynaðý olabilir."
Teologlara göre dinsel olmayan bir ahlâk
anlayýþýnýn en büyük eksiði tapýnýlacak derecede saygý ve sevgiyle baðlanýlan bir
otoritenin olmayýþýdýr. Üstelik Tanrý buyruklarýna uymanýn yalnýzca ahlâksal nedenleri
deðil bunun yanýnda baþka nedenleri de
vardýr. Bu ikincil nedenler inanmayanlara
kapalýdýr. Kuþkusuz bu yaklaþýmda en büyük
eksik "insanýn kendisini yargýlama yetisi"
diye tanýmlanan vicdan kavramýndan söz
edilmemiþ olmasýdýr.
Dinsel bir inanç sahibi olmayan kiþinin
kötülük yapma durumunda hesap vereceði toplumsal yasalar dýþýnda- bir otorite olabileceði, bunun da onun vicdaný olduðu rahatlýkla öne sürülebilir. Ateist düþünürler aslýnda
ahlâka, otorite adlý bir kavram sokmanýn son
derece yanlýþ bir tutum olduðunu öne sürerler. Çünkü otorite (yetke) kavramýnýn ortaya
çýkmasýyla kiþinin tüm öznel yargý ve
düþünceleri kayýp olmaktadýr.
Kutsal Kitaplar ve Tanrý, hýrsýzlýðý yasaklamýþtýr ama hýrsýzlýðýn ne olduðu konusunda
bir taným da getirmemiþtir. Kutsal Kitaplar
eðer Antik Çað'da, Helen Yarýmadasý'nýn
Sparta kentinde dünyaya inseydi bu defa tam
tersi yazýlacaktý. Çünkü eski Spartalýlar'da
hýrsýzlýk bir erdemdi.
Bunun yanýnda; açlýk ve susuzluktan
ölmekte olan çocuðu için hýrsýzlýk yapan bir
kiþiyi hýrsýz diye suçlayýp cezalandýrabilir
miyiz? Kýsacasý ahlâk ilkelerine sahip olmak
ayrý bir þey, bu ilkelerle somut olaylar arasýndaki iliþkiyi görmek ise ayrý bir þeydir.
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Salt ahlâkýn yeterli olabileceðini, bunun
inanç ile baðlantýsýný kurmanýn yanlýþlýðýný
vurgulayan ateist düþünürler, dinsel ahlâkýn
bir tedbir (önlem) ahlâký (prudential morality) olduðunu, teizmin onu salt "iþe yaradýðý
için" benimsediðini söylüyorlar. Tedbir
ahlâký denilen ahlâkýn genel anlayýþý
þöyledir:
"Tanrý'nýn buyruklarýna uymalýyým, çünkü
bunu yaparsam Tanrý beni ödüllendirir, yapmazsam cezalandýrýr."
Kimi teologlara göre inanan bir kiþinin
Tanrý buyruklarýna uymasý sadece böyle bir
anlayýþa dayanýyorsa onun bu tutumunu
ahlâksal diye nitelendirmek doðru olmaz, o
zaman da ateistlerin eleþtirileri haklýdýr. Oysa
dindar, eðer inancýnda bilinçli ise, iyilik yaptýðý kiþiden herhangi bir karþýlýk beklemez,
salt "Tanrý için yapýyor" Ýslâmî deyimle
"Allah rýzasý için" yapýyorsa bir kazanç
düþünmüyor demektir.
Tanrý onun bu tutumunu eðer ödüllendirecekse, onun bu davranýþý ahlâksal açýdan bir
eksiklik taþýmamaktadýr. Gene bazý teologlara
göre; eðer bazý dinler, Cennet ödülünü ve
Cehennem cezasýný daha ahlâklý bir birey
veya toplum yaratmak amacýyla kullanýyorlarsa bu tutuma ahlâkdýþý bir anlam vermek
yanlýþ olur. Ýnsan, Tanrý'nýn kendisini cezalandýracaðýný varsayarak kötülük yapmaktan
vazgeçerek iyi olmanýn zevkine varýp sonunda cezayý aklýna bile getirmeden iyi olma
yolunu da tutabilir. Eðer dinin öne sürdüðü
biçimiyle tedbirli görüþ, ahlâksal yetkinlik
için bazý kiþilere bu olanaðý saðlýyor ise, dinleri ahlâk alanýnýn dýþýna itmek ve hele zararlý görmek hiç de akýlcý deðildir.
Gene teologlara göre tedbirli bir ateist ile
tedbirli bir teist arasýnda þu fark vardýr:
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Tedbirli ateist, salt yasalardan ve toplumun
deðer yargýlarýndan çekindiði için kötülük
yapmaktan kaçýnýyorsa, yasalarýn ve
toplumun elinin yetiþmediði yerde istediðini
yapmakta bir sakýnca görmez. (Gerçekte bu
savýn içeriði de tartýþmaya açýktýr). Oysa
teist, içinden geçirdiði en gizli niyetleri bilen
bir Tanrý'nýn varlýðýna inanmaktadýr. Eðer o,
bu inancýyla tutarlý bir yaþam sürdürecekse,
hiçbir zaman "þimdi istediðimi yapabilirim"
demeyecektir.
Korku ve umut düzeyinde kalan
davranýþlarýn ahlâksal olmadýklarý ta Antik
Çað'dan bu yana Platon ve Aristoteles
tarafýndan söylenmiþtir. Örneðin Aristoteles
isteklerini, tutkularýný dizginleyen insanla
erdemli insan arasýnda bir ayýrým yapmýþtýr.
Davranýþ düzeyinde bunlarýn her ikisi de birbirlerine benzerler. Her ikisi de kötü eylemlerde bulunmazlar, fakat tutkularýný
dizginleyen insan, yaptýðý iyi eylemlerden
haz duyamaz. Çünkü onun yaptýklarýyla arzularý-tutkularý arasýnda bir çatýþma vardýr. Öte
yandan erdemli insanýn tutkularýyla-arzularýyla eylemleri arasýnda tam bir uyum (harmonia) olduðundan yaptýðý iyi eylemlerden
haz duyar ve bu konuda kendini zorlamaz.
Aristoteles'in bu ayýrýmý ahlâk tarihinde son
derece etkili olmuþtur.
Büyük Türk-Ýslâm filozofu Farâbî,
Aristoteles'ten aldýðý bu ayýrýmý zâbit (arzularýný dizginleyen-zapteden) ve fâdýl (erdemli) terimleriyle dile getirmiþtir. Birincinin
ahlâkýnda korku ve ümit egemen olduðu
halde ikincininkinde iyiye, salt iyi olduðu
için baðlanma vardýr. Her þeye karþýn arzularýn dizginlenmesinin -olumsuz tutkularýn
yok edilmesinin- erdemli bir yaþam için
baþlangýç olabileceðini de gözardý etmemek
gereklidir.
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Kanal Çalýþmasý ile Alýnan
Bilgilerin Güvenilirliði
Çeviren: Arýn Ýnan
ðenmediðiniz kitaplarýn ise yok
edilmelerini istemezsiniz, ayný þekilde çekim yasasýyla herkesin
kendini yükseltecek ve geliþtirecek
bilgilere ihtiyaç duyduklarýný bu
nedenle de diðerlerinin seçimlerini
hor görmemenin daha doðru bir
davranýþ olduðunu anlarsýnýz.
Spiritüel Kaynaklý Bilgileri
Deðerlendirme Kriterleri

Spiritüel kaynaklý bilgilerin doðru biçimde deðerlendirilmesi günümüzde gitgide
daha da önem kazanmaktadýr. Bu tarz bilgiler, adeta bir filtre vazifesi gören bir medyumun kanalýndan geçerek bizlere ulaþtýðý
için medyumun kendi bakýþ açýsýný ekleme
potansiyelini de içinde barýndýrmaktadýr.
Ýnsanlarýn farklý algýlarý ve fikirleri olabildiði için gelen bilgiler onlara bazen
yabancý gelebilir. Bununla birlikte bu kiþilerin diðerlerinin doðrularýný duymalarý ve
herkesin kendisi için en iyi olan þeyi bildiklerine güvenmeleri faydalý olabilir.
Nasýl ki bir kütüphaneye girdiðinizde ilgi
duyduðunuz alanlarla ilgili kitaplarý seçersiniz ve ilgi alanýnýzýn dýþýnda kalan ve be-

1. Herkesin kendince faydalanabileceði spiritüel kaynaklý bilgiler
daima olacaktýr. Faydalý bilgilerin sadece
tek bir gruba veya belli nitelikler atfedilen
özel bir gruba ait olduðunu iddia eden
kanallardan sakýnýn. Bir bilgi sadece tek bir
insana deðil tüm insanlýða faydalý olmalýdýr.
Bu tarz bir akýl yürütme bile sizi hayrýnýza
olmayan bilgilerden koruyabilir.
2. Gelen mesaj, ruhsal yükselmeyi
saðlayýcý özellikte olmalýdýr. Sizi korkutan,
aþaðýya doðru çeken deðil, güçlendiren ve
geliþtiren mesajlara dikkat etmelisiniz. Ýþte
bu, Tanrýsal enerjinin önemli bir özelliðidir.
Bu enerjiyi tam olarak hissedebilmeli, ayrýca hem okurken hem de dinlerken ilham
alabilmelisiniz.
3. Üstün özelliklere sahip olan ruhsal
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mesajlar, özgür iradenizden asla vazgeçmenizi istemezler. Asla! Çünkü özgür iradeniz siz altýndan yapýlmýþ koltuklarýnýzda
otururken, yeryüzündeki tecrübenizin tümü
anlamýna da gelir. (Bu benzetme ilk kez
Kryon'un Altýncý kitabýnda yapýlmýþtýr).
Özgür irade! Özgür seçim sizi geleceðe
taþýyan tek aracýnýzdýr.
4. Üstün özelliklere sahip olan ruhsal
mesajlar, önceki inancýnýzýn bütünlüðünü
zarara uðratacak veya onlarý bozacak bilgileri asla vermezler. Bilgiler sizin düþüncelerinize hürmet ederler ve onlarý onurlandýrýrlar. Bilgileri getirenler sizi asla kandýrmazlar. Bu kriterlere uyan bilgiler sizi
rahatlatmalý ve kalbinize, doðru gelmelidir.
5. Bilgiyi veren ruhsal varlýk, kanalýn tek
kaynaðý olduðunu asla iddia etmez. Ruhsal
varlýklarýn pek çok kanallarý olabilir ve
hepsi de daha büyük bir resmi yaratabilmek
(özellikle de Yeni Çað'da) için bilgilerini
paylaþýrlar. Bu varlýklar bilginin tek ve mutlak kaynaðýnýn kendileri olduðunu asla
ifade etmezler.
6. Gelen bilginin yeni bir bilgi olduðu
gerçeðini takip edin hep. Sürekli olarak
eskiyi yeni þekliyle sunmaya çalýþan ve yalnýzca insan egosuna hizmet eden kanallýk
bilgilerine itibar etmeyin. Yeni bilgi mutlaka gereklidir. Bu sizinle irtibat kurulmasýnýn yegane sebebidir çünkü.
7. Kanallýk yoluyla gelen bilgilerin size
bazý ruhsal çözümler sunup-sunmadýðýný
kontrol edin. Örneðin yeryüzündeki yaþam
mücadeleleriyle ilgili çözümler kanallýðýn
amaçlarýndan birisi olabilir.
Alýntý:
Guidelines on Discernment-New Realities Magazine

Lee Caroll'un bu konudaki düþünceleri:
Kanallýk yoluyla gelen bilgileri almak
için bir seansa katýldýðýnýzda veya bu
tarz bilgileri okuduðunuzda yukarýda
sunulan kriterleri hesaba katýn.
Kanallýðýn sözlerini dinlerken veya
okurken kendinize sürekli olarak:
"Ýnsanlara hitap eden bu konuþmanýn
esas amacý nedir? Bunun içinde her
hangi bir ego veya insaný hedef alan bir
ajanda var mýdýr?" diye sormaya
çalýþýn. En ufak bir þey yakaladýðýnýzda
.... hemen durun. Bir bilginin gerçekten
eksiksiz ve doðru olabilmesi için Ýnsan
egosunun mevcut olmasý gerekmez.
Ruhsal varlýk bunu kanallýktan talep
eder.... biliyorum. Ayrýca ben, yirmi yýlý
aþkýn bir süredir süregelen canlý kanallýk tecrübelerimden de biliyorum ki,
gelen mesaj daima sevgiyle dolu olacaktýr, korkuyla deðil. Ýþte buna çok
dikkat edin!
Gelen bilginin enerjisi size aþina
geliyor mu veya sizi evinizdeymiþ gibi
hissettiriyor mu? Ýþte bu diðer bir
anahtardýr. Eðer böyle gelmiyorsa, ve
siz varlýk veya varlýklarla insanoðlu
kanalýyla özdeþleþemiyorsanýz, bu
mesajý es geçebilirsiniz. Kanallýk çalýþmalarýnýn tümü illâ da ruhsal bir varlýk
tarafýndan gerçekleþtirilmez. Bunlarýn
çoðu sizin kendi ruhsal merkezinizden
gelir. Bu nedenle "bu kimdir?" veya
"ismi nedir?" diye bulmaya ve ona et ve
kemik giydirmeye çalýþmayýn. Özünüzün
Tanrýnýn Sevgisi olduðunu ve sadece
sizin için size mesaj verebilme yetisine
sahip olduðunu hesaba katýn.
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Süreç
4 Aralýk 2011
Canlý Kryon Celsesi, Laguna Hills, California
Lee Carroll kanallýðý ile verilmiþtir
Çeviren: Necati Tarýman

Selâmlar, sevgili varlýklar. Ben Manyetik
Hizmetten Kryon'um. Ýnsanlarýn böyle bir
yere gelip oturmalarýna neden olan þey
nedir acaba? Bir an düþünün … Acaba
insanlar perdenin öbür tarafýnda söylenen
sözleri anlayacak kadar çok boyutlu hale
gelmiþ olabilirler mi? Gerçekten de sizleri
burada bulunmanýzdan dolayý aptallar
olarak niteleyebilecek kiþiler vardýr ve ben
size sorunun cevabýný vereceðim yaþlý ruhlar: Bu bir doktrin deðildir; bu bir inanç
sistemi deðildir; bu Tanrý sevgisinin,
yuvanýn yerinin ve gerçeðin ne olduðunun
mutlak bilgisidir. Bu sizin içinizde inkâr
edilmesi mümkün olmayacak þekilde
Yaratýcýnýn bir kývýlcýmýnýn varolduðu bil-

gisidir. Uzmanlarýn söylediðine göre bu
gezegende yaþayanlarýn yüzde 85'i ölümden sonra hayat olduðuna inanýyorlarmýþ.
Eðer bu insanlar haklýysa ve durum gerçekten de böyle ise, o zaman bunun temenniden fazla bir þey olmasý gerekmiyor mu?
Ya eðer bu sezgisel bilgi ise?
Öldüðünüzde neler olacak? Bunun cevabý yaþlý ruhlar bundan önce her seferinde
ölürken neler olduysa ayný þeylerin olacaðýdýr. Bu hakikat olmasý gerektiði gibi
saklanmaktadýr. Sýrlar insanlarýn eriþiminin
dýþýndadýr ve doðrusu da budur zaten. Siz
test etme amacýna yönelik olarak kim
olduðunuzu bulabilirsiniz. Bu her zaman
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böyle olagelmiþtir ve iþin tuhaf yaný yaþlý
ruhlarýn sýklýkla bu gerçeðin arayýþý içinde
olmalarý ve fakat bir türlü bu gerçeðe
ulaþamamalarý, bu gerçeðin ellerinin
arasýndan kayýp gidivermekte olduðudur.
Bunun için de ben bu akþam bir köprü
kurmak istiyorum. Sizin neyle karþý karþýya
olduðunuz ve ayrýca içinizdeki Yaratýcýnýn
yüzüne dokunurken neler ile baþa çýkmanýz
gerektiði ile ilgili olarak sizlere biraz daha
fazla bilgi vermek istiyorum.
Bunu yapmadan önce malumu ilan etmek
istiyorum. Bu toplantýnýn yapýldýðý tarih
itibarý ile ve ben sizin zaman çerçeveniz
içinde size hitap ederken 2011 yýlýnýn
sonuna gelmiþ bulunuyoruz. Henüz
deðiþimin ortasýnýn yer aldýðý yýla gelmiþ
deðiliz ve gündönümü henüz gelmemiþtir
ki bu olsaydý ve olduðunda bunu kutlardýnýz ve kutlayacaksýnýz. Dolayýsý ile,
bunu dinleyen ve okuyan yaþlý ruhlarý
tebrik etmek için bu iyi bir zamandýr.
Bunlarý daha önceden de, hem de tam
burada otururken söylemiþtim! Sizlere
Akaþik kayýtlarýnýza bakmanýzý söylemiþtim. Buraya gelmenizin sebebinin ne olabileceðini düþünmeye ve bunu bulmaya
çalýþmaya, bunu hissetmeye çalýþmaya
davet etmiþtim. Þunu en basit þekli ile
ifade etmeme izin verin: Yaþlý ruh, bundan
önce kaç kez burada bulunmuþ olmandan
baðýmsýz olarak, bu yaþamda bile zorlukla
ve "sürünerek" eski enerji içinde yol
almaya çalýþtýn. Bir çoklarý ne demek istediðimi biliyor. Bu iþler hiç de kolay
olmamýþtýr. Ýnandýðýnýz þeylerden dolayý
dostlarýnýzý, aile bireylerinizi ve iþ
arkadaþlarýnýzý kaybettiniz. "Tanrý'nýn
içinizde" olduðunu söylediðiniz için sizi,
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sizin taptýklarýnýzý, inançlarýnýzý ve
sevginizi kýsýtlayan üç boyutlu doktrine
tam olarak inanmadýnýz, tam olarak kabul
etmediniz. Bunun yerine "Ben Tanrý
olduðuma inanýyorum ve benim bir parçam
yýldýzlardýr. Ýþte ben buyum." diyebilmek
için içine konmuþ olduðunuz kutuyu
geniþletmek istediniz. Bu sizin baþýnýzýn
derde girmesine neden oldu ve biz oradaydýk.
Bu son yýllarda, hattâ belki de son aylarda çok önemli bir deðiþim gerçekleþmektedir. Bu deðiþiklik bu gezegenin aðýnýn bundan önce yaþadýðýnýz hayatlarýn hiçbirinde
olmadýðý kadar sizin enerjinize uyumlanmasý ve ona uygun olacak þekilde
düzeltilip ayarlanmasý durumudur. Bu
sizin her zaman istemiþ olduðunuz bir þeydir; bu sizin ýþýkta çalýþan bir iþçi olarak
her zaman ümit etmiþ olduðunuz bir þeydir.
Bu gezegende enerjinin sizin köþenizde
(sizin lehinize, sizin doðrultunuzda) çalýþmaya baþlayacaðý bir zamanýn geleceðini,
bunun çok güçlü bir potansiyel olduðunu
siz sezgisel olarak biliyor, bunu hissediyordunuz. Þimdi artýk bunun yavaþ yavaþ
çalýþmaya baþlamasýný izleyebiliyorsunuz.
Yavaþ yavaþ hükümet baþkanlarýnýn farklý
þekilde düþünmeye baþlamalarýný farkedebiliyorsunuz. Yavaþ yavaþ baþka ülkelerde
yaþayanlarýn da bunlarý talep etmeye baþlamalarýný görebiliyorsunuz. Yavaþ yavaþ
mali kesim denilen bölümün farklý bir þekilde düþünmeye baþlamasýný gözlemleyebiliyorsunuz. Olaylar yavaþ yavaþ
gelmeleri gereken noktaya gelmeye baþlýyorlar. Þimdiye kadar beklemiþ olanlarýnýzý
tebrik ediyoruz. Bu bir þeyler tezahür
ettirmek için harika bir enerjidir. Bu
þimdiye kadar sahip olduðunuz herhangi
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bir ve her türlü enerjiden daha iyi bir enerjidir.
Baþlamadan Önce Bir Tavsiye
Daha henüz derse baþlamamýþken size
üzerinde düþünmeniz gereken bir þey
söyleyeceðim: Elinizin tersi ile kenara
atmýþ olduðunuz þey nedir? Denediðiniz
ama iþe yaramamýþ olan nedir? Aslýnda
tutkunuz olmasýna raðmen iþe yaramayacaðýný veya zamanýn bunun için doðru
olmadýðýný düþündüðünüz için zihninizde
bir köþeye atýp üstünü kapattýðýnýz nedir?
Eh, iþte artýk doðru zaman geldi!
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Bilmece Üzerinde Çalýþma
Ve þimdi bilmece üzerinde çalýþýyorsunuz
ve bizim geleceðine dair söz verdiðimiz ve
artýk gelmiþ olan deðiþim içinden geçmektesiniz. Þimdi sadece düþünün: Siz 2012
yýlýnýn sonuna geldiðinizde, önünüzde hâlâ
Galaktik Uyum enerjisi içinde olacaðýnýz
18 yýl daha olacaktýr. Bu 36 yýllýk bir
penceredir ve siz halen bu sürenin yarýsýna
bile gelmediniz henüz (burada gün-tün
eþitliði zamanýnýn gerilemesi söz
konusudur).

Bu odanýn derinliklerinde bir bilgi
kuyusu bulunmaktadýr ve bu hem beni þu
anda dinleyenlerin, hem de bunu okuyanlarýn hepsinin Akaþik Kayýtlarýdýr. Bu
yaþanmýþ olan hayatlarý ve bu hayatlar boyunca kazanýlýp biriktirilmiþ olan deneyimleri temsil etmektedir. Bu sizin hepinizin
yaþamýþ olduðu olaylar ve bunlarla kazanmýþ olduðunuz deneyimdir ve þimdi bu
deneyimler yüzeye çýkabilir ve bu gezegenin fiili Akaþýnýn bir parçasý (gezegenin
gerçekliðinin bir parçasý) olabilir.

Bunun Ruh açýsýndan ne anlam ifade
ettiði þu þekilde açýklanabilir: Bu uyum
penceresi içinde mutlak þekilde özel olan
bir enerji yaratýlmaktadýr ve bundan sonraki 26.000 yýl boyunca da böyle bir durum
söz konusu olmayacaktýr. Gezegeni bu özel
tezahür enerjisi içinde deðiþtirmek ve
tohumlarý ekmek için 18 yýlýnýz daha var.
Siz zaten þu anda bunu yapmaktasýnýz. Bu
zaten þu anda olmaktadýr. Bu 18 yýlýn
sonunda olacaklar ile ilgili olarak bir
kehanette bulunmak isterim: Bu sürenin
sonunda Orta Doðu baþta olmak üzere
Dünyada gerçek barýþýn baþlangýcý.

Þimdi bunlarýn hepsi bizim Kristal Að
dediðimizin üstüne yerleþtirilebilir. Ýþte siz
bu yüzden buradasýnýz yani bildiðinizi ve
tezahür ettirmiþ olduðunuzu ortaya çýkarmak için buradasýnýz. Ve þimdi sana diyorum ki yaþlý ruh iþte biz bu yüzden
dünyanýn deðiþmesi için insanlarýn yüzde
birinin yarýsýndan daha azýnýn Iþýk Ýþçileri
olmasýnýn yeterli olduðunu söyledik ve
söylüyoruz. Bugün tohumlar atýlmaktadýr.
Artýk insanlýk için "Bunu baþarabilecek
miyim?" sorusu geride kalmýþtýr. Siz bunu
baþardýnýz. Evet. Baþardýnýz.

Þimdiye kadar hiç görmemiþ olduðunuz
bilmeceleri çözebilmek için yeni yollar
bulacaksýnýz. Bu süre içinde þu anda onlu
yýllarýný yaþamakta olan gençler liderler
haline gelmiþ olacaklar. Onlar kendilerini
yukarýya taþýyacak olan yolda olacaklar.
Daha eski bir enerji içindeyken sizin
düþünemeyeceðiniz, aklýnýza gelmeyecek
olan konseptleri onlar düþünüyor ve buluyor olacaklar. Onlar sizin çözülmesinin
mümkün olmadýðýný iddia ettiðiniz bilmeceleri çözüyor olacaklar. O dönemde elde
mevcut olan teknolojiler ile gezegene sizin
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hayallerinizin bile almayacaðý yollar ile
destek ve yardým saðlanacaktýr. Bu 18 yýl
sonrasýna ait kehanettir çünkü ben gelmekte olanlarýn bilinçlerini biliyorum ve o
zaman ile ilgili olarak gezegen için en
güçlü potansiyelleri de görebiliyorum,
bunun hepsinin nedeni yaþlý ruhlarýn uyanmalarý ve görevlerini yapmýþ olmalarý olacaktýr. Bu konuda neler hissediyorsunuz?
Ne Yapabilirsiniz?
Þimdi artýk daha özel konularý konuþabiliriz. Siz þimdi, "Ben ne yapabilirim?
Benim yapmam gereken þey nedir?" diye
sorabilirsiniz. Burada tüm hayatlarý boyunca arayýþ içinde olmuþ olan bazý kiþiler var.
Evet, onlar liderler, seminerlerde sunumlar
yapanlar ve hatta bazýlarý da þifacýlardýr.
Ama onlarýn hepsi arayýþ içinde olmuþlar
ve þu soruyu sorup durmuþlardýr: "Ben
köprünün öbür tarafýna nasýl geçebilirim?
Ben içeride (içimde) olana, deðerli olana
ve Tanrý olana nasýl dokunabilirim? Ben
onun içeride olduðunu biliyorum ama
sanýyorum bu konuda baþarýsýz oldum. Ben
þu köprüyü bulmak konusunda baþarýsýz
oldum." Öyleyse bu konu hakkýnda
konuþalým. Bu konuyu tartýþalým. Artýk
zamaný geldi.
"Ýnsan nedir?" sorusu hakkýnda entelektüel bir tartýþmayla baþlayalým. Bu baðlamda basit bir görüþ öne süreceðiz. Biz sýk sýk
ezoterik þeyler hakkýnda, görünmeyen
þeyler ile ilgili olarak ve sizin bildiðiniz
þeyler hakkýnda konuþuruz. Benim bütünlüðü içinde Ýnsan olarak tanýmladýðým þey
üç adet çok boyutlu katman tarafýndan
oluþturulmaktadýr. Bunlarý etiketlemek
kolaydýr ve hepsi de büyük derinliðe sahiptir. Ýçeriye doðru gittikçe herbiri daha da
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derinleþmektedir. Gerçekte sadece üç adet
vardýr. DNA katmanlarý gibi, bunlar da ayrý
ayrý belirlenebilir ve isim koyarak
etiketlendirilebilir ama bunlarýn hepsi toplu
olarak ve tek parça gibi iþ görürler.
Bunlarýn birincisine Ýnsan Bilinci adýný
vereceðiz. Ýkinciyi ise yaratýlýþtan olan
veya Tanrý Vergisi olarak isimlendireceðiz.
Bunlarý size biraz sonra açýklayacaðým.
Üçüncüsüne ise Yüksek Benlik adýný vereceðiz. Ýþte bu üç katman bunlardýr ve sizin
için hedef en dýþtaki katmandan baþlayarak
bir sonrakine ve ondan sonra da daha sonrakine doðru gitmektir. Böylelikle siz
içinde yaþamakta olduðunuz üç boyutlu
olandan bizim beden zekasý dediðimize,
yaratýlýþtan olana ve oradan da kapýya,
Yüksek Benlik olan tepe noktasýna köprü
kuracaksýnýz. Peki bunu nasýl yapacaksýnýz? Size þunu söyleme izin verin: Eski
enerjide bunu pek nadir olarak yaparsýnýz!
Eski enerjide bunu yapmak için derin meditasyona, vizyonlara, diðerleri tarafýndan
saðlanacak yardýma örneðin diðer tarafý
okuyabilen ve bunu kolaylýkla yapabilenlerin önünde oturmaya gerek vardý.
Bunlarýn hepsi artýk hareket etmeye ve
deðiþmeye baþladý. Ama biz sizden, hepinizden, bunlarý kendi baþýnýza yapmanýzý
istiyoruz. Enerji öyle bir yere doðru
akmaktadýr ki orada enerji hepinizin elinin
altýnda olmaktadýr ama bu söylediðimizi
baþarabilmek için sizin de üç boyutlu paradigmanýn dýþýna çýkmanýz gerekmektedir.
Süreç
"Kryon, 20 yýl boyunca bize hiçbir
zaman bir liste vermedin. Biz bütün bunlarý
nasýl yapacaðýz? Herþeyi liste halinde
veren baþka varlýklar var. Hattâ liste veren
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baþka Kryon'lar bile var. Ama sen vermiyorsun."
Size þimdi bunun nedenini açýklayacaðým. Diyelim ki siz orada oturuyor ve
kendinizi daha fazla sevebilmeyi arzu ediyorsunuz. Ya þöyle bir arzunuz olsaydý:
"Keþke kendimi daha fazla sevebilseydim,
keþke Gaia'yý (Dünya ana)daha fazla sevebilseydim. Keþke simâmý deðiþtirebilseydim ve Tanrý'nýn yüzüne dokunabilseydim.
Kendi içimdeki çocuk ile temas halinde
olmayý istiyorum. Bundan sonra ne yapabileceðimi bilmiyorum." Demek ki kendinizi daha fazla sevmek istiyorsunuz. O
zaman þize þu soruyu sormama izin verin:
Bunun olmasý için kime ödeme yapacaksýnýz? Bunun cevabý ise bunun mümkün
olmadýðýdýr. Siz de aslýnda bunu biliyorsunuz deðil mi? Çoðu bunu bilmektedir ve
þöyle demektedirler: "Bizim içimizde bir
þeyin olmasý için gidip herhangi birine
ödeme yapmak saçma olur çünkü bunu
ancak biz yapabiliriz." Ama bundan sonra
da þöyle diyebilirler: "Benim baþvurabileceðim ve alabileceðim ‘Kendinizi Nasýl
Daha Fazla Seversiniz’ gibi pek çok program var ortada. Ben de iþte bunu
yapacaðým. Çok uzaða gitmeye de gerek
yok. Hepsi zaten internetten indirilebiliyor.
Bunun için gerekli zamaný ayýrýr ve inceden inceye inceleyebilirim." Ve sevgili
Ýnsan size diyorum ki bunun sonunda
önünüzde bir sürü kelime, laf salatasý olacaktýr. Önünüzde birçok farklý süreç olacaktýr ve sürecin sonuna geldiðinizde
büyük ihtimalle de kendinizi þimdi olduðundan daha fazla seviyor olmayacaksýnýz.
Bu neden böyledir? Zira üç boyut
içindeyken her zaman bir üçüncü kiþiye
dönmek, o kiþiden yardým almak istersiniz.

Öyle deðil mi? Kendinizi iyi hissetmezsiniz, bir hap alýp iyileþmek istersiniz.
Öyle deðil mi? Tamam, baþka özellikler ve
durumlar için bu süreçlerin iþ görmesi ve
baþarýlý olmasý mümkündür ama sevgi için
söz konusu olamaz. Sevgi için deðil. Ýþte
sevgi söz konusu olunca, bununla bizzat
yüzleþmeniz gerekmektedir. Aynaya bakýn
ve yapýn. Böyle yaptýðýnýz zamanlarda bile,
"iyi de ilk adým neydi?" diyenler olacaktýr.
Aynada kendinize bakýn ve süreci baþlatýn.
Yukarýda anlattýklarýmýz her þeyi detayýna kadar açýklamak isteyen entelektüele hiç
uygun gelmeyecektir. Ama size þunu söylemek isterim: Ýþte tam da bu gerçekten de
bilmecedir. Size bununla ilgili olarak bir
benzetme (metafor) vereceðim; Sizinle
bunun nasýl yapýlacaðý hakkýnda konuþacaðým ama o zaman bile buradan çýkýp
gidenler olacaktýr ve giderken " Ben bunu
tam olarak anlayabilmiþ olduðumdan emin
deðilim." diyeceklerdir. Bu hiç de kolay
deðildir ve bunun sizin bizzat aynadaki
görüntünüze bakmanýz ve baþkasýný aramamanýz gerekmektedir.
Ýlk Katman
Yapmanýz gereken ilk þey daha önce
Ýnsan bilinci olarak adlandýrdýðýmýz birinci
katmaný bilmek, farkýna varmak ve ötesine
geçmektir. Buna Hayatta Kalma katmaný
adýný vereceðim. Hayatta kalma katmaný
içinde kapalý kaldýðýnýz sürece baþka herhangi bir katmanýn varlýðýnýn farkýnda bile
olmayacaksýnýz. Hayatta kalma katmaný
içinde sýkýþýp kaldýðýnýz sürece bir sonraki
katmana gidemeyeceksiniz ve sürecin
baþlamasýný bile saðlayamayacaksýnýz.
Bunun nedeni Hayatta Kalma Katmanýnýn
sizin dýþ dünyaya tepki göstermenize baðlý
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olmasýdýr. Siz sürekli olarak etrafýnýza
bakýyorsunuz, deðil mi? Her zaman her
þeyin doðru ve uygun olduðundan emin
olmak zorundasýnýz, deðil mi? Biri size bir
þey söylediðinde doðru ve uygun olarak
karþýlýk vermeniz gerekir, öyle deðil mi?
Ýþte bu hayatta kalmadýr.

larý arasýnda güvendeyim - tümüyle ve tam
olarak güvendeyim. Ben Ýnsan bilinç katmaný olan, derhal ve sadece 3 Boyuta tepki
veren dýþ kabuktan kurtulmak, hayatýmý
farklý þekilde sürdürmek istiyorum." Ýþte bu
birinci adýmdýr sevgili varlýk. Bunlarý
söylerken aynaki görüntünüze bakýn.

Saf hayatta kalmadan nasýl kurtulacaðýnýzý biliyor musunuz? Ruh biliyor.
Ýçinizden kaçýnýz keder ve saðlýk sorunlarý
yüzünden dizleriniz üstüne çökmek zorunda kaldýnýz? Kaçýnýz? Ben kimlerin burada
olduðunu biliyorum ve o kiþilere hitap
ediyorum. Siz benim ne demek istediðimi
biliyorsunuz çünkü aniden hayatta kalma
modu bir anda yok olur ve bilinç katmaný
gözünüzün önünde aþaðý düþüverir. O
zaman tek gördüðünüz Tanrý'nýn sevgisi
olur. O zaman tüm gördüðünüz etrafýnýzdakiler için minnet duygusu ve sadece hayatta ve iyi olmanýz nedeni ile bir huzur
duygusudur. Ýþte sevgili varlýklar bu sizin
almanýz gereken konumdur. Ama neden
acil bir durumun ortaya çýkmasýný beklemek gerekiyor ki? Neden bu süreci
anlayýp, bu iþleri kendiniz ve kendiliðinizden yapmayasýnýz ki?

Kendinizi savunuyor musunuz? Eðer sizi
herhangi biri eleþtirirse, derhal buna karþý
çýkýp savunmaya geçiyor musunuz? Ýçinizden kaçýnýz kendiniz ile ilgili bir eleþtiri
duyduðunda durup þu þekilde düþünebiliyor: "Vay canýna, ya bu eleþtiri haklýysa?"
Bir Ýnsan için böyle davranmak çok zordur
ve sizler bunu kolaylýkla yapamazsýnýz. Bu
nedenle bunun çalýþmasýný, egzersizini yapmak zorundasýnýz. Bunun nedenini biliyor
musunuz? Çünkü siz hayatta kalma moduna göre tasarýmlandýnýz. Eski enerjide bu
size gayet iyi hizmet verdi ama artýk devir
deðiþti ve size iyi hizmet vermiyor.

Birinci adým: Hayatta kalma modundan
çýkýn! "Kryon, bunu nasýl yapabilirim?"
Þunlarý söyleyebilirsiniz: "Sevgili Ruh,
bilincimi yumuþatmak istiyorum. Bana
hakaret etmek isteyen kiþiler benim duygusal öfke düðmelerime basmak istediklerinde, ben bu düðmelerin artýk tepki vermelerini istemiyorum. Ben bu düðmeleri
devreden çýkarmak istiyorum. Ben artýk
reaksiyon göstermek istemiyorum. Ben bu
gibi durumlarda sükunet içinde oturmak
istiyorum. Ýþte bu hayatta kalma modunun
dýþýna çýkmak demektir. Ben Tanrý'nýn kol-

Temel Ýnsan bilinci hayatta kalmaya göre
tasarýmlanmýþtýr ve siz artýk bu dönemi
geride býraktýnýz. Bu nefret ve savaþ, hayal
kýrýklýðý ve depresyon yaratan bir eski
enerji taþýmaktadýr. O kendisi ile birlikte
kendinden þüpheyi taþýmakta ve sizin kendinizi yalnýz hissetmenize yol açmaktadýr.
Gerçekten de bundan sonra da bu çamurun
içinde yuvarlanmak mý istiyorsunuz? Artýk
hayatta kalma modunu "bilgelikle barýþ
içinde beraberlik" modu ile deðiþtirmenin
zamaný gelmiþtir.
Sizi gezegenin üstadlarýnýn bilincine
götürmek istiyorum ve bu üstadlarýn hepsi
de buradadýr. Eðer siz Ýsa'nýn karþýsýnda
dursanýz ve ona "Doðrusunu istersen giysilerini hiç beðenmedim" deseniz, Üstad size
nasýl cevap verirdi acaba? Üstad þöyle mi
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derdi: "Vallahi ben giysimi beðeniyorum.
Bana yakýþýyor ve ayrýca gayet de uygun
bir fiyata aldým (Neresinden bakarsanýz,
Ýsa'nýn Yahudi olduðunu unutmamakta
yarar var) Ama o böyle bir þey söylemezdi.
Siz bunu daha iyi bilirsiniz. O sizin gözlerinizin içine bakar ve ta içinizi görürdü.
Böylece sizin içinizdeki o çok iyi tanýdýðý
ve çok sevdiði Tanrý parçasýný görürdü ve
siz de onun önünde erirdiniz. Ýþte bu olurdu. O sizi öylesine severdi ki o sevgi ile siz
belli bir yere yükselir ve Tanrý'nýn yüzünü
görürdünüz.
Muhammed bir maðaraya girdi ve orada
kendisine Arabistan'ýn tüm kabilelerini birleþtirmesini ve onlara Ýsrail'ýn Tanrýsýný
vermesini söyleyen melekle karþýlaþtý. Ýþte
olan buydu ve o da söyleneni yaptý. Onun
çok yumuþak bir yürüyüþü vardý ve çok
güzeldi. O da size kendisini savunmaya
yönelik bir cevap vermezdi. Ve ayrýca
Buda da bunu yapmazdý. Ýþte bunlar uzun
zaman önce hayatta kalma katmanýndan
vaz geçen ve içlerinden gelen bir yumuþaklýk enerjisi ile çalýþan üstadlardýr.
Daha yakýn bir zamana gelirsek; eðer siz
þimdi Paramahansa Yogananda ile birlikte
dünyayý yeniden dolaþabilseydiniz ve onun
gözlerinin içine bakarak þöyle deseydiniz,
"Biliyor musun, elbisen tuhaf kokuyor!,
nasýl bir cevap alacaðýnýzý düþünüyorsunuz? Ýþin aslýna bakarsanýz, kim böyle
bir þey söylemeyi düþünür ki? Ýnanýn bana,
böyle bir þeyi söyleyebilecek kiþiler var.
Bu üstad Tanrýnýn sevgisi ile bakar ve sizin
erimenize yol açardý çünkü siz onun gözlerinde hiç yargýlama, hiç yaralama
görmez, onun yerine sadece gerçeði
görürdünüz. Bir üstadýn hayatta kalma
modu ve gündemi yoktur. Üstatlýk duru-

munda hayatta kalma bilinci yoktur. Ne
demek istediðimi anlayabiliyor musunuz?
Eðer siz bunlarý baþarabilirseniz, hayatta
kalma modunu yumuþatabilirseniz, iþte o
zaman yaratýlýþtan gelen ile, Mucize
Katmaný ile temasa geçebilirsiniz. Bu da
ikinci katmandýr.
Ýkinci Katman
Burada artýk Ýnsanýn çekirdeðinin içine
girme süreci baþlamaktadýr. Size daha önce
yaratýlýþtan gelenden söz ettik. Ona "beden
zekasý" adý verilmektedir. O sizin
bedeninizin içinde olup bitmekte olan her
þeyin farkýndadýr çünkü o sizin DNA'nýz
etrafýndaki kuantum olan alaný temsil
etmektedir.
O sizin þifa için dokunduðunuz yaratýlýþtan gelendir. O lazere ve çok derin olan
kimyaya tepki veren yaratýlýþtan gelendir
(burada Dr. Todd Ovokaitsky'nin çalýþmasýna atýf yapýlmaktadýr). Bu yenidir çünkü
çok boyutlu bir süreçtir ve yaratýlýþtan
gelen kýsa sürede görür ve bilir. Daha
baþka nelerin çok boyutlu olduðunu biliyor
musunuz? Ýnsanýn bilinçli niyeti. Siz
yaratýcý olan düþünce gruplarý meydana
getirdiðinizde, bu çok boyutlu bir süreç
ortaya çýkarýr. Ýþte bu resimlerin yapýlmasýný saðlar. Bu benim arkamda duran
maestronun gözlerini kapatýp, öbür taraftan
gelen daha önce hiç duymadýðý melodiyi
duyduðunda kullandýðý þeydir (Celse
sýrasýnda müziði besteleyip çalan besteci
Robert Coxon'dan söz edilmektedir). Bu
çok boyutlu bir süreçtir ve o ne zaman
isterse bu süreci baþlatabilir çünkü
yaratýlýþtan gelenle temas halindedir. Ve
yaratýlýþtan gelen de her zaman Yüksek
Benlik ile temas halindedir. Yavaþ yavaþ
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resmin farkýna varmaya baþladýnýz mý?
Tamam da, bunu nasýl yapacaksýnýz?
Yaratýlýþtan gelen ile nasýl temasa geçeceksiniz?
Nasýl Çalýþýr
Þimdi size bunun nasýl çalýþtýðýný
yeniden tarif edeceðim. Birinci adým hayatta kalma modundan çýkmaktý. Ýkinci adým
saf niyettir. Saf niyet sizin o zamana kadar
belki de hiç dokunulmamýþ olan o
parçanýza dokunma niyetidir. Þimdi diyelim ki siz köprü geçmeye hazýrsýnýz ve þu
anda gezegende olgunlaþmýþ olan ve size
hizmet etmekte olan yeni enerjiye
sahipsiniz ve bu niyetle çalýþmaya baþlýyorsunuz. Bu sizi her zaman sizde olanýn yaratýlýþtan olan, Mucize Katmaný - daha
yakýnýna götürecektir. Yaratýlýþtan alan
DNA ile temas halindedir. Yaratlýþtan olanda kök hücrenin kopyasý ve Akaþik Kayýt
vardýr. Yaratýlýþtan olan ani hafiflemenin,
týbbýn açýklamakta yetersiz kaldýðý insanlarda görülen ani þifa etkisinin yaratýcýsýdýr.
Benim ne söylediðimi duymuyor musunuz?
Hepsi orada.
Üstadlar bunu biliyorlardý. Onlar bunu
kullanarak iþlerini yürüttüler. Onlarýn
gerçekleþtirmiþ olduklarýný duyduðunuz
tüm o þifalar - bunlarýn hepsi gerçekti.
Onlar birlikte olduklarý her insanýn
yaratýlýþtan gelen bölümüne dokunuyorlardý. Siz bunu nasýl yapacaksýnýz? Saf
niyeti kullanarak. Ve bunu yeniden
söyleyeceðim. Saf niyet o kadar saftýr ki
onu bir kez verdikten sonra artýk bir daha
geri gidiþ kalmamýþtýr. O mutlaktýr. Siz
niyet ile bir þeyi birlikte yaratacaksýnýz
çünkü niyet sizin hepinizin bundan önce
hiç bulunmadýðýnýz bir alana gitmenizdir.

45
"Öf yahu Kryon. Bu bizim aslýnda kullanamayacaðýmýz bir bilgidir. Ne için saf
niyet? Nasýl? Bize biraz daha bilgi ver."
Ýþte size bundan böyle hiç unutamayacaðýnýz bir benzetme: Bir insan bir gölün
kenarýnda durup, o göle atlamayý istediðinde, bedenindeki tüm adeleler saf
niyetle birlikte çalýþýrlar. Adeleler atlama
için izin verirler ve özellikle sýçramak için
biraraya gelirler. Bir kere atladýðýnýzda,
artýk geri dönüþ yoktur. Ama bunun dahasý
da var.
Tam bu anda insanlarýn hiç anlamadýklarý
ama güvendikleri ve kullandýklarý bir süreç
baþlamýþtýr ve bu sürecin adý yerçekimidir.
Bilim yerçekiminin ne olduðunu anlayamamýþtýr. Gerçi bilim insanlarý yerçekiminin ne olduðunu anladýklarýný zannetmektedirler. Onlar yerçekiminin kütlenin
bir fonksiyonu olduðunu düþünmektedirler.
Tamam, kütlenin bununla ilgili olduðu
doðrudur ama kütle yerçekiminin özelliklerinden sadece biridir. Yerçekiminin
gücünü belirleyen kütle deðildir. Bununla
birlikte, üç boyutta sizin gördüðünüz sizin
zamanla anlamaya baþladýðýnýz bir karþýlýklý iliþkidir. Hayatta kalma modu sizi bunlarýn hepsini öðretmiþtir. Bir gün gelecek
ve siz yerçekimini kontrol altýna alabilecek
durumda olacaksýnýz ve o gün siz artýk
kütlesiz nesneler yapabilecek durumda olacaksýnýz. Tesla bunu becerdi. Bilim þu anda
da yeniden keþfedilmek için orada hazýr
durumda beklemektedir ama siz hâlâ bunu
anlayabilmiþ deðilsiniz. Ancak, çok tuhaf
olmakla birlikte siz yerçekimini yine de
kullanabiliyorsunuz.
Ýþte burada evrenin çok boyutlu bir özelliði olmasý nedeni ile hiç bir þekilde
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anlaþýlmasý mümkün olmayan karmaþýk bir
süreç vardýr ve siz bunu her gün kullanmaktasýnýz. Bunu kullanýrken onun hakkýnda bir þey de düþünmüyorsunuz. Yerçekimini anlamazsýnýz ama onun her zaman
hazýr ve nazýr ve hep ayný olduðunu bilir
ve buna güvenirsiniz. Evet þimdi gölün
kenarýndan aþaðý atladýnýz ve yerçekimi
sizi gölün içine doðru çekmektedir.
Aranýzda kaç kiþi, kimler göle atlayýp
ýslandýktan ve bir müddet sonra karaya çýkmayý müteakip elinize kalem, kaðýt ve bir
altlýk alýp bir köþeye oturuyor ve yerçekiminin bu iþlemi nasýl gerçekleþtirdiði ile
ilgili bir liste yapýyorsunuz?
Siz þimdi burada neler olup bittiðini
anlýyor musunuz? Dinleyin: Saf niyet ile
ilgili olarak çok derin ve ilâhi bir kural ve
bir aksiyom vardýr. Size bunu baþka þekilde
izah etmeme izin verin. Sizin Yüksek
Benliðiniz Yaratýcýnýn bir parçasýdýr. Sizler
hepiniz onunla birlikte doðdunuz.
Yaþadýðýnýz her bir hayatta hep ayný ruh
söz konusudur. Sizler bunun farkýnda
mýsýnýz? Her bir farklý yaþamda ayný ruh.
Sizin içinizde sizin yaptýðýnýz her seyahatte
yaratýlýþtan gelenle birlikte sizinle beraber
olmuþ olan bir dost var. Ýçinizden
bazýlarýnýz elini uzatýp o dosta dokunmayý
baþarmýþtýr ve bunu yapanlar o anda kendilerini bu gezegen üzerinde olabilecek en
derin huzur içinde bulmuþlardýr. Bunu
hissedebiliyor musunuz? Bunu hatýrlýyor
musunuz? Her zaman ve sürekli olarak bu
duygu içinde olmayý ister miydiniz? Bu
sanki þimdiye sahip olduðunuz tüm
ebeveynlerinizin tek kiþi olarak içinizde
sarýp sarmalanmýþ olarak geri gelmiþ ve
size bakýyor olmasý gibi bir þey. Onlara
dokunabilirsiniz ve onlar da size dokun-
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abilirler. Saf sevgide, eðer ebeveynlerinizi
perdenin öbür tarafýndan almadýysanýz, her
zaman olmasýný istediðiniz ebeveynlerdir.
Ýþte bu odur.
Oh, kendinizi çok iyi hissediyorsunuz.
Bu içinizdeki çocuðun olduðu yerdir. Ona
istediðiniz her zaman dokunabilirsiniz ve
her zaman ve sürekli hale de gelebilir. Siz
sevginin yüksek tarafýnda olabilirsiniz. Bu
süreç anlaþýlabilir veya entelektüel deðildir
ama aksiyom onun her zaman iþini yaptýðýný söyler, aynen yerçekiminde olduðu
gibi. O sizin onu devreye sokmanýzý beklemektedir. Siz onun sizi doðrudan doðruya
kendi kendinin farkýndalýk gölüne götüreceðine güvenebilirsiniz.
Sevgili varlýklar, sizin doðumunuzdan
beri Yüksek Benlik, her yaþamýnýzda sizinle birlikte olmuþ olan ruh, her zaman elinizi uzatmýþ durumda sizin bu adýmý
atmanýzý bekler. Ýþte bu sizi tüm bu söylenenleri duyabilesiniz ve daha iyi kararlar
verebilesiniz diye eþzamanlý olarak belirli
bir yere koyan sevecen Tanrýdýr. O ayný
sevecen enerji o kadar sýklýkla saatte 11:11
zamanýný gösterir ki artýk bunun tesadüf ve
olasýlýk durumu ile izahý mümkün olmaktan çýkar. Siz yine de ayný rakamlarý görmeye devam edersiniz. Ýþte þimdi biliyorsunuz. Bu sizin içinizdeki yaratýcýdýr. O
sizin omzunuza vurmakta ve size "Þimdi
saate bak" demektedir.
Nümerolojik olarak 11:11 aydýnlanma/aydýnlanma enerjisine sahiptir. Burada
iki asal sayý yan yana gelmiþ durumdadýr.
Bunun farkýna varmamak mümkün müdür?
Sen bunun farkýna varmayabilir misin yaþlý
ruh? Bu bir iþarettir. Þu anda tüm zamanlar
boyunca beklediðiniz yaþam içindesiniz.
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Bu size Tanrý'nýn uzattýðý eldir ve O size
"Niye biraz daha yakýna gelmiyorsun? Zira
eðer biraz daha yakýna gelirsen, gezegene
yardým edebilirsin. Niye biraz daha uzun
yaþamýyorsun? Neden o "sen" iþini baþlatmýyorsun? Eðer bunu istersen, bunun senin
DNA'larýn içinde olduðunu biliyorsun.
Þimdiye kadar sadece hayalini kurmuþ
olduðun o gerçekliði niye birlikte yaratmýyorsun?" Eðer onu istersen, orada olduðunu biliyorsun. Onu hissettin! O gerçek.
Hayatta kalma modundan çýkmalý ve saf
niyetle çalýþmalýsýn. Bilinmeyen bir sürece
güvenmeye baþla. Onun nasýl çalýþtýðý
hakkýnda hiçbir fikrin olmayacak. Bunu
yapabilir misin?
Ve þimdi de vaat geliyor sevgili Ýnsan:
Sen o saf niyet ile baþladýðýnda, bu
süreç iþi ele alýr ve götürür. Bu
süreç çalýþacaktýr çünkü Ruh her
zaman bunu beklemekteydi.
Göle atla. Onu durduramazsýn.
Ýnsan beyninde silme tuþu yoktur. Size þimdi söylediklerimi
beyninden kazýyýp çýkaramazsýn.
Tamam, bunun için çaba sarf
edebilirsin, ama iþe yaramayacaktýr çünkü ben þu anda senin
içinde olana hitap ediyorum.
Þu anda bazýlarýnýz bunu hissetmeye baþladý. Burada Yüksek
Benlikleri "Dinle, dinle, dinle,
dinle, dinle, dinle, dinle, dinle,
dinle, dinle!" diye baðýrmakta
olan yaþlý ruhlar vardýr. Bunun
nedeni onlarýn sizin tüm
yaþamýnýz boyunca sizinle birlikte olmasý ve tek istediklerinin
her zaman uzatýlmýþ durumda
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bulunan ellerine dokunmanýz olmasýdýr,
tüm istedikleri bundan ibarettir. Bu da
süreci baþlatmaktadýr.
Dolayýsýyla, bugünün daveti adýmlar
olmaksýzýn, antrenman olmaksýzýn ve ne
yaptýðýnýz hakkýnda bilgi olmaksýzýn yapýlmaktadýr. Buraya kadar olan kýsmý beðendiniz mi? Bununla birlikte, aynen yerçekimi ile olduðu gibi, sürece de güvenebilirsiniz. Bu o kadar zor olabilir mi? O
orada iþte. Ýþ görmektedir ama sýçrama
iþini sizin yapmanýz gerekmektedir. Ve bir
kez sýçradýðýnýzda, artýk geri dönüþ yoktur.
O sýçrama sizi doðrudan gölün içine
götürecektir.
Ortaðým celselere ilk baþladýðý sýrada ona
basit olan bilgiler veriyordum. Ona o
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zamanda implanttan söz ettim. O da bana
dedi ki; "Kryon, bu kötü bir kelime." Ve
devam etti, "Dýþarýda içlerine yerleþtirilmiþ
olan implantlarý çýkarmaya uðraþan Iþýk
Ýþçileri var ve sen de þimdi bir implantý
yerleþtirmek istiyorsun. Bu kelimeyi kullanma." Ama bu kelimeyi neden kullandýðýmýzý ve bunun ne anlama geldiðini
açýklayabilirim. Bütün bu yýllardan sonra
size þimdi diyorum ki: Saf niyeti implant
olarak yerleþtirme iznidir bu. Ýþte bu sözle
kastedilen budur. Ýnsanlarýn ilk anda biraz
rahatsýz olmalarýnýn nedeni içlerine kendilerinin dýþarýya çýkaramayacaðý bir þeyin
yerleþtirilmesine karþý duyduklarý tepkidir.
Ýnsanlar gölün kenarýndan suya atladýðýnýzda yaptýðýnýz þeyin tam da bu olduðunu
anlayamýyorlar. Atladýktan sonra geriye
gidiþ yoktur, artýk ýslanmak mukadderdir.
Aranýzdan kaçýnýz bunun için hazýrdýr
yaþlý ruh? Artýk ýslanmanýn vakti gedi.
Ruhun suyunun saflýðý ile ýslanýn. Gitmenizin tasarýmlanmýþ olduðu yere gidin. Sizi
kollarý açýlmýþ olarak karþýlayacak olan
yere gidin ve gerçi belirli bir süre alabilecek olan ama size bugün baþlamanýzý
tavsiye ettiðimiz o süreci baþlatýn. Deðiþme
için iznin yerleþtirilmesi için saf niyettir
bu. Ve onu bir daha geri alamazsýnýz.
Ve böylece öðreti daha da derinleþiyor.
Daha derinleþiyor çünkü öðreti sizin burada bulunuþ sebebinizin özü ile ilgilidir.
Sizde bulunan ve aþaðýdaki þeyleri
söyleyen o düðmelere basmaktadýr: "Ben
gerçekte oraya gitmek ve bunu yapmak
istemiyorum çünkü her þeyin çok fazla
deðiþmesinden korkuyorum." Bununla
ilgili korkularýnýzdan kurtulmaya ve
þimdiye kadar olandan daha iyi bir þeye
evrilmesine ne dersiniz? Ýþte deðiþim bu

olabilir. Bunun ne kadar iyi olduðunu
düþünmenizden baðýmsýz olarak Tanrý'nýn
sevgisi ile birlikte sizin düþündüðünüzden
daha da iyi olacaktýr.
Ýçinizdeki aileyi ziyaret etmenin zamaný
gelmiþtir. Dinleyin: Burada sizin çok
sevdiðiniz ve sonra kaybetmiþ olduklarýnýz
bulunmakta ve onlar "Ýþ baþarýlý þekilde
yapýlmýþtýr." diyorlar. Onlar bu nedenle sizi
buraya getirdiler. Bu nedenle onlar perdenin öbür tarafýnda sizin ebeveyniniz oldular. Onlar biliyorlardý. Onlar dünyaya geldiklerinde ne yapmýþ olurlarsa olsunlar, buraya gelmeden önce ne yaptýklarýný biliyorlardý. Ýþte siz bu nedenle bugün o sandalyede oturuyor ve dinliyor ve okuyorsunuz.
Bu dönemlerde Tanrý Ýnsaný kutsasýn. Bu
mekânda birlikte oturabilmek ve mezuniyetin tohumlarýný ekebilmek için tüm bu
inanýlmaz seyahati birtlikte gerçekleþtirdik.
Sizin önünüzde duruyor. Deðiþim zordur.
Korkunuz olmasýn. Baþýnýz dik yürüyün ve
bu gezegen üzerinde varolan ve olabilecek
tek ýþýðý temsil ettiðinizi bilin. Bunu kimse
sizin için yapmayacaktýr.
Ortaðýmýn bulunmuþ olduðu her ülke
ayný özelliklere sahiptir. Dünyanýn her
tarafýnda bulunan yaþlý ruhlar aynen size
benzemektedirler. Onlar sýrasýyla çeþitli
kültürleri ve dilleri deneyimlediler ama
hepsi aynen sizin gibidirler … hepsi
kardeþlerinizdir ve hepsi ayný þey üzerinde
çalýþmaktadýr. Onlarýn hepsi içinizde bulunan Tanrý'nýn yüzüne dokunmak için
çabalamaktadýrlar.
Uygundur. Zamanýdýr.
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