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Sevgili Dostlar
Mart ayýnýn önemli günlerinden biri, belki de en önemlisi 8 Mart
Dünya Kadýnlar Günü’dür. Aslýnda Erkekler günü, Ýnsanlar günü (Ýnsan
Haklarý Günü’nü ayrý tutarak) nasýl þaþýrtýcý olabilecekse, Kadýnlar
Günü de öyle olmalý idi, deðil mi? Ama öyle deðil. Kadýnlarýn bir gün
verilerek hatýrlanmasý gereken bir cins olduðu çoðu kiþiye normal
görünmekte. Erkeklerin bir kýsmýnýn da bu günü abes bulduklarýný,
neden bir erkekler günü olmadýðýný sorguladýklarýný, hattâ aralarýndan
kendi kendilerine espri olsun diye bir gün icat edenlerin çýktýðýný zaman
zaman duyuyoruz. Ama þöyle bir dikkat edilse tüm dünyada erkeklerin
önemli bir kýsmýnýn sorunlarý varsa, kadýnlarýn tümünün büyük sorunlarý var. Üstelik bu sorunlar kadýnlara iþin gereði ve normal gösterilmekte, evrenin kadýný teslim ettiði erkek tarafýndan yeterince korunup
saygý görmemektedir. Bununla mücadele eden kadýnlar ister istemez
kendi özelliklerini geri planda tutarak “erkek gibi” bir tarz ve söylem
geliþtirmeyi yol edindiklerinden, hemcinslerinin bugünkü kimi haklarý
kazanmýþ durumunu saðlarken, kadýnýn erkek gibi olmasýnýn önünü alamamýþlardýr. Yani kavga etmeyen, kavgayý sevmeyen, yumuþak,
baðýþlayýcý, her zaman sevmeye ve affetmeye hazýr yanlarýný, duygularýný gülerek ve aðlayarak göstermekten çekinmeyen ve utanmayan,
bedeninden tiksinmeyen ve utanmayan, ahlâkýn ve zerafetin canlý örneði,
sabýrlý, dayanýklý, farkedilmeyi bekleyen taraflarýný, çok akýllý ve zeki
olduðunu belli etmemeye çalýþarak, kýsaca günümüz dünyasýnda
"zayýflýk" "güçsüzlük" adýna ne varsa aslýnda üstünlük olan tüm özelliklerini, varolmak, tutunmak için hep horlamýþlardýr. Kadýn gerçek yerine
gelmedikçe, insanýn gerçek insan olmasýný beklemek bir hayal olsa
gerek. Biz de kadýnlarýn bu gününü, bu güzel özellikleri temsil etmesini
umarak ve bir güzel yüzü kapaðýmýza koyarak kutluyoruz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Bugün insanýn dünya yaþamý
konusunda gerçek, bilimsel bir
eðitime ihtiyacý vardýr. Ýnsan
dünyada niçin yaþamaktadýr?
Yaradan var mýdýr?
Varsa ve insaný yaratýp dünyaya
göndermiþse, insandan istediði
bir þeylerin olmasý gerekir.
Her yerde ve her þeyde bir
düzen vardýr, ki var þüphesiz.
Her þey birbirine baðlý olarak,
birbirini destekleyerek iþliyorsa,
bu düzeni bu varolanlarý
yaratan ve düzenle iþleten bir
büyük güç elbette var demektir.
Öyleyse Yaradan dediðimiz
o büyük gücün insandan
istediklerini bilmemiz, onlarý
uygulayarak O'nun beklediði
yere ve seviyeye gelmemiz
gerekiyor. O yere gelmemiz
"Doðru Yaþama Bilgileri"
dediðimiz bilgilerle olacaktýr.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Ýnsan
Gerçek Ýnsan Olacak
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Bugünkü insanlar genellikle gerçek insanlýktan çok
uzaktýr. Her yerde þiddet,
nefret, kin var. Düþmanlýk,
zulüm, iþkence ve kötülük
sanki birer marifetmiþ gibi
filmlerin, dizilerin, romanlarýn en gözde konusu durumunda. Çocuk filmlerinde
bile kötülerin baþarýlarý canlandýrýlmakta, çocuklar kötülüklere özendirilmektedir.
Ustaca yalanlarla insanlarýn
nasýl kandýrýldýðý, haklarýnýn
gizli ve açýk yollarla nasýl
gasp edildiði gösteriliyor.
Adam öldürmek, iþkence etmek, ihanete uðradýðý bahanesiyle eþlerinin kulaklarýný,
burunlarýný, baþlarýný keserek
intikam almak olaðan karþýlanmaya baþladý. Yalan, dedikodu, gýybet, iftira o derece
çoðaldý ki, bunlar artýk
toplumun tepkisini çekmez
oldu. Ülkemizde kötülüklerin
müþterileri hýzla artýyor.
Bu kör, bu feci gidiþi kim
durduracak? Dinler mi?
Onlar da bölük bölük
ayrýlmýþlar, birbirlerine can
düþmaný gibi bakýyorlar.
Mezhepler, tarikatlar birbirlerini kâfirlikle suçluyorlar.
Aslýnda çoðu özü kaybetmiþ
þekle baðlanmýþ durumda.
Ýnançlarýn çoðunluðu
korkuya dayalý. Allah'ýn cezasýnýn ve belâsýnýn geleceði
endiþesi içindeler. Bu korkudan dolayý, doðru olmasa da
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doðal yasalara uymasa da,
kiþiler etraflarýndaki sýký
çemberi kýramamaktalar.
Dinler kötüleri iyileþtirecek,
inançsýzlarý inanca çekecek,
yanlýþ yolda gidenleri hayra
çekecek gücü kaybetmiþ
durumdalar. Günün þartlarýna
uyan ve geliþtiren, yükselten,
arýndýran ve olgunlaþtýran
"doðru yaþama bilgileri"ni
kim verecek insanlara?
Asýrlar boyu ekilmiþ, kalýplaþmýþ, kliþeleþmiþ, yeni þartlara uymayan, insana yeni bir
dinamizm vermeyen kurallarý
tekrar edip durmak ne
kazandýracak insanlara?
Ve insanlar, bilhassa da
gençler, neye inanacaklarýný,
neyin yanlýþ neyin doðru
olduðunu göremez, ayýrt edemez durumdadýrlar. Bilim,
tek yönlü bir bakýþla bütün
manevi deðerleri ve baþta
Yaradan'ý inkâr ederek insanlarý yeni bir çözümsüzlüðe,
bilimsel tutuculuða sürüklemekte ve insanlarý boþlukta
býrakmaktadýr. Her þey dünyadan ve maddi deðerlerden
ibaretse, bir ruhsal yönümüz,
tekâmül eden, geliþen
yönümüz yoksa, dünyadaki
sýkýntýlarýn ne anlamý var? Ýyi
yaþayanlar için hayat güzeldir
de, sürünenler, ezilenler için
yaþamýn anlamý nedir?
Gerçeklerin apaçýk
görülemediði böyle dönem-

ler, vesvese verenin ve ona
kul olan kötülerin çok etkili
olduðu karanlýk, bulutlu
dönemlerdir. Kötülük tüm
dünyada bu yüzden yaygýnlaþýyor. Kötüler tüm dünyada
bu sebepten güçleniyor, sesleri daha gür çýkýyor. Gerçeði
göremeyen, iyiyi, doðruyu ve
üstün olaný tanýmayan
gençler, kötü yöne doðru
hýzla çekiliyorlar. Tüm
dünyada gençler arasýnda
uyuþturucularýn hýzla yayýlmasý, sapýklýklarýn, fuhuþun
ve suç oranlarýnýn artmasý;
okuyanlarýn, yükselenlerin ve
iyi yolda gidenlerin de azalmasý sebepsiz deðildir.
Birbirini gerçek sevgiyle
sevenlerin sayýsý ne kadar
az!.. Sevgi çoðunlukla bir
aldatmaca aracý gibi görülüyor. Erkekler kadýnlarý,
kadýnlar erkekleri aldatýyor
"seviyorum" diyerek kendi
cinsel ihtiyaçlarýný veya
çýkarlarýný saðlamaya çalýþýyorlar. Sevgi baþkasýnýn
sorumluluðunu yüklenmek,
baþkasýna iyilik etmek,
fedakârlýk etmektir. Gerçek
seven, sevdiðini kendinden
önce düþünür. "Önce sen"
der, sevdiðine hizmet için
seferber olur. Böyle gerçek
sevgi ne kadar az. Böyle bir
ortamda huzur olabilir mi,
mutluluk olabilir mi?
Kavgalar, savaþlar, öldürmeler, zulümler biter mi?
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ÝNSAN
DÜZELEBÝLÝR MÝ?
Bu þartlarda insanlarýn
düzelebilmesi çok zordur.
Ama henüz imkânsýz deðildir.
Bugünkü kötü gidiþin sebepleri gösterilebilirse, insanca
davranmanýn ne kadar gerekli
ve yararlý olduðu anlatýlabilirse yavaþ yavaþ düzelmeler artacaktýr. Ýnsan yine
insanýn eliyle düzelecektir.
Doðru yolu görenler, iyiliði
benimseyenler, insan kardeþlerini gerçekten sevenler,
öðrendikleri doðru yaþama
bilgilerini býkmadan, usanmadan bildireceklerdir. Sonra
da bilgileri uygulayarak
mutlu olduklarýný göstereceklerdir. Doðru davranýþlarý
belli eden bilgileri her yolla,
her araçla duyurmak, öðretmek gerekmektedir. Burada
elbette yazýlý basýndan, radyo
ve televizyondan en iyi þekilde faydalanmak gerekir..
Ýnsanlarýn kötüye kayývermesi kolaydýr, iyiye çekilmesi
zordur. Büyük çaba gerektirir, büyük fedakârlýk ister.
Basýn ve yayýn kuruluþlarý,
gazete, radyo ve TV halkýn
hoþuna gidecek yayýnlara,
öncelikle eðlenceye, spora ve
politikaya ve dedikodu programlarýna aðýrlýk veriyorlar.
Ýnsanlarý eðitecek, bilgilendirecek, doðru yolu ve davranýþlarý gösterecek yayýnlara

hemen hiç eðilmiyorlar. Bazýlarý sadece dini duygularý okþayacak yayýn yapýyorlar. Bir
de ramazan aylarýnda sahur
ve iftar programlarýyla halka
hoþ görünmeye çalýþýyorlar.
Bugün insanýn dünya
yaþamý konusunda gerçek,
bilimsel bir eðitime ihtiyacý
vardýr. Ýnsan dünyada niçin
yaþamaktadýr? Yaradan var
mýdýr? Varsa ve insaný yaratýp dünyaya göndermiþse,
insandan istediði bir þeylerin olmasý gerekir. Her
yerde ve her þeyde bir düzen
vardýr, ki var þüphesiz. Her
þey birbirine baðlý olarak, birbirini destekleyerek iþliyorsa,
bu düzeni bu varolanlarý
yaratan ve düzenle iþleten bir
büyük güç elbette var demektir. Öyleyse Yaradan dediðimiz o büyük gücün insandan istediklerini bilmemiz,
onlarý uygulayarak O'nun
beklediði yere ve seviyeye
gelmemiz gerekiyor. O yere
gelmemiz "doðru yaþama bilgileri" dediðimiz bilgilerle
olacaktýr. Doðru yaþama bilgileri, Yaradan'ýn izniyle,
büyük bilgi meleði Cebrail
aracýlýðýyla gelmiþ ve dinler
öylece oluþmuþ, insanlara
asýrlar boyu yol göstermiþlerdir. Dinlerden istifade
edenler bugün de var elbette.
Ama dinlere sýrtýný dönmüþ,
bilimi din gibi benimsemiþ
ama doðru yaþama bilgilerini

alamamýþ bir büyük kitle de
var. Çoðu kültürlü, toplumlarý
etkileyecek konumda olan bu
kardeþlerimize ulaþacak bilgilere ihtiyaç var. Bu bilgiler
yine Yaradan'ýn izniyle bedensiz varlýklar aracýlýðýyla
dünyanýn çeþitli yerlerine
gönderilmektedir. Hepimizi
Sevgisinden Yaratan, Vareden
sevgisinden yarattýðý bu aydýn
kullarýný yalnýz ve sahipsiz
býrakacak deðil elbette. Onlarýn anlayacaðý dilden, bilimsel yolla yepyeni bilgiler göndermektedir. Çünkü O'nun izni ve onayý olmadan hiçbir
þey olmaz.
Yaradan insanýn hangi yollardan geçip tekâmül edeceðini belirleyendir. O abes iþ
yapmaz ve O'nun hükmü þaþmaz. O insanýn bilgiyle ve
sevgiyle geliþmesini istemiþtir. Onun için her þeyi bilgi
ile, belli kanunlara baðlý
olarak yaratmýþtýr. Ýnsanlar
O'nun varettiði ve yerlerine
koyduðu bilgileri bularak
akýllarýný geliþtirmektedirler.
O'nun özümüze koyduðu
sevgiyi de anne-baba, kardeþ,
eþ, evlat sevgileri ile gönlünü
geliþtirerek daha sonra arkadaþ, akraba ve insan sevgilerine geçmekte. Bu arada hayvanlarý, doðayý ve varolan her
þeyi sevmeye baþlamaktadýrlar. Bilgide ve sevgide ileri
gidenler, aslýnda Yaradan'a
doðru yükselmektedirler.
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Çünkü O, en büyük bilgi ve
sevgi kaynaðýdýr. O'na yükselmek için iyilik ve doðrulukla da donanmak, yalandan,
kötülükten, haksýzlýktan
kaçýnmak zorundadýrlar.
Ýnsaný tekamül yolunda
iyiye çeken de, kötüye çeken
de etkenler vardýr. Ýnsan
aklýný kullanmayý öðrendikçe,
bilgi ve tecrübeleri arttýkça
kötüye çeken etkenlere karþý
direnmesini öðrenmekte,
iyiye çeken etkenlere aklýyla
ve isteðiyle uymakta ve daha
hýzlý geliþmektedir. Ýþte bu
gerçekler delilleriyle, düþünen insanlara gösterildikçe,
her çeþit soru ve kuþkularý
giderildikçe insanlarýn düzelmesi hýzlanacaktýr. Ýnsanlarýn
düzelmesi hýzlandýkça iyilikler, yardýmlar, sevgiler artacaktýr. Ýnsanlar birbirlerine el
uzatacak, birliðe doðru gideceklerdir. Öyle bir birliðe din,
dil, ýrk, renk, millet ayrýlýklarý
engel olmayacaktýr. Herkes
kendi dilinde, dininde, milletinde olacak ama bütün insanlarý kardeþ bilecek, kader birliði içinde olduðu yoldaþý
olarak görecek, gönül ve gaye
birliði içinde el ele verecektir.
Aslýnda bütün dinlerin
sahibi Yaradan deðil mi? O
istese tüm insanlarý bir tek
dinde toplayamaz mýydý?
Bütün milletlerin ve insanlarýn sahibi de O deðil mi?
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O'nun böyle ayrý dinlerde,
ayrý milletlerde oluþumuza
izin vermesi aslýnda kendi
aklýmýzla onlara raðmen bir
olmanýn yolunu bulmamýzý
istemesindendir. Tekâmül,
aklý bilgilerle geliþtirmeden
ve gönlü arýtýp, sevgilerle
doldurmadan olamýyor.
GERÇEK ÝNSAN
OLABÝLMEK ÝÇÝN
Önce gerçek insanýn tarifini
yapmamýz gerekiyor. Ýsmiyle, cismiyle ve tüm davranýþlarýyla gerçek insan olmak
için, önce yükselmenin beþ
basamaðýný çýkmak yapýlmamasý gereken beþ yasaktan
sakýnmak gerekir. Yani iyilik
yapmak, doðru olmak, çalýþmak, bilgiyi artýrmak her
þeyi, herkesi ve Yaradan'ý çok
sevmek gerekir. Sonra da kýzmaktan, kinden, haksýzlýktan,
gýybetten sakýnmak gerekir.
Gerçek insan, insanlarý kardeþ
bilir, kendinden bir parça
olarak görür, hattâ öz evladý
gibi benimser. Gönlü insanlara duyduðu coþkun sevgiyle
dolup taþmakta, herkese
hizmete, yardýma hazýr beklemektedir. Gerçek insan iyide
doðruda, sevgide ve doðru
yolda olanlara kucak açtýðý
kadar, kötüde, yanlýþta, sevgisizlik ve karanlýk içinde olanlara da el uzatandýr. Gerçek
insanlar, insanlarýn ümidi,
sevinç ve mutluluk kaynaðý,

yollarýnýn aydýnlýðýdýr.
Gerçek insan olmak aslýnda
herkesin kaderinde vardýr.
Herkes gerçek insan olarak
dünya okulunu bitirecek,
sonra daha yüksek okullara
gidebilecektir. Gerçek insan
kimseden nefret etmez, kimseyi hor ve deðersiz görmez.
Sabretmesini, hoþ görmesini
ve affetmesini bilir. Gerçek
insan, Yaradan'ýn yarattýklarýný sevmenin ve onlara hizmet
etmenin en büyük ibadet
olduðunu bilir. Gerçek insan
olabilmek için gördüðümüz,
göreceðimiz gerçek insanlara
yakýn olmaya çalýþmak, onlarý
örnek almak, onlara özenmek,
gýpta etmek, onlarý kýskanmadan benzemeye çalýþmak
yükselmeyi hýzlandýrýr. Ýnsanlarýn göreceði güzel örnekler,
onlara ümit ve cesaret verir.
Gerçek insanlarýn aþýrý tevazu
göstererek kendilerini gizlememeleri, örneklik görevlerini iyi yapabilmek için iyiliklerini, üstünlüklerini ve güzelliklerini göstermeleri gerekir. Çirkinliklerin, kötülüklerin, düþmanlýklarýn, sevgisizliklerin alabildiðine sergilendiði günümüzde öyle güzelliklere herkes o kadar hasret
ki. Gerçek insanlar, Yaradan'ýn güzellikleriyle bezenmeye
baþlamýþ, herkese ümit olacak, karanlýðý aydýnlatacak
ýþýklardýr. Onlara deðer verip,
sahip çýkmak da hepimizin
görevidir.
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Tanrý Yanýlgýsý - VII

Dinler, Evrim Teorisi ile
Çeliþir mi?
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

TANRI MI,
DOÐAL SEÇÝLÝM MÝ?..
Richard Dawkins "Tanrý Yanýlgýsý"
kitabýnýn dördüncü bölümünde
"Tanrý neredeyse kesin olarak neden
yoktur?" baþlýðý altýnda inançsýzlýðýnýn temel nedenleri üzerinde
durur. Canlýlarýn akýllý bir tasarýmla
Tanrý tarafýndan yaratýlmadýðýný,
Darwin teorisinin candamarý olan
"Doðal Seçilim" ile hayatýn kendiliðinden oluþtuðunu ve türden türe
geçerek insana kadar ulaþtýðýný ýsrarla tekrarlar.
Gelecek yazýlarýmda bu konuda Dawkins'in
katýldýðým ve katýlmadýðým görüþleri üzerinde
uzunca duracaðým. Þimdilik kitabýn o bölümünden bir paragraf almakla yetiniyorum..
"Doðal seçilim yalnýzca hayatýn bütününü
açýklamaz; ayrýca düzenli bir karmaþýklýðýn,
tasarýmcý bir kýlavuz olmadan basit baþlangýçlardan nasýl doðabileceðinin açýklamasýný kavraya-

bilmemiz için bilincimizi bilimin gücü yönünde
arttýrýr. Doðal seçilimin bütünüyle kavranmasý
bizi diðer alanlara gözü pekçe atýlmamýz
konusunda cesaretlendirir. Darwinizm bu diðer
alanlarý da içine alarak, geçmiþte biyolojiyi bir
kereliðine tuzaða düþüren hatalý alternatifler
hakkýndaki kuþkumuzu ayaða kaldýrýr. Darwin'den önce, yusufcuk böceði kanadý ya da bir kartal gözü gibi hayli tasarlanmýþ görünen bir organýn gerçekten rastlantýsal olmayan, bilâkis katý-
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þýksýz, doðal sebeplerin uzun bir sürecinin son
ürünü olduðunu kim tahmin edebilirdi?" (S:113)
Darwin'den günümüze uzanan 150 yýl boyunca
Tanrý inancý konusu neredeyse canlýlarýn oluþumu
ve geliþmesine düðümlenmiþ durumda. Ancak
Darwin'e gelinceye kadar geçmiþ olan uzun
yüzyýllarda da bu konu hep insanlýðýn gündemindeydi. Bu yazýmda bunlara hýzlýca tekrar bir
göz atacak, Darwin-Wallace evrim teorisine
kýsaca deðinecek, sonra da bugün modern biyolojinin bulgularý ve yorumlarýný hýzlýca gözden
geçireceðim. Ama dinlerin evrim teorisiyle
çeliþip çeliþmediði bu yazýmýn baþ konusu. Bu
nedenle Tevrat'ýn "Yaratýlýþ" bölümünün ilk âyetlerini, evrim teorisi ýþýðýnda kýsaca gözden
geçireceðim. Son olarak da Ýslâm diniyle evrim
teorisinin çeliþip çeliþmediðini bu konudaki en
yetkili kalemlerden biri olan Prof. Dr. Süleyman
Ateþin yazýsýndan çok kýsa alýntýlar yaparak
ortaya koymaya çalýþacaðým.
KÝRLÝ ÇAMAÞIRLAR
FARE DOÐURUYOR
Eskilerin iþi daha kolaydý. Meyvelerin içinden
zaman zaman kurtçuklar çýkmasý, kirli çamaþýrlarda haþarat oluþmasý gibi gündelik gözlemleri,
hayatýn maddelerden kendiliðinden oluþabileceði
þeklinde yorumluyorlardý kolayýndan. Þimdi bizlerin abiyogenez diye adlandýrdýðýmýz bu
fenomene olan inancýný, Ýsa'dan 350 yýl önce
yaþamýþ olan büyük filozof Aristo kitabýnda
bakýnýz nasýl dile getirmiþti:
"Bazý böcekler kendileriyle ayný cinsten olan
böceklerden meydana gelirler. Diðer böcekler
ise, canlý ana babalardan deðil, kendiliklerinden
oluþurlar. Bu ikinci yolla çoðalan böceklerden
bazýlarý, yaþ ve kuru kerestenin içinde oluþurlar.
Bazý böcekler ise hayvanlarýn kýllarý arasýnda,
diðer bazýlarý leþ ve dýþkýlarýn üzerinde meydana
gelirler..."
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Avrupa'da karanlýk çaðlarda ikinci Ýsa yerine
konulan Aristo'nun bu sözleri tartýþmasýz kabul
edildi. Rönesans döneminde bile aðaçlardan canlýlar oluþacaðý düþünüldüðünden "kaz aðaçlarýnýn, kuzu aðaçlarýnýn" varlýðýna inanýlýyordu.
16. yüzyýlýn ünlü doktoru Paracelsus, su, hava,
saman ve çürümüþ odundan fare, kurbaða gibi
hayvanlarýn oluþtuðunu bizzat kendisinin
gözlemlediðini söylüyordu. 17. yüzyýlýn ünlü
bitki fizyolojisti Van Helmont da ondan geri
kalmamýþtý. Kirli çamaþýrlar içine konan buðday
tanelerinden 21 gün sonra farelerin oluþtuðunu
bizzat gördüðünü iddia ediyordu etrafýndakilere.
Ýtalya Floransa'da Medici ailesinin doktoru
Francesco Redi (1626-1697) Aristo'nun
hipotezinden kuþkulanmaya cesaret edebilenlerdendi. Evet çürümüþ etlerin üzerinde kurtçuklarýn
oluþtuðunu o da biliyordu ama, bunlar acaba
sinek yumurtalarýndan mýydý? Bir kavanoza hayvan etleri koydu, Aristo'nun "aktif öz" kaynaðý
diye övdüðü havanýn içine girmesini engellemeyen ama sineklerden koruyan tel kafeslerle
aðzýný kapattý. Uzun süre bekledi ve gördü ki,
içinde ne sinek var ne de baþka bir þey. Onun
yolundan giden diðer araþtýrýcýlar da ayný sonuca
vardýðýndan abiyogenez hipotezi zayýflamýþtý.
"Canlýlarýn ancak diðer bir canlýdan üreyebileceði"ni savunan biyogenez hipotezi yarýþmayý
kazanmýþ görünüyordu.
Ne var ki 17. yüzyýlda mikroskobun icadýyla
tartýþma bu defa mikro organizmalar alanýnda
yeniden canlandý. Mikroplardan arýndýrýlmýþ ve
iyice kapatýlarak içine hava girmesi kesinlikle
önlenmiþ þiþelerdeki hububatlý veya samanlý
sularda hiçbir mikrobik canlýnýn oluþmadýðý
deneylerle kanýtlandý. Ama buna raðmen yine de
itirazlar þiddetliydi. Hava engellenerek, Aristo'nun "aktif öz"ünden mahrum edildiðinden canlýlar oluþmadý deniyordu bu defa. Düðümü nice
sonraki yýllarda 1860'larda çözen Fransýz kimya
ve biyoloji bilgini Louis Pasteur (1822-1895)
olmuþtu.
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Dört adet cam balonun aðzýna içine hava girebilecek S harfi þeklinde kývrýk borular yerleþtirmiþti. Ýçine girebilecek mikrobik canlýlarýn kývrýk
çeperlere yapýþýp kalacaðýný düþünüyordu. Buna
raðmen ne olur ne olmaz diyerek, þiþeler mikroplarýn az olacaðý Alp daðlarý tepelerine götürülüp
içlerine hava girmesine izin verildi. Sonuç çok
muazzam. Komisyon önünde yapýlan incelemede
þiþelerde tek bir mikrobik canlý bile görülmedi.
Dahasý da var. 150 yýldýr Pasteur Enstitüsünde
saklanan bu þiþelerde bugün bile tek mikrop
yok!.. Böylece mikrobik veya büyük tüm canlýlarýn ancak baþka bir canlýdan türeyebileceði
biyogenez hipotezi kesinliðe kavuþmuþtu.
ÝKÝ KAFADAR DARWÝN VE WALLACE
BOMBAYI PATLATIYOR
Pasteur biyogenezle uðraþýrken iki Ýngiliz doða
araþtýrýcýsý Charles Robert Darwin (1809-1882)
ve Russel Wallace (1823-1913) ayný yýllarda
evrim teorilerini ortaya koymakta gecikmemiþlerdi. Bültenler, kitaplar, tartýþmalarla
evrim teorisi düþünürlerin temel bir konusu
olarak gündemin baþ sýralarýnda yerini almýþtý.
Bu teoride yaþamýn basit canlýlardan baþlayarak
adým adým geliþmiþlere doðru yol aldýðý iddia
ediliyordu. Yaþam savaþýnda doðal bir seçilimle
ortama uyabilen varlýklarýn ayakta kaldýðý, diðerlerinin silinip gittiði ifade ediliyordu. Böylece
türlerde geliþmenin saðlandýðý,
hattâ türden türe
geçiþlerin bile
olabileceði söylenmiþ oluyordu.
Doðaldýr ki, burada en merak
edilen konu, biz
insanlarýn nasýl
ortaya çýktýðýydý.
Maymundan deðilse bile, onlarýn
da atalarý olan
Russel Wallace (1823-1913)

ortak bir canlýdan deðiþik dallanmalarla ilk
insanýn dünyaya geldiði düþünülüyordu.
Darwin'de bütün bu geliþmelerde bir hedef,
madde ötesi bir bilincin, bir ilâhi düzenin varlýðý
söz konusu deðildi. Bu durumda dinlerdeki
yaratýcý Tanrý ve topraktan varedilen ÂdemHavva öðretisiyle çeliþtiðinden Darwin teorisi
tüm dindarlarýn tenkid oklarýnýn hedefi olmuþtu.
Ve hâlâ da oluyor...
Halbuki bu teoriyi ortaya koyan diðer kiþi
Russel Wallace, hayatýnýn çok uzun yýllarýnda
parapsikoloji ile de uðraþtýðýndan, canlýlarýn oluþmasý ve geliþmesinde ilâhi âlemin de etkisinin
olduðuna inanýyordu. Tanrý'nýn evrim kanununu
kullanarak, geliþtire geliþtire dünyayý deðiþik
canlýlarla doldurduðu kanaatindeydi. Ne var ki,
19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda aydýnlarýn kafasýnda
materyalist düþünce daha çok yer ettiðinden,
Darwin'in kendi kendine çalýþan evrim düþüncesi, bilimin temellerinde kendine kolayca yer bulmuþtu. Ve þimdi de öyle. Aydýn dindarlarýn "ya o,
ya bu" yerine; Russel Wallace gibi "hem o, hem
bu" düþüncesiyle sentezlere varmasý, bu kör
dövüþünü sonlandýrabilir diye düþünüyorum.
Çünkü evrim teorisini destekleyen çok olgu var
bugün bilimin envanterinde. Ama ilâhi düzenin
bilinçli müdahalelerin mutlaka gerekli olduðunun
da pek çok ipuçlarý var bilimde. Ýleriki satýrlarda
Tevrat âyetleri
ve bazý Ýslâm
düþünürlerinin
görüþleri ýþýðýnda yaratýlýþý incelediðimizde;
otomatik kendiliðinden çalýþmasý hariç evrim
kuramýný reddeden veya onunla
çeliþen bir âyetin varolmadýðýný da görmekCharles Darwin (1809-1882)

SEVGÝ DÜNYASI

9

teyiz. Türden türe kendiliðinden deðil, bilinçli
müdahalelerle geçiþin olabileceði bilimsel olgularla ortaya konabilse, hem din hem bilim
adamlarý çok rahatlayacak.

Bu olup bitenleri görüp bildirenler mi oldu ki?
Elbet böyle birþey yok!.. Her bilim dalýndaki gözlemlerimiz, deneylerimizle yaptýðýmýz akýl yürütmelerle böyle bir senaryoyu tahmin ediyoruz.

Bu durumda tek sorun insanýn varediliþinde
düðümlenecek. En geliþmiþ insanýmsýlarla insan
arasýndaki zincirin halkalarýnda çok büyük
boþluklar var. Çok aramamýza raðmen, ara
safhalarda olmasý gereken canlýlarý hâlâ bulabilmiþ deðiliz. Ýþte atamýz diyerek pek çoklarýna
can havliyle sarýldýk ama sonunda elimiz boþ
kaldý. Ýleriki yazýlarýmda evrimci biyolog olmasýna raðmen, insanýn atalarýný bulamadýðýmýzý itiraf
eden ünlü bilgin Louis Leakey'nin kitabýndan
alýntýlar yapacaðým. Bu durum da tam
netleþtiðinde, kutsal kitaplardaki topraktan
varedilen Âdem- Havva öðretisiyle evrim teorisi
arasýnda tam bir mutabakat saðlanmýþ olacaktýr.

Ýþte 1953'de Miller - Urey böyle bir senaryo ile
yola koyuldular. Denizlerin ilkel çorbasýnda mevcut olduðunu tahmin ettikleri su, amonyak,
metan, hidrojeni bir kap içinde, aþaðýdan bir
ýsýtýcý ve yukarýdan yüksek elektrik voltajýyla 24
saat boyunca iþlemden geçirince 3 çeþit aminoasit meydana geldiðini sevinçle gördüler. Doðaldýr
ki yüksek voltajdan zarar görmesin diye aminoasitleri süratle eriyikten ayýrýp izole etmeyi de
ihmal etmediler. Baþka araþtýrmacýlarýn yaptýðý
benzer deneylerden, pek çok organik molekülün,
bu arada klorofilin ilkel maddesi porfirin ve enerji deposu ATP'nin bile sentezlendiði haberleri
bilim âlemini coþkuya boðdu. En azýndan canlýlarýn hem oluþmasý hem de yaþamalarý için mutlaka gerekli organik moleküllerin dünyada
kendiliðinden ortaya çýktýðý, ortamýn buna uygun
olduðu deneylerle gözler önüne serilmiþti. O
zamanlar henüz oksijen ve dolayýsýyla koruyucu
kalkan ozon olmasa da, dalgalarla denizlerin 15
metre aþaðýsýna bile ulaþsalar, bu organik maddeler þiddetli voltaj ve radyasyonlardan zarar
görmeden varlýklarýný sürdürebilirlerdi. Temeller
atýlmýþ sýra canlýlarýn oluþmasýna gelmiþti. Þimdi
de kýsaca modern biyolojinin bu konuda
söylediklerini dinleyelim:

MODERN BÝYOLOJÝYE GÖRE ÝLK
CANLININ OLUÞMASI VE SONRASI
Biyogenez kazanmýþtý ama yine de bir soru,
Pasteur'ün deneyinden 100 yýla yakýn zaman
geçtiði halde, cevaplandýrýlmadan ortada duruyordu: Türeyeceði bir baþka canlý olmadan hayat
dünyamýzda nasýl baþlamýþtýr?
Düðümü çözen 1953'deki Miller - Urey deneyi
oldu. Zamanýmýzdan 4,5-5 milyar yýl önce bir
ateþ topu iken baþka yerlerden taþýnan sularla
adým adým soðuyan, etrafý denizlerle kaplanan,
sürekli faaliyet halindeki yanardaðlarla kimyasý
gittikçe zenginleþen bir dünyamýz var. Henüz
oksijen ve dolayýsýyla ozon oluþmadýðý için
korunma kalkanýndan mahrum durumdayýz.
Güneþten gelen yýkýcý ultraviyole ve uzaydan
salýnan kozmik ýþýnlarla sürekli dövülüyoruz.
Ayrýca peþ peþe çakan þimþek ve yýldýrýmlarýn
etkisi altýndayýz. Böylece 1,5 - 2 milyar yýl
yeryüzünde en ufak bir yaþam belirtisi olmadan
zaman akýp geçiyor.

Kendiliðinden oluþumda gen taþýyýcýlarý, yani
DNA'larýn ve proteinlerin de deniz sularýnda
ortaya çýktýðý tahmin edildiðinden "ilkin hücreler" ( proteinoid) ile dünyamýzda ilk canlýlýk
baþlamýþtý ve onlardan "ilkel hücreler" (prokaryot) oluþtu. Yani çekirdeði olmayan sadece hücre
zarý, sitoplazmasý, ribozomlarý ve daðýnýk halde
DNA'larý bulunan hücreler...
Bakteriler ve mavi-yeþil algler bu ilkel
hücrelerin örneklerindendir. Alglerdeki kloroplastlarýn fotosentez yapmasýyla atmosferimiz
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yavaþ yavaþ oksijenle ve koruyucu kalkanýmýz
ozon ile günümüze doðru emeklemeye baþlýyordu artýk. Bu ilkel hücrelerin varlýðýnýn kanýtlarýný
3 milyar yýllýk kayalardan öðreniyoruz. Ve ne
gariptir ki, oluþumdan itibaren 2 milyar yýl
boyunca da dünyamýzda sadece ve sadece bu
prokaryot ilkel hücreler vardý. Böylece
dünyamýzýn canlýlar oluþmadan önceki 1,5 - 2
milyar yýlýna, bu ilkel hücrelerin 2 milyar yýlýný
da eklediðimizde yaþamýn þimdi gördüðümüz
çeþitliliðine ulaþmasý için sadece 1 milyar yýl gibi
beþte birlik bir zaman kalmýþtý. Dahasý da var.
600 milyon yýl önceki kambriyen patlamasýna
kadar da geliþmiþ (ökaryot) hücrelerin izine rastlanmadýðýndan, ilkel hücreler neredeyse yaþam
tarihinin üçte ikisini hattâ bu hesaba göre altýda
beþlik bölümünü, dünyanýn tek sakinleri olarak
hiç deðiþikliðe uðramadan doya doya yaþadýlar.
Ve bugün bizlerle hâlâ da aynýsýyla varlar.
Ne olduysa her þey 600 milyon yýl önceki kambriyen patlamasýyla baþladý. Hem de bu dönemin
10 - 20 milyon yýl arasýndaki 10 milyonluk,
jeoloji tarihine göre çok çok kýsa bir dönemde...
Dünyamýz birdenbire patlama þeklinde, arada
geçiþ safhalarý olmadan geliþmiþ (ökaryot)
hücreler, organize çok hücreli varlýklar ve
geliþmiþ organizmalarla dolarak ilkel hücrelerin
biricikliði sona erdi. Ve böylece 600 milyon yýl
boyunca geliþe geliþe, çeþitlene çeþitlene
dünyamýz canlýlarla doldu taþtý. Nihayet 100.000
yýl kadar önce biz insanlarýn ilk atalarýyla
dünyamýzda akýllý canlýlarýn saltanatý baþladý.
KUTSAL KÝTAP TEVRAT'TA
CANLILARIN SIRALI OLUÞUMU
Aþaðýdaki Tevrat âyetlerini incelediðimizde
evrim teorisindeki basitten geliþmiþe doðru
ilerleyen yaþamýn bir örneðini görmekteyiz: "Ve
Allah dedi: Sular canlý mahlûklarýn sürüleriyle
kaynaþsýn ve yerin üstünde, gökler kubbesinin
yüzünde kuþlar uçsunlar. Ve Allah büyük deniz
canavarlarýný ve sularýn kendileriyle kaynaþtýðý
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cinslerine göre hareket eden her canlý mahlûku ve
cinsine göre her kanatlý kuþu yarattý. Ve Allah iyi
olduðunu gördü... Ve akþam oldu ve sabah oldu
beþinci gün.
"Ve Allah dedi: Yer cinslerine göre canlý
mahlûklarý, sýðýrlarý ve sürünen þeyleri ve cinslerine göre yerin hayvanlarýný çýkarsýn ve böyle
oldu. Ve Allah yerin hayvanlarýný cinslerine göre,
sýðýrlarý cinslerine göre, toprakta sürünen her þeyi
cinsine göre yaptý ve iyi olduðunu gördü. Ve
Allah dedi: Suretimizde, benzeyiþimize göre
insan yapalým. Ve denizin balýklarýna, göklerin
kuþlarýna sýðýrlara, bütün yeryüzüne, yerde sürünen her þeye hâkim olsun. Ve Allah insaný kendi
suretinde yarattý. Onlarý erkek ve diþi olarak
yaratýp mübarek kýldý..... Ve akþam oldu ve sabah
oldu altýncý gün." (Yaratýlýþ 1/20-31)
ÝSLÂM BÝLGÝNLERÝNE GÖRE
CANLILARIN EVRÝMÝ
Eski diyanet iþleri baþkanlarýndan profesör
Süleyman Ateþin Ýlâhiyat Fakültesi Dergisinde
1974 yýlýnda yayýnladýðý "Kuraný Kerime göre
evrim teorisi" baþlýklý yazýsýndan kýsa bir alýntý:
"Evrim teorisini Müslümanlar iþlemiþ ve
geliþtirmiþlerdir. Ýlk defa Câhiz (ö. 255/868),
göçlerin ve genel olarak çevrenin, kuþlarýn hayatýnda yaptýðý deðiþikliðe dikkati çekmiþtir. Daha
sonra Bîrûnî'nin çaðdaþý Ýbn Miskeveyh (ö.
421/1030), el-Favzu'l-Asgar adlý eserinde bu
evrim görüþüne daha belirgin bir þekil vermiþtir:
Ýbn Miskeveyh'e göre: "Yüksek âlemden inen
nefs, yani ruh, çeþitli dünyâ varlýklarýnda kendini
göstermiþ ve tekâmül ederek insanlýk mertebesine gelmiþtir. Bu yüce hayat eserini kabul eden
ilk varlýk bitkidir. Aþaðý düzeyinde bitki, tohumsuz ürer. Otlar gibi. Bunlar minerallerden, azýcýk
hareket yeteneðiyle ayrýlýrlar. Hayat eseri nefs,
bitkilerde güçlenmeye devam eder, geliþir,
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tohumla üreyen bitkiler meydana gelir.
Bunlardan sonra köklü, yapraklý ve meyveli
aðaçlar türer. Aðaçlarýn da ilk mertebesi daðlarda,
çöllerde, adalarda kendi kendine bitenlerdir.
Bunlar türlerini tohumla sürdürmekle beraber
aðýr hareketlidirler. Sonra zeytin, nar, elma, incir
ve benzeri gibi güzel topraða, tatlý suya, ýlýmlý
havaya ihtiyacý olan aðaçlar ürer.
"Nihayet evrim, üzüm ve hurma aðacýna varýr.
Bitki, hurma ile tekâmülün son sýnýrýna varmýþ,
hurmada artýk hayvan özelliði belirmeðe
baþlamýþtýr. Hurma ile hayvan arasýnda çok benzerlik vardýr. Hurmanýn erkeði, diþisi vardýr.
Meyve vermesi için týpký hayvanlardaki birleþmeye benzer biçimde tozlanmasý gerekir. Kök ve
damarlarýndan ayrý olarak hurmada temel bir
organ daha vardýr ki buna bir þey oldu mu hurma
ölür. Bu organ, topraðýn içindeki baþtýr. Bu baþ,
hayvan beyni gibi görev yapar. Bu, toprakta
kaldýkça hurmanýn hayatý sürer. Hurma, bitkinin
son ve hayvanýn ilk derecesindedir.
"Bundan sonra azýcýk hareket yeteneðine sahip,
köksüz yaþayabilir, yalnýz dokunma duyusu bulunan hayvanlar meydana gelir. Irmak ve deniz
kýyýlarýnda bulunan sedef ve salyangoz gibi.
Evrim devam eder, kurtlarda, kelebeklerde
olduðu gibi duyu gücü artar. Hayat eseri nefs,
evrimle güçlenir, köstebek ve benzeri gibi dört
duyu sahibi hayvanlara, oradan da karýnca, arý ve
gözleri boncuða benzeyen, göz kapaklarý
olmayan hayvanlara varýr. Bunlarda henüz görme
duyusu zayýftýr. Daha sonra beþ duyu sahibi hayvanlar türer. Bunlar da derece derecedir. Kimi
aptaldýr, hisleri cevvâl deðildir; kimi zekîdir, hisleri latîftir, eðitilebilir, emir ve yasaðý kabul eder,
sözden anlar, ayýrým yeteneðine sahiptir:
Hayvanlardan at, kuþlardan doðan gibi.
"Nihayet evrim insan sýnýrýna yaklaþmýþtýr.
Hayvanlýk mertebesinin sonu, insanlýk mertebesinin baþýnda maymunlar ve benzeri hayvanlar
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vardýr. Bunlarla insan arasýnda azýcýk bir mesafe
kalmýþtýr. Burasý atlanýnca nefs, insan olur. Bu
noktaya gelince nefsin boyu düzelir, azýcýk ayýrým gücü, bilgi kazanma yeteneði oluþur. "Daha
da evrimleþen orta kuþaktaki insanlar, iþte gördüðün bu zekâ, bilgi, beceri düzeyine gelmiþlerdir."
“Evrim Teorisinin kurucusu olan Darwin
(1809-1882)'den çok önce Erzurumlu Ýbrahîm
Hakký (1703-1772) Müslümanlarýn geliþtirdiði
bu evrim tezini ünlü Ma'rifetnâme'sinde
özetlemiþtir. Vahdet-i Vücûd sistemini bilgilerine
temel yapan mutasavvýf filozoflarýn görüþüne
göre varlýk, Hakk'ýn isim ve sýfatlarýnýn iniþinden
ve evrimleþerek insân-ý kâmil mertebesine dönüp
tekrar Hakk'a yükseliþinden ibârettir. Bu esasa
baðlý kalarak evrimi izah eden Ýbrâhîm Hakký da
özetle der ki:
"Varýn yok olmasý, yokun var olmasý mümkün
deðildir. Var dâima var, yok da dâimâ yoktur.
Fakat var, bir mertebeden diðer mertebeye, bir
halden diðer hale geçebilir. Allah'ýn emriyle
felekler ve yýldýzlar hareket edip dört eleman
evrim ile birbirine karýþmýþ, elemanlarýn
karýþýmýndan önce madenler, ondan bitkiler,
ondan hayvanlar vücuda gelmiþ ve hayvan da
tekamül ederek insan meydana gelmiþtir.
Madenlerle bitkiler arasýnda ara varlýk mercân'dýr; bitkilerle hayvanlar arasýnda ara varlýk
hurma'dýr; hayvanlarla insanlar arasýnda ara varlýk maymun'dur. Zirâ tüm organlarý, kýl ve kuyruk
hariç insana benzer.
"Ýþte insan düzeyinde iken ahlâken yükselip
Tanrý huylarýyla bezenen kiþi, üstün insan olgunluðuna ulaþýp bütünsel akla sahip olur. O artýk bir
kâmil insandýr."
(Bu konuda daha geniþ bilgi edinmek isteyenler Prof. Mehmet Bayraktar'ýn, Ýnsan
Yayýnlarýndan çýkan "Ýslâm'da Evrimci Yaratýlýþ
Teorisi" kitabýna baþvurabilirler.)
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Baðýþlayýcý Sevgi
Güngör Özyiðit, Psikolog

Buda aydýnlanmýþ olmayý yalnýzca kendine
dönük bencil bir þey olmaktan çýkarýr. Aydýnlanmýþ
kiþiden, baþkalarýný da aydýnlatmasýný isteyerek onu
bir sosyal sorumluluða dönüþtürür. Çünkü her
insanýn özündeki güzelliðin, tanrýsallýðýn çiçek
açmasý dünyayý bir çiçek bahçesine çevireceðinden,
mutluluðu olabildiðine arttýrýr. Ancak aydýnlatmak
için, önce aydýnlanmak gerek.
Kendini aydýnlanmýþ sanan biri Buda'ya gelir ve
"Ýnsanlara nasýl yardým edebilirim? " diye sorar.
Buda adamý þöyle bir süzdükten sonra " Senin
yüzünde gayreti iyide ve doðruda olanlarýn nuru
yok. O nedenle sen önce kendi içini gerçeðin ýþýðý
ile aydýnlat. O ýþýk içinden dýþýna yüzüne, gözüne,
sözüne yansýsýn. Sen henüz kendine yardým edememiþken baþkasýna nasýl yardým edebilirsin? Bu
durumda sen olsa olsa kendini usta yerine koyup
seni izleyenleri çýrak konumuna indirgersin. Yani
Resim: “Baðýþlama” Thomas Faed, 1874

egonu þiþirmek için onlarý kullanýrsýn. Sen önce
egonun gölgesini üzerinden kaldýr. Ýçindeki ýþýk
dýþa vursun. Varlýðýn tanrýsal ýþýkla parlasýn. O
zaman aydýnlatma senin doðal halin olur ve ne yapsan yardým yerine geçer.
KOMÞUNU KENDÝN GÝBÝ SEV
Yine bir gün kendini Buda öðretisine adamak
üzere biri gelir ve kendine göre hayli cömertçe bir
bildiride bulunur: "Maddi-manevi tüm hazinelerimi
dünyaya vermeye söz veriyorum. Ancak bir
komþum hariç. Onu hiç sevmiyorum. Buda önce
gülümser ve þöyle der: " Sen þimdilik bütün
dünyayý unut ve sadece komþuna odaklan, ona ver.
"Adamýn aklý karýþýr, bakýþlarý donuklaþýr ve Buda
neden öyle yapmasý gerektiðini açýklar: " Ýçinde
birine karþý biriktirdiðin kýzgýnlýk ve kin diðerlerini
sevmeni engeller, içindeki kini baðýþlayarak
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sevgiye dönüþtürmen ise en baþta seni özgürleþtirir.
Ýþte o zaman gerçek anlamda herkesi sevebilir ve
gönülden verebilirsin. Ve yine o zaman vereceðin
her þey gönülden geleceði için gerçek devâ olur."
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nasýl deneyimleyeceksin? Senin onlarý affedip
baðýþlaman seni tahmin bile edemeyeceðin þekilde
özgürleþtirip içsel olarak zenginleþtirecektir."
GÜLYÜZLÜ ÖNERÝSÝ

SEVGÝ DIÞLAMAZ
Çin'de de buna benzer bir olay yaþanýr.
Bodhidharma Çin'e gittiðinde bir adam ona gelir ve
sorununu dile getirir: "Sizin öðretilerinizi izledim.
Zamanýmýn büyük bir bölümünü meditasyonla
geçirdim. Ve sonuçta içimde sadece insanlara deðil,
hayvanlara , bitkilere, taþlara, nehirlere, tüm evrene
karþý büyük bir þefkat hissettim. Ancak þöyle bir
problemim var: "Ne yapýp etsem de bir komþuma
þefkat duyamýyorum. Bütün varoluþu içime alsam
da o komþumu dýþarýda býrakabilir miyim? Çünkü
onu sevmem çok zor, neredeyse imkânsýz gibi bir
þey…"
Bodhidharma yaraya tuz basarak þöyle söyler:
"O zaman meditasyonu býrak. Sevgiden söz etmeyi
de bir yana at. Çünkü bütün varoluþu kucaklamayan, birini bile dýþarýda býrakan sevgi, sevgi
deðildir. Çünkü gerçek sevgi ayýrt edici deðildir.
Kimseyi dýþlamaz. Seven bir gönül kimseye kapýlarýný kapamaz. Zira sevgi bizi herkese ve her þeye
açar. Sevgi, kollarýn kucaklamaya hep açýk olmasýdýr. Sevgi içinde baðýþlayýcýlýk gibi tanrýsal bir öz
taþýr ve karþýlýk beklemeden koþulsuz olarak verir"
Baðýþlayýcýlýk Tanrý'nýn bize ulaþan en yüce
mirasýdýr. Ve insaný Tanrý'ya en çok benzeten özelliði ve güzelliðidir. Böyle dönüþtürücü bir sevginin
simyasý üzerine Zerdüþt þunlarý söyler. "Asla
yeryüzüne ihanet etme; o senin annendir. Ve insanlarý sakýn unutma. Onlarýn engelleri olabilir, onlar
senin düþmanlarýn olabilir. Onlar seni pek çok þekilde mahvetmeye çalýþmýþ olabilir. Onlar seni çarmýha germiþ olabilir. Seni ölümüne taþa tutmuþ ya
da hapsetmiþ olabilirler. Sen yine de onlarý gönlünden çýkarma. Onlar ne yaptýlarsa bilinçsiz olduklarý
için yaptýlar. Sen onlarý affetmezsen kim affedecek?! Ve affetmenin yüceliðini Tanrýsal hazzýný

"Bizim Celselerimiz'de anlatýldýðý gibi dine
inananlarýn arttýðý bir dönemde bir gülyüzlü, ona en
yakýn olan birine sorar: "Baðýþlamayý öðrendin
mi?" Ona en yakýn olan da "Þüphesiz öyleyim"
der. Gülyüzlü ise ona þunu söyler: "Ama ben
þimdi senin çevrendekilerinden gayrý hiç kimseye el verip hatýr sorduðunu görmüyorum."
Bunun üzerine gülyüzlü'nün yanýndaki:
"Baðýþlamakla, hatýr sormanýn o kadar yakýn
ilgisi var mýdýr?" diye sorar. Gülyüzlü cevaplar:
"El verip hatýr sormayýp, gönül almadan hiç
tanýmadýðýn kiþiyi bilesin ki baðýþlamaya fýrsat
olmaz. Sen herkese el verip herkesin hatýrýný
sormalýsýn. Biz öyle yapmalýyýz öyle çoðalmalýyýz."
Gerçekten de insan sadece sevdiðini baðýþlayabilir. Sevgi ise bir yerde emektir. Gerçek sevgi;
sevgi pratikleri yaparak, tokalaþarak, hatýr sorarak,
o kiþi ile ilgilenerek ona gönlümüzde yer vererek
gerçekleþir. O nedenle insan sevdiði zaman, sevdiði
için, sevdiði birini rahatça affedip baðýþlayabilir. Ve
sadece sevginin sýcaklýðý insana bunu yaptýrabilir.
O yüzden sevgiyi sözde býrakmamak, günlük
yaþamýmýzda eylemlerimize ve deneyimlerimize
geçirmek gerekir.
ÜÇÜNCÜ ÞIK
Ýsa, nehrin kenarýndaki kumsalda oturmaktadýr.
Kalabalýk bir insan topluluðu,önlerine zina iþlemiþ
bir kadýný katmýþ olarak, onun yanýna gelirler.
Kadýnýn iþlediði günahý söyledikten sonra "Ne
diyorsun?" diye Ýsa'ya sorarlar. Asýl amaçlarý onu
sýnamak ve köþeye sýkýþtýrmaktýr. Eski kutsal
metne, Tevrat'a göre kadýnýn taþlanarak recmedilmesi gerekmektedir. Onlara göre Ýsa'nýn iki
seçeneði vardýr. Eðer "Affedin" derse, o zaman ona
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þunu sorcaklar: "Sen kutsal yasalara karþý mýsýn?
Hani sen kutsal metinleri yerine getirmek için geldim, yýkmak için deðil" diyordun. Ya da "Tevrat'ýn
kurallarýna göre yargýlayýn" dese bu defa "Senin
sevgin, þefkatin, baðýþlayýcýlýðýn nerede kaldý?"
diyecekler.
Onlara göre Ýsa bu ikilem içinde sýkýþýp kalacak
ve bir çýkýþ yolu bulamayacaktýr. Oysa Eduardo
Bono'nun "po" dediði üçüncü bir seçenek vardýr.
Bu ne evet demektir ne de hayýr. Tamamen farklý
üçüncü bir yol önermektedir. Buna göre Ýsa tarihte
ilk kez po diyen kiþidir. Beklenmedik bir hamle ile
karþýsýndakilere þah diyerek onlarý mat eder. Gözü
dönmüþ kalabalýða baþýný çevirip bakarak bir yandan da parmaðýyla kuma þekiller çizerek þöyle
söyler: "Hiç günahý olmayan ilk taþý atsýn."
Kalabalýktan her biri kumda çizilen þekillerde
günahlarýný görerek ve söylenen sözün etkisiyle
çarpýlmýþ olarak ellerindeki taþlarý yere býrakýrlar
ve geri çekilirler. Derken kalabalýk kaybolur sadece
kadýn Ýsa'nýn yanýnda kalýr. Ayaklarýna kapanarak
"Ben bir günah iþledim kötü kadýným. Beni cezalandýrabilir misiniz?" der. Ýsa kadýný elinden tutup
kaldýrarak ve gözlerinin içine bakarak sevgi
yasasýný dile getirir: "Ben kimim ki yargýlayayým.
Bu seninle Tanrý arasýndadýr. Eðer yanlýþ olduðunu
farkedip, bir daha yapmazsan baðýþlanýrsýn." Kadýn
Ýsa'nýn yanýnda kalýr ve onun en yakýnlarýndan biri
olur. Ýþte sevginin dönüþtürücü kimyasý budur: "Bir
hayat kadýnýn çamurundan bir azizenin heykelini
çýkarýr!.."
Gerçek sevgi; saygý, emek, sabýr, affedicilik,
vericilik, hoþgörü, fedâkarlýk gibi erdemleri baðrýnda taþýr. Sevginin açýlýmý bütün bu deðerleri de
gündeme getirir. Iþýðýn yedi renk içinde belirmesi
gibi, sevgi de yedi ayrý erdem içinde kendi güzel
yüzlerini gösterir. Sevginin her görüntüsü, Güneþ
misali insanýn içini ýsýtýr ve aydýnlatýr. Dahasý,
içimizdeki tanrýsal teli titreþtirir.
20. yüzyýlýn ortalarýnda, Anadolu'nun orta
yerinde kendi hallerinde bir karý koca yaþamak-
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tadýrlar. Adam görme engellidir. Ama bundan hiç
yakýnmaz. Sazýyla, sözüyle avutur kendini. Elinin
erdiði her yere de aðaç dikerek topraðý yeþillendirir
ve güçlendirir. Karýsý ve çocuklarý ile geçinip gitmektedirler. Derken günlerden bir gün karýsý baþka
bir adama gönlünü kaptýrýr, sevdalanýr. Koca bunu
görmez, ama hisseder. Eþine hissettiðini belli
etmez. Kadýn bir gece sevdiði adama kaçmaya
karar verir. Yavuklusu onu bir aðacýn veya 'o
aðacýn' altýnda beklemektedir. Birlikte kaçýp, kimsenin onlarý göremeyeceði bir yerde yeni bir yaþam
kuracaklardýr. Kadýn gecenin ortasýnda, kocasýnýn
uyuduðuna iyice emin olduðunda, usulca yataktan
kalkar. En yeni elbisesini ve ayakkabýlarýný giyer.
Sessizce evden çýkar, aþýðý ile buluþur ve nefes
nefese kaçmaya koyulurlar. Biraz soluklanmak için
mola verdiklerinde, kadýn ayaðýný sýkan ayakkabýyý
çýkarýr, eliyle içini yoklar. Bir de ne görsün?
Ayakkabýnýn tabanýndaki derinin altýnda bir tomar
kaðýt para vardýr. Kadýn bu paranýn buraya nereden
gelebileceðini düþünür ve gözleri yaþarýr.
Evde kalan kocasý, karýsýnýn onu terk edeceðinin
farkýndadýr. Bundan dolayý egosuna uyarak kýzýp
köpürmez. Yüzüne vurup utandýrmaya da yanaþmaz. Karýsýný özgür býrakarak þöyle düþünür: "Bu
kadýn yýllarca bana hizmet etti. Yemeðimi piþirdi,
çamaþýrlarýmý yýkadý, çocuklarýmý büyüttü. Benim
kadýným, gözüm, hayat arkadaþým oldu. Kýsacasý
bana çok emeði ve hakký geçti. Bugüne dek biriktirdiðim paranýn bir kýsmýný onun ayakkabýsýnýn
içine yerleþtireyim de, gideceði yerde, yaban elde
namerde muhtaç olmasýn."
Bu güzel düþüncesini uygulayarak bir insanlýk
örneði verir.Anadolu'da yetiþen, o kültürle yoðrulan
bu adam kim? Hepimizin tanýdýðý, bildiði, sazýyla,
sözüyle, tertemiz özüyle Âþýk Veysel!
Her ay dört beþ kadýnýn eþi veya ailesi tarafýndan
öldürüldüðü ülkemizde Âþýk Veysel bir anýt gibi
karþýmýzda duruyor ve gönül gözüyle bizlere bakýyor. Ve onun þahsýnda gerçek sevgi, baðýþlayýcý,
verici, feda edici yüzüyle bizlere gülümsüyor…

Nilgün Sarar'dan bugüne kadarki en etkili enerji þifa sistemi
TUNE® (Ayar), dünya ile ayný anda Türkiye'de!
Ailenize, arkadaþlarýnýza ve çevrenize þifa mý vermek istiyorsunuz?
Yaþamýnýzý geliþtirmek ve iyileþtirmek mi istiyorsunuz?
Hastalýk ve rahatsýzlýklarýnýzdan arýnmak mý istiyorsunuz?
Daha fazla bir þeyler olmasý gerekli diyor ve yeni deneyimlere
açýksanýz …

TUNE® seminerine
katýlmanýzýn tam zamaný!
Nilgün Sarar Kimdir?
"TUNE (Ayar) Seminerlerini Türkiye'ye
taþýyan Nilgün Sarar, 25 yýldýr enerji,
þifa ve aydýnlanma üzerine çalýþmalar
yapmaktadýr. Enerji çalýþmalarýna 1987'de
Berlin'de "Maharashi Transandantal
Meditasyon" ile baþladý. 1992 yýlýnda
Reiki usta eðitmeni oldu. 2000 yýlýnda
Almanya-Berlin'de Clinic Hypnosis
Practitioner (Klinik Hipnoz
Uygulayýcýlýðý) ve Amerika Birleþik
Devletleri - New Hamphire eyaletinde
KRYON ekibinden Peggy Phönix
Dubro'dan EMF Balancing Technique
(Elektro Manyetik Alan Dengeleme
Tekniði) usta eðitmeni, 2001'de Amerika
Birleþik Devletleri -Hartford eyaletinde
Vieanna Stibal'dan Theta Healing & DNA
Activation (Teta Þifasý ve DNA
Aktivasyonu) eðitmeni, 2002 yýlýnda
Fransa-Paris'te Eric Pearl'den
The Reconnection (Tekrar Baðlantý)
ortak eðitmeni, 2005 yýlýnda da Richard
Bandler'dan Neuro Linguistic
Programming NLP (Nöro Linguistik
Programlama) lisanslý eðitmen
sertifikalarýný aldý. The Reconnection
(Tekrar Baðlantý) ile ulusal ve uluslararasý
platformda yüzlerce kiþiye eðitmenlik ve
seans yaparak þifa daðýtan Nilgün Sarar,
uzun yýllar bu seminerlerin Türkiye
temsilciliðini baþarýyla yürüttükten sonra
2011 yýlý sonlarýnda, edindiði büyük bilgi
birikimini yansýtarak geliþtirdiði ve
bugüne kadarki en etkili þifa yöntemi
olarak tanýmladýðý TUNE - Ayar
seminerlerini dünya ile ayný anda
Türkiye'de hayata geçirdi. AlmanyaBerlin'de ikamet eden Nilgün SARAR,
TUNE Seminerlerini Türkçe, Ýngilizce ve
Almanca dillerinde gerçekleþtirmektedir.

TUNE®- Ayar seminerleri, enerji ile þifalandýrma konusunda
bugüne kadar okuduðunuz, uyguladýðýnýz, bildiðiniz, ve gördüðünüz
çok þeyin ötesinde gerçekleþen, inanýlmaz etkisiyle þaþýrtacak ve
þifa konusunda size bambaþka bir kapýyý açacak.

TUNE® Nedir?
Doðadaki en mükemmel organizma, insandýr. Ancak zamanla
ve yaþamýn getirdikleriyle, bu mükemmel mekanizmanýn ayarý
bozulabilir... TUNE®(Ayar), evrenin sonsuz enerjisi ile insan bedeninin
mükemmel uyumunu standart hale getirmeyi saðlayan benzersiz bir
þifa sistemidir.
Vücudumuzda bulunan ve bizi evrenin tüm enerjisine baðlayan
-insanlýðýn yaradýlýþý ve evriminden buyana geçen binlerce yýllýk
süreçte koptuðumuz- aksiatonal hatlarý (meridyen hatlarý da denir)
kusursuz bir biçimde onarýr.
Þifa sürecinde saðladýðý titreþim düzeylerini ve frekanslarýný
ayarlayarak yeni hatlar devreye sokar.. Enerji ileten bu hatlar, daha
önce saðladýklarý baðlantýlara ek olarak ýþýðý, bilgiyi ve sesi de taþýr.
TUNE® mevcut hatlarda ayarlama yaparak aktive ettiði evren-insan
bütünleþmesi yanýnda yeni oluþturduðu enerji hatlarýyla, enerji,
luminal ýþýk be bilginin alýþveriþine olanak tanýr. TUNE® þifa sistemi
ile yeniden ayarlanan DNA kodlarý, hücreler, organlar ve kemikler
asýl sonsuz kaynakla iletiþime geçer ve evrendeki hatlarý, bedendeki
hatlara uyumlar. Liflerle yeniden birleþimi gerçekleþir. Bu, yenilenme
ve iyileþme demektir.

TUNE Seminerleri
Size ne yarar saðlar?
TUNE'un temel hedefi, bedeninizi ve ruhunuzu güçlendirerek, yaþama
karþý olabilecek en güçlü þekilde durmanýzý saðlamaktýr.
TUNE® seminerine katýlým ve bilgi için :
Gülbeyaz Altun 0533 360 90 76 - 0212 287 70 83
info@tunetolife.com www.tunetolife.com
TUNE® seminerine katýlýn enerjinin ötesinde bir iyileþme yaþayýn !

Seminer katýlýmcý sayýsý sýnýrlýdýr.
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Karma ve Reenkarnasyon - II

Dinlerde
Reenkarnasyon’a Bakýþ
Derleyen: Zühal Voigt

Reenkarnasyon düþüncesinin, çeþitli zamanlarda, yer yer bütün dinlerde ve çeþitli düþünce
akýmlarýnda ortaya çýktýðýndan geçen sayýmýzda
söz etmiþtik.
Dünyaya defalarca gelip gitme inanýþýnýn
geçmiþine bakacak olursak, bu konunun yazýlý
kayýtlarda ilk ortaya çýkýþýnýn, Ýsa'dan 800 ilâ
600 yýl öncesinde, Hindistan'da Hinduizm'in en
eski belgelerinden "Upaniþad"larda olduðunu
görürüz.

Hinduizm düþüncesine göre, kendisi ölümsüz
olan insan ruhu, bedenin ölümünden sonra
yeniden doðarak baþka bir insan veya hayvan
bedeninde yeniden yaþar. Bunun nasýl bir yaþam
olacaðýný, bir önceki yaþamýnda yaptýklarý, yani
"karma"sý tayin eder. Ölümsüz olan ruhu Atman,
insan varlýðýnýn özünü teþkil eden Jiva ile birlikte, hep yeniden, yeni yaþamlara enkarne olurlar.
Ýyi bir karma ile öteki âleme geçen ruh, cennet
gibi tarif edilen yerlerde, kötü bir karma ile ölen
ise, cehennem misali katmanlarda, kötü karmasý
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tükeninceye kadar kalýrlar, sonunda yeniden
doðmak için. Bu zincirin kýrýlmasý, ancak ruhun
evrensel ruh içinde, yani "Brahman" da tabiri
caizse erimesiyle mümkündür. Bunun için, yani
Samsara denilen doðuþ-ölüm-yeniden doðuþ
halkasýný kýrabilmek için, çeþitli Hinduist
görüþler, çeþitli yollar ileri sürerler. Bilgi yolu,
davranýþ yolu, sevgi yolu gibi. Çeþitli yoga
çalýþmalarý ve meditasyon da bu yollardandýr.
Dua ve Tanrý'nýn merhametine bina eden Hindu
görüþleri de vardýr.
Budizm de reenkarnasyon ve karma öðretileri
üzerine kurulu olduðu halde, birkaç noktada
Hinduizm'den farklýlýklar gösterir. Bunlarýn en
önemlisi, insan ruhunun konumu üzerinedir.
Hinduizm bir bedenden diðerine seyahat eden ve
devamlýlýk arz eden ölümsüz bir ruhu kabul eder
ama Budizm'de, her insanýn ruhunun baðýmsýzlýðý ve bireyselliði ön plandadýr. Budizm'e göre,
reenkarnasyonlar boyunca devam eden deðiþmez
bir ruh yoktur, ancak fiziki ve ruhsal birimlerden
oluþan deðiþken bir "ben" vardýr. O zaman "bir
yaþamdan diðerine seyahat eden nedir?" þeklindeki bir sorunun cevabýný da Budizm þöyle
verir: Bu karmanýn nabýz atýþlarýdýr, birtakým
düþünce yapýlarýdýr, bunlar birbiri ardýndan
gelen yaþamlarý birbirlerine baðlarlar. Bu
düþünce þöyle bir misalle de açýklanýr: Benliði
yanan bir mum olarak tasavvur edin. Bu mum
tam sonuna kadar eridiðinde ve alev sönmeye
yüz tuttuðunda, bu alevle yeni bir mum yakýlýr.
Alev kalýcýdýr, yeni mum ise yeni bir insandýr.
Budizm ve Hinduizm'i bu yazýda yalnýzca
reenkarnasyon açýsýndan incelediðimizden, daha
derine inmeden, bu alandaki birkaç farklýlýðý
daha sýralayarak, reenkarnasyonun geçmiþi
konusuna devam edeceðiz.
Hinduizmin reenkarnasyon hedefinde
Brahman'a ulaþmak ve onunla bir olmak vardýr.
Brahman her þeyi var etmiþ olan ve herþey olan
evrensel ruhtur. Budizm ise yeniden doðuþlar
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zincirini kýrarak "aydýnlanma"nýn, yani
"Nirvana" ya varmanýn "hiç"liðe eriþmek
olduðunu kabul eder. Bir baþka farklýlýk da Tanrý
kavramýndadýr. Hinduizm çeþitli tanrýlar kabul
eder. Budizm'in kurucusu Buda ise, öðretilerini
bir Tanrý'dan aldýðýný hiçbir zaman ileri
sürmemiþtir ve aydýnlanmaya meditasyon ve
doða yoluyla ulaþtýðýnýn altýný çizmiþtir. Budizm
mutlak otoriteyi reddeder ve insanýn kendi
sorumluluðunu öne çýkarýr. Her iki din arasýndaki mühim farklýlýklardan biri de Hinduizmin
kast sistemini kabul etmesi, Budizm'de böyle bir
þeyin olmamasýdýr. Hinduizm'de reenkarnasyon
yoluyla, kast sisteminin kesin sýnýrlarý aþýlabilir
yani bir baþka hayatta daha üst veya daha alt bir
kast içinde doðmak olanaðý vardýr.
Yahudilik'te reenkarnasyon düþüncesi,
geçmiþi M.S. 1 yüzyýlda yaþamýþ olan haham
Jochanan ben Sakkai'ye kadar uzanan mistik bir
Yahudi geleneði olan "Kabala" da görülüyor.
"Gilgul" adý verilen yeniden doðuþ konusu
"Sefer ha-Bahir" (Aydýnlanma Kitabý) de
anlatýlýyor. Ayrýca muhafakazar Yahudi topluluðu Hasidikler (Chassidim) de reenkarnasyona
inanýyorlar ve dua kitaplarý olan "Siddur" da,
geçmiþ yaþamlarýnda iþledikleri günahlarýn
baðýþlanmasýný isteyen dualar var.
Hýristiyanlýk reenkarnasyonu resmen kabul
etmiyor ama ilk Hýristiyanlarda bu düþüncenin
hiç de yabancý olmadýðý biliniyor. Birçoklarýna
göre, ilk Hýristiyanlarca kabul edilen reenkarnasyon ve karma düþüncesi, kilise ileri gelenlerince sonradan dinin kapsamý dýþýna itilmiþ. Ýlk
Hýristiyanlardan olan ve reenkarnasyona inanan
Gnostisizm ( Bilenler) tarikatý M.S. 325'de
Ýznik'te toplanan Konsil'de kilise ileri gelenleri
tarafýndan dýþlanmýþ ve yine iddialara göre, bu
konuyla ilgili bölümler de o zaman Ýncil'den
çýkarýlmýþ. Ýsveçli reenkarnasyon terapisti Jan
Erik Sigdell "Reenkarnasyon, Hýristiyanlýk ve
Doðma" adlý eserinde bu konuyu etraflýca ele
alýyor. Burada anlatýldýðýna göre, kilise ileri
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gelenleri, reenkarnasyon düþüncesini, insanlarýn
kýyamet gününde bedenleriyle dirileceði dogmasýna aykýrý bulduklarý için dini kayýtlardan
tamamen yokediyorlar. Gnostisizm buna raðmen
yaþamaya devam ediyor ve daha sonra Fransa'da
Catharism olarak ortaya çýkýyor. Hýristiyanlýðýn
ilk esaslarýna göre yaþayan bu insanlar, kendilerini "Gerçek Hýristiyanlar" olarak tanýmlýyorlar. Zamanla halk içindeki popülerliði artan ve
nüfuzu kuvvetlenen Catharistler, kilise tarafýndan rakip olarak görülmeye baþlanýyor. 13.
yüzyýlda, o zamanlarýn birbiri ardýndan tahta
çýkan Fransa Krallarý ve ardarda gelen Papalarýn
iþbirliðiyle ve Engizisyonun yardýmýyla, kaâir
olduklarý gerekçesiyle yýllarca takibata uðruyor
ve sonunda büyük bir haçlý seferi düzenlenerek
tek tek takip ediliyor, öldürülüyor, yakýlýyor ve
yok ediliyorlar.
Ýslâm dini de, Hýristiyanlýk gibi, resmi olarak
reenkarnasyonu reddeder. Defalarca dünyaya
gelip gitme düþüncesi, kýyamet gününde dirilme
düþüncesine aykýrýdýr. Ama Ýslâm içinde de,
çeþitli akýmlarda reenkarnasyonun izlerine rastlanýr. Ýslâm dini sýnýrlarý içinde reenkarnasyondan söz edildiðini söyleyenler, bu düþüncelerini
genelde, Bakara Suresi 29. ayete ve Al-i Ýmran
Suresi, 28. ayete dayandýrýrlar.
Bakara Suresi: " (Ey insanlar) Siz Allah'ýn
(dediklerini) nasýl inkâr edersiniz ki, siz ölü idiniz, O sizi diriltti, sonra sizi öldürecek , sonra
sizi tekrar diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz. "
Al-î Ýmran Suresi: (Allah'ý kastederek)
"Geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirirsin,
diriyi ölüden, ölüyü diriden çýkarýrsýn.
Dilediðine hesapsýz rýzk verirsin."
Ýslâm'da Tasavvuf, bir anlatýma göre, insan
aklýyla eriþilemeyen gerçeklere sezgi yoluyla
ulaþmaya çalýþmak þeklinde tanýtýlmaktadýr.
Tasavvuf'ta yeniden dünyaya gelme olayýna
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iþaret edenler içinde en bilineni de Mevlâna' dýr.
Örneðin aþaðýdaki þiirinde Mevlâna'nýn, ruhun
seyahatini açýkça ve anlaþýlýr biçimde dile
getirdiðini görüyoruz.
"Ben cemadattan idim, öldüm,
yetiþen, geliþen bir varlýk, nebat oldum
Nebat iken öldüm, hayvan suretinde zuhur
ettim
Hayvanlýktan da geçtim. Hayvanken de öldüm
de insan oldum.
Artýk ölüp de yok olmaktan niçin korkayým?
Bir hamle daha edeyim,
Ýnsan iken de öleyim de melekler âlemine
geçip, kol kanat açayým."
Yine Ýslâm dinine baðlý olan, Ýsmaililer,
Dürziler, Nusayriler, Ýran'da bazý Þii fýrkalarý,
Alevi ve Bektaþiler gibi baþka inanýþ ve tarikatlarda da tenasüh adý verilen reenkarnasyon
düþüncesinin yaþadýðý ileri sürülür.
Antik Çaðdan Günümüze Reenkarnasyon
Dünya yüzündeki büyük dinlerin reenkarnasyona bakýþýna kýsaca göz attýktan sonra, bir de
içinde reenkarnasyonu barýndýran düþünce akýmlarýndan bazýlarýna yine kýsaca deðinelim:
Tarihte yazýlý ilk kayýtlara M.Ö. 476'da,
Yunanlý þair Pindar'ýn eserlerinde rastlanýyor. 6.
yüzyýlda yaþamýþ olan Pitagor da, bu düþüncenin
babasý olarak bilinir. Aslýnda reenkarnasyon
düþüncesi herhalde daha da eskidir ve yazýlý
kayýtlara geçmeden önce uzun zamanlar kulaktan kulaða aktarýlan bir bilgi olarak dolaþmýþtýr.
Yine Yunan filozoflarýndan Empedokles ve
Eflatun da reenkarnasyona öðretilerinde yer vermiþlerdir. Yunan filozoflarýnýn konuya doðu dinlerinden farklý olarak bakýþýnda, hedefin yaþamdaki kötü davranýþlarýn iyiliklere dönüþtürülmesi
yer alýr. "Ýlahi Komedi"nin yazarý Romalý þair
Virgil de eserlerinde konuya deðinir.

SEVGÝ DÜNYASI

Kuzey Avrupa'da yaþamýþ olan Keltler'in de
ruhlarýn bedenden bedene geçiþine inandýklarýndan, Roma Ýmparatoru Jül Sezar "Galya
Savaþlarý" adlý eserinde bahseder.
Bizans Ýmparatorluðu'nun son zamanlarýnda
yaþamýþ olan Filozof Plethon da dünyaya
defalarca gelip gitmeye inanýyor ve bunu
savunuyordu. Bu konudaki kayýtlarý ölümünden
sonra yakýldý.
1600 senesinde Roma'da Engizisyon tarafýndan kafir olduðu gerekçesiyle yakýlan papaz ve
filozof Giordano Bruno da reenkarnasyon
düþüncesine inananlardan biriydi.
18.yüzyýlda yaþamýþ olan Alman þair ve yazar
Gotthold Epfraim Lessing reenkarnasyon düþüncesini doðru bulduðunu açýkladýðýnda büyük ilgi
çekti. Dünyaya geliþ gidiþlerin insan bedeninde
olduðunu ve insan cinsinin eðitimi için olduðunu savunuyor ama hayvan olarak dünyaya
gelmeyi reddediyordu. Konu 19. yüzyýlda da,
Reenkarnasyona inananlar kervanýna Goethe,
Hebbel , Heinrich Heine, George Sand gibi ünlü
isimleri de katarak tartýþýlmaya devam etti.
Reenkarnasyon düþüncesine, yine 19. yüzyýlda yaþamýþ olan Alman Filozof Arthur
Schopenhauer yazdýðý eserler ve Kant ve
Eflatun'un görüþlerini Hinduizm ve Budizm'le
harmanlayarak ortaya koyduðu görüþleri ile
büyük çapta destek oldu. Ona göre yeniden
doðan þey, bireyin þuur altýndaki iradesidir ve bu
unsur her yeni yaþamda yeni bir akýl edinir.
Bugün, günümüzde batý dünyasýnda bilinen,
deneyli Reenkarnasyon anlayýþýnýn babasý
olarak, 1857'de "Ruhlar Kitabý" adlý eseri ilk
defa yayýmlanmýþ olan, Fransýz doktor ve
spiritüalisti Allan Kardec gösterilmektedir.
Reenkarnasyon düþüncesini geliþtiren ve
saðlamlaþtýran bir baþka akým da, 1857'de kurulmuþ olan Teozofi Cemiyeti olmuþtur.
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Kurucularýndan Helene Petrovna Blavatsky,
yazdýðý kitaplarda konuyu iþlemiþ, dünyaya geliþ
gidiþlerin amacý olarak "Nirvana" deðil, çeþitli
bedenlenmeler içinde insan ruhunun geliþmesini
göstermiþtir. Teozofi daha sonra, tüm Avrupa'da
geniþ yanký uyandýran bir baþka akýmý,
Avusturya'lý filozof Rudolf Steiner tarafýndan
kurulmuþ olan ve bugün de geniþleyerek varlýðýný devam ettiren Anthroposophie
(Antropozoflar) hareketini doðurmuþtur.
Böylece 19. yüzyýlda, özellikle ABD'de büyük
bir ivme kazanan Reenkarnasyon konusunu,
1953'de baþlattýðý araþtýrmalarla daha büyük bir
kitleye taþýyan da Kanada'lý Psikiyatr Ian
Stevenson olmuþtur. Ian Stevenson, özellikle
geçmiþ hayatlarýný hatýrlayan çocuklar üzerinde
yaptýðý araþtýrmalarla tanýnýr. Bu çocuklarýn
bedenlerinde, geçmiþ yaþamlarýnda geçirdikleri
çeþitli deneyimlerin, hastalýk veya kazalarýn
izlerinin bulunmasý da, olaylara olan ilgiyi daha
da arttýrmýþtýr.
Reenkarnasyonu kabul eden akým ve görüþlerde de çeþitli farklýlýklar bulunur. Bazýlarý bitki
seviyesinden baþlayarak, hayvan ve sonra insan
evresine geçildiðini düþünür, bazýlarý önceki
evreleri reddeder. Bazýlarý bu silsilenin yalnýzca
tek yönlü olduðu kanýsýndayken, bazýlarý da, bir
safhadan bir diðer safhaya geçiþin her zaman
mümkün olduðunu kabul eder. Sözün burasýnda,
"gerçek"le ilgili olarak anlatýlagelen, görmeyenlerle filin öyküsünü anýmsamamak olanaksýz.
Hani yaþamlarýnda hiç fil görmemiþ birkaç kiþi,
gözleri baðlanarak bir filin yanýna getirilmiþler
ve sonra elleriyle dokunduklarý þeyi anlatmalarý
istenmiþ. Hortumu tutan, fil uzun yuvarlak boru
gibi bir þeydir; kuyruðu tutan, küçük hareketli
bir þeydir; diþleri tutan, sert kocaman, uzun,
kývrýk bir þeydir demiþ. Dokunduklarý þey ayni
varlýk olduðu halde, her biri filin baþka bir
yerine dokunduðundan ve kendi açýsýndan tarif
ettiðinden, tarifler birbirinden tamamen farklý
çýkmýþ sonuçta.
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Gerçeðin çok yönlü ve çok büyük olduðunu,
bizim ise insan olarak aklýmýzýn ve
anlayýþýmýzýn sýnýrlarý bulunduðunu göz önünde
tutmayý yeðlersek, reenkarnasyon gibi, kapsamý
çok geniþ ve derin olan bir konuda daha ziyade
esnek kalmanýn, kendimize duvarlar ve engeller
koymadan düþünmeye çalýþmanýn faydasý olacaðý açýktýr. Tabii ki bunu yaparken de, fantezi
dünyasýna kaymamaya, ayaklarýmýzýn altýndaki
zemini de kaybetmemeye çalýþmalýyýz. Bu bir
denge meselesidir. Her insan da kendi dengesini
korumaktan kendisi sorumludur. Gerçeðini,
gerçeði kaybetmeden gitgide geniþletebilen, çýktýðý ebedi ve ezeli öðrencilik yolunda mutlaka
kazançlý olacaktýr.
Reenkarnasyon ile Terapi
19. yüzyýlda patlama yapan Reenkarnasyon
düþüncesi, dünyanýn hemen her köþesinde bu
konuyla ilgilenen araþtýrmacýlarýn artmasýyla,
deneysel bir araþtýrma þekline dönüþtü. Geçen
sayýmýzda yaþamýndan ve yaptýklarýndan kýsaca
söz ettiðimiz Alman araþtýrmacý Thorwald
Dethlefsen'in (1946-2010) yaptýðý hipnotizma ile
ekminezi (ruhsal geri götürme) deneylerinden
ikisinin protokollerinden bir kýsmýný, hem
defalarca dünyaya gelip gitmeyi, hem de geçmiþ
hayatlara yapýlan ruhsal yolculuðun nasýl bir
tedavi aracý olabileceðini göstermesi açýsýndan
aþaðýya alýyoruz.
Ýlk Deney
Dethlefsen'in ilk deneydeki hastasý,
Nurnberg'li 28 yaþýndaki Bayan Ýnge.
Depresyonlarý, sebepsiz korkularý var. Yalnýz
evden çýkamýyor, çýkarsa eve dönemiyor, sokakta herkesten korkuyor. Özellikle kadýnlara karþý
nefret hissediyor. Hamile kadýnlarý dövmek
istiyor ve onlarýn katil olduðunu düþünüyor.
Aynaya bakamýyor, yýllardýr berbere gitmiyor.
Neden olduðunu bilmeden, yakalanmaktan
korkuyor, günahtan söz ediyor.
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(Bu oturumda Ýnge, Hýristiyanlarýn takibata
uðradýðý ilk yýllarda, Roma'da Hýristiyanlýðý
kabul etmiþ bir ailenin genç kýzý olarak yaþadýðý
zamana gitmiþ durumda.)
"Dethlefsen- Çok rahat ve sakinsin. Anlat
neler oluyor.
Ýnge- Korkuyorum.
D-Þimdi hiçbir þey hissetmeyeceksin.
Yalnýzca seyrediyorsun. Derin nefes al ve bana
gördüklerini anlat.
Ý -Þimdi odun topluyorlar ve yerleþtiriyorlar.
Hemen yakmýyorlar, beklememiz gerek, gök
kýzýllaþýncaya kadar. Ama bana artýk etki etmiyor, çünkü....
D- Devam et...
Ý - Ben gidiyorum... kendimden
gidiyorum...uzaklaþýyorum...
D - Kendinden mi uzaklaþýyorsun?
Ý - Evet... uzaklaþýyorum..
D - Baþka bir þey görüyor musun?
Ý - Bilmem, hayýr...Ama güzel...Evet, çünkü
bedenlerimizi görüyorum...hepsini..Artýk hiçbir
þey acý vermiyor...ve güzel...
D - Þimdi ne hissediyorsun?
Ý - Kayar gibi...hep daha uzaða... Bu ses...
dünyayý sarýyor...Bu özgürlük..Farkediyorum..
Her þey ve hiçbir þey oluyorum...buradayým...
D - Ne dedin?
Ý - Buradayým ve oradayým..Ben, kendimden
dýþarý kaçmýþ bir þeyim..Þimdi gerçek ve tertemizim..Þimdi "ben"im...Muazzam bir þey..Evet
"ben"im..Ama görülür, duyulur, hissedilir bir
þey deðil..ama "ben"im.. Þimdi geri çekiyorum
kendimi..
D - Nereye?
Ý - Bilmiyorum.. Her þey müzik..Bilmiyorum,
bir adý yok...ama güzel..Bekliyorum..Bir þeyi
bekliyorum.. bir þeyin katýlaþtýðýný hissediyorum.. helezoni...
D - Peki.. Ama þimdi zamanda daha ileriye
gidiyoruz. Hep ileri.. Yüzyýllar birbirini takip
ediyor. 900 senesine geliyoruz.
Ý - Evet, þimdi bir bedene giriyorum. O kadar
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çok dönemeçleri var ki..içeride oluncaya kadar..
Yaþam kaçar gibi.. acaba yaþam kaçýyor mu?
Bilmem.. Hava..
D- Hayýr hava gitmiyor... Doðuyorsun..
Ý - Evet, bu hoþ... þimdi biliyorum...
D - Ne biliyorsun?
Ý - Ýnsan olacaðým...Biliyorum... Þimdi insan
olmak baþlýyor...
D - Derin bir huzur içini kaplýyor..
Korkmuyorsun..
Ý - Evet, öyle, biliyorum...
D - Ne hissediyorsun?
Ý - Huzur... huzur...Okyanuslar gibi, dünyayý
kaplýyor..Öyle bir his..Anlatýlmaz..gerçekten
güzel...(gülüyor)"
(Bu oturumda , yakýlma olayýný yeniden
yaþayan Ýnge'nin, buraya yer meselesinden
dolayý alamadýðýmýz daha önceki ve sonraki
oturumlarda, erkek kardeþini zehirleyerek
öldürdüðü ve bu yüzden bir mahkeme tarafýndan
mahkum edilerek yakýldýðý ortaya çýkar. Bunu
bir Roma'lý askerin kendisini kandýrmasý sonucu,
erkek kardeþinin, Hýristiyan olduklarýný ihbar
eden kiþi olduðuna inandýðýndan yapmýþtýr. Bu
yüzden annesi ve babasý Romalýlar tarafýndan
sürüklenip öldürülmüþtür. Ýnge yaptýðýnýn yanlýþlýðýný son anda anlar ama baþka kadýnlarla birlikte yakýlmaktan kurtulamaz. Geçmiþindeki bu
olay, depresyonlarýnýn, korkularýnýn, günah ve
yakalanma düþüncelerinin, kadýnlardan ve özellikle kendisinden nefret etmesinin sebebidir.)
Ýkinci Deney
(Bu deneydeki kiþi, Reenkarnasyon olayýný
merak eden ve kendisinde iþlemeyeceðine
inanan bir gazeteci haným. Geriye
götürüldüðünde ortaya çýkan ilk geçmiþ
yaþamýnda, Neuenbrook isimli bir köyde
yaþayan bir kýz çocuðudur.)
Dethlefsen - Adýn ne?
Person: Anna.
D - Baþka?
P - Schwenzer
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D - Heceleyebilir misin?
P - Tabii. Yoksa babam da kýzar. Babam
öðretmen.
D - Bu köyde mi?
P - Evet.
D - Babanýn adý ne?
P - Schwenzer.
D - Baþka?
P - Johann.
D - Ve annenin?
P - Anna.
D - Ve senin de adýn Anna?
P - Hmm.
D - Ne olacaksýn büyüyünce?
P - Öðretmen.
D - Þimdi kaç yaþýndasýn?
P - On ört.
D - Ne zaman doðdun?
P - Ýlkbaharda.
D - Tam bilmiyor musun?
P - Biliyorum. 17 Nisan'da.
D - Hangi senede?
P - 1832."
(Anna isimli kýz zamanda bir yýl daha ileriye
götürüldüðünde þu konuþmalar geçiyor) :
D - Ne yapýyorsun?
P - Çok kötüyüm.
D - Neden?
P - Nereye gideceðimi bilmiyorum.
D - Neden?
P - Arýyorum.
D - Ne arýyorsun, yeni bir iþ mi? (Anna o
zamana kadar bir evde temizlikte çalýþmakta)
P - Hayýr, nereye gidebileceðimi. Orada bir ev
var.
D - Annenle babanýn yanýna gidemez misin?
P - Bilmemeleri gerek.
D - Neyi?
P - Çocuðum olacak.
D - Neden eski iþinde kalmadýn?
P - Beni orada istemediler.
D - Nerede uyuyorsun þimdi?
P - Sokakta.
D - Çocuk kimden?
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P - Söyleyemem.
D - Neden söyleyemezsin?
P - O kimseye söyleme dedi, artýk istemiyorum.
D - Ne istemiyorsun?
P - (Derin iç çekmeler) Stör'e gideceðim.
(Stör dediði bir nehir)
D - Ne yapmak istiyorsun?
P - Nehire gireceðim.
D - Hangi senedeyiz?
P - 1849.
D - Hangi ayda?
P - Zannederim Mayýs, 14. Mayýs.
D - Kaç aylýk hamilesin?
P - Bilmiyorum."
(Daha sonraki konuþmalar da þöyle):
D - Akþam mý, sabah mý?
P - Sabah.
D- Sonra?
P - Nehre giriyorum.
D - Ne hissediyorsun?
P - Huzur...
D - Korkmuyor musun?
P - Hayýr, sadece huzur istiyorum.
D- Þimdi ne hissediyorsun?
P - Güzel...hafif.....
D - Neredesin?
P - Evde.
D - Nerede?
P - Her zaman oturduðum evde. Ama onlar
beni göremiyorlar.
D - Ne görüyorsun?
P - Her þeyi.. Annem "Ne ayýp, ne ayýp" diye
söyleniyor.
D - Anneni görüp duyarken ne hissediyorsun?
P - Hmm, biraz üzgünüm.
D - Baban ne diyor?
P - Hiçbir þey.. Üzgün...
D - Öldüðünü biliyorlar mý?
P - Ama ben ölmedim ki.
D - Peki ne oldun?
P - Ben hâlâ buradayým."
( Anna'nýn, bedenini terkettiði halde kendisini
yaþam dolu hissetmesi ve ölüm sözünü kendi-

SEVGÝ DÜNYASI

sine yakýþtýramamasý, öbür âleme yeni geçmiþ
bir varlýðýn ruh halini aksettiriyor.)
Gazeteci hanýmla baþka günlerde yapýlan oturumlarda da, Anna yine ayný tarihler ve ayný
olaylarla ortaya çýkýyor. Ýntihar olayýný, daha
önce de olduðu gibi yine aynen yaþýyor. Yani
müspet ilimin þartlarýndan olan tekrarlanan
deneylerde ayný sonuçlarýn ortaya çýkmasý, bu
deneylerde de gerçekleþiyor. Thorwald
Dethlefsen, reenkarnasyonu terapi için nasýl kullandýðýný þöyle anlatýyor:
"Terapiye baþlarken, hastalýðýn veya arýzanýn
belirtilerini öne çekip, hastanýn hipnoz içinde bu
belirtilerdeki duygusal içeriði yaþamasýný saðlarým. Ortaya çýkan duygu, bir çeþit kýrmýzý hat
olarak bana kýlavuz olur. Hastanýn zaman içinde
bu duygu boyunca geriye gitmesini ve bu duygunun ortaya çýktýðý yerlerde durmasýný isterim.
Bu þekilde hasta, geçmiþinde hep bu duygunun
ortaya çýktýðý olaylarý bana gösterir." Dethlfsen,
insanlarýn kendilerine travma yapmýþ olan olaylarýn kendisini unutabileceðini veya bastýrabileceðini, ama o travmanýn yarattýðý duygulardan
kurtulamayacaðýný söylüyor:
"Bir olayýn anýsý bastýrýlabilir ama o olayýn his
yönü ortadan kaldýrýlamaz. Bu duygu, olayýn
hafýzadan silinmesinden sonra bile, serbest
olarak varolmaya devam eder ve daha sonraki
bir fýrsatta, bastýrýlmýþ olaya benzeyen baþka bir
olaya ve duruma aksettirilir. Böylece belirti
halinde ortaya çýkar. Terapinin amacý, bu gidiþi
geri çevirmektir. Yani unutulmuþ veya bastýrýlmýþ olayý tekrar bilince getirmektir. Bunda
muvaffak olunursa, belirti ortadan kaybolur.
Çünkü hasta, belirtinin aslýnda çoktan geçmiþ
bir olaya ait olduðunun bilincine varacak ve
onun baþka yeni bir olayda olan aksini yok edecektir. Psikanaliz metodlarýnýn da yaptýðý budur.
Bu metodlar, kýrmýzý hat olarak benzer kavramlarý veya rüyalarý kullanmak þeklinde olabilir."
Gelecek sayýmýzda konuya devam edeceðiz.
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Geçen sayýmýzda hayatýna ve
felsefesine dair bazý görüþlerine yer
verdiðimiz Yunus Emre, Ýslâm-tasavvuf
geleneði içinde yetiþmiþ ve onun en
yüksek seviyelerine eriþmiþ bir velidir.
Çoðumuz Yunus'u bir ozan olarak tanýr
ve severiz, oysa ki onun
ölmezliðini saðlayan en büyük unsur,
felsefesi ve varlýða bakýþýdýr.
Biz burada onun asýrlarý aþan
düþüncelerinin bir kýsmýna kýsaca
deðinebileceðiz. Onu daha iyi
anlayabilmek için, içinde yetiþtiði
tasavvuf geleneði ve köklerinden de
ilgili baþlýklar altýnda kýsaca söz
edeceðiz. Özellikle varlýk, varoluþ,
birlik, bilgi kuramý, özgürlük ve insanýn
deðeri konularýnda kendine özgü
görüþlerini ifade etmeye çalýþacaðýz.

Yunus Emre
Hayatý ve Felsefesi -II
Derleyen: Nihal Gürsoy
Türk Edebiyatý tarihinde Yunus Emre'yi ciddiyetle araþtýrarak "Türk Edebiyatýnda Ýlk
Mutasavvýflar, Ýst. 1918" adlý çalýþmasýyla tanýtan Ord. Prof. Fuat Köprülü olmuþtur.

Köprülü'nün açtýðý yol onun öðrencilerinden
olan Abdülkadir Ýnan ve Abdülbaki Gölpýnarlý
ile devam etmiþtir. Yunus Emre Türk dili ile
eserler veren tasavvuf edebiyatýnýn ilk büyük
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þairidir. Þiirleri sehl-i mümteni denilen, herkesin
söyleyemeyeceði bir açýklýk ve kolaylýkla dile
getirilmiþtir. Ýslam tasavvufu Yunus'un bütün
þiirlerini kapsayan düþünce ve yaþama biçimidir
Yunus'un eserlerinden onun ümmi olmadýðýný
aksine edebi bilgilere, Hint-Ýran-Yunan mitolojilerine, Kuran-ý Kerim, hadis ve diðer Ýslamî
ilimlere sahip bulunduðunu görüyoruz.

On sekiz bin alemin cümlesi Bir içinde
Kimse yok Bir'den ayruk,
söylenir Bir içinde...
Cümle bir onu Birler, cümle ona
giderler
Cümle dil onu söyler, her bir
deðiþim içinde...

Ýslam tasavvufu edebiyatýnýn en önemli özelliklerinden biri þiirler yoluyla Ýslam öðretisini
halka ulaþtýrmýþ ve paylaþmýþ olmasýdýr. Yunus
Emre'nin dizelerindeki açýklýk, sadelik, dile
hakimiyet, samimiyet, lirizmle bütünleþerek
çaðlara damgasýný vurmuþ, sonraki yýllarda
yetiþen tüm tasavvuf ve tarikat þairleri onun
etkisinde kalmýþlar, fikri ve edebi þahsiyetlerini
onun düþünceleri ve þiirleriyle yoðurarak biçimlendirmiþlerdir. Þiirlerinde o kadar yalýn ve
samimi bir biçimde Hak'ka ve hakikate
yönelmiþtir ki, gönüller böyle bir ifadeye ilgisiz
kalamamýþlardýr. Üstelik halkýn öz dilini ve halk
þiirinin ölçüsünü kullanmýþ olmasý dizelerinin
Anadolu'yu kolayca Yunus'un rengine boyamasýný saðlamýþtýr.

Tasavvuf ayrýca insanýn Tanrý ile, insanýn
baþka insanlarla, insanýn kendisiyle iliþkilerini
de bir bütün içinde görmüþ ve açýklamýþtýr.
Giderek, toplum hayatýyla kaynaþmýþ, bir duyuþ,
düþünüþ ve inanýþ sistemi olarak kuramlaþtýrýlmýþtýr. Ýslamiyet'ten sonra VII. yüzyýlda
Araplar tarafýndan kurulan ilk tekkeyle birlikte,
Ýran'lý ve Türk düþünürler tarafýndan geliþtirilmiþtir. "Allah'ý nasýl bilebiliriz? Ýnsan nedir?
Yaratýlýþ nasýl gerçekleþmiþtir? Ýnsanýn dünyadaki yaþamýnýn anlam ve amacý nedir? Varlýðýn
baþlangýcý ve sonu nedir?" gibi fizik ötesi sorulara cevap arayan Tasavvuf Felsefesi Ýslam'ýn
kabulünden sonra Kuran'ýn ýþýðý altýnda hýzla yol
almaya baþlamýþ, Hallac-ý Mansur, Senai, Attar,
Cüneyd-i Baðdad-i gibi büyük üstadlarýn çalýþmalarýyla yeni düþünce ve görüþlerle beslenmiþtir. Mevlâna Celalleddin-i Rumi, tasavvuf
düþüncesiyle tarikat anlayýþýný birleþtirmiþ,
Mevlevilik tarikatýnýn temellerini atmýþtýr. XII.
Yüzyýlýn ortalarýna kadar süren ve yavaþ geliþen
tekkelerle onlara baðlý kurumlar bu yüzyýlýn
ortalarýna doðru hýzla büyümeye baþlamýþ,
Anadolu'da Hacý Bektaþ-ý Veli, Bektaþi
tarikatýnýn kurucusu olmuþ, giderek dört yüz
kadar tarikat kurulmuþ, böylece tasavvuf, tekke
öðretisi niteliði kazanmýþtýr. Büyük Tasavvuf
düþünürlerinin duygu, düþünce ve inançlarýný
tekkelerde daha çok þiirle dile getirmeleri yoluyla etkin ve yoðun bir tasavvuf edebiyatý oluþmuþtur. Tasavvuf felsefesi Ýslam ülkelerinde
bilim, edebiyat, müzik ve dans üzerinde çok
etkili oluþ bu ilim ve sanat dallarý Allah'a ulaþmanýn baþka bir yolu olarak kullanýlmýþtýr.

YUNUS EMRE FELSEFESÝNDE
TASAVVUF
Tasavvuf ve Tasavvuf kültürü öyle kolayca ve
kýsaca anlatýlabilecek bir mistik kuram deðildir.
Kendine özgü bir düþünce biçimi ve üslûbu
vardýr. Bu nedenle çoðu zaman tasavvuf ehli
insanlar zamanlarýnýn elit ortamlarýndan çýkmýþlardýr. Temellerinin Eflatun'da (Platon) aranmasý gereken Tasavvuf felsefesine göre evren
tek bir varlýktýr. Tasavvuf, Tanrý'nýn birliðini ve
evrenin oluþunu "Varlýk Birliði" (Vahdet-i
Vücut) anlayýþýyla açýklayan dini ve felsefi
görüþtür. Yaratýlan, Yaratýcýdan meydana
gelmiþtir. Kaynak ve öz Yaratan'dýr. Ýkisi birdir
bir anlamda. Yunus Emre'nin þiirlerinde bu
düþünce biçiminin derin izlerini görmek
mümkündür.
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Tasavvuf ehline göre
Tanrý, kendi vasýflarýndan
olan aþk ve sevgiyle evreni
meydana getirmiþtir. Onun için
aþk, Tanrý'ya has bir niteliktir. Aþk,
Tanrý'nýn simgesidir, sýrrýdýr. O nedenle
Tanrý'ya korku duyarak veya fayda
umarak deðil sevgiyle aþkla yaklaþýlmalýdýr. Tasavvuf düþüncesinin en
güçlü ve en etkin tarafý da budur.
Yunus Emre de kendisini bu aþk ile O'na
adamýþ, dünyanýn ve ahiretin beklentilerinden
arýnmýþ tüm varlýðýný aþkla yoðurmuþtur.
Aþaðýdaki satýrlarda bu arayýþýn ve adanmýþlýðýn yoðun duygularla dile getirildiðini
görüyoruz.
Ne varlýða sevinürem ne yokluða yirinürem
Aþkýn ile avunuram bana seni gerek seni
Aþkýn aþýklar öldürür aþk denizine daldurur
Tecelliyile doldurur bana seni gerek seni
Aþkýn þarabýndan içem Mecnun olup daða
düþem
Sensin dün-ü gün endiþem bana seni gerek
seni
Sufilere sohbet gerek ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek bana seni gerek seni
Eðer beni öldüreler külüm göðe savuralar
Topraðým anda çaðýra bana seni gerek seni
Cennet cennet dedikleri bir kaç köþkle bir kaç
huri
Ýsteyene ver onlarý bana seni gerek seni
Yunus durur benüm adum, gün geldükçe artar
odum
Ýki cihanda maksudum bana seni gerek seni...
Yunus Emre'nin anlatmaya çalýþtýðý aþka
(Tanrýsal Aþk) ulaþmak ve o duygularý algýlamak
için büyük bir kararlýlýk, üstün bir çaba, yakýcý,
içten bir arzu duymak gerekir. Yunus, bu yola
girenlere þöyle seslenir:

Canýný aþk yoluna vermeyen aþýk mýdýr?
Cehd eyleyüp ol dosta ermeyen aþýk mýdýr?
Nefs arzusundan geçüp, aþk kadehinden içüp,
Sohbetlerde baþ çatup durmayan aþýk mýdýr?
Yunus imdi ol dostun cefasýna sabreyle,
Yüreðine aþk odun urmayan aþýk mýdýr?
Yunus Emre dergah ve tarikat sahibi bir þeyh
deðildi. Onun dergahý bütün Anadolu idi. Öyle
ki, Anadolu halkýnýn sözlüðüne, iman, aþkmümin, aþk eri olarak geçmiþ ve Allah aþký
Yunus'la birlikte tüm bilinen aþklarýn üzerine
çýkmýþtýr. Tasavvuf felsefesindeki tecelli
anlayýþýna göre evrendeki tüm güzellikler ve iyilikler Tanrý'nýn varlýðýnýn eseridir. Bunun karþýtý
olan kötülük ve çirkinlikler ise dualite gereði
vardýr ve görevleri Tanrý'nýn bilinmesine,
gerçeðin ve hakikatin ortaya çýkmasýna yardýmcý
olmaktýr: "Kötülük olmazsa, iyiliðin deðeri bilinmez" gibi. Öyleyse, eksikli olarak fakat O'na
benzemek, O'na dönmek için yaratýlan insan,
nefsiyle mücadele ederek insan tabiatýný yenmeli, Tanrýsal özelliklerle donanmalý, O'na benzemelidir. Ýnsanýn dünyada olgunlaþmasý böyle
gerçekleþir. Tasavvuf inancýnda, insanýn nefsini
yenerek mutlak varlýða ulaþmasýna "Fenafillâh"
denir. Buraya gelinceye kadar insan çeþitli aþamalardan geçer. (Þeriat-tarikat-hakikat-marifet).
Nihayet Ýnsan-ý Kâmil yani olgun insan durumuna geldiðine "fenâfillâh" sonrasýnda da
"Bekabillâh"ýn eþiðine varmýþ demektir.
Tasavvufta "Nefsinden fani olanýn Hakk ile
baki olmasý" demek olan fenafillah-bekabillah
seviyeleri en son aþama, insanýn ruhunda bulunan tanrýsal yapýtaþýyla buluþmasý, aydýnlanmasýdýr. Yunus'un kendisinin de bu yollardan
geçtiðini þu mýsralarýndan anlamak mümkündür:
Aðla gözüm aðla gülmezem gayri
Gönül dosta gider gelmezem gayri
Ne gam bunda bana bin kez ölsem
Orda ölüm olmaz ölmezem gayri...
Yansýn caným yansýn aþkýn oduna
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Aksýn kanlý yaþým silmezem gayri...
Varlýðým yokluða deðiþmiþem ben
Bu gün cana baþa kalmazam gayri...
Fenâdan bakîye göç eder olduk
Yöneldim sol yola dönmezem gayri
Yunus, manevi sarhoþluk anlarýnda söylediði
þiirlerinde, Tanrý'da yok olduðunu, O'nun
gözüyle gördüðünü, diliyle konuþtuðunu,
Tanrý'nýn varlýðýyla dolduðunu düþündüren
ifadeler de kullanmýþtýr.
Hem batýnem, hem zahirem, hem evvelem,
hem ahîrem
Bu cümlesini yaratýp, tertip eden Yezdan
benim
Yoktur anda tercüman, andaki iþ bana ayân
Bin bir adý vardýr Yunus, ol sahib-i Kur'an
benem.
Tasavvuf tarihinde Enel-hak (Ben Tanrý'yým)
sözünü ilk Hallac-ý Mansur söylemiþ, bu sözleri
ve taþkýn ifadeleri nedeniyle medrese bilginlerinden bazýlarý öldürülmesini uygun görmüþlerdir. Daha sonra Bayezit-i Bestami
"Cübbemin altýnda Tanrý'dan baþka bir þey yoktur" sözünden dolayý çok sýkýntýlar çekmiþtir.
Muhyiddin-i Arabi'de, Mevlâna Celalledin-i
Rumi'de de buna benzer taþkýn sözler vardýr.
Medrese ehlinin bir kýsmý bu tip sözlerin
karþýsýnda olmuþ, söyleyenleri sapkýnlýkla
suçlamýþlardýr. Mutasavvýflar ise medrese
ehlinin bu kesimini Tanrý aþkýyla söylenmiþ,
göründüðünden öte anlamlar içeren bu sözleri
anlamamakla eleþtirmiþlerdir.
Yunus Emre elbette ki Ýslam Ýlâhiyatýný da çok
iyi biliyordu. Tam bir Müslüman'dý, yüce bir
imana ve inanca sahipti. Tanrý'ya son derece
saygýlýydý. O'nu her an yücelten, O'ndan yardým
dileyen pek çok þiir söylemiþtir. Bu þiirleri
okuyan birinin Yunus'un benlik iddiasýndan ne
kadar uzak olduðunu anlamamasýna imkân yoktur.

Hak Çalabým, Hak Çalabým, sencileyin yok Çalabým
Günahlarýmýz yarlýða, ey
rahmeti çok Çalabým
Kullar senin, sen kullarýn, günahlarý
çok bunlarýn
Uçmaðýna koy bunlarý, binsinler
Burak Çalabým
Yunus nûþ eyle belayý,
Yürü maksudun dileði
Hem inleyi, hem aðlayý
Yalvar kul, Allah'a yalvar
Yunus, katýlýklarýn ve taassubun insaný
deðildir. Baþlýca özelliði olan Tanrý'ya duyduðu
aþký gayet açýk ve samimi bir þekilde ifade
etmiþ, O'na ulaþma arzusunu ve özlemini þiirlerinde sýkça dile getirmiþtir. Yaþama amacýný ve
gayesini bulduðu, gönlüne sýðmayan, varlýðýndan taþan aþktan sözetmeden yapamaz, kabýna
sýðamaz. Aþaðýdaki þiirine kulak verelim.
Aþkým galip geldi, yüreðim harlar
Aþýk olan ar-ý namusu neyler
Behey Yunus sana söyleme derler
Ya ben öleyim mi söylemeyince...
YUNUS EMRE FELSEFESÝNDE
DÝN VE PEYGAMBERLÝK
Þüphesiz ki Yunus tam bir Müslüman'dýr; ancak bir din adamý olmamýþtýr. Ona göre bütün
kutsal kitaplarýn hepsi tek anlamlýdýr. Dinlerinin
amacýnýn ve anlamýnýn insanýn yücelmesine
hizmet etmek olduðunu görmüþ, dindeki biçimsel davranýþlara takýlýp kalmanýn insanlarý ilerletmek yerine özden uzaklaþtýrdýðýna inanmýþtýr.
Tanrý'ya giden yolun tüm insanlýðý bir gözle görmek, sevmek, saymaktan geçtiðini söylemiþtir.
Sen sana ne sanýrsan
Ayrýða da onu san
Dört kitabýn manasý
Budur eðer var ise...
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Bütün dinlerin aslýný idrak
etmiþ ve onlarýn üzerine
çýkarak Allah'ý, Allah'ýn yarattýðý insaný ve her þeyi sevmiþ
Tanrýsal birliði müjdelemiþtir.
Dört kitabýn manisin okudum hasýl
ettim
Aþka gelincek gördüm bir uzun hece

Yunus Emre'ye göre tüm mezhep ve tarikatlarýn hattâ dinlerin üzerine çýkmak gerekir.
Þiirlerinde tüm insanlýða da bu çaðrýyý yapmýþ,
bu görüþü, cesareti ve duyuþu istemiþtir. Ýnsanlýk
tahini yönlendiren en büyük inanç sistemi olan
dinlerin baðnazlýktan, þekilcilikten, kendini bilmezlerin elinde çýkar aracý olarak kullanýlmaktan kurtulmasý gerektiðini aksi taktirde görevlerini yapamayacaklarýný açýkça dile getirmiþtir.

imiþ...
Evren, Tanrý'nýn eseridir ve dünya geçici bir
intihan yeridir. Herkes ölümü er geç tadacaktýr.
Dünyada bulunmanýn gayesi benlikten kurtulmak, nefsi terbiye etmek, Yaratýcýnýn güzel
vasýflarýný örnek alarak O'na benzemeye çalýþmaktýr. Ýnsan ancak bu yolla O'na yaklaþabilir.
Ýstemegil Hakk'ý ýrak,
Gönüldedir Hakk'a durak
Sen senliði elden býrak
Tenden içeri candadýr...
Yunus Emre, Ýslam'ýn temel prensiplerine
gönülden baðlýdýr. Kuran-ý Kerim'in en derin
anlamlarýna ulaþabilen ender erenlerden birisidir. Sufidir yani tasavvuf ehlidir, ayný zamanda
tasavvuf üstadýdýr ve Ýslam filezofudur.
Olgunlaþma döneminde pek çok yeri gezmiþ,
halka düþüncelerini, þiir ve sözlerini aracýsýz
ulaþtýrmýþtýr.
Gelmiþ geçmiþ tüm peygamberleri sevgi ve
saygýyla anar. Peygamberlerin Allah'ýn rýzasýyla
geldiklerini ve görevlendirildiklerini insanlara
yol göstermekle yükümlü olduklarýný, her binin
güzel özelliklerini bazý þiirlerinde anmýþ,
Hz.Muhammed'e duyduðu özlemi bir þiirinde
þöyle dile getirmiþtir:
Arayý arayý bulsam izini
Ýzinin tozuna sürsem yüzümü
Hak nasip eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed caným arzular seni

Hakikatin manisin þerh ile bilmediler
Erenler bu dirliði riya dirilmediler...
Hakikat bir denizdir, þeriattýr gemisi
Çoklar gemiden çýkýp denize dalmadýlar...
Bunlar gelip kapýya þeriatta durdular
Ýçeri giribeni ne vardýr bilmediler...
Dört kitabý þerh eden, asidir hakikatte
Zira tefsir okuyup, manisin bilmediler...
Yunus adýn sadýktýr, bu yola geldin ise
Adýn deðþirmeyenler, bu yola gelmediler...
Her devrin kendi þartlarý, toplumsal ihtiyaçlarý
doðrultusunda ayný esaslarý içeren emirleri, bilgilendirmeleri, ödül ve cezalarý, ibadete dair
düzenlemelerini kapsayan dinler, insanlarý
günün þartlarý ve imkânlarý içinde doðru yola
yönlendirmeye çalýþan bir bütünlüktür. Bu
gerçeði kavramýþ olan Yunus Emre farklý
söylemleri, inancý, sevgisi, hoþgörüsü nedeniyle
zaman zaman onu baþka kaynaklara, baþka
akýmlara baðlamak isteyenlere þöyle seslenir.
Bana namaz kýlmaz diyen
Ben kýlarým namazýmý
Kýlarýsam kýlmazýsam
Ol hak bilir niyazýmý
Gelecek Ay: Konumuza kaldýðýmýz yerden
devam edeceðiz.
Kaynaklar: Yunus Emre, Bütün Þiirleri-Cahit
Öztelli; Yunus Emre'nin Felsefesi-Prof.Dr.
Ýbrahim Agâh Çubukçu, Yunus Emre-Henri
Benazus; Yunus Emre ve Tasavvuf-Abdülbaki
Gölpýnarlý
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Ahlâk - X

Ahlâk Ýle Din Arasýnda
Baþka Tür Ýliþkiler Olduðunu
Öne Süren Görüþler
Yalçýn Kaya

Buna ýlýmlý görüþ de diyebiliriz. Bu tür görüþler
için "inancýn özendirici rolü" baþlýðý da kullanýlýr.
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. Bu düþünce yapýsýný
savunan Ýngiliz asýllý Amerikalý filozof Stephen
Toulmin'e (1922-2009) göre: "Ahlâk ilkeleri
doðruyu nasýl seçeceðimizi gösterir; dinî inanç da
bu doðruya bütün kalbimizle sarýlmamýz için bize

yardýmcý olur. Herhangi bir dine
inanmadýðý halde ahlâk ilkelerine
uyan bir insanýn, dinin ahlâk için
yararsýz olduðunu iddia etmesi
doðru deðildir. Belki öyle kiþiler
vardýr ki hiçbir yardýma gereksinim duymaksýzýn kendi ahlâk
problemlerini büyük bir kolaylýkla çözebilirler; ama
böyle insanlarýn varlýðý, ahlâksal yaþamýmýzda
bizim bir takým yardým ve özendirmelere, örneðin
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
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kutsallýðýndan söz eder ve inan sahibi kiþinin öldürmenin kötülüðü yanýnda yaþamýn kutsallýðý
kavramlarýný inanma yardýmýyla birleþtirdiðini
söyler.
Kimi kutsal kitaplarda yer alan, inanç taþýmayan
kiþileri öldürmenin hiç de günah sayýlmayacaðýný
söyleyen âyetleri görmezden gelmek koþuluyla bu
söylemlere güvenebiliriz.
Burada akla þöyle bir soru geliyor: Tanrý'ya inanmayan 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: Teistik
dinler için bu denli kutsal olan yaþam, nasýl olmuþ
da yüzyýllarca süren, halen de sürmekte olan din
savaþlarý ile söndürülmüþ? Ýnsanlarý akla gelmedik
iþkencelerle ezen, onlarý salt düþündüklerini
söylediler diye odun ateþlerinde yakanlar da ayný
ahlâksal kanýtlara dayanmýyorlar mýydý?
Ýnan sahibi kiþinin ahlâksal yönüne inanç boyutunu ekleyerek daha üst bir düzeye ulaþmasý savý
bir bakýma doyurucu kanýtlara dayanmýyor. Tanrý
adýna birçok 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,
agnostikler 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.
Dinî 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
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iliþkide dua ve tapýnmalarýmýzýn nesnesi olan Tanrý,
ahlâksal seçimlerimizde de gözetilmesi gereken bir
kutsal otorite olacaktýr.
Bu durumda dinî inançlarýmýz, ahlâksal deðerlerimizi ya doðrudan etkileyecek ya da kendilerine
uygun düþen seçimleri destekleyecektir. Teologlarýn
dediðine bakýlýrsa bu durum dinî 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 zorladýðýný hissedebilir. Ýþte
Tanrý'nýn varlýðýna inanma, bu gibi durumlarda
güvenilir bir yardým kaynaðý olabilir."
Teologlara göre dinî 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. Pek de doyurucu olmayan bu
yaklaþýmda en büyük eksik "insanýn kendisini
yargýlama yetisi" diye tanýmlanan vicdan kavramýndan söz edilmemiþ olmasýdýr.
Dinî bir inanç sahibi olmayan kiþinin kötülük
yapma durumunda hesap vereceði -toplumsal
yasalar dýþýnda- bir otorite olabileceði, bunun da
onun vicdaný olduðu rahatlýkla öne sürülebilir.
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
Spartalýlarda 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
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arasýndaki iliþkiyi görmek ise ayrý bir þeydir.
Saltýk ahlâkýn yeterli olabileceðini, bunun inanç
ile baðlantýsýný kurmanýn yanlýþlýðýný vurgulayan
ateist düþünürler, dinî 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 yapýyorsa" 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 ahlâk dýþý bir anlam vermek
yanlýþ olur. Korku zoruyla da olsa kiþiyi ahlâklý
olmaya yönlendirmenin neresi yanlýþ?
Teologlarýn düþünce sistematiðine göre insan,
Tanrý'nýn kendisini cezalandýracaðýný varsayarak
kötülük yapmaktan vazgeçerek iyi olmanýn zevkine
varacak, sonunda cezayý aklýna bile getirmeden iyi
olma yolunu da tutacaktýr. Eðer dinin öne sürdüðü
biçimiyle tedbirli görüþ, ahlâksal yetkinlik için bazý
kiþilere bu olanaðý saðlýyor ise, dinleri ahlâk
alanýnýn dýþýna itmek, hele zararlý görmek hiç de
akýlcý deðildir.
Gene teologlara göre tedbirli bir ateist ile tedbirli
bir teist arasýnda þu fark vardýr: Tedbirli ateist, salt
yasalardan ve toplumun deðer yargýlarýndan

SEVGÝ DÜNYASI

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 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 göz ardý etmemek gereklidir.
Dinî Ýnanç ve Ahlâkýn
Yararlýlýk Açýsýndan Ýncelenmesi
Dinbilimcilere göre aþaðý yukarý her gerçek dindar kiþi, dinî inancýn yararlý olduðunu kabul eder.
Üstelik o kiþi dinin hem yararlý hem de doðru ve
iyi olduðunu birlikte kabullenir. Dindar kiþi -gerçek
bir dindar kiþi- bir inanç dizgesini salt yararlýlýk
(utilitarist ve pragmatik) açýdan deðerlendirme
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yoluna gitmez.
Ýnanç dizgesini
salt yarar açýsýndan ele alanlarý
ve dinî inancý
salt pragmatik
açýdan savunanlarý ateist-agnostik bir düþünür
olan Russell þiddetle eleþtirir:
"Ben, dinin
doðru olduðunu
ve dolayýsýyla
ona inanmanýn gerekli olduðunu öne süren bir
insana saygý duyarým. Fakat salt iþe yaradýðý için
dine inanýlmasý gerektiðini söyleyen ve onun doðru
olup olmadýðýný sormanýn bir zaman kaybý
olduðunu iddia edenlerin tutumunu, ahlâk açýsýndan
son derece çirkin bulurum."
Benzer biçimde, bir baþka ateist düþünür R.
Robertson þöyle der: "Din ya doðrudur, bu durumda onun öðretilmesi ve yaþanmasý gerekir; ya da
doðru deðildir bu durumda ondan vazgeçmek
düþünsel ve ahlâksal bir dürüstlük olur. "Ben aslýnda dinin doðruluðuna inanmam, fakat o, bazý insanlarýn ahlâklý olmalarýna yararlý olmaktadýr; bundan
dolayý da onun devam etmesini istemekteyim" biçiminde özetlenen bir tutum tam anlamýyla yüz
karasý bir tutumdur."
Yararcýlýk felsefesi (utilitarisme) genellikle bize
bütün sonuçlarý dikkate almamýzý söyler, öyle ki bu
sonuçlar Tanrý'nýn varlýðý konusunu da içine alýyorsa, onun da dikkate alýnmasý gerekir. Örneðin bir
ateist ya da rasyonalist kiþi Tanrý düþüncesi için
"teþekkür ederim ben kullanmýyorum" dese de bir
yararcý gerek görürse -gerçekte varlýðýna inanmasa
bile- Tanrý düþüncesini baþ tacý edebilir. Bir baþka
defasýnda, gerek görürse o düþünceyi kolayca yadsýyabilir yeter ki yararsýzlýðýna inansýn. Teoloji ile
yararcýlýðýn uzlaþabileceðini kabul eden bu tür
görüþlere "theological utilitarisme" adý veriliyor. Bu
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felsefenin kurucusu sayýlan Stuart Mill þöyle
demektedir: "Ýnsanýn, kendisine nasýl davranýlmasý
istiyorsa baþkalarýna da ayný biçimde davranmasý,
kendisini ne kadar seviyorsa komþusunu da o kadar
sevmesi faydacý ahlâk anlayýþýnýn ideal bir ilkesini
oluþturur."
Mill, yararcýlýðýn tanrýsýz bir ahlâk öðretisi
olduðuna karþý çýkar ama öte yandan da dinin ahlâk
için vazgeçilmez bir ilke oluþunu kabul etmez.
Ahlâký dine dayandýrmanýn tehlikeli olduðunu,
çünkü böyle yapýlýnca ahlâk konularýný bir tartýþma
ve eleþtiri konusu olmaktan çýkarmak gerektiðini,
bunun ise yanlýþ olduðunu öne sürer.
Sonuç: Teizmin ahlâk anlayýþýna yöneltilen
suçlamalarýn önemli bir kýsmý, doðrudan doðruya
teizmi ilgilendirmekten çok teist olduklarýný öne
sürenlerin tutum ve davranýþlarýyla ilgilidir. Bu
eleþtirilerde gerçek payýnýn hayli yüksek olduðunu
kabul etmek gerekir. Tanrý'ya inandýðýný ve onun
buyruklarýný yerine getirdiðini sanan birçok kiþinin
ahlâk ilkelerini hiçe saydýðý az görülen olaylardan
deðildir.
Zamanla bir alýþkanlýk haline getirilen dinî
görevlerin yerine getirilmesi ile ahlâksal duyarsýzlýk, yan yana ve belki de psikolojik hiçbir rahatsýzlýða neden olmadan yan yana yürüyebilmektedir.
Teologlara göre böyle bir yaþam süren kiþi için
"inancýna göre yaþayan tutarlý bir dindar" demek
olanaklý deðildir.
"Dindar bir kiþi eðer davranýþlarýnda ahlâklý
deðilse ya sahtekârdýr, ya da batýl bir dine inanmaktadýr. Bir insan, iyi bir filozof olduðu halde ahlâklý
bir kiþi olmayabilir. Ahlâksýz filozof olur, fakat
ahlâksýz dindar olamaz. Dindarlýk, içeriði nedeniyle
dindarca yani ahlâklý olarak yaþamayý gerektirir.
Gerçek dindar kiþi inancýný tüm boyutlarý ile
yaþamýnýn her alanýnda duyar ve uygular. Bu öylesine bir boyut kazanýr ki o, baþkalarýnýn ahlâksal
dedikleri þeyi, iman yaþamýnýn ayrýlmaz bir parçasý
olarak görür, takdir eder ve yaþar."
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Zalimliðin Koyu Karanlýðýnda Ýken
Hayra Açýlan Kapýyý Gördü
Nelda Bayraktar

“Zulüm,
adaleti kuþanan varlýðýn
onu kaybetmesi midir
yoksa henüz
bulmamýþ hali midir?”
Sizce insan zalimliðinin en koyu karanlýðýndayken hayra ve sevgiye açýlan kapýyý görebilir mi?
Veya insan öyle bir varlýktýr ki, alnýndaki ýþýk aslýnda gönlüne damlamaktadýr da, kritik kütleyi oluþturan o an geldiðinde gerçeði görebilir, çünkü Bizi
Sevgisinden Varedenimiz doðru ile yanlýþ arasýna
set koymamýþtýr ve insan yanlýþtan doðruya doðru
(veya tam tersi de mümkün olabilir) adým atabilir
mi demeliyiz? Silinmesine imkân olmayan kopkoyu bir leke olan kötülüðünü silebilir mi insan?
Bir insanýn bu denli köklü deðiþim göstere-

bilmesinde, ilâhi bilgilerin ve öðretilerin etkisi ve
katkýsý ne derece olmaktadýr?
Aþaðýda Hindistan'daki Maurya Hanedaný
Ýmparatoru Ashoka'nýn ilginç hayat hikâyesini
okurken onun gerçeði ve hayrý bulmak için neden
zalimliðin koyu karanlýðýna girmek zorunda olduðunu sorgulayacaksýnýz. Çünkü Ashoka hayrýn ve
sevginin kapýsýnýn bir kez ardýna geçtiðinde artýk
hiç bir þeyin eskisi gibi olamayacaðý bir yere adým
atmýþ oluyor. Ve artýk ruhu kendini adeta sevgiden
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ve hayýrdan alýkoyamayacak biçimde muhteþem bir
dönüþüm gerçekleþtiriyor. Bu þaþýrtýcý hikâye ister
istemez yukarýdaki sorularý sormanýza neden olacak
ve muhtemeldir ki, cevap bulma ihtiyacý içine gireceksiniz.

pek çoðunu gözünü bile kýrpmadan ateþe atabiliyordu. Ayrýca korkunç bir iþkence hücresi inþa ettirmiþ,
içine daima cehennem gibi yanan ateþ koydurmuþtu. Bu nedenle ona "Zalim ve Azgýn Ashoka" ismi
verilmiþti.

Ashoka Maurya ya da sadece Ashoka (M.Ö 304232) herkes tarafýndan Büyük Ashoka diye bilinen
Maurya Hanedanýnýn Hint imparatoruydu. Hindistan yarýmadasýnýn neredeyse tamamýna M.Ö. 269
ila 232 yýllarý arasýnda hükmetmiþti. Hindistan'ýn en
büyük imparatorlarýndan birisi olan Ashoka yaptýðý
askeri seferler sayesinde Hindistan'ý bugünkü sýnýrlarýna ulaþtýran kiþi olmuþ, atalarýnýn fethetmekte
baþarýsýz olduðu Kalinga Krallýðý'ný da ele geçirmiþti.

Ashoka bu özellikleriyle tahta geçtiði ilk sekiz
yýl içinde Hindistan'ý neredeyse bugünkü sýnýrlarýna
kadar geniþletti.

Ýsminin anlamý ise, öz annesi sonunda bir erkek
çocuk dünyaya getirebildiði ve "Artýk acýsýz ve
kedersizim" dediði için Sanstritçe'de: "acýsýz ve
kedersiz" anlamýna geliyordu. Ama aslýnda çok
çirkin bulunduðu için babasý tarafýndan uzun yýllar
yüzüne bakýlmamýþ, kucaða bile alýnmamýþtý. Tüm
bunlara raðmen Ashoka korkusuz bir avcýydý ve bir
efsaneye göre bir aslaný sadece tahta bir çubukla
öldürmüþtü. Macerayý çok severdi ve iyi eðitilmiþ
bir savaþçýydý. Çok iyi kýlýç kullanýrdý. Bu nedenle
herkes ondan korkar ve onu kalpsiz birisi olarak
görürdü. Bu özellikleriyle Ashoka tahta çýkmaya
namzet gösterilen kiþilerin arasýna girmiþti bile.
Ashoka tahta geçebilmek için kendisine engel
gördüðü hanedan mensuplarýný (ki bunlar arasýnda
kardeþleri de vardý) içi yanan kömürlerle dolu olan
çukurlarda canlý canlý yaktýrdý. Bu þekilde 99 tane
kardeþini, en küçük kardeþi muaf olmak üzere
öldürttü.
Çok kötü, zalim, sinirli ve öfkeli birisi olarak
nam salan Ashoka tahta geçtikten sonra, emrindekileri bir sadakat testine tabi tutmuþ, bu sýnavý geçemeyen 500'ünü öldürtmüþtü. Ashoka'nýn 500 kadýndan oluþan bir haremi vardý. Bu kadýnlardan bir
kaçý onu aþaðýlayacak bir cümle sarfedecek olsa

Ashoka oldukça kana susamýþ bir kral olmasýna
raðmen Kalinga Krallýðý'ný fethettikten sonra Buda
öðretilerinin sýký bir takipçisi haline geldi. Kalinga
baðýmsýzlýðýna ve demokrasiye düþkünlüðü ile bilinen bir krallýk idi. Monarþik parlamenter demokrasisiyle özel bir konuma sahipti. Kalinga Savaþý
Ashoka tahta geçtikten sekiz yýl sonra vuku buldu.
Bu korkunç ve zalim savaþta 100 binden fazla
asker ve çok sayýda sivil hayatýný kaybetti. 150 bin
kiþi ise yerinden yurdundan edildi. Kalinga zaferini
kazanan Ashoka olmuþtu ama savaþ meydanýnda
oraya buraya atýlmýþ cansýz bedenleri ve her yerde
yanan evleri, annesiz, babasýz kalmýþ çocuklarý ve
bebekleri gördüðünde hasta oldu ve büyük bir piþmanlýk içinde þunlarý haykýrdý:
"Ne yaptým ben? Eðer bu bir zafer ise, yenilgi
nedir o halde? Bu bir zafer mi yoksa yenilgi mi?
Bu bir adalet mi yoksa adaletsizlik mi? Bu bir
kahramanlýk mý, yoksa hezimet mi? Masum çocuklarý ve kadýnlarý öldürmek bir yiðitlik midir? Bunu
imparatorluðumu geniþletmek ve zenginliðimi
çoðaltmak için mi yoksa baþka bir krallýðý veya
saltanatý yok etmek için mi yaptým? Birisi kocasýný,
diðeri babasýný, çocuðunu veya doðmamýþ
çocuðunu kaybetti… Þu cansýz bedenlerin
çöplüðüne bakýn! Bunlar zaferin mi yoksa yenilginin mi iþaretleri? Buradaki akbabalar, kargalar ve
kartallar ölümün veya kötülüðün mü habercileri?
Ashoka Hinduizm'e inanýyordu ama onun
devrinde Buda öðretisi her yana yayýlmýþtý. Bazý
kaynaklar Ashoka'nýn aslýnda Buda öðretisiyle
önceden tanýþtýðýný söylüyor. Savaþ alanýndaki
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görüntülerin korkunçluðunu iliklerine kadar yaþayarak hisseden Ashoka'nýn Budizm'e iyice dönmesi
veya aslýnda gönlündeki gerçeðin parýldamasý
Kalinga Savaþý'nýn yapýldýðý o meydanda gerçekleþiyor.
Ashoka iþte bu müthiþ deðiþimi yaþadýðý o andan
itibaren mevkiini, kabul ettiði yeni öðretiyi daha da
yükseltmek ve devlet politikasýný bu esaslar üzerine
temellendirerek kullanacak, ününü eski Roma ve
Mýsýr'a kadar ulaþtýracaktý.
Kalinga savaþýnýn hemen ardýndan Budizm'i
devlet dini haline getirerek, sýnýrlarý dýþýnda da
öðretilmesini saðladý. Ashoka'nýn tarihte bilinen en
büyük özelliði Budizm'i devlet uygulamalarýna
sokabilmesi ve spiritüel esaslý bir devlet politikasý
yaratabilmesiydi. Ashoka Budizm'in bir dünya dini
haline gelmesinde kilit rol oynamýþ olan kiþidir.
Dünyanýn en büyük, en zengin ve en güçlü çoklu
etnik eyaletlerine sahip olan ülkelerden birisinin
barýþ sever lideri olarak anýlmayý hak eden Ashoka,
asýrlar sonra bile bugün tüm dünyada örnek bir
lider olarak gösterilmektedir. Þiddet içermeyen
seküler bir devlet etiðinin uygulanmasýný saðlamasý
onun en büyük örnekliði idi. Bu tarz bir Budist
krallýkta kral kendi emirlerini kanunlaþtýrmak
yerine, kurallarý uygulayabilmek için Budist
sagha'larýn (Keþiþlerin) onayýný ve desteðini
kazanmaya çalýþýyordu.
Nitekim, Ashoka'nýn örneðini takip eden diðer
krallar da manastýrlar kurdular ve rahiplere özel bir
önem atfettiler. Bir çok idareci de çatýþma ve anlaþmazlýðýn çözümünde de bu usulü kullandýlar. Bu
tarz bir geliþme ister istemez bir çok Güney Doðu
Asya ülkeleri arasýnda yakýn bir iliþkinin doðmasýna neden oldu. Bunlar monarþiyle dinsel hiyerarþi
arasýnda bugün bile hâlâ görülebilen bir yapýnýn
oluþmasýna hizmet etti. Öyle ki bugün Tayland'ýn
devlet destekli Budizmi ile Thai kralýnýn geleneksel
rolü hem dinsel hem de seküler bir liderlik stili
olarak hâlâ belli olmaktadýr.
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Geriye kalan hükümranlýðý süresince hayvanlarýn
bile gereksiz yere öldürülmesine karþý koyan
kanunlar çýkardý ve uygulattý. Zevk için avcýlýk
yapanlar bile karþýlarýnda Ashoka'nýn kanunlarýný
buldu. Gýda amaçlý et kesimi sadece ihtiyaç oranýyla kýsýtlandý ama bunun ötesinde halk vejetaryen
olmaya özendirildi. Ashoka ayrýca hapiste yatan
mahkumlara da lütufkâr davranarak yýlýn bir günü
dýþarý çýkmalarýna izin verdi. Üniversiteler inþa
ettirerek halkýnýn yüksek eðitimine önem verdi.
Ayrýca ticaret ve ziraat için de sulama ve ulaþým
sistemleri kurdurdu. Sýnýrlarý içinde her kim yaþýyor ise dinleri, politikalarý ve kastlarý ne olursa
olsun onlara eþit biçimde davrandý. Sýnýrlarý dýþýnda
yaþayan diðer halklara da düþmanca deðil saygýyla
yaklaþtý.
Hayvanlar için tarihteki ilk hastaneleri kuran
Ashoka oldu. Ayrýca Hindistan'ýn her yerine ulaþabilen yollar inþa ettirdi. Hayret verici bu
dönüþümün ardýndan Ashoka'ya, Sanskritçe'de
Dhamma'nýn Takipçisi anlamýna gelen
Dhammashoka ismi verildi. (Dhamma: Buda
öðretisinin özü anlamýna gelir.) Ashoka, Dhamma
ilkelerini içinde þiddetin bulunmadýðý tam tersine
tüm kesimlerin ve fikirlerin birbirine tolerans gösterdiði, ana ve babaya biat edildiði, Brahmanlara ve
diðer dinlerin hocalarýna ve din adamlarýna saygý
duyulduðu, arkadaþlara özgürce, hizmetkârlara
insanca ve tüm insanlara cömertçe davranýldýðý
ilkeler olarak ilan etti. Bu ilkeler hiç bir dinsel ve
sosyal grubun karþý çýkamayacaðý etik davranýþ
ilkeleriydi.
Ashoka ile ilgili elde edilen bilgilerin çoðu onun
hükümranlýðý boyunca taþlarýn ve sütunlarýn üzerine yazdýrdýðý oyma yazýlardan elde edilmiþtir. Bu
yazýlarýn hepsinde kraliyete ait asil bir dokunuþ ve
þefkatli bir sevgi sezinlenir. Vatandaþlarýna daima
kendi evlatlarýymýþ gibi hitap etmiþtir. Bu yazýlar,
Budist ahlâký yüceltmiþ ve þiddeti kesin dille reddetmiþtir. Bu yazýlarda ayrýca Kalinga Savaþý ve
halk idaresiyle ilgili özel ve yararlý bilgiler de
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bulunmaktadýr. Bu sütunlarýn en önemlisi kumtaþýndan yapýlmýþ olan Sarnath'daki Ashoka
Sütunu'dur. Bu sütunda dört tane aslan sýrta sýrta
vermiþ biçimde durmaktadýr ki bu, modern
Hindistan Cumhuriyetinin ambleminde de yer
almaktadýr.
Ashoka'nýn emirlerinin yer aldýðý sütunlarýn
üzerinde bulunan diðer bir önemli figür ise Ashoka
Tekerleði veya Çakrasý'dýr ki bu merkezde birleþen
ve dýþ çembere doðru açýlan 24 tane çubuk bulunan
bir tekerlek idi. Çakra Sanskritçe bir sözcük olup
döngü veya kendini tekrarlayan bir süreç anlamýna
geliyordu. Bu süreç ise zamanýn döngüsünü ve
dünyanýn zamanla birlikte nasýl deðiþtiðini
simgeliyordu. Tekerlek hareketi sembolize ediyordu. Atalette ölüm vardý. Harekette ise yaþam vardý.
Bu çakra da günümüz Hindistan'ýn resmi bayraðýnda yer almakta ve dinamizmi ve barýþçýl bir deðiþimi sembolize etmektedir.
Ashoka vatandaþlarýna karþý duyduðu hislerle
ilgili þunlarý yazdýrmýþtý: "Herkes benim
evladýmdýr. Ben onlarýn babasý gibiyim. Her baba
evlatlarýnýn iyiliðini ve mutluluðunu ister. Ben de
herkesin daima mutlu olmasýný diliyorum."
Bu yazýlarýn bazýlarýnda insanlar ve hayvanlar
için bazý bitkisel ilaçlarýn üretimine destek verdiði
de yazýlýdýr. Bu bitkilerin hem yetiþtirilmesine hem
de baþka ülkelerden getirilmesine ön ayak olmuþtur. Yollar boyunca hem insanlarýn hem de hayvanlarýn hayrýna kuyular kazdýrmýþ ve aðaçlar diktirmiþ
olduðunu yazmýþtýr.
Mauryan hükümdarý Ashoka eðer arkasýnda bu
tarz yazýlý emirleri býrakmamýþ olsaydý, çaðlar
geçtikçe tarihin karanlýklarýnda kaybolabilirdi.
Ashoka ardýnda Hindistan'ýn ilk yazýlý lisanýný
býrakan hükümdar oldu.
Artýk bir Budist imparator olan Ashoka,
Budizm'in insanlar için olduðu kadar tüm hayvanlar
ve bitkiler için de faydalý bir din olduðuna inandý.
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84 bin tane dini özellikte kubbe yapý (stupalar) ve
rahipler için özel evler inþa ettirdi. En baþarýlý
rahiplerinden bir çoðunu Suriye, Ýran, Mýsýr, Eski
Yunan, Ýtalya ve Anadolu, Nepal, Çin, Moðolistan
ve diðer ülkelere yolladý. Ayrýca kendi ailesinin
bireylerini de komþu ülkelere yollayarak spiritüel
esaslarýn yerleþmesine ve öðretilerin yayýlmasýna
hizmet etti. Rahiplerin kutsal metinleri biraraya
getirip, yazýlý bir þekle sokmasýný saðladý. Bu
amaçla hiç bir yardýmý esirgemedi. Adýna vihara
denilen entellektüel merkezlerin geliþtirilmesine
hizmet etti. Ashoka Budizm dýþýnda faaliyet
gösteren hiç bir dine zarar vermediði gibi onlarý
ortadan kaldýrmaya da çalýþmadý. Tam tersine onun
tarafsýz bir kral olmasý herkesin Budizm'e yönelmesine yol açtý denilebilir. Ashoka Üçüncü Budist
Konsil'ini topladýðý için de tarihte önemli bir isme
sahiptir.
Ashoka'nýn geriye býraktýðý yazýlý emirlerinden,
komþu ülkelere ihtiyaç duyduklarýnda doktorlarýný, hastanelerini, kuyularýný, hanlarýný tahsis
ederek insani yardýmlarda bulunduðunu ve gereken
zamanlarda da onlara bitkisel ilaçlar gönderdiðini
anlýyoruz. Ashoka ayrýca komþu ülkelerde yaþayan
hayvanlara da yardým ediyor, hem kendi hem de
komþu ülkelerde aðaçlar ektiriyordu. Köleliði,
zevk için avlanmayý, balýk tutmayý ve ormanlarý
yok etmeyi yasaklayan tarihteki ilk hükümdardý.
Ayrýca idam cezasýný da kaldýrmýþ ve komþu
ülkelerin de aynýsýný yapmasý için onlarý ikna etmeye çalýþmýþtý. Ashoka vatandaþlarýna anne ve
babalarýný ve rahipleri sevip saymalarýný da emretmiþti. Bunun dýþýnda vatandaþlarýndan çok çalýþmalarýný ve diðer dinlere de saygý duymalarýný
istemiþti. Ashoka'ya göre diðer bir dine zarar vermek, insanýn kendi dinine zarar vermesi anlamýna
geliyordu. Ashoka'nýn vatandaþlarýndan en fazla
istediði þey yaþamlarýný, uyum, barýþ sevgi ve tolerans içinde sürdürmeleriydi. Kendi halkýna:
"Evlatlarým" diye hitap ediyor ve kim ne zaman
arzu ederse ve ihtiyaç duyarsa onu görebileceðini
bildiriyordu. Paralarýný biriktirmelerini ve onlarý
ahlâksýz iþlerde harcamamalarýný emrediyordu.
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Batýlý tarihçilere göre Ashoka insanlýk tarihine
birliði, barýþý, eþitliði ve sevgiyi öðreten ilk liderdi.
Ashoka'nýn amacý artýk sýnýrlarýný geniþletmek deðil
sadece ve sadece vatandaþlarýnýn mutluluðunu
saðlamaktý. Onun uygulamalarý sayesinde imparatorluk sýnýrlarý içersinde hiç bir iç savaþ veya
karýþýklýk yaþanmadý. Þiddetten nefret etmesi, barýþ
ve sevgiyi vurgulamasý, insanlarý dinlerine ve ýrklarýna göre ayýrmamasý onu diðer krallardan ayýran
en önemli özelliði oldu. Ashoka öðrencilere, fakirlere ve yetimlere ve yaþlýlara da her türlü sosyal,
politik ve ekonomik yardýmda bulundu. Ona göre
nefret nefreti, sevgi duygusu ise sevgiyi doðurabilirdi. Ayrýca vatandaþlarýnýn mutluluðu bir kralýn
mutluluðu idi. Kýlýç sevginin yerini asla tutamazdý
ve onun kadar güçlü olamazdý. Kadýnlarýn
eðitimine özel bir önem verdi. Kadýnlarýn dini
kurumlarda görev almalarýný da saðladý. Ashoka bu
nedenle imparator olmanýn karmaþýk özelliðiyle
rahipliðin basitliðini harmanlayabilmiþti. Bu nedenlerden dolayýdýr ki tüm çaðlarýn imparatoru olarak
anýlmakta ve Dünya tarihinin önemli bir kilometre
taþý olarak gösterilmektedir.
Bu yeni moral devlet felsefesi (politik felsefe)
Budizm'den nasýl etkilenmiþti?
Ashoka'nýn devlet politikasýnýn temelinde
Buda'nýn öðretileri vardý. Buda insanlara baðýmsýz
olmayý, cömertliði ve baþkalarýna hayýr yapmaya
özendirmiþ, idarecilerin servetlerine ve maddeye
baðlý olmamalarý gerektiðini ve ellerindeki insanlarýn hayrýna harcamalarý gerektiðini öðütlemiþti.
Ashoka da aynýsýný yaparak servetinin çoðunu
insanlarýnýn iyiliði ve rahatlýðý için harcadý. Ýnsanlarýn gölgelik yerlerde dolaþmasý için her yere
Banyan aðacý ektirdi. Buda bir kralýn zamanýný ve
sahip olduklarýný insanlarýnýn iyiliði için feda
etmesi gerektiðini öðütlemiþti. Ashoka günün her
saatinde vatandaþlarýnýn kendisini görebilmelerini
saðladý. Öyle ki emir vererek, günün her hangi bir
saatinde ister yemek yerken, ister kadýnlarýnýn
dairelerinde olsun, ister yatakta her nerede olursa
olsun vatandaþlarýnýn ihtiyaç duyduklarýnda ken-
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disini görebileceklerini söyledi. Buda, öðretilerinde
insanlarýn mutluluðu için adil ve þiddetten uzak bir
yönetimle yönetilmelerini ve iktidarlarýn mutlaka
savaþý önleyerek veya sakýnarak barýþý saðlamasý
gerektiðini öðütlemiþti. Ashoka ise canlý varlýklarýn
her türünün öldürülmesine ve onlara zarar verilmesine karþý çýkan emirler yazdý. Öyle ki: "Karþýnýzdaki kiþi yanlýþ bir þey yapsa dahi ona zarar vermemeli ve tarafsýz kalmalýsýnýz" emrini verdi. Ashoka
fetih politikasýný, spiritüel fetih olarak deðiþtirdi.
Buda, öðretilerinde toleransý ve krallarýn vatandaþlarýyla arasýnda kurmasý gereken uyumu öðütlemiþti. Ashoka ise vatandaþlarýnýn inançlarýna ve
fikirlerine hürmet etti ve birbirinden oldukça farklý
olan toplumun her kesimine saygýyla davrandý.
Rahipleriyle birlikte ülkeyi sýkça gezdi ki vatandaþlarýyla temas kurabilsin. Ashoka'nýn rahipleri
hem onun felsefesini yayýyorlar hem de ülkenin
gidiþatý ile ilgili Ashoka'yý bilgilendiriyorlardý. Tüm
bunlara raðmen Budizm öðretisini zorla hiç kimseye öðretmedi.
Ashoka Buda'nýn aþaðýdaki 10 emrini Devlet
Ýdaresinde ve Politikasýnda Uygulamayý baþarmýþ
bir liderdir:
- Baðýmsýz ol ve her türlü bencillikten sakýn
- Yüksek bir ahlâki karaktere sahip ol
- Vatandaþlarýn hayrý ve iyiliði için kendi zevklerinden fedakârlýk yapmaya her zaman hazýr ol
- Tam anlamýyla dürüst ve güvenilir ol
- Ýyi ve nazik ol
- Vatandaþlara iyi bir örnek teþkil edebilmek için
basit bir hayat sür
- Nefretin her türünden kurtul
- Þiddet uygulama
- Sabýrlý ol
- Barýþ ve uyumu saðlayabilmek için halkýn
fikrine saygý duy
Ashoka yukarýdaki esaslara göre oluþturduðu yeni politikasýný halkýna þu yazýlý emirlerle duyurdu:
1. Hiç bir canlý öldürülmeyecek veya kurban
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edilmeyecektir
din mensubu tarafýndan yararlý bulunmuþtur.
2. Sýnýrlarým dahilinde yaþayan tüm insanlara ve Böylece Dhamma kral ve vatandaþlarýnýn her türhayvanlara týbbi yardým saðlanacaktýr
lüsü arasýndaki baðý oluþturmuþ ve herkes birbirine
3. Her beþ yýlda bir rahiplerim tüm imparatorkarþý ayný ahlaki, dinsel ve sivil zorunluluklarý
luðu baþtan baþa dolaþarak Dhamma'yý öðretecekduyarak yaþamýþtýr.
lerdir
4. Herkes annesine, babasýna ve rahiplere saygý
Günümüzdeki politik felsefe arayýþý göz önüne
duymalýdýr.
alýndýðýnda, Ashoka'nýn emirleri yeryüzünde
5. Tüm mahkûmlara insanca davranýlacaktýr
yaþayan her ulusun spiritüel esaslara dayalý bir
6. Vatandaþlarýmýn iyiliðini ve hayrýný
politik sistemle yönetilmesine anlamlý bir katkýda
ilgilendiren her þey, nerede olursam veya ne iþle
bulunduðu söylenebilir.
meþgul olursam olayým bana anýnda bildirilmelidir
7. Tüm dinler insanlarýn kendilerine dönmelerini
Ashoka 1992 yýlýnda tarihin en etkili figürleri
ve kalp temizliðini arzu ettikleri için bizim açýmýz- arasýna seçildi. 2001 yýlýnda hayatý film haline
dan makbuldürler.
getirildi. Hindistan Mauryan Hanedanlýðýnýn ünlü
8. Baþkalarýndan hediye almak yerine, elimdeki- kralý Ashoka dünya tarihinde örnek gösterilen liderleri ihtiyaç duyan rahiplere ve Brahman'lara verlerden biri haline geldi. Öyle ki Ýngiliz Tarihçi H.G
meye tercih ederim.
Wells onun için þöyle diyecekti: "Asohka, tarihte
9. Dhamma'ya duyulan saygý ve hocalara
gelip geçen binlerce kral arasýnda tek baþýna bir
usulünce yapýlan davranýþlar ve tutumlar diðer her
yýldýz gibi parlamaktadýr."
türlü dünyevi kutlamadan evladýr.
10. Vatandaþlarýnýn Dhamma'ya saygý duymadýkASHOKA'DAN BÝZE
larý bir ülkenin kralý için þan ve þöhretin hiç bir
anlamý yoktur.
Yukarýdaki hikayeyi okuyunca tarihte insanlara
11. Ýnsanlarýn birbirlerine verecekleri en güzel
çokça zulümler yapmýþ diðer liderler için: "Keþke
hediye Dhamma'dýr.
onlar da benzer deðiþimleri yaþamýþ olsalardý"
12. Kendi dinini fazla adanmýþlýktan dolayý
diyoruz. Örneðin Kazýklý Voyvoda veya Hitler'in de
yüceltirken, diðer dinleri hor gören aslýnda kendi
zalimliklerinin en koyu karanlýðýnda aniden hayra
dinini alçaltan ve ona zarar verendir. Ýþte bu neden- ve sevgi kanalýna geçiþ yaptýklarýný hayal
le dinler arasýnda bir irtibat ve temas olmasý iyidir.
ettiðimizde, Ashoka'nýn yaþamýþ olduðu ender
13. Bir ülkeyi Dhamma ile fethetmek, silah
dönüþümü daha iyi anlayabiliriz.
zoruyla fethetmekten daha üstündür. Ancak yine de
silah kullanýlmak zorunda kalýnmýþ ise, bunu en
Ashoka'nýn ilk baþtaki zalimliði baþta da
hafif þekilde ve toleransla yapmak gerekir. Ashoka
söylediðimiz gibi yüzünden okunuyordu. Öyle ki
görüldüðü üzere doðruluk yoluyla fethetmeyi silah
ona "Zalim ve Azgýn Ashoka" ismini vermiþlerdi. O
zoruyla fethetmenin yerine
bu zalimlikten ve kötülükten
koymuþtur. Þiddetin hiç bir
kendini kurtaramayabilirdi de.
türüne geçit vermediði için
Ýnsanoðlu öylesine ilginç bir
tarihin en güçlü ve en etkili
varlýk ki, kötülük yapan veya
“Zalimler için
liderlerinden birisi olmuþtur.
suç iþleyen kiþi, eylemlerinin
baðýþlanma
Dhamma'nýn ahlâki davranýþçamuruna iyice bulaþtýðýnda
dileyiniz”
larý düzenleyen ilkeleri herkes
temizlenmek yerine, onun
tarafýndan kabul gördüðü için
içinde daha da debelenmeyi
ülkesinde yaþayan her türlü
seçiyor.
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Aslýnda býrakýn büyük suçlarý, kendimizi arýndýrma yolunda ilerlerken ayaðýmýza takýlan küçük
çakýl taþlarýný kolaylýkla ve bir çýrpýda temizleyemememizin nedeni de bu olsa gerek. Örneðin
sürekli yalan söyleyen, kýskanan veya öfkelenen
birisi çevresini alýþtýrdýðýný ve kendince güçlü
olduðunu düþündüðü bu imajýn dýþýna çýkabileceði
halde, belki de ne yaparsa yapsýn asla tertemiz olamayacaðýný veya insanlarýn ona yepyeni gözlerle
bakmayacaklarýný ve baðýþlamayacaklarýný mý düþünüyordur acaba? Kimbilir belki de kendisini daha
da cezalandýrmak güdüsüyle hareket ediyordur.
Ashoka zalimliðinin koyu karanlýðýnda hayrýn ve
sevginin nasýl daha büyük ve üstün bir güç olduðunu anlýyor. Aslýnda kendisi büyük bir ülkenin kralý
ve iktidar gücünü elinde tutan kiþi olduðu halde,
kendisini esas büyütecek ve geliþtirecek olanýn
sevgi ve yapacaðý hayýrlar olduðunu fark ediyor.

zalimliklerinden çok daha aðýr basan, her seferinde
daha da çoðalan iyilikler ve hayýrlar býrakýyor.
Ancak, kötülüklerine ve zalimliklerine birebir
maruz kalmýþ ve bunlarýn korkunç ýstýrabýný
yaþamýþ olup da Ashoka'ya lanetler yaðdýrmýþ olanlar bunlarý kolayca unutamamýþ olabilirler veya
affetmiþ olmayabilirler. Ancak gelecekte torunlarýnýn da torunlarýnýn bile barýþ, sevgi ve huzur
dolu bir ülkede yaþayabileceklerinin garanti altýna
alýnmýþ olduðu bir ülkede bulunduklarýný idrak
ederek, en azýndan onlar adýna sevinerek ve rahatlayarak, belki farklý düþünmeyi seçenler de olmuþtur
aralarýnda.
Tanrýnýn bu tarz zalimlere nasýl baktýðýna gelince
Kuran'daki Neml Suresinin 11. Ayeti belki de bize
bir cevap sunabilir: "Ancak, kim zulmeder, sonra
(bu amelini) kötülüðün ardýndan iyiliðe çevirirse, o
takdirde (bilsin ki) þüphesiz ben, Gafûr (çok
baðýþlayan)ým, Rahîm (çok merhamet eden)im."

Elbet ki bunda Buda öðretilerinin etkisi yadsýnamaz. Ancak insanlarý deðiþtiren kutsal metinler
deðil, onlarý okuyup da içselleþtirmeleridir. Ashoka
muhtemelen Buda öðretileriyle tanýþmýþ, sempati
duymuþtu. Diline almasa bile öðretilerdeki ýþýk
aslýnda alnýndan gönlüne damlamaktaydý. Kalinga
savaþ meydanýndaki o korkunç görüntüler, kritik
dönüþümü gerçekleþtirmesine hizmet etmiþti.
Kötülüðün gerçekten
silinmesine imkân
olmayan koyu bir leke
olduðunu bilerek, insanýn
ardýnda kötülük býrakmamasý da gerekiyor.
Ashoka öldüðünde ardýnda kötülüklerinden ve

Alýntýlar:
BBC HD: Kral Ashoka Belgeseli
Dhammika, "The Edicts of King Asoka",
http://www.urbandharma.org/udharma/asoka.htm
l#ebook
http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_mean
ing_of_24_strokes_of_Ashoka_chakra#ixz
http://en.wikipedia.org/
wiki/Ashoka
http://www.teachindi
aproject.org/
“Ve onlara deyiniz ki:
Ashoka.htm
‘Ardýnýzda býraktýðýnýz, býrakacaðýnýz, http://www.britannica.
com/EBchecked/topic/
kötülük olmasýn;
38797/Ashoka

çünkü kötülük gerçekten
silinmesine imkân olmayan,
bir koyu lekedir.’”
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Ýnsanýn Yeniden
Ayarlanmasý
Canlý Kryon Celsesi,
7 Ocak 2012
Red Deer, Alberta, Kanada
Lee Carroll kanallýðý ile verilmiþtir
Çeviren: Necati Tarýman

Selamlar sevgili varlýklar. Ben Manyetik
Hizmetten Kryon'um. Odada deðiþiklikler olacaðýný
söylediðimden beri sanki sadece bir an geçmiþ gibi
bir duyguya kapýlýyorum ve onlarý da hissedebiliyorum. Perdenin öbür tarafýndan gelenlerin özelliði
þefkattir. Bununla birlikte, her zaman sorular da
vardýr. Bazýlarý, "Beni kimin ziyaret ettiðini nereden bileceðim? Ben falandan veya filandan korkuyorum ve celseye aracýlýk ettiðimde ben aðzýmý
açýyorum ve o anda neler olabileceðini bilmiyorum.
Evrendeki enerjiden herhangi bir bölümünün
buraya girmesine izin mi veriyorum?" gibi sorular

sormaktadýr. Ve biz de, çevrenizde bulunan meleklerin böyle bir þeyin olmasýna izin vereceklerini
düþünmeniz, ne kadar üç boyutlu düþündüðünüzü
gösteriyor diyoruz! Þefkat enerjisi ise, Tanrý'dan
kaynaklanmaktadýr. Eðer þefkat enerjisi deðilse, o
zaman sizden kaynaklanmaktadýr. Ýþ bu kadar basittir. Zihninizde sizin üzerinize atlamak için hazýr
olarak bekleyen çok sayýda enerjinin varlýðýný canlandýrmayýn, çünkü bu insan tarafýndan ortaya
atýlan bir öneridir. Tanrý'yý o kadar insanlaþtýrdýnýz
ki Ruh'un ne zaman elinizi tuttuðundan bile emin
olamýyorsunuz.
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Bu akþam bunlarýn deðiþmesine izin verin.
Biliniz ki nereye giderseniz gidin, sizinle birlikte
gelen bir maiyetiniz vardýr ve bunu nasýl isterseniz
o þekilde adlandýrabilirsiniz. Size ruhun bölünmesini açýklamak benim için çok zordur çünkü bu
olumsuz bir þeymiþ gibi görünmektedir ama çok
güzeldir. Nereye giderseniz gidin, her zaman üç
parçanýz vardýr. Aslýnda daha fazla parçanýz var
ama üç parça üç ana grubu temsil etmektedir.
Bunlardan biri Yüksek Benliðinizdir, ki bu da sizin
çekirdeðinizi oluþturmaktadýr. Size Yüksek benliði
nasýl açýklayabilirim? O sizin çekirdeðinizdir,
sizsiniz. O sizin daha yüksek düzeyde titreþen
parçanýzdýr. O sizin üstünüzde deðildir, daha çok
içinizdedir ve bu daha yüksek düzeyde titreþen
"siz" Ruh ile bir baðlantý oluþturan ve onun elini
sýkan bir kapý açmaktadýr. Bu bir numaralý
parçanýzdýr.
Bir de bilinçli zihniniz vardýr ki bu da biyolojik
sizsiniz. Þimdi iki parça oldu. Bir grup için kaç
tanesine ihtiyaç vardýr? Görüyor musunuz? Sizin
kuantum bölümünüz ile ilgili olup da sizin daha
neredeyse hiç içine giremediðiniz þeyler vardýr ve
bunlara sizin çevrenizdeki sekiz metre geniþliðindeki alan da dahildir. Ýnsan hayret verici bir varlýktýr.
Sizin diðer temel parçanýz sizin tümüyle reddettiðiniz ve perdenin benim olduðum tarafýnda kalan
parçanýzdýr. Siz bu parçanýzý, çok baðlý olduðunuz
bir rehber veya yardýmcý gibi kabul etmektesiniz.
Oysa bu parçanýz sizi Tanrý'ya baðlayan sabitinizdir, her zaman ve her nerede olursanýz olun.
2012
2012 yýlýnýn bu ilk tam celsesinde sizinle þu anda
gezegende meydana gelmekte olan olaylar hakkýnda konuþmak istiyorum ve ben bunlara sizi ziyaret
eden enerjinin özellikleri diyorum. Enerji
deðiþmektedir. Bugün bu odada bulunan koltuklar-

SEVGÝ DÜNYASI

da oturanlar ve yarýn bu odadaki koltuklarda oturacak olanlar (Okanagan vadisinde bulunanlardan söz
etmektedir) ayný mesajý alacaklardýr. Bu benim ayný
mesajý ayný dilde tekrarlamýþ olacaðým nadir meydana gelen olaylardan biri olacaktýr. Ama mesajýn
tekrarlanmaya ihtiyacý var. Transkripsiyonlar
yapýlacak ve pek çok insan bu mesajý duyacaktýr.
Yapacaðým açýklamalardan sonra yaþlý ruhlar þu
anda yapmakta olduklarý tecrübeler hakkýnda daha
fazla bilgiye sahip olacaklar ve bunlara yol açan
nedenleri öðreneceklerdir. Burada her þey sevgi ile
verilmektedir ve korkulacak hiçbir þey yoktur.
Sizler burada güvenli bir yerde bulunmaktasýnýz.
Þu anda dünyayý ziyaret etmekte olan enerji
zaten bekleniyordu. Kadim halklar bunlarý tahmin
etmiþlerdi. Ayrýca biz de sizlerle gerçekleþtirdiðimiz son celselerde bunlardan ve hattâ sizin
Peru olarak adlandýrdýðýnýz ülkede yaptýðýmýz
celsede bizim tüylü yýlanýn hareketi olarak
andýðýmýz (ilk kez 2000 yýlýnda Kryon'un sekizinci
kitabýnda sizlere sunulmuþtu) deðiþimden söz
etmiþtik. Gezegenin eril ve diþi enerjileri arasýnda
bir kutupsallýk deðiþimi meydana gelmektedir. Her
zaman eril aðýrlýklý olmuþ olan kuzey yarýmküresi
deðiþim geçirmektedir. Böyle bir eðilimi ve
önyargýsý olmayan güney yarýmküre de deðiþmektedir. Kadim halklarýn güney yarýmküredeki bilgeliði
kadim halklarýn kuzey yarýmküredeki bilgeliðinin
yerini almaya baþlamýþtýr. Ve sizler de daha
yumuþak bir insan görmeye baþlýyorsunuz.
Ruhsal olarak ilk önce yaþlý ruhlar bu deðiþim
konusunda uyarýlmakta ve biyolojik deðiþimleri
görmeye baþlamaktadýrlar. Bunu zaten bekliyordunuz ve þimdi beklenen olmaktadýr. Bu tüm gezegen tarafýndan hissedilen bir süreçtir. Yüzyýllardýr
hiçbir karýþýklýk görmemiþ olan bazý ülkelerde þu
anda görmekte olduðunuz karýþýklýklar bu
deðiþimin bir sonucudur. Çünkü insanlarýn þefka-
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tinin artmaya baþladýðý, insanlarýn ayýrmaktan çok
birleþtirmeye eðilim gösterdiði, yeni düþüncelerin
ve bilgeliðin ortaya çýktýðý durumlarda olan budur.
Yeni Ýcat
Bu yeni bilinç yeni icatlara yol açmaktadýr, daha
yüksek bilim, daha yüksek düþünme ve sizin temel
insani sorunlar olarak adlandýrdýklarýnýz için daha
yüksek çözümler. Nüfus patlamasý, gýda, su, enerji
üretimi bunlarýn hepsi deðiþecektir. Bundan sonraki
iki nesilde yeni bir düþünme tarzý, yeni düþünceler
ve yeni ilhamlar olacaktýr, hattâ bunlarýn bir kýsmý
gelecek 18 yýl içinde gerçekleþecektir. Ama bir
deðiþim meydana gelmektedir ve size bunu ilk önce
kimin hissedeceðini söyleyeceðim. Ýlk hissedecek
olanlar bu sandalyelerde oturup benim söylediklerimi dinleyen ve söylediklerimin yazýlý halini
okuyanlar ve o kadar çok kez ve uzun zamandýr bu
gezegende bulunduklarý için eski enerjiye çok
alýþmýþ olanlar olacaklardýr. Yaþlý ruh, sen hatýrlamaya baþlýyorsun. Ýþlerin ve durumun eskiden nasýl
olduðunu ve yeniden nasýl olacaðýný hatýrlamaya
baþlýyorsun. Yaþlý ruh sen yeniden ayarlanýyorsun
ve bu üç boyutta hücresel deðiþimdir.
Sözünü ettiðimiz bu enerji deðiþimleri bir çeþit
Yeni Çaða ait ezoterik sihir deðildir. Bunun yerine
hükümetlerde ve bilimde bunun saðlam þekilde
temellendirileceðini göreceksiniz. Enerji herkesin
beklentisinin aksi yönünde deðiþmeye baþladýðýnda
bunu göreceksiniz. Daha öncede de söylediðim
gibi, yavaþça ve tedricen. Yavaþ yavaþ da olsa, bundan önce uzun yýllardýr tecrit edilmiþ durumda olan
ülkelerin kapýlarýný açmaya baþladýðýný göreceksiniz. Ben sizin yerinizde olsam þimdi bol bol
resim çekerim çünkü hiçbir þey eskisi gibi olmayacaktýr. Yavaþ yavaþ onlar da sizlere katýlacaklar,
onlarýn çocuklarý sizin çocuklarýnýzla tanýþacaklar,
pek çok ortak noktanýz olduðunu ve size söylenmiþ
olduðu gibi düþük enerji özelliði olmadýðýný göreceksiniz.
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Biyolojinin Yeniden Ayarlanmasý
Bugünkü ve yarýnki celsenin konusu yaþlý ruhun
yeniden ayarlanmasýdýr. Dolayýsý ile celseler birbirine benzer olacak ve birbirinin devamý olmayacaktýr. Yani Bölüm A ve B olmayacaktýr. Bugünkü
celsede her þeyi söyleyeceðim ve yarýnki celsede de
her þeyi söyleyeceðim. Sizlerin neleri bekleyebileceðinizi ve bazýlarýnýzýn daha þimdiden ne ile
çalýþtýðýný bilmenizi istiyorum: Yeniden Ayarlanma.
Biyolojiniz deðiþmek zorundadýr. Biyolojinizin
daha yumuþak bir enerjiyi içine almasý, onunla birlikte çalýþmasý ve onun bir parçasý olmasý gerekmektedir. Eðer böyle olacaksa, o zaman çekirdekte
veya enerjinin merkezinde bir yeniden ayarlama
gerekecektir.
Etrafýnýzdaki enerjileri temsil eden kafesi
çalýþmýþ olanlarýnýz yeniden ayarlanmayý bilmektedir. Bir insanýn kendini deðiþtirmesi için gerekli
olan enerji dengesini biliyorsunuz. Bedenin
gençleþmesi ve yenilenmesi hakkýnda bilginiz var.
Ve bugün bile hücrelerin nasýl bölündükleri ve
beyniniz, kalbiniz ve cildiniz de dahil olmak üzere
bedeninizdeki her bir hücrenin nasýl yeniden oluþtuðu hakkýnda konuþuldu. Bu hücreler yeniden
oluþmak ve yenilenmek üzere tasarýmlanmýþlardýr
ve kaybolurlarsa yenilenmek ve hasara uðrarlarsa
yenilenmek üzere tasarýmlanmýþlardýr. Þimdi
yeniden söylemek istiyorum. Sevgili insan, deniz
yýldýzýnýn uzuvlarý yeniden oluþup büyürken, sizin
uzuvlarýnýzý yeniden oluþturamamanýz size tuhaf
gelmiyor mu? Bunun tuhaf olduðunu düþünmüyor
musunuz? Bu deðiþecektir.
Eðer her þey gençleþebiliyor ve yenilenebiliyorsa, bir hastalýðýn bir insanýn düþünme tarzýný
deðiþtirmeye baþlamasýnýn tuhaf olduðunu düþünmüyor musunuz? Bilim insanlarý beyin hücrelerinin
ölmeye baþladýklarýný veya hareket ettiklerini ve
deðiþtiklerini veya zehirlendiklerini ve insanýn
sevgiyi bile unutabileceðini söyleyeceklerdir. O
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zaman gençleþme ve yenilenme nerede? Tamir
nerede? Sevgili varlýklar, DNA bu þekilde tasarýmlanmamýþtýr. Hücreler ilk hallerine dönmek ve
yepyeni ve taze bir hücre oluþturmak üzere tasarýmlanmýþlardýr. Tasarým bu þekilde yapýlmýþtýr.
Biliminiz bunu öðrenecek, ruhsal bedenleriniz
bunun farkýna varacak ve karþýmdaki sandalyelerde
oturanlar bununla çalýþabilmek için yeniden
ayarlanma gereði ile karþý karþýyadýrlar.

gerek yoktur. Ýkincisi ise, yürürken daha dikkatli
olun! Bu size anlamlý geliyor mu?

Yeniden ayarlanma otomatik olarak yapýlmaktadýr. Bunu talep etmeniz gerekmemektedir. Ama
yeniden ayarlanma sizin beklediðiniz ve sizin hatýrladýðýnýz þeydir. Ancak belki de tam olarak sizin
beklentiniz böyle deðildir?

Ýnsanlarýn sorduðu ilk soru, "Bu ne kadar süre ile
devam edecek?" oluyor. Cevap ise, ne kadar gerekli
ise o kadar sürecektir yoðun kiþi. Sanýyorum ne
demek istediðimi anladýnýz. Yeniden ayarlanma
gerektiði kadar sürecektir ve buna karþý mücadele
etmeye çalýþýrsanýz, daha da uzun sürecektir.
Bundan kötüsü, eðer ilaçlarla buna karþý mücadele
etmeye çalýþýrsanýz, sürekli olmaya devam edecektir. Bunu kutlayýn ve onunla birlikte ilerleyin
(Yaþamýnýzý bu þekilde sürdürmeye alýþýn).
Hücresel yapýnýza durumu anladýðýnýzý söyleyin ve
mücadele etmek yerine duruma uyum saðlayýn.

Bu rahatsýzlýk yaratýr. Þimdi bence pek de olumlu olmayan özellikleri söylemeye baþladýðýmýzda
bazýlarýnýz bu mesajýn nereye varacaðýný göreceksiniz ve bazýlarýnýz bu durumlarý yeniden
ayarlanma sürecinde deneyimleyeceksiniz. Dikkat
edin, hepiniz deðil, bazýlarýnýz. Her bir insanýn
kendine özgü yolu vardýr ve dolayýsýyla herkes bu
deneyimleri kendi meþrebine uygun olarak yaþayacaktýr. Bu nedenle vereceðimiz her ruhun baþýna
gelecek olanlarýn belirtildiði kesin bir liste olmayacaktýr. Bu söyleyeceklerimiz aslýnda yaþlý ruhlarýn
tecrübe edecekleri pek çok göstergenin potansiyelleri olarak algýlanmalýdýr ve bundan sonra yaþlý
ruhlar bu gezegende ileriye gitmeye hazýr olacaklardýr.
Liste
Bazýlarýnýzda baþ dönmesi olacaktýr. Bu yeniden
ayarlanmanýn bir özelliðidir. Hepsi bundan ibarettir
ve geçecektir. Ancak, baþý döndüðünde yön duygusu da zayýflayan kiþiler için bir tehlike söz
konusu olabilir çünkü bu kiþilerin düþme ihtimali
vardýr. Öyleyse bu bilgi ile ne yapacaksýnýz?
Birincisi, baþ dönmesi olduðunda kötü bir beyin
hastalýðýna yakalanmýþ olduðunuzu düþünmenize

Baþka þeyler de var. Uyuma konusunda sýkýntýlarýnýz olacaktýr, normalden daha fazla sýkýntý.
Gece boyunca birkaç kez uyanabilirsiniz. Þimdi
aranýzdan bu semptomlarý gösteren bazýlarý ne
demek istediðimi anladýlar. Buna yeniden ayarlanma deniyor.

Bu odadaki her bir biyoloji (insan) farklýdýr ve
þimdi uzun zamandýr sözünü etmediðimiz ama sizin
duymaya ve bilmeye ihtiyaç duyduðunuz bir þeyden söz edeceðiz. Saðlýðýnýzla ilgili olarak
neredeyse tek baþýna karar verici unsur sizin akaþik
mirasýnýzdýr. Yaþamlarýnýzýn çoðunu nerede geçirdiniz? Belki de Asya'da yaþadýnýz çoðunda. Belki
Hindistan veya Tibet? Belki de güney
yarýmküredeydiniz. Bu yerlerin ve kültürlerin hepsinin farklý yiyecekleri vardý ve siz bu yiyeceklerle
kendinizi dengede ve kararlý tuttunuz. Ama þimdi
bu yaþamýnýzda kuzey yarýmküredesiniz. Sizin bilmenizi istediðim husus sizin gýda rejiminizin sizin
üzerinizde önemli etkiye sahip olduðudur (geçmiþ
yaþamlarýnýzda).
Belki de vejetaryendiniz. Belki de sadece tahýl
yediniz. Bu nedenle ve böyle bir durumda,
hücreleriniz dengeyi saðlamak için bu tip yiyecek-
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lere özlem duyacaktýr. Bunu anlýyor musunuz?
Tabii baþkalarý da var ve bu kiþiler esas itibarý ile
Kuzey Amerika veya Avrupa'da yaþamýþ oluyorlar
ve dolayýsý ile hiçbir zaman Asya veya güneyin
yiyeceklerine alýþmýþ olmuyorlar. Bu nedenle de bu
kiþiler ülkenin yiyeceði ile ilgili olarak herhangi bir
sorunla karþýlaþmayacaklardýr. Dinleyin: Aþaðýdaki
soruya tek bir ve hep doðru olan bir cevap yoktur:
"Ruhsal saðlýðým için nasýl yiyecekler tüketmeliyim?" Falanca veya filanca yiyecekler yenmelidir
denemez.
Bunun yerine içinizden, içsel olarak iyi sinyaller
alýrsýnýz ve bunlar size kendi bedeniniz için en saðlýklý yiyeceklerin neler olduðu konusunda ipuçlarý
verir. Baþka bir deyiþle, hücrelerinize kulak verin!
Ben þimdi bunlarý neden söyledim? Çünkü siz
yeniden ayarlanma sürecindeyken, bazý insanlardan
bu sorunlarýn çözümü için, neler yemeniz gerektiði
konusunda tavsiyeler alacaksýnýz. Ýþte size daha
þimdiden söylüyorum ki bu tavsiyeleri gözardý
edin, dikkate almayýn. Bunun yerine içinize bakýn
ve kendi akaþik kayýtlarýnýzýn size iyi olan þeylerin
ne olduðunu söylemesine izin verin. Eðer
bazýlarýnýz o zamana kadar hep yedikleri þeylerden
dolayý alerji sorunlarý ile karþýlaþýrsa, þaþýrmayýn.
Size þunu söyleyebilirim: biyolojiniz yeniden
ayarlama yapýyor. En yüksek bilgelikle dengeli bir
yaþam süreceðiniz yerde olabilmeniz ve ileriye
doðru gidebilmeniz için bu özellik gereklidir.
Akaþik kayýtlarýnýzda böyle bir þey olmadýðý için
birçoklarýnýz iþlemden geçmiþ olan yiyeceklerden
hoþlanmýyor olabilirsiniz. Ne demek istediðimi
anlýyor musunuz? Geçmiþ yaþamlarýnýzda defalarca
öðrenmiþ ve içinden geçmiþ olduðunuz bilgeliðin
derinliklerinden þaman enerjisini çekip çýkarmak
istiyorsanýz, bazý þeyleri de kabullenmek zorunda
kalacaksýnýz - örneðin dengeli gýda rejiminiz gibi ve bu durumla da baþa çýkmayý öðrenmek zorundasýnýz. Buna karþý mücadele etmeyin.
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Bunlarýn olmasýný bekleyin. Bunlar sizin görmeniz ve hissetmeniz için vardýr. Onlarýn gerçekte ne
olduklarýný görüp anlayýn: Yeniden Ayarlama. Siz
bu arada, "Sevgili Ruh, bu yeniden ayarlanma
sürecinde, aslýnda bu yönde gitmek ve bunlarý yapmak istediðimi bilecek kadar bana özen gösterdiðin
için sana teþekkür ederim" diyebilirsiniz. Sevgili
insan, þimdi yeniden ayarlanmayý nasýl yaptýðýnýz,
bir sonraki yaþamýnýzýn nasýl olacaðýný belirleyecektir. Bu sýkýntýlardan bir daha asla geçmek zorunda kalmayacaksýnýz. Akaþik miras sizi dünyaya
getiren insanlarýn (ebeveynler) soyaðacýndan çok
daha fazlasýdýr. Siz bunu biliyorsunuz. Miras alýnmýþ olan bir akaþ, ebeveynleriniz ve ailenizden
baðýmsýz olarak, tüm yaþamlarýnýz boyunca deneyimlemiþ olduklarýnýzý temsil etmektedir. Bazen
bunlar sizin baþa çýkmanýz gereken en hakim ve en
fazla aðýrlýk taþýyan unsurlardýr. Þu anda sandalyelerinde oturup benim sesimi dinleyenler bu gibi
þeylerle uðraþmaya ve baþa çýkmaya baþladýlar.
Þimdi daha baþka bir þey: Eskiden olmuþ olan þeylerin temizlenme amacý ile masanýn üstüne gelmesini bekleyin.
Geçmiþin Temizlenmesi
Belki de son birkaç yaþamýnýzda elde ettiðiniz
tecrübeleri pek iyi kullanamamýþsýnýzdýr ve bu
yaþamýnýzda bu konuda daha iyi olmayý ummuþsunuzdur. Bunu becereceksiniz çünkü dünyanýn
size ihtiyacý var. Ama siz korku içine sýkýþmýþ
kalmýþken dünyanýn size ihtiyacý olamaz. Bunun
yerine, bazýlarýnýz için söylemek zor da olsa þöyle
deyin:
"Ben bu yeniden ayarlanmayý kabul ediyorum.
Þu anda bedenimin içinde ne olursa olsun, bundan
kurtulacaðýmý biliyorum. Eðer uygunsuzsa, gidecektir. Ben ilâhi bir varlýk olarak bu gezegen
üstünde bulunuyorum, akýllý, uygun ve ben buraya
aitim. Bu benim zamanýmdýr. Hücresel yapý, dinle:
Eðer bende uygun olmayan herhangi bir þey varsa,
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býrak gitsin. Býrak posalarla birlikte dýþarý akýp
gitsin. Býrak onu gitsin çünkü eðer uygun olarak
görülmüyorsa, Tanrý'nýn sevgi enerjisine uygun ve
uyumlu da deðildir. Sadece þefkatli þeylerin benim
bilincime girmesine izin ver."
Ýyi Haberler
Þimdi fiziksel olarak bekleyebileceðiniz ama o
kadar zor olmayacak olan þeylere bakalým.
Birincisi: Yaþamýnýz boyunca sahip olduðunuz en
kötü alýþkanlýklar ile baþa çýkabilecek ve onlardan
kýsa sürede kurtulabileceksiniz. Bu ýþýk iþçisinin
yeni enerjiyle iþbirliðidir. Bunu anlayabildiniz mi?
Þimdi lütfen derin bir nefes almak için kýsa bir ara
verelim çünkü binlerce yýl boyunca kovuþturmaya
uðramýþ, acý çekmiþ ve iþkenceye maruz kalmýþ
olan insanlarla uðraþýyorum. Bu insanlar þu anda
beni dinliyorlar veya konuþmanýn yazýlý þeklini
okuyorlar. Bu kiþiler arasýnda direklere baðlanýp
yakýlmýþ olanlar var. Bunun nedeni sizin dünyaya
getirmiþ olduðunuz enerjinin dünyanýn beklentilerine hiçbir þekilde uyum saðlayamamýþ olmasýdýr.
Kutsal kadýn ve erkeklerden bir an birilerine þifa
vermeleri istenirken, ayný kiþiler hemen ardýndan
köyün dýþýna çýkýp tepeden kendilerini aþaðýya
býrakýrlardý. Ýþte korku insanlara böyle þeyler yaptýrýr. Ve sizler yine buradasýnýz. Geri geldiniz.
Ancak, artýk bu gezegen hareket etmeye baþladý ve
böylece akaþik tecrübeniz nedeni ile buraya getirmiþ olduðunuz her þey yeni enerji ile iþbirliði yapmaya baþlayacaktýr.
Þimdi derin bir nefes alýn çünkü geliþmiþ tezahür
baþlamaktadýr, hemen deðil; bugün deðil; bu saatte
deðil; ama tedricen ve yavaþ yavaþ. Bu kuantum
saat, sizin olduðunuz yöne doðru hareket etmeye
baþlýyor. Dünyaya daha nazik ve tutkulu bir enerji
gelmeye baþlýyor. Siz bununla birlikte doðdunuz.
Sizin kullanacaðýnýz alet budur. Geçmiþte bu tuhaf
ve garip olarak kabul edilir ve zaafý temsil ettiði
düþünülürdü. Bu nedenle sizler izole edilir ve yal-
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nýz býrakýlýrdýnýz. Bazýlarýnýz aileleriniz tarafýndan
kovuldunuz. Ben burada kimlerin olduðunu biliyorum. Ben size bunlarý yeni enerji içinde söylüyorum. Diðerleri size farklý þekilde bakabilirler ve
sizin nasýl yumuþamaya baþladýðýnýzý görebilirler
ama onlarýn bilmedikleri husus aslýnda onlarýn
deðiþmiþ olduklarýdýr.
Eskiden gerçekleþtirilemeyen þeyler bundan
böyle gerçekleþtirilebilecek. Vazgeçmek istediðiniz
bir alýþkanlýðýnýz var mý? Belirli bir düþünce biçiminiz veya yemek yeme stiliniz mi? Bedeninizin
içine aldýklarýnýz mý? Ýçtiðiniz tütün mü? Bu
alýþkanlýðýnýz sizi öldürüyor mu ve siz bunu
bildiðiniz halde devam mý ediyorsunuz? Siz sevgili
varlýklar benim kimlere hitap ettiðimi biliyorsunuz.
Bunu deðiþtirmek ister misiniz? Þimdi size diyorum ki bu yeni enerjide yaptýklarýnýza bedeniniz
içinde farklý bir tepki oluþacaktýr. Bundan önce
bunu denemiþ ve iyi sonuçlar alamamýþ olsanýz bile
farklý sonuçlarý bu kez göreceksiniz.
Dinleyin: Siz yaþlý ruhlardan, akýllý varlýklardan
birinize bile "Ben bunu denedim ve baþarýsýz
oldum" deme izni verilmiyor. Eðer böyle söylerseniz, o zaman iþlerin nasýl yürüdüðünü bilmeyen
bir çocuk durumuna düþürürsünüz kendinizi.
Bunun yerine "Bu kez durumun farklý olduðunu
biliyorum. Tezahür ettireceðim çünkü bedenim
artýk beni dinliyor. Artýk benim zamaným geldi."
diyeceksiniz.
Ýþbirlikçi Enerji ve Bu Enerjinin
Kullanýlma Þekli
Yeni enerjinin getirmiþ olduðu budur iþte: Ýþbirliði. Her þey eskisine göre daha iyi olacak ve daha
iyi akacak. Bundan böyle her þey geriye deðil
ileriye doðru hareket edecek. Yaþamýnýzda olmasýný
istediðiniz þeylerle ilgili sözleri söyleyip saçýlmasýný saðladýktan ve sürecin iþlemeye baþlamasýndan sonra birçoklarýnýz derhal olumlu sonuçlarý
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görmeye baþlayacaksýnýz. Eþzamanlýlýk iþin
anahtarýdýr. Bunlarýn olmasý için kendinizi saklamayýn ve açýða çýkýn. Bir þey tezahür ettirmeye
çalýþtýðýnýzda kendinizi dolabýn içine kapatýp olayýn
gerçekleþmesini beklemeyin. Anlýyor musunuz?
Cevaplar burada olacaktýr çünkü sizin çözümlerinizi ellerinde tutan baþkalarý ortalýkta dolaþmaktadýr. Siz onlarý ararken, onlar da sizi aramaktadýr.
Kendinizi ayrý tutmayýn. Yeniden ayarlanma modunda iken, kendini ayrý tutma eðilimi ortaya çýkar
çünkü kendinizi çok rahat hissetmezsiniz.
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artýk akýntýya karþý yüzmeye gerek yok.
Sizler hepiniz farklýsýnýz ve ben sizlerin kimler
olduðunu biliyorum. Ýþin anahtarý baðlýlýk ve
sadakattir. Bunlarýn hiçbirini geliþigüzel þekilde
yapamazsýnýz. Yaþamýnýzda gereksinim duyduðunuz þeyin tezahürü için ýsrar etmeyi
sürdürdüðünüzde, evren sizi dinlemektedir.
Perdenin benim olduðum tarafýndan mesajlar
aldýðýnýzda, ben belki de size sizin zaten bildiðiniz
bir þeyi söylüyor olacaðým. Bizim saatimiz yok.
Dolayýsýyla, ben size þimdi konuþuyorum.

Genel Soðuk Algýnlýðý
Bundan sonra da kendinizi üþüteceksiniz. Bu
neden böyle olacak? Ama üþüttükten sonra daha
çabuk iyileþeceksiniz. Peki, bu neden böyle olacak?
Ýnsanlarýn soðuk algýnlýðýna yakalanmasý her zaman
biyolojik sürecin yeniden ayarlanmasý olmuþtur.
Üþütmek gereklidir ve bu nedenle de onu
"iyileþtiremezsiniz". Onun için o süreci baþtan sona
yaþamak zorundasýnýz. Genel soðuk algýnlýðý
baðýþýklýk sisteminin kendini düzeltmesi için
döngüsel olarak ortaya çýkan durumdur. Belki de
bunu þimdiye dek bilmiyordunuz. Ýþte bu nedenle
genel soðuk algýnlýðýný iyileþtirmek için gerekli
kimyayý bilmiyorsunuz. Bu sizin içinizde yer alan
bir yeniden ayarlanma mekanizmasýdýr. Bu sistemi
size yardýmcý olacak þekilde yeniden kurmaktadýr
ve sürekli kendini tekrar etmek zorundadýr. Üþüttüðünüzde korkuya kapýlýp, "Bunun þimdi yeniden
baþýma gelmesini hiç beklemiyordum. Daha kýsa
süre önce üþütmüþ ve yeni iyileþmiþtim." demeyin.
Bu yeniden ayarlamadýr.
Size söylemek istediklerimiz bu tip þeylerdi
çünkü bunlarý bilirseniz nelerin olduðunu bilir ve
panik ve korkuya kapýlmazsýnýz. Þu anda gezegende vuku bulmakta ve insanlýðýn fýrsat köþesini
dönmesine yol açan gerçek anlamda olumlu enerjiyi temsil eden pek çok müspet þey var. Bu ýþýk
iþçisini destekleyen bir enerjidir. Sevgili varlýklar,

Ben bu odadaki enerjiyi görüyorum ve burada
olanlarý da. Ben sizlere þimdi durumunda konuþuyorum. Dolayýsý ile, sizin saatinizin ne yaptýðý ve
sizin gerçekliðinizde iþlerin ne kadar süreceði tümü
ile size baðlýdýr. Benim gerçekliðimde iþ olup bitmiþtir, gerçekleþtirilmiþtir. Çünkü en güçlü potansiyeller tezahür eden gerçeklik olur. Siz de bunu bu
þekilde görebiliyor musunuz? Siz aklýnýzda meseleyi halletmiþ olarak buradan çýkýp gidebilir
misiniz? Bu odada þu anda gitmesinin gerektiði
yerlere nüfuz eden enerji bulunmaktadýr.
Ruhsal Olarak Beklentiler Ne Olmalýdýr
Ruhsal olarak neler bekleyebilirsiniz? Bu
yeniden ayarlama dram ve korku olmaksýzýn saðlýklý ve mutlu olarak bu gezegende kalabilmek ile ilgilidir. Bu yaþlý ruhun bu zamanýn potansiyeli olarak
hatýrladýðý þeydir.
Bu iletiþimin önceki bölümünde (ders sýrasýnda)
medyum, kendisi için en gizemli þeylerden birinin,
yaþlý ruhlarýn çok derine giden öz deðer sorunu ile
cebelleþmesinin nedenini bilememek olduðunu
söylemiþti. Bu konudaki cehaletini açýða vuracak
þekilde orada duruyor ve neden bunun yaþlý ruhlarýn sorunu olduðunu anlamadýðýný söylüyor. Size
nedenini söyleyeyim: Çünkü sizler yüzyýllarca
baskýya maruz kaldýnýz! Her ne zaman iki adým
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ileri gitseniz, ardýndan bir adým geri gidiyorsunuz,
bazen de beþ adým. Bazýlarýnýz en küçük projeye
bile baþlarken içinizdeki o kýsýk sesin "Bunun olacaðýný biliyordum" dediðini duyuyorsunuz. Pek
fazla beklentiniz yok deðil mi? Bunun nedeni daha
eski enerjide yaptýðýnýz her þeyin bir dirençle
karþýlaþmýþ olmasýdýr. Her þey. Siz iþlerin daha iyi
gitmesi için her ne zaman olumlu bir öneri yapmak
isteseniz, size ortadan kaybolmanýz söylenir. Siz
her ne zaman karmaþýk bir sorunda ruhsal bilgelik
görseniz, baþka kimsenin bunu göremediðini fark
edersiniz. Diðerleri bu konu ile ilgilenmezler. Her
zaman tecrit edilmiþ halde kalýrsýnýz. Ýþler
kýzýþtýðýnda, siz bir çözüm bulunmasýný istersiniz,
diðerlerin çoðu ise akýllýca davranýrlar. Ýþte þimdi
artýk bunun deðiþmekte olduðunu söylüyoruz.
Demek ki ruhsal olarak kendinizi daha fazla
sevmek zorundasýnýz ve þimdi de bunu yapmak için
fýrsat elinize geçti çünkü içinizde trilyonlarca DNA
parçasýndan oluþan ve hücresel yapý olarak
adlandýrýlan bir evren var. Bu parçalar artýk tepki
vermeye baþladýlar ve sizin talimatlarý vermenize
hazýr duruma geliyorlar. Ýsterseniz "El artýk uzatýlmýþtýr" diyebilir ve hücresel yapýnýzýn ve
hücrelerinizin "Tamam, patron sensin. Ne yapmamýzý istiyorsun?" dedikleri durumun ortaya çýktýðýný söyleyebilirsiniz.

güzelliðime ve güce giden yolda ilerlememe engel
olan uygunsuz duygusal hususlardan kurtul.
Sözünü ettiðim güç gittiðim her yerde þefkat ve ýþýk
yaratabilme yeteneðidir."
Sizin hücresel yapýnýz bunun üzerine gülümseyecek, size elinizi uzatacak ve "Biz bu birlikte
yaratým sürecinde ortaðýz. Hadi çalýþmaya baþlayalým" diyecektir.
Huzursuz musunuz?
Yeniden ayarlama. Bunun size meydan okuyan
ve çok güzel olan özellikleri olacaktýr. Birdenbire
aydýnlanmak ve daha fazla bilgi sahibi olmak sizde
nasýl duygulara neden olacaktýr? Siz Tanrý'nýn daha
fazla parçasý olduðunuzu hissedeceksiniz, bir soðuk
algýnlýðý ile. Bazen düþersiniz ve gülersiniz.
Biyoloji böyledir. Deðiþim için zaman gerekir,
aylar hattâ belki daha uzun süreler.
Bir yandan yeniden ayarlanma ve huzursuzluk
meseleleri ile uðraþýrken, bu meselelerin neden ortaya çýkmýþ olduðunu da bilmelisiniz. Ayný zamanda da içinizde bulunan ve yaþamýnýz içinde iþ görmeye baþlayan daha fazla þefkat olan þeyi de kutlamalýsýnýz. Ýþler bundan böyle daha iyi olacaktýr.
Özgür Ýrade ve Resmin Tamamý

Öz Deðerin Anahtarý
Öz deðer bir programdýr. Bu bir programdýr! Bu
deneyimden elde edilmiþ olan bilgidir ve öðrenilmiþ bir þeydir. Bu programý geri çevirebilir, yok
durumuna getirebilirsiniz. Tek yapmanýz gereken
ne istediðinizi kendinize söylemenizdir. "Sevgili
hücresel yapý" diyebilirsiniz, "Ben burada olmayý
hak ediyorum. Bu benim zamanýmdýr. Bende diðerlerinin istediði þeyler var. Bu benim zamanýmdýr.
Ben dünyanýn planýnda önemli bir yere sahibim.
Ben kolumdaki þeritleri (rütbe) hak ettim. Bu
benim zamanýmdýr. Sevgili hücresel yapý, kendi

Bütün bunlarý söylerken sizin bu mesajý alacaðýnýzý, anlayacaðýnýzý, onunla baðlantýnýzý
hissedeceðinizi ve tezahür ettireceðinizi varsayýyoruz. Burada demek istediðimiz, iþi yapacak
olanýn sizin özgür iradeniz olduðudur. Eðer
mesajý gözardý ederseniz, pek az þey olacaktýr.
Siz yaþlý bir ruhsunuz ve özgür iradenizle seçim
yapma hakkýnýz var.
Son olarak da size yeniden ayarlanmayla ilgili
çok sorulan sorulardan birinden söz edeceðim.
"Kryon sen enerjinin deðiþmekte olduðunu söylü-
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yorsun. Bunun anlamý bütün insanlarýn bunu
hissedecek olmalarýdýr. Öyle deðil mi?" Evet
öyledir. Tüm insanlýk bunu hissedecek. Siz bunu
hükümetlerin düþürülmesi ve yeni hükümetlerin
kurulmasý aþamalarýnda göreceksiniz. Medyumun
size mümkün olduðunu söylediði, benim eski
celselerde ifade ettiðim yollarda bunu görebileceksiniz.
Eski enerji rejimleri kendilerini yenilemeyecekler
ve bunun yerine deðiþmeye karar verecekler. 1000
yýldan beri belirli þekilde yaþamlarýný devam ettirmiþ olan toplumlar aniden deðiþmeye karar verecekler. Önümüzdeki iki neslin yaþamýnda iþbirliði
ve birlik kural haline gelecektir. Bir gün gelecek,
siz geçmiþe bakacak ve "Bizler barbarmýþýz" diyeceksiniz. Ýþte deðiþim budur.
Zamanlama ve Gelecek
Ben perdenin benim tarafýnda þimdi durumundayým. Size verebilecek bir saatim yok burada. Ben
size sadece gördüklerimi söylüyorum. Ben zaman
içinde yeni bilimi kullanarak iyileþmiþ bir gezegen
görüyorum. Hiçbir sürekli hastalýðýn olmadýðý ve
temiz suyun sorun olmadýðý bir gezegen görüyorum. Hem de hiçbir zaman! Ben herkesin kolaylýkla
eriþim saðlayabildiði, ucuz elektrik enerjisine sahip
olan, insanlarýn evlerini kolaylýkla ve rahatlýkla
ýsýtabildikleri bir dünya görüyorum. Ýþte bunlar
tezahürün kuantum çorbasýnda varolan en güçlü
potansiyellerdir. Ama size bir tarih veremem.
Size söyleyebileceðim ise, dünyanýn kendisini
yeniden ayarladýðý ve bazý sorunlarýn ortaya çýkacaðýdýr. Bunlarýn bazýlarý siyasi olacak, bazýlarý
yeniden ayarlama sürecinde kötüleþecek ve dünya
bunu hissedecektir. Hayýr. Sizler insan nüfusunun
yüzde birinin yarýsýndan daha azýný temsil ediyorsunuz yaþlý ruh ve sizler karanlýkta o kibriti yakacaksýnýz. Size bunu daha önce de söyledik: Birkaç
ýþýðýn herkesin etrafýný daha iyi görmesini saðladýðý
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ortamda sizler kibrit taþýyýcýlarý oldunuz. Sizin
iþiniz budur ama iþ artýk daha kolay hale gelmiþtir.
Ben þimdi konuþuyorum. Size bir tarih veremem.
Odayý terk ederken lütfen bunun hikmetini anlamaya çalýþýn. Günlük olaylarý deðil, potansiyelleri
görün ve yarýn istedikleriniz, bekledikleriniz
olmazsa sevgili insanlar, o çok hýzlý deðiþen bilincinizle hemen kýzmayýn. Tanrý sabýrlýdýr; siz de
sabýrlýsýnýz. Bütün bu hayatlarý yaþadýktan sonra
þimdi buraya gelmeye ve bu seferkine bir þans vermeye deðmez mi?
Þu anda bu odada bulunan ve þimdi meydana
gelen olaylar yüzünden ne kadar süre ile yaþayacaklarýný merak edenler var. Kimlerden söz ettiðimi
biliyorsunuz. Ben size benim gördüðüm potansiyelin çok uzun bir yaþam olduðunu söyleyebilirim. Aranýzda bana "Tamam, tamam, tamam da…"
diyenler hâlâ var. Size ne söylersem söyleyeyim,
sizlerin yine de iþlerin neden yürümeyeceðine dair
bazý bahaneleriniz olacaktýr. Ýþte o sizinle konuþmakta olan eski enerjidir. Yeniden ayar yapýn!
Nelerin mümkün olduðunu görmeye baþlayýn ve
bunu oldurun.
Kuantum Faktörü
Son olarak da þunu söylemek isteriz: Bilim çok
küçüklerin alanýnda atomik yapýya ve çok büyüklerin alanýnda evrene ne kadar fazla bakarsa, bunlarýn arasýndaki ortak noktalarý ve benzerlikleri
daha fazla görmeye baþlayacaktýr. Biliminiz üç
boyutta tesadüfmüþ gibi görünen þeylerde rastgele
ve tesadüfi olaylarýn olmadýðýný görmeye baþlamaktadýr. Bilim artýk akýllý tasarýma bakmaktadýr.
Bunun anlamý, sizin yaratým dediðiniz özellikler
baðlamýnda her þeyin biraraya gelmesinin
temelinde yaþamýn oluþmasý, þefkatin meydana çýkmasý için bir ön yargý, bir ön kabul yani tasarým
vardýr. Sizin gördüðünüz Tanrý'nýn iþidir. Artýk bir
yaratýcýnýn varlýðý hiçbir þekilde inkâr edilemez.

SEVGÝ DÜNYASI
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Ýçinize doðru dönüp kendi kendinizle uðraþmaya
baþladýðýnýzda, ayný þeyi kendi içinizde de görmenizi istiyorum. Artýk tesadüfi, rastgele bir varlýk
olmadýðýnýzý anlamanýn zamaný geldi. Yaþamýnýz
tesadüf deðildir. Olaylar rastgele baþýnýza gelmez.
Olaylar sizin yarattýðýnýz þekilde size baþýnýza gelir.
Burada bir sistem vardýr ve bu sistem yönlendirilebilir, programlanabilir ve yeniden programlanabilir.
Sonuç olarak tüm insanlýk için þu ders çýkarýlabilir: Þifa bulmuþ bir dünya yaratabilmek; barýþ
içinde bir dünya yaratabilmek; saðlýklý olarak ve
yeni icatlarý kullanarak gidebileceðinizi hiç düþünmediðiniz yerlere gidebilmek. Bu sadece
baþlangýçtýr. Benim saatim yok. Ama ben en güçlü
potansiyelleri görüyorum ve medyum bugün sizin
önünüzde sandalyesinde otururken size söyleyeceklerim bunlardýr. Gördüðümüz potansiyeller geçen
sene gördüklerimize göre çok daha büyüktür. Eðer
ýþýk iþçileri kolayca yeniden ayar yaparlarsa, süreci
hýzlandýrabilirler. Bununla mücadele etmeyin.
Siz þimdi buradan ayrýlýrken ve yaþam tekrar
normale dönerken ve rutin yine rutin olurken,
dönüp birlikte geçirdiðimiz bu dakikalara bakabilir
ve "Keþke bunlarý yapabilseydim" diyebilirsiniz.
Gerçekte kim olduðunuzu bilmediðiniz veya unuttuðunuz için çok kolaylýkla eski enerjiye tutsak olabiliyorsunuz. Ýþte bu nedenle yeniden ayar gereklidir çünkü o zaman böyle düþünmeyeceksiniz. Çok
boyutlu bir durumda olanlar zaman ve mekân dýþýnda kalan bilinç ile ilgilidir. Sadece ýþýðý elinde
tutarak bu gezegen üzerinde dolaþmak sizin sahip

olduðunuzu bilmediðiniz enerjinin yaratýlmasýna
yol açar. Ýþte bu nedenle saðlýklý olarak, dram ve
korkularýn tutsaðý olmadan dünyada kalmanýzý
istiyoruz. Gezegen için hiçbir þey yapmadýklarýný
düþünenler bir taraftan her tarafa renk saçarken,
kendilerini siyah ve beyaz bir dünyada zannedenlerdir.
O nedenle, eðer isterseniz kendinize gerçek bir
hedef oluþturun çünkü insanlar bunu yapmaya
bayýlýrlar. Ama size þunu söyleme izin verin:
Sadece hayatta kalmak ve etrafýndaki insanlara
þefkat gösterme dolayýsýyla önemli iþler baþarmakta
olanlarýnýz var. Bu odada olan bazýlarý öðretmenlerdir; bazýlarý medyumdur ve bazýlarý da þifacýdýr.
Bazýlarý ise bunlarla ilgilenmiyorlar ve onlarýn da
kimler olduðunu gayet iyi biliyorum çünkü bu
mesaj herkese hitap etmiyor. Ben buraya belli bir
potansiyel nedeni ile geldim ve sizler bu potansiyelin önündeki uçurumun yanýnda duruyorsunuz.
Kryon iþte bunun için geldi buraya, sizin köprüyü
geçmenize yardýmcý olmak için. Buraya kadar
getirebildiðiniz için hepinizi tebrik ediyorum.
Eski enerji geri çekilirken çarpýþacaktýr sevgili
varlýklar. Bunu bekleyin ama bu kez kazanma beklentisi içinde olabilirsiniz. Ve kazanacaksýnýz da.
Çünkü 2012 yýlý ýþýk iþçilerinin avantajlý konuma
geçeceði yýldýr. Artýk ýþýk görülmeye baþladý ve çok
uzun zaman önce ekilmiþ olan tohumlar büyüdüler
ve hasat zamaný geldi.
Ve iþte böyledir.
KRYON
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