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Sevgili Dostlar
Ülkemizde ve tüm dünyada bilgi kirliliði içinde yaþýyoruz. Siyaset, ekonomi, sanat, kiþisel
iliþkiler... konu ne olursa olsun doðru ile yanlýþ iyice iç içe girmiþ bir halde. Medyanýn gücünden faydalanýlarak yalan savaþlarý verilmekte. Elbet ki komple teorisyenleri için bulunmaz bir
ortam oluþmuþ durumda, endiþe ve korkular körüklenerek beslenmekte. Çok öncelerden
baþlamýþ olan bu olgu, medya geliþtikçe onunla paralel, onun yöntemlerini kullanarak büyüyor.
Böyle bir halde neye, nasýl güvenip inanacaðýz, hata yapmamak, doðru ile yanlýþý ayýrabilmek
için nelere dikkat edeceðiz? Bu konuda bizlerin de uygulamaya çalýþtýðýmýz bazý yöntemleri
sizlerle paylaþmak istedik. Öncelikle dikkatimiz, her þeye dikkatimiz daha da çok geliþmeli ve
aklýmýzý, mantýðýmýzý hiçbir zaman elden býrakmamalýyýz. Ve sonra 1. Ýnsanlar, ülkeler, görüþler
hakkýnda peþin hükümlerimizin, ön yargýlarýmýzýn olmamasýna önem vermeliyiz. “Bu insan
iyidir, onunla her þeye varým. Þu kiþi benim görüþümdendir, yanlýþ yapmaz, ne derse desteklerim. Þu ülke düþmanýmýzdýr, bu ülke dostumuzdur” gibi hep yapadurduðumuz peþin hükümleri
çýkarmalýyýz hayatýmýzdan. Peþin hüküm ne desteklemek ne de karþý durmak için olmamalý
artýk. Kiþilerin, ülkelerin, görüþlerin, inançlarýn peþinden duygularýmýzla ya da geçmiþin ýþýðýnda gitmek yerine yeni durumlarý göz önünde bulundurarak dikkatli olmalýyýz. 2. Herhangi bir
kimsenin, inancýn veya görüþün sorgusuz sualsiz taraftarý ve destekçisi olmamalýyýz. Þartlarýn
her zaman süratle deðiþeceðini, hiçbir þeyin göründüðü gibi olmayabileceðini unutmamalýyýz.
Burada çok dikkatli incelememiz gerekli iki nokta mevcuttur. Birincisi: Kutsal olan insandýr.
Yukarý’dan gönderilen veya bizlerin bulduðu tüm bilgiler ve sistemler insan uðruna
varedilmiþtir ve ona hizmet içindir. Bir sistem ne kadar mükemmel görünürse görünsün içinde
insan harcanabiliyorsa, bir insan ne kadar güzellikler ve mutlu gelecek vaat ederse etsin insanlarýn ölmesine iþin gereði gibi bakabiliyorsa o sistemde, o iþte, o insanda pis kokular var
demektir. Ýkincisi: Ýnsan insandan farksýzdýr. Her þeyi ile, din, dil, ýrk, renk, cinsiyet gözetmeksizin farksýzdýr. Böyle fark koyanlar, hele Yaratan’ý ve dinleri de arkalarýna aldýklarýný
zannediyorlarsa, onlara karþý özellikle dikkatli olunmalýdýr. 3. Doðruluðuna, faydalýlýðýna,
gerekliliðine, zorunluluðuna kani olduðumuz, dolayýsý ile baðlandýðýmýz bilgileri, yani
inancýmýz haline getirdiðimiz bilgileri, her zaman için yeni doðrularla destekleyerek içimizde
canlý tutmalý ve ne pahasýna olursa olsun onlardan vazgeçmemeli, taviz vermemeliyiz.
Kültürümüz bu konuda çok þanslýdýr; çünkü bozulmadan günümüze kadar gelmiþ bir Tanrý bilgisi kaynaðýna sahiptir. Kur’an-ý Kerim’in özellikle Mekke’de inmiþ olan âyetleri bizlere ýþýk
tutmaktadýr. Bütün dinlerde geçerli olan deðiþmeyen doðrular, günümüzde yükselmiþ varlýklardan alýnan bilgilerin uygunluðunu tespit etmemizde de bizlere mihenk taþý olmaktadýrlar.
Eðer bu bulanýklýk içinde bastýðýmýz yerden emin olmak, sonrasýnda hayýflanmamak istiyorsak, bilgilerimizi, inançlarýmýzý, gönlümüzü, tüm bunlarý varlýðýmýzý kontrol eder gibi kontrol
etmeliyiz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI

Dr. Refet Kayserilioðlu

Affetmek Saadettir

K

an davasý güden insanlar
vardýr. Kendi sülalesinden bir
kiþi öldürüldü ise mutlaka
karþý sülaleden bir kiþiyi öldürmek
istek ve arzusundadýrlar. Onlar için
kanlarýnýn intikamýný almak en büyük
þeref ve namustur. Bu, "diþe diþ, baþa
baþ" diyen ilkel geri zihniyet birçok
kimseyi asýrlardan beri pençesinde
inletiyor. Karþý tarafdan bir kiþiyi
öldüren kimse devamlý olarak yakýnlarýnýn ayýplamasýna ve kötülemesine
maruz kalýyor. Öldüremediði müddetçe de vazifesini yapamamýþ veya
kanuna ve yasaya uyamamýþ kimselerin huzursuzluðunu duyuyor. Bir
imkân çýkar da karþý taraftan birisini
öldürebilirse vazifesini yaptýðý ve
þerefini kurtardýðý düþüncesiyle biraz
memnun olur gibi oluyor. Fakat
yakasýna katilliðin korkunç ýstýrap ve
piþmanlýklarý yapýþmýþtýr. “Keþke
öldürmeseydim” demeye çoktan
baþlamýþtýr. Diðer taraftan da kanunun
pençesi ve karþý tarafdan birisi tarafýndan öldürülmenin korkusu
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onun ensesinde boza piþirmeye
baþlamýþtýr. Affedememek, intikam
hýrsýyla yanmak intikamdan önce de,
sonra da þahsý ýstýraptan ýstýraba atar.

beslemek, sürekli olarak haksýzlýklarý
düþünüp durmak o kadýnýn hayatýndaki huzuru ve saadeti uçurmuþtur artýk.
O hep sýkýlacaktýr.

Kendisine yapýlan kötülükleri veya
kendince haksýzlýk görünen davranýþlari affedemeyen insanlar vardýr. Boþ
zamanlarýnda hep bu haksýzlýklarý
düþünerek hayýflanýrlar. Haksýzlýðý
yapan kimseye nasýl hadlerini bildireceklerinin hayallerini kurarlar.
Dostlarýna dert yanmalarý ayný konu
üzerinden, üzüntüleri ayný sebeptedir.
Belki de kendilerine fazla bir þey de
yapýlmamýþtýr. Fakat tahayyül güçleri
küçük bir izzetinefis kýrýlmasýný
büyük bir felâket haline sokmuþtur.
Affedememenin ýstýrabý ve susuzluðuyla yanýp durmaktadýrlar.

Affetmek yükten kurtulmaktýr.
Ruhu baðlandýðý, hattâ çivilendiði bir
noktadan kurtarýp azad etmektir.
Affedebilen kimse derhal hafiflediðini, hürriyetine kavuþtuðunu, serbestliðin tatlý hazlarýný ruhunda duyduðunu görmeye baþlayacaktýr. Affedememek ruhun bir fikre esareti, bir
noktaya baðlanýp kalmasý ve bir nevi
fikir obsesyonudur.

Kocasýndan gördüðü nahoþ
muameleleri unutamayan kadýnlar
vardýr. Seneler
senesi ayný þeyleri
söyler de söylerler. Kocalarýna bu
yüzden her fýrsatta
hücum ederler.
Hattâ kafalarý
kýzýnca kendilerine yapýlan davranýþýn daha aðýrýný
kocalarýna yaparlar de yine de tatmin olmazlar. Affedememek, kin

Daima affetmeye çalýþmalý, affetmenin bir olgunluk belirtisi, bir
saadet hazýrlayýcýsý ve bir kurtuluþ
olduðunu iyice bilmeliyiz.
Unutmamalýyýz ki, bizi de affedenler
olmuþtur ve olmaktadýr.
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Tanrý Yanýlgýsý - XI

O, Anlama Sýðmaz;
Anlam O’nda Vardýr...
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

BÝLGÝ BOÞLUKLARINA TAPINMAK
Richard Dawkins'in “TanrýYanýlgýsý”
kitabýnýn ateizmi candan savunduðu 4.
Bölümündeki ara baþlýklarýndan biri de
bu...
Bilimlerde, özellikle canlýlar âlemini
inceleyen biyolojide, henüz çözümüne
ulaþamadýðýmýz problemlerin Tanrý varlýðýnýn bir kanýtý olarak kullanýlmasýndan
Dawkins acý acý yakýnmaktadýr.
Gerçekte bu yakýnmada büyük bir hak-

lýlýk payý bulunduðunu tabii ki onaylýyoruz. Çok az düþünce ile, hattâ bazen hiç
düþünce üretmeden Tanrý varlýðýný körükörüne savunanlarla sýk sýk karþýlaþmýyor
muyuz? Ve tarih boyunca bunun nice
örneklerini görmedik mi? Yýldýrýmlardan,
sellerden, kasýrgalardan, depremlerden
büyük korku geçirerek hemencecik Tanrý
inancýna ulaþýlývermesini insanlýk ne
kadar çok yaþadý binlerce yýl boyunca...
Bu ürkütücü olaylarýn insanlar için bir
iþaret fiþeði, evren ve dünya hakkýnda bir
düþünceye davet mektubu olduðu gerçeði-
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ni kuþkusuz ihmal ediyor deðilim. Ama
bunlarý derinliðine inceleyip sebep-sonuç
kanunlarýný bulmak yerine, donmuþ bir
kafa ile papaðan gibi eskilerin masalllarýný
tekrarlamak da yakýþmýyor günümüz
insanýna.
Doða olaylarýný ince detaylarýna varýncaya dek incelemek, bilineceklere bulunacaklara ulaþmak insanlýðýn ilk görevi.
Ancak bunlar yapýldýktan sonra olaylar
arasýndaki iliþkiler üzerine kafa yorarak;
bunlarýn yüce bir aklýn, bir plan ve
tasarýmýn eseri olup olmadýðýna karar vermeye alabildiðine hak kazanabiliriz.
Dawkins'in "Yaradancýlarýn" bilimlerdeki boþluklarý hemen tasarýmla dolduruvermelerinden yakýnmasýna hak veriyoruz.
Ama böyle yapmayýp da, boþluklardan
deðil bilimsel gerçeklerden, bulup
öðrendiklerimizden Tanrý düþüncesine
varanlarý da Dawkins'in ayný terazide tartmasý çok büyük bir çeliþki. Boþluklara
deðil sadece gördüklerimize bildiklerimize dayanarak ilâhi âlemin varlýðýna
inanmanýn doðru bir yöntem olduðunu
Dawkins'in meslektaþlarýndan Prof.Dr.
Russell Charles Eartest "Niçin Allah'a
Ýnanýyoruz" kitabýnda çok özlü olarak
þöyle dile getiriyor: "...Ben burada
günümüzde ökaryot hücrelerin sitoplazmasý içindeki hareketi anlayamadýðýmýzdan veya diðer birçok hususlarý kavrayamadýðýmýzdan dolayý, yani aczimizden
ötürü Allah'a inandýðýmýzý söylemek
istemiyorum. Çünkü bazý kimseler bu
mantýkla Allah'a inandýklarýný ileri sürmektedirler. Demektedirler ki, 'mademki
bilim birçok þeyleri açýklamaktan acizdir,
öyleyse Allah'ýn varlýðýný kabul etmekten
baþka çýkar yolumuz yoktur.' Fakat ben bu
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mantýðý bütünüyle reddediyor ve diyorum
ki, bütün bu gerçekler açýklansa bile bir
gün bilmediðimiz karmakarýþýk noktalar
ortadan kalksa, biz bir canlý hücreyi bütün
detaylarýna kadar anlayabilme gücüne
sahip olsak dahi, onu yaratan ve yoktan
vareden çok büyük bir gücün ve idarecinin sanatýný araþtýrýp anlamaya çalýþmaktan öte bir þey yapamayýz." (S: 157)
Dawkins'in dediði gibi aramýzda bilgi
boþluklarýna tapýnanlar çok olabilir. Ama
tüm inanç sahiplerinin böyle olmadýðýný,
yukarýda meslekdaþýnýn ifade ettiði gibi
boþluklardan deðil, bildiklerinden hareketle O'nun varlýðýna inananlarý da
gözardý etmemeli, Dawkis gibi toptan bir
suçlamanýn yersizliðine düþmemeliyiz.
Bu toptancýlýk, bu yersizlik her alanda o
kadar yaygýn ki, birkaç yýl önce ünlü bir
profesörümüz kitabýnda aklýn ve gerçeðin
sadece sosyalistlerin tekelinde olduðunu
söyleyip, diðerlerini neredeyse çöpe
atmakta bir sakýnca görmemiþti.
DELÝLÝKLE SUÇLANIYORUZ
Dawkins kitabýnýn ilerleyen sayfalarýnda incelemeden, dinlemeden, anlamadan
toptan suçlama yersizliðinin bir baþka
örneðini daha sergiliyor. Tabir yerindeyse
baltayý taþa vurup þair Ýsmet Özel'in bir
vecize haline gelen þu mýsralarýný hatýrlatýyor bizlere:
Ýnsanlar hangi
kesilmiþse,
Öbürüne saðýr...

dünyaya

kulak

Dawkins 126. sayfada isim vermeden
Uri Geller'den söz edip, bakýnýz ona
inananlarý nasýl delilikle suçluyor:

6
"....Doðal bir fenenomene olan kiþisel
þaþkýnlýðýn karþýsýnda ivedi biçimde
doðaüstü bir gücü akla getiren insanlar;
kaþýðý büken bir hokkabazý gördüklerinde
bunun 'paranormal' bir olay olduðu sonucuna atlayan delilerden farksýzdýrlar...."
Dawkins, Uri Geller ve benzeri günümüz medyumlarýný iyice incelememiþ olabilir. Bundan dolayý onu suçlayamayýz.
Ama hemen hokkabazlýkla ve ona inananlarý delilikle itham etmesinin savunulacak
bir tarafý var mý? Kaldý ki, kendi ülkesi
Ýngiltere'de 100 yýl kadar önce aralarýnda
Nobel ödüllü profesörlerin olduðu,
dünyanýn en ünlü bilim adamlarýnýn
biraraya gelerek SPR adýyla "Ruhsal
Araþtýrmalar Derneði" kurduklarýndan ve
þüphe götürmeyen parapsikolojik denemeler yaptýklarýndan neden haberdar
deðil? Onlar çalýþmalarýný kitaplarla, ciltler halinde bültenlerle insanlarla paylaþtýlar ve bunlar þu anda da elimizin altýnda.
Söz Uri Geller'den açýlmýþken, onun bir
televizyon programýndaki yönlendirmelerini adým adým uygulayan ve olaðanüstü
bir sonuçla karþýlaþan eþim ve oðlumun
bir anýsýný da sizlerle paylaþmak isterim:
Geller televizyonda bozuk aletlerin
parapsikolojik etkilerle tamir edilebileceðini, isteyenlerin hemen deneyebileceklerini söylemiþ. O zamanlar evimizde
geriye kömürleþmiþ parçalar býrakýp etrafa
dumanlar saçarak bozulmuþ küçük bir tv
cihazý vardý. Üniversite öðrencisi oðlum
Uri Geller'in talimatlarýný bu cihaz
üzerinde adým adým uyguladýktan sonra
korka çekine cihazý fiþe taktýklarýnda,
aynen eskisi gibi çalýþtýðýný hayretle görmüþler. Bunu paylaþtýðýmýz bir dostumuz
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da benzerini kendi evinde aynen
yaþadýðýný bizlere söyledi. Aslýnda burada
Uri Geller'in uzaktan bir etkisi asla söz
konusu deðil, o sadece bir aracý.
Ýlâhi âlem varlýklarý insanlara düþünmeleri için ipucu olsun diye, onunla eþ
zamanlý bir iþbirliðine giriyorlar ve ruhun
madde üzerindeki etkisinin bir örneðini
böylece günümüz insanýna bizzat yaþatýyorlar. Aslýnda SPR çalýþmalarýnda ve
diðer fizik medyumlarla yapýlan denemelerde bunlarýn çok daha mükemmel örnekleri geçmiþte çok yaþandý ve kitaplara
girdi. Ve hâlâ da günümüzde yaþanýp
duruluyor.
Dileyen
okuyucularýmýz
Werner
Keller'in "Parapsikoloji" kitabýndan bunlarý kolayca inceleyebilirler. Aslýnda hepimizin hayatýnda gerçekleþmiþ rüyalar,
telapatiler, önseziler, aporlar ve benzeri
parapsikolojik fenomenler zaman zaman
olur ama, üzerinde kafa yormadýðýmýz için
öylece unutulup gider...
Böyle dört dörtlük bir önsezi olayýný
Emin Çölaþan'ýn 2005 'te yayýnladýðý "Þu
benim Gazetecilik" isimli aný kitabýnýn
100. Sayfasýnda okuduk. Ankara'da
Gençlerbirliði - Beþiktaþ maçýný basýn
tribününde seyrederken Çölaþan'ýn saðýnda ve solunda Cenk Koray ile Neco var.
Maç esnasýnda yaþadýðý önsezi olayýný
kitabýndan aynen aktarýyorum:
"Saðýmda oturan rahmetli Cenk
Koray'ýn bazý sezgi ve duygularýnýn çok kuvvetli olduðu, þifalý
ellere sahip olduðu, bazý þeyleri
önceden bildiði hep yazýlýr ve
konuþulurdu.
"O gün maçta bir sporcu sakatlandý. Sahanýn tam ortasýnda yatý-
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yor. Hakem küçük ambulansý
sahaya çaðýrdý. Üzerinde Olips yazan, bir kiþinin kullandýðý, arkasýnda bir kiþinin yatabileceði minik bir
araç. Ambulans sahaya giriyor.
“Cenk bana döndü ve aynen þöyle dedi: 'Aðabey bu ambulans
þimdi bozulacak, biraz sonra güleceðiz.' Ben de "Hýýý" dedim!.
Ambulans santra yuvarlaðýna girdi, sakatlanan futbolcuyu arkasýna yatýrdýlar. Fakat ambulans
orada kaldý. Kýmýldamýyor. Baþýna
hakemler ve futbolcular toplandý.
Dýþarýdan birileri sahaya girdi.
"Sonuç: Hakemler, futbolcular ve
öteki görevliler, içinde sakat futbolcu bulunan ambulansý ite ite saha
dýþýna çýkardýlar. Tribünlerden
kahkahalar yükseliyordu... Cenk
Koray olacaklarý bilmiþ ve bana
açýkca söylemiþti. Acaba gerçekten, bizde olmayan bazý özelliklere
mi sahipti? Bilmiyorum."

KOZMOLOJÝK KANITLAR
Dawkins bizler gibi paranormal olaylara
inanan herkesi delilikle suçladýðýndan
ister istemez parapsikolojik fenomenlerden biraz olsun söz etmek gereðini duydum. "Kozmolojik Versiyon" ara baþlýðý
altýnda Dawkins, madde kanunlarýnýn canlýlarýn oluþmasýný saðlayacak ince ayarlar
ve hesaplamalar içerdiðine deðinmek
zorunda hisseder kendini. Çünkü çevresindeki en ünlü fizik bilginleri sürekli
bunlardan söz edip duruyorlar durmadan.
Çaðdaþý ve vatandaþý astrofizikçi ünlü bilgin Martin Rees'in "Just six number" (Tam
altý rakam) kitabýný nasýl görmezden
gelebilir? Eðer maddenin oluþumunda
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etkili olan altý sabit rakamda kýl boyu bir
farklýlýk olsaydý, ne elementlerin, ne kimyanýn ve dolayýsýyla ne de hayatýn oluþmasýndan asla söz edilemezdi. Dawkins
bu altý sabitenin birinden, yani evrendeki
dört kuvvetin en büyüðü olan nükleer
gücün ince ölçüsünden Rees'in kitabýndan
alýntý yapar. Eðer burada binde yedi diye
belirlenmiþ sayýda en ufak bir deðiþiklik
olsaydý, örneðin biraz az olsaydý evrende
sadece hidrojen oluþabilirdi. Biraz
fazlalýðý halinde ise evrendeki tüm hidrojen füzyon geçirerek aðýr elementlere
dönüþüp tamamen tükenirdi. Bu durumda
hayatýn temeli suyun varlýðý söz konusu
bile olmayacaktý. Dawkins'in fizik bilginlerinin bu hesaplamalarýndan büyük sýkýntý duyduðu satýr aralarýndaki sözlerinden
rahatlýkla anlaþýlýyor. Nitekim bölüm
sonundaki özetlemede Darwin'in doðal
seçilim kuralýndan ve bunun materyalist
açýklamalarda ne önemli bir kaldýraç, bir
vinç olduðundan çok defa yaptýðý gibi
yine övgüyle söz eder. Ve bu baðlamda
fizikçilerden yana yakýla yalvarýrcasýna
ricada bulunur. Henüz fizikçilerin bu
ölçüde etkili bir vinç yaratamadýðýný, ama
mutlaka yaratacaklarýndan da umutlu
olduðunu büyük bir özgüvenle dile getirir.
Fizikçilerin kollarýný sývayýp bu materyalist vinci mutlaka insanlýða armaðan etmeleri için onlarý er meydanýna davet eder.
Ama bu noktada, sanýyorum köþeye
sýkýþmaktan olacak, yaradýlýþçýlarý þiddetle suçladýðý bilgi boþluklarýna tapýnma
yanlýþýna bu defa kendisi düþüyor. Yani
bildiklerimizi bir kenara býrakýp,
inancýmýzý henüz bilip bulmadýklarýmýza
baðlama yöntemine sýðýnýyor. Tanrý
Yanýlgýsý yazý dizisinde Þubat sayýmýzda
"Her yeri aramadan 'yok' denemez"
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baþlýðý altýnda evrenin ve maddenin nasýl
muhteþem kozmolojik ve fizik kanunlarla
yaratýldýðýndan söz etmiþtim. Dawkins
madem ki Tanrý'nýn yokluðunu kesinlikle
iddia ediyor, bilmediklerimize bel baðlayacaðýna þimdi bilgimiz dahilinde olan
doðadaki bu ince ayarlarýn hangi
tesadüflerin eseri olabileceðini açýklamasýný beklerdik ondan:
** Big Bang'den (Büyük Patlama) bir
saniye sonraki geniþleme hýzý yalnýzca
100 bin milyarda bir kadar daha az olsaydý, evren bugünkü büyüklüðüne eriþemeden çökerdi. Fazla olsaydý bütünlük
kalmaz, hepsi bir yere daðýlýr giderdi.
** Ünlü astronom Fred Hoyle hesap
yaptý: Eðer karbon atomunda 7,82 milyon
elektron voltluk bir enerji düzeyi olursa,
ancak o zaman canlýlarý oluþturacak yeterlikteki karbonun ve diðer elementlerin
oluþabileceðini buldu. Ve ölçüm yapýlýnca
da karbonun enerji düzeyinin tam tamýna
hesaplandýðý gibi olduðu anlaþýldý.
** Eðer elektronlarda ayný konumda
olmama yani dýþarlama ilkesi olmasaydý
kimyasal tepkimeler çok aza inecek ve
içinde hiçbir canlýnýn barýnmadýðý çok
kasvetli bir evren ortaya çýkacaktý.
** Madde ile karþý madde arasýnda tam
simetri olmamasý sayesinde parçacýklar ve
atomlar oluþabildi. Bu simetrinin olmadýðý buluþuyla 1980 Fizik Nobelini
kazanan bilgin bu buluþunun canlýlarýn ve
bizlerin varolma sebebi olduðunu söylemekten haklý olarak övünüyordu.
** Böyle derin incelemelere girmeye
gerek duymadan sadece her iþimizde kul-

landýðýmýz suya alýcý gözle bakmakla da
evrendeki büyük hüner ve zekânýn önünde
saygý ile eðilirdik. Su, sýfýr ile 4 derece
arasýnda ýsýtýlýnca genleþmesi gerekirken
doða kanunlarýný çiðneyerek büzülür. Bu
sayede 4 derecedeki su en yoðun olur ve
dibe çöker. Aksi olsaydý denizler alttan
donarak baþtan baþa buz kitlesi haline
gelecek, canlýlýktan eser kalmayacaktý. Su
diðer bir kanunu daha çiðner. Katýlaþýrken
daha yoðun olmasý gerekirken daha hafif
olur. Böylece buz su üzerinde yüzer. Aksi
olsaydý dibe çökeceðinden her taraf buz
deryasý haline gelecekti.
O'NU KÝM YARATTI?
Dawkins bunlarýn hiçbirine doyurucu
bir cevap veremediðinden tabir yerinde
ise her sýkýþtýðýnda yaptýðý gibi, topu yine
oyun alanýnýn dýþýna taca atmakta "peki"
demekte ve Tanrý'yý kastederek "Öyleyse
O'nu kim yarattý?" diye sormaktadýr.
Baþýndan beri anlattýðýmýz gibi bizler
O'na olan inancýmýzý gördüðümüz, bildiðimiz, mantýðýmýzý kullanýp üzerinde
derin düþünceler ürettiðimiz olaylar, olgular üzerine bina ediyoruz. Maddenin 13,8
milyarlýk bir ömrü olduðuna ve çok büyük
bir akýlla, son derece ince planlarla yaþamý
oluþturacak kanunlarla yaratýldýðýna bilimsel bulgular ýþýðýnda ulaþýyoruz. Ve
bunlarýn yüce bir Yaratýcýsý olmasý gerektiðine mantýðýmýzla kani oluyoruz. Sadece
bu kadar da deðil. Peygamber mesajlarý
üzerinde derinliðine düþünerek bunlarýn
bir kul sözü olamayacaðýna, ancak evrenin
Yaratýcýsý tarafýndan vahiyle bildirilebileceðine yine mantýðýmýzla kani oluyoruz.
Ve ayrýca en güvenilir bilim adamlarýnýn
parapsikolojik bulgularýndan ve kendi-
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mizin bizzat tanýk olduðumuz spiritüel
olaylardan yine mantýðýmýzý kullanarak,
maddenin ötesindeki ruhsal âlemin ve
dolayýsý ile hepsini vareden bir Yaratýcý'nýn mevcudiyetine inancýmýzý perçinliyoruz. Görüldüðü gibi bir "boþluk ibadetinde" deðil, tam tersine bir "varlýk
ibadetindeyiz."
Bütün bunlarýn ýþýðýnda O'nun varlýðýna
kani olmakla beraber, kim O'nu tam
anladýðýný, her yönü ile tanýdýðýný iddia
ediyor ki?!.. Tam tersine O'nun anlama
sýðmadýðýný biliyor sadece varettiklerini
ve peygamberlere vahiyle bildirdiklerini
incelediðimiz kadar O'nu tanýyabiliyoruz.
Kýsacasý haddimizi biliyor, O'nun sonsuz
aklýndan bizlere bahþettiði çok azýna, bir
zerre, bir nebze akla sahip olduðumuza
yine aklýmýzla kani oluyoruz.
Bir zamanlar materyalistler maddenin
yaratýlmamýþ olduðunu yani baþlangýçsýz
ve sonsuzdan beri varolduðunu iddia
etmiyorlar mýydý? Biz maddenin birkaç
milyar yýl önce yoktan varolduðunu yakýn
tarihlerde bulduk. Ama burada önemli
olan, insan aklýnýn sonsuzluk kavramýna,
baþlangýcý olmayan varlýk kavramýna
ulaþmýþ olmasýdýr. Maddenin bir enerji
olduðu ve enerjinin yoktan varedilemeyeceði fiziðin en temel kuralý. Çaðýmýzýn en
ünlü astrofizikçilerinden Paul Davies
"Tanrý ve Yeni Fizik" kitabýnda "hiçlikten"
varlýðýn kendiliðinden oluþamayacaðýný
þöyle ifade eder:
".....Doðada yapýsal hiyerarþinin önemi
hakkýnda bilimciler arasýnda gittikçe
büyüyen bir takdir duygusu vardýr.
Canlýlýk, organizasyon ve zihin gibi
bütüncü kavramlar gerçekten anlamlýdýrlar ve onlar, atomlar ya da kuarklar, birleþik güçler ya da her neyse "hiçden"
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gelmiþ gibi yorumlanamazlar." (S:425)
Biz bugün modern fiziðin bulgularýndan
"zaman"ýn maddeden baðýmsýz olarak ayrý
bir hüviyeti, varlýðý olduðunu biliyor ve üç
boyutlu maddeye onu da ekleyerek 4
boyutlu bir evrende yaþadýðýmýzý söylüyoruz. 13,8 milyar yýl önceki büyük patlamada maddenin yanýsýra zaman da
varedilmiþ ve 4 boyutlu evrenin ilk temelleri böylece atýlmýþtýr. Zamaný varetmeden
önce de varolduðuna inandýðýmýz Tanrý'yý,
maddenin baþlangýcý olamayacaðýný düþünebilen aklýmýz, niçin ayný düþüncenin bir
uzantýsý olarak baþlangýçsýz, sonsuzdan
beri var olarak düþünemesin ki?!..
Sebep- sonuç kanunu zamanla birlikte
baþlar. Yani Yüce Tanrý zamaný yaratýrken
sebep-sonuç kanunlarýný da birlikte yaratmýþtýr. Sebebi de yaratan Tanrý'nýn varolmasý için bir sebebe ihtiyacý mý var? Bu
durumda hepimizi ve her þeyi sevgisinden
yaratan O Yüce'yi; Varedilmeden Vareden,
Almadan Veren, Eþsiz ve Benzersiz tek bir
varlýk olarak tanýmlýyoruz. Bu durumda
“O'nu kim yarattý?” sorusu bence boþlukta
kalmaya mahkûmdur. Ne var ki insan
sorgulayýcý bir akýlla yaratýldýðýndan ve
kendisine her þeyi düþünmekte sonsuz bir
özgürlük sunulduðundan kim ne derse
desin, bu ve benzeri sorular sonuna kadar
hep insanlýðýn gündeminde kalacaktýr. Bu
insanýn hakkýdýr ve kimse bu sorgulama
hakkýný onun elinden almaya muktedir
olamayacaktýr.
Dawkins'in "Tanrý Yanýlgýsý" kitabýnýn
düþündürdükleriyle ilgili yazýlarýmý
böylece noktalarken gelecek sayýlarýmýzda ilk canlýdan itibaren dünyada hayatýn
baþlamasý, geliþmesi ve insanýn yaratýlýþý
üzerine kendi düþüncelerimi sizlerle paylaþacaðým.
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Yabancýlaþmanýn Türleri
Güngör Özyiðit, Psikolog

Y

abancýlaþma; bir insanýn veya
toplumun kendi gücünün, kaynaðýndan baðýmsýzlaþarak ona
karþý hale gelmesi demek oluyordu.
Ýnsanýn kendi ve toplum sorunlarýna
ilgisiz ve bilgisiz oluþu yabancýlaþmanýn sürmesini saðlamakta, onun bir
yazgýymýþçasýna toplumun geleceðini
olumsuz yönde belirlemesine yol
açmaktadýr. Yabancýlaþmanýn aþýlmasý
için, her þeyden önce bir düþünürün
dediði gibi "Ýnsanla ilgili hiçbir þey

insana yabancý kalmamalý" kuralý
geçerli kýlýnmalý. Ýnsanlar kendi ve
toplum sorunlarýna karþý ilgili hale
getirilmeli. Ýlgi bilgiyi doðuracak, bilgi
bilince götürecek, bilinç de insana ne
yapmasý gerektiðini, yani görevini
gösterecektir. Öyleyse bize düþman bu
yabancýlaþma yýlanýnýn nasýl yol bulup
da toplumsal kurumlara girerek çöreklendiðini görebilmek için ilkin tüm
ilgimizi siyasal mekanizma, yani devlet
üzerinde yoðunlaþtýralým.
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Siyasal Yabancýlaþma
Devletin kaynaðý toplumdur. Devlet
toplum içinden çýkar ve amacý, içinden
çýktýðý toplumun güvenliðini, gönencini
ve mutluluðunu saðlamaktýr. Bunu baþarýp halkla bütünleþtiði, halktan aldýðý
yetkiyi yine halkýn yararýna kullandýðý
zaman, görevini yerine getiriyor demektir. Ama devlet, toplumun tümüne
hizmet sunacak yerde, kendi veya dayandýðý sýnýfýn çýkarýný kollayan baský
düzenini toplum üzerinde egemen kýlmaya kalkýþýrsa, içinden çýktýðý topluma yabancýlaþmýþ, kendi öz amacýna
ters düþmüþ olur. Bu durumda devlet,
halkýn devleti deðil, belli bir sýnýfýn
çýkarýný toplumda egemen kýlmak isteyen bir baský aracý kimliðine bürünür.
Siyasal yabancýlaþmada sorumluluðu
hem devlet adamlarýnda, hem de
toplumda aramak gerekir. Yöneticiler,
genellikle tüm gücün ellerinde toplanmasýna, kendilerini her türlü denetiminin dýþýnda tutmaya, "devlet benim"
görüþü ile hareket etmeye istekli, buna
yatkýndýrlar. Toplum ise çoðunlukla
sorumluluk almaktan kaçmaya, tüm
sorumluluðu bir kiþiye veya belirli
kiþilere yükleme eðilimindedir. Ýþte bu
iki olumsuz eðilim çifte yabancýlaþmayý doðurmakta, devletin topluma,
toplumun devlete yabancýlaþmasýna
neden olmaktadýr.
Bir de, kimi düþünürlerce devletin
önemi ve gücü abartýlmýþtýr. Onlara
göre devlet tek baþýna bir yetkinliðin
simgesidir. Ve devleti tanrýsal gücün en
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yetkin belirtisi, devlet adamýný da
Tanrýnýn yeryüzündeki gölgesi sayarlar.
O zaman devlet, yurttaþlarýn mutluluðu
için bir araç olmaktan çýkar, kendisi bir
amaç olur. Oysa insandan böylesine
soyutlanmýþ bir devlet düþüncesi akla
da mantýða da aykýrýdýr. Gerçekte
devlet; ellerinde diðer insanlardan daha
çok güç ve yetki bulunan belirli kiþiler
topluluðudur. Ve devletin politikasý,
onu oluþturan kiþilerce belirlenir,
onlarýn görüþlerini yansýtýr. Mutlak
ve yanýlmaz deðillerdir. O nedenle
devletin gözde büyütülmesi, aslýnda
yönetici azýnlýðýn deðerinin ve öneminin abartýlmasýdýr. Ya da devletten
nimetlenmiþ düþünürlerin, devletin her
yaptýðýný haklý çýkarma çabasýdýr. Hitler
ve Mussolini böyle yanlýþ bir devlet
anlayýþýnýn kurbanlarýdýr. Buna karþýlýk
özgür ve demokratik görüþlü kimseler,
devletin tanrýsallýðýný ve yanýlmazlýðýný
yadsýyarak, onun toplum içindeki diðer
güçlerle, baský gruplarýnca denetlenmesini, güçler arasýnda karþýlýklý bir denge
ve uyum saðlanmasýný öngörürler.
Gerçek çözüm þu olabilir belki: Hz.
Ömer gibi kendini Tanrý'ya, topluma ve
kendine karþý sorumlu sayan âdil bir
yönetici. Ve "Ben doðruluktan ayrýlýrsam, ne yaparsýnýz?" dediðinde "Seni
kýlýçlarýmýzla doðru yola sokarýz" diyen
uyanýk, sorumluluðun bilincinde bir
halk. Yine böyle bir halký kendisi için
de bir güvence sayan ve "Bana ne
mutlu ki, çevremde böyle insanlar var"
diyebilen bir Ömer. Eðer bu ikisini bir
edebilirsek yeniden, çözüm gelecek
demektir kendiliðinden.
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Ekonomik Yabancýlaþma
Siyasal yabancýlaþmanýn hemen yaný
baþýnda ve belki onu da büyük ölçüde
belirleyen bir baþka yabancýlaþma da
ekonomik yabancýlaþma ya da emeðin
yabancýlaþmasý.
Emeðin yabancýlaþmasý: Ýnsanýn
kendi yarattýðý ürünü devþirememesi
emeðin ürününün kendisinden ayrýlýp,
baðýmsýz bir varlýk olarak onu boyunduruðu altýna almasý, geçim çemberi
içinde tutsak etmesi ve insaný gerçek
insan olarak yaþamaktan, insanca
geliþmekten alýkoymasýdýr.
Ýpekböceði kozasý içinde ipek üretir.
Ve bir gün yeterli ipek biriktirdiðinde
bu ipekten kendine rengarenk bir kanat
yapar. Týrtýl kelebeðe dönüþür. Uçma
kudreti kazanýr. Ve kozasýný delip
uçarak özgürlüðüne kavuþur ve çiçek
çiçek dolaþýr. Þimdi diyelim ki, týrtýlýn
her gün ürettiði ipeðin büyük bir kýsmi
baþkalarýna gömlek yapmak için alýnsýn. Týrtýl boyuna ipek üretmesine
karþýn, bir türlü kendine kanat yapacak
kadar ipek bulamasýn. Böylece o hiçbir
zaman kanat çýkaramayacak, kelebeðe
dönüþemeyecek, kozasýný kýramayacak
ve özgürlüðe kavuþamayacaðý için týrtýl, ömür boyu ipek üretmesine karþýlýk
hep týrtýl olarak kalsaydý, kendini týrtýl
olarak aþýp kelebeðe dönüþtüremeseydi
yabancýlaþmýþ emeðe güzel bir örnek
olurdu. Bunu gidermek için týrtýl
toplumu öyle örgütlenmeli ki, her
týrtýlýn ürettiði ipek, onun geçimini ve
yaþamýný saðladýktan baþka, kalan
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kýsmý kendine bir kanat yapmaya
yetsin ve her týrtýl bir gün kelebek
olsun. Ýnsan toplumunda da, insanýn
emeði sadece günlük geçimini karþýlamaktan öte, daha yüksek bir nitelik
kazansýn, insanca güçleri geliþtirerek
insaný insan-üstüne eriþtirsin. Yani yalnýzca bedensel ihtiyaçlarýn karþýlanmasý demek olan "zorunlu emek" yerini,
insanýn yapýcý ve yaratýcý yönlerini
geliþtirecek, kendini sporda, bilimde,
dinde, felsefede ve sanatta deðerlendirecek anlamda "Özgür emeðe" býraksýn. Ta ki insan kendini bütünüyle
insan olarak duyup yaþasýn. Kendini
ve evreni gerçek böylesiliði içinde
kavrasýn. Özgürce yaratma yoluyla
kendini olabildiðince yüceltsin. Yeni
renklerle bezensin, üstün kudretler
kazansýn. Ýnsanlar dünyasýnda çalýþma,
iyilikte yarýþmaya dönüþsün.
Zira yabancýlaþma, yalnýzca üretimin
sonucunda deðil, üretim sürecindeki
çalýþma için de geçerlidir. Gerçek çalýþma, özgürce giriþilen, aklýn ve gönlün de katýldýðý verimli bir çabadýr. Ve
böylesine bilinçli bir çalýþma ruhsal
doyum saðlar. Sevinç, çalýþma eyleminin kendi içindedir. Ve sonuçta elde
edilen ürün de emeðin ödülüdür. Bu
anlamda iþ, insanýn yaþamýný emek
yoluyla ortaya koyuþu, deðerlendiriþidir. Oysa ücretli veya "zorunlu emek"
sevinç verici ve doyum saðlayýcý olmaktan uzaktýr. Bir kere insan özgür
deðil, çalýþmak zorundadýr. Ayrýca nasýl
çalýþacaðý, ne kadar çalýþacaðý da
baþkalarý tarafýndan kararlaþtýrýlmýþtýr.
Sonuçta ürettiði þey de kendisinin
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deðildir. Ne dokuduðu ipek, ne çýkardýðý maden, ne kurduðu ev ona aittir.
Kendisi için ürettiði þey ücrettir. Yani
hedef para kazanmak ve onunla
ihtiyaçlarýný karþýlamak için gerekli
olan tüketim mallarýný satýn almaya
yarayacak geliri elde etmektir. Kýsaca
söylersek aç ve açýkta kalmama savaþýdýr. Ve bunun için her gün yeniden ayný
þeyleri yapmaktýr. O yüzden iþçi
çalýþýrken mutlu deðil, mutsuzdur.
Kendini olumlamaz, tersine tüketir.
Deðer üretecek yerde, sadece ücret
üreten ve deðiþim deðeri yaratan emek,
alýnýp satýlan bir mal durumuna indirgenmiþtir. Üretim insan için olmasý
gerekirken, insan üretimin hizmetine
koþulmuþtur. Böylece insanýn kendini
ortaya koyuþ biçimi olan emeði, yani
yaþamýn kendisi bir araç olup çýkmýþtýr.
Tekniðin Yabancýlaþmadaki Rolü
Tekniðin saðladýðý makinelerin üretime girmesi, iþçilerin ikinci plana
itilmesine ve emeðin daha da kiþiliksiz
bir hale gelmesine yol açmýþtýr. Kendi
elinden çýkan iþin somut saðlamlýðý ve
yalýn güzelliði yoktur artýk. Elinin
altýndaki aletleri kullanarak bir þey
meydana getirmenin, yaptýðý iþe kiþiliðini koymanýn insanca övüncü de
kalmamýþtýr pek. Bu kere makineler
insaný kullanmaktadýr Ýnsana hizmet
eden aletler yerini makinelere hizmet
eden insanlara býrakmýþtýr. Bir vidayý
sýkýþtýrarak, bir düðmeye basarak veya
kolu çevirerek insan makinelerin çalýþmasýný izlemek ve gözlemek zorunda
kalmýþ, makinenin bir ek-parçasý duru-
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muna düþmüþtür. Atölyedeki iþçi, canlý
yaþayan bir örgütün organýydý. Fabrikada ise, koca bir çarkýn içinde onu
canlý bir diþli gibi kullanan ruhsuz bir
sistem var. Orada insan üretimin sonucu ile karþýlaþamaz bile. Küçük bir
ayrýntý onun bütün bir iþi olmuþtur. Bir
otomobil fabrikasýnda sadece vida
sýkýþtýrmak gibi. Ve düþünün her gün
sekiz saat hep ayný þeyi yapmak. Buna
iþ deðil de iþkence demek daha doðru
galiba. Ne var ki, bütün bunlardan
tekniði sorumlu tutup kötülemek doðru
olmaz. Bugünkü uygulanýþ biçimiyle
yabancýlaþmayý körükleyen teknik, üretimin insanca amaçlara uygun yeniden
örgütlenmesiyle, pekâlâ. "zorunlu emeðin" büyük bir kýsmýný üstlenip, insana
daha insanca iþler için kullanacaðý
özgür zamanlar kazandýrabilir. Týpký
insanýn yücelmesi, içindeki cevheri
gerçekleþtirmesi için meleklerin Tanrý
huzurunda insana secde ederek ona
hizmet sunmayý kabul etmeleri gibi,
makineler de "demir melekler" olarak
insanýn hizmetine koþulabilir. Yeter ki
insanýn varoluþ amacý doðru olarak
saptansýn ve tüm olanaklar o yönde
seferber edilebilsin. Yine insanlarýn
Çaðlar boyunca kazandýklarý zenginlikler, maddi ve manevi tüm deðerler topyekûn insanlýðýn yararýna kullanýlsýn.
Yabancýlaþmanýn Boyutlarý
Bugünkü uygarlýk düzeyi bütün
geçmiþ kuþaklarýn düþünce ve emeklerinin bir sonucudur. Her insanýn
baþarýsýnda baþka insanlarýn da izleri
ve katkýlarý vardýr. Kültür ve uygarlýk
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insanlýðýn ortaklaþa ürünüdür. Öyleyse
onun nimetlerinden bütün insan
türünün yararlanmasý gerekir. Oysa
uygulamada bu hak yerini bulmamakta,
insanlýðýn mirasý insanlara adaletli bir
biçimde daðýlmamaktadýr. Çoðu kere,
bütün bir geçmiþ, insanlýðýn yapýcý ve
yaratýcý emeði ile elde edilmiþ birikim,
birkaç kiþinin veya grubun elinde
kalmakta, onlar tarafýndan istedikleri
gibi kullanýlmaktadýr. Ýnsanlýðýn emanetini kendi malý sanan bu insanlar onu
diðer insanlara vermedikten baþka, bu
birikimi kendi çýkarlarý için, onlarýn
zararýna kullanmaktan da çekinmemektedir. Yani insanlýðýn saðladýðý, insanlýðýn yararýna olan her türlü birikim, bu
insanlarýn eliyle insanlara düþman bir
güç olarak geri dönmektedir. Bilim
atom bombasý biçiminde, din engizisyon iþkencesi þeklinde insanlarýn
karþýsýna dikilmektedir.
Bilimsel Yabancýlaþma
Bilim de insanlýðýn kazandýðý ortak
deðerlerden biri. Özellikle uygarlýðýmýzý diðer uygarlýklardan ayýran en
önemli taraf, bilimin birinci sýrada yer
almasý ve bu yüzden öneminin biraz
abartýlmasýdýr. Bilimin görevi önce
insanlarda gerçeðe karþý bir ilgi ve
merak uyandýrmak. Sonra bulduðu
doða ve toplum yasalarýný insanlýðýn
hizmetine sunarak yaþamý daha bir
kolaylaþtýrmak ve insanlarýn mutluluðuna katkýda bulunmak. Ne var ki,
çaðýmýzda bilim de amacýndan sapmakta, saðladýðý olanaklarla yöneticilerin
elinde yanlýþ yolda ve insanýn zararýna

kullanýlmaktadýr. Bunda elbet ki bilim
adamlarýnýn da sorumluluk payý vardýr.
Bugün bilim adamý da aðaca bakmaktan, ormaný göremez olmuþtur. Aþýrý
uzmanlaþma onu kendi konusunda kilitlemiþ, öylece bütünü görme yetisini
yitirmiþtir. Bu kýsýtlamanýn doðal sonucu olarak da sýnýrlý bir sosyal ve politik
bilinç elde edebilmiþtir. Günümüzde
bilgin dünden çok daha fazla, ama hem
bilgin hem bilge ne yazýk ki çok az.
Bilimin insanlýðýn zararýna, yabancýlaþtýrýcý bir güç olarak kullanýlmasýna
karþý bilim adamlarý herhalde seslerini
yükseltmeli -ki yükseltmeye baþladýlarve kendilerini sadece konularýna, uluslarýna deðil, tüm insanlýða karþý da
sorumlu saymalarý gerekir. Yani bilgin
biraz da bilge olmalý, aklý bilgi ile dolarken, yüreði de sevgisiz kalmamalý.
Gerçi bilim tek baþýna sorunun üstesinden gelemez. Çünkü bilim deðer yargýlarý üretmez. Onun dinle, sanatla, felsefeyle desteklenmesi gerekir. Ama hangi
dinle, daha doðrusu dinsel örgütle?
Dinsel Yabancýlaþma
Dinsel yabancýlaþma tarih boyunca
baþlýca iki þekilde gerçekleþmiþtir.
Birincisi insanlarýn kendi güçlerini,
tüm özlemlerini, korkularýný, umutlarýný kendi dýþlarýndaki Tanrý sandýklarý bir varlýða aktarmalarý. Bir bitkiyi
veya hayvaný totem bilmeleri, doða
güçlerine tapmalarý ya da zamanýmýzda
olduðu gibi her þeyi önderlerden bekleyip kiþileri putlaþtýrmalarý. Bu aslýnda
nesnel ve öznel gerçeklerin, mutlak
gerçek sanýlýp tanrýlaþtýrýlmasýdýr Gül-
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yüzlülerin vahiy yoluyla getirdikleri
dinler ise gerçek ve tek Tanrýyý insanlara müjdelemiþtir. Özellikle Ýslâmiyet
"Tanrýdan baþka Tanrý yoktur" ilkesi ile
bu tür yabancýlaþmalara ve putlaþtýrmalara kesin olarak karþý çýkmýþtýr.
Dinsel yabancýlaþmanýn ikinci þekli,
din örgütünün yetersiz ve yeteneksiz
kiþilerin elinde özünü yitirip yozlaþmasýyla ortaya çýkmýþtýr. Bozuldukça
da çekici ve çaðýrýcý niteliðini yitirmiþ,
zorbalýkla, baskýyla, o da olmadý mý
iþkence ile insanlara boyun eðdirme ve
güya kendini kabul ettirme yolunu tutmuþtur. Ve böylece insanlýðýn en çok
hayrýna olmasý gereken bir kurum,
türlü hüner ve çýkarla nefret ve kin
üreten bir bozguncu yuvasý olmuþtur.
Birleþtirici, uzlaþtýrýcý olacak yerde,
kendi içinde bile ayrýlýklar yaratmýþ,
sevgiyi, barýþý saðlamasý gerekirken
düþmanlýk ve savaþýn kundakçýlýðýný
yapmýþtýr. Dinlerdeki gerçek özü bulup
çýkarmak ve insanlýðýn hayrýna sunmak
bugün gerçekten inanan aydýn kiþiler
için kutsal bir görev olmalýdýr. Kaldý ki
bugünün aydýný bir de ideolojik yabancýlaþmayla uðraþmak durumundadýr.
Ýdeolojik Yabancýlaþma
Çaðýmýzýn Tanrý'sýz dinleri diyebileceðimiz ideolojiler de insanlýðýn mutluluðunu amaçladýklarýný ileri sürdükleri
öðretilerinin yanýnda, kendileri gibi
düþünmeyenleri öldürmekte bir sakýnca
görmemektedirler. Burada da yine
insanlara mutluluk saðlama, daha iyi
bir düzen getirme savýyla ortaya atýlmýþ
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bir öðreti, ayrýlýklar yaratmýþ, düþmanlýklar doðurmuþ ve insanlarý birbirine
düþürmüþtür.
Þimdi böylesi bir toplumsal yapýda
yaþayan insanlarýn iliþkileri nasýl olur?
Onlardan sevgi dolu, akýllýca, insanca
davranýþlar beklemek olasý mý?
Toplumsal Yabancýlaþma
Böyle yabancýlaþtýrýcý bir ortamda
insanlarýn da birbirlerine yabancýlaþmasýndan, insanca sýcak iliþkiler kuramamasýndan daha doðal ne olabilir?
Aklý fikri para kazanmak olan bir satýcý
sizi müþteri olarak deðerlendirecek.
Fanatik bir dindar kendi dininden
olmayanlarý kâfir olarak algýlayacak.
Solcuysanýz, saðcýlar veya baþka
türlü solcular tarafýndan hain olarak
damgalanacaksýnýz. Saðcýysanýz yine
öyle. Türk'seniz, baðnaz milliyetçi bir
Ermeni'ye göre atalarýnýn katilisiniz.
Amerikalý beyaza göre zenci ikinci
sýnýf insan. Yani herkes kendi yabancýlaþmýþ dünyasýndan bakýp, baþkalarýný
kendine göre deðerlendiriyor. Ýnsanlarý,
kendi benlikleri etrafýna oluþturduklarý
bu yapma dünyadan çýkarmak, o benlik
kozalarýný kýrmalarýný saðlamak gerek
önce. Sonra gerçekleri yeni baþtan,
görerek, koklayarak dokunarak deneyerek, anlayarak öðretmek gerek. Bu
görev de eðitime düþüyor. Ama
bugünkü gibi insanýn kendiliðindenliðini ve yaratýcýlýðýný dumura uðratan,
yalnýzca diploma, etiket saðlayan
yabancýlaþmýþ bir eðitime deðil.
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Ömer Hayyam
Hayatý, Eserleri,
Felsefesi - III
Derleyen: Nihal Gürsoy

Þairimiz Ömer Hayyam'ýn yaþadýðý dönemi incelemiþtik geçen
sayýmýzda, dinle olan iliþkisi her zaman tartýþma konusu olduðundan
ve dini, imaný reddettiði söylendiðinden dolayý, konuya farklý açýlardan
yaklaþarak çok yönlü bakmaya çalýþacaðýz.
ÖMER HAYYAM'IN
YAÞAMINDA VE RUBAÝLERÝNDE
FELSEFENÝN ROLÜ

olan Ömer Hayyam da felsefeyi bir disiplin olarak benimsemiþ ve bildiði tüm
konulara yaklaþýmý bu açýdan olmuþtur.

amanýnýn en özgür düþünceli
adamý olan þairin Yunan
Filozoflarýnýn ve Ýbni Sina'nýn
takipçisi olduðunu biliyoruz. Akýl ve
mantýk yoluyla bir þeyin aslýný aramak,
ne için var olduðunun sebebini bulmak
için çalýþmak demek olan felsefe "philosophie" (hikmet sevgisi), anlamýný taþýmaktadýr. Yunanca "Philos" (Sevgi), ve
"Sofia" (Hikmet) kelimelerinden meydana gelmiþtir. Devrinin en önemli filozofu

Felsefe ile meþgûl olmak için hem fen
bilimlerinde hem de ruhani konularda
derin bilgilere sahip olmak gerekir.
Öðreniminin ilk bölümünü Niþabur'da
geçiren, çok zeki bir öðrenci olduðu
hemen anlaþýlan Hayyam, din bilgisi
Kur'an ve Hadis derslerini dönemin
büyük bilgini Ýmam Muvakkak'tan,
matematik ve astronomi derslerini de
Hace Ali ve Þeyh Muhammed Mansur’dan almýþtýr. 1065-1070 yýllarýna bak-

Z
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týðýmýzda kendisinin tefsir, hadis, felsefe,
matematik, týp, fizik hattâ müzik alanýnda önemli bir þöhreti olduðunu görürüz.
Buhara ve Semerkand þehirlerinde
yaþayan Ýmam Üstad Ebu Tahir'den
gördüðü maddi ve manevi destekle bilgisini iyice güçlendirmiþtir.
Akýl ve mantýk yürüterek sonuçlara
varma yolu olan felsefede bir insanýn ne
kadar ilmi ve bilgisi olursa olsun, yanlýþ
düþünebileceði veya yaptýðý iþlerden yanlýþ sonuçlar çýkarabileceði savýyla hareket edildiðinden, felsefe hiçbir zaman
kesin sonuçlar vermez. Ýnsanlarýn bunu
kendi akýl ve mantýk süzgeçlerinden
geçirmeleri beklenir. Hayyam'ýn her
konudaki sorgulayýcý tavrýnýn en önemli
nedenlerinden biri de budur. Oldukça
geniþ bir din, fýkýh ve hadis bilgisine
sahip olan Hayyam, asla dini ve imaný
sorgulamamýþtýr. Dinin, Tanrý ile kul
arasýndaki iliþkileri, insanýn insanla ve
diðer yaratýlmýþlarla olan iliþkilerini en
güzel biçimde saðlamak adýna getirdiði
yüce gerçeklere, hükümlere ve uygulamalara dil uzattýðý görülmemiþtir. Fakat
din adýna yapýlan haksýzlýklar, çýkar
çatýþmalarý, savaþlar, dinin bir iktidar
aracý olarak kullanýlmasý gibi konularda
felsefi bir yaklaþýmla akýl ve mantýk
yürütmüþ, bu tip uygulamalarý keskin bir
dille eleþtirmiþtir. Bir anlamda halkýn
yanýnda yer almýþ, kendini ortaya
koyarak, açýk yüreklilikle direnmiþtir.
Ayrýca Vezir Nizamülmülk ve
Melikþah döneminde Abbasi hükümdarlarýnýn ve Türk boylarýnýn egemen olduklarý kesimlerde, özellikle sarayýn etrafýndaki aydýn çevrede dinsel konular belirli
bir çerçeve içerisinde tartýþýlabiliyor,
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Kur'an hükümlerinin nedenleri ve sonuçlarýna dair fikir yürütülebiliyordu.
Hayyam da bu tartýþmalara katýlýr, konuþma esnasýnda birtakým imgeler kullanarak, mizah duygusuyla hareket eder,
konuyu daha zevkli hale getirirdi. Bu
tavýr, daha sonra rubailerine de yansýyan
anlatým biçimidir Hayyam'ýn.
Söyleyeceklerini açýk bir biçimde ifade
eder, zekâsýnýn keskinliðiyle çok derin
anlamlarý, çok basit cümlelerle dile getirirdi. Gerginlikten hoþlanmazdý. Kendi
yolunu çizmiþ, tek baþýna ilerleyen özgür
bir kiþiydi ve gerek saray hanedanýndan,
gerekse diðer bilgin ve alimlerden büyük
saygý ve sevgi görürdü. Belleði o kadar
saðlamdý ki etrafýndakileri þaþkýnlýða
uðratýrdý. Kimsenin hoþuna gitsin diye
konuþmaz, fakat gönül kýrmayý hiç sevmez ve tasvip de etmezdi.
(Semerkand'lý Nizam'ýn ve daha baþka
anlatýlanlarýn ýþýðý altýnda Hayyam'ýn
kiþiliði)
Felsefi konularda pek çok eser veren
Ömer Hayyam, insanoðlunun en önemli
araþtýrma konusunun yine kendisi olmasý
gerektiðini savunmuþ, insanýn kendi varlýðý hakkýnda düþünmesinin önemine
inanmýþ, kapsamlý ve derin konular hakkýnda kat'i hükümlere varýlmamasýnýn
gerçeðin doðasýna uygunluðunu anlatmýþ,
kendisini de bunun dýþýnda tutmuþtur.
Bu yýldýzlý gökler ne zaman baþladý
dönmeye?
Ne zaman yýkýlýp gidecek bu güzelim
kubbe?
Aklýn yollarýyla ölçüp biçemezsin bunu
sen
Mantýklarýn, kýyaslarýn sökmez senin
bu iþte.
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Nizamülmülk ve sonrasýnda Melikþah'ýn da ölümünden sonra, Nizamülmülk'le olan özel iliþkisi yüzünden saray
ile arasýnýn açýldýðýný görüyoruz. Çünkü
iktidar Nizamülmülk'ün rakiplerine,
Sultan'ýn ikinci karýsý Terke Hatun ve
katý din adamlarýnýn eline geçmiþtir.
Dolayýsýyla da çalýþmalarýnýn tamamlanmasý için ayrýlan ödenek kesilmiþtir.
Ünlü dörtlüklerinden dolayý dinsizlikle
suçlanma dönemi baþlar Hayyam'ýn.
Cehaletin, bilgisizliðin hüküm sürdüðü,
din adýna dinin özüne yabancýlaþmýþ bir
takým din adamlarýnýn ve uygulamalarýnýn ortalýðý kasýp kavurduðu, mezhep
kavgalarýný kýþkýrttýðý, iktidara yaranmak
için dini politika aracý yaptýðý, iktidarýn
da yandaþlarýný kayýrarak taraf olduðu bu
dönemde derinden sarsýlmýþtýr Hayyam.
Sen sofusun, hep dinden dem vurursun,
Bana da sapýk, dinsiz der durursun
Peki ben ne görünüyorsam oyum
Ya sen? Ne görünüyorsan o musun?
Ýçten içe kendisine yapýlan suçlamalar
karþýsýnda üzülmekle birlikte yine de
kendi doðru bildiklerinden ayrýlmamýþ
döneminin idarecileriyle yakýnlaþma
çabasý içine girmemiþtir.
Girme þu alçaklarýn hizmetine
Konma sinek gibi pislik üstüne
Ýki günde bir somun ye ne olur!
Yüreðinin kanýný iç de boyun eðme
Daha sonra Hayyam Ýsfahan'ý terk
ederek Merv'e yerleþir. Son yýllarýyla
ilgili bilgi hemen hemen yok gibidir. Bu
yýllarda hacca gitmiþtir. Niþabur'da ölme-

si, sonradan oraya geri döndüðünü gösterir.
Unutmamak gerekir ki, Hayyam bir din
adamý deðil bir bilim adamý ve filozoftur.
Her zaman gerçeðin peþinde olmuþ,
dünyada olup biteni de sorgulamýþtýr. Bu
felsefi tavrýndan dolayý kendisini
eleþtirenleri o da eleþtirmiþ ve:
Ey kara cübbeli, senin gündüzün gece
Taþ atma dünyayý bilmek isteyenlere
Onlar Yaradan'ýn sanatý peþindeler
Senin aklýn fikrin abdest bozan
þeylerde.
Diyerek asýl maksadýnýn ne olduðunu
ortaya koymuþtur.
ÖMER HAYYAM VE
TANRI ÝNANCI
Hayyam'ýn aþaðýdaki rubaisi, onun
Tanrý, evren, insan, yaþam ve ölüm üzerine sorguladýðý gerçekliðin ve adeta sentezleyerek formüle ettiði "Tanrý Birliði"
düþüncesine varýþýnýn muhteþem bir
örneðidir.
Tanrý evrenin caný, evrense tek bir
beden
Melekler bu bedenin duyularý hep birden
Yerde gökte canlý cansýz ne varsa birer
uzuv,
Budur Tanrý Birliði, boþtur baþka her
söylenen.
O, evrenin her zerresinde Tanrý'yý bulmuþ, görünen ve görünmeyen âlemlere
can veren, onlarý yaratan ve birbirine
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karþýlýklý haklarla týpký bir bedenin uzuvlarý gibi dokuyanýn, Yaradan olduðunu
ilan etmiþ ve tüm yaratýlmýþýn birlik yolunda yalnýz olmadýðýný, Tanrý'nýn melekleri aracýlýðýyla gerektiðinde hepsine
ulaþabileceðini, bilgilendirebileceðini,
idraklendirebileceðini ve neticede dünya
birliðinin, hattâ evrenin birliðinin var
oluþun gayesi ve amacýna uygun olarak
'Tanrý Birliði" esasýna dayandýðýný
müjdelemiþtir.
Rubaisinde belirtmiþ olduðu "Melekler
bu bedenin duyularý hep birden" mýsraý,
çok düþündürücüdür. Bilindiði gibi insan;
görme, tat alma, koklama dokunma,
iþitme gibi duyularý yoluyla içinde
bulunduðu dünyaya intibak eder, uyum
saðlar ve yine onlarý kullanarak tecrübeler edinir, geliþir, olgunlaþýr. Faka ilâhi
âlemi bilmek ve idrak etmek yolunda beþ
duyu organý yardýmýyla edinilen bilgiler
yetersiz kaldýðýndan, Yüce Yaradan melekleri vasýtasýyla (Cebrail gibi), seçtiði
elçiler (Hz.Davut, Hz.Musa, Hz.Ýsa,
Hz.Muhammed gibi) kanalýyla, bilinmesi
gerekenleri bildirmiþ, içinde bulunduðu
düzeni ve varoluþ gayesini açýklamýþ,
insana yolundan ve yükünden haber vermiþtir.
Üzerine kitaplar yazýlabilecek kadar
derin ve geniþ anlamlar içeren bu dörtlük, onun ilim ve bilimde olduðu gibi
þiirde de zirveye yerleþtiðinin göstergesidir. Yaradan'ýn düzenini ve kendisinin
neye iman ettiðini, aklýnýn, bilgisinin ve
gönlünün süzgecinden geçirerek büyük
bir sadelikle ifade etmiþ, bu kadar
kuvvetli bir mânâyý ve bilgiyi kýsacýk bir
dörtlükle anlatabilmiþtir. Devrinin bu
büyük filozofunun matematik ve astrono-
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mi âlimi olmasý, rubailerini ölçü fikriyle
yazmasýna, bir ölçülü söz söyleme sanatý
demek olan edebiyatta ve onun özü olan
þiirde, geniþ bir alandaki düþüncelerini,
heyecanlarýný, üzüntü ve sevinçlerini
yine matematiksel bir yaklaþýmla ifade
edebilmesine zemin hazýrlamýþtýr. Baþka
bir rubaisinde ise þöyle seslenir Hayyam,
O bilginler ki evrenin özetidirler
Düþüncelerinin atý göklerde gezer
Ýþ kavramaya gelince senin özünü
Þaþkýnlýktan felek(*)gibi baþlarý döner
*:(Felek: gök, gökyüzü, semâ, âlem)
Evrende bilinebilecek bilgilerin
tümüne, aklýnýn ve düþüncelerinin
gücüyle gayret göstererek, çalýþarak
ulaþanlarýn, yükseklere çýkanlarýn bile
Yaradan'ýn bilgisini tanýmaya ve kavramaya baþladýkça hiçbir þey bilmediklerinin farkýna varýþlarýndaki þaþkýnlýðý
(felek gibi baþlarý döner) sözleriyle ifade
etmiþtir.
Hayyam kendi aklýnýn ve bilgisinin de
bu yüceliði anlatmak için yetersiz
kaldýðýnýn farkýndadýr.
Bilge, yüce varlýðýn seyrine dalar
Gafil ise onda dostluk düþmanlýk arar
Deniz, deniz olduðu için dalgalanýr
Çöpe sor, hep onun içindir kavgalar
Kendisinin ve diðer bilge kiþilerin,
Yaradan'ýn kurduðu muhteþem düzeni
anlamak yolunda sarfettikleri emeðin ve
gayretin iþin özü ve doðasý olduðunu
"deniz, deniz olduðu için dalgalanýr"
cümlesiyle ifade eden Hayyam, iþin
özünü anlamayanlarýn düþüncelerindeki
kýsýrlýðýn ve her þeyi kendi inançlarýna
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yapýlmýþ bir saldýrý gibi algýladýklarýnýn
farkýndadýr.
Kimileri lâf dünyasýnda þiþinip durmuþ,
Kimi güzel ardýnda, köþk ardýnda koþturmuþ,
Perdeler inince anlar her biri, ey
gerçek,
Senden ne uzak, ne uzak yollara baþ
vurmuþ.
Dünyanýn gelip geçici bir mekân
olduðunun, iþin sonunda gerçek ortaya
apaçýk çýktýðýnda söyledikleriyle yaptýklarý birbirine uymayanlarýn ve dünya
zevklerinin peþinden koþanlarýn boþ
iþlerle uðraþtýklarýný piþmanlýkla fark
edeceklerini söylüyor Hayyam ve tüm
ibadethanelerin ve ibadet yerlerinin
Tanrý'yý bulmak için bir araç olduðunu,
gönlünde O'na yer yapmadan, O'nun
buyruklarýna uymadan, cennet beklentisi
veya cehennem korkusuyla günlerini
geçirenlerin Yaradan'a gerçek anlamda
yakýn olamayacaklarýnýn altýný çiziyor.
Tekke'de, medresede, manastýrda,
kilisede,
Bir cennet cehennem kaygýsýdýr sürüp
gitmede
Oysa yüce varlýðýn sýrlarýna eren kiþi
Bunlarýn tohumunu uðratmaz
düþüncesine
Ve Tanrý'nýn yerinin insanýn gönlü
olduðunu söylüyor.
Dün özledim de seni coþtum birdenbire,
Çýktým senin yerin dedikleri göklere
Bir ses yükseldi ta yukarda yýldýzlardan
Gafil, dedi, bizde sandýðýn Tanrý sende!
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Menzile giden yolun ise sevgiden
geçtiðini, gönlünde O'nun yerini tam
yapanlarýn, O'nun sevgisiyle dolacaklarýndan tüm yaþamlarýný sevgiyle yoðuracaklarýný, ayýrt etmeden herkesi seveceklerini ve ancak bu yolla Tanrý'ya
varýlabileceðini söylüyor.
Sevgiyle yoðrulmamýþsa yüreðin
Tekkede, manastýrda eremezsin
Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada
Cennetin, cehennemin üstündesin
O'nun aydýnlýðýnýn ve nurunun her yaný
doldurduðu bir yere can gözünün sezileriyle ulaþtýðýnda ise, ruhen deneyimlediði bu hali, varlýðýnýn O'nun varlýðýnda
yok olmasý, ter gibi akýp denize karýþmasý olarak ifade ediyor.
Gerçek aydýnlýða erince can gözüm
Ýki dünyayý birden silinmiþ gördüm
Eriyip gittim sanki engin denizlerde
Ter olup çýktý, denize döndü gönlüm

Kaynaklar:
Ömer Hayyam Dörtlükler
Sebahattin Eyüpoðlu
Yüzyýllarýn Gerçeði ve Mirasý/Ýnsanlýk
Tarihine Giriþ - II. Ortaçað
Server Tanilli
Ömer Hayyam, Selçuklular,
Ýslam Ansiklopedisi
Hayyam'dan Yazýþmalar
M.E.B Yayýnlarý / ÝST D.Ali Gültekin
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Ahlâk - XII

Siyaset ve Ahlâk, Siyasal Ahlâksýzlýk
Yalçýn Kaya
Siyasal ahlâk nedir?
Gündelik yaþamda genel olarak siyaset denilen
olgu, pis, kaypak, bulaþýlmamasý gereken bir iþ
olarak algýlanýr. Bazen de politika ile siyasetin
farklý anlamlara geldiði varsayýlarak birinciye
olumsuz, ikinciye ise olumlu anlamlar yüklenilmeye kalkýþýlýr. Bazý kimselerse politikacý
sözcüðünü kullanmaktan özenle kaçýnarak ne
olduðu belirsiz bir deyim olan "devlet adamý"
gibi bir terimi kullanýrlar.
Gerçekten de yalnýz bizim toplumumuzda
deðil neredeyse tüm Batý toplumlarýnda politikacý sözcüðü her kullanýlýþýnda ardýndan gelen
yakýþtýrmalar olumsuzluklarla doludur. Bir
örnekle durumu ayrýntýlandýrmaya kalkýþýrsak
þöyle düþünebiliriz. Bir kunduracý ayakkabýnýzý
iyi yapamazsa, marangoz masanýzýn ayaðýný eðri
çakarsa, arabanýzý onaran ustanýn yaptýðý iþi
beðenmezseniz, onlarýn kötü birer zenaatkâr
olduðunu söylersiniz de ender durumlar dýþýnda
onlarý ahlâksýzlýkla suçlamak aklýnýza gelmez.
Oysa, beðenmediðiniz bir politikacý için aklýnýza
ilk gelecek suçlama "ahlâksýzlýk"týr. Bu durum
öylesine abartýlýr ki "kötü politikacý" deyiminin
akla ilk getirdiði çaðrýþým "beceriksiz politikacý"
olmaktan çok, "ahlâksýz politikacý" anlayýþýdýr.
Politik yaþama atýlmaya karar veren bir kiþinin
demokratik bir ortamda, demokratik bir seçim
sonucunda seçilebilmesi için yaptýðý çeþitli harcamalar bile halk arasýnda alay konusu yapýlýr.
"Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez" denilir

ve ardýndan da "hele bir iktidara gelsin, bunun
bedelini elbette kat be kat çýkaracaktýr" sözleri
eklenir.
Nerede devlet kurumu, siyaset varsa, orada
insanlar “yöneten ve yönetilen” diye ayrýlmaktadýr. Siyasetin özünü oluþturan bu eþitsizlik
iliþkisi ise ahlâkýn doðasýna aykýrýdýr. Ahlâka
aykýrýlýk böylece siyasetin özünden kaynaklandýðý için de diðer ahlâk sorunlarýndan farklý
olarak, çözümsüz bir nitelik taþýmaktadýr.
Siyaset, toplumdaki büyük çýkarlarýn kesiþtiði bir
kavþak gibidir, toplumdaki çýkarlarýn oluþum ve
bölüþüm dinamiklerinde baþlýca rolü oynamasý
onun önemli bir özelliðidir. Ulusal gelirin oluþumu nasýl gerçekleþecek, bu gelirden kim ne payý
alacak, toplumsal ve ekonomik özverilerin
yükünü kim ne oranda çekecek, siyaset
kavþaðýnda kime yeþil, kime kýrmýzý ýþýk yakýlacak, toplumsal sýnýflar, etnik ve kültürel kimlikler arasýndaki bitip tükenmeyen çeliþkiler için
kimler karar verecek? Ýþte yukarda sýraladýðýmýz
sorularýn yanýtlarýný vermek siyasetin görevidir.
Siyasetin içine ekonomi de girer, eðitim de,
aile de, güvenlik de. Enflasyon, kalkýnma hýzý,
gelir bölüþümü, ailenin korunmasý, uyuþturucu
ile savaþým, eðitimin niteliði, tümü siyasetin ilgi
alanýna girer. Tüm bu saydýklarýmýzýn yanýnda,
eðer toplumda ahlâksal konularda bir bozulma
ve çözülme varsa -siyasetçilerin ahlâksal açýdan
olumsuzluklar taþýmalarýna karþýn- bu sorunlarýn
çözümü için gözler gene de siyasete ve siyaset-
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çilere çevrilir, onlardan bu sorunlarý çözmeleri
istenilir.
Siyasetin kendine özgü koþullarý olduðu genel
olarak siyasetçiler arasýnda kabul gören bir
ilkedir. Bu ilkenin kabul edilmesinin hemen
ardýndan siyasetçinin kendisini hiçbir ahlâk
kuralýyla baðlamasýna gerek olmadýðý biçiminde
bir sonuca ulaþýlýr. "Siyasetçiyi en çok ilgilendiren konu "gerçek politika"nýn gereksinimleri ve kendi çýkarlarýný en üst düzeye çýkarmasý
olmalýdýr" görüþü yanlýþ ve tehlikeli olmasýna
karþýn en çok taraftar bulan bir görüþ olur.
Gerçekte siyasetin kendine özgü koþullarýnýn
olmasý onu ahlâk dýþý kýlmaz, fakat siyasal
ahlâkýn genel ahlâktan farklý bazý varsayýmlardan yola çýkmasý gerektiðini gösterir.
Gerek Batý dünyasýnda gerekse ülkemizde
siyaset ve ahlâk konusunda araþtýrmalar yapan,
düþünce üreten araþtýrýcý ve düþünürler ortaya
çýkmýþtýr. Politikacýlarca kitlelere yalan söylenmesi, rüþvet alýnmasý, iltimas, zimmet, siyasî
çýkar uðruna kamuya zarar verici karar ve
eylemlerin gerçekleþtirilmesi, ekonomik kararlardan, kamusal hizmetlerden haksýz kazanç ve
çýkar elde edilmesi, siyasal gücün kiþisel çýkar
saðlamak için kullanýlmasý, lobicilik faaliyetleri,
atama ve terfi (yükselme) iþlemlerinde liyakatýn
(haketmenin) deðil, siyasî çýkarlarýn ön plana
alýnmasý gibi konularý içeren siyasal ahlâksýzlýk
örneklerine iliþkin olarak yazýlmýþ binlerce
makale ve kitaptan söz edebiliriz..
Siyasal ahlâk ve ahlâksýzlýk konularý araþtýrmacýlar için büyük bir kaynak teþkil etmektedir.
Konu, yalnýzca ahlâkbilim açýsýndan deðil
toplumbilim açýsýndan da incelenmeye deðer
bulunduðu için tarihin hemen her döneminde
güncelliðini korumuþtur.
Siyasal ahlâkla ilgili olarak süregelen tartýþmalar uzun bir yasaklar listesini de beraberinde
getirmektedir: "Çalmayacaksýn, kamu çýkarýný
özel çýkar uðruna fedâ etmeyeceksin, rüþvet
almayacaksýn, rant kollamayacaksýn, halký
kandýrmayacaksýn, yalan söylemeyeceksin, ata-
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malarda siyasal ölçüte önem vermeyeceksin"
gibi yasaklar listesi ya da ahlâksal önermeler
gündemden hiç düþmez. Siyasal yaþamý yakýndan izleyenler bilirler ki bu önermelerin tersi her
zaman doðru deðildir. Yalan söylemeyeceksin
demek "doðruyu söylemelisin" anlamýna gelmez. Özel çýkarý kamu çýkarýnýn önüne almamak
demek mutlaka "kamu çýkarýný gözetmek"
anlamýna gelmez. Kýsacasý eskilerin deyimiyle
olumsuz ahlâkýn karþýt kavramýndan hareketle
olumlu ahlâk kurallarýna ulaþmak gibi bir yol
yoktur.
Olumlu ahlâk kurallarýnýn bireysel davranýþ
düzeyinde çok belirgin olmamasý bazý sorunlar
yaratsa bile toplumsal yaþamý alt üst etmezler.
Olumlu davranýþýný görmediðimiz bir insana
mesafeli davranarak bu sorunu kolayca aþarýz.
Olumlu davranmayan bir insan çevresine bir
yarar saðlamasa bile, davranýþý açýkça olumsuz
olmadýðý sürece zarar da vermez. Oysa, siyasal
yaþamda bu iþ çok baþkadýr. Siyaset bir eylem
iþidir. Ýnsanlar, hiçbir iþ yapmamak için iktidara
gelmezler. Ýktidarda bulunan siyasetçilerin hiçbir
iþ yapmamasýný deðil, yararlý iþler yapmasýný
onlardan bekleriz. Ýþte bu noktada siyasal ahlâk
ve bireysel ahlâk arasýnda çok önemli farklar
oluþmaktadýr.
Birtakým yasaklarý, yapmayacaksýn, çalmayacaksýn gibi buyruklarý peþ peþe sýralamakla
siyasal ahlâk için gerekli ve yeterli çerçeveyi
oluþturmuþ olamayýz. Siyasetçiyi ahlâksal açýdan deðerlendirirken, olumlu katkýlar yapýp yapmadýðýna bakmamýz gerekecektir.
Siyaset ve siyasal yalanlar konusunda çeþitli
yazýlar yazýlmýþ ve çeþitli düþünceler öne
sürülmüþtür. 1997 yýlýnda Ýstanbul'a gelerek
Fransýz Kültür Merkezinde "Yalanýn Tarihi:
Yalanýn Durumu, Devlet Yalaný" baþlýðýyla bir
konuþma yapan düþünür Jacques Derrida
"Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanar" biçimindeki Türk atasözünün çaðýmýzda artýk önemini
kaybettiðini söyledi. Derrida'ya kalýrsa bu
atasözündeki iyimserlik, eþ deyiþle gerçeðin
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eninde sonunda ortaya çýkacaðý, doðrunun
yalana karþý zafer kazanacaðý inancý biraz safdillikmiþ. Ona göre yalanýn etik (kuramsal ahlâk)
tarihiyle, yalanýn politik eþ deyiþle pratik tarihi
arasýnda giderek büyüyen bir uçurum söz
konusu. Yalanýn politika aracý olarak kazandýðý
modern özellikleri, klasik yalan tanýmlarýný
aþmasý ve yeni tanýmlara gerek duyulmasý
giderek önem kazandý. Derrida þöyle diyordu:
"Yalanýn yeni, modern sýnýrlarýný, daha
doðrusu sýnýrsýzlýðýný tanýmlamak gibi bir
görevle karþý karþýyayýz. Çünkü söz konusu olan
bireylerin deðil devletlerin yalaný. Çünkü kiþilerin yüz yüze birbirini aldatmasý deðil, devletin
halký aldatmasý yahut gerçekleri çarpýtmasý söz
konusu"
Derrida, söz konusu sunusunda siyasal yalanlara karþý en ciddi uðraþlarý vermiþ bir baþka
düþünür Hannah Arendt'i örnek olarak gösterdi.
Arendt'e göre, çaðdaþ politikalarda yalan "tam
kesin ve mutlak" duruma gelmiþ; bir bakýma
tarih mutlak yalana dönüþmüþtür.
"Yalanýn bu mutlaklýðý, olgularýn modern
kitlesel propaganda teknikleriyle yozlaþtýrýlmasýndan kaynaklanýr. Örneðin Amerikan yönetimi 1960'larda, tüm basýn organlarýný yanýltarak Vietnam'daki politikasýný "temiz" göstermeye çalýþmýþtý. Adenauer, Nazizm'in barbarlýðýndan toplumun yalnýzca küçük bir yüzdesinin
etkilendiðini söyleyerek, yalandan da öteye
geçmiþ, gerçekleri deðiþtirmeye yeltenmiþtir.
Politika aracý olarak yalan, artýk gerçeði gizlemekle yetinmemekte, gerçeði bozmakta, yani yok
etmektedir."
Derrida, Fransa Cumhurbaþkaný Jacques
Chirac'ýn göreve geldiði günlerde yaptýðý bir
açýklamayý anýmsattý. Chirac, II. Dünya Savaþý
sýrasýnda Fransa'nýn, Yahudi kökenli yurttaþlarýný
sýnýrdýþý ederek ölüm kamplarýna göndermesinin
bir insanlýk suçu olduðunu söylemiþti. Derrida
bu anýmsatmanýn ardýndan da þu soruyu sordu:
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"Yýllarca bu sorumluluðu reddeden önceki
cumhurbaþkanlarý yalancý mýydý? Yalan kime
karþý söylenmiþti? Devlet kendi yasallýlýðýný
(meþruiyetini) tanýmlamak için yalana ve þiddete
baþvurduðunda tepkimiz ne olmalý?"
Bu sorularýn ardýndan Derrida aþaðýdaki saptamayý yaptý: "Modern politikada yalan, tarihi
yaþamýþ olanlarýn gözünün içine bakarak tarihi
yeniden yazmak demektir. Kurgu artýk gerçeklikle iliþki kurmuyor, gerçekliðin yerini alýyor...
Gene de devletin tüm haklarýný inkâr etmesini
deðil ama gerçekleri çarpýtmasýný önlemek de
görevimizdir. Politik yalanýn yeni sýnýrlarýný
tanýmlamak görevi için aydýnlarýn, üniversitelerin ve yargýnýn iþbirliði yapmalarý gerekyor. Çünkü devlet her yalan söylediðinde,
evrensel aklý ve genel iradeyi deðil, sýnýrlý bir
çýkar grubunu temsil ediyor, bir sosyal gruba
karþý diðerini savunuyor demektir."
Yalanýn, temelde kasýtlý olarak baþkasýný aldatma, bilerek yanýltma isteminden eþ deyiþle kötü
niyetten kaynaklandýðýný söyleyen Derrida þu
sonuca varýyor: "Yalanýn bu kesin tanýmýndan
vazgeçersek, ne etik, ne hukuk ne de politika
ayakta kalamaz, yok olur."
Derrida'nýn vermek istediði ileti özetle þuydu:
Yalancýnýn mumu sönsün diye beklemek yerine, o mumu biz söndürmeliyiz. Siyasal ahlâk
yanýnda yalnýzca siyasette deðil, gündelik yaþamda bile ikiyüzlü davranýþlarýn, tutarsýzlýklarýn, çýkar beklentilerinin, esen yele göre yelken
açmanýn yozluklarýný gündeme getirmek de
olanaklý. Ülkemizden örnekler verirsek: Kimileri
yerine göre Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi
olduðunu söylerken bir yandan da Osmanlý'ya
övgüler düzer. Laik olduðunu söyleyen
siyasetçiler dinsel duygularý yüzü kýzarmadan
sömürür oy uðruna. Kimileri ise emekçilerin
yoðun olduðu bir ortamda sosyal demokrat
kesilirken, iþ adamlarýný yanýnda liberal serbest
pazardan yana tavýr alýr. Esen yele göre tavýr
alanlar için söylem hep aynýdýr: Dün dündür,
bugün bugündür.
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Ýnsanlarýmýzýn güven duygularýnýn berelendiði
son yýllarda siyasetin kirlenmesi, topluma yön
vermesi gereken kiþilerde izlediðimiz ahlâk
aþýnmasý, “dürüstlük” kavramýný yükselen tek
deðer haline getirdi. Tüm ahlâksal deðer
kavramlarýnýn yok olmaya baþladýðý günümüz
ortamýnda parasal çýkar bulaþýðýna girmeyen
bazý kiþiler ahlâk timsali erdemli kiþiler gibi
gösterilmeye baþladýlar. Bu noktada dürüstlük
kavramýnýn iyiden iyiye açýklanmasý gerekiyor.
Dürüstlük, onur, namus, doðruluk gibi kavramlar ahlâk kurallarýndan kaynaklanan, ölçüsü
onlara uygunluðu ile tartýlan kiþisel tutum ve
davranýþlardýr. Dürüst kiþi ise bu tanýma ek olarak, davranýþlarý ile ilgili yargýsýnda, doðrularla
tutkularý arasýnda sorgulama yetkinliðine sahip,
toplumsal gerçeklerle yüzleþmekten kaçýnmayan
insan demektir. Adil, paylaþýmcý, emeðe saygýlý,
sözünün eri kiþilik de onun ayrýlmaz özelliklerinden bazýlarýdýr. Bu baðlamda, akýlcý yetiye
sahip her kiþiden dürüst olmasý beklenir.

Siyasal yozlaþmanýn Cumhuriyet döneminde
izlediði çizgiyi belirlemenin yöntemlerinden
birisi, baþlangýcýndan günümüze deðin uzanan
dönemde basýnda yer alan haberlerin bir dökümünün yapýlmasýdýr. Ýki yüksek lisans öðrencisi,
bu amaçla, 1935'den 1975'e kadar olan dönemde
10'ar yýl arayla bir yýllýk gazete haberlerini tarayarak bir istatistiksel çalýþma yaptýlar. Cumhuriyet Gazetesinin o yýl içindeki tüm sayýlarýnýn
yalnýzca birinci sayfalarýna geçen yolsuzluk
suçlamalarýný incelediler. Siyasal yozlaþmanýn
alt kategorileri olarak þu konular sýralamaya esas
alýndý: Rüþvet, zimmet, siyasal kayýrma, patronaj, adam kayýrma, oy ticareti, rant kollama,
kamu sýrlarýný sýzdýrma, vurgunculuk, gönül
yapma, politik dalavere. Buradaki patronaj
sözcüðü, sözlüklerde "cezaevinden çýkan
hükümlülere yarar karþýlýðý kol-kanat germe"
olarak tanýmlanmakta. Elde ettikleri sonuçlarý
tablo halinde araþtýrmayý yaptýran yazara sundular.

Tablo aþaðýdaki gibi oluþtu:
Kategoriler1935
1945
Rüþvet
2
Zimmet 2
2
Siyasal kayýrma
Patronaj
Adam kayýrma
1
Oy ticareti
Rant kollama
Kamu sýrlarýný sýzdýrma
Vurgunculuk
Gönül yapma
Politik dalavere
Toplam haber
5

1955
1
2

1
1
1
6
1

3

4

Görüldüðü üzere bu tablodaki 3 sütunda, 1935
-1945-1955 yýllarýnda haber olarak yer alan kategoriler olarak siyasal yozlaþma tanýmýna girebilecek olay sayýsý son derece azdýr ve bunlar
genellikle rüþvet, zimmet gibi parasal konularda
kendini göstermektedir. Oysa 1965-1975-1985
yýllarýný kapsayan ikinci grupta tam bir "siyasal
yozlaþma patlamasý" ile karþýlaþmaktayýz. Ýkinci

1965
6
14
41
2
4

1
28

1975
1

1985
20

29
3
5
2
1
1

16

2
11
98

4
5
9
12
71

grup yýllarda en büyük patlama, siyasal kayýrma
ve politik dalavere kategorilerinde yaþanmýþtýr.
1975 yýlýnda yaþanan büyük patlamanýn nedeni
olarak siyasal istikrarsýzlýk yanýnda milliyetçi
cephe kadrolaþmasý gösterilmektedir. Tablonun
bu durumu, ülkeyi 12 Eylül darbesine götüren
geliþmelerin göstergesidir. Tablonun yorumlanmasýný yaparken tek parti dönemini gerekçe
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olarak göstermek yanýlgýlý olur. Çok partili
düzene geçilince siyasal yozlaþmalar artmýþtýr
demek yerine sorunun kaynaðýný siyasal
deðiþmelerde, demokratikleþmede deðil
ekonomik deðiþimde bir bakýma kapitalleþmede
aramak gerekir. Tek parti döneminde yolsuzluk
olaylarýnýn özellikle devletin üst kademelerinde
þimdiki dönemle kýyaslanamayacak kadar az
olduðu görülmektedir. Bu konuda kendini
bilmez kiþilerce Atatürk ve Ýnönü'ye birtakým
karalamalar yöneltilmek istenmiþse de hiçbirisi
tutmamýþtýr. Ýnönü, ziyaret ettiði bir devlet dokuma fabrikasýnýn kendisine hediye ettiði bir top
kumaþýn parasýný cebinden ödeyecek ve faturasýný alarak dosyalayacak kadar dikkatli bir
devlet adamýydý. Daha sonraki muhalefet yýllarýnda DP milletvekilleri kendisine bu bir top
kumaþýn hesabýný sorunca, cebinden faturayý
hemen çýkarýp Meclis kürsüsünden gösterecek
kadar da öngörülü bir siyasetçiydi.
Tek parti döneminde, Könik davasý, ÝMPEKS,
Yavuz zýrhlýsýnýn onarýmýnda rüþvet yenmesi
gibi olaylar için yargýlamalarýn yapýldýðý günler
yaþanmýþtýr. Tek parti dönemindeki -özellikle
Milli Þef dönemindeki- yozlaþma siyasal ahlâksýzlýktan çok, ideolojik bir taným içeriyordu:
Kemalist ilkelerden ve devrimlerden ayrýlýþ. DP
bile, günümüzdeki partilerle kýyaslanýrsa zimmet, rüþvet, yolsuzluk gibi siyasal ahlâksýzlýk
kategorilerinde çok gerilerde kalmaktadýr.
Siyasal yozlaþma toplumuza asýl 1970'li yýllardan sonra yerleþti. Aþýrý ve plansýz kentleþme,
çarpýk bir kapitalist uygulama gibi nedenler
sonucunda tam bir siyasal yozlaþma yaþandý.
Hazine parasýný "bürokrasiyi azaltmak" ve "iþ
bitiricilik" adý altýnda denetlenmesi zor fonlara
aktartarak yasal denetim mekanizmalarýný kýsýtlamak ve liberalizmi "köþe dönmeciliðe" indirgeyerek devleti büyük bir þirket gibi yönetmek
yolu, daha sonraki yýllarda, özellikle Özal döneminde açýldý.
Cumhuriyet dönemindeki yolsuzluklarý incelemeye kalkýþan araþtýrýcýlarýn iþe, Osmanlý döneminden hem de ta Fatih Mehmet döneminden
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baþlamalarý gerekir. Osmanlý döneminde görev
yapan 182 vezir-i azamýn 43 tanesi "katledilmiþtir". Osmanlý baþbakanlarýnýn yaklaþýk dörtte
birinin "siyaseten katledilmeleri"nin arkasýnda
siyasal yozlaþma ya da rüþvet-zimmet kadar
padiþahlarýn keyfi tutumlarýnýn da rolü vardýr.
Siyasal ahlâktaki yozlaþma örnekleri yalnýzca
geçmiþ yýllara özgü örneklerle sýnýrlý kalmadý
kuþkusuz. Seçim meydanlarýnda "iktidara
gelince tüm milletvekili dokunulmazlýklarýný
kaldýracaðýz" diyerek aklý sýra seçmeni kandýran
adaylar, iktidar koltuðuna oturunca birden çark
ediverdiler. Þimdilerde ise "dokunulmazlýklarý
kaldýrýrýz ama yargýya güvenimiz yok" diyerek
iþi geçiþtirmeye çalýþýyorlar. Siyasette ahlâksal
çürüme örnekleri yalnýzca ülkemize ve çaðýmýza
özgü bir olgu deðil. Tarihin hemen her döneminde yaþanmýþ yozlaþmalara iliþkin örnekleri
bulmak olanaklýdýr. Aydýnlanma Çaðý'nýn önemli
adlarýndan biri olan Voltaire'in "Zadig" adlý
yapýtýndan bir örneði aktarmakla yetinelim.
"...Zadig Voltaire'in ünlü romanýnýn adý...
Aslýnda bu romandaki kahramanýn da adý...
Bugün biz de Voltaire'in Zadig'i gibi bir Zadig
bulsak. Akýl danýþsak. Fikir sorsak. Görüþ istesek. Acaba ne önerir! Okumuþ olanlar hatýrlayacaklardýr. Ölümsüz yazar Voltaire'in romanýndaki kahramaný Zadig, bir bilge kiþidir. Bilgiyi
anahtar yapar, güçlükleri çözer. Bilgiyi ýþýk
yapar, karanlýklarý aydýnlatýr. Bilge Zadig
dünyayý gezer. Kuzeye gider...Güneye iner...
Batýya... Doðuya...Çin'e gelir...Hindistan'a
geçer... Hindistan'da Mihrace ile tanýþýr. Mihrace
ondan etkilenir ve danýþman olmasýný rica eder.
Zadig, Mihrace'ye danýþman olmayý kabul eder.
Bir gün Mihrace danýþmaný Zadig'e büyük
derdini açar; "Danýþman söyle ne yapayým? Þu
sorunu nasýl çözeyim? Devlet adamý bulmakta
zorlanýyorum. Güveniyorum, inanýyorum, seçiyorum, hýrsýz çýkýyorlar. Ben ne yapayým? "
diye akýl danýþýr.
-Þöyle yap Mihrace! Büyük bir parti düzenle.
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Danslý parti... Balo. Devletinin bütün üst yönetimindekileri, önemli ve kilit makamlara gelmeye
aday olanlarýn hepsini eþleriyle sevgilileriyle
partiye davet et. Balo büyük bir mekânda yapýlsýn. Bütün davetlileri alsýn. Balonun yapýlacaðý
mekâna bir koridordan geçilerek gelinsin.
- Peki! der Mihrace
- Diyelim ki baloyu yaptým. Ne olacak?
- Sen baloyu haber ver. Davetiyeleri
yolla...Balo günü sürprizim var.
Balo günü gelir, çatar. Bilge danýþman Zadig,
Mihrace'yi razý eder, danslý partinin verileceði
geniþ mekâna giden uzun koridorun iki yakasýný
devletin hazinesindeki altýnlar, safirler, zebercetler, inciler, bilezikler, kolyelerle doldurur. Koridorun iki duvarýnda üstü açýk sandýklar, elini
uzatýp alabileceðin uzaklýkta, bir parçasý kiþiyi
zengin edip sýnýf atlatacak deðerde ziynet eþyalarýyla doludur. Koruma da yoktur. Gözetleme
de...Konuklar gelirler, koridordan geçerler. Balo
salonu dolar...Þampanyalar içilir. Yemek yenilir.
Neþe... Kahkaha. Ve orkestra çok canlý, oynak,
havada uçarcasýna dans etmeyi gerektiren bir
parça çalmaya baþlar. Danýþmanýn öðüdü üzerine Mihrace, bütün davetlileri dans etmeye çaðýrýr. Bir kiþi eþiyle dansa kalkar...Uçarcasýna dans
ederler...Parça biter...Niçin baþka dansa kalkan
yok? Orkestra yine uçarcasýna dans etmeyi
gerektiren hareketli parçayý yeniler. Hayret. Yine
dansa kalkan ayný çift. Danýþman Zadig, Mihraceye döner, "...Ýþte sana bir dürüst adam... Al
onu hazinenin baþýna koy. Çünkü o, koridordan
geçerken hiçbir þey almadý. Bu yüzden uçarcasýna dans etmekten korkmadý. Diðerleri hepsi bir
parça yürütüp ceplerine attýklarý için dans ederken, çaldýklarý düþer diye yerlerinde oturdular. "
diye öðüt verir."
Bu öyküyü yazan gazeteci ardýndan aþaðýdaki
saptamayý yapmaktadýr. Öykünün tamamlanmasý
ve amacýna ulaþmasý için gelin bu saptamayý da
okuyalým:"Seçimlere gidiyoruz...Biz de dürüst
adam arýyoruz. Dürüst parti lideri. Çalmayacak,
çaldýrmayacak. Dürüst devlet adamý... Dürüst
milletvekili. Nasýl bulacaðýz? Biz de Voltaire'in
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Zadig'i gibi yapsak, balo düzenlesek, iki duvarý
ziynet dolu koridordan adaylarý geçirsek...
Bizimkiler yutmazlar. Bizimkiler oyun teorisini
biliyorlar. Böyle bir balonun niçin düzenlendiðini hemen anlarlar. Koridordan geçerken hiç bir
þey almazlar. Baloyu ikinci kez düzenle...Yine
almazlar...Üçüncü kez tekrarla...Yine çalmazlar... Bizimkiler, bizi kendilerinin dürüst olduðuna inandýrýrlar. Baþa geçince alýrlar. Peki biz ne
yapalým? Bir Zadig bulsak ne önerir? Her halde;
"...Dürüst insaný seçmenin tek ve basit yolu yok.
Önce vatandaþ dürüst olmalý. Vatandaþ güce
tapmamalý. Alýk aptal, ahmak, bilgisiz çoðunluk;
sinsi, kurnaz-ahlâksýz azýnlýðýn peþinden gitmemeli. Bilgiye dayanmadýðý için halkýn öfkesi
onu koyunlaþtýrýyor... Habersiz, bilgisiz, eðitimsiz çoðunluk, dürüst azýnlýðý sahipsiz býrakýyor."
türünden þeyler söylemeye çalýþýr."
Yalnýz ülkemizde deðil tüm geliþmiþ ülkelerde
de az ya da çok siyasal ahlâksýzlýk örnekleri
yaþanmaktadýr. Konuyu araþtýran kiþiler örneðin
Japonya'daki siyasal ahlâksýzlýk örneklerini
"artýk harakiri de yapmaz oldular" baþlýðý altýnda
vermekteler. Japonya kadar Ýtalya, Amerika,
Almanya, Fransa, Ýspanya gibi geliþmiþ ülkelerde de benzer olaylar yaþanmakta. Daðýlmadan
evvelki Sovyetler Birliðindeki siyasal yozlaþma
örnekleriyle ilgili bilgilerini yeterli olmamasýna
karþýn, Sovyetler daðýldýktan sonra ortaya çýkan
özerk devletlerde, Rusya Federasyonuna baðlý
devletlerde siyasal yozlaþmalar Batý ülkelerine
ulaþmýþ yer yer de onlarý geçmiþtir.
Siyaset ve ahlâk baþlýðýný taþýyan bu konu ile
ahlâk konusunda hazýrladýðýmýz bu yazý dizisinin sonuna gelmiþ bulunuyoruz. Aslýnda bilim
dünyasýnda ahlâk ve ahlaksýzlýklar yanýnda sanat
dünyasýnda yaþanan etik dýþý davranýþlara iliþkin
bir dolu örneklere deðinerek konuyu uzatmak
mümkün. Bu iç karartýcý baþlýklarla sizleri daha
fazla yormak yerine yeni bir yazý dizisine baþlayacaðýz. Araþtýrma konusunu deðiþtiriyoruz.
Yeni yazý dizimizin konusu: Ýslâm ve Bilim olacak…
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Yaþamýn Yapraklarý

“Antik Gelecekler:
Ladakh’tan Öðrenmek”
Afrika'da çalýþan bir antropolog bir kabilenin çocuklarýna bir oyun
oynamayý önerir. Bir aðacýn altýna meyveler koymuþtur. Koþup oraya
ilk ulaþan ödülü kazanacak ve o meyveleri yiyecektir. Onlara "Haydi,
baþlayýn" der. O anda bütün çocuklar el ele tutuþurlar ve koþup aðacýn
altýna beraber, birlikte varýrlar ve meyveleri hep beraber yemeye
baþlarlar. Antropolog neden böyle yaptýklarýný sorunca þu yanýtý alýr:
"Bu UBUNTU'dur. Nasýl olur da diðerleri mutsuz iken içimizden biri bu
ödülü yiyebilir?" Çocuklar UBUNTU'nun anlamýný açýklarlar. Onlarýn
dilinde UBUNTU "BEN, BÝZ OLDUÐUMUZ ÝÇÝN BEN'im" anlamýna
gelmektedir.

Nelda Bayraktar

B

u bir film baþlýðý. 2008 yýlýnda
"Sürdürülebilir Yaþam Filmleri
Festivalinde" ülkemizde de gösterilmiþ olan çarpýcý bir film. Ladakh ya da diðer
adýyla "Küçük Tibet" denilen yerde yaþayanlarýn gerçek hikâyesini anlatýyor. Burasý Tibet
platosunun en batý ucunda, Hindistan Himalayalarýnýn ise en derinlerinde bulunan dünyanýn en yüksek ve en kuru insan yerleþimlerinden birisi. Yazýn güneþin alabildiðine
yaktýðý, uzun süren kýþ mevsiminde ise acý-

masýz soðuðun alabildiðine dondurduðu bir
yer burasý. Böyle bir yerin binlerce yýldan
beri sürdürülebilir bir yaþama sahip olduðunu
hayal edebilir misiniz? Yani diðer bir deyiþle,
birbirine zýt olan mevsimler boyunca, havanýn, suyun ve topraðýn kýsacasý doðanýn ikiz
ruhuymuþ gibi davranan, karþýlýðýnda sevilen
ve nimetlerle ödüllendirilen Ladakh'lýlarýn
hikâyesi bu. Bir yer düþünün, orada yaþayan
insanlar doðayý adeta elleriyle tutup hissedebiliyorlar ve onun kendilerine neler söylediði-
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ni öylesine iyi anlýyorlar ki
aralarýnda kopmaz bir bað
ve sevgi oluþuyor. Öyle ki
birbirlerinin neye ihtiyacý
olduðunu önceden çok
iyi anlayabiliyorlar.
Ladakh'lýlar sadece
yeryüzüyle deðil birbirleriyle de iyi
anlaþýyorlar.
Bütünlüklerini ve
birliklerini uzun
yýllar korumayý baþarýyorlar taa ki....
Evet, aþaðýdaki hikâye onlarýn mükemmel
olandan bozulmaya doðru giden yaþamlarýný
adým adým anlatýyor.
Filmde önce Ladakh'ýn geleneksel biçimde
yaþayan halkýnýn imrenilecek yaþam biçimi
veriliyor. Ancak bu yaþam biçiminin týpký
topraðýn erozyona uðramasý gibi yozlaþmýþ
yaþamýn seline nasýl yavaþ yavaþ teslim
edildiði gösteriliyor. Ýnsanoðlunun bir an
önce gezegenin sorumluluðunu paylaþmasý
gerektiði aksi halde bu gidiþin iyi bir gidiþ
olmadýðý gerçeði bir tokat gibi çarpýyor
insanýn yüzüne. Ladakh'lýlar iþte böylesine
zor bir iklimde hem hayatta kalabilmek hem
de geliþebilmek için kendilerine verimli tarlalar yaratýyorlar ve adeta çölün içinde
vahalar oluþturuyorlar.
Ladakh'ta yaþayanlar aslen Tibet'li. Eski
Ladakh, Budizm'e inanýrken þimdiki halkýn
büyük bir çoðunluðunu Müslümanlar oluþturuyor. Yüzölçümü yaklaþýk Ýngiltere kadar
olan Ladakh'ta 130.000 kiþi yaþýyor. Çoðu
çiftçiler ve köylülerden meydana geliyor.
Sulama için daðlarda eriyen karlarýn aktýðý
kanallardan faydalanýyorlar. Toprak ne satýlý-
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yor ne de bölünüyor. Bir
nesilden diðerine aktarýlýyor.
Ladakh'lý bir köylü, kucaðýndaki torununu iþaret ederek:
"Bununla birlikte, bu evde tam
yedi nesil gördüm. Dedeler,
büyükanneler ve torunlar hepsi
birlikte çalýþýrlar. Nesiller birbirlerini görerek yaþarlar ve çalýþýrlar.
Hepimiz birlikte yer, uyur ve
çalýþýrýz" diyor.
Köyler yüksek râkýmda olduðu için
ürün yetiþtirme mevsimi oldukça kýsa.
Buna raðmen çavdar ve buðday rekolteleri
yýllar geçtikçe giderek daha da artmýþ. Her
ailenin kendine ayýrdýðý küçük sebze
bahçeleri var. Ayrýca içinde her türlü
meyvenin bulunduðu meyve bahçeleri de.
Bazý istisnalar dýþýnda insanlar her türlü
ihtiyaçlarýný kendileri karþýlayabiliyorlar.
Evlerini bile doðadan topladýklarý malzemelerle yapýyorlar. Ýnsanlar kendilerine büyük ve
güzel evler yapýyorlar. Mimarlara da ihtiyaç
duymuyorlar çünkü buradaki insanlar binlerce
yýldýr evlerini kendileri yapýyorlar. Becerileri
çevreleriyle uyumlu hale gelmiþ. Yazlarý hayvanlarýný tepelere çýkararak otlatýyorlar. Bu
denli bir yükseltide þartlar oldukça sert. Ama
buna raðmen burada yetiþtirilen koyunlar ve
keçiler doðanýn her türlü þartýna uyum göstermiþ. Burada çalýþma, keyif ve coþkuyla eþ
anlamlý bir uðraþ. Koyunlarýný kýrkarken diðer
yanda taþlarýn üzerine kazýdýklarý bir nevi
dama oyununu oynuyorlar. Dokuma yapan
ve iplik eðiren erkekler ve kadýnlar iþlerini
gülerek ve sevgiyle yapýyorlar.
Binlerce yýlýn bilgi birikimiyle kaynak
yaratmayý öðrenmiþler. Topraklarýnda yetiþen
her þeyi kullanýma sokma bilgisine sahipler.
Bu nedenle bitkileri hem yemek hem de þifa
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amaçlý kullanabiliyorlar. Arta kalanlarý da
sepet yapýmýnda kullanýyorlar. Ýnsanlar hiçbir
þeyi israf etmemeyi öðrenmiþler. Bu ister
ahþap, ister taþ, ister ot, isterse de su olsun.
Bu yönden bakýnca Ladakh'lýlarýn baþarýlý
ekonomistler olduðunu söyleyebiliriz. Elbet
ki sadece üretimi artýrmaya yönelik ama
doðal kaynaklarý tüketmeye yönelik modern
ekonomistler gibi deðil, doðal kaynaklarý
koruyan ve onlarý nasýl geliþtireceklerini bilen
ekonomistler olarak düþünebiliriz. Köydeki
günlük hayat insanlarýn yeryüzüyle yakýn
iliþkide olduklarý bir þekilde yürüyor.
Ýnsanlarýn ve doðanýn birbirleriyle böylesine iç içe yakýn iliþki içinde yaþamalarý
Budizm felsefesiyle güçlendiriliyor. Din hayatýn her alanýnýn dokusunun içinde yer alýyor. Her köyde kendine ait bir manastýr, her
ailede ise bu manastýrda görev yapan bir üye
bulunuyor. Her evin içindeyse özel bir ibadet
yeri var. Köyün muhtelif yerlerinde dikili
taþlar var. Tepelerinde Ay ve Güneþi birarada
gösteren figürler yer alýyor. Bu, Budist felsefeye göre birbirlerinden çok uzakta olduklarý
halde Ay ve Güneþin bir olduðunu yani aslýnda her þeyin bir olduðunu simgeliyor. Ladakh
toplumunun önde gelen Budist rehberlerinden
birisi: "Her þeyin birbiriyle karþýlýklý haklar
içinde baðlý olmasý Budist felsefesinin önemli
bir temelini oluþturur. Çünkü her þey ve iliþkiler hayata böyle gelir. Yani hayata gelebilmesi için bu gerekir. Hayvanlar bitkilere
baðlýdýr. Bitkiler de buna karþýn topraða,
suya, havaya ve temel elemanlara baðlýdýrlar.
Ýnsanlar da hayvanlara, bitkilere ve diðer
þeylere baðlýdýrlar. Böylece her þey birbiriyle
içsel bir baða ve iliþkiye sahiptir" diyor.
Tarým daima iþbirliði içinde gerçekleþtirilmekte. Ýþ gücü, hayvanlarýn bakýmý ve diðer
her þey rutin biçimde paylaþýlýyor. Böylelikle
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tarým gerçekleþtirilmiþ oluyor. Herkes birbirinden kolaylýkla yardým isteyebiliyor. Ýnsanlar hiç sorgulamadan iþbirliði yapýyorlar.
Vakti gelince de yardým eden kiþi, bu kez
diðerlerinden yardým talep ediyor. Dolayýsýyla
burada para harcanmýyor. Sadece gýda hizmeti
yapýlýyor. Hiç kimse yardýmý karþýlýðýnda birbirinden para ve ücret talep etmiyor. Ekonominin küçük ölçekli olmasý toplum birliðini
de sýkýlaþtýrýcý bir etki yapýyor. Ýnsanlar birbirlerine baðlý olduklarýný ve güveneceklerini
biliyorlar. Ýnsanlarýn birbirleriyle kurduklarý
bu ruhsal bað ve birliktelik, özellikle suyun
paylaþýmýnda da kendini gösteriyor. Çünkü
binlerce yýldan beri suyu aralarýnda adilce ve
hakça paylaþmýþlar. Yeni nesiller de daima
bunu uyguluyorlar. Vakti geldiðinde her aile
suyu kendine doðru yönlendiriyor. Ýþi bitince
diðerine veriyor. Hayvanlarýn otlaða gitme
vakitleri gelince her gün farklý ailelerden iki
kiþi bu iþi üstleniyor. Böylece o sürülerin yalnýzca o kiþilere ait olmasý gerekmiyor.
Ladakh'lý aileler birbirlerini doðumlarda,
evlilik törenlerinde ve cenazelerde yalnýz
býrakmýyorlar ve hep destek oluyorlar. Böylece hem sevinçlerini hem de kederlerini paylaþarak, aslýnda daha büyük olan bir bütünün
parçasý olduklarýný hissettiriyorlar birbirlerine. Daha büyük ölçekli iþlerde ise (büyük su
kanallarýnýn açýlmasý v.s gibi) diðer köylerde
oturan Ladakh'lýlar da devreye giriyorlar.
Köyde insanlar arasýnda ufak bir sorun çýksa
hemen uzlaþtýrýcý heyet içinde çözülüyor.
Böylece büyümesi engelleniyor. Resmi kararlarda erkekler aðýr basýyor, ancak kadýnlar
toplum içinde hatýrý sayýlýr bir pozisyona
sahipler. Ýnsanlarýn hayýrlarýna olacak kararlar
ise aile içinde alýnýyor. Ýþte bu kararlarda
kadýnlar merkezi role sahipler. Kadýnlarýn
yaptýðý her þeye deðer veriliyor ve onlar
olmadan hiç bir iþ olmuyor.
Hasat mevsimi herkesi içine alýyor. Bütün
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komþular ve arkadaþlar geliyorlar. Farklý
köylerden gelen köylüler de birbirlerinin
hasadýnda emek veriyorlar. Hasat yapýlýrken
þarkýlar söyleniyor. Ladakh'lýlarýn en önemli
özelliði belki de yaptýklarý her iþi þarký söyleyerek yapmalarý. Çok yaþlýlar ise torunlarýný kucaklarýna alýp, hasada geliyorlar ve
tecrübelerini paylaþýyorlar. Bu mevsim
Ladakh'lýlar için önemli çünkü ilk kar yaðmadan hasadýn çabuk biçimde yapýlmasý
gerekiyor. Buna raðmen herkes iþini rahatlýk
ve uyumun tatlý ritmi içinde sükûnetle ancak
kararlýlýkla yapýyor. Ladakh'ta tarým tümüyle
insana, el yapýmý aletlere ve hayvan gücüne
dayanýyor. En geliþmiþ teknoloji ise buðday
öðüten deðirmenleri. Ladakh'lýlar kýsacýk
hasat mevsiminde kendilerine bütün yýl yetecek miktardaki buðdayý üretiyorlar. Hattâ bazý
yýllar hasat o kadar çok oluyor ki, bunu çay
veya diðer maddelerle takas edebiliyorlar.
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da yukarýda bahsedildiði þekilde geleneksel
bir hayat süren yerel halkýnýn adým adým
bozulmasý takip ediyor. Üstelik de bu,
hükümet adamlarýnca "geliþme ve batýlýlaþma" adýna yapýlýyor ve adeta kaçýnýlmaz bir
hamle olarak görülüyor.
Ladakh'lý bir kadýn: "Eskiden herkes
mükemmel bir birlik içinde sorunsuz yaþardý.
Çünkü sorunlarýmýz olsa dahi, oluþturduðumuz uzlaþtýrýcý heyetler içinde kendiliðinden
çözülürdü. Þimdiyse her aile diðerlerinden
ayrý ve baðýmsýz yaþamayý tercih ediyor"
diyor. Diðer bir kadýn ise: "Bakýn her yer ne
kadar kirli. Ortada toplanmayan çöpler,
baþýboþ köpekler, motosikletler ve kamyonlarýn arkalarýnda býraktýklarý yaðlý dumanlar
var" diye ekliyor.

Hasat bittiðinde her haftayý kutlamak
yaparak geçiriyorlar. Dans ediyorlar, þarkýlar
söylüyorlar. Ladakh'lýlar sadece maddesel
ihtiyaçlarýný deðil, ayný zamanda ruhsal
ihtiyaçlarýný da yani doðaya ve birbirlerine
ait olma ihtiyaçlarýný da karþýlýyorlar.

Ýnsanlar, hükümetlerinin kendilerini
geliþmiþ kýlmak adýna attýðý adýmlara raðmen
burasýnýn artýk eskisi gibi mutlu bir yer olamadýðýnýn altýný çiziyorlar. Ladakh'ýn bu yeni
hali, endüstrileþme ve sanayileþme ile ilgili
bazý varsayýmlar hakkýnda soru iþaretleri
oluþturduðu gibi "geliþmiþlik" kavramý üzerinde de derince düþünmemize neden oluyor.

Ladakh uzun yýllar modernizasyondan
tümüyle uzak ve izole biçimde yaþadýktan
sonra Hindistan hükümeti bu bölgeyi ülkenin
diðer yerlerine baðlayacak olan bir yol inþa
ediyor. Ýþte ne oluyorsa bu tarihten itibaren
baþlýyor. Ladakh'ýn merkezi olan Leh'e doðru
hareket eden siyah dumanlar saçan koca
kamyonlar ve iþ makinelerinin gürültüleri bin
yýllýk sükûnetin bozulmasýna neden oluyor.
Esas deðiþim bu bölgenin dýþ turizme açýlmasýyla ivme kazanýyor. Bunu dýþ dünyadaki
kirliliðin ne olduðunu hiç bilmeyen ve dolayýsýyla da hiçbir ön hazýrlýðý bulunmayan
toplumun önce merkez bölgesinin daha sonra

Helena Norberg-Hodge, Ladakh'lýlarla yaklaþýk 18 yýl birlikte yaþamýþ olan bir dilbilim
uzmaný. Burada gördüklerinden ve yaþadýklarýndan sonra adýna "Ladakh Projesi" denilen
bir proje oluþturmuþ. Bu daha sonra ISEC
adý verilen bir oluþuma dönüþmüþ. Helena
Norberg-Hodge'a buradaki tecrübeleri
hakikatleri göstermiþ. Þöyle diyor: "Ladakh'ý
incelemek Batý'yý daha iyi görmemizi saðlýyor
aslýnda. Ladakh'a ilk geldiðimde en ufak bir
çevre kirliliði yoktu. Suç oraný yüzde sýfýrdý.
Ýnsanlar birbirleriyle el ele vermiþ, barýþçýl bir
þekilde yaþayýp gidiyorlardý. Üstelik de bunu
binlerce yýldýr bu þekilde devam ettirmiþlerdi.
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Helena Norberg-Hodge

Ýnsanlarda en dikkatimi çeken þey, inanýlmaz
bir yaþam coþkusuna sahip olmalarýydý.
Ancak son yýllarda Batý'nýn bu geleneksel
kültür üzerindeki olumsuz etkilerini görebiliyorum. Ýnsanlar eski ile yeni arasýnda
köprü kurmakta güçlük çekiyorlar. Aslýnda bu
durum çevresel çöküþ ve toplumlarýn çöküþü
hakkýnda da inanýlmaz bilgiler sunuyor
bizlere. Bundan da önemlisi biz Batýlýlarýn
yarattýðý bu sorunlardan nasýl kurtulabileceðimizi de gösteriyor."
Bu yollarýn üzerinden geçen kamyonlar
hem tarým ürünlerini hem de Batý'ya ait
geliþmiþlik materyallerini naklediyorlar.
Baþkentlerinde artýk "Bu senin ihtiyacýndýr"
denilen ve inandýrýlan mallar satýlmakta.
Tezgâhlarda saatler, radyolar, kremler,
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yabancý pop yýldýzlarýnýn kasetleri,
Rambo gibi ünlü Amerikan kahramanlarýn filmleri, bazýlarý porno
olmak üzere dövüþ sanatlarýna ait
filmler ve barbie benzeri bebekler
göze çarpýyor. Halkýn tüketime
teþvik edildiði açýkça belli olmakta. Bununla birlikte modernizasyon
geleneksel kültürü de yavaþ yavaþ
yok ediyor. Ve beraberinde yýkýcý
çevresel ve sosyal sorunlarý
getiriyor. Baþkent Leh dýþarýya
doðru öylesine büyüyor ki, kenarda kalan geleneksel köy yaþamlarý
da bundan etkileniyor. Merkezdeki
iþ olanaklarý herkesi kendisine
çekiyor. Yeni evler çevrelerindeki
kaynaklarý da tüketerek kuruluyor.
Akan hiç bir ýrmak olmadýðý için
de hükümetin gönderdiði su tanklarýnýn yolu gözleniyor. Leh'in
fiziksel çevresi yýl be yýl kötüleþiyor. Eskiden tertemiz olan havasýný
artýk kamyonlarýn ve taþýtlarýn isli
dumanlarý ve toksik maddeleri
doldurmuþ durumda. Sokaklarda ve þehrin
kenarlarýnda alabildiðine yayýlmýþ çöpler ve
doðanýn midesinin artýk kaldýrmadýðý plastikler de var. Halbuki geleneksel biçimde
yaþayan köylerde çöp diye bir sözcük kullanýlmýyordu bile. Çünkü onlara göre her þey
topraktan geliyor ve yeniden topraða dönüyordu. Hattâ insan dýþkýsý bile gübre haline
getirildikten sonra sebzelerin, meyvelerin ve
aðaçlarýn dibindeki topraða ekleniyordu.
Leh'te ise saðlýðýn korunmasýyla ilgili hiçbir
þeyin olmadýðýný görüyoruz. Foseptik sistemleri çalýþmýyor, çalýþanlar ise kötü biçimde
inþa edildiklerinden dolayý sýzýntý yapýyor ve
sokaklara dökülüyor. Çevredeki nehirlerden
artýk su içilemez duruma gelmiþ.
Köylü bir kadýn: "Eskiden bize suya hiçbir
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þey atmayýn. Su kirlenir dile öðütlemiþlerdi.
Bu hepimiz için günah iþlemek gibi bir þeydi.
Bakýn ne güzel söylemiþler. Hepimiz bu eðitimi küçük bir çocukken almýþtýk ve harfiyen
uygulardýk." Þimdiyse su kaynaklý hastalýklar
özellikle de sarýlýk yaygýn durumda. Halbuki
geleneksel yaþamda bu tarz hastalýklarýn hiç
birisi yoktu.
Ladakh bir zamanlar kendine yeten bir
ekonomiye sahipken, bugün dýþ kaynaklara
baðýmlý bir hale gelmiþ durumda. Sadece
tüketim ve lüks mallara deðil ayný zamanda
temel ihtiyaç maddelerine (gýda, enerji) de...
Helen Norberg bunun planlý bir deðiþim
olduðunu, bunun sistematik biçimde yerel
ekonomiyi ortadan kaldýrmak için yapýldýðýný,
bunun ilk kurbanlarýnýn ise küçük çiftçiler
olduðunu söylüyor. Böylece Himalayalarýn
çok uzak bir yerinde veya baþka bir ülkede
üretilen buðday, çok yakýnda üretilen buðdaydan ucuz satýldýðý için zorla tercih ettiriliyor.
Yerel tarým verilen cüzi teþviklerle diðerleriyle rekabet edemiyor. Bunun dýþýnda
dýþarýdan ithal edilen ucuz gýda da devreye
girdiðine tehlike çanlarý çoktan çalmýþ oluyor.
Böylece Ladakh global ekonomiyle inanýlmaz
baðlar kurmaya baþlýyor. Pazarý yöneten
güçler öylesine güçlü ki baþ edilemez bir hale
geliyorlar. Geleneksel köyde tahýl her yýl birbirinden farklý rekolteler veriyor ama sýrasýnda herkesi doyuruyor, sýrasýnda da fazla
geliyor, takas ediliyor. Halbuki merkezdeki
çavdar bir yýl 3 rupi ederken, ertesi yýl 6 rupi
ediyor ve nereden geldiði belli olmuyor. Kýþ
uzun sürdüðü için yaz sonunda stoklanan
mallar daðýtýlýyor. Halkýn ihtiyaç duyduðu
bazý mallar (yemek piþirmek için kullandýklarý yakýt ve diðerleri) karneye baðlanýyor.
Herkes istediði kadar alamýyor. Bu da insanlar arasýnda sürtüþmelerin doðmasýna yol
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açýyor. Yeni bürokratik paylaþtýrma sisteminin
yarattýðý bir diðer olumsuz sonuç ise insanlar
arasýnda bir çeþit aþaðýlýk duygusunun
geliþmesi oluyor. Ýnsanlar kendilerini yetersiz
hissediyorlar. Halbuki geleneksel köyde
insanlar kendi hayatlarýna tümüyle sahiptiler.
Þimdiyse köylülerin ve köyün geleceðini
ilgilendiren kararlarýn tümü, onlardan kilometrelerce uzakta yaþayan birileri tarafýndan
alýnýyor. Ekonominin merkezi artýk Leh'e
kaydýðý için, aileler de çekirdek aile olmaya
baþlýyorlar. Böylece büyük babalara ve büyük
annelere evlerde ne fiziksel ne de duygusal
olarak yer kalýyor. Yeni ekonomi anlayýþýnda
iþbirliði kavramý deðerini ve anlamýný yitiriyor. Ýliþkiler yapaylaþýyor. Hiç bir iliþki
gerginliði ve sürtüþmeyi kaldýramaz bir hale
geliyor. Artýk köylerde eski yardýmlaþma sistemi de çökmeye yüz tutuyor. Herkes birbirine para karþýlýðý yardým teklif ediyor.
Köylerdeki insanlar merkezdeki iþlere talip
olmaya baþlayýnca, köydeki iþler için parayla
adam tutmak zorunda kalýyorlar. Köylerin
bazýlarýna modern tarýmýn simgelerinden
birisi olan traktörler giriyor. Bunlarýn yaný
sýra zirai ilaçlar ve kimyasallar da elbet ki.
Buradaki tarlalarýn üçte ikisinin çoðunda kullanýlan ilaçlar, Batý'da kesin olarak kullanýlmasý reddedilen ilaçlar.
Eskiden daha yavaþ, daha sakin, daha neþeli
ve mutlu bir hayat yaþarken, modernizasyon
onlara daha hýzlý bir hayatý dayatýyor. Helen
Norberg-Hodge'a köydeki bir kadýn þunlarý
söylüyor: "Kýzkardeþim merkezde yaþýyor.
Yemeðini piþirecek modern ocaðý, altýnda
arabasý, telefonu var. Buna raðmen hiçbir
þeye vaktinin yetmediðini söylüyor." Suç
oraný ve þiddet her yýl bir öncekine nazaran
hýzla artýyor. Ayný zamanda etnik sürtüþmeler
de. Yeni ekonomide kadýnlarýn da durumu
deðiþmiþ durumda. Erkek çalýþmaya git-
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tiðinde evde yalnýz kalan kadýn, eskisi gibi
ekonominin merkezinde kocasý ve tüm ailesiyle birlikte yer alamýyor. Artýk aileler kendilerine yetecek kadar üretmekle deðil, dýþarýdan mal satýn almakla ölçüyorlar kendilerini.
Böylece insanlar zengin ve fakir diye ayrýldýklarý için, aralarýnda uçurum oluþmaya
baþlýyor.
O halde Ladakh'lýlar hayatlarýnýn böyle
olmasýna niçin izin verdiler? Helena Norberg
bunun modernize olmalarý gerektiðiyle ilgili
psikolojik bir baskýya maruz býrakýlmalarýndan kaynaklandýðýný söylüyor ve þunlarý
ekliyor: "Köye ilk geldiðimde evlerin güzelliði karþýsýnda çok etkilenmiþtim. Birbirinden
farklý olan hiç bir eve rastlamamýþtým.
Köylülerden birine: "Bana en fakir evi
gösterebilir misin?" diye sorduðumda, bana:
"Burada hiç fakir ev yok ki" diye cevap vermiþti. Yýllar sonra ayný kiþi bana: "Keþke biz
Ladakh'lýlara yardým edebilseniz, öylesine
fakirleþtik ki" dedi. Bence bir kültürü yýkýma
götürebilecek baskýlar çok çeþitlidir ama bunlar içinde en önemlisi psikolojik olanýdýr.
Çünkü ancak bu tarz bir baský insanlarda
kültürel bir aþaðýlýk duygusu yaratabilir.
Böylece bu insanlar baþlarýna gelen þeyi
objektif bir gözle inceleyemezler ve modernizasyonu bir tehdit gibi algýlayamazlar. Bu
deðiþimlerin uzun vadedeki olumsuz
sonuçlarýný öngöremezler ve ayný deðiþimin
dünyanýn baþka yerlerinde yarattýðý deðiþimleri kýyaslayamazlar. Aslýnda bir ülkenin veya
bir ulusun geliþmesi bozulma ve yýkýmla eþ
olmamalýdýr. Ben bunun böyle olmasý gerektiðine inanmýyorum. Gerek Ladakh'lýlar
gerekse diðer yerlerde yaþayan geleneksel
toplumlar sosyal ve ekolojik dengelerini bozmadan yani bunlardan fedakârlýk yapmadan
da yaþam standartlarýný yükseltebilirler."
Buradaki acý gerçek, Ladakh'ýn Batýnýn tek
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boyutlu bakýþ açýsýna maruz kalmasýydý. Hýzlý
arabalar, daha az çalýþma, çok para...
Norberg'in konuþtuðu kiþi, ilkel gördüðü
geleneksel kültürüyle yenisi arasýnda bir
karþýlaþtýrma yaptýðýnda kendisinin fakir
olduðuna inanýyordu. Ayrýca yaz aylarýnda
yüzlerce turist bu bölgeye geliyordu. Belki
kendi ülkelerinde çok zengin deðillerdi ama
buraya gelince kendilerini inanýlmaz biçimde
zengin hissediyorlardý. Bu kiþiler de yerel
halka, Batýlý gibi yaþamanýn daha kolay, daha
temiz ve sorunlardan daha uzak olduðunu
düþündürtüyorlardý. Bazý turistler ise
Ladakh'lýlarý objelerden biraz daha deðerli
görüyorlardý.
Tüm bunlarýn yarattýðý tek sonuç yerel
halkýn kendine duyduðu öz güvenin ve öz
deðer duygusunun kaybolmasýydý. Yeni
baþlayan TV yayýnlarý ve filmler de onlara
Batý'nýn en iyi olduðunu telkin ediyordu.
Çünkü bu filmlerde sýnýrsýz lüks, insanýn
beden gücüyle fazla çalýþmasýna gerek duymayacaðý rahatlýk ve ýþýltý vardý. Gençler bu
filmlerde yer alan kahramanlarla kendilerini
özdeþleþtirmeye baþladýklarýndan her türlü
þiddete baþvurur hale gelmiþlerdi. Kendilerini ailelerinden ve toplumdan yabancý görmeye baþlamýþlardý. Halbuki geleneksel kültürde
çocuklar ve gençler gýdalarýný nasýl üreteceklerini, evlerini nasýl inþa edeceklerini, giysilerini nasýl yapacaklarýný tecrübe ederek, bilgelik kazanarak öðreniyorlardý.
Modernizasyon ise her gencin spesifik bir
iþte ustalaþmasýný saðlamýþ durumda. Aldýklarý eðitimler de bu yönde. Ancak bu iþler de
kýsýtlý. Aldýklarý eðitim onlarýn sonunda iþsiz
kalmasýna yol açmýþ. Artýk Ladakh okullarýnda yerel kültürle ilgili hiçbir þey verilmiyor.
Bunun yerine Batýnýn endüstriyel modeline
uygun bir müfredat takip ediliyor. Eðitim
yabancý dilde yapýlýyor. Eskiden Urdu dili
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öðretilirken þimdi ani bir kararla Ýngilizce'ye
dönülmüþ. Çocuklar çay yapmayý kitaplardan
öðreniyorlar. Ama bunu amelî olarak yapamýyorlar. Ýki yýl yoðun Ýngilizce eðitiminden
sonra çocuklar sýnava tabi tutuluyorlar ki
mesleki okullara yönlendirilebilsinler. Bu
sýnavda yüzde 95 oranýnda baþarýsýz oluyorlar. Ne geleneksel yaþama dönebiliyorlar
(çünkü hiç bir þey bilmiyorlar) ne de þehirde
baþarýlý olabiliyorlar. Okullar da çocuklarýn
dinlerine göre ayrýlmýþ durumda. Böylece
Budistlere, Müslümanlara ve Hristiyanlara ait
okullar açýlmýþ. Buralarda okuyan çocuklar da
diðerlerini öteki olarak görmek eðilimindeler.
Medyada, gazetelerde ve kitaplarda
"Savaþmak" diye bir sözcük kullanýlýyor
diyor Budist rehber. "Þunun için savaþmalýyýz, bunun için savaþmalýyýz diye. Halbuki
savaþmak iyi bir þey deðil ki. Ýllâ da savaþmak zorunda mýyýz? Baþka bir yolu yok
mudur bir sorunu çözmenin?" Çocuklarýný
merkezdeki okula yollayan aileler de iþ gücü
kaybýna uðramýþlar. Kadýnlar artýk her iþle
uðraþmak zorundalar.
Modernizasyonun kýsa vadeli bazý faydalar
saðladýðý da bir gerçek. Ancak bunu yaparken
iliþkilerin önceden var olan zengin dokusunu
da bozuyor. Çevreyi kirletiyor, toplumu
bozuyor ve insanlarýn kiþisel kimliklerine
zarar veriyor. Ýnsanlar bu kadar geliþmeye
raðmen, eskiden içlerinde duyduklarý mutluluðu artýk duyamadýklarýndan yakýnýyorlar.
Aslýnda benzer deðiþimler Batýda da yaþanmýþ. Ancak süre çok uzun olduðu için, sebep
ve sonuç iliþkileri tam kavranamamýþtý.
Ladakh'ta ise tüm bunlar o kadar kýsa bir
sürede yaþanmýþ ki, açýkça görülebiliyor.
Helen Norberg-Hodge, Ladakh toplumunun
bize öðrettiði en önemli þeyin, insanlarýn bir-
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birleriyle bað kurmaya ve içinde yaþadýklarý
çevreyle iliþki içinde olmaya (yedikleri, içtikleri, ürettiklerini de ilgilendiren þeyler) ihtiyaç duymalarý olduðunu söylüyor. "Deðiþim
elbet ki kaçýnýlmazdýr ancak deðiþimin
yönüne rehberlik yapýlmasý gerekiyor ki yerel
ekonomi güçlendirilebilsin ve toplumun
yaþam standardý yükseltilebilsin" diyor.
Uzun dönem iliþkiler için de toplumun
diðer üyeleriyle irtibat içinde olmalarý kiþisel
kimlikleri öz güven ve öz deðer duygularý
açýsýndan önemlidir. Ýnsanlar modern toplumlarda yaptýklarýnýn sonuçlarýna hakim olamýyorlar. Halbuki geleneksel toplumlarda her
þeyi kendi elleriyle þekillendirebiliyorlar.
Hayatlarýný ilgilendiren kararlara kendileri
imza atýyorlar.
Ladakh gerçeði bize yerel toplum ve yerel
ekonomiye önem verilmesi gerektiðini de
gösteriyor. Halbuki dünyada bunun tam tersi
bir eðilim var. Dünyanýn her yerinde insanlar
daha büyük pazarlara ve merkezlere yönlendiriliyorlar. Ladakh toplumu bizi zenginlik
kavramý hakkýnda, yani bunun ne anlama
geldiðiyle ilgili de düþündürtüyor. Bildiðimiz
gibi geleneksel yaþamda para hiç bir deðer
ifade etmiyordu.
Ladakh'ýn bize öðrettiði bir diðer þey ise
daha ekolojik temelli bir toplum yaratýlmasý
gerçeði oluyor. Bizler belki eski Ladakh'lýlar
gibi yaþayamayýz ama en azýndan birbirimizle
ve üzerinde rahatça dolaþabildiðimiz yeryüzüyle daha iyi ve saðlam baðlar kurma yoluna gidebiliriz.
Böylece bizler aslýnda gerçek bilgeliðin
mevcut þartlarýmýzda bize ne kadar avantajlý
gelirse gelsin, kendimiz, toplumumuz ve hattâ
tüm insan kardeþlerimiz için neyin yararlý ve
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kaygusunun suyu ile öðüttüðü bir
hikâye. Ýlk ve saf olan "mükemmel"
belki de insanýn türlü denemeler,
yanýlmalar, sapmalar, þaþkýnlýklarla
kendini yeniden ele almasýyla ve
tecrübelerinden dersler çýkarmasýyla,
bambaþka bir mükemmelliðe ve güzelliðe doðru evrilecektir.

Yerel giysileri içinde Ladakh’lý kadýn

neyin zararlý olduðunu görebilmek anlamýna
geldiðini öðreniyoruz.
Gördüðünüz gibi bu hikâye aslýnda
insanoðlunun yeryüzüne indirilmesiyle
baþlayan serüvenine benziyor. Önce mükemmellikle baþlýyor her þey, yeryüzü meleklerinin O'nun emriyle mükemmel bir düzen
hazýrlamasýndan sonra Yaradan meleklere,
"Ben yeryüzünde bir halife yaratacaðým"
diyor. Melekler ise gözyaþý dökerek: "Orada
bozgunculuk yapacak, kan akýtacak birini mi
yaratacaksýn? Oysa biz sana hamdederek
daima seni tesbih ve takdis ediyoruz" diye
cevap veriyorlar. Yaradan: "Þüphesiz ki ben
sizin bilmediklerini bilirim" diyor. Ve bu
serüven Âdem ile Havva'nýn yeryüzüne
indirilmesiyle devam ediyor.
Þüphesiz ki bu, saf mükemmelliðin bozulmasýna izin verilecek kadar sevgi, merhamet
ve baðýþlama dolu, ama bir o kadar da öðreticilikle dolu bir serüven. Ýnsanoðlunun acýyla,
tatlý, iyi ile güzel, doðru ile yanlýþ arasýndaki
farklarý teraziye koyduðu, akýl-ruh-tecrüberuh döngüsünden mütemadiyen geçirerek,
buðday tanesince gönlünü, düþüncesinin ve

Dileriz ayný þey Ladakh ve diðer
toplumlar için de geçerli olur. Ancak
bu yolda, gerçekleri önceden görebilen, insanlýðýn sýkýntýlarýný yüreðinde
hisseden, bunlarý cesurca ifade edebilen, bu yolda her zorluða katlanabilen kendini arýtmýþ ve yükseltebilmiþ aydýn ve bilge insanlara da kulak verilir, öðütlerine uyulur da korkusuzca adýmlar
atýlýr. Çünkü hak, hukuk ve saygý tümüyle
yok olmadan yani vakit de çok geçmeden
gerçeklerin görülmesi gerekiyor. Bildiðimiz
gibi toprak, yalnýz kendinden verdiðini geri
alýnca, yine kendine dönüþtürüyor, yabancýyý
kabul etmiyor. Su, ne olursa olsun ona
yabancý, sonradan ek, yine ayýrýyor, gidiyor,
geliyor, tertemiz oluyor. Gönüllerimiz ise, ne
suya, ne de topraða benziyor. Saflýðý zorlanmýþsa çok, tecrübeden akla gideni eziyor.
Faydalanýlan Kaynaklar: The ISEC Project,
"The Pressure to Modernize" Helena Norberg-Hodge, "The March of the Monoculture"
Helena Norberg-Hodge, "Ancient FuturesLearning From Ladakh" belgesel filmi,
"Rambo, Barbie ve Wordsworth" John Page,
Türkiye Permakültür Araþtýrma Enstitüsü
"Permakültüre Giriþ Kursu" Mustafa Bakýrcý,
"International Society For Ecology and
Culture" http://www.localfutures.org/ladakhproject/learning-from-ladakh/learning-fromladakh
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Karanlýðýn ve Aydýnlýðýn
Yeniden Ayarlanmasý
Canlý Kryon Celsesi,
25 Þubat 2012 San Antonio, Texas
Lee Carroll kanallýðý ile verilmiþtir.
Çeviren: Necati Tarýman
Okuyucuya yardýmcý olmak ve okuyucunun daha iyi anlayabilmesini saðlamak amacý ile bu celse Lee ve Kryon tarafýndan redakte edilmiþtir. Sýklýkla
canlý celsede yüzey altýnda kalan bir enerji ortaya çýkmaktadýr ve bu enerji
içinde basýlý sayfada var olmayan bir çeþit iletiþim barýndýrmaktadýr. Teksas,
San Antonio'daki celse sýrasýnda verilmiþ olan bu mesajýn keyfini çýkarýn.

S

elâmlar sevgili varlýklar. Ben
manyetik hizmetten Kryon'um. Ben
þu anda bilgeliðin zerafetine sahip
olan kiþilerle konuþuyorum. Aranýzda
tüm bunlarý ilk kez hissetmekte olanlar
olduðu dikkate alýndýðýnda, kendinizi bu

sözlerin muhatabý olarak görmüyor olabilirsiniz ama þu anda bu odada zerafetin
varlýðýný teyit edebilirim. Ayýrt etme zerafetinin varlýðýný fark ediyorum ve
dolayýsý ile ayýrt etme yeteneðine sahip
olan sizlerin, bu mesajýn içeriði de dahil
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olmak üzere, doðru ile yanlýþý ayýrt edebileceðinizi biliyorum.

gerekir çünkü kadim insanlardan bir
çoðu neler olabileceðini söylemiþti.

Þu anda gezegende bilgeliðin daðýlmasý
ve yayýlmasý gerçekleþmektedir. Bugün
olanlar (Kryon seminerinde) ile ilgili
olarak kendilerini sorgulamakta olanlar
veya bilgi veya enerji ile manipüle edilip
edilmediklerini merak edenler kendi
içlerine dönmeli ve oradaki iþlenmemiþ
ve saf Tanrý sevgisini hissetmelidirler.
Burada iþlenmemiþ (ham) derken, bunun
görüntüsünün bir filtre tarafýndan
bulanýklaþtýrýlmamýþ olduðunu ve tam
olduðu gibi görünmekte olduðunu kastediyorum. Dünyada sahip olduðunuz yer,
birlikte yaþamakta olduðunuz kimselerle
sürdürmekte olduðunuz yaþam tarzý ve
öðrendiðiniz her þey ile beraber her þeyin
uygunluðu ortaya çýkar ve kendini belli
eder. Sizin bilgeliðiniz her þeyin doðru
ve uygun olduðunu ve sizlerin hata yapmamýþ olduðunuzu söyleyecektir. Sizler
düþündüðünüzden çok daha fazla bilgeliðe sahipsiniz.

Yaþlý ruhlar bu gezegende farklýlýk
yaratýrlar. Bu insanlar bilgelikleri nedeni
ile enerji aðýrlýðýna sahiptirler. Sizler
yaþlý ruhlarsýnýz sevgili insanlar. Ama bu
deðiþiklikler için bir zaman çerçevesi
belirlemeye kalkmayýn çünkü ne Ruh,
ne Tabiat Ana (Gaia) sizin saatinize
göre hareket etmektedir. Bunun yerine
deðiþime Tanrý'nýn þefkatini uygulayýn.
Þimdi sizin yaþamýnýz için uygun olaný
görün, ondan sonra bir adým geriye çekilin ve onu yaratýn. Onu dinleyin.
Onun deðiþmesini gözleyin. Bu deðiþimin gerçekleþmekte olduðu geleceðe
bir yolculuk yapýn. Bunun yaþamýnýz
üzerindeki etkilerini hissedin. Planýn ve
sistemin parçasý olduklarýný bilen insanlar kutsanmýþtýr çünkü bunlar dünya
üzerinde barýþýn tohumlarýný ekecek
olanlardýr.

Bu oda yaþlý ruhlarla doludur. Ýçinizden pek azý yaþlý ruhlara dahil deðildir.
Yaþlý ruh derken bu gezegene 100 kez ve
daha fazla gelmiþ olanlarý kastediyorum.
Ortaðým son bir saati sizi geçmiþ hakkýnda bilgilendirmek ve size dünyanýn kimsenin beklemediði þekilde geliþmesi ile
ilgili olarak baþka bir bakýþ açýsý saðlamaya çalýþmakla geçirdi. Neler olduðu
ve olacaðý ile ilgili olarak tahmin ve
öngörüler olmadýðýnda insanlar korkuya
kapýlýrlar çünkü dünyanýn sonu ile ilgili
kehanetler gerçekleþmedi. Bununla birlikte, gerçekleþmedi derken insanlarýn
doðru yerlere bakmadýðýný ifade etmek

"Her Þeyin Yeniden Ayarlanmasý" adýný
verdiðimiz diziye devam etmek istiyoruz.
Bundan önce sizlere gezegenin, insanlýðýn ve hattâ evrenin yeniden ayarlanmasý
ile ilgili bilgiler verdik. Þimdi de karanlýðýn ve aydýnlýðýn yeniden ayarlanmasý
ve bunun sizin için ne anlama geldiði ile
ilgili olarak konuþmak istiyoruz.

Yeniden Ayarlama Enerjisi

Ancak, konuya baþlamadan önce
karanlýk ve aydýnlýk ile neyi kastettiðimi
ve ayrýca yeni 2012 enerjisini nasýl
tanýmladýðýmý belirtmem gerekiyor. Ben
sizlere karanlýk ve aydýnlýktan söz
ettiðimde sizlerin aklýna ne geliyor? Ben

38
pek çoðunuzun bu sözcükleri duyduðunuzda neyi düþünmek üzere þartlandýrýldýðýnýzý söyleyeyim: Bu sözcükleri
duyanlarýn pek çoðu kötülük (musibet,
belâ), iyi ve kötüyü düþünmeye þartlandýrýlmýþtýr. Doðrusal düþünce tarzýný
kullanarak bu sözcükleri ait olduklarýný
düþündükleri uygun kutucuklara yerleþtirmeye çalýþýr insanlar. Bunu yaparken
insanlarýn ruhunu ele geçirmeye çalýþan
kuyruklu varlýðý ve bu esas kötü varlýðýn
etrafýnda onun adýna iþ gören diðer
gizemli varlýklarý öðreten mitolojiye
(efsane anlatýmý) döner kiþiler.
Þimdi size yeniden söylüyorum: Sizin
ruhunuzun peþinde olan varlýk bir
efsaneden ibarettir sevgili varlýklar. Sizin
gerçekliðinizde yer almaz bunlar. Ama
þimdi siz bana, "Bir dakika Kryon, sen
kötülüðün olmadýðýný mý söylemek istiyorsun?" diye sorabilirsiniz. Hayýr
sevgili varlýklar, ben öyle bir þey söylemedim. Benim size söylemeye çalýþtýðým þey bu gezegen üzerindeki tüm
karanlýðýn insanlardan kaynaklanýp
yayýldýðýdýr. Dünya üzerinde kötülüðün
varlýðýný göstermek için mitolojik bir
varlýða enerji izafe etmeye gerek yoktur.
Eðer böyle yapmayý seçerlerse, karanlýðýn en koyusu insanlar tarafýndan
yaratýlabilir. Karanlýk güç yaratýlabilir
çünkü insanlar güçlüdür ve bu güçlerini
de tezahür ettirebilirler. Karanlýðýn tezahür ettirilmesi o kadar da zor deðildir.
Bununla birlikte, deðiþime ve etkilenmeye konu olan husus gezegenin karanlýk/aydýnlýk dengesidir. Karanlýk odaya
ellerinde ýþýk ile girenlerin etrafýnda
karanlýk olmayacaktýr zira karanlýðýn
tanýmý ýþýðýn yokluðudur. Ama eðer
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ellerindeki kibritle dolaþanlarýn sayýsý
çok az ise, o zaman karanlýk yerler de
çok olacaktýr. Siz de buna maruzsunuz
çünkü sizler de insanlýk tarafýndan
yaratýlan karanlýk/aydýnlýk dengesi her
ne ise, ondan etkilenmektesiniz.
Bunu bir sistem olarak adlandýrabilirsiniz. Ýnsanlýðýn bu dengeyi nasýl
oluþturmak isteyip gerçekleþtirdiðine
baðlý olarak yaþamýn her bir veçhesi,
tamamý, aydýnlýk ve karanlýk dengesinden etkilenmektedir. Karanlýk ve aydýnlýðýn tanýmý insan bilincinin dengesi ile
yakýndan ilgilidir çünkü gezegen için
karanlýðý ve aydýnlýðý yaratan insandýr.
Bu bir kavramdýr. Öyleyse, bu mesajýn
konusu þudur: Bugün itibarý ile dünya
enerjisinin dengesi sizin için kiþisel
olarak ne anlam ifade edecektir?
Ýkinci taným: 2012 enerjisi bir iþarettir,
sizin þu aþamada yalnýz sýnýrýný geçmiþ
olduðunuz deðil, ayrýca önemli ölçüde
içinde ilerlemiþ olduðunuz bir zaman
çerçevesinin algýsýdýr ve bu bir enerji
kavþaðýna gerçekliði deðiþtirme izni vermektedir. Tabiat ana (gaia) olan dünya
sizinle birlikte ve sizin için yer deðiþtirmeye baþlar ve gezegenin enerjisi daha
önce hiç gitmemiþ olduðu alanlara gider.
Kundalinin
Dünya Üzerindeki Hareketi
Sizin Peru diye adlandýrdýðýnýz bölgede bir celse yapmýþtým. O celsede kadim
insanlarýn tüylü yýlan hareketi olarak
ifade etmiþ olduklarý bir kehanetten söz
etmiþtim. Bu kehanet ayný zamanda bilgeliðin dünyada merkezileþmesi olarak
da adlandýrýlabilir. Bazýlarý da buna
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“Kundalinin hareketi” adýný vermiþlerdi.
Kundalini her zaman hareket ile baðlantýlý olan bir enerjidir. Kundalini ayný
zamanda çoðunlukla yaratýlýþ öncesi ile
de baðlantýlýdýr ve dolayýsý ile bu mecaz
insanlýðýn yeniden doðumu ile ilgilidir.
Bu hareket içinde medeniyetin bizzat
kendisi tehlikededir ve siz iþareti geçmiþ
durumdasýnýz - bu bir çoklarýnýn bir daha
asla olmayacak dedikleri bir uyumlanmadýr. Siz bu kez beþinci defa bu fýrsat
ile karþýlaþýyorsunuz ve þimdi sevgili
varlýklar dünya üzerinde barýþ potansiyeline doðru gidiþ baþlamýþtýr.
Yirmi üç yýl önce size bunun olabileceðini ve bunun için potansiyellerin çok
güçlü göründüðünü söylemiþtik. Þimdi
etrafýnýzda olan her þey bununla mücadele etmektedir çünkü deðiþim kalýcý
olarak gerçekleþmiþtir. Þunu tekrar tekrar
söyleyeceðim: eski karanlýk enerji kolay
kolay pes etmez, sahip olduðu þeylere
tutunmak için çýðlýk çýðlýða mücadele
eder ve batýþýný engellemek için çabalar.
Ýþte þimdi sözünü ettiðimiz enerji budur
ve konu da karanlýk ile aydýnlýk arasýndaki insan bilinci dengesidir. Pek çoklarý
buna dualite derler.
Bu Yeni Denge Sizi Nasýl Etkiler?
Ýlk önce kiþisel hususlar ile baþlayalým,
sonra daha büyük bir þeye ve ondan
sonra daha da büyük bir þeye geçeriz.
Þimdiye kadar hiç yapmadýðýmýz bir tahmin ile de sonlandýrýrýz. Çünkü ancak
son zamanlarda su yüzüne çýkmýþ olan
bir potansiyel söz konusudur.
Sevgili varlýklar, ben Kryon'um. Size
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gezegeniniz ve sizin kendi enerjiniz ile
ilgili olarak sevgi bilgileri veriyorum.
Size insan bilincinin potansiyeli tarafýndan o ana kadar ortaya çýkarýlmamýþ olan
bir bilgiyi asla vermem. Tahminlerim
benim tarafýmdan açýklandýktan sonra
sýklýkla gerçekleþir. Bu tahminler gerçekleþtiðinde, bunu falcýlýk olarak nitelendirirsiniz. Ama bu doðru deðildir. Bu
sizin kuantum dediðiniz tesadüfi ve
kaotik yerde bulunan enerjidir ve biz bu
tahminleri yaþamýnýz ve dünya ile ilgili
olarak olmasý muhtemel olaylarýn potansiyellerini ölçüp dikkate alarak yaparýz.
Demek ki gelecek gezegen üzerindeki bir
medeniyet olarak kendi bilincinizle yaratmýþ olduðunuz potansiyeller tarafýndan þekillendirilmektedir. Bu falcýlýk
olmayýp, sizin yaratmakta olduklarýnýzýn
ölçümlenmesidir.
Yirmi üç yýl önce bugün ile ilgili
potansiyelleri görmüþtük çünkü sizler o
günlerde tam da bunlarý geliþtirmeye
baþlamýþtýnýz ve þimdi görmekte olduðunuz olaylarýn tohumlarý o günlerde
atýlmaktaydý. Bu ayný zamanda hem çok
güzel, hem de çok zordur. Deðiþime her
zaman zorluk ve külfet eþlik eder. En
dengeli insan bile, "Ben dengemi buldum
ve bu durumdan çok hoþnutum." der.
Derken baþka biri gelir ve "Biz bu durumu deðiþtireceðiz" der. Ýþte o anda o dengesini bulmuþ olan insan aniden "Hayýr!
Ben þu anda dengedeyim. Hiçbir þeyi
deðiþtirmeyin!" diye haykýrýr. Çünkü her
türlü deðiþiklik sizin terazinin bir kefesine bir aðýrlýk koymanýz anlamýna gelir
ki bunun sonucu olarak sizin deðiþimle
baþa çýkmayý ve yeniden merkezde dengelenmeyi öðrenmeniz gerekmektedir.
Bu ise her zaman pek de hoþ olmayan
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zorlu bir çalýþma anlamýna gelir. Ama bu
kez sizin yapacaðýnýz bu deðildir. Bu
sefer iþiniz daha da zordur! Biz buna
“yeniden ayarlama” diyoruz.
Son zamanlarda gerçekleþtirdiðim bir
celsede söylediklerimin bir özetini vererek size bunun ne anlama geldiðini
anlatayým. Eski enerjide kendinizi karanlýktan korumaya çalýþarak yaþýyordunuz.
Eðer bir þifacý iseniz, kendinizi dengesiz
olan, psikolojik sorunlarý olan ve hattâ
bedenlerinde hastalýklarý barýndýran kimselerden korumaya çalýþýrdýnýz. Ondan
sonra da korunmanýzý garantiye almak
için bir sürü þey yapardýnýz. Bu bir
süreçti, aslýna bakarsanýz bir prosedürdü.
Ýþte size þimdi artýk buna tarihe karýþmýþ
olduðunu söylüyorum.
Bu bir gözden geçirmedir. Eðer sürekli
olarak aydýnlýk yaratýyorsanýz, karanlýðýn
hiçbir kazanma þansý yoktur. Bu defalarda tekrarladýk ve þimdi dairede tam
dönüþ yaptýktan sonra kiþisel olarak size
gelmektedir: Siz nereye giderseniz gidin,
karanlýk size dokunamaz. Beni dinliyor
musunuz? Size dokunamaz diyorum.
Sizin ýþýðýnýzýn özü Tanrý'nýn sevgisidir
ve siz onu yayýnlamaktasýnýz, ýþýk iþçileri
yayýnlýyorsunuz! Siz ýþýðý yayýnladýðýnýz
sürece hiçbir karanlýk þey oraya giremez!
Þimdi size ýþýðý yayýnlamayý durdurmanýn yolunu ve ileriye gitmek yerine
geriye gitmeyi garantiye almak için ne
yapabileceðinizi söyleyeceðim. "Ben
bunu yapamam. Ben kim oluyorum ki?
Ben deðerli ve buna müstehak deðilim."
demek bunun en garantili yoludur.
Etrafýnýzda sizin bunu hak etmediðinizi
söyleyecek ve söyleyen pek çok ruhsal
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(dini) lider bulacaksýnýz. Onlar size sizin
kirli (günahkâr) olarak doðmuþ olduðunuzu ve Tanrý ile konuþmayý bile hak
etmediðinizi söyleyeceklerdir. Onlar size
Tanrý'nýn dikkatini çekmek ve onayýný
alabilmek için ýstýrap çekmeniz gerektiðini söyleyeceklerdir. Ancak, Tanrý
sizin içinizdedir ve sevginin üstadý bile
size bunu söylemiþti. Bu nedenler, siz
kirli (günahkâr) olarak deðil, muhteþem
bir varlýk olarak doðdunuz. Eðer Tanrý
sizin içindeyse, ýþýk da içinizdedir.
Þimdi iki numaralý noktaya gelioruz:
Dram, kýzgýnlýk ve hüsran. Bunlardan
yeterinden fazlasý mevcuttur. Bu odadan
ayrýldýktan sonra bunun ne kadarýna iþtirak edeceksiniz? Bu dualiteye baðlýdýr,
öyle deðil mi? Eðer siz bir ýþýk iþçisi
iseniz, gittiðiniz her yerde ýþýðýn dengesini deðiþtiren bir deniz feneri iseniz, o
zaman kýzgýnlýk, hüsran ve dramdan kurtulmak için size derhal güç verilecektir.
Bunlarýn üstesinden gelebilmek için güç!
Etrafýnýzdaki insanlarý deðiþtiremezsiniz.
Bu mümkün deðildir. Onlar çýrpýnacaklar
ve yapmak istedikleri her neyse onu
yapacaklardýr ve bu baðlamda kýzgýnlýk
ve dramýn parçasý olabilirler. Ben burada
olanlarý ve bunu okuyanlarý biliyorum.
Onlar sizin üzerinizde kontrol saðlamak
için bunu yapacaklardýr ve eðer onlar bir
þekilde sizi etkileyebilirlerse, siz de bu
tuzaða düþmüþ olursunuz, öyle deðil mi?
Eðer bir kiþi dramatik olabilirse, eðer
onlar yeteri kadar kýzabilirlerse, eðer
onlar sizin hassas düðmelerinize basabilirlerse, o zaman onlar karanlýk/aydýnlýk savaþýný kazanmýþ sayýlýrlar. Bu yýllardan beri devam eden bir mücadele
olmuþtur çünkü karanlýk ile aydýnlýk
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arasýndaki denge her zaman tam denge
noktasýnda pek saðlam olmayan sallantýlý
bir durumda olmuþ ve fakat çoðunlukla
karanlýða meyletmiþtir. Karanlýk kolay ve
kör olmuþtur. Tüm bu yýllar süresince
ýþýk iþçileri üstte kalabilmek için ve
diðerleri tarafýndan etkilenmemek için
her zaman çok ve sýký çalýþmak zorunda
kalmýþlardýr. Benim neler söylediðimi
anladýðýnýzý ümit ediyorum. Bu yýllar
boyunca ýþýk iþçileri akýntýya karþý
yüzmek zorunda kalmýþlardýr!
Oysa artýk dünya deðiþme yoluna girmiþtir ve bu aþamada enerji sizlere teslim
edilmektedir ve artýk etrafýnýzda neler
olursa olsun, ýþýk iþçileri için duygularýný
kontrol altýnda tutmak eskisine göre çok
daha kolaydýr. Artýk tüm melekler sizin
yanýnýzda yer almaktadýr ve diðerleri sizleri etkilemek için ne yaparlarsa yapsýnlar, sizin tepki vermenize gerek kalmamýþtýr. Sizleri bu þekilde davranmaya
davet ediyorum zira aranýzdan birçoklarý
birkaç gün içinde iþ yerinize gidecek ve
orada bir meydan okuma ile karþý karþýya
kalabileceksiniz. Ýþler bu þekilde yürümektedir. Sizin deðiþmiþ olduðunuzun
farkýnda olmayan eski denge eski tarzýnda kendisini belli etmek için uðraþacaktýr. O zaman sizin tepkiniz ne olacaktýr?
O durumda sahip olduðunuz gücü kullanmaya baþlayabilecek misiniz?
Bir kiþi yüksek yolu kullanmak isterse
ne olacak? Sonunda bu yol diðerinin de
kullanmak isteyeceði yol olacaktýr. Bu
iyi aydýnlatýlmýþ ve cazip bir yoldur.
Sadece ýþýk yaratarak kendinizi deðiþtiremezsiniz. Bu gezegen üzerinde yaptýklarýnýz herkes tarafýndan görülmektedir.
Evdeki veya iþ yerindeki her bir, ufak da
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olsa, zafer daha önce gidemediðiniz yerlerde huzur içinde yürümenizi saðlayacaktýr. Bu zafer herkes tarafýndan görülmektedir ve siz daha iyi bir denge
yakalamýþ gibi görünüyorsunuz.
Perdenin bu tarafýnda olan herkes sizin
neler yapmýþ olduðunuzu biliyor! Bir
yerden geçerken bizim tarafýmýzdan
gelen alkýþlarý duyun ve baþardýðýnýzý
bilin: Bu kez tuzaða düþmediniz ve hiç
kimsenin sizi etkilemesine izin vermediniz. Ýçinizden bazýlarýnýz benim neden
söz ettiðimi biliyor. Kýzgýnlýk, dram ve
hüsran - bunlarýn sizin hayatýnýzda
olmalarý hiç de þart deðildir.
Bir yerden baþka yerlere giderken
iþlerin sizin açýnýzdan daha yolunda
yürümesi için belki de bir þehri terk etmeniz, bir iliþkiyi bitirmeniz veya bir
iþten ayrýlmanýz gerekebilir. Þimdi sizin
bu fikir üzerinde yeniden düþünmenizi
istiyorum. Eðer iþler kiþisel açýdan sizin
için farklý cereyan etmeye ve daha önceden sizi rahatsýz etmiþ olan þeyler artýk
sizi rahatsýz etmemeye baþlarsa ne olur?
Bu durumda þartlar deðiþmiþ olu, öyle
deðil mi? Þimdi artýk siz ayný durumda
bile olsanýz veya kalsanýz, her þey çok
farklý olacaktýr. Etrafýnýzdakiler dram ve
huzursuzluk içinde debelenip dursalar
bile siz artýk sinirlenmeyeceksiniz. Bu
nedenle sizin bilgeliðiniz artmýþ olacak
ve her þeyi daha iyi tezahür ettirebileceksiniz.
Sonunda neler olabileceðini size ben
söyleyeyim. Yukarýda sözünü ettiðim
debelenen insanlar ve bunlarýn bazýlarý
bir ara sizinle özel olarak konuþacaklar
ve size, "Bunu nasýl yapýyorsun? Keþke
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ben bu kadar debelenmek zorunda
kalmasaydým. Senin deðiþtiðini görüyorum. Her nedense bu olaylar seni artýk
rahatsýz etmiyor. Her nedense yüzünde
bir gülümseme var ve senin içinde ilâhi
huzuru görüyor ve bunu ben de istiyorum. Sen artýk dedikodu yapmýyorsun.
Diðer insanlarýn hatalarýný yüzlerine vurmuyorsun. Aðzýný açýp bir þeyler
söylediðinde tüm bu insanlarý bir þekilde
onurlandýrýyorsun. Bunu duyabiliyorum.
Sende bir þeyler deðiþti ve bunun ne
olduðunu bilmeyi çok istiyorum." Ýþte
sevgili insan o zaman, ancak o zaman
kendini açmalý ve "Þimdiye kadar var
olduðunu hiç düþünmediðim bir þeyi
buldum. Kendi içimde ilâhi huzuru buldum." Bu güçtür ve eylemlerin bunu
kanýtlar.
Numara üç: Bedeninizin nasýl
deðiþtiðinin farkýna varýyor musunuz?
Bedeniniz size sadece kendinizi iyileþtirme izni vermekle kalmýyor, bu
yaparken kendinizi çok daha iyi hissetmenize de olanak saðlýyor. Bu hücresel
düzeyde bir iletiþim yaratýr ve siz eskisi
kadar hýzlý yaþlanmamaya baþlarsýnýz.
Bedeninizin kimyasý endiþe ile baþ etmeye çalýþmaktan kurtulduðu an bedeniniz daha uzun süre genç kalacaktýr.
Gezegenin Dengesi
Özet: Þimdiye kadar bu gezegende
gerçekleþmiþ olan olaylarýn, çaðlar
boyunca insanlarýn yapmýþ olduklarýnýn
dengelenmiþ sonucu burada kalýr.
Bunlarýn hepsi kuantum düzeyde Kristal
Að'da kayýtlýdýr. Bu gezegende insanlar
tarafýndan yaratýlarak oluþan her þey
enerji olarak burada kalýr. Enerjinin
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yaratýlmasýna yol açan her durum Kristal
Að'da kalýr. Eðer insanlar tarafýndan
karanlýk enerji yaratýlmýþsa, Kristal Að
karanlýk yayar. Eðer aydýnlýk enerji
varsa, Kristal Að aydýnlýk yayar.
23 yýl boyunca, özellikle de son 18
yýlda siz Tabiat Ananýn karanlýk /aydýnlýk
dengesini deðiþtirdiniz. Bu süreç içinde
sizin DNA'nýzda deðiþimler baþladý.
DNA kuantum olarak Kristal Að ile
uyum içindedir. Baþka bir deyiþle, bu
deðiþimler yalnýz sizde deðil, doðan her
bebekte de görülmeye baþlar. Siz þimdi
insanýn DNA alanýnýn doðum sýrasýnda
etrafýna baktýðýný ve Kristal Að tarafýndan kendisine verilen enerjiyi aldýðýný
söyleyebilirsiniz. Ýþte bu bebeðin yaþamý
boyunca elde tutacaðý baþlangýç enerjisidir. Bu nedenle, þimdi yaptýklarýnýz
dünyanýn enerjisini ve hattâ gelecekteki
insanlýðýn bilincini etkilemektedir. Þunu
bir düþünün. Çaðlar boyunca hiçbir þey
deðiþmedi. Ýnsan tabiatý her zaman
aynýydý ve bu nedenle de insanlýk hiçbir
zaman savaþ ve hüsrandan baþka bir þey
görmedi. Ýþte bu þimdi deðiþmeye baþladý
ve bunu gezegendeki ýþýk iþçileri
baþardýlar.
Çocuklar deðiþiyor. Onlar artýk eskisinden farklýlar. Bazýlarý kuantum özellikler
kazanmaya baþladýlar. Birçok eriþkin
oturduklarý yerde daha güzel bir dünyanýn tadýný çýkarmaya baþlamalarýna
raðmen bu kavrama gülüyorlar ve hattâ
gözleri önünde meydana gelmiþ olan
önemli deðiþikliklerin bile farkýna
varamýyorlar zira onlar kendi gerçeklik
kutularý içine hapsedilmiþ durumdadýrlar.
Ama olan budur ve bunun nedeni de
dünyanýn aydýnlýk ve karanlýk dengesinin
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yeni doðanlarýn DNA'sýný etkilemekte
olmasýdýr. Tarih tekerrür etmemektedir ve
dünyada yaþayan insanlar birbirlerinden
uzaklaþýp ayrýlacaklarýna, birlikte olmak
için, yavaþ da olsa, birbirlerine doðru
ilerleme teþebbüsünde bulunmaktadýrlar.
Ama bu yakýnlaþma ancak nesillerin
süreleri baðlamýnda gerçekleþmekte
olduðundan, bu durum haftadan haftaya
olan ve ortaya çýkan deðiþiklikler kadar
kolaylýkla fark edilememektedir. Oysa
insanlar sabýrsýzlýklarý nedeni ile ve
entelektüel olarak hýzlý hareket eden
gerçeklikleri takip etme eðiliminde
olduklarýndan bu deðiþimleri gözardý
etmektedirler.
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Ýçsel olan adale testi yaptýðýnýzda temas
ettiðiniz enerjidir. Ýçsel olan anahtardýr.
Gezegenin karanlýk ve aydýnlýk dengesi
daha aydýnlýk tarafa doðru harekete
geçmiþtir ve bu durumda yaþamýnýzda
aydýnlýk olmasýný arzu ettiðiniz sürece
sizin kendi hücresel yapýnýz ile temasa
geçmeniz ve kendi kendine çalýþan bir
süreci baþlatmanýz daha kolay hale
gelmektedir.
Gücü Bir Dýþ Kuvvete
Devretmekten Vazgeçin

Bununla birlikte, bunun anlamý, size ne
söylenmiþ olursa olsun, sizin artýk daha
uzun süreyle kalabilecek olmanýzdýr.
Daha uzun, çok daha uzun yaþam artýk
sizin ulaþabileceðiniz mesafededir. Þu
anda bunu duymak ihtiyacýnda olan
birine hitap ediyorum. Saf niyet yaratýlmasý hakkýnda talimatlar verdik. Size
dedik ki, eðer kendi içinize döner ve
sizde içsel olan ile, doðuþtan varolan
ile bir olduðunuz bir inanç süreci
baþlatýrsanýz, (içsel olan biyolojinizin
kuantum zekâsýdýr) o zaman daha çok
boyutlu bir insan olma yoluna girmiþ
olursunuz ve çok boyutluluk evrendeki
tüm maddenin gerçek durumudur. 3
boyutlu olmak normal gerçeklik deðildir.
Bu sadece kapalý bir sistemin gerçekliðidir ve hayalinin gösterdiði bir yöne
gitmektense bildiði alanýn kýsýrlýðýnda
debelenip durur.

Gücü, dýþýnýzda bulunan bir Kadir-i
mutlakta (Sonsuz Kudret) aramak yerine
içinizde bulunan kadir-i mutlakta aramaya baþlamanýn zamaný gelmiþtir. Üstatlar
da böyle yapmýþlardý zaten. Bu gezegendeki gerçek tanrýsallýk ve güç göklerde
bulunan meleklerde veya etkileyici
cepheleri olan yüksek binalarda deðil de,
insanlarýn içlerinde saklýysa ne olacak?
Ýnsanlar güçlerini -hem insan olan, hem
de olmayan- baþkalarýna devretmeye
bayýlýrlar zira insanlarýn çoðunun kendilerine güveni yoktur. Ama ya dengeli bir
saðlýk durumuna sahip olsaydýnýz ve
yaþlanma sürecini durdurabilseydiniz ne
olurdu? Sevgili varlýklar, sizler 200 yýl
yaþayabilirsiniz, hem de en az 200. Siz
kendi kendinizi gençleþtirebiliyorsunuz.
Bu sizin orijinal tasarýmýnýzdýr ama
çaðlar boyunca gezegende hakim olmuþ
olan karanlýk/aydýnlýk dengesi nedeniyle
bu tasarým tam randýman ile çalýþamamaktadýr. Ama þimdi bu konuda deðiþim
baþlamýþtýr.

Ýçsel enerji? Eðer henüz bilmediðiniz
bir þeyi öðrenmek istemiyorsanýz, neden
kinesiyolojiyi kullanmak isteyesiniz ki?

Bir sonraki nesilde ve ondan sonraki
nesilde bazý þeyleri görmeye baþlayacaksýnýz: bilime gereksinim duymadan uza-
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yan yaþam süresi. Bu otomatik olarak
olmaya baþlayacaktýr ve biyologlar için
bir bilmece olarak ortaya çýkacaktýr.
Ýnsanlar neden bir anda daha uzun yaþamaya baþlasýnlar? Onlar "Bu herhalde
beslenme ile ilgilidir. Belki de þudur
veya budur. Belki de bilim insanlarý
olarak bizler hastalýklarý tedavi ettiðimiz
için hastalýklarýn yokluðu nedeni ile
yaþam uzamaya baþlamýþtýr diyeceklerdir." Bilim insanlarý pek çok neden
sýralayacaklardýr ama hiçbiri gerçeði yansýtmayacaktýr çünkü onlar sizin yapmýþ
olduklarýnýz tarafýndan yaratýlan enerjiyi
ve bu enerjinin sizin DNA'larýnýzý nasýl
etkilediðini bilmeyeceklerdir. Sizin çevreye pompalamakta olduðunuz kirliliðe
raðmen insanlarýn yaþam süreleri uzamaya baþlayacaktýr.
Hükümetler
Þimdi de biraz hükümetler hakkýnda
konuþmama izin verin çünkü bu baðlamda deðiþiklikler göreceksiniz. Öncelikle
tarihe bir göz atýn. Yýllar boyunca, hattâ
sizin ve büyükanne ve büyükbabanýzýn
ömrü süresince ülkelerin liderlikleri
sadece bunu yapabilecek durumda olduklarý için baþka ülkelerin fethi yoluna gitmiþlerdir! Bu söylenmese de aslýnda barbar bir tavýrdý ve buradaki fikir, "eðer biz
daha güçlüysek, o zaman daha zayýflarý
yener ve onlarýn topraklarýný alýrýz" þeklinde ortaya çýkýyordu. Bu tarihin gerçekliðidir ve hiç de o kadar eskilere gitmemektedir.
Bundan önceki 30.000 yýllýk tarihinizin
tamamýnýn bu tip olaylarla dolu olduðunu sizlere hatýrlatmama izin verin.
Kim daha güçlüyse, o daha zayýf olanýn
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topraklarýný iþgâl etmekte hiçbir beis
görmezdi. Ayrýca, güçlü olanýn çok ciddi
bir nedene de pek gereksinimi yoktu.
Eðer bir ülkenin ordusu yoksa, o ülkenin
topraklarý da yoktu! Ama bugün artýk bu
bilincinizde yer almamaktadýr veya en
azýndan hükümetlerin çoðu böyle
düþüncelere iltifat etmemektedir. Ama
bazen bu tip olaylar, küçük ölçekte de
olsa, yine de olmaktadýr ve bu sizleri çok
rahatsýz etmektedir. Bu tip tavýr artýk
doðru olarak kabul edilmemektedir ve
dolayýsý ile bu tip bir olay vuku bulduðunda, insanlar þok olmaktadýr. Artýk
egemenlik kavramýna daha fazla saygý
gösterilmektedir ve fetih fikri geçmiþte
kalmýþtýr.
Hükümetler deðiþiyor. Tavýrlar deðiþiyor. O zaman sizin "Eh artýk bunun
üstesinden geldik. Bir yerlere varmýþ
görünüyoruz." deme hakkýnýz doðmuþ
olmaktadýr. Böyle bir beyanda bulunursanýz, haklý olursunuz zira artýk gezegen
bu baðlamda gerçekten deðiþimi
yaþamýþtýr. O zaman bir sonraki hangisi
olacak? Sizin yaþamýnýz süresince
gördüðünüz ve alýþtýðýnýz hükümet etme
biçiminden çok farklý hareket eden
hükümetler için bir sonraki adým ne olacaktýr? Sizler hükümetlerin davranýþ
biçimlerinde deðiþiklikler görmeye
baþlayacaksýnýz. Ýster inanýn, ister inanmayýn ama daha fazla dürüstlük ve
bütünlük görmeye baþlayacaksýnýz! Bazý
insanlar bu davranýþý talep etmeye
baþlayacaklar, bazýlarý ise böyle davranmaktan kaçýnacaklardýr ve iþte bu noktada savaþlar olacaktýr.
Hattâ kendi yaþam sürenizde seçimler
sýrasýnda politikacýlarýn birbirlerine
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hakaret ve küfür etmediklerine bile þahit
olacaksýnýz. Þimdi þöyle bir düþünün lütfen: Adaylardan biri insanlarýn karþýsýna
geçiyor ve "Rakibim ile ayný fikirde deðilim ama onun bir vatansever olduðunu
ve ülkesini benim kadar sevdiðini de
biliyorum. Onunla þu nedenlerden dolayý
ayný fikirde deðilim ve benim savunduðum fikirler ise þunlardýr." diyor. Ýþte bu
yüksek yolu seçmekten de fazlasýdýr. Bu
aslýnda yeni bir düþünme paradigmasýdýr.
Þu anda sizler böyle bir konuþma
yaparken "Rakibim kötü bir insandýr.
Yapmýþ olduðu iþlere ve hatalara, kiþisel
yaþamýnda sergilediði onursuzluklara ve
kötülüklere bir bakýn." demeye çok daha
yatkýnsýnýz. Sevgili varlýklar, bu eski
paradigmadýr. Ben sizlerin bu deðiþikliklerin nasýl ve ne zaman ortaya çýktýðýna
dikkat etmenizi istiyorum. Böyle bir
davranýþý ana bir politik gösteride sergileyen ilk kiþi sizin siyasi hayatýnýza
taze hava getirmiþ olacak ve sistem bir
daha hiç ayný olmayacaktýr. Böyle bir
yeni paradigma politikayý bilimsel olarak
inceleyenler tarafýndan olabilir olarak
deðerlendirilmektedir. Bu davranýþý
gerçekten de siyasi arenada görmeye
baþladýðýnýzda, o zaman bu deðiþikliðin
gerçekleþmekte olduðunu anlayacaksýnýz.
Bir seçim yýlý içindesiniz (bu celse 2012
yýlýnýn Þubat ayýnda gerçekleþtirilmiþtir).
Bu sene iþlerin yapýlma yöntemlerinde
fazla deðiþiklik beklemeyin çünkü eski
enerji çok güçlüdür. Farký görebilmek
için belki 4 yýl, hattâ belki de bir 4 yýl
daha beklemek zorunda kalabilirsiniz.
Ama eninde sonunda birileri çýkýp öylesine farklý bir standart yerleþtirecektir ki,
herkes bunun gerçekten de yerleþmeye
baþlayacaðýný görecektir.
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Ýndigolar seçimle gelinen görevlere
talip olduklarýnda, onlarýn bu iþi yürütmelerinde ve onlarda belirgin olan
dürüstlükte ciddi deðiþiklikler açýkça
görülebilecektir. Onlar kavramsal düþünme yeteneðine sahiptirler ve bilincin tepkisini hitap ettikleri insanlarda görebileceklerdir. Oysa þu anda piyasada olan
daha yaþlý insanlar bunu becerememektedirler. Peki o zaman bizim sözünü
ettiðimiz bu karanlýk ile aydýnlýk dengesi
hangi deðiþikliklere yol açacaktýr? Bu
zamanla sizin seçtiklerinizi de deðiþtirecektir! Ve aslýnda bunun zamaný da
gelmiþtir. Bunun derhal olmasýný beklemeyin ama bunun olacaðýndan da þüphe
etmeyin. Daha fazla kavramsal saðduyulu kampanyalarý gözleyin ve son 200 yýldan beri kullanýlan yöntemlerin tedrici
olarak devreden çýkmasýný izleyin.
Finansal Durum
Bu konunun özeti þöyledir: son beþ
yýlda finansal sistemlerinizi daha
hakkaniyetli hale getirebilmek ve açgözlülüðü olabildiðince devre dýþý býrakabilmek adýna bu sistemlere saldýrý
üzerine saldýrý yaptýnýz. Bugün yaþamakta olan tarihçiler eskiden bunun tümü ile
imkânsýz bir olay olarak algýlanacaðýný
çünkü büyük paranýn saldýrýlamaz ve
dokunulamaz olarak görüldüðünü
söyleyeceklerdir. Siz buna soyundunuz
ve biz size daha hemen hemen bir yýl
öncesinden bunun gelmekte olduðunu
söylemiþtik. Hattâ biz size ilk önce kimin
düþeceðini (sigorta þirketi) ve bunun
gezegen üstünde bulunan sigorta þirketlerinin en büyüklerinden biri olacaðýný
söylemiþtik (öyle de oldu).
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Þimdi bir an için durup bu konuyu
düþünün. Biz bunun olacaðýný görmüþtük
çünkü enerji böyle bir þeydir. Enerji tahmin edilebilir olan yavaþ ama kuvvetli
potansiyeller yaratýr. Bu süreç þu anda
bitmiþ de deðildir çünkü eski sistem kendini yeniden yaratmak zorundadýr.
Bilmem sizin de dikkatinizi çekti mi ama
bankacýlarýnýzýn kafasý iyice karýþmýþ
durumda þu anda. Hükümetin onlarýn ne
yapmaya izinleri olduðu ve bu iþleri yapmak için ne kadar para alabilecekleri
hakkýnda ne söylediði hiç önemli
deðildir. Bankacýlar hiçbir þey yapamýyorlar! Yeni paradigmanýn sahne ýþýklarý
altýnda donmuþ durumdalar ve nasýl
çalýþabileceklerini bilmiyorlar. Bu size
deðiþimin ne kadar yeni ve belirsiz olduðu hakkýnda bir fikir verebilir, sizin
þimdiye gördüðünüz hiçbir þeye benzemiyor.
Ýþte bu, benim sevgili insaným, karanlýk
ile aydýnlýðýn deðiþmesidir. Bunu görebiliyor musunuz? Dürüstlük bolluk ve
güce üstünlük saðladý ve sistem deðiþtirilmeye baþladý. Sistem yeniden deðiþtirilebilir ama bir gün gelecek, ödünç
verecek parasý olanlar açgözlülük temeline dayalý sistemleri kullanmak yerine
kazan-kazan durumlarý yaratmak zorunda
kalacaklardýr. Siz þimdiye kadar bu sistemleri hiç görmediniz ama yakýnda
görmeye baþlayacaksýnýz. Ýndigolarýn
bankacýlýkta herkesin kazanmasýný
saðlayacak fikirlerine inanmakta zorluk
çekeceksiniz ve bu sayede bazý insanlarýn
kafalarýný kaþýyarak "Benim evime ne
oldu?" diye sormalarýna gerek kalmayacaktýr. Yeni sistemler gelmek üzeredir ve
bu sistemler sizin ekonomi ile ilgili ders
kitaplarýnýzda yer almýyor.

Gezegenin Ekonomisi
Bir gün gelecek ve gezegenin tamamýnda muhtemelen en fazla 5 para birimi
geçerli olacak. Birlik her þeyin baþýnda
gelir; birlik yapýsý dürüstlükte özlülük,
ticarette güç ve çalýþma da kolaylýk
saðlayan yapýdýr. Kýtalarýn tamamý bir
ticaret grubu olarak biraraya gelecekler,
þimdikine göre çözülmesi ve aþýlmasý
gereken çok daha az kural ve detay olacak ve dolayýsý ile her þey daha verimli
olarak yapýlýrken çok daha az para
deðiþtirme iþlemine ve tabiatýyla daha az
sayýda para deðiþimi yapan insana gereksinim olacaktýr. Bu durum ayný zamanda
çok yoksul insanlarýn sayýsýnýn azalmasýna yol açacaktýr zira bu insanlar kendi
ülkelerinde olanlarýn daha fazla içinde
olacaklardýr. Ýþte bu dünyanýn uyanmaya
baþladýðý gerçekliktir. Tüm bunlar
gerçekleþtirilinceye ve farklýlýk açýkça
görülebilir hale gelinceye kadar iki nesli
kapsayan bir süre geçebilir ama bir gün
uyanacak ve etrafýnýza baktýðýnýzda yaptýklarýnýzý görebileceksiniz. Sizler parçalama ve birbirinden ayýrma deðil birleþtirme yönünde çalýþýyorsunuz. Oysa bu
eskiden beri insanlar tarafýndan kullanýlmakta olan süreçlere ters düþmektedir.
Bundan sonraki yirmi yýlda birileri
uyanacak ve "Dur bakalým, bir dünya
savaþý olmadý. Bunun önemli olmadýðýný
kim söyleyebilir? Ayrýca, bundan böyle
de dünya savaþý filan olmayacak çünkü
herkes birbiri ile ticaret yapýyor. Galiba
iþe yarayan bir denge durumuna ulaþtýk!"
diyecek. Belki de biri "kýyamet günü"
saatine baþka bir ad verecek çünkü bu
saat ileriye deðil geriye doðru gitmeye
baþlamýþ gibi görünecek.
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Bu bir Pollyanna yaklaþýmý mý dersiniz? Pek çoklarý böyle düþünüyor ve
bunu aptallýk gibi algýlýyor. "Kryon bu
söylediklerin doðru olmadýðý gibi ayrýca
çok da safça. Bizim kýyamete ve mahþer
gününe ulaþmamýz ve kendimizi yok
etmemiz kaçýnýlmazdýr ve sadece bir
zaman meselesidir. Sonuç itibarý ile, bu
insanlarýn tabiatýnda var." diyenler hep
olmuþtur ve her zaman olacaktýr. Sevgili
varlýklar, bir anlamda haklý olabilirler
çünkü insanlarýn þimdiye dek hep yapmýþ
olduklarý þeydir! "Her þeyin eskiden
olduðu gibi devam edeceðini" söyleyenleri dinleyip onlara inanýp inanmamak
size kalmýþ bir þey. Bu insanlar "dünya
artýk bir sona yaklaþmaktadýr" diyeceklerdir. Hattâ mümkün olan en son ana
kadar 21 Aralýk 2012'nin dünyanýn son
günü olacaðýný söyleyenler de olacaktýr.
Ýþte size bu insanlar için yapabileceðiniz bir þey. 22 Aralýk tarihinde bu
insanlarý arayýn, dramýn geçmiþ olduðunu
ve dünyanýn ise halâ yerinde durduðunu
hatýrlatýn. Belki o zaman bu insanlar
herkeste telaþ, korku ve endiþe yaratan o
çamurun içinde debelenmekten vazgeçip
dünyanýn barýþ içindeki geleceði için
tohumlar atmak amacý ile size katýlmaya
karar verirler. Bunlarýn bazýlarý gerçekten
bu amaçla size katýlabilirler. Bazý baþka
insanlar ise dramýn eksikliðini hissedecek ve onlarý korku ve endiþeye sevk
edecek baþka þeyler aramaya devam edeceklerdir. Her zaman çok sayýda komplo
teorisyeni ve kýyamet habercisi olacaktýr.
Ýþte bu insanlar Kryon mesajýndan hiç
ama hiç hoþlanmayacaklardýr.
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Tahmin
Ve þimdi de tahmin: Eðer gerçekten
kuvvetli potansiyel olmasaydý, size
aþaðýdaki bilgileri vermezdim. Þimdi
yapacaðým tahmin için bir zaman
çerçevesi verebilecek durumda deðilim
çünkü Ruhun saati yoktur. Bizler saatin
kaç olduðunu bilmeyiz. Zaman sizin
tarafýnýzdan yaratýlmýþ olan üç boyutlu
bir yapýdýr. Size yaþamda kalmak ve
yaþamý sürdürmek açýsýndan hizmet
etmektedir ve olmasý da lâzýmdýr. Eðer
saatiniz yoksa, 3 boyutta A noktasýndan
B noktasýna gidemezsiniz. Ama kuantum
durumda A noktasýndan B noktasýna
gidiþ yoktur. Kuantum durumda her an
her iki tarafta birden var olursunuz ve
dolayýsý ile saat de yoktur. Tanrý'nýn saati
yoktur. Bu nedenle de, Ruh'dan hayatýnýzda bir þeyler yapmakla ilgili bir bilgi
geldiðinde, bu þey her neyse o anda yapmak üzere derhal fýrlamak yerine eþzamanlýlýðý beklemelisiniz. Bu bilgiler potansiyellerin açýklanmasý ile ilgili mesajlardýr ve söylenenleri kendi zamanýnýzda
karþýlaþtýðýnýz insanlar ve yarattýðýnýz
eþzamanlýlýk ile tecrübe edeceksiniz.
Ülkenizde uygun olmayan bir þey var.
Bu çok büyük bir þeydir ve büyük para
ile ilgilidir ve yakýnda düþecektir. Belki
de alýþýldýk olmayan bir yolla düþecektir.
Size bunun ne zaman olacaðýný söyleyemem ama potansiyel bir baþarýsýzlýk için
hazýr olduðunu söyleyebilirim. Yýllar
önce size herkesin herkes ile konuþabilmesi durumunda komplolara yer
olmayacaðýný söylemiþtim. Ayný özelliði
yýllar önce tütün denilen çok büyük bir
sanayi dalýnda görmüþtünüz. Ama
örtünün altýnda bu sanayide dürüstlük
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yoktu çünkü bu sanayi genç insanlarýn
sattýklarý ürüne baðýmlý hale gelmesine
neden oluyordu ve dolayýsý ile tüm
nüfuslarýn saðlýksýz olmalarýna ve hattâ
erken yaþta ölmelerine yol açýyordu.
Bunun sonucunda ülkenizde bu ürün
çok büyük miktarlarda satýn alýnmamaya
baþladý ve bu sanayi de ürünlerini sizin
bu ürün hakkýnda bildiklerinizi henüz
bilmeyen veya farkýnda olmayan veya
farkýna varmak istemeyen ülkelere satmaya baþladý. Burada olan dürüstlüðün
gücünün paranýn gücüne galip gelmesiydi. Buna benzer þeylerin yine olabileceðini anlatabilmek için size bunlarý
söylüyoruz çünkü tahminimiz budur.
Büyük eczacýlýk þirketleri (Amerika'nýn
ilaç þirketleri) çok kýsa süre içinde ya
deðiþecekler veya çökecekler. Ýnsanlarý
para kazanmak için hasta eden bir
sanayi yeni bilinç içinde ayakta kalamaz.
Bu kapalý devre içinde yer alan ve iþ
yapan büyük para gerçekten çok muazzamdýr ve dürüstlüðün olmadýðý yavaþ
da olsa açýða vurulacaktýr. "Kâr uðruna
kaybedilmiþ" hayatlar sayýlacak, çok
mahçup olan yüzler ve hattâ bazý intiharlar bile olacaktýr. Ýnsanlarý saðlýðýna
kavuþturmasý beklenen bir sanayi dalýnýn
insanlarý kasýtlý olarak hasta ettiði ortaya
çýktýðýnda bu durum doðruluðun ve
insanca tavrýn yapýsýnda bir yara olarak
göze çarpacaktýr.
Böylece bunlar düþecekler, sizler bunlarýn isimlerini öðreneceksiniz ve bu
kiþiler onlarýn düþmesine neden olan
açgözlülüðün pençesine o kadar
düþmemiþ olan diðerleri ile birarada
olabilmek için büyük uðraþlar içine gire-

ceklerdir. Bu olaylar hangi ülkelerin en
iyi saðlýk uygulamalarýna ve keþiflerine
sahip olduðu ile ilgili algýlarý da deðiþtirebileceðinden, bu ülkede yaþayan pek
çok insan saðlýk ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için denizaþýrý ülkelerden medet
ummaya baþlayabilir.
Ýþte yapmak istediðimiz tahmin budur.
Bu olmaya baþladýðýnda sevgili varlýk ve
belki de film baþladýðýnda, (þu anda
hazýrlýk aþamasýnda olan ve gizli tutulan)
sizin bu bilgiyi ilk önce nerede duyduðunuzu hatýrlamanýzý istiyorum. Belki de
bu önceden verilmiþ olan bilgi bunun
gerçek olduðunun kanýtý olacaktýr, bugün
gerçekleþtirilen bu celsedeki bilgilerin
bizim söylediðimiz kaynaklardan yani
sizin içinizdeki kaynaktan geldiði gerçeðinin kanýtý.
Siz burada olmadýðýnýz zaman, benimle
birliktesiniz. Ben sizin yüzünüzü ve sizin
gerçek kimliðinizi biliyorum. Ben sizin
þu anda kullanmakta olduðunuz isminizi
deðil, gerçek isminizi biliyorum. Günün
hakikatý budur. Yeniden ayarlanma pek
çok yönden gerçekleþmektedir. Bu bilgi
seanslarýna, bu ifþa döngüsüne devam
edeceðiz ve daha pek çok þey ifþa edilecektir.
Zamaný
gelmiþtir.
2012
yýlýnýn
enerjisi
budur.
Ve
öyledir.
KRYON
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