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Sevgili Dostlar
Görgü ve tecrübe yalnýzca insanlar arasýnda iyi yerde saf tutma,
saygýn bir yer edinmek, iliþkileri sarsýntýsýz, kazasýz belâsýz
yürütebilmek için deðil, ayný zamanda olaylarý karþýlayabilmek,
bir duruþu sergileyebilmek, atýlacak adýmýn zamanýný zeminini
hesaplayabilmek için de gereklidir. Susmak mý lâzým, gerçeði
çekinmeden söylemek mi lâzým? Akýmlara, rüzgârlara kapýlýp herkesle
birlikte sürüklenmek bir birlik duygusu mudur yoksa kökü saðlam bir
çalý gibi esnek ama bir o kadar da sabit durmak mý daha iyidir?
Þüphesiz bunlar aklý kullanarak verilecek kararlardýr; ancak sadece
bilgi ile deðil, hem kendi hem de baþkalarýnýn hayatlarýndan süzülerek
çýkarýlmýþ görgü ve tecrübelerle verilecek kararlardýr. Akýl bu kararlarý
inanç kadar güçlü bir þekilde emrettiðinde, onlar bizim gözlerimizde ve
dilimizde ayný þekilde belirir. Zihnimiz ve bedenimiz bir bütünlük
içinde olmaktan memnun hale gelince, o memnuniyet ellerimizle
meydana getirdiklerimizden de akmaya, baþkalarýna ulaþmaya baþlar.
O zaman düþüncemiz ve aklýmýz baþka þeylerde iken, insanlara
kendimizi farklý göstermemiz mümkün deðildir, vesvese verenin
ayýrýcýlýðýndan uzak, baþtan baþa dürüst, baþtan baþa kendimiz oluruz.
Bastýðýmýz yeri seçebilecek kadar düþünme payý kazandýðýmýzdan
adýmlarýmýz daha sakin ve kararlý olur. Bir heyecaný hücrelerine
kadar hissetmek için, sel gibi akýp giden duygularla kalabalýða
karýþmak, birilerinin yönlendirdiði ve herkesin fýrsat bu fýrsattýr diye
kendi kafasýndakini ortaya koyduðu, çok þey bilirmiþcesine “bu
böyledir” diye bastýrdýðý kitlelerin içinde kaybolmak mý istiyoruz?
Yoksa kendi kararlarýmýzý kendimiz vermek, yolumuzu kendimiz mi
çizmek istiyoruz? Unutmayalým en makbul olan, kendi düþüncelerimizle ve kararlarýmýzla vardýðýmýz doðru sonuçlardýr. Evet kendi
doðrularýmýzdýr ama onlarý küçümsemeyelim; onlar emekle ortaya
çýkmýþlardýr ve doðalarý gereði asýl doðru ve gerçek olana çekilecek,
onunla birleþeceklerdir.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Sevmek için neyi
bekliyorsunuz, bir yerden
bir ilham gelmesini mi?
Yoksa birisinin elinizden tutup
sizi sevgi diyarýna götürmesini
mi? Sevgi sizin çabalarýnýzla,
sizin isteðinizle, sizin
düþüncelerinizle geleceði için,
durmamamýz, harekete
geçmemiz gerekmektedir.
Sevmek ve sevgiyle gülmek
gerekiyor. Çünkü sevmesini ve
sevilmesini bilenler, karanlýkta
bile görenlerdir. Yani sevenin
önü, geleceði ve çevresi her
zaman aydýnlýktýr. Sevgi,
sevmek, gerekli olmaktan da
öte her insan için, hattâ her
canlý için bir zorunluluktur.
Çünkü sevgi, insaný ve yaþamý
yöneten temel güçtür.

SEVGÝ DÜNYASI

Dr. Refet Kayserilioðlu

Sevgisiz Yaþanmaz
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Kocasý biraz huysuzdu.
Çabuk kýzan ve acý
konuþan bir adamdý. Ýyi
yönleri de vardý,
fedakârdý ve çalýþkandý.
Ama beþ sene önce felç
olmuþ, son sene daha da
düþkün hale gelmiþti.
Haným, son beþ sene
içinde hem onun kurduðu
bahçecilik ve arýcýlýk
iþini yürütmüþ, hem de
kocasýna bakmýþtý. Ama
onun huysuzluklarý, hasta
olduðu, karýsýna muhtaç
hale geldiði halde, azalmamýþ, artmýþtý. Öyle
anlar olmuþtu ki
kocasýnýn ölmesini, onun
yükünden kurtulmayý
istemiþti. Üç ay önce bir
gün aniden ölüvermiþti.
O zaman ortalýkta yapayalnýz kalmýþtý. Bir oðlu
vardý, evliydi, torunu da
olmuþtu. Ama gelini, ne
kendisi geliyor, ne
oðlunu gönderiyor, ne de
torununu gösteriyordu.
Kocasýndan bunaldýðý
zamanlar onun ölmesini
istediðine þimdi çok piþmandý. Bir iþe yaramýyordu, yalnýz yük ve
sýkýntý oluyordu son
zamanlarda. Ama ne de
olsa evde bir can vardý.
Her þeye raðmen onu
seviyordu. Kýzmadýðý
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zamanlar o da sevgisini
belli ediyordu. Onsuz
olmak, yalnýz kalmak ne
acý imiþ meðer. Keþke
ölmeseydi de, yine söylenseydi, yine kýzsaydý.
Bir adam tanýyorum,
sanki kötülük için
yaratýlmýþ diyeceði gelir
insanýn. Fýrsat bulunca,
en yakýnlarý dâhil
herkese kötülük etmekten, zulüm yapmaktan
adeta zevk duyardý. Onu
kimse sevmezdi. O da
zaten kimseyi sevmezdi.
Ne Allah'a inanýr, ne dine
inanýr. Sadece alsýn,
kazansýn, ezsin, zulmetsin. Yaptýðý kötülükleri de bir marifetmiþ
gibi anlatýrdý. Öylece
herkesin kendisinden
çekinmesini saðlamaya
çalýþýrdý. Bir gün içine
çare bulunmaz bir sýkýntý
çökmüþtü. Ne doktorlara
gitmiþ, ne paralar dökmüþ, hiçbir çare bulamamýþtý. Tümden
deðiþmedikçe çare bulmasý da imkânsýzdý. Ona
yaptýðým uyarýlara da
gülmüþ geçmiþti.
Boðulur gibi olduðunu
söylüyordu. Göðsüne
sanki bir deðirmen taþý
konmuþtu. Ezdikçe sýkýyordu.

O gerçek bir yalnýzdý.
Gönül kapýlarýný kapatmýþtý. Huzur bulmasý
imkânsýzdý. Gönlüne
çöken bu sýkýntýsý ilaçla,
tedaviyle geçecek cinsten
deðildi. Aslýnda tedavisi
kendi elinde idi, ama onu
görmekten uzaktý.
Kötülükle, zulümle, haksýz yollardan kazanç
saðlayarak, herkesin
nefretini çekerek,
huzurlu ve mutlu olacaðýný sanmýþtý. Ýþte
þimdi ne mutluluðu
vardý, ne huzuru vardý,
ne candan bir seveni
vardý. O kendi hapishanesini kendi eliyle
hazýrlamýþtý. Þimdi o
hapishanede çile dolduruyordu. Sebebini
anlayamadýðý bir sýkýntý
içinde bunalýyordu.
Sevmeyenler,
sevilmeyenler, gerçek bir
dostu olmayanlar gerçekte yalnýz ve mutsuz olanlardýr. Hiç kimseye bir
hayrý, bir faydasý, bir
hizmeti olmayanlar, yalnýz kendi çýkarýný düþünenler, elbette kimsece
sevilmezler. Ýyi þeyleri
iyilikle vermesini
bilmeyeni, kimseyi
sevmeyeni, insanlar niçin
ve nasýl sevsin?!

SEVGÝ DÜNYASI
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Sevilmenin bir yolu da,
iyilik etmek ve hizmet
etmektir. Baþkalarýnýn
gönül kapýlarýný açabilmek, onlara sevgiyi
ilham edebilmek için
önce iyiliklerle ve
hizmetlerle yaklaþmak
gerekir. Bilge bir rehber
varlýk bu gerçeði þu
sözlerle dile getiriyor:

"Sizin birbirinize
sunacaðýnýz en güzel
þey, sevgi suyudur
þüphesiz. Siz onunla,
iyilik suyu ile yýkadýðýnýz gönüllerdeki
meyveyi
besleyeceksiniz."
"Ýyiyi vermesini
iyi bilen, gerçek
mutluluðu bulur.
Niceleri vardýr ki,
her þeyleri tam,
mutluluktan yoksun,
yorgun, üzgün,
etraflarý kalabalýk
olduðu halde,
yalnýz."
Çünkü onlar iyiyi vermesini bilmeyenlerdir.
Onlar kendinden
baþkasýný düþünmeyen ve

sevmeyen kiþilerdir.
Mevkileri, iþleri veya
paralarý dolayýsýyla
etraflarý kalabalýk bile
olsa, kimseye gönülden
yardým ve iyilik etmedikleri için ve kimseyi
sevmedikleri için
sevilmezler. Onun için de
güçsüz, yorgun, üzgün ve
mutsuz olurlar.
Dostu olmayan insanlar
güçsüz ve cesaretsizdirler. Dostu olan
insanlarsa daha güçlü,
daha huzurlu, daha mutludurlar. Onlar desteklendiklerinin, güvendikleri kiþilerin olduðunu
bilmenin, huzuru ve
güçlülüðü içindedirler.
Gerçek dostlar, yalancý
olmayan dostluklar,
insana güç ve cesaret
verir. Gerçek dostu ancak
gerçekten sevdiðiniz,
derdini dert, sevincini
sevinç bildiðiniz, her
çeþit hizmetine koþtuðunuz insanlar arasýndan bulursunuz. Gerçek
dostlar birbirlerine iyilik
ve yardým yaparken,
fedakârlýk gibi yapmazlar. Gerçek dostlar, iyilikleri, hizmetleri mutluluk
ve sevinç duyarak
yaparlar. Onlar dostunun
sevincine ve mutluluðuna
sebep olmanýn, onun

yüzünü güldürmenin,
onun iþlerini kolaylaþtýrmanýn her þeye deðdiðini
düþünürler. Böyle bir
gerçek dostu kim baðrýna
basmaz. Kim onun
etrafýný kuþatmaz.
Ýyiliði gösteriþ için, ya
da gizli çýkarýný saðlamak için yapanlarýn yaptýklarý, onlara huzur, mutluluk ve sevgi kazandýrmaz. Çünkü onlarýn yaptýklarý iyilik deðildir.
Kötüler ve gönlü kirli
olanlarsa sevgiye kapalý
olanlardýr. Onlar
Yaratan'ýn sevgisinden de
mahrum olanlardýr. Onlar
gerçek yalnýzlardýr.
Onlarýn gideceði yer de
yalnýzlarýn yeridir.
"Cehennem"in bir baþka
adý da "Yalnýzlarýn
Yeri"dir.
SEVGÝ
GEREKLÝ MIDÝR?
Eðer sevgi insana
huzur veriyorsa, sevgi
gereklidir. Eðer insan
sevgisiz mutlu olamýyorsa, sevgi çok gereklidir.
Eðer sevgi, insanýn
iþlerinde, çalýþmalarýnda,
insan iliþkilerinde
baþarýlý olmasýna katkýda
bulunuyorsa sevgi çok

SEVGÝ DÜNYASI

gereklidir. Eðer sevgi
insaný yalnýzlýktan,
desteksizlikten ve korkudan kurtarýyorsa sevgi
daha çok gereklidir. Eðer
sevgi, insaný daha saðlýklý, daha canlý yapýyorsa,
kiþinin geliþmesini de
saðlýyorsa, sevgi gerçekten pek çok gereklidir.
Ýnsanlarýn yaþamlarýný
incelediðimiz zaman,
sevginin bunlarýn hepsini
yaptýðýný görüyoruz. Gerçekten sevgisiz yaþanamaz. Yoksul olan bir kiþi,
eþiyle ve çocuklarýyla bir
sevgi birliði kurmuþlarsa,
onlar huzurludurlar, mutludurlar yine de. Ama
çok zengin ve her þeyi
olan nice insan vardýr ki,
sevilmiyorsa ve sevmiyorsa, etrafý kalabalýk da
olsa, yalnýzdýr, huzursuzdur ve mutsuzdur. Çocuk
olsun, büyük olsun, sevgi
her gönlün gýdasýdýr.
Ýnsanlar sevgi ile ancak
sevgi ile daha baþarýlý ve
daha mutlu olurlar. Sevgi
ile sarýlmadýðýnýz iþ size
hem huzur vermez, hem
sýkar, hem de o iþte
baþarýlý olmanýz mümkün
deðildir.
Tüm baþarýlarda,
kiþinin baþarýlý olduðu
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konuya sevgiyle, baþarýlý
olacaðýna inanarak
sarýldýðýný ve bütün
düþüncesini o iþ üzerinde
yoðunlaþtýrdýðýný görüyoruz. Sevdiði iþte çalýþmak insaný yormaz,
aksine insan vaktin nasýl
geçtiðini bilemez.
Sevmediði iþte çalýþmak
ise insaný sýkar, zorlanýnca da hasta eder.
Sevmek lazým, sevmek
çok gereklidir. Çünkü
sevgisiz yaþanmaz.
Sevmek için neyi bekliyorsunuz, bir yerden bir
ilham gelmesini mi?
Yoksa birisinin elinizden
tutup sizi sevgi diyarýna
götürmesini mi? Sevgi
sizin çabalarýnýzla, sizin
isteðinizle, sizin
düþüncelerinizle geleceði
için, durmamamýz,
harekete geçmemiz
gerekmektedir. Sevmek
ve sevgiyle gülmek
gerekiyor. Çünkü
sevmesini ve sevilmesini
bilenler, karanlýkta bile
görenlerdir. Yani sevenin
önü, geleceði ve çevresi
her zaman aydýnlýktýr.
Sevgi, sevmek, gerekli
olmaktan da öte her
insan için, hattâ her canlý
için bir zorunluluktur.
Çünkü sevgi, insaný ve

yaþamý yöneten temel
güçtür.
Sevgi bir yönüyle
duygudur ama esas
yönüyle canlandýran,
güçlendiren, kamçýlayan,
ileri götüren bir enerjidir
de. O enerji insanlara ve
tüm canlýlara heyecan,
istek, dayanýklýlýk, azim,
mücadele isteði, baþarý
ümidi verir ve bütün
davranýþlarý þekillendirir.
Sevgiyle sarýlýnan ve
sevgiyle yapýlan her iþ
güzeldir, mutluluk vericidir ve baþarýya gidicidir.
Sevgisiz yaþanmaz,
evrenin her yerinde varlýklarýn en büyük ihtiyacý
sevgidir. Sevgi gönüllerin gýdasý olduðu kadar,
vücutlarýn da gýdasýdýr.
Sevgi, hem mutluluk
kaynaðý, hem güç kaynaðý, hem baþarýnýn þartý,
hem dostluðun, birliðin
sebebidir. Sevgisiz kalanlar veya sevgisiz olanlar,
sevilmeyenler çaresiz bir
derdin içindeki yalnýzlardýr. Çünkü özümüz
Yaradan'ýn sevgisinden
varolmuþtur. Onun için
sevgi her gönlün
gýdasýdýr. Ve sevgi gönle
akacak apaçýk bir nurdur.
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Gerçekler,
Karþýt Görüþlerle Geliþir
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

ÝNANCIN TEMELÝ:
AKIL, MANTIK ve BÝLGÝ
2009 Mayýsýndan bu yana, yani 4
yýldýr Sevgi Dünyasýnda "Tanrý Ýnancý"
konusunu iþlemekteyim. Yaþamýmýzdaki acý, tatlý, dramatik, sevinçli,
baþarýlý, baþarýsýz olaylarýn dilini
çözmek her bir durumda doðruda ve
iyide olabilme hünerine kavuþmak
elbette hepimizin en büyük dileði...
Akýlla, mantýkla, bilimle ve gönlümüzdeki duygularýmýzla uyumlu
saðlam bir Tanrý inancý, bu dileðimizin
gerçekleþmesinde en büyük yardýmcýmýz.

20 yýl kadar önce bu konuda benimle
ayný görüþte olan bilinçli bir anne; 6
yaþýndaki henüz okula baþlamamýþ
sevimli evladý Burak'la haftalýk sohbet
yapmam ricasýnda bulunmuþtu. En
güzeli onunla, zamanýmýza bulanmadan, kirlenmeden dosdoðru gelmiþ
olan son kutsal kitap Kuran'a tam uygun
Peygamberler Tarihini, sohbet havasý
içinde tartýþmaktý. Ve ne kadar güzel
oldu bilemezsiniz. Geçmiþteki bir
yazýmda bu çalýþmamýzdan þu anektodu
sizlerle paylaþmýþtým: Hz. Ýbrahim'in
gönlünün yatýþmasý için Allah'tan, ölüleri nasýl dirilttiðini görmek isteði
Kuran'da uzunca anlatýlýr. 4 kuþ
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yakalayýp onlara kendisine alýþtýrdýktan
sonra da öldürerek etlerini birbiriyle
karýþtýrýp 4 parçaya ayýrýp her birini bir
tepeye koyup çaðýrýnca kuþlarýn nasýl
eski þekliyle canlandýðý serüveni Burak'ý
coþkulardan coþkulara sürüklemiþti.
Doðaldýr ki ben, "gönlünün yatýþmasý
için" kýsmýný atlayarak anlatmýþtým kýssayý. Öyle ya, nereden anlayacak bu
inceliði? Biz öyle sanalým, kýssanýn
sonunda Burak'a serzeniþli bir ifadeyle:
"Yani Hz. Ýbrahim'in bu dramatik olaydan eline ne geçti ki?" diye sorunca,
Burak'ýn hýþýmla ayaða kalkarak: "Ne
diye öyle söylüyorsun Ahmet aðabey,
kalbi rahatladý" demesi bu defa beni
coþkudan coþkuya sürüklemiþti. Baþka
ne yapabilirdim ki?
TÜRKÂN SAYLAN'IN
DÝN EÐÝTÝMÝ
Prof. Dr. Türkân Saylan'ýn "Çaðdaþlaþma
Yolunda"
kitabýndan
okuduðum bunun benzeri ve aþaðýda
sizlere aynen aktaracaðým bir çocukluk
anýsý, geçmiþte Burak'la yaptýðýmýz haftalýk sohbetleri bana hatýrlattýðý için
sizlerle tekrar paylaþtým.
Cüzzamlý hastalarý iyileþtirmek için,
her türlü riski göze alarak, gece gündüz
yýllarca
özverili
çalýþmalarýndan
tanýmýþtýk geçmiþte Sayýn Saylan'ý. Ve
daha sonra kýz çocuklarýnýn eðitimi ve
ülkemizin çaðdaþlaþmasý için, amansýz
hastalýðýný hiçe sayarak ömrünün
sonuna kadar uðraþýp didinmesi de hepimize örnek olmuþtu. Dün kitabýndan
öðrendim. Meðer çocukluk yýllarýnda
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öyle akýl ve bilgi ýþýðýnda, saf ve temiz
dinsel eðitimden küçük kardeþiyle birlikte onlar da geçmemiþler mi?!..
Sonraki hizmetlerinde bu tertemiz çocukluk inancýnýn büyük etkisi olmamýþ
mýdýr acaba ne dersiniz? Kitabýn 17.
sayfasýndan aynen aktarýyorum:
"Bizim çocukluðumuzda din eðitimi
konusunda aileler karar verirdi. Dedeler,
nineler varsa onlar eðitirdi çocuklarý,
anlayacaðý yollardan, öykülerle, örneklerle... Ben ve onbir ay küçük erkek
kardeþim, Galatasaray'ýn ilk kýsmýnda
Türkçe öðretmeni olan Hafýz Ahmet
Bey'den bir yaz boyu her pazar günü üç
saat olmak üzere ders olarak bu eðitimi
almýþtýk. Üzerinden çok yýllar geçti ama
ben rahmetli öðretmenimi þükran ve
minnetle anarým, ufkumu açan ilk
insanlardan olduðu için.

SEVGÝ DÜNYASI
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"Hafýz Ahmet Bey, bir yaz boyu, biz
iki çocuða: Ýnanmak nedir, insan
varoluþunu neden sorgulamýþ ve dinler
nasýl çýkmýþ, Müslümanlýk, Tanrý algýlamasý, peygamber, yaþamý, öyküleri,
günümüzde nasýl bir Müslüman
olmalýyýz gibi konularý anlattý. Ýlk
öðüdü ise: 'Çocuklar asla anlamýný
bilmediðiniz bir þeyi ezberlemeyin'
demek olmuþtu. O gün bugündür bunu
uygularým. Sonuç olarak, inancýn bizim
dürüst, temiz, hakyemez, herkese eþit
davranan, açgözlü olamayan, azla yetinen, azýðýný paylaþan, büyüðüne saygýlý,
küçüðünü esirgeyici, alný açýk baþý dik,
hurafelere inanmayan bireyler olmamýz
demek olduðunu öðretmiþtir. Bunun
yanýnda günümüzdeki yorumuyla
Ýslam'ýn þartlarýný, besmelenin anlamýný,
sevabý, günahý, açýklamalarýyla namaz
kýlmaya yetecek sureleri, yöntemi,
rekâtlarý, abdest almayý, ramazaný,
bayramlarý, diðer inançlara saygýyý v.b.
bilmemiz gerekenleri ve uygulamalarý
öðrenmiþ, ödül olarak camiye
götürülmüþtük. Çocukluðumun bu
döneminde en önemli kazanýmýmýz ise,
besmele çekerken, 'çok þükür' derken ve
dua ederken içimizden söylememizi,
kimseye baský kurucu þekilde sesli ifadede bulunmamamýzý, aslýnda en büyük
günahýn bu gösteriþ olduðunu öðrenmemiz ve içselleþtirmemiz oldu. Yaþam
boyu bunun aksini gördükçe, sesli din
gösterisi yapanlar adýna için için
üzülürüm. Demek oluyor ki, 21.
Yüzyýlýn çocuklarý için dileyen aileler,
gerçek bir bilenden destek alarak çocuklarýna din eðitimi verebilirler..."

NAZIM HÝKMETÝN
AHÝRET ÝNANCI
Türkân Saylan'ýn çocukluðundaki bu
din eðitimini okumak aslýnda benim için
ikinci bir hoþ sürpriz olmuþtu. Çünkü
Datça - Aktur'daki tatilimde birkaç gün
önce sahildeki çay bahçesinde açýk
havada çepeçevre oturmuþ küçük bir
topluluða yazar Orhan Karaveli bir sohbet konuþmasý yapmýþtý. Bu sohbette,
Nazým Hikmet'le Moskova'da baþbaþa
yaptýðý görüþmede büyük þairimizin
gönlünün derinliklerindeki ahiret
inancýyla ilgili içten itirafý bana ilk bir
hoþ tatil sürprizi olmuþtu zaten.
Ölümünün 50. ölüm yýldönümünde
Nazým Hikmet'i anmak için toplanmýþtýk. Site sakinlerinden Galatasaray
Lisesi ve Hukuk mezunu gazeteci ve
birçok kitabýn yazarý Orhan Karaveli, 83
yaþýnda olmasýna raðmen bir saatten
fazla bir delikanlý gibi ortada hiç oturmadan sürdürmüþtü konuþmasýný.
1960 yýlýnýn sonlarýnda Moskovadaki
uluslararasý oryantalistler (doðu bilimciler) kongresinde ülkemizi temsil
etmek üzere gönderilen 3 kiþiden biri
de, o zaman Vatan Gazetesinin yönetici
ve yazarlarýndan henüz 30'undaki Orhan
Karaveli olmuþtu. Yazarýmýz bu fýrsatý
kaçýrýr mý? Can korkusundan 10 yýl
önce Rusya'ya kaçmak zorunda kalmýþ
Nazým'la tanýþmýþ ve neredeyse 14 gün
boyunca gece-gündüz ayrýlmaksýzýn
þairimizle derin sohbetlerde bulunmuþtu. Karaveli bunlarý uzunca aktardý. Bu
arada aralarýndaki þu dialoðu da.
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masý tam anlamýyla
bu nedenle deðil mi?

Nazým Hikmet ve Orhan Karaveli birlikte

Kuþkusuz bu konuþmalar gazetede
tefrika edilecekti. Ama ne derece doðrulukla?!. Ýþte Nazým Hikmet bu kuþkusunu hiç beklenmedik bir þekilde: "Eðer
yanlýþ yazarsan ahirette iki elim yakanda olur, sonra karýþmam haa!.." diyerek
dile getirmez mi? Karaveli büyük
þaþkýnlýkla: "Üstadým, siz koyu bir
komünist felsefeye, materyalizme gönül
vermiþ biri olarak ahirete inanýr mýsýnýz
ki?!.." diye sorunca, Büyük þairimiz tam
bir içtenlikle: "Orasýný karýþtýrma, hepimizin Anadolulu olduðumuzu da unutma!.." diyerek iç dünyasýný ortaya
döküvermiþ...
O ilk yaratýlýþta, o elest bezminde, o
kâlû belâda hepimiz O'na: "Sen bizim
Rabbimizsin" demedik mi? Ruhumuzun
en derin katmanlarýnda hepimizde O'na
verilmiþ bu sözün izleri var. Aniden
büyük tehlikelerle yüzyüze gelince en
inanmadýðýný söyleyenlerin bile: "Kurtar Allahým" diye onu yardýma çaðýr-

Ama marifet yalnýzca darda kalýnca
O'nu
hatýrlamakta
deðil. Peygamberler
kanalýyla bildirilmiþ
en doðru mesajlar;
yaþanmýþ ve yaþadýðýmýz parapsikolojik
olaylar ve en önemlisi
doðadaki, canlýlardaki büyük düzen üzerinde derin düþünceler yürüterek O'na,
yüceliðine ve sevgisine tam inanmak.
Ýþte asýl yapýlmasý gereken bu! Hele
þimdi topluca yaþadýðýmýz ve yaþayacaðýmýz þu inkârcý, þu bunalýmlý, þu
dehþet dolu yýllarda...
GERÇEK ÝNANÇ DÝLDE DEÐÝL,
DAVRANIÞLARDA
Bundan önceki yaþamlarýnda O'na
tam inanmýþ, iyide ve doðruda nice
hizmetler sunmuþ ama þimdiki yaþamýnda aklýna O'nu benimsetememiþ niceleri
yaþadý ve þimdi de niceleri var aramýzda. Ama onlar önceki hayatlarýnýn
inançlarýyla dolu olduklarýndan, þimdiki
akýllarý ne derse desin, ellerinden yine
hizmet içinde olmaktan baþka bir þey
gelmez, Bertrand Russell gibi... Ne var
ki herkes öyle deðil ki! Ne geçmiþinde
ne de þimdiki yaþamýnda O'nu benimsememiþ kardeþlerimizi akýl, mantýk ve
bilim ýþýðýnda ve onlarýn dillerinden
konuþarak gerçek inanca kavuþturmak,
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inanýn hepimizin kurtuluþu olacak.
Aslýnda yýllar süren bu dizi yazýmda da
yapmak istediðim tamamen bu.
Ancak söz Bertrand Russell'dan
açýlmýþken bir noktanýn altýný önemle
çizmek isterim: Esas arzulanan hem
aklýn hem de gönlün birlikte ayný Tanrý
inancýnda buluþmasýdýr. Akýl-gönül birliði ancak böyle saðlanabilir. Sadece
gönlün "evet" demesi, kiþiyi doðru
davranýþlar içinde tutmakla beraber;
aklýyla O'nun varlýðýna tam kani
olmadýðý için yaþam görüþü, hayata
derinliðine bakýþý kýsýrlaþýr. Bu durumda
doruktaki manevi deneyimlerden, ruhun
ebedi hayatýna da inancý olmadýðýndan
her þarta raðmen gerçek mutlulukta ve
teslimiyette kalmaktan mahrum olur.
Ayrýca henüz aklýna O'nu tam benimsetememiþ genç ruhlara rehber olmasý
gerekirken, tam tersine bir örnek oluþturduðundan, tekâmül yolunda duraksamalarýna bile neden olabilir.
Ancak madalyonun bir de karþý tarafý
var. Bertrand Russell gibi insanlýða
yararlý ama aklýndaki inancý noksan bu
yüksek ruhlarýn; çaðlar boyunca insan
eliyle bozularak tanýnmaz hale getirilmiþ dinlere ve yanlýþ uygulamalara
yaptýklarý keskin ve amansýz tenkitlerden, temiz akýl sahipleri ancak yarar
saðlayabilirler. Bugün ayrý ayrý durduðumuz, ayrý yöne baktýðýmýz, esasa
varmadan bilmeden içinde olduðumuz
dinlerin, kullananlar eliyle asýrlar
boyunca türlü hüner ve çýkarla nasýl
fesat ve kin haline getirildiði Batý
dünyasýnda onlarýn sayesinde ortaya
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konmuþtur. Batý düþünce ve felsefe tarihi bunun sayýsýz örnekleriyle dolu...
Madalyonun arka tarafýnda bir baþka
altý çizilecek yarar da þu: Akýl, mantýk
ve bilimden uzak sadece geleneklerin ve
atalarýnýn yolunda körü körüne yürüyerek Allah'a inandýklarýný sananlara;
inançsýzlýk yolunda zekâ dolu itirazlar
getirerek, yerine göre inançlarda sarsýlmalara sebebiyet verenler de yine onlar
olmuþtur. Haklý olarak "burada ne yarar
var?" diye sorabilirsiniz. Ýnancým þudur
ki, böylece inanç dünyasýndaki tartýþmalarýn daha üst düzeylere yükselmesi
ve inançlarýn daha saðlam esaslara
dayandýrýlmasý ancak böyle saðlanabilir.
Ýnsanlýðýn düþünce ufuklarýnda yükselmesinde, eðer doðru kullanýlabilirse,
en büyük yararlardan biri de bu olabilir.
MADDE,
YAÞAMI OLUÞTURACAK
ÖZELLÝKLERLE YARATILDI
Biliyorsunuz "Tanrý Ýnancý" baþlýklý
dizi yazýmda tam da bu nedenle karþýt
fikirleri, materyalist görüþleri de incelemeye almýþtým. Richard Dawkins'in
ülkemizde de çok etkili olmuþ Tanrý
Yanýlgýsý kitabý üzerinde 11 ay boyunca
uzunca durmuþtum. 10 bölümlük
kitabýn neredeyse 9'u din eleþtirileriyle
dolu. Bunlarýn çoðuna katýlmýþ, ilâveler
bile yapmýþtým. Kitabýn sadece 4.
bölümü canlýlarýn Darwin'in evrim
teorisinin materyalist yorumuyla açýklanmasýna ayrýldýðýndan, yazýlarýmda
ben de bu teori üzerine odaklanmayý tercih etmiþtim. Çünkü bugün materya-
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lizmde Nietzsche'nin "Tanrý öldü"
demesinde bu teorinin temel taþlarý var.
Bu nedenle önce evrendeki, maddedeki, atomdaki büyük düzen, büyük hüner
ve yüce bilginin bilimsel örnekleri
üzerinde durmuþtum. Evrenin ve maddenin canlýlýðý meydana getirecek özelliklerle yaratýldýðýný ortaya koymak için
yapmýþtým bunu. Darwin Teorisi'nin ise
temellerindeki bilimsel doðrularý tek tek
sýralamýþ, ancak teorinin materyalist
yorumunu yanlýþlamak için Kambriyen
Patlamasý ve canlýlarýn yapýsýndaki,
içgüdülerindeki mucizelerden en güvenilir kitaplardan pek çok örneði
fotoðraflarýyla sizlerle paylaþmýþtým.
CNN Türk'te Cüneyt Özdemir 5N1K
programýný sunduktan sonra haklý
olarak þimdi sýra "toparlamada" der ve
özetle bitirir. 4 yýlýn sonunda biz de özet
aþamasýna geldiðimizden bu yazýmý
sadece evren ve maddedeki olaðanüstü
düzeni çok kýsa, kuþbakýþý sýralamaya
ayýracaðým. Gelecek yazýlarýmda
Kambriyen Dönemini ve canlýlardaki
harikalarý özetledikten sonra Darwin
Teorisi üzerindeki kendi yorumumu
bilim, parapsikoloji ve dinsel veriler
ýþýðýnda
aktarmaya
çalýþacaðým.
Aþaðýda sýraladýðým maddedeki bilimsel
mucizeler, konunun uzmaný dünyanýn
en büyük bilim adamlarýnýn kitaplarýndan derlenmiþtir. Aslýnda bunlara daha
yüzlercesi eklenebilir. Üzerinde yeterince düþünüldüðü takdirde, büyük bir
bilgi, hüner ve akýl iþe karýþmadan bunlarýn hiçbirinin tesadüfen olamayacaðýný
anlamak hiç de zor deðil.
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** Evrenin oluþmasýnýn yani Büyük
Patlamanýn ilk saniyesindeki patlama
hýzý 100.000 milyarda bir az veya çok
olsaydý, bugünkü evrenimiz ortaya çýkmayacaktý.
** Deney yapýlmadan önce, sadece
matematik yoluyla Karbon elementinde
7.82 milyon voltluk bir enerji düzeyi
olduðu takdirde diðer elementlerin de
oluþabileceði anlaþýldý. Deney yapýlýnca
Karbonun aynen hesaplandýðý gibi
olduðu görüldü.
** Eðer atomda sadece proton ve
elektron olsa, nötron parçacýðý bulunmasaydý, evren sadece Hidrojen'den
ibaret olacaktý. Çünkü aralarýnda nötron
olmadan iki proton birbirini iter ve yan
yan gelemezler.
** Elektronlarda ayný konumda yan
yana bulunamama, yani dýþarlama özelliði olmasaydý Hidrojenden baþka elementin varlýðý imkânsýzdý.
** Madde ve karþý madde arasýnda
tam simetri olmamasý sayesindedir ki,
proton, nötron, Galaksiler, yýldýzlar ve
bizler meydana gelebildik.
** Bunlarýn hepsini bir kenara koysak
bile her gün her iþimizde kullandýðýmýz
su, 0 derece ile 4 derece arasýnda genleþeceði halde fizik kanunlarýný çiðneyerek büzülmeseydi, denizlerin tabanýna 4 derecelik sular inmeyip 0 derecelik
sular inecek ve denizler þimdi buz
deryasý olacak ve hayattan eser kalmayacaktý. Ayrýca yine fizik kanunlarýný
çiðneyerek buzun yoðunluðu sudan
hafif olduðundan donan sular deniz
üstünde kalýr, dibe çökmez. Aksi
durumda yine denizler çöken buz
kütlelerinden dolayý donup kalacaktý.
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Sevginin Gücü
Güngör Özyiðit, Psikolog

Yarýn ölecekmiþsin gibi yaþa.
Sonsuza dek yaþayacakmýþ gibi öðren
Mahatma Gandhi

Þiddet ne cesarettir ne de kuvvet. Sizi yalnýz götürecek olan sevgidir.
(Bizim Celselerimiz)

S

evgiye dayalý barýþçý bir
direniþle Hindistan'ý baðýmsýzlýða kavuþturan büyük devlet adamý,
yüce insan Gandhi, hem kendi ülkesindeki her kesimden insanýn hem de
bütün dünyanýn saygýsýný kazanmýþ
güvenilir bir önderdir. Yüreði, din, dil,
ýrk ve millet ayýrýmý gözetmeksizin tüm
insanlarý, hattâ canlýlarý kucaklayacak
kadar engindir. Ýnsanýn insana farksýz-

lýðýný göstermek için seçilmiþtir sanki.
Buna karþýn dindeki baðnazlýk yüzünden ülkesindeki Budistler'le
Müslümanlar arasýnda süren ve soykýrýma varan kanlý savaþlar onu ziyadesiyle (fazlasýyla) üzmektedir. Halkýn
güvenliðini saðlamakla görevli ordu ve
polis, bu toplu halde iþlenen cinayetleri
durdurmada yetersiz kalmaktadýr.
Devleti yönetenler de cinnete varan bir
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tür kitle çýlgýnlýðýna karþý bir þey yapamamaktadýrlar.
Ýþte böyle bir ortamda Gandhi
"Yarattýðým güzelliðin, saðladýðým birliðin yýkýlmasýný görmek istemiyorum"
diyerek, söz konusu manasýz çatýþmalarýn durmasý için açlýk grevine
baþlar.
Günler geçtikçe Gandhi'nin açlýk
grevi ile ilgili haberler dünya basýnýnýn
gündemini oluþturur. Tüm dünya,
duyarlý bir þekilde, gitgide onun sönmekte olan yaþamýný izlemektedir.
Bütün Hindistan ve dünya Gandhi'yi
konuþmakta ve onun açlýk grevini
tartýþmaktadýr.
Gandhi'nin böbrekleri iþlemez hale
gelir. Birçok devlet adamý, çeþitli dinlerin ileri gelenleri ve dünyanýn her
tarafýndan aydýnlar ona haber göndererek veya ayaðýna kadar gelerek ricada
bulunurlar, açlýk grevinden vazgeçmesi
için adeta yalvarýrlar. "Hindistan'da çok
güzel günlerin geleceðini" söylerler
"Bu güzellikleri görmeden ölemezsin"
derler. Ve onu caydýrmak için her
çareye baþvururlar.
Gandhi, bütün bu iyi niyetli giriþimleri saygýlý, ama kararlý bir suskunlukla
karþýlar. Ve açlýk grevini sürdürür.
Artýk zaten zayýf olan bedenindeki
hayat belirtileri giderek azalmaktadýr...
Gandhi, barýþ ve kardeþlik uðruna
ölüme meydan okumaktadýr. Ve sonunda... devletin güvenlik güçlerinin, en
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modern silahlarýn yapamadýðýný,
Gandhi'nin sevgiden güç alan sessiz
insanlýk çýðlýðý baþarýr. Ýngiltere'yi çekilmek zorunda býrakan sevgi direniþi,
dinsel baðnazlarý da dize getirir.
Taraflar Gandhi'nin önüne gelerek
"Çatýþmayý durdurduklarýný" bildirirler.
Tüm ülkede iç savaþýn, din çatýþmalarýnýn ve akan kanýn durduðuna
iliþkin, güvendiði dostlarýndan yeterli
kanýtý aldýktan sonra, Gandhi, bir bardak su içerek yaþamdan yana döner. Ve
"Az sonra sevgili dostumla biraz
ekmek de paylaþýrýz" diyerek, açlýk
grevine son verdiðini açýklar. Tam o
sýrada kýzgýn bir Hindu öfkeden titreyerek Gandhi'nin kucaðýna bir ekmek
parçasý atar ve: "Artýk yiyebilirsin.
Memnun ol. Çatýþma bitti. Ýstediðin
oldu. Ama benim çocuðumu kim geri
getirecek? Müslümanlar benim
küçücük oðlumu öldürdüler. Benim
acým nasýl dinecek. Öcüm nasýl alýnacak?!"
Gandhi, gönülden gelen sevgi dolu
bir sesle "Ben sana bunun yolunu
göstereyim" der. Ve o yolu þöyle gösterir: "Müslümanlarýn öldürdüðü yaþta,
sizinkilerin ana-babasýný öldürdüðü bir
Müslüman çocuðu al ve evlat edin.
Eðer kendi öz çocuðun sað olsaydý, ona
nasýl bakacak idiysen, bu Müslüman
çocuðuna da öyle özen göster. Onu
yetiþtir. Kendi dini olan Ýslamî
inançlarýný sürdürmesini ve ibadetini
saðla. Ýþte senin içindeki öfkeyi ve
intikam ateþini söndürecek olan yol
budur."
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Hindu, gözleri yaþararak Gandhi'nin
önünde diz çöker. Sevgi, Hindu'nun
içindeki Tanrýsal teli titreþtirerek
mucizesini gerçekleþtirir.
ÝNSANLAR ÖLÜR
ÝNSANLIK ÖLMEZ
Ýkinci Dünya Savaþý'nda Alman ordularý Yugoslavya'yý iþgal ederler. Naziler, her yerde olduðu gibi Saraybosna'da da dehþet saçarlar. Kapý kapý dolaþarak Yahudi avýna çýkarlar. Gördükleri
her Yahudi'yi ya oracýkta öldürürler ya
da yük trenleriyle toplama kamplarýna
gönderirler. Yahudiler için hiçbir çýkýþ
yolu, umut kapýsý yoktur. Naziler
birçok kiþiyi öldürürler, ya da korkutup
sindirirler. Ama Saraybosna'lý Boþnak
kadýn Zeynep Hanýmýnýn içindeki
Tanrý'yý yok edemezler.
O yýllarda genç ve güzel bir kadýn
olan Zeynep Haným, yüreðinin sesine
uyar ve ayný sokaðý paylaþtýklarý,
komþu olduklarý bir Yahudi ailesini,
hayatýný riske ederek evine alýr. Ve
Naziler gidinceye dek, onlarý saklar.
Bir yolunu bulup karýnlarýný doyurur.
Savaþ bittikten sonra Yahudi aile sað
salim Ýsrail'e göç eder. Zeynep Haným'ýn evinde sakladýðý Yahudi ailenin
küçük kýzý, Ýsrail'de büyüyüp yuvasýný
kurarken, Zeynep Haným da yaþlanýr.
Ömrünün son demlerini ihtiyar ve yalnýz bir kadýn olarak geçirmeye baþlar.
Derken Saraybosnalý Zeynep Haným,
kendisini Ýkinci Dünya Savaþýnda oldu-
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ðu gibi, yine insanlýk dýþý bir savaþýn
içinde bulur. Bu kere soykýrým Yahudilere deðil, Bosnalýlara yöneliktir.
Sýrp bombalarý, yalnýzlýðýný bölüþtüðü evinin saðýna soluna düþerken,
Zeynep Haným çaresiz ve umarsýzdýr.
Ne var ki, çok uzaklarda, tâ Ýsrail'de bir
yürek, yine içindeki Tanrý'nýn sesini
duymaktadýr. Ýsrail'de büyüyen Yahudi
kýzý, kendisinin ve ailesinin hayatta
kalmasýna sebep olan Zeynep Haným'ý
unutmamýþtýr. Bütün kapýlarý zorlayarak, tüm olanaklarý kullanarak yakýnlarýný Saraybosna'ya, Zeynep Haným'ý
bulmaya yollar. Ve buldurur da.
Sonunda türlü zorluklar aþýlarak
Zeynep Haným Ýsrail'e getirilir.
CNN Televizyonu, yaþlý Zeynep
Haným ile artýk büyüyüp olgun bir
kadýn olan Yahudi komþusunun Tel
Aviv Havaalanýndaki buluþmasýný gösterir. Herkes bu güzel insanlýk örneðini
gözyaþlarý içinde izler. Öylece sevginin
kurtarýcý gücü, iyiliðin dönücülüðü ve
insanlar ölse bile insanlýðýn ölmezliði
bir kez daha somut bir örnekle gözler
önüne serilmiþ olur.
AYDININ VÝCDAN BORCU
Yýllar önce Aziz Nesin, Aziz Nesin'lik bir olaya tanýk olur. Gazetelerde,
Edirne'de bir genelevin, içinde çalýþanlarla birlikte satýþa çýkarýldýðýna dair
resmi bir ilân okur. Ýlânda, kaç sermaye
(genelevde çalýþan kadýn) var, ne kadar
çalýþýyorlar, ne kâr getiriyorlar, hepsi
ayrýntýlarýyla yazar. Aziz Nesin,

SEVGÝ DÜNYASI

yirminci yüzyýlda insanlarýn böyle mal
gibi alýnýp satýlmasý karþýsýnda, insanlýk
adýna utanç duyar. Ve birkaç arkadaþýyla birlikte Edirne'ye giderek, olayý
yerinde görüp irdeler. Genelev
mahallesini gezer. Sonra satýþ yapýlacak
mahkemeye gider. Herhalde utancýndan
olacak, hâkim pek ortalarda görülmez.
Müzayede baþlamadan, genelev
patronu þöyle bir konuþma yapar:
"Efendim, burasý bir fabrika gibidir.
Tezgâhlar nasýl satýlýrsa, ben de bunlarý
satýyorum." Ýnsanlarý, fabrikadaki
tezgâhla bir tutan ve mal gibi deðerlendiren, insanlýktan nasibini almamýþ,
patron olmuþ ama adam olamamýþ bu
zavallý yaratýðý Nesin, üzülerek ve içinden isyan ederek izler. Sonra Ýstanbul'a
döner. Genelev kadýnlarýnýn insan olarak alýnýp satýlamayacaðýný ileri süren,
onlarý savunan yazýlar yazar. Bunun
üzerine savcýlýk ters yönde harekete
geçerek Aziz Nesin'i mahkemeye verir.
Ve duruþmadan önce Hürriyet
Gazetesinin avukatý Çetin Özek "Aman
Aziz Bey, dikkatli konuþun, zira bu
hâkim çok serttir" diye yazarý uyarýr.
Duruþma sýrasýnda sert hâkim,
yazara: "Sen" der "Genelev kadýnlarýnýn avukatý mýsýn?"Aziz Nesin, rakibinin istemeden verdiði bu pasý çok iyi
deðerlendirerek þöyle karþýlýk verir:
"Siz deðil misiniz? Her Türk aydýný,
Türk Halkýnýn avukatýdýr. Avukatý
olmalýdýr. Ben yazar olarak bütün Türk
Halkýnýn avukatýyým. Sizin de, bir
hukukçu ve aydýn olarak Türk Halkýnýn
avukatý olduðunuzu sanýyorum."
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Gerçeðin ikna edici gücü karþýsýnda,
sert hâkimin kalbi yumuþar, içindeki
Hak dile gelir ve Aziz Nesin aklanýr...
ÝNSANDAKÝ TANRISAL TARAF
1939'da büyük bir depremle Erzincan
yerle bir olur. Yardým ekipleri gele dursun, o zaman þehrin Cumhuriyet
Savcýsý olan Merhum Ýzzet Akçal, vakit
kaybetmeden, doðruca cezaevine koþar.
Mahkûmlarý toplayarak, onlarýn insanlýklarýna seslenen tarihi bir konuþma
yapar. Der ki: "Size ve ahlâkýnýza
güveniyorum. Hiçbirinizin firar
etmeyeceðinize eminim. Þimdi arkama
takýlýn, gelin. Kazmayý küreði alýn,
Enkazý kaldýrmak için herkes görev
baþýna!.."
Ýlk kurtarma çalýþmalarý böyle baþlar.
Sonra yardým ekipleri yetiþir. Günlerce,
belki aylarca süren çabalarla enkaz
kaldýrýlýr. Sonuç? Tek firar yok.
Cezaevindeki yoklamada tek eksik yok.
Bütün mahkûmlar yine orada. Ýþte müthiþ bir dayanýþma ve insanlýk örneði.
Ýnsanlardaki insanlýða inanýp güvendiðinizde, onlar da bu güvene lâyýk
olduklarýný kanýtlamaya çalýþýyorlar.
Ýçimizde bir çocuk, bir ebeveyn ve
bir yetiþkin yan olduðu kadar, bir de
Tanrý var. Kiþilere deðer verip sevgi
gösterdiðinizde, gönüllerdeki Tanrýsal
tel titreþiyor, insan gerçek kimliðine
kavuþuyor ve Tanrýnýn eli deðmiþçesine
iyi iþlerle çevresine ýþýk saçýyor. Ve Yaradan'la yaratýlanýn bu kutsal iþbirliðinde her þey daha bir anlam kazanýyor.
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Osho (Bagwan Shree Rajneesh)
Özgürlük Üzerine Düþünceler
Diðer sayýlarýmýzda da
yaþamý ve görüþleri üzerine
bilgiler verdiðimiz Osho'nun
Hakiki Özgürlük anlayýþý
üzerine belirttiði
düþüncelerine yer vereceðiz
bu yazýmýzda.

Derleyen: Nihal Gürsoy

HAKÝKÝ ÖZGÜRLÜK
MANEVÝDÝR
Hakiki Özgürlük her zaman manevidir. Onun; senin en derindeki zincirlere vurulamayan, kelepçelenemeyen
ya da hapse atýlamayan ruhunla iliþkisi
vardýr.
Özgürlük tektir, esaretin pek çok
çeþidi vardýr. Senin elinde olmayan
þeyler mevcuttur. Politika, ekonomi…

v.s. Birey olarak elinden geleni yapabilirsin ancak politik özgürlüðünü bir
gün kaybedilirsin, ekonomik özgürlüðün þartlara baðlý olduðundan
tükenebilir. Senin iradende olmayan bir
þeye ise hakiki özgürlük denemez.
Ruhun gerçekten özgürse, özgürlük
talep etmezsin ve onun için mücadele
de etmezsin. Ýçine döndüðünde tüm
zincirler, tüm hapishaneler, her çeþidinden esaret ki pek çoðu mevcuttur, kaybolur.
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GEÇMÝÞTEN VE GELECEKTEN
ÖZGÜR OLMAK
Hakiki özgürlük ancak geçmiþten ve
gelecekten özgür olarak saðlanabilir.
Seni geçmiþe baðlayan, seni sürekli
geriye doðru sürükleyen hatýralar zihnini meþgul ediyor anýný yaþamaný etkiliyorsa, bu varoluþa karþý olmaktýr,
hiçbir þey geriye doðru gitmez.
Arzular, özlemler seni geleceðe doðru
sürüklüyor olabilirler ama elinde tuttuðun þey þimdidir. Geçmiþin ve geleceðin aðýrlýðýndan kurtulan kiþi
özgürdür. Anýlarýn veya arzularýn gücü
aslýnda bireylerin ruhunu baðlayan
gerçek zincirlerdir ve asla sana ait olan
aný yaþamana izin vermezler. Oysa bir
sonraki an ne olacaðýný bilmiyorsun
onu nasýl özlersin?
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benlik olarak öldüler. Onlar varoluþun
onlara ne yaptýðýný, ne için yaptýðýný
asla bilemediler. Senin ruhun varoluþun
parçasýdýr. Benliðin ise toplumsal bir
kurumdur. O yüzden aradaki mesafeyi
yok etmek demek, benliðinden tamamen kurtulman anlamýna gelir ki,
ancak o zaman gerçek özgürlüðe ulaþabilirsin.
Yolculuk uzun deðildir ancak kesinlikle zordur. Benlik, basit bir þey
deðildir, çok karmaþýktýr. Sen bir profesörsün, doktorsun, baþkansýn, hoþsun,
çok bilgilisin, zenginsin, hýrslýsýn tüm
bu olaylar benliðe aittir. Ve benlik
sürekli olarak daha çok para, daha çok
güç, daha çok saygýnlýk biriktirmeye
devam eder. Onun hýrsý tatmin edilemez. Sürekli olarak yeni benlik katmanlarý yaratýr durursun.

BENCÝLLÝKTEN ÖZGÜR OLMAK
Tüm sözlükler bu iki sözcüðün "ruh"
ve "benlik"in ayný anlama geldiðini
söylemelerine karþýn bu doðru deðildir.
Ruhu kendinle birlikte getirirsin.
Benlik ise asýl olanýn yerine geçmesi
için toplum tarafýndan yaratýlýr ki bu
sayede sen kendini kimliksiz hissetmezsin. Çünkü ruh arayýþý, uzun yýllar
süren kutsal bir yolculuk olabilir ve
isimsizliðe, boþluða, hiç kimse olmaya
katlanmak kolay deðildir. Benlik yaratmanýn nedeni sevgidir. Bu sayede ilk
baþýndan bu yana kim olduðunu bilmeye baþlarsýn. Yoksa, sana nasýl hitap
edilecek? Benlik fikri masum olabilir
ancak, insanlar kendilerinin ruhlarýyla
ilgili hiçbir bilgileri olmadýðý için sahte
bir benlik yarattýlar ve yaratýlmýþ bir

Ýnsanýn ýstýrabý, temel ýstýrabý budur.
Ýnsan kim olduðunu bilmez, yine de
þuyum, buyum diye inanmaya devam
eder. Gerçekliðini unutmuþ olduðu için
sahte þeyler yaþar, tüm eylemleri ikiyüzlü bir hal alýr. Sevse bile bu sevgiyi
yüzeyde yaþar. Çünkü sevginin, varlýðýnda kökleri yoktur. Benliðini
sürdürebilmen için tüm toplum sana
belli kurallar vermiþtir. Hiç kimse sana
"Sadece kendin ol" demez. Benliðin
kabul edilmeye, derecelendirilmeye,
ödüllendirilmeye ihtiyacý vardýr. Onun
besinleri bunlardýr. O bunlara dayanarak yaþar. Dünya'dan vazgeçen
insanlar bile (keþiþler v.s) kendi benliklerinden vazgeçmezler. Oysa benliðin
parçalarý ortadan kalktýkça muazzam
bir bütünlüðün farkýna varmaya
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baþlarsýn. Çünkü varoluþ her zaman
dengededir. Dýþsal olanla içsel olan her
zaman ahenk içindedir. Varlýðýn
bedeninle sýnýrlý deðildir. O senin
doðumundan önce seninleydi ve
ölümünden sonra da seninle olacak. O
senin özündeki varlýktýr. Onu bilmek
özgür olmaktýr Bedenin zihnin ve senin
dýþýnda var olan tüm hapishanelerden
özgür olmaktýr.
"Sen özgürlük olarak doðdun. Sadece
onu unutmak için koþullandýrýldýn"
Osho
HAKÝKÝ ÖZGÜRLÜK
KENDÝN OLMAKTIR
Bir þeyden özgürleþmek hakiki
özgürlük deðildir. Ýstediðin bir þeyi
yapma özgürlüðü de benim bahsettiðim
özgürlük deðildir. Benim özgürlük
vizyonum kendin olmandýr. Bu özgürlüðün bir þeyden elde edilmesi meselesi deðildir. Baðýmlý olduðun þey hâlâ
özgürlüðün içindedir.
Ýstediðin her þeyi yapma özgürlüðü
de özgürlük deðildir çünkü bir þeyi
yapmak istemek, arzulamak zihinden
gelir. Ve zihin senin esaretindir.
Hakiki özgürlük senin seçimsiz
farkýndalýðýndan gelir. Bu senin kendi
doðal, varoluþsal özünün içinde merkezlendiðini, köklendiðini söylemenin
baþka bir yoludur. O yüzden özgürlüðü
baðýmsýzlýkla iliþkilendirme. Doðal
olarak baðýmsýzlýk bir þeyden, bir
kimseden olur. Özgürlüðü yapmak istediðin þeylerle iliþkilendirme çünkü bu
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sen deðilsin, senin zihnin. Bir þeyi yapmak istemek, bir þeyi arzulamak demek
senin isteðinin ve arzunun esareti altýnda olman demektir. Benim bahsettiðim
özgürlük ile sen tamamýyla sessiz,
sakin, güzel, mutlusun. Tüm iyilerinle
ve kötülerinle, güzel ve çirkin
taraflarýnla neysen o olarak kendin
olma sorumluluðunu kabullen. Bu
kabullenmenin içinde bir aþkýnlýk hali
gerçekleþir ve kiþi özgürleþir.
"Ýçsel varlýðýný deðiþtir. Ve sen
deðiþtiðin tamamýyla dönüþtüðün an,
birden mahkûmiyetinin dýþýna çýktýðýný
göreceksin, sen artýk bir köle deðilsin.
Sen kaosun yüzünden köle idin."
Osho
GERÇEK ÖZGÜRLÜK
KENDÝ BÝLÝNCÝNÝ
GELÝÞTÝRMEKTÝR
Anlaþýlmasý gereken ilk þey kurallarýn yapay olduðu ve toplumsal bir
varlýk olan insanýn kurallarla yaþama
durumunda kaldýðýdýr. Kurallara ihtiyacý olmasýnýn nedeni ise insanýn, hayvan olmaktan çýkmasý ancak henüz
gerçek insan haline de gelememiþ
olmasýndandýr. Þayet insanoðlu gerçekten insan olabilirse hiçbir kurala ihtiyaç
duymayacaktýr.
Bugüne kadar bunu çok az insan hayata geçirebilmiþtir. Örneðin; Sokrates,
Zerdüþt, Bodhidharma gibi adamlar
için hiçbir kurala gerek yoktur. Onlar
hiç kimseye zarar vermeyecek kadar
uyanýk haldedir. Hiçbir kanuna, hiçbir
anayasaya ihtiyaç yoktur: Ve tüm
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toplum hakiki insan olma önünde
evrim geçirebilirse, sevgi olacaktýr ama
kanun olmayacaktýr.
Sorunu karmaþýk hale getiren þey,
insaný kontrol etmek için oluþmuþ olan
güçlerin, devletlerin, mahkemelerin,
kanunlarýn, polislerin, hükümetlerin,
ordularýn çok güçlenmiþ olmalarýdýr.
Onlara güç verilmek zorundaydý, aksi
takdirde nasýl insanlarý kontrol edebilirlerdi? Bu demek oluyor ki bir biçimde
kendi kendimizi köleleþtirmiþ oluyoruz.
Artýk bu kurumlar güçlenmiþ olduklarýndan çýkarlarýndan vazgeçmek
istemiyorlar. Onlar, insanýn evrim
geçirmesini istemiyorlar. Eðer birey
gerçek insan olur, böyle bir evrimi
gerçekleþtirirse topluma ve kurallarýna
ihtiyaç kalmayacaktýr. Tüm bu güçler
yüzyýllardýr insaný kontrol etmekte ve
kendi güçlerinin ve itibarlarýnýn keyfini
çýkartmaktadýr. Sorun þudur ki, insaný
kaosun içinde daðýlmaktan korumak
için yaratýlan güçler artýk o kadar güçlü
ki seni özgürce geliþmen için býrakmýyorlar. Çünkü sen geliþmeye, birey
olmaya, uyanýk, farkýnda ve bilinçli
olmaya muktedir olursan tüm bu insanlara ihtiyaç olmayacaktýr. Bu nedenle,
baþlangýçta koruma için ihtiyaç duyulan sistemler artýk insanlýðýn düþmanlarýna dönüþmüþlerdir. Osho'nun yaklaþýmý bu insanlara karþý savaþmak
deðildir: Çünkü onlar yeterince
güçlüler, her þeyleri var, seni kolayca
yok edebilirler. Tüm bunlardan kurtulmanýn yolunun insanýn sessizce kendi
bilincini geliþtirmesinden geçtiðini
söyler. Ýçsel varlýðýný deðiþtir. Ve sen
deðiþtin zaman, tamamýyla dönüþtüðün
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an, birden mahkûmiyetin dýþýna çýktýðýný göreceksin, sen artýk köle
deðilsin, sen kaosun yüzünden köle
idin. Özgürlük kaos demek deðildir.
Özgürlük daha çok sorumluluk o kadar
çok sorumluluk demektir ki, hiç
kimsenin senin hayatýna karýþmasýna
gerek kalmaz. Yalnýz býrakýlabilirsin,
hükümetin sana dayatmasýna, polisin
seni horlamasýna gerek yoktur.
Kanunlarýn seninle bir iþi olmaz. Sen
tüm bunlarýn dýþýndasýndýr. Bireyler
geliþtikçe, toplumun rolü küçülecektir.
"Tutkularýnýzdan özgür olmak, sakin
ve huzurlu bir zihin için ödenen
bedeldir:" Epiktetos
Doðrunun insanlýðýn kolektif bilincinde olduðu bir dünyada, dünya insanlarýn türlü kaos içinde birlikte yaþamaya çalýþtýðý bir yer deðil derin bir
paylaþýmýn hüküm sürdüðü bir komün
olacaktýr. Yeni kollektifliði "komün"
olarak adlandýrýyor OSHO ve þöyle
devam ediyor: Ýnsanlýk basit bir kalabalýk olmaktan çýkacak, birlik ve dirlik
içinde varolacaktýr.
Ancak þimdilik toplumla savaþma,
þayet yaþamak istiyorsa þeklini ve
yapýsýný deðiþtirmek zorunda kalacaktýr. Ölmek isterse de býrak ölsün. Bir
zararý yok. Dünya nüfusu aþýrý çoðaldý;
onun sadece þimdiki nüfusun dörtte
birine ihtiyacý var. O nedenle yeni
hiçbir þeyi kavrayamayan, yaptýklarýnýn
insanlýða nelere mal olduðunu göremeyecek kadar körleþmiþ olan eski,
kokuþmuþ kafalar zararlýdýr ve
zehirlidirler. Eðer onlar ölmeye karar
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verirlerse býrak sessizce ölsünler.
Onlarý rahatsýz etme.
Ben sana devrimci olmayý öðretmiyorum. Ben senin çok sessiz, neredeyse
yer altýndaki bir dönüþtürücü olmaný
bekliyorum. Tüm devrimler baþarýsýz
olmuþtur, artýk mümkün olan tek yol
bizim onu sessizce ve barýþçýl olarak
yapmamýz ve bu sayede onun gerçekleþmesidir. Tepki içindeyken kör olursun. Tepki öfkeden kaynaklanýr ve öfke
þiddet içerir. Diðer uca doðru kaymana
neden olur. Kendini kolaylýkla kaybedebilirsin. Bu özgürlük deðildir. Öncelik senin manevi özgürlüðünü elde etmen olmalýdýr. Çünkü politik zorbalýklar gelir ve gider. Bir politik zorbayý
alaþaðý ettiðinde, baþkasýnýn onun yerine geçmeyeceðinden emin olamazsýn.
Tarih bunun örnekleriyle doludur.
Gerçek bir baþkaldýrý da derinlemesine bir anlayýþ vardýr. Bu muazzam bir
anlayýþtýr ve seni her zaman kendi
merkezinde tutar, sana denge saðlar.
Sadece dinginlik içinde gerçekleþecek
þeyler vardýr. Benim insanlarým týpký
aðaçlarýn kökleri gibi olmalý. Sessizce
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iþlevini yapmaya devam edip, kendilerini deðiþtirip, ilgilenen kim olursa
onun deðiþimine yardým edip, deðiþimi
yaratacak metotlarý yaymalý. Küçük
havuzlar, küçük gruplar, küçük komünler ve ne zaman mümkün olursa da
daha büyük komünler yaratmalýdýr.
Fakat her þey çok sessizce, herhangi bir
karmaþa yaratmadan gerçekleþmelidir.
Bireyin, bugünkü toplumda gerçekten
özgür olabilmesi imkânsýzdýr.
Toplumun deðiþim ve dönüþüm zamaný
gelmiþtir. Ýnsanlýk birliðin resmi
olmayan daha çok kalbe ait yollarýný
bulmaya hazýrdýr. Pek çok insan yüzyýllardýr yeni bir dünya umut ediyor,
toplum yapay olduðu için daðýlabilir.
Ýnsan sadece onu gerekli kýlan koþullarý
deðiþtirmek zorundadýr. O bizim kendi
ürettiðimiz bir þeydir ne zaman istersek
vazgeçebiliriz.
Benim deneyiyim þudur ki herkes
özgürlük istiyor ama kimse sorumluluk
istemiyor. Kendi sorumluluðumu tam
olarak üzerime aldýðýmda özgürlüðün
tüm kapýlarýnýn bana açýlmýþ olduðunu
gördüm. Onlar birlikte hareket ediyorlar. Bir köle olarak kalmak da senin
sorumluluðundadýr. Onu
sen seçersin. Sorumluluðunu al! Kendin olduðunda
geliþmeye baþlarsýn, daha
çok yeþerirsin, çiçekler açar
ve çevrende muhteþem
kokular oluþur.
Kaynaklar:
OSHO- Özgürlük
OSHO-Kendin Olma
Cesareti
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Kadýnýn Bitmeyen Çilesi

Giriþ
Yalçýn Kaya

Ve kadýnlar, bizim kadýnlarýmýz:
korkunç ve mübarek elleri
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamýz, avradýmýz, yarimiz
ve sanki hiç yaþanmamýþ gibi ölen
ve soframýzdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve daðlara kaçýrýp uðrunda hapis yattýðýmýz
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve kara sabana koþulan ve aðýllarda
ýþýltýsýnda yere saplý býçaklarýn
oynak, aðýr kalçalarý ve zilleriyle bizim olan kadýnlar,
bizim kadýnlarýmýz.
Nazým Hikmet
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üyük ozan Nazým’ýn Kuva-yi
Milliye Destaný içinde yer alan bu
dizelerini bilmeyen yoktur.
Daðlara kaçýrýp uðrunda hapis yattýðý
kadýnýn kýymetini Türk erkeði kadar bilen
kimse yoktur. Daha eve gelin geldiði ilk
gün adý konulur: “Kaþýk düþmaný…”
Baba evindeki durumu da aþaðý yukarý
böyledir kadýnýn. Bir an önce “baþlýk
parasý” karþýlýðý “elin herifine” postalanmasý gerekir ki sofradan bir kaþýk eksilsin.
Gene de o kadar kötümser olmaya gerek
yok. Kadýnlarý Türk erkeði kadar seven bir
millet bulunamaz. O kadar çok severiz ki
kadýnlarý, erkek sevgisi yüzünden günde
ortalama 3 kadýn öldürülür erkeklerimiz
tarafýndan. Karýsýný, kýz arkadaþýný,
sevgilisini öldüren Türk erkeðinin duruþma
salonunda yargýca söylediði ilk söz þudur:
“Çok seviyordum sayýn yargýç, çektim vurdum, çok piþmaným!”
Þimdiye deðin, onca araþtýrmama karþýn
karýsýný ya da sevgilisini “nefret ettiði” için
öldüren bir Türk erkeðine rastlamadým…
Öldürülen anne, bacý, kýz yeðen vs. ise
yanýt biraz daha farklýdýr: “Efendim bizim
töremiz öyle olmasýný gerektiriyordu.”
Bir köþe yazarýmýz yazýsýnýn baþlýðýný
“Türk erkekleri hasta” olarak vermiþti.
Yazar söz konusu makalesinde özetle þunlarý diyordu:
“Bu yazdýklarýmýn, asýl muhataplarýna
ulaþmayacaðýný biliyorum. Asýl muhatap
dediklerim gazete sayfalarýný dolduran
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cinayet haberlerinin çok büyük çoðunlukla
erkek olan «kahramanlarý» ya da potansiyel
adaylarýdýr…
Kahraman sözü sizlere büyük olasýlýkla,
yerli ve yabancý medya ordusunun son günlerdeki katil kahramanýný anýmsatacaktýr.
Psikopat olduðu kuþkusuz bir katili cezaevi
çýkýþýnda davul zurnayla karþýlayanlar
ondan daha az psikopat olmasalar gerek.
Daha önce yazdýðým “Kadýn Mezbahasý
Türkiye” baþlýklý yazýda Almanya’da bir
Türk’ün iþlediði cinayetten söz etmiþtim.
Kurban çoðu kez olduðu gibi katilin karýsý,
gerekçe ise hemen her zamanki gibi sözüm
ona «namus»tu. Amcasýnýn kýzý olan eþini,
cep telefonuna gelen mesajý göstermediði
için öldüren katilin polisteki ifadesi þöyleydi: “Býçakladým, sopayla vurdum. Son
hamleyle kendini araçtan attý. Boðazýndan
hýrýltýlý sesler geliyordu. Arabaya döndüm,
gaza bastým. Hýzla üzerinden geçtim, bir
daha, bir daha...”
Belki katil sýfatýnýn da az geleceði, cani
denilmesi gereken bu kiþi Türkiye’deki
ailesine gönderdiði mektupta cinayeti “þeytana uyup” iþlediðini yazmýþ; bundan
haberli olan Alman yargýç onu tek celsede
ömür boyu hapse mahkûm ederken þöyle
demiþti: “Bu cinayeti iþleyen þeytan sizdiniz. Yirmi kez baþýndan ve boynundan
býçakladýnýz. Gözlerini oyarak kör ettiniz.
Bütün bunlarý anlayamýyorum.”
Bu ve buna benzer cinayetleri alt alta
sýraladýðýnýz zaman ortaya çýkan tabloyu
ancak þu cümle ile açýklayabiliyoruz: “Türk
erkeði hastadýr”
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Anadolu topraðýnda bu alanda bir lânet,
bir uðursuzluk, erkeklerini özellikle de
kadýnlarýna karþý canavara dönüþtüren bir
kötülük kaynaðý var sanki…
Ýster eðitimsizlik, ister töre baskýsý, ister
dinsel tutuculuk diyelim; hangi gerekçelerle
açýklayýp anlamaya çalýþýrsak çalýþalým;
Türk erkeðinin ruhunun derinlerinde kadýna
karþý bu bir yanýyla hor görme, bir yanýyla
dinmez aþaðýlýk duygusunun, bu þiddet kullanma eðiliminin, bu akýl dýþý korkunç
hastalýðýn önü alýnýp kökü kazýnamadýkça,
bu ülkenin mutluluk yüzü görebilmesi
olanaksýzdýr.”
Konuya, Avrupa Birliðine girmeye lâyýk
olduðunu iddia eden ve bunda direnen
21’inci yüzyýl Türkiye’sinden baþlamak da
yarar var!
O 21. yüzyýl Türkiyesi ki,
B.M.Meclisinde 550 milletvekilinden
sadece 25’i kadýn, yani TBMM’nin yüzde
95.5’ini erkiþiler oluþturuyor! Kalan yüzde
4.5’in de yarýsý Ýstanbul’dan.
O 21. yüzyýl Türkiyesi ki sevdiði kýzý
kaçýrmaya kalkan bir delikanlý, kýzýn aile
mensuplarý tarafýndan yakalandýðýnda
aþaðýlanmak amacýyla dansöz kýlýðý giydirilip sokaklarda güvenlik güçlerinin gözü
önünde dolaþtýrýlýyor. Üstelik bunu yapanlar
güvenlik güçleri tarafýndan serbest
býrakýlýyor.
O 21. yüzyýl Türkiyesi ki polisler arasýnda yapýlan bir kamuoyu araþtýrmasýnda,
açýk giyinen bir kadýna veya bir hayat kadýnýna tecavüzü haklý bulanlar çoðunlukta.
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Batý ülkelerinde kadýnýn sosyal durumu
ülkemizle kýyas kabul edilmeyecek kadar
geliþmiþ olsa da o ülkelerden derlediðim
birkaç atasözü onlarda da kadýnýn bilinçaltýndaki yerinin ne olduðunu gösteriyor.
Ýtalyan atasözü: “Kadýnlara, eþeklere ve
cevizlere insafsýz bir el gerekir.”
Alman atasözü: “Kadýnlarýn þekli melek,
kalbi yýlan, kafasý eþek gibidir.”
Yunan atasözü: “Evlilik, erkeklerin satýn
aldýklarý tek þeytandýr.”
Rus atasözü: “Köpek kadýndan iyidir, hiç
deðilse efendisine havlamaz.”
Bir baþka Rus atasözü: “Tavuk nasýl kuþ
deðilse kadýn da insan deðildir.”
Bu aþaðýlama, bu horlama nereden kaynaklanýyor, bunu araþtýrmakla konuya
baþlamak gerekiyor ve kitabýn ilk bölümlerinde bunu irdeleyeceðiz.
Dünyada
Kadýnýn Durumu Ýle Ýlgili Olgular
Ocak 2009 itibariyle Dünya nüfusu yaklaþýk 6.8 milyar. Bunun yüzde 49.7'si kadýn.
Yani kadýn nüfusu 3 milyardan fazla.
Dünyadaki yaþlýlarýn çoðunu kadýnlar oluþturuyor. Kadýn cinayet kurbanlarýnýn yüzde
70'i eþleri ya da sevgilileri tarafýndan
öldürülüyor. Dünyada her 3 kadýndan 1'i
hayatýnýn bir döneminde þiddete maruz
kalýyor. Her 5 kadýndan 1'i hayatýnýn bir
döneminde tecavüz veya tecavüz giriþimi
kurbaný oluyor. ABD'de her 90 saniyede 1
kadýn tecavüze uðrarken, Irak'ta Nisan
2003'ten bu yana savaþ sýrasýnda ve sonrasýnda, en az 400 kadýnýn tecavüze
uðradýðý Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü'nün
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raporlarýnda yer alýyor.
Dünyada, aðýrlýklý olarak Afrika
kýtasýnda 135 milyondan fazla
kadýn sünnet ediliyor. 280 milyonluk Arap dünyasýnda her 2
kadýndan 1'i okuma yazma
bilmiyor. Suudi Arabistan'da
kadýnýn oy hakký yok, araba
kullanmasý yasak. Dünyada 54
ülkede kadýnlara yönelik ayrýmcý yasalar bulunurken, 'namus
savunmasý' Peru, Bangladeþ,
Arjantin, Ekvator, Mýsýr,
Guatemala, Ýran, Ýsrail, Ürdün,
Suriye, Lübnan ve Venezuella'nýn ceza yasalarýnda yer alýyor.
Avrupa’nýn birçok ülkesinde
eski Roma’dan bu yana bir
kocanýn zina halinde yakaladýðý
karýsýný anýnda öldürmeye yasal
olarak hakký vardý. Bu hak, bazý
Batý Avrupa ülkelerinde, -özellikle Fransa'da- 20. yüzyýla dek
sürdürüldü. Fransýzca’daki
“crime passionel” (tutkusal
cinayet), hukukî olarak tanýnmýþ bir savunma olmakla kalmayýp, mahkemelerin jürilerinde yer alan kadýnlarýn bile kabul etmeye hazýr olduklarý bir savunma biçimiydi.
Ýran'da çok istisnai durumlar haricinde
kadýnýn boþanma hakký yok. Ýslâm
Þeriatýyla idare edilen ülkelerde bazý
durumlarda zina yapan kadýn ve erkeklere
recm cezasý uygulanmaktadýr. Siyasette ve
iþ dünyasýnda da kadýnlarýn oraný geliþmiþ
ülkelerde bile epey düþük.
Geliþmekte olan ülkelerdeki kadýnlar
günde ortalama 20 litre suyu 6 km taþýyorlar. Afrika'daki hamile bayanlarýn ölüm
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riski, Batý Avrupa'dakilerden 180 kat daha
fazla. 1.2 milyar yoksulun %70'ini kadýnlar
oluþturuyor. Mültecilerin (sýðýnmacýlarýn)
%80'ini kadýnlar oluþturuyor. Dünya'daki
arazilerin sadece %1'i kadýnlara ait.
Okuma-yazma bilmeyen ve eðitim hakkýndan mahrum 1 milyardan fazla yetiþkinin
2/3'ü kadýn. OECD ülkelerindeki bilimsel
ve teknik alanlardaki üniversite mezunlarýnýn %30'u kadýn. ABD'deki mucitlerin
%10'u kadýn. Sadece Japonya ve Peru'da iþ
kuran kadýn sayýsý erkeklerden fazla. Haber
veya röportajlara konu olanlarýn %21'i
kadýn. Gazetecilerin 1/3'ü kadýn olmasýna
raðmen, bölüm þefi, editör ya da patronlarýn
sadece %1'i kadýn. Avrupa Birliði'ndeki cin-
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siyetler arasý en yüksek gelir adaletsizliði
yaklaþýk %25 farkla, Kýbrýs, Estonya ve
Slovakya'da görülüyor. Yeni üniversiteyi
bitirmiþ bayanlar, erkeklerden %20 daha az
para kazanýyor. Bu fark 10 yýl içerisinde
%31'e yükseliyor. 1945 ila 1995 yýllarý
arasýnda Dünya'daki kadýn milletvekili
sayýsý 4 kat arttý. Bazý ülkelerde meclisteki
bayan milletvekili sayýsýný artýrmak için
bayanlara pozitif ayrýmcýlýk uygulanýyor.
Bu karamsar listeyi daha da uzatmak
olasý. Kadýnlar gerek iþ bulma, gerek iþten
çýkarýlma konusunda haksýzlýða uðruyorlar.
Birçok iþyerinde kadýn çalýþanlara, ayný iþi
yapan erkeklerden daha az maaþ ödeniyor.
Örneðin 2009 yýlýnda yaþanan küresel
ekonomik durgunluk en çok kadýn çalýþanlarý etkiledi. Ekonomik durgunluk karþýsýnda iþyerlerindeki çalýþan sayýsýnýn azaltýlmasýna gidilirken, öncelikli olarak kadýn
çalýþanlar iþten çýkarýldý. Kadýnýn konumunun daha düþük olduðu bazý toplumlarda
kýdem tazminatý ödenmesini engellemek
adýna kadýnlara iþten çýkartma anlaþmalarý
imzalatýlýyor.
Asya ve Güney Amerika'da 10 ülkede
yapýlan araþtýrmaya göre, kadýnlar genellikle iþ güvencesi olmayan alanlarda iþ bulabiliyor ve kýrsal alanlardan büyük þehirlere
gelmiþ göçmen çalýþanlar, gündelik iþlerden
aldýklarý ücretlerle geçinmeye çalýþýyor.
Dünya kadýnlarýnýn 3'te 1'i hayatlarýnda
en az bir kez evde þiddete maruz kalýyor.
Bu þiddetin kaynaðý genellikle eþ veya
sevgili oluyor. 15-44 yaþ grubundaki kadýnlarý evdeki þiddet, sýtma, kanser ve kazadan
çok daha fazla tehdit ediyor. Kadýn saðlýðý
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hiçbir zaman ön planda tutulmadýðý için her
yýl 600 bin kýz bebek ölüyor.
Türkiye'de kadýna karþý þiddet oraný geliþmiþ devletlere oranla oldukça yüksek. Özellikle varoþlarda þiddete maruz kalan kadýnlarýn oraný %97'lere kadar çýkýyor. Kadýnýn
þiddete maruz kalmasýnýn önüne ekonomik
ve kültürel geliþme de engel olamýyor.
Kadýnlar kültürel düzeyleri ne olursa
olsun fiziksel ve cinsel þiddet baþta olmak
üzere, tacizler, fuhþa zorlanma, zorla evlendirmeler, töre cinayetleri, zorla çalýþtýrma,
eðitim özgürlüðünün kýsýtlanmasý vs gibi
birçok þiddet çeþidine maruz kalmaktadýr.
Kimi ülkelerde ise ailesine gelir saðlamak
amacýyla çocuk yaþta fahiþe olmaya zorlanan kýz çocuklarý var. Bu ahlâkî çöküþün
çok daha ürkütücü bir yönü ise Hindistan
gibi çocuklarýn fuhuþ ticaretinde kullanýldýklarý ülkelerin en gözde turistik yerler olarak tanýtýlmasý, dünyanýn pek çok
yerinden sapkýn düþünceye sahip kiþilerin
yalnýzca bu amaçla söz konusu bölgelere
akýn etmesidir.
Türkiye'de yapýlan bir araþtýrmada kadýnlarýn yüzde 49,9’unun aile içi þiddete maruz
kaldýklarýný göstermektedir. Geliþmekte
olan bazý ülkelerde töre ve namus cinayetleri halen iþleniyor ve normal kabul ediliyor. Namus cinayetleri özellikle güney
Asya ve Ortadoðu ülkelerinin kabile hayatý
süren toplumlarýnda yaygýn. Namus
cinayeti genellikle Ýslâm ile özdeþleþtirilse
de özellikle Arap ülkelerindeki bazý Dürzi
ve Hýristiyan toplumlarýnda da namus
cinayetlerine rastlanýyor. Namus cinayetleri
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en baþta zina nedeniyle iþlenirken, evlenmek istemeyen ya da boþanmak isteyen,
hattâ tecavüze uðrayan kadýnlar da eþleri
veya akrabalarý tarafýndan öldürülebiliyorlar. Bu toplumlarda kadýna hak görülen
zulüm ve cezalar ayný "kabahati" iþleyen
erkeklere uygulanmýyor.
Baþta Bangladeþ olmak üzere Hindistan,
Pakistan, Afganistan, Kamboçya gibi
Güney Asya ülkelerinde erkeklerin öç
almak için kadýnlarýn yüzlerine asit atmasý
suçu çok yaygýn. Bangladeþ'teki Asit
Kazazadeleri Derneði'ne göre, asit saldýrýsýna uðrayanlarýn yüzde 70'ini kadýn ve
çocuklar oluþturuyor. Yüzde 70'lik kesimin
yüzde 30'u da 18 yaþ altý genç kýzlar. Asit
atmanýn "gerekçeleri" ise kýskançlýk, aile içi
þiddet, çeyiz ve toprak anlaþmazlýklarý.
Ucuza kolayca bulunabilen asit, kurbanlarda aðýr yanýklara yol açýyor, yüzleri ve
bedenlerinde aðýr tahribat yaratýyor.
Suçlularýn hemen hepsi erkeklerden oluþuyor ancak sadece yüzde 10'u kanun önüne
getirilebiliyor.
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Þiddet gören, tecavüz ve tacize uðrayan,
uluslararasý fuhuþ mafyasýnýn eline düþen
kadýnlarýn sayýsý bugün azalmadýðý gibi ne
yazýk ki artýyor. Ancak bu yazý dizisinde
istatistikler vermek yerine kadýnýn ikincil
durumunun tarih içinde büyük dinler
tarafýndan nasýl kurumlaþtýrýldýðýný iþleyeceðiz. Bugün gencecik kadýnlarýn
katledilmesine neden olan namus cinayetlerinin kökeninde erkek egemen mülkiyet
anlayýþý olduðunu; kadýnýn, üretken Toprak
Ana'dan, erkeðin kaburga kemiðinden
yaratýlan ikinci sýnýf varlýða nasýl
dönüþtürüldüðünü dilimiz döndüðünce
anlatmaya çalýþacaðýz. Bunu yapmak için
çok eski zamanlara, insanlarýn maðaralarda
yaþadýðý çaðlara kadar geriye gideceðiz.
Gazeteci yazar Zeynep Oral bir
makalesinde kadýný tanýmlarken þunlarý
söylüyordu:
“Kadýn, doðduðunda, ''Niye erkek doðmadýn'' diye öfkeye neden olan, ilk beþ
yýlýnda erkek kardeþlerinden daha az
beslenecek; bakýmsýzlýktan, ilgisizlikten ve
hastalýktan daha çok
ölecek olandýr.” (Dünya
istatistiklerine göre 5
yaþýna gelen kýz çocuklarýn ölüm oraný erkek
çocuklarýnkinden iki kat
fazladýr.)
“Eðer, ilk beþ yýlý
atlatýp hayatta kalmayý
baþarabildiyse, gelenekten görenekten, olanaksýzlýklardan ya da ev
iþlerinden, kardeþlerine
bakmak zorunluðundan
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okula yollanmayacak olandýr. (Dünya istatistiklerine göre yeryüzündeki bir milyar
okuma yazmasý olmayan insanýn üçte ikisi
kadýndýr.)
“Kadýn, hep ama hep çalýþtýðý, çok çalýþtýðý halde, iþi yok sayýlan, emeði görmezlikten gelinendir. Evinin tüm iþini yapan, ama
raporlara ''çalýþmýyor'' diye geçecek olandýr.
''Gayri resmî'' sektörde çalýþandýr. Dünyadaki toplam iþin üçte ikisini yaptýðý halde,
dünya iþgücünün üçte birini oluþturandýr...
Bir iþe en son ve güçlükle alýnan, ama
kolaylýkla ve ilk kovulandýr. Ayný iþi yapan
erkekten çok daha düþük ücret alandýr.
“Kadýn, sürekli þiddete maruz kalandýr.
Evde, aile içinde, sokakta, yolda, kentlerin
göbeðinde, köyde, tarlada, ofiste, kitle
iletiþim araçlarýnda, gündüz ya da gece,
açýk ya da gizli þiddeti göðüslemek zorunda
kalandýr.
“Kadýn, sudan nedenlerle ya da nedensiz
dövülendir. Cinsel tacize, tecavüze
uðrayandýr. Erkeðin ''namusunu'', ailenin,
aþiretin, mahallenin þan ve þerefini korumak, “namusunu temizlemek”' için aile
meclisi kararlarýyla öldürülen, boðazlanan,
baþý taþla ezilen, býçaklanan, boðulan ve
intihara zorlanandýr kadýn...
“Kadýn, kendi bedeni üzerinde söz sahibi
olmayan, olamayandýr. Kadýn, kendi bedeni
üzerinde erkeðe, aileye, topluma tasarruf
yetkisi verilmiþ olmasýný yüzyýllardýr sineye
çektikten sonra, artýk bugün bu duruma
isyan edendir. Kadýn, kendi baþlatmadýðý,
katýlmadýðý, taraf olmadýðý, onaylamadýðý,
karþý çýktýðý savaþlarýn ve silahlý çatýþ-
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malarýn baþlýca maðdurudur.
“Bedeni, savaþ aracý olarak kullanýlandýr
kadýn. Erkeklerin savaþýnda, toplu tecavüzle
cezalandýrýlandýr. Kadýn, keyifli ve neþeli
olduðunda gülerek, ýslýk çalarak sokakta
yürüyemeyendir. Sofrada kýtlýk olduðunda,
''Ben zaten toktum'' deyip yiyeceði çocuðuna verendir...Ailesinin ya da öðretmeninin
zoruyla bekâret kontrolüne götürülendir.
Baþlýk parasýna 14'ünde evlendirilen, mal
karþýlýðýnda ya da baþka bir kadýn
karþýlýðýnda deðiþ tokuþ edilendir. Seks
endüstrisinin sermayesi, seks turizminin
emekçisi, insan trafiðinin kölesidir kadýn...
“Kadýn, sevinçten aðlayan, yokluklardan
umut yaratandýr. Bin bir halini anlatmaya
yazýnýn yetmediði alandýr kadýn.
Dayak yiyip yüzü gözü morardýðý halde
“kocamdýr, döver de sever de” diyebilecek
kadar kiþilikten yoksun býrakýlmýþ bir
mahluktur kadýn!”
Tüm bu yazdýklarýmýzdan dolayý karamsarlýða kapýlmamanýz için kadýn için
yazýlmýþ þu güzel dizelere de kulak verin:
Bir kadýn eli uzanmalý
Beyaz, ince, sýcak
Sevgiyi kucaklayacak
Dünyayý unutturacak
Bir kadýn eli gerekli
Sýmsýcak sarýlacak
Sevgiyi sevince katacak.
Bir kadýn eli olmalý
Aþka, güvene, inanca uzanacak
Dahasý, her þeyini paylaþacak
Bir kadýn eli
Kadýnca sevecek
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Seni Mutlu Kýlacak mý
Malsýz Yaþam?
Derleyen: Nelda Bayraktar

Hayatýnda fazla bir eþyasý olmamýþ,
hayalini kurduðu hiçbir eþyaya kavuþamamýþ ve ömrü boyunca da kavuþamayacaðýndan emin olan -hani ancak
rüyamda görürüm tabiriyle ifade edilen
fakir bir yaþama sahip olan- insanlarýn
hepsi mutlu mudur sizce? Diðer yanda,
para mutluluk getirmez, fakir olsan da
mutlu olabilirsin, nice köþklerin içinde
yalnýz ve mutsuz insanlar olabilir

kliþelerini hepimiz çok iyi
biliriz. Yaþantýmýz böylece
bardaðýn hem boþ tarafýna
hem de dolu tarafýna bakarak, bundan kendimize
dersler çýkararak geçer. Aslýnda her ikisi de doðrudur
ve gerçektir, çünkü tecrübeler hakikatleri gösterir. Geniþ bir hayat yelpazesinde
bize kliþe gibi gelenlerin de doðruluðunu görür veya tanýk oluruz elbet.
Ýnsanýn kendi tecrübeleriyle hakikati
bulmasý ve mutluluða kavuþmasý onun
için en deðerli olandýr. Belki de tüm
bunlar insanlarýn kendi rýzalarýyla ve
arzularýyla yoksunluk duymadan
yaþayacaklarý bir yerde birleþene dek
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karþýlýklý alýþveriþlerle ve kendilerine
dönüþleriyle devam edecek. Böylece
elinde ve bedeninde fazlasý olan, kaybettiðinin yoksunluðunu duymak yerine vermenin ve tamam olmanýn hazzýný ve evrensel sorumluluðu üstlenmenin onurunu yaþayacak, gerçekten
yoksun olan ise bunu geride býrakmanýn, tatmin olmanýn, deðer verilmenin ve insan olmanýn mutluluðunu
hissedecek. Ýnsanlar birbirlerinin katettikleri yolu çok iyi anlayarak, paylaþarak birliði bulacaklar belki de.
Dünya hayatýmýz Bizi Sevgisinden
Varetmiþ Olan'ýn engin sevgisi ve lütfuyla ve bize gösterdiði sabýrla iþte
böyle devam ediyor. O, her birimizi
kendi þartýmýzda kabul ediyor ve bekliyor.
Bir film yapýmcýsý olan Roko Belic,
günlerden bir gün gereðinden fazla
eþyaya sahip olduðunu fark ediyor ve
San Francisco'dan Malibu'da bulunan
bir karavan parkýna taþýnýyor. Þu anda
mutluluk kavramý üzerine belgesel bir
film üzerinde çalýþýyor ve sýkça sörf
yapýyor. Belic þunlarý söylüyor:
"Burada yaþamak beni kesinlikle daha
mutlu etti. Çünkü burada komün bir
yaþam var ve ben bunu ilk kez deneyimliyorum. Önceden bizi mutlu kýlacaðýna inandýrýldýðýmýz þeyler, örneðin
her iki yýlda bir arabamýzý yenisiyle
deðiþtirmek, son moda giysileri satýn
almak artýk beni mutlu etmiyor. Ýnsanlarý esas mutlu eden þeyin kurduklarý
güçlü ve sevgi dolu iliþkiler olduðunu
keþfettim."
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Tammy Strobel ve eþi Logan Smith
ise Portland'de bulunan evlerinde mutlu
deðillerdi. Neredeyse iki düzine insana
yetecek kadar Çin porseleni yemek
takýmý, iki arabalarý vardý. Tammy bir
yatýrým yönetimi þirketinde proje
müdürü olarak çalýþýyor ve yýlda
40.000 dolar para kazanýyordu. Ancak
her nimetin bir külfeti olduðundan,
borçlarý da çoktu. O kadar çok çalýþýyordu ki kendini bu kýsýr döngünün
tuzaðýna düþmüþ hissediyordu.
Bir gün aniden bu düzenin dýþýna çýkmaya karar verdi. Sade yaþamakla ilgili
kitaplardan ve bloglardan aldýklarý
ilhamlarla karý koca evdeki eþyalarýný
yardým kuruluþlarýna baðýþlamaya
baþladýlar. Ellerindeki fazla tiþörtlerden, ayakkabýlardan, kitaplardan,
tencerelerden, tavalardan ve hattâ televizyondan (ki ayrýlmalarý hüzünlü oldu,
çünkü alýþabilmek için bir süre evdeki
dolaba kilitlediler onu) kurtulmalarý
aylarýný aldý. En sonunda arabalarýný da
elden çýkardýlar. Ýnsanlarý sadece 100
þahsi eþya ile yaþamaya özendiren bir
internet sitesinden cesaret alarak
gardýroplarýndaki giysilerin ve diðer
eþyalarýnýn toplam sayýsýný tam tamýna
100'e indirmeyi baþardýlar.
Ama bugün, aradan üç yýl geçtikten
sonra, Tammy Strobel ve eþi Logan
Smith yine Portland'de bulunan stüdyo
dairelerinde mütevazý bir hayat yaþýyorlar. Mr. Smith fizyoloji alanýnda
doktora tezini tamamlýyor, Tammy ise
bir Web Sitesi tasarýmcýsý ve yazar
olarak evden çalýþýyor. Her ikisi de çok
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Aþýrý tüketim, aðzýna kadar
dolu dolaplar, biriktirdiðimiz
eþyalar bir gün bize bunaltýcý
ve boðucu gelebilir. Bunlarý
bir yandan biriktirirken, diðer
yandan onlarý koyacak bir yer
dahi bulamazken, gün gelir
kendimizi nefes bile alamaz
bir halde hissedebiliriz.
Yemek hazýrlayabilmek için
dahi mutfak tezgâhýmýzdaki
eþyalarý kenara itmek zorunda
kalýyorsak oldukça acýnacak
bir duruma gelmiþiz demektir.

mutlular. Tammy'nin sadece dört adet
yemek tabaðý, üç çift ayakkabýsý ve iki
adet tenceresi var. Eþi okulunu bitirmesine haftalar kaldýðý için kendisinin
kazandýðý yýlda 24.000 dolar ile
geçiniyorlar. Arabalarý olmadýðý için
her yere bisikletle gidip geliyorlar.
Hayatlarýnda artýk olmayan diðer bir
þey ise 30.000 dolarlýk borçlarý.
Çift, artýk seyahat etmek ve yeðenlerinin eðitimlerine yardýmcý olmak
için yeterli paraya sahipler. Borçlarý da
olmadýðý için Tammy artýk daha az
çalýþýyor, daha fazla dýþarýda vakit
geçirebiliyor, gönüllü olarak hizmet
veriyor, yoga kurslarýna katýlýyor.
"'Mutlu olmak için daha fazlasýna
sahip olmalýsýn' düþüncesinin yanlýþ
olduðuna inanýyorum" diyerek þunlarý
söylüyor: "Maddesel þeylere sahip
olmanýn mutluluk getirmediðine artýk
yürekten inanýyorum."

Diðer bir kahramanýmýz ise
bir Ýnternet þirketinde giriþimci olarak çalýþýrken evdeki eþyalarýnýn
kendisini ne kadar bunalttýðýný fark
eden Dave Bruno. Bruno yaþadýklarýný
100 Þeylik Mücadele ismini verdiði
blog'unda evdeki eþyalarýný yavaþ
yavaþ nasýl eksilttiðini ve bunlarý
yaparken yaþadýklarýný tek tek paylaþýyor insanlarla. Örneðin Haziran
ayýnýn baþlarýnda tiþörtlerinin sayýsýný
beþe, kravatlarýnýn sayýsýný bire
indirmeyi baþarabilmiþ ama üç çift kot
pantolonunu ikiye indirmeyi henüz
baþaramamýþ. Hâlâ kendine: "Acaba iki
çift yeterli olur mu?" diye sorabiliyor
içtenlikle.
Hedef odaklý yaþamaya çalýþan minimalistlerin karþýlaþtýðý tek ikilem bu
deðil. Çünkü 100 kalemi oluþturan þeyleri nasýl ayýrt edeceðini bilmemek de
sorun yaratmakta. Bir çift ayakkabýnýn
tek kalem sayýlmasý normalken, diðer
þahsi eþyalarda insan zorlanabiliyor.
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Chicago'da yaþayan ve bu akýma gönül
verenlerden bir haným 35 çift
ayakkabýsýný 20 çifte indirmeyi baþarmýþ çünkü ayakkabýlarýnýn hepsini tek
kalem olarak düþünmüþ ve kendi içinde
eksiltme yapmýþ.
Eþiyle birlikte New York'ta yaþayan
bir grafik tasarýmcýsý olan Daniel
Perkins ise, evlerindeki þahsi eþyalarýn
çokluðu nedeniyle sadeleþtirmeye gittiklerini ve kendilerine bunun için bir
yýl süre tanýdýklarýný söylüyor. Perkins
fötr þapkalarýnýn çokluðu nedeniyle on
yýl önce Pazar kahvaltýlarýný hazýrlarken þapka taktýðýný kahkahalarla
anlatýyor. Kendilerini artýk deðiþmiþ
hissettikleri için bu þapkalarýný ve krep
tavalarýný satýþa sunduklarýný eklemeyi
de ihmal etmiyor.
Ya Noel süslemelerine ve ata yadigârý
olan eþyalara ne demeli? Bir gün kilo
verince üzerinize tam oturacaðýna
inandýðýnýz pantolonlar ve etekleri ne
yapacaksýnýz? Bu elbet ki bir duygusal
süreci de beraberinde getiriyor.
Eþyalarýmýz bizim bir zamanlar içinde
bulunduðumuz hali temsil ediyorlar.
Ama görevlerini bir kez tamamladýktan
sonra bizi duraðanlaþtýrýyorlar. Ýþte bu
nedenle bunlarýn içindeki kimliðimizi
ayýrýp (kendimizi adeta kucaklayarak)
içindeki çöpleri dýþarýya atmamýz
gerekiyor. Ýnsanlar sadeleþtikçe hayatlarýný daha güzel kontrol edebiliyorlar.
Malsýz yaþama geçmek insanlarý
bilinçsizce tüketimden de koruyor.
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Eskiden hesapsýzca yapýlan alýþveriþler
yerini hesaplý tüketime býrakmaya
baþlamýþ durumda. Böylece insanlar
daha az harcadýklarýndan dolayý daha
fazla para biriktirebiliyorlar. Esasen
bilinçsizce alýþ veriþ yapmanýn tarihi
1899 yýlýna dek uzanmakta. Çünkü
ekonomist Thorstein Veblen'in yazmýþ
olduðu "Lüks Sýnýf Teorisi" isimli
kitap, insanlarýn paralarýný sosyal statülerini ortaya koymak adýna harcadýklarýný öne sürüyordu. Ayrýca fazla para
insanýn hayatýný daha kolay bir hale
getirebiliyordu. Son yýllarda yapýlan
araþtýrmalar ise paranýn insanlarýn
temel ihtiyaçlarýný karþýladýðý için
güzel bir þey olmasýna raðmen, onlarý
ancak belli bir noktaya kadar mutlu
ettiðini ortaya koydu.
Öyleyse tüketiciler için mutluluk
nerede yatmaktadýr? Araþtýrmacýlar ve
bilim insanlarý Armani'nin mi yoksa
Dolce&Gabbana'nýn mý yüzünüzde
daha büyük memnuniyet ifadesi yaratacaðýný henüz bulmadýlar. Ama uzun
dönemdeki mutluluðumuzu etkileyecek
olan þeyin, alýþ veriþlerimizin türünde,
ebadýnda, sýklýðýnda ve hattâ zamanlamasýnda yattýðýný keþfettiler. Ýnsanlarýn,
bir hizmet veya bir tecrübe satýn aldýklarýnda, daha mutlu olduklarýný, daha
yoðun ve uzun süreli tatmin duygusu
yaþadýklarýný, diðer bir deyiþle bir
ayakkabý yerine kutu oyunu, pahalý bir
çanta yerine spor salonu üyeliði, araba
yerine seyahat, ruj yerine sinema bileti
aldýklarýnda daha mutlu olduklarýný
buldular. Ýnsanlar artýk ellerinde olan
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baðlantýnýn
olduðunu söylüyor uzmanlar.
Böylece sosyal
baðlarýmýzý
kuvvetlendiren
bir þey kalbimizi
daha fazla ýsýtýyor.
Doç. Dr. Erol
Erçað'ýn aþaðýdaki yazýsý bu
konuyu güzel bir
þekilde özetliyor:
“Avucunuzu
Açmayý
Denediniz mi?”
fazla mala ihtiyaç duymadýklarýnýn
farkýna vardýlar. Onlarýn daha fazla
ilgilendikleri þey aný yaratmak.
Yukarýda bahsi geçen Bayan Strobel
gibi eþyalarýnýn sayýsýný 100'e indirenler olduðu gibi, daha basit þekilde yaþamanýn hazzýný þaþýrtýcý biçimde keþfedenler de vardýr. Boston Danýþmanlýk
Þirketi'nin raporuna göre kriz kaygýsý
insanlarda sade aile yaþamýna dönüþ
hareketini baþlatmýþ durumda. Böylece
lüks ve statü meraký da azalmýþ durumda. Bu iyi bir þey çünkü insanlar aile
baðlarýný, yaþadýklarý anýlarý, ortak
tecrübeleri kaybetmek istemiyorlar
artýk.
Ýnsanlarýn kurduklarý iliþkilerin
kalitesiyle mutluluklarý arasýnda da bir

Asya'da maymun yakalamak için kullanýlan bir çeþit tuzak vardýr: Bir
Hindistan cevizi oyulur ve iple bir
aðaca veya yerdeki bir kazýða baðlanýr.
Hindistan cevizinin altýna ince bir yarýk
açýlýr ve oradan içine tatlý bir yiyecek
konur. Bu yarýk sadece maymunun
elini açýkken sokacaðý büyüklüktedir.
Yumruk yaptýðýnda elini çýkaramaz.
Maymun tatlýnýn kokusunu alýr, yiyeceði yakalamak için elini içeri sokar,
ama yiyecek elindeyken elini çýkarmasý
olanaksýz. Sýkýca yumruk yapýlmýþ el,
bu yarýktan dýþarý çýkmaz. Avcýlar
geldiðinde maymun çýlgýna döner, ama
kaçamaz.
Aslýnda bu maymunu tutsak eden
hiçbir þey yoktur. Onu, kendi baðýmlýlýðýnýn gücü tutsak etmiþtir. Yapmasý
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gereken tek þey, elini açýp yiyeceði
býrakmaktýr. Ama zihninde açgözlülüðü
o kadar güçlüdür ki, bu tuzaktan kurtulan maymun çok nadir görülür.
Bizleri de tuzaða düþüren ve orada
kalmamýza neden olan þey, arzularýmýz
ve zihnimizde onlara baðýmlý oluþumuzdur. Yapmamýz gereken; elimizi
açýp benliðimizi, baðýmlý olduðumuz
þeyleri serbest býrakmak ve özgür
olmaktýr! Bu örnekle; sahip olduðumuzu düþündüðümüz her þeyin bizim
için birer tuzak olduðunu fark
etmediðimizi düþünüyorum:
- Çoðunlukla konuþmaktan fazla bir
özelliðini kullanmadýðýmýz son model
cep telefonlarýna sahip olmak,
- Ortalama 15 m2´sini kullandýðýmýz
ama kullandýðýmýz alandan 10-20 kat
büyük evlere sahip olmak,
- Belki bir kez giydikten sonra çok
uzun sure dolabýmýzýn bir köþesinde
unuttuðumuz günün modasýna uygun
giysilere sahip olmak,
- Okumadýðýmýz kitaplara sahip
olmak,
-Asla kadranýn gösterdiði sürate
ulaþamayacaðýmýz en süratli arabaya
sahip olmak,
- Bize günde 3-5 kez zamaný,
baþkalarýna sürekli zenginliðimizi
gösteren saatlere sahip olmak,
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- Vakit bulup gidilemeyen, gidilse
bile dinlendirmekten çok uzak; tabiri
caizse yorgunluktan hayatýmýzý çýkaracak deniz kenarýna yakýn bir yazlýk, bir
dinlence evine sahip olmak,
- Oturmadýðýmýz koltuklarý,
izlemediðimiz dev ekran televizyonlar;
kullanmadýðýmýz, yarar görmediðimiz
daha nelere sahip olmak… Ya da sahip
olduðumuzu sanmak… Sadece çevre
olsun diye bulunduðumuz ortamlar ve
arkadaþlýklar!

O maymun gibi; avucumuzda
tuttuðumuz sürece (faydalanamasak bile) sahip olduðumuzu
sanmýyor muyuz? Ve ancak parmaklarýmýzý gevþetip bunlardan
vazgeçtiðimiz zaman gerçekten
özgür olup tüm yeteneklerimizi
kullanabilir hale gelmeyecek
miyiz? Aslýnda biz bu dünyaya
sahip olmaya deðil, þahit
olmaya gelmiþiz. Ah bunu bir
anlayabilsek..."
Kaynaklar:
(http://insanca-birdunya.blogspot.com/2011/07/maymuntuzagi-doc-dr-erol-ercag.html)
Lisa Mclaughin
http://www.time.com/time/magazine/art
icle/0,9171,1812048,00.html#ixzz2Vh
BAkv00
Stephanie Rosenbloom (New York
Times)

SEVGÝ DÜNYASI

34

Üç Rüzgâr
Canlý Kryon Celsesi,
23 - 24 Þubat 2013 Saskatchewan ve Alberta, Kanada
Lee Carroll kanallýðý ile verilmiþtir.
Çeviren: Necati Tarýman

S

elâmlar sevgili varlýklar. Ben
Manyetik Hizmetten Kryon'um.
Bildiðiniz gibi size en son hitap
ettiðim tarih ile þimdi arasýnda benim açýmdan herhangi bir zaman geçmemiþtir.
Doðrusal yaþayan bir insana zaman olmamasý
olgusunun nasýl bir þey olduðunu izah etmek
çok güçtür. Her þey ayný anda olur ve onun
için de bu konu hakkýnda konuþmak tuhaf
olmaktadýr çünkü sizin zihninize göre gelecek
bilinmemektedir ve geçmiþte olan olduðu için
deðiþiklik yapýlamaz. Bu nedenle, size göre
siz hep aný yaþarsýnýz. Oysa bizim tarafýmýzda
bizler geçmiþi, aný ve geleceði birlikte yaþarýz
ama ona þimdi deriz. Bu kavramlar sadece
enerjidir ama sizler onlarýn her birine bir 3
boyut mekâný tahsis edersiniz. Örnek:

GEÇMÝÞ: 3 boyut'da geçmiþte olan olaylar
deðiþtirilemez ama ilgili anýlar deðiþtirilebilir.
Dolayýsý ile geçmiþte olan bir þey ile ilgili
reaksiyonunuzu yeniden yazarsanýz ve bu
yüzden SÝZ þimdiki zamanda deðiþirseniz, ne
yapmýþ olursunuz? Siz bu durumda geçmiþe
geri gitmiþ ve belirli bir olayý deðiþtirmiþ
olursunuz!
GELECEK: Sizler geleceðin sizin açýnýzdan bilinmez olduðunu söylersiniz ama yapabileceklerinizin potansiyelleri gerçekte bilinmektedir. Siz bugün fikrinizi deðiþtirdiðinizde, bir þekilde yarýn yapabileceklerinizle
ilgili potansiyelleri de deðiþtirmiþ olursunuz.
Bu nedenle, bugünden geleceði yeniden þekillendirmek mümkündür. Bir gün sonra bir yere
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gitmek için bir randevu verdiðinizde ve ertesi
gün planlanmýþ olan yere gidip olaya
katýldýðýnýzda siz falcý mý olmuþ olursunuz?
Eðer randevunuzu son anda iptal ederseniz, o
zaman geleceði deðiþtirmiþ mi olursunuz?
"Hele bir dakika dur Kryon. Bunun bizim
kontrol edebildiðimiz olaylar ve dolayýsýyla
bizim için bir gizem oluþturan gelecekle ayný
þey deðil." Ya ben size þimdi "Bizim açýmýzdan bunlar arasýnda bir fark yoktur" dersem
ne yaparsýnýz? Randevular sizin 3 boyut'da
kolaylýkla göremeyeceðiniz bir gerçeklikte
verilir ve iptal edilir ama bu randevular yine
de kendiniz için yarattýðýnýz potansiyellerdir.
Biz bunlarýn hepsini tek bir þey olarak
görürüz ve bu da bize þimdiki gibi bir celseyi
gerçekleþtirmemiz için yardýmcý olur. Bu
celseye "Üç Rüzgâr" adýný vereceðiz.
Bu celsede yer alan bilgilerin büyük çoðunluðu bölük pörçük olarak yýllar boyunca sizlere verilmiþtir. Ancak, þimdi parça parça verilen bilgileri biraraya getiriyoruz. Terminolojinin bir kýsmýný daha önce duymuþtunuz ve
biz en azýndan ima yolu ile bunlarý söylemiþtik ama þimdi bunlarýn hepsini tek bir halý
gibi ortaya sermek istiyoruz ve bunun içinde
birçok cevapla birlikte belki de bazý ihtilaflý
noktalar da bulunabileceðini söylememiz
gerekir. Bunlarýn bazýlarý sizlerin baþkalarýndan duymuþ olduklarýnýz ile uyuþmayabilir ve
böyle olduðunda sizin ilahi ayýrt etme kabiliyetiniz oyuna dâhil olur çünkü benim size
söyleceklerimin gerçeðe uygun ve makul olup
olmadýðýný anlamak için sezginizi kullanmanýz gerekecektir. Artýk benim ruhsal mantýk dediðim þeyi kullanmaya baþlayabilirsiniz.
Ýnsan Ruhu
Her þeyden önce insanla, insanýn ruhu
bizim için tek bir kalemdir. Bu ikisi bizim
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gerçekliðimizde asla parçalanmýþ deðildir
ama ayný anda birçok yerde bulunabilir. Bu
dersin maksadýna uygun olarak ve anlayabilmeniz için ruhun ayný anda sadece dört yerde
olduðunu söyleyeceðiz. Üç rüzgâr bu dördün
üçüdür ve ruhunuzun bulunduðu diðer yer ise
yuvadýr. Ben iþte oradayým sevgili varlýklar
ve biz ona rüzgâr adýný vermiyoruz çünkü
yuvadayken rüzgâr olmaz. Size çok, çok
yakýn olmakla birlikte sizden gizlenmiþ olan
bir þeyi size açýklamak, eðer imkânsýz deðilse
bile, çok zordur. Yuva rüzgârlardan biri
deðildir çünkü orasý sizin her zaman bulunduðunuz yerdir.
Sizin içinizde Tanrý'nýn bir parçasý vardýr
ama sizler insan olmaya devam ettiðiniz
sürece perdenin benim tarafýmda durumun ne
ve nasýl olduðu sizin için gizli kalacaktýr. Bu
böyle olmak zorundadýr çünkü sizin gezegende var olabilmeniz ve bilmece üzerinde
çalýþabilmeniz için üzerinde çalýþmakta
olduðunuz enerji testi belirli bir gerçeklikte
ve bilinç halinde bulunmalý ve kalmalýdýr.
Ama yuvaya geldiðinizde rüzgâr kalmaz. Siz
rüzgârlardan birinde olmadýðýnýzda yuvada
olursunuz. Yuva sizin için doðal "Tanrý durumudur".
Ýnsanlar Tanrý'yý "Nasýl" Görürler?
Siz Tanrý çorbasýnýn bir parçasýsýnýz ve
bunlar sayýsýz parça halinde olmakla birlikte
yine de tek parça oluþtururlar. Dolaþýklýðýn
(þeylerin mesafeden baðýmsýz olarak bir
gerçeklik olarak birbirleri ile iç içe geçmiþ
olduklarýný kuantum özellik olarak tanýmlayan bir fizik terimi) özü Tanrý'nýn özelliklerini oluþturur. Siz kendi Yüksek Benliðiniz
ile temas haline geçtiðinizde, tüm parçalarýnýzla temas haline geçmiþ olursunuz. Bazen
insanlar baþka meleklerden mesaj almýþ olan
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meleklerden vs, vs. mesaj aldýklarýný zannederler. Ýnsanlar her þeyde yetki hiyerarþisi
görürler çünkü onlarýn kendi gerçekliklerinde
durum böyledir. Ama iþin içine Tanrý
girdiðinde bu denklem bozulur çünkü
Tanrý'nýn bilgeliði tekil bir bilgeliktir ve bu
bilgelik her zaman ayný bilgelik olup her an
ve her yerde hazýr ve nazýrdýr. Hakikat
hakikattir ve içinizde Tanrý'nýn bir parçasý
olduðu için ruhsal olarak uyandýðýnýzda bir
mutlak hakikatin farkýna varýrsýnýz. Ýþte bu
nedenle dünyanýn sizin hiç bilmediðiniz
tümüyle baþka bir bölgesinde yaþayan ve
sizin hiç bilmediðiniz bir dil konuþan bir
insanla karþýlaþtýðýnýzda ayný gerçeði bulmuþ
olduðunuzu anlarsýnýz. Sizin içinizdeki Tanrý
ile onun içindeki Tanrý aynýdýr.
Biz bu dersi verirken sizler de sezginizi
onurlandýrmalýsýnýz ve sezginin ruhsal mantýðýnýzý kullanarak ayýrt etmenizi saðlayan þey
olduðunu bilmelisiniz. Biz Üç Rüzgâr'ý
tartýþýrken bazýlarýnýz bizim sözünü ettiðimiz
hususlarla ilgili içgörü ve ilham alabilirsiniz.
Üç Rüzgâr
Sevgili insan, insan yaþamý senaryosu
içinde Üç Rüzgâr'dan daha fazla onurlandýrýlan bir þey yoktur. Bunlarýn her biri
insanlarýn her zaman içinde bulunduklarý üç
durumdan birini temsil etmektedir. Bunlardan
ikisi kýsa süreli, üçüncüsü ise uzun sürelidir.
Bunlar Doðum Rüzgârý, Varlýk Rüzgârý ve
Geçiþ Rüzgârýdýr. Sizin söyleminizde bunlar
doðum, yaþam ve ölüm olarak ifade edilir.
Ancak bu terimler sizlerin gerçeði görmenizin
tek þekli olan 3 boyut gerçekliði temeline
dayalý olduklarýndan biz bu terimleri pek kullanmayýz.

Doðum Rüzgârý
Doðum Rüzgârý sizin doðum olarak
adlandýrdýðýnýz fiziksel olaydan farklýdýr.
Bizim için Doðum Rüzgârý sizin girmenizden
(ilk nefesinizi aldýðýnýz an) hemen önceki
olaydýr. Her bir rüzgârda safsatalardan
vazgeçip, size gerçeði anlatarak baþlayacaðýz.
O zaman gelin þimdi yapabildiðimiz kadar
tartýþalým ve Doðum Rüzgârýndaki enerji ile
baþlayalým.
Kendinizi bütünün bir parçasý, Evren'in
sevgi unsurunun bir parçasý ve Tanrý'nýn bilgeliðinin bir parçasý olarak hayal edin.
Gezegeninize geri dönmeye hazýrsýnýz ama
bir insanýn zihnine (aklýna) sahip deðilsiniz.
Ýþin içinde olan nedir? Sizi bu hedefe götüren
hangi enerjiler etrafta dönmektedir? Doðum
Rüzgârý içinde olabilen kimdir ve bir sistem
var mýdýr?
Bunlar doðrusal olmadýklarý için açýklamasý
zor þeylerdir. Sadece doðrusal þeylerin farkýna
varabildiðinizi anlamalýsýnýz çünkü sizin
gerçekliðiniz budur. Þu anda oturmuþ
okurken sizin 3 boyut gerçekliðiniz dünya
üzerinde sadece tek bir yaþamýn farkýndadýr.
Ama bu kuantum haldeki Doðum Rüzgârýnda
biz, sizi baþka bir gerçekliðin sarp kayalýðýnýn
kenarýnda ve pek çok yaþamdan sonra gezegene dönerken görüyoruz (þu anda yaþlý ruhlara hitap etmektedir). Siz öylece orada
dururken bir insan olarak belirli bir þekilde
gezegenin enerjisine yeniden baðlantý saðlamak üzeresiniz. Sizin içine girmek üzere
olduðunuz 3 boyut gerçekliðinin rüzgârý þiddetli bir þekilde size karþý esmektedir. Biz
size son sevgi sözlerimizi söylerken siz sanki
onun içine "eðiliyor" gibisiniz. Siz o anda
Ruhun gerçekliðinden koparken, kendi
isteðinizle tüm anýlarýnýzdan vazgeçiyorsunuz
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ve yeniden dünyaya dönüyorsunuz. Ne kadar
harika güzel bir zaman!
Siz yeniden insanlýk ile baðlantý kurduðunuzda bu iþlemin özellikleri veya "kurallarý" nedir? Öncelikle size bunlarýn ne
olmadýðýný söylemek istiyorum çünkü bunun
büyük bölümü yanlýþ anlaþýlmaktadýr.
Bilmeniz gereken ilk þey, insanýn tümü ile
kendine özgü bir varlýk olduðudur. Kutsal
ruhlarýn gelip gittiði bu gezegende insanlarýn
bizim Yüksek Benlik adýný verdiðimiz bir
ilâhi parçalarý vardýr. Tüm 3 boyut insan
DNA yapýsý ve içindeki potansiyeller özdeþtir.
Bunlarý birbirlerinden ayýran tek þey bunlarýn
içindeki kuantum durumdaki DNA bölümleridir- Akaþik kayýtlarýn enerjisi.
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edindiðiniz, hem o yaþam boyunca ve hem de
daha sonraki yaþamlar boyunca da muhafaza
ettiðiniz bilgilerin kutsal kütüphanesidir.
Gezegen'e her gelip gittiðinizde bu
kütüphaneyi zenginleþtirir ve ona ilaveler
yaparsýnýz ve bu kütüphane sizin bir sonraki
yaþamýnýzý geliþtirmenize ve deðiþtirmenize
yardýmcý olur. Size geçmiþte vermiþ olduðumuz aksiyomu hatýrlayýn: Asla öncekinden
daha düþük düzeyde farkýndalýða sahip
olduðunuz bir duruma dönmezsiniz. "Ruhsal
Akaþik kavanozu" bir kez açtýðýnýzda, geçirmiþ olduðunuz tüm yaþamlarýnýzda elde
ettiðiniz ve kazandýðýnýz ruhsal bilgilerin
tamamý elinizin altýnda olur.
Biyolojinizin Tümü
Dünya Kaynaklý Deðildir

Akaþýn Gücü
Akaþik kayýt içinde insanýn geçmiþ yaþamlarýnda yaptýklarýna baðlý olarak muazzam bir
enerji yeteneði ve potansiyeli vardýr. Eðer
insan daha önce ruhsal potansiyele uyanmýþsa, uyanmamýþ olmasý durumuna oranla
daha fazla enerji vardýr. Bu nedenle, aydýnlanmýþ bir ruhun potansiyel olarak yaratýlmasý
kelimenin tam anlamýyla Doðum Rüzgârý'nda
mümkündür. Çünkü burada önemli olan daha
önce elde edilmiþ olan bilgi ve deneyim ile
gezegende daha önce yapýlmýþ olanlardýr.
Burada önemli olan önceden kim olduðunuz,
daha önce neleri baþarmýþ olduðunuz, daha
önce ýþýk bulmacasýna uyanmýþ olup
olmadýðýnýz, tekrar geri mi geldiðiniz yoksa
ilk kez mi geldiðinizdir.
Dolayýsýyla, akaþik kayýt sadece sizin kaç
kez burada olduðunuz ile ilgili olmayýp, daha
çok bu gezegendeki tüm deneyimleriniz
boyunca edinmiþ olduðunuz ruhsal bilgi ve
yaþam tecrübesidir. Akaþ sizin her yaþamda

Ýnsanýn ruhu Tanrý'nýn bir parçasýdýr ve
gezegende kendine özgüdür (eþsiz). Ancak,
biyolojik olarak insan dünyanýn bir hayvaný
deðildir. Aslýna bakarsanýz, sizin kendinize
özgü insan kimyanýz bunu kanýtlamaktadýr
çünkü sizde "kaynaþmýþ DNA" vardýr bu
dünya biyolojisinin geri kalanýndan ayrý olan
23 kromozomu yaratýr. Sizler dünya üzerinde
evrimleþmediniz!
Sizin bugün görmekte olduðunuz insan türü
200.000 yýl önceki insan türü deðildir. Bu
durumda ilk kavramanýz gereken þey, biyologlarýn tüm söylediklerinin aksine, sizin tüm
bedensel varlýðýnýzýn "gezegeninizin bir hayvaný" olmadýðýdýr. Buradaki yolculuðunuz
sýrasýnda ve yolda bir yerlerde DNA'nýz
içinde "aydýnlýða ve karanlýða uyanma" yolu
ile yardým aldýnýz. En temel dinlerde bile bu
hikâye tüm insanlýk için ortak olan ilâhi
"yaratýlýþ hikâyesi" olarak yer almaktadýr.
Bugün eriþtiðiniz evrim aþamasýndaki insan
tüm evrende tek ve kendine özgüdür ve
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dünyaya gelip gitmiþ olan tüm üstatlarýn da
söylediði gibi hayret uyandýrýcý yaratýcý güçleri vardýr.
Hayvan Sistemi
Hayvanlarýn kendi enerji çeþitleri ve hattâ
bazýlarýnýn kendi hayvan ruh-gruplarý bile
vardýr. Hayvanlar çeþitli nedenlerden dolayý
dünyada bulunmaktadýrlar ve biz size bunlarý
daha önceki celselerde söylemiþtik. Bununla
birlikte, hayvanlarýn hepsi Gaia'nýn dengesinin bir parçasý olarak ve birçoklarý da
buraya sevmek için geldikleri insanlarýn
arkadaþý olmak için gelmiþlerdir. Onlar dünya
için enerji tutarlar ve bazen de sevmek için
buraya gelirler.
Belirli hayvanlarýn hayvan ruhlarý vardýr ve
hep kendi gruplarý içinde enkarne olurlar ama
her zaman insanlýða hizmet amacýný taþýrlar.
Kendi ruh gruplarý hayvan olarak geri gelirler
- sadece hayvan olarak. Hayvanlar bir Yüksek
Benlik varlýðýna giden ruh bariyerini aþamazlar. Ýnsanlar, insan olmak için hayvanlýktan
mezun olmazlar. Ancak, insanlar için böyle
düþünmek çok kolaydýr çünkü insan düþüncesi hep böyle olagelmiþtir. Size göre sizler
daha yüksek düzeylere geçmek için mezun
olursunuz ve böylece daha iyi hale gelirsiniz.
Bu nedenle, yaþamýn þemasýna bakan insanlar
muhtemelen, "Bir ruh geliþimine hayvan
olarak baþlar ve giderek yükselerek nihayet
insanlýk mertebesine eriþir" kanaatine varacaktýr. Ancak, durum böyle deðildir ve hiçbir
zaman da böyle olmamýþtý sevgili varlýk. Bir
insanýn çok güzel bir Yüksek Benliði vardýr
ve o Tanrý enerjisinin çekirdek ruhudur.
Ýnsanýn Ruhsal Sistemi
Sizin yaþamýnýz süresince çözmek duru-
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munda olduðunuz bilmece Yaratýcýnýn bir
parçasý olduðunuz gerçeðini ne kadarýný kabul
edeceðinizdir. Yaþarken gerçeði görebilmek
için bu kuantum durumdaki kapýyý ne kadar
açabilirsiniz? Tek baþýna bu özellik
yaþadýðýnýz sürede ne kadar aydýnlanmýþ olacaðýnýzý belirlemektedir. Dinleyin: Önemli
olan akaþýnýzda ne kadar bilgi ve tecrübe
olduðu deðil, sizin kendinize bunun ne
kadarýna inanmaya izin verdiðinizdir. Bu
gezegende muazzam miktarda ruhsal bilgiye
sahip olan pek çok yaþlý ruh bulunmaktadýr
ama bunlar yaþamlarýnýn bu aþamasýnda ve
noktasýnda içlerindeki o "ruhsal kavanoza"
dokunmak istemiyorlar. Ýþte bu da bizim hep
sözünü ettiðiniz insanýn hür iradesi ve seçim
hakký çerçevesi içinde yer almaktadýr.
Doðum Rüzgârý'na gelmenizden önceki
süre içinde çok kapsamlý ve geniþ planlama
faaliyeti gerçekleþtirilmektedir. Daha önceki
yaþamlarýnýzda neler baþardýnýz, tabii eðer
herhangi bir þey baþardýysanýz? Önceki
yaþamýnýzda kimdiniz ve ne yapardýnýz?
Tamamlayamadýðýnýz ama bu kez devam
ettirmek istediðiniz hangi enerjileri baþlatmýþtýnýz? Hangi ruh grubuna dâhildiniz?
Ebeveynleriniz kimlerdi? Onlarýn torunlarý
olmak için belirli ruhsal anlaþmalar yaptýnýz
mý? Bu durum sizin düþündüðünüzden çok
daha sýk meydana gelir. Yaþamýnýzýn "giriþ
enerjisinin" planlanmasý sýrasýnda yapýlmasý
gereken daha pek çok þey vardýr ve her bir
yaþam potansiyeli kendine özgü ve farklýdýr.
Sözü edilen bu planlar siz perdenin benim
olduðum tarafýndayken "Tanrý'nýn aklýna sahip olduðunuzda" yine sizler tarafýnda yapýlýr.
Ýnsanlar, "Baþýna þunlar gelecek, yapman
gereken de þu" diyen herkes için geçerli bir
ruhsal kullanma kýlavuzu olmamasýndan
hoþnut deðildirler. Beni dinleyin sevgili var-

SEVGÝ DÜNYASI

lýklar, insanlar böyle bir muamelenin çok ötesine geçen saygýyý hak ederler ve görürler.
Sizin tüm çocuklarýnýz ayný mý? Çocuklarýn
nasýl yetiþtirilmesi gerektiðini anlatan kitaplarda yazýlanlar sizin çocuðunuz için geçerli
bir reçete veriliyor mu? Bunun cevabý
hayýrdýr çünkü her bir ruh tümü ile kendine
özgüdür. Bununla birlikte, sanki tüm insanlar
ruhsal torna makinesinden çýkmýþçasýna birbirinin aynýsýymýþ gibi, insanlar yine de
ellerinde bir yapýlacaklar ve yapýlmayacaklar
listesi olsun isterler. Hayýr. Bunun yerine Ruh
her bir ruhu kendine özgü seçim hakký ve
muazzam miktarda enerji seçimleri ile onurlandýrmaktadýr.
Büyük Sanatçýlar
Ýnsanlarýn dünyada kazandýklarý belirli bazý
özellikleri vardýr ve biz bunlara yaratýcý özellikler diyeceðiz. Bunlar neredeyse kuantum
özelliklerdir ve tamamlanmalarý için çoðu
zaman birkaç yaþam gerekmektedir. Bu
yaratýcý ruhlarýn baþýna sýklýkla gelen þey ise,
bunlarýn sanki yaratýcý döngülerini tamamlayabilmeleri için birçok yaþamý arka arkaya
tecrübe etmeleri gereðidir. Tanýnmýþ
sanatçýlar yeniden dünyaya geldiklerinde yapmak istedikleri ilk þey ellerine bir fýrça alýp
önceki yaþamlarýnda baþlamýþ olduklarý iþe
devam etmektir. Meþhur besteciler, tanýnmýþ
þairler ve heykeltýraþlar yeniden dünyaya
gelirler ve aynen eskide olduðu gibi devam
ederler! Bu aslýnda çok bariz bir durumdur
ama sizler yine de bunu toplumsal yöntemlerinizle inkâr edersiniz.
Öyleyse yaratýcý insanlar diðerlerinden daha
farklý olurlar ve onlarýn çözmeleri gereken
bilmece birleþtirilmiþ bir dizi yaþam
sayesinde gezegene en büyük sanat
hazinelerini kazandýrmaktýr ama bu insanlar
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bilmeceyi yine de "içlerinde taþýdýklarý çok
deðerlidir ama kimse bunun farkýnda deðil"
þeklinde çözmeye çalýþýrlar. Belki dikkatinizi
çekmiþtir, belki çekmemiþtir ama daha önceden yaþamýþ ve yeniden gelmiþ olan büyük
sanatçýlarýn önemli bölümü omuzlarýnda ciddi
bir yük taþýmaktadýrlar ve bu da kendi deðerini bilmemektir. Planý görebiliyor musunuz?
Kiþisel olarak keþfedilmek için gerekli olgunluða eriþilmiþtir, öyle deðil mi? Þimdi Doðum
Rüzgârý'nda duran ve geçen sefer baþlamýþ
olduðu iþi tamamlamaya hazýr olan insaný
gözünüzde canlandýrabiliyor musunuz?
"Tanrý'nýn aklýný" kullanabiliyorken besteleyeceði müziði duyduðunda onun yüzünde bir
gülümseme vardýr çünkü buraya geldiðinde o
müzikle birlikte varacaktýr.
Doðum Rüzgârý'nda durduðunuzda, siz
tamamlanmamýþ enerjilerinizle tümüyle ve
tam olarak kendine özgü bir yaratýksýnýz.
Olgunluða ulaþacak olan insani özellikleri
yaratmak için dünyada tek bir yaþamdan daha
fazlasýna gerek vardýr. Hattâ yaratýcý olmayanlarýnýz bile (yani çoðunuz) tam olarak
tamamlanmamýþ bir þeyi baþlatmýþ olma
kökenine sahiptir. Bu bazen iliþkilerde söz
konusudur, bazen de öðretme ve öðrenme için
ortaya çýkar. Yaþlý ruhlar bu geliþ gidiþlerde
çok iyidirler ve buradaki mevcudiyetleri
dolayýsý ile dünyayý yavaþça deðiþtirirken her
geliþlerinde tam bir önce býraktýklarý yerden
devam ederler. Yaþlý ruh, "Doðrusal zamanýn
halýsý üzerine ýþýðýn tohumlarýný" ekmektedir
ve bunu yaparken bir sonraki yaþamý için
dünyaya geri döndüðünde tam da bu olgun
bilgelik bitkilerinin hasadýný yapacaðýnýn
farkýnda bile deðildir."
Bu nedenle sevgili varlýk, siz buraya boþ
bir sayfa olarak gelmezsiniz ama aslýnda sizin
bunu zaten bilmeniz gerekir deðil mi? Yaþlý
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ruh bunu hisseder. Buraya tümüyle boþ bir
sayfa olarak gelenler sadece ilk kez dünyaya
gelenlerdir ve bir sonraki rüzgârdan söz
ederken bununla ilgili olarak konuþacaðýz.
Ama bu celseyi þimdi okuyanlar ve dinleyenler yaþlý ruhlardýr. Her biriniz dünyada geçirilen yaþamlardan kazanýlmýþ tecrübelerle dolu
olan ruhsal kavanozunuzla birlikte ve hattâ
bazen "kendi üstatlýðýnýza uyanma" özelliði
ile birlikte geldiniz.
Akaþ Okuyucularý
Sizin akaþýnýzý okuyabilen bazý insanlar
vardýr. Ama doðrusal bir dosya dolabýnýn
aksine bu insanlar yaþam süresini doðrusal
olarak okuyamazlar. Bunun yerine böyle okumalarda sizin açýnýzdan önemi veya hikmeti
olan enerjik yaþamlar öne çýkarlar. Bunlar
sizin bir þeyler baþarmýþ olduðunuz veya
maalesef baþaramamýþ olduðunuz yaþamlardýr. Bunlar erken ölüm, çocuklarýn kaybý
veya savaþ alaný tecrübeleri gibi dramatik
olaylarýn söz konusu olduðu yaþamlardýr.
Bunun hepsinin temelinde enerji ve potansiyeller vardýr. Bu husus çok önemlidir ve bu
nedenle de daha sonra yine duyacaksýnýz.
Þimdi Doðum Rüzgârý'nda duruyorsunuz ve
gezegene geri gelmek üzeresiniz. Geçmiþ
tecrübelerinize ve "kim olduðunuz" mührüne
dayalý olarak tüm potansiyeller ve olasýlýklar
ortaya serilmiþtir. Siz dünyanýn ruhsal
ailesinin bir parçasý olarak geri geliyorsunuz
ve zaten sizin ruh grubunuzun yaptýðý þey
budur. Nerede olacaksýnýz? Cinsiyetiniz ne
olacak? Benim için anlatýlmasý en zor olan
þey planlamanýn doðrusal olmadýðý ve sizin
her þeyi mantýksal mali tabloda olduðu gibi
göremeyecek olmanýzdýr. Bu iþ enerji temellidir ve çok sýklýkla baþkalarý tarafýndan etkilenmektedir. Bu nedenle bu da aile tabanlýdýr.

Geçmiþ bir yaþamýnýzda ruhsal gerçeðe
uyanmýþ iseniz, bunun sizin bir sonraki
yaþamýnýzý çok güçlü þekilde etkilemesi
yönünde çok kuvvetli potansiyel vardýr.
Dolayýsýyla yaþlý bir ruh, genç bir ruhun gitmeyeceði, gitmek istemeyeceði bir yere
kolaylýkla gidebilir. Tüm bunlar Doðum
Rüzgârýndan önceki planlama aþamasýnda
olur ve siz bunun için hazýrsýnýz. Siz gerçekten buna hazýrsýnýz. Dinleyin: Hiçbir insan
ruhu istemeyerek veya gönülsüzce veya ceza
olarak dünyaya gelmez. Belki de sizin bu
ifadeyi ezberlemeniz iyi olur.
En Büyük Deðiþim
Yaþlý ruh, dünyaya gelmeden hemen önce
Doðum Rüzgârýndaki enerji son 20 yýlda
gerçekleþmiþ olanlar nedeniyle tümüyle farklýdýr. 2013 ve sonrasýndaki yeni enerjide ruhsal amaç ile dolu olan ruhsal kütüphanesi ile
buraya geri gelen yaþlý ruh bu süreçte kendisini gayet rahat ve huzurlu hisseder. Bu
yaþlý ruh sezgisel olarak daha önce yaþamýþ
olduklarýný tam olarak hatýrlamaktadýr. Bu
söylediðimi duydunuz mu? Bu geçen seferkinden farklýdýr. Bu son yýllarda gerçekleþmiþ
olanlarýn bir sonucudur. Siz aslýnda kurallarý
deðiþtirdiniz!
Yaþlý ruhlar daha genç bir ruhu çekiþtirip
ittiren enerjilere maruz olmayacaktýr. Yaþlý
ruh daha önceki eski enerji içinde yapamamýþ
olduðu þeyleri bu kez ve bu enerjide yapabilmek için planlamanýn bir parçasý olarak
kararýný vermiþtir. Bunun þimdi mümkün
olmasýnýn nedeni ise yeni yaþamýn erken aþamalarýnda ruhsal kavanozun sezgisel olarak
açýlmasýný planlanabilecek olmasýdýr. Yaþlý
ruh þimdiden bunu bilebilir ve þu anki
yaþamýnýn sonundan önce bunu planlayabilir
çünkü sezgisel olarak bu yaþamýnda gelecek
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yaþamýnýn nasýl olacaðý hakkýnda bilgisi
vardýr. Sevgili varlýklar, iþte fark budur. Bu
"sezgisel ruhsal mantýðýn" baþlangýcýdýr.
Bundan önceki celselerde size yeni insanlarla sizin gibi eski enerjinin içine doðmuþ
olanlar arasýndaki bazý ilginç farklardan söz
etmiþtik. Aydýnlanmaya ve bilgiye uyanmanýn
söz konusu olduðu pek çok yaþam süresi
geçirmiþ olma nedeniyle yaratmýþ olduðunuz
DNA deðiþikliklerinden ve bunun sizin bir
sonraki yaþamýnýzda çok farklý bir çocuk
olmanýza yol açacaðýndan söz etmiþtik. Bu
çocuða okuma öðretilmesine gerek olmayacak çünkü o nasýl okuyacaðýný hatýrlayacak; o
çocuk daha erken yürüyecek ve daha erken
konuþacak çünkü bunlarý hatýrlayacak. Bunun
nedeni DNA'daki köprünün eskide olanla
þimdi olan arasýndaki baðlantýyý saðlamaya ve
tamamlamaya baþlamasýdýr. Bunun anlamý
DNA'nýn kuantum olarak kendi orijinal durumuna dönmeye baþlýyor ve dolayýsýyla çok
daha etkili ve verimli çalýþacak olmasýdýr.
Bunu ilk önce çocuklarda göreceksiniz sevgili
varlýklar ve bunun görülmesi için mikroskop
gerekeceðini de düþünmeyin. Aslýnda bunlarýn kanýtlanmasý için sosyologlara danýþmanýz ve sormanýz gerekecektir. Çünkü bu ilk
önce insan davranýþýnda bir deðiþiklik olarak
ortaya çýkacak ve görülecektir.
Bu nedenle de yaþlý ruhlar yeniden en baþtan baþlamaya ve her þeyin öðretilmesine
ihtiyaç duymayan insanlar. Bundan dolayý
sezgisel geçmiþ yaþam tecrübelerine sahip
olarak geleceklerdir. Bu insanlarýn beyinleri
geliþtikçe kim olduklarýný bile hatýrlayabilirler
(daha önce burada bulunmuþ olan yaþlý ruhlar). Ýþte bu, özellikle 2013 sonrasý için, yeni
enerjinin vaadidir. Çocuklarýnýz ve torunlarýnýz gelip büyüdükçe onlarýn birçoðunda
deðiþiklikler göreceksiniz. Savaþ veya Tanrý
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tarafýndan imha edilen dünyanýn utanç verici
lekesi yeni gelenlerin enerjileri arasýnda yer
almayacaktýr. Onlara vaat edilen þey kuantum
keþiflerinin yeni ve haritasý çizilmemiþ bölgelerine gidiþtir. Bunun için onlarýn tümüyle
yeni alet takýmlarýna ihtiyaçlarý olacaktýr.
Bunun Ýçinden Geçenler Kimlerdir?
Sizler hepiniz bu rüzgâra iþtirak ettiniz. Bu
odadaki herkes buna iþtirak etmiþtir. Yaþam
derslerinin ve potansiyellerin ne olduðunu,
daha sonra olmasý gerekenleri ve daha önce
olanlarý bilerek orada durdunuz. Bunlar hata
deðildi sevgili varlýklar. Bunlar kendi
ruhunuz için yapmýþ olduðunuz planlarýn ve
potansiyellerin sonucudur.
Þu anda bu odada ilk kez dünyaya gelmiþ
olan hiç kimse yoktur (sonra izah edilecek).
Bununla birlikte, bunu dinleyen ve okuyan
herkes klasik anlamý ile yaþlý ruh deðildir yüzlerce kez dünyaya gelip gitmiþ olanlar. Siz
daha önce burada bulundunuz ve bu süreçten
pek çok kez geçmiþ olan biri olarak kabul
ediliyorsunuz. Sizin bu konulara ilgi duymanýzýn nedeni de bu aslýnda. Hiç bu konu
hakkýnda düþündünüz mü? Bununla birlikte,
aranýzda bu bilginin anlaþýlmasý baðlamýnda
büyük farklýlýk ve çeþitlilik var. Bu husus çok
farklý biçimde düþünülmektedir. Bazýlarý bu
süreci uyuyarak geçirirken, diðerleri bu süreç
tarafýndan ruhsal olarak uyandýrýlýr. Bu sizin
seçmiþ olduðunuz yolun neresinde
olduðunuza baðlýdýr. Yine ifade ediyorum ki,
her yol kendine özgüdür.
Varlýk Rüzgârý
Þimdi Varlýk Rüzgârý'na geldik. Siz buna
yaþam diyorsunuz ve özelliklerini þöyle ifade
edebiliriz. Birincisi, ruhsal yetkili merciler
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tarafýndan size ne söylenmiþ olursa olsun, siz
buraya ceza çekmek için, ceza olarak gelmediniz. Buraya test edilmek üzere gelmediniz.
Bazen hayatýnýzý bir test olarak nitelendiririz
ama bu enerjinin testidir, sizin deðil. Bu
durumda Gaia gezegenin enerjisini ölçer ve
sonuçlarý zamanýn ve varlýðýn - Büyük
Merkezi Güneþ - dokusuna bildirir. Söz
konusu olan Kristal Að aracýlýðý ile dünyanýn
titreþiminin ölçümüdür ve bu þimdiye kadar
pek üzerinde konuþmadýðýmýz çok daha
büyük bir senaryo içinde bir rol oynar.
Bu nedenle, test insanlarýn bilinçleri yolu
ile dünya ölçümlerini deðiþtirip
deðiþtiremedikleridir. Ýþte test budur. Yine
ifade ediyorum ki, insanlar buraya test
edilmek üzere gelmezler ve sizler aslýnda bir
aile olarak buradasýnýz. Doðum Rüzgârý ile
Yaþam Rüzgârý arasýndaki köprü belli belirsiz
deðildir. O noktada gerçek hakkýnda
bildiðiniz her þeyi kenara alýrsýnýz ve bloke
edilmiþ olarak buraya gelirsiniz. Siz Doðum
Rüzgârýna adým attýðýnýzda, artýk evrenin bir
parçasý olduðunuzun farkýnda olmazsýnýz.
Tanrý'nýn bilincine olan baðlantý bu noktadan
itibaren yoktur. Nereden geldiðinizi ve neler
görüp geçirmiþ olduðunuzu hatýrlamazsýnýz.
Daha yeni olan enerji sizleri bu gerçekleri
hatýrlamanýn sezgisel potansiyeline uyandýrmýþtýr. Bunlar gerçekte akaþýnýzda bulunmaktadýr ama ancak niyet yolu ile kullanýlabilir
hale gelirler. Daha önce de belirttiðimiz gibi,
bazý yaþlý ruhlar hiç uyanmazlar. Daha önceki
yaþamý çok zor ve derin geçmiþ olan bir yaþlý
ruh bu yaþamýný ruhsal þeylerden uzak duracaðý bir tatil olarak geçirir ve ilgili olduklarýný
hiç ortaya koymazlar. Ancak, sevgili varlýklar
siz onlarla karþýlaþtýðýnýzda onlarýn kim
olduðunu bilir ve bunu onlarýn gözlerinde
görürsünüz. Hattâ bazýlarýnýz onlarla evlendi-

niz bile. Onlar böyle bir toplantýya katýlmak
istemeyebilirler ama sizi ilk baþta çeken þey
tam da bunun enerjisidir.
Yaþlý Ruhun Amacý
Sevgili varlýklar, yaþamýn kendine özgü
olduðunu anlamalýsýnýz. Biz iþte bu nedenle
sizlerin gezegene yardým etmek ve buradayken ýþýk göndermek için bir þekilde uyanmanýz gerektiðini söyleyen bir kural yoktur.
Ýlla yapmanýz gereken þeyler yoktur çünkü
sistem çeþitlilik ile karmaþýktýr. Bu kez
bazýlarý sadece kim olduklarý ve nerede
olduklarý ile ilgili enerjiyi tutmak için buraya
gelmiþlerdir. Bir dahaki sefere geldiklerinde
gerekli iþi yapacaklardýr ama þimdilik sadece
yerlerini tutmaktadýrlar. Aranýzdan
bazýlarýnýzýn böyle özellikleri vardý ve bu
gezegen için gereklidir. Ruhsal bir aktarmalý
yarýþ gibi, bazýlarý sopayý hýzla taþýrlar ve
bazýlarý oturup izlerler ama hepsi olayýn bir
parçasýný oluþtururlar.
Bazý yaþlý ruhlar herhangi bir metafizik
seyahatin hiç farkýnda olmaksýzýn sadece
enerjiyi tutmaktadýrlar. Bu yaþlý ruhun
yeniden ayarlanmasý ve gençleþtirilmesi
gibidir. Ancak bazýlarýnýz, "Ben bundan hoþlandýðýmdan emin deðilim. Bu iþ bana yaþlý
bir ruhun zamanýnýn - 80 yýl veya belki daha
fazlasý - israf edilmesi gibi görünüyor." diyebilir. Sevgili varlýklar, üç haftalýk tatile gittiðinizde bu sizin için israf edilmiþ bir zaman
mýdýr? Hayýr. Seyahatten döndüðünüz de
genellikle dinlenmiþ ve yeniden tam güçle
çalýþmaya hazýr olursunuz. Olay oldukça karmaþýktýr ve siz olaylarý "sadece tek yaþam
süresi" çerçevesinde deðerlendirirsiniz. Ama
bizim için yaþam dediðiniz sadece geçip
giden bir gündür. Burada önemli olan zamanlamadýr. Nelerin iþe yaradýðý ve neyin sizin
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"yaþam süresi saatiniz" temeline dayalý
olduðu hususunda karar vermeyin. Yeni enerjide dünya üzerindeki en büyük etkiyi yaþlý
ruhlar saðlayacaktýr. En çok ve sýk burada
bulunmuþ olanlar buraya vardýklarýnda
karþýlaþtýklarý þartlar ile ilgili olarak ne yapmalarý gerektiðini en iyi bilenler olacaktýr.
Varlýk Rüzgârý Kategorileri:
Yeni ve Öðreniyor
YENÝ: Ýlk kez dünyaya gelenler her zaman
buraya varmaktadýr. Onlar buraya gelmek
zorundadýrlar çünkü gezegenin nüfusu
geometrik olarak artmaktadýr. Dolayýsýyla,
mantýk çerçevesinde düþünüldüðünde ilk kez
gelenlerin sürekli olarak buraya vardýklarýný
anlamak mümkündür. Bu apaçýk bir gerçektir.
Ama sizler ilk kez dünyaya gelmiþ olan biri
ile karþýlaþtýðýnýzda bunu bir dakika içinde
anlayabilirsiniz. Siz A dersiniz ve onlar B
olarak duyar. Siz onlara sola gitmelerini
söylersiniz ve onlar saða giderler. Onlarýn
hiçbir þey hakkýnda bilgileri yoktur ve insanlar arasýnda iþlerin nasýl yürüdüðünü hiç
bilmezler. Bir þeyin iyi mi yoksa kötü mü
olduðunu pek anlayamazlar. Davranýþýn
uygunluðu onlar için bir muammadýr ve çoðu
zaman bu hemen belli olur.
Onlar genel olarak yaþamda iþlerin nasýl
yürütüldüðünü bilmezler. Herhangi bir kimsenin böyle davranabilmesinin mümkün olabileceðini düþünmediðiniz için þaþkýnlýktan
aðzýnýz açýk kalýr. Onlar ilk kez gelenlerdir ve
insan tabiatý hakkýnda hiçbir bilgileri yoktur.
Bu insanlar baþkalarýný kandýrmak isteyen bir
insan tarafýndan kolaylýkla kandýrýlabilirler.
Böyle bir durumda yine sizin aðzýnýz þaþkýnlýktan açýk kalýr ve "Bunlar gerçekten ilk kez
mi buradalar?" diye düþünürsünüz. Evet,
onlar gerçekten ilk kez gelmiþlerdir.
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Onlar her yönden tamamiyle naiftirler ve
siz onlarý gördünüz. Onlarýn her biri burada
iþlerin nasýl yürüdüðünü ve yaþamýn nasýl
olduðunu anlamaya baþlamak için birçok kez
buraya gelmek zorunda kalacaklatýr ve bu
nedenle de onlarýn sayýsý oldukça fazladýr.
Onlarýn böyle bir toplantýya katýlmalarý beklenemez ve zaten onlarýn "insanlarýn nasýl
yaþadýðý ve neyi, nasýl yapmasý gerektiði"
konusundaki bir toplantýya katýlmalarý daha
doðru olur. Bunlarýn birçoðu kendilerini daha
iyi tanýyabilmek için psikoloðun koltuðunda
bulurlar ve hâttâ, bu biraz tuhaf olsa da,
birçoklarý psikolog olurlar. Bunun nedeni
insan tabiatýnýn onlar tarafýndan çözülmesi
gereken büyük bir gizem olduðunun farkýna
varmalarý, bu baðlamda ne kadar çok yardýma
muhtaç olduklarýný anlamalarý ve bu nedenle
de yeni gelenlere yardýmcý olmak için bu
mesleði seçmeleridir.
ÖÐRENME: Birkaç kez dünyaya gelip gittikten sonra birçoklarý gezegende iþlerin nasýl
yürüdüðü ile ilgili olarak belli bir sezgisel
farkýndalýk geliþtirirler. Böylece zamanla daha
iyi bir duygusal denge oluþur ve o insan bundan sonra bir öðrenen olur. Bu aþamadan
sonra ruhsal bilgi toplanmaya baþlanabilir.
Öðrenenler çok bariz bir kategoridir. Bunlar
potansiyel uyanýcýlardýr çünkü bunlarýn böyle
bir yere gelip, gerçeði duyduktan sonra onun
gerçek olduðunu anladýktan veya anlamadýktan sonra orayý terk etme potansiyeline sahiptirler. Eðer bu insanlar onlarýn ilgilendikleri,
bað kurduklarý bir þey olduðunu hissetmezlerse, o zaman bunun anlamý zamanlamanýn
henüz doðru olmadýðýdýr. Daha az farkýndalýk
olan bir duruma geri dönme aksiyomunu
yeniden hatýrlatmak isterim. Böyle bir dönüþ
yoktur. Dolayýsýyla, bir þey ile mutabýk
deðilseniz, bunu unuttuðunuz anlamýna
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gelmez. Bugünün aptallýðý yarýnýn bilgeliði
olabilir. Bu sadece sizin algýnýza baðlýdýr.
Zamanlama her þeydir. Ortaðým birçok
kez, "Ben niye 40'lý yaþlarýmýn ortasýnda
gerçeðe uyandým? Eðer bu 30'lu yaþlarýmda
olsaydý çok daha verimli olurdu." diye sormuþtur. Ona verdiðim cevap her þeyin zamanlama ile ilgili olduðu yönündedir. Þu anda
yaptýðýný ve ileride yapacaklarýný gerçekleþtirebilmesi için bu olay onun olmasý gerektiði yaþýnda olmuþtur. Bu konuya daha sonra
döneceðim.
Sevgili varlýklar, þu anda önümde sandalyelerinde oturanlar ve bu celseyi okuyanlarýn
hepsi öðrenen kategorisinde yer almaktadýr.
Bu kiþiler genellikle daha yaþlýca ruhlar ile
ruhsal sorulara uyanmýþ olanlardýr. Onlar
gezegende olaný hissediyorlar ve daha fazla
bilgi edinmek istiyorlar. Enerjinin deðiþtiði ve
dünyanýn onlara ihtiyacý olduðu ile ilgili bir
farkýndalýk geliþtirmiþ durumdalar. Onlar
ayrýca her yolun farklý olduðunu da biliyorlar
ve bunu þu anda bu odada sandalyede otururken veya celsenin yazýlý halini okurken
akýlda tutuyorlar.
Ýþler bu þekilde yürür yaþlý ruh. Bazýlarýnýz
"Yaratýcý içimizde" þeklindeki ruhsal gerçeðe
birçok kez uyanmýþtýr. Bazýlarýnýz daha yeni
bu yaþamýnda uyanmýþ ve yaþlý bir ruh
olduðunu anlamýþtýr. Þimdi hepiniz bu celseyi
dinlediðinize veya okuduðunuza göre, size
oyalayacak baþka bir þey söyleyeyim. Bu
sizin beklemediðiniz ve yeni enerji ile ilgili
olan bir karmaþýklýktýr.
Bir Ýleri Düzey
Karmaþýk (kompleks) Kuantum Özelliði
Bu oldukça karmaþýk olabilir ama
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bazýlarýnýz bunun için hazýr durumda. Burada
bulunan bazýlarý için bu fikir sezgiseldir
çünkü ruhsal mantýktýr. Bu konudan sadece
kýsaca söz edeceðim zira bunun hakkýnda
daha önce konuþmuþtum ama rüzgâr açýklamasýnýn mümkün olduðunca tam olabilmesi
için konunun burada gündeme getirilmesi
gerekiyor.
Size söylemiþ olduðum gibi, sizin içinizde
bir akaþ kütüphanesi bulunmaktadýr. Bunun
anlamý oradan elde edeceðiniz gerçeðin
evrensel olacaðýdýr. Fakat çok doðrusal bir
þekilde sizler kütüphanenizde olan her neyse,
bunlarýn dünyada geçirmiþ olduðunuz yaþamlarda derleyip topladýðýnýz bilgi ve tecrübeler
olduðunu da anlarsýnýz. Bu doðru mu, yanlýþ
mý? 2013 yýlý içinde bu konu hakkýnda konuþmuþtuk. Bunun cevabý sizin hangi ölçüde
kuantum duruma geldiðinize baðlýdýr.
Þimdi söyleyeceklerim çok zor ama gündeme getireceðim konunun tümüyle nonlineer (doðrusal olmayan) olmasý nedeniyle
dikkatle dinlemenizi istiyorum. Sevgili varlýklar, sizlerin Galaksinin baþka bir bölgesinden gelen yükselmiþ bir ýrk (Pleiadesliler)
tarafýndan tohumlanmýþ olduðunuz doðrudur.
Bunun anlamý ise sizde onlarýn DNA'sýnýn
olduðudur. Onlarýn bildiði her þey sizin
DNA'nýz içinde bulunmaktadýr. Þimdi konuþmanýn hangi yöne gittiðini herhalde biliyorsunuz deðil mi? Bunun anlamý sizlerin çok
büyük miktarda gerçeðe uyabilecek
olmanýzdýr ama bu gerçekler dünyada
edinilmiþ olan tecrübeler temeline dayalý
olmayacaktýr. Onun yerine bunlar sizlere
onlardan geçmiþ bilgilerdir. Bu bizim size
akaþ ile ilgili olarak öðretmiþ olduklarýmýzýn
çok ötesine geçmekte ve bir ruhsal kuantum
akaþ meselesine getirmektedir.
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Þimdi aranýzdan bazýlarý, "Öyleyse biz
bununla donatýlmýþ olarak geliyoruz, öyle
deðil mi? Hattâ ilk kez gelen birinde bile bu
bilgiler olmalýdýr. O zaman biz bunlarý niye
hatýrlamýyoruz?" sorusunu ortaya atacaklardýr.
Bunun cevabý ise þöyledir: Yeni enerjide
(2013 sonrasýnda) bazýlarý bizim "kuantum
akaþik aletler" dediðimiz þeyleri kullanmaya
baþlayacaktýr. "Akaþ içinde madencilik yapmak" (bu terimi daha önce de kullanmýþtýk)
ve "kuantum akaþik miras" fikri de bu aletler
içine dâhil olacaktýr ve bu da orijinal galaktik
ata bilgilerinin hatýrlanmasýnýn baþlangýcýný
oluþturacaktýr. Bu zamanla dünyada kuantum
keþfe yol açacaktýr. Ýnsanlar evrimlerinde
daha kuantum hale geldikçe bu yeni aletleri
kullanabilmeye baþlayacaklardýr. Bu DNA ile
ilgilidir ve bu konu hakkýnda birçok kez
konuþtuk. Burada söz konusu olan durum
"hatýrlamaktýr". Ancak bunlar aranýzdaki en
yaþlýlardan baþlayarak ortaya çýkacaktýr
çünkü bunun gerçekleþmesi için mutlaka
"Ýçerideki Tanrý"nýn farkýna varýlmasý gerekmektedir.
Karma
Peki, karma burada iþin içine nasýl giriyor?
"Dünyaya daha yeni gelmiþ olan" statüsünü
arkada býrakmýþ olan öðrenenin artýk karmasý
vardýr ve üzerinde çalýþýlmasý gereken büyük
bir enerjidir bu. Öyleyse bunun ne olduðunu
açýklayalým.
Karma bir yaþamdan öbürüne devam eden
"sonlandýrýlmamýþ aile grubu enerjisidir".
Karma insaný yaþam boyunca iter ve çeker ve
yazgý ile hiç ilgisi yoktur. Aslýnda yazgý ile
deðil de yatkýnlýk ile çok alakalýdýr. Eðer
çevrenizde çok fazla karmik enerji varsa,
belirli þartlar oluþtuðunda saða veya sola gitmeye bir yatkýnlýðýnýz olur. Bu geçmiþin ener-
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jileri temeline dayalýdýr ve çoðunlukla insanlararasý iliþkilerden kaynaklanýr.
1993 tarihinde Kryon'un birinci kitabý olan
"Bitiþ Zamaný" yayýnlandýðýnda size bu bilgileri vermiþtik. O zaman size yaþlý ruhlara
artýk karma enerjisinden kurtulma ve yaþam
içinde kendi yollarýný takip ederek eski ile
savaþmak yerine kendi istedikleri enerjiyi birlikte yaratma izni verildiðini söylemiþtik.
Þimdi de size karmanýn öðrenmenin eski bir
yolu olduðunu ve sizlerin bunun ötesine
geçmiþ olduðunuzu söylemeye devam ediyoruz.
Karmik enerji ondan vazgeçmeye hazýr
olmayanlar için hâlâ bir gereksinimdir ve
onlarýn karma temeline dayalý dersleri almaya
ihtiyaçlarý vardýr. Dünyaya ilk kez gelenler
için karma söz konusu deðildir zira ruh henüz
gelmiþ olduðu için kullanabileceði eski enerji
yoktur. Tam da bu nedenden bu varlýklarýn
hiçbir þeyden haberleri yoktur. Ýkinci veya
üçüncü kez geldiklerinde onlar da olaðan
yaþamdan kendi karmalarýný yaratmaya
baþlarlar ve bu onlarý daha sonra yapacaklarý
þeyleri yapmaya iter.
Yaþlý ruh karmadan vazgeçtiðinde, baðlantýyý tümüyle kesmiþ olur ve bir sonraki sefer
dünyaya geldiðinde de artýk karma söz
konusu deðildir. Yine ifade ediyoruz ki, burada "Bugün kendi ruhsal DNA'nýn örüntüsü
içinde yaratmýþ olduðun sonsuza kadar kalýr"
þeklindeki kuantum özelliði söz konusudur.
Bunun bir sonraki yaþamda yeniden yapýlmasý gerekmemektedir. Yine söylüyoruz, bu
yazgý deðildir ama bilmelisiniz ki, bu yaþamda yaptýklarýnýz gelecek yaþamýnýzý þekillendirmektedir ve yeni enerji içinde bu çok
önemlidir.
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Kontratlar
Sizinle þimdi kontratlar hakkýnda konuþmak istiyorum. Kelimenin kendisi yanlýþ
anlaþýlmaktadýr. Dünyada bir þey yapmak
üzere bir ruhsal sözleþme yapmýþ gibi mi
hissediyorsun kendini? Bazýlarýnýz dünyaya
varýrlar ve "Ben burada yapmam gerekeni
yapmak üzere buradayým çünkü bu benim
kontratým" diye düþünürler. Bu durumda, siz
görünüþte sözleþmenizin gereklerini yerine
getirirken, birden baþka bir kiþi ortaya çýkýp
size baþka bir kente taþýnmanýzý gerektiren iyi
bir teklif yaparsa siz ne yapacaksýnýz? Bu
ruhsal bir teklif de olabilir ve bu sayede siz
insanlara çok daha fazla yardým edebilecek
bir konuma geliyor da olabilirsiniz. Eyvah!
Ýþte büyük bilmece ortaya çýktý. Þimdi sizin
ruhsal kontratýnýza ne olacak?
Bir bölümünüz , "Ben burada kalmalý ve
yapmak için geldiðim iþi yapmalýyým" fikri
yönüne çekilirken, diðer bir bölümünüz ise
kararsýzlýk içinde kývranmaktadýr.
Nihayetinde zor bir mücadele sonunda
kararsýzlýðý yener ve "Benim kontratým burada kalýp iþimi yapmaktýr. Durum ne olursa
olsun ben Tanrý ile yaptýðým sözleþmenin
gereklerini yerine getireceðim." dersiniz.
Size þimdi hatýrlamanýz gereken bir sözcük
söyleyeceðim. Saçmalýk! Sizin kontratýnýz
görünmez mürekkeple yazýlmýþtýr. Dinle beni
yaþlý ruh: Yaþamýnýn her bir günü için
yeniden yazýlabilecek (deðiþtirilebilecek) olan
ruhsal bir yol vardýr. Bunu biliyor muydunuz?
Bu birlikte yaratmanýn özüdür. Sizin tek kontratýnýz burada bulunmaktýr ve siz bu satýrlarý
okurken bu sözleþmenin gereklerini yerine
getiriyorsunuz. Öyleyse ruhsal kaleminizi
elinize alýn ve her gün ihtiyacýnýz neyse onu
yazýn. Eðer eþzamanlýlýk ortaya çýkar ve sizi
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baþka bir yere alýp götürürse, bunu gerçeðe
uygun olarak yorumlayýn ve algýlayýn - sizin
aslýnda istemiþ olduðunuz buydu. Gerçek
oluþurken onu hissedin. Sezgisel hislerinizin
size çizdiði patikayý takip edin ve o gün için
yeni bir kontrat yazýn ve unutmayýn ki, bu
yeni yazdýðýnýz kontrat yarýn yeniden ortadan
kaybolabilir ve siz onun yerine daha iyi bir
þey yazabilirsiniz.
Yaþlý ruh eline hiçbir zaman böyle fýrsat
geçmemiþti. Bu yeni enerjide Varlýk
Rüzgârý'ný ihtiyaçlarýnýza uygun olarak
deðiþtirebilirsiniz. Bundan sonraki birkaç yýl
boyunca bu gezegende kolektif olarak birçok
husus hakkýnda kararlar vereceksiniz. Çok
yavaþ aþýnma nedeniyle ölmekte olan eski
enerji sayesinde üstünlük size geçecektir.
Bundan böyle daha fazla dürüstlük olacaktýr ve bunu yaþlý ruhlar yaratacaktýr. Bazen
yaþlý ruhlar çok hýzlý bir þekilde uyanan genç
bedenlerde enkarne olacaklardýr. Dünyanýn ne
olduðu ile ilgili esas plan þekillenmeye baþlamak üzeredir. Daha fazla sýnýr kalkacak ve
hükümetler bu gezegende bundan önce hiç
görülmemiþ olan yeni bir birlik prensibini
anlamaya baþlayacaklardýr. Bu olaylar dünya
üzerinde gerçek barýþýn tohumlarýný yaratacaktýr. Orta Doðu bile deðiþecektir.
Bunu daha önce de söylemiþtim: Ýleriki
zamanlarda yaþayan nesiller geriye baktýklarýnda 2012 yýlý öncesi her þeyi "Barbarlýk
Dönemi" olarak tanýmlayacaklardýr. Siz
gerçek anlamdaki uygarlýðýn 2013 yýlýnda
baþladýðýný göreceksiniz. Bu bundan sonraki
üç nesil içinde ortaya çýkacak olan iþaret ve
ayýrma noktasý ile ilgili bir vaattir. Bunun
hakkýnda düþünün. Ýnsan tarihi her zaman
savaþ ve fetih ile ilgili olmuþtur. Ancak, sizler
artýk bir köþeyi dönmek üzeresiniz. Eski ener-
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ji yavaþça ölürken, yaþamýn devamý birlik ve
iþbirliði sayesinde mümkün olacaktýr. Bilmem
dikkatinizi çekti mi ama bu iþler zaten gezegende olmaya baþladý bile.
Varlýk Rüzgârý bilmecesini çözmeye
uðraþan sensin yaþlý ruh. Ve sen artýk karmaya tabi olmadýðýn gibi kontrata da baðlý
deðilsin. Bunun yerine sen artýk tezahür moduna geçtin. Belki sana öyle görünmeyebilir
ama buna fýrsat taný. Bunu daha önceden de
söylemiþtik: Sizler yaþamý sürdürme mücadelesi modundan çýkýp her þeyden dolayý endiþe
etmekten vazgeçerseniz, bir süre sonra ister
istemez tezahür moduna gireceksiniz. Endiþe
modu sizin ebeveynlerinize öðretilmiþ olan
þeydi. Siz bunu miras olarak aldýnýz ama bu
aydýnlanmýþ varlýklarýn iþi deðildir. Bunun
yerine aydýnlanmýþ varlýklar ihtiyaçlarý neyse
onu tezahür ettirirler ve sahip olmadýklarý þey
hakkýnda kaygý duymazlar. Çünkü bilirler ki,
ona ihtiyaç duyduklarýnda o þey eþzamanlýlýk
süreci ile onlara gelecektir. Bu insanýn içindeki ilâhi bilgeliðe güvenen ve prim veren
aydýnlanmýþ düþünce tarzýdýr.
Geçiþ Rüzgârý
Son rüzgârýmýz Geçiþ Rüzgârýdýr. Siz buna
ölüm adý veriyorsunuz. Bu konuda size
bilmediðiniz ne söyleyebilirim ki? Biliyor
musunuz, belki de söyleyecek çok þeyim
vardýr. Birincisi, kurallar: Bilmediðiniz þeyi
bilmezsiniz. Onun ne zaman olacaðýný bilemezsiniz. Bizim sizden bazýlarýný çok uzun
süreyle burada tutmak gereðini duyduðumuzu
biliyor muydunuz? Bunun nedeni o kiþilerin
baþlatmýþ olduklarý þeyi henüz tamamlamamýþ
olmalarýdýr. Bazýlarýnýz için ise kendi planlarýnýn gereklerini yerine getirmeleri için
geçiþin aslýnda mümkün olduðunca kýsa süre
içinde gerçekleþmesi en hayýrlýsýdýr. Bu insan-
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larýn kýsa süre içinde genç bir bedenle gezegende yeni bir yerde olmalarýna ihtiyacýmýz
var. Bu insanlarýn akaþik bilgilerinin erken bir
dönemde uyanmasý ve þu anda geliþmekte
olaný geliþtirmeye devam ettirmeleri gerek.
Çünkü bunun için gerekli olan gençlik enerjisine sahip olacaklar o zaman.
Tam planladýðýnýz gibi belirli görevlere
talip olabilmek için sizlerin belirli bir yaþta
olmanýz gerekmektedir. Olaylara bizim bakýþ
açýmýz ile baktýðýnýzda apaçýk olarak
görülebileceði gibi baþka nedenlerden dolayý
sizin genç olarak burada bulunmanýz gerekiyor. Öyleyse siz ne zaman ayrýlacaðýnýzý
bilmiyorsunuz. Bu geçiþ ile ilgili korkularý
atýn üstünüzden ve derin anlamlarý olan ve
perdenin bizim tarafýnda iken sizler tarafýndan geliþtirilmiþ olan nedenleri anlayýn.
Enerjiyi transfer edeceðiniz ve yeniden geçiþi
gerçekleþtireceðiniz zaman tam da bu uyanma
süreci size karar vermekte yardýmcý olacaktýr.
Size þimdiye kadar muhtemelen düþünmemiþ olduðunuz bir özellik söyleyeceðim.
Ölüm korkutucudur. Bedensel anlamda
yaþamý sürdürmek için inanýlmaz bir iradeye
sahipsiniz. Herhangi bir kimsenin, þeyin hattâ
bakterinin bile en son isteyeceði þey ölümdür.
Yaþamý devam ettirme güdüsü sizi yaþamý
devam ettirmeye iter ve hiç kimse korku
olmaksýzýn ölüme gitmez. Bu aynen böyle
olmaya devam edecektir ve böyle de
olmalýdýr. Ama bizim size vermek istediðimiz
bir hediye var ve sizin bundan haberiniz yok.
Geçiþ anýnda, kalbiniz durduðunda ve siz
son nefesinizi verdiðinizde, biz orada oluruz.
Büyük Merkezi Güneþ'ten gelen tüm melekler
de oradadýr ve sizi huzura kavuþturan bir ýþýk
yakarlar. Bu öylesine muazzam bir huzurdur
ki, onun yanýnda hiçbir korku var olamaz.
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Çok kýsa bir an içinde her þeyin yerli yerinde
olduðunu anlarsýnýz. Buna ruhsal anestezi de
diyebilirsiniz ama biz buna Yaratýcýdan bir
hediye diyoruz.
Öyleyse, bizim durduðumuz noktadan,
kuantum duruþ noktasýndan bakýldýðýnda
Geçiþ Rüzgârý çok güzeldir. Bu yaþamla
iþinizin bittiðini kavradýðýnýz andýr bu. Bu
sadece bir an sürer ve sonra biter. Bundan
sonra siz üç günlük bir kim olduðunuzu hatýrlama sürecine girersiniz. Bir bölümünüz hâlâ
gezegende, bir bölümünüz ise bizimle birliktedir. Her þey güzeldir.
Bazý insanlar ölüme çok yaklaþtýklarý bir
tecrübe yaþamýþlardýr ve burada gördüklerini
ellerinden geldiðince anlatmaya çalýþmýþlardýr
ama hepsinin üzerinde ortak olduklarý konu,
olaydan sonra farklý bir insan olduklarýdýr.
Evet, sevgili varlýklar, onlar onun bir
parçasýný gördüler; onlar yaratýcýnýn bir
parçasýný gördüler ve geri geldiklerinde size,
"Buna inanmayacaksýn. Bir an için ölmüþtüm
ve o anda þarký söylendiðini duydum ve ýþýk
gördüm." dediler. Ýsterseniz ona sorun ve
onlar da anlatsýnlar. Ýþte bu bizim þimdiye
kadar hiç sözünü etmediðimiz geçiþ hediyesidir. Sevgili varlýk, ölümde acý yoktur. Acý
hissedenler arkada kalanlar ve gidenlerin
nerede olduðunu bilmeyenlerdir. Onlar
gidenin sonsuza kadar yok olduðunu düþünürler ama bu doðru deðildir. Yýllar boyunca
kaybetmiþ olduðunuz ruhlar da sonsuza kadar
gitmiþ, yok olmuþ deðillerdir sevgili dinleyiciler ve okuyucular. Kaybetmiþ olabileceðiniz
ebeveynlerinizin son nefesinize kadar sizinle
birlikte olacaðýný biliyor muydunuz? Onlar
tüm süreç boyunca elinizi tutarlar. Bu çok
karýþýktýr ama ayný zamanda çok güzel, çok
boyutlu ruh gruplaþmasý sisteminin parçasýdýr.
Bazýlarýnýz benim haklý olduðu biliyor çünkü

onlar bunlarý zaten hissetmiþlerdi.
Ýnsanlar, ruh grubunuzun ayný anda farklý
birkaç yerde olabileceðini bilmelisiniz. Bu
bilgiyi size daha önce zaten vermiþtik. Ruhlar
gezegenin baþka bir yerinde bedenlenmiþ
insan olarak enkarne edilebilirler ve ayný
zamanda sizin rehber olarak algýladýðýnýz
þekilde sizinle birlikte olabilirler. Burada
"nasýl" sorusunu sormayýn çünkü sizin
gerçekliðinizde bunun cevabýnýn bir anlamý
olmayacaktýr. Bu çok güzel bir sistemdir.
Ölümün acýsý yoktur!
Sevdiðiniz birini kaybederseniz, þunu hatýrlamanýzý istiyorum: Onlar sessiz, soðuk ve
sonsuza kadar yok olmuþ gibi görünebilirler
ama bu sadece 3 boyutta böyle görünmektedir
ve gerçeði yansýtmamaktadýr. Onlar hayatta
ve iyidirler, size bakmaktadýrlar ve size temsil
ettikleri sevgi enerjisini görmeniz için ricada
bulunmaktadýrlar. Onlar yok olmuþ, gitmiþ
deðillerdir.
Bugün tartýþýlmasý gereken Üç Rüzgâr budur. Bunlar hakkýnda konuþmayý çok severim
çünkü bana her zaman çok yakýndýr bu konular. Ben her üçü ile sürekli birlikte çalýþýrým
ve þu anda da çalýþmaya devam ediyorum.
Kryon olan enerji bir gruptur. Bu aynen sizin
hepinizin olduðu gibidir çünkü siz de bu özelliklere sahipsiniz. Ben þu anda Doðum
Rüzgârý'nda çalýþmakta olan bir grubun
parçasýyým. Diðer taraftan, ben þu anda geçiþ
sürecini gerçekleþtirmekte olanlara da hoþ
geldiniz diyorum. Bu sizin olan Yüksek
Benliðiniz aracýlýðý ile Ruhun oynadýðý
roldür. Ýçinizdeki Tanrý'yý keþfedin. Bunu
yaptýðýnýzda, siz de planýn çok güzel olduðu
görecek ve anlayacaksýnýz sevgili varlýklar.
Ve öyledir. KRYON.
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