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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Ýyi olmak, iyilikte devam etmek, sevmek, sevmekte devam etmek...
bundan daha hayýrlý, bundan daha güzel ne olabilir ki... Elbette
konu iyilikse, tecrübelerle geliþtirdiðimiz aklýmýzý kullanarak, iyiliðin Güneþ gibi yakýcý olabileceðini bilerek ve sýnýrlara dikkat
ederek dilediðimiz kadar iyilik yapabiliriz. Ama konu sevgi ise kutsallýk alanýna adým attýðýmýzdan, bildiðimiz sýnýrlar ve yasaklar bir
iþe yaramaz. Sevgi gömleðini giymiþ kiþinin aklý, ruhu ve bedeni
varedildikleri ortama kavuþuverince artýk onu tutabilene aþkolsun.
Gönüllerden gönüllere, planlardan planlara, boyutlardan boyutlara
geçer durur nefesi yettiðince dilediði gibi. Zararsýzlýðý bilen ve buna
önem veren bir varlýða bütün kapýlar açýlýr ardýna dek. Gönlünün
kýrýlmasýndan korkmaz; çünkü gönlü kýrýlamayacak kadar saðlam ve
güvenli, Sultaný’ný aðýrlayacak kadar temiz ve geniþtir. Bu duruma
O’nun gerçekleri ile varýlýr þüphesiz, onlarý bilerek ve uygulayarak.
Ama her þeyden önce O’nun varettiklerini ayýrt etmeksizin, sabýrla,
saygý ile severek o duruma geçebiliriz. Onlarý bölmeden, sýnýflamadan, ayýrmadan; sevgimizi anlamasalar, farklý tellerden ses
verseler dahi.
Bunun daha üst noktasý, insan kardeþlerini evladýndan, babasýndan daha çok sevebilmesidir kiþinin. Bizlerin ailesi bu hayatýmýzda
içinde bulunduðumuz aile ile sýnýrlý deðildir hiçbir zaman. Baþka
hayatlarda baþka ailelerimiz, baþka sevdiklerimiz vardý. Onlar yok
mu oldular yoksa yabancý gibi gördüðümüz diðer insanlarýn arasýnda bir yerdeler mi? Biz insanlar kocaman bir aileyiz. Ayýrdetmeden
sevenler için bu o kadar olaðan bir þeydir ki... Onlar sevgi denizine
dalmak için insan kardeþlerini kendinden bile çok sevmenin
peþindedirler. Örnekleri ise gülyüzlülerdir. Onlara benzemek için
hayatlarýný okumalý, onlarý anlamaya çalýþmalý, yaþadýklarýný
içimizde hissetmeye çalýþmalýyýz. Onlar varmak istediðimiz sevgi
diyarý ile burasý arasýndaki en dolambaçsýz, en emin köprülerdir.
En Derin Sevgilerimizle
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*Ýnsan, dünyada
aklýný geliþtirmeyi ve aklýný
doðru yolda, doðru olarak
kullanmayý öðrenecektir,
tekâmül denen þey budur.
*Aklýnýz yeni ve üstün
bilgilerle geliþtikçe sevginiz
de ona paralel olarak
büyümeye, daha çok kiþiyi
kucaklamaya baþlar.
*Ýnsanlarý üstün bir
sevgiyle seven, Yaradan'ý
tanýyan ve çok seven, O'nun
buyruklarýna korktuðu için
deðil, bir mükâfata ulaþmak
için de deðil, sevdiði ve
saydýðý için uyan kiþi,
gerçek inanandýr.
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Dr. Refet Kayserilioðlu

Akýl En Güzel Sevgiyi,
Sevgi de En Gerçek
Ýnancý Getirir
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nsaný hayvandan
ayýran en önemli
yön akýldýr. Ýnsan
akýlla geliþiyor, yükseliyor, tekâmül ediyor.
Hayvanlar ise içgüdüleriyle ve doðuþtan
öðretilen, yaþamlarý için
gerekli davranýþlarla
hareket ediyorlar. Asýrlar
öncesi bir hayvanla
bugünkü arasýnda hiçbir
tekâmül farký yoktur.
Ýnsanlar arasýndaki farklar da aklýn geliþme derecesinden ve doðru kullanma oranýndan kaynaklanýyor. Aklýný
geliþtirenler, doðru
yaþam bilgileriyle
donatýp hayýrlý þekilde
kullananlar daha ileri
gidiyorlar ve daha mutlu
oluyorlar.
AKLI GELÝÞTÝRMEK
GEREÐÝ
Çocuk doðduðu andan
itibaren çevresinden
aldýklarýyla ve kendi
tecrübelerinden
öðrendikleriyle sürekli
aklýný geliþtirmeye
çalýþýr. Çocuklarýnýn her
þeyin nedenlerini öðrenmesini gerekli ve yararlý
bulan bilgili anatalar,
çocuklarýnýn aklýnýn
geliþmesine büyük katkýda bulunurlar. Onlar býk-

3
madan, usanmadan ve
kýzmadan veya senin
aklýn ermez diye
küçümsemeden çocuklarýna her þeyin nedenini
ve sonucunu anlatýrlar.
Öylece çocuk küçükten
itibaren doðru bilgileri,
düþünerek, araþtýrarak
almaya alýþýr. Öylece de
hem aklý çabuk geliþir,
hem de aklýný doðru kullanmayý öðrenmiþ olur.
Çocuklarýnýn akýllarýný
geliþtirmek gereðini
bilmeyen anatalar ise,
onlarýn birçok sorusunu
cevapsýz býrakýr, ya da
belli kalýplar içinde dondurmaya çalýþýrlar.
Onlarýn maksadý çocuklarýnýn aklýný geliþtirmek
deðil, çocuðun yükünden
kurtulmak ve kendi
kafalarýný dinlendirmektir
çoðu zaman. Bir takým
umacý masallarýyla
çocuklarý korkutarak, zýrlamasýný kesmeye ve
uyutmaya çalýþýrlar.
Bazýlarý da kendi dar bilgilerini ve dar kalýplar
içindeki inançlarýný
çocuklarýna aynen
benimsetmeyi, en hayýrlý
hizmet olarak görürler.
Onlar da atalarýndan öyle
almýþ, öyle görmüþ, öyle
benimsemiþlerdir.
Ama dünya geliþiyor,

bilgiler çoðaldý, tecrübeler çok arttý dünyada,
insanlýk oldukça ileri
gitti. Ve þimdi yeniden
gök kapýlarý açýldý.
Bugünün insanýna uygun,
bugünün insanýný yüceltecek, Yaradan'ýna yaklaþtýracak yeni üstün bilgiler dünyanýn birçok
yerine gelmeye baþladý.
Bugünün insanýna düþen
bu yeni bilgilerle aklýný
geliþtirmek, aklýný doðru
kullanmayý öðrenmektir.
Saðdaki ve soldaki baðnazlýklarla ileri gidilemeyeceðini insanýn bilmesi
gerekir artýk. Çünkü bize
verilen aklýn da bir
sorumluluðu vardýr,
Yaradan'a karþý. Akýl
geliþtirilmeyecekse, doðru yolda, doðru kullanýlmayacaksa neye verildi
öyleyse insana? "Ben
ana-babamýn öðrettikleriyle yetinirim, aklýmý
geliþtirmek ve yenilikleri
araþtýrmak gereðini duymuyorum" demek
affedilmez bir suçtur. Bu
suçu iþleyen, milyonlarca
insan var, bugün dünyada
maalesef. Ýnsanlar düþünmeden, araþtýrmadan,
nedenlerini ve sonuçlarýný görmeden benimsedikleri kalýplarý
nesilden nesile aktara
aktara gelmiþlerdir.
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Zararlarýný gördükleri,
sýkýntýlarýný çektikleri
halde. Bozulan dinlere
tepki olarak çýkan inkârcý
maddecilik, inançsýzlýðý,
Yaradan'ý tanýmamayý,
keyfince yaþamayý,
kendinden baþkasýný
düþünmemeyi bir moda
haline getirmiþtir. Ve
insanlar bu defa yeni bir
baðnazlýðý, bencilliði, inkârcýlýðý kliþeler, kalýplar
halinde benimsemeye
baþlamýþlardýr. Para,
mevki, þöhret ve çýkar
dünyanýn yegâne deðerleri olmaya baþlamýþtýr.
Bu yolun yanlýþ olduðu,
insanlarýn yalnýzlýðýnýn,
mutsuzluðunun, huzursuzluðunun ve bitmeyen
kavgalarýn yegâne sebebinin bu olduðu
görülmektedir.
AKLI DOÐRU
ESASLARLA
BESLEMEK
Aklý geliþtiren bilgilerdir. Doðruluðu tecrübelerle kanýtlanmýþ,
insaný yücelten, mutlu
eden, diðer insanlarla
iliþkilerini düzenleyen
bilgiler alýnýrsa, akýl
doðru yönde geliþmiþ
olur. Eðer bir de kiþi
sürekli olarak edindiði
bilgilerin doðruluk dere-

cesini araþtýrýrsa, o daha
hýzlý olarak geliþecek
demektir. Geliþmeyi durduracak, belli bir kalýba
veya formüle baðlanmaya götüren davranýþlardan sakýnmak gerektir.
Aklýn geliþmesini asla
durdurmamalýdýr.
Ýnsanlarýn bulduklarý
bilgiler insan yaþamýný
ve toplum yaþamýný
düzenleyen bilgilerdir.
Hâlbuki insanýn, yarýnýný,
ölümden sonraki yaþamlarýný göz önünde tutan
bilgilere de ihtiyacý vardýr. Dünyanýn ebedi kalýnan bir yer olmadýðýný
göz önünde tutan bu bilgiler, dünyada bulunuþun
gayesini öðretmeye ve o
gayeyi gerçekleþtirmeye
çalýþýr. Þimdi bu tarz bilgiler spiritüalizma ilmi
kanalýyla yükselmiþ
bedensiz varlýklardan
alýnmaktadýr. Bu bilgileri
benimseyip uygulayanlar,
mutlaka iyi insan olurlar,
çalýþmaya ve bilgilerini
sürekli artýrmaya önem
verirler. Yaradanlarýný
tanýrlar, severler, O'nun
kanunlarýna ve buyruklarýna uyarlar. Ýnsaný
sevmeden, insana
hizmetkâr olmadan,
aldýklarýný kardeþlerine
vermeden O'nun yanýna

varýlamayacaðýný bilirler.
Ne kadar çok kiþiyle
gönül birliðine varýrlarsa
Sevgisinden yaratan
Rab'lerinin yanýnda yerlerinin o kadar büyük
olduðunu anlarlar. Ýþte bu
tarz bilgileri de benimseyenlerin akýllarý büsbütün açýlýr ve geliþir.
AKIL EN GÜZEL
SEVGÝYÝ GETÝRÝR
Sevginin kaynaðý düþüncelerdir, bunu birçok
defalar yazdým. Ýnsan iyi
yönlerini gördüðü,
beðendiði kiþiyi sevmeye
baþlar. O iyi yönlerini
düþündükçe ona yakýn
olmayý ister. Kötü yönlerini görüp onlarý düþünmeye baþlayan kiþinin ise
sevgisi yavaþ yavaþ azalýr ve biter.
Akýl geliþtikçe, yeni
bilgi, görgü ve tecrübeler
aklý açtýkça, insan daha
çok kiþide, sevilecek
yönleri bulmaya baþlar.
Hele insanlarýn
Yaradan'ýn sevgisinden
yaratýlmýþ, özleri ayný,
kardeþler olduðunu
görünce, din, dil, millet
farklarý insanýn gözünde
deðerini kaybeder.
Herkesi kardeþ olarak
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sevmeye baþlar.
Yaradan'ý seviyorsa, O'na
tam inanýyorsa ve tam
teslimse, O'nun sevgisinden varettiði kulunu
sevmemesinin aslýnda
O'na saygýsýzlýk
olduðunu idrak eder, bu
gerçeði gören kiþi... Bir
babaya: "Seni seviyorum
ama çocuklarýný sevmiyorum, hattâ onlara düþmaným" diyen bir kiþi, o
babayý memnun mu eder,
yoksa üzer veya kýzdýrýr
mý? Ayný þekilde Allah'a
da: "Ben seni seviyorum
ama kullarýný sevmiyorum. Benim dinimden,
benim milletimden,
rengi, dili bana benzeyenleri biraz seviyorum, diðerlerine düþmaným, onlar kâfir, onlar
kötü vs." demek de
Allah'ýn hoþuna gitmez,
O' nu hiç memnun
etmez. Allah öyle diyen
kulu için belki þöyle
düþünür: "Bu kulum beni
sevdiðini sanýyor, aslýnda
benden sürekli bir þeyler
istediði ve aldýðý için
seviyor sanýyor. Hâlbuki
o henüz kendi menfaatlerini daha çok seviyor.
Hoþuna giden ve kendisine yarar saðlayan
kullarýmý seviyorum
sanýyor. Hâlbuki iyisi,
kötüsü, zengini, düþkünü,

5
beyazý, siyahý, bilgilisi,
cahili, inananý, inkârcý
o!aný, hepsi benim
sevgili kullarýmdýr. Beni
gerçekten seven,
kullarýmý ayýrt etmeden
sever. Ve onlarý kardeþi
bilerek yardýmlarýna
koþar. Kötüyü iyi etmeye, düþkünü zengin
etmeye, çirkini güzel
etmeye, bilgisizi bilgiyle
donatmaya çalýþýr."
Kendinizi bir an Allah'ýn yerine koyun, baþka
türlü düþünür müsünüz?!.
Kendinizi Allah'ýn yerine
koymanýz, kendinizi Allah sanmanýz anlamýna
deðildir. Onun gözüyle
insanlara bakabilmenizi
saðlamak içindir. Çünkü
O elbette Mabud'dur, biz
ise kuluz. O elbette
eriþilmez olandýr ve birin
biridir. Ama O'nun gözü
ile insanlara bakabilen,
Ýnsanlarý ayýrt etmeden
sevmez mi? Ýnsanlarýn
yardýmýna koþmaz mý?
Ýþte Bizim
Celselerimizdeki bilgiler
aklýmýzý nasýl hýzla
geliþtirmeye, geniþletmeye baþladý. Aklýnýz ve
ona baðlý olarak büyüyen
sevginiz bütün insanlarý,
bütün canlýlarý kaplamaya baþladý. Çünkü siz

bu bilgilerle, Yaradan'ýn
sevgisinden varolduðunuzu öðrendiniz. Tüm
insanlarýn ayný özden
yaratýlmýþ kardeþler
olduðunu öðrendiniz.
Yaradan'ý mutlu etmek
için, onun evlâtlarý gibi
olan kullarýna yardýmcý
olmak, hizmet etmek
gerektiðini gördünüz.
Tüm insanlarý ayýrt
etmeden sevmek gerektiðini kavradýnýz. Aklýnýz
yeni bilgilerle geliþti,
sevginiz de ona paralel
olarak geniþledi, tüm
dünyayý, hattâ tüm evreni
kuþatmaya baþladý.
Bu seviyeye gelince,
bu akýl geniþliðine ve bu
sevgi büyüklüðüne
ulaþýnca ve Yaradan'ý
böyle tanýyýnca, "O,
bütün güzellikleri, iyilikleri ve her çeþit nimeti
kullarý için yaratmýþtýr"
diyebiliyoruz. Yaradan,
aþýrýlýða kaçanlarý
sevmez. Ýþte aklýnýzý
böyle günün þartlarýna
uyan doðru yaþam bilgileriyle geliþtirmeniz, sizi,
insanlarý hoþgörüyle
görmeye, eksiklikleri,
aþýrýlýklarý, zavallýlýklarý
ayýrt etmeye götürdü. Ve
siz onlarý o halleriyle de
olduklarý gibi sevdiðiniz
için, onlara hiçbir þey
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kazandýrmayan, aksine
onlarý birçok üstün zevkten mahrum eden
aþýrýlýklardan kurtarmayý
istiyorsunuz. Kendinizi
buna mecbur ediyorsunuz. Ýþte görüyorsunuz
ki, aklýnýz sizi en güzel
sevgiye, diðerkâmca,
sencilce, baþkalarýnýn
hayrýný ön planda düþünen sevgiye, üstün
sevgiye getirdi.
SEVGÝNÝZ DE SÝZÝ
EN GERÇEK
ÝNANCA GÖTÜRÜR
Ýnsanlarý böyle üstün
bir sevgiyle seven,
Yaradan'ý tanýyan ve
seven O'nun buyruklarýna korktuðu için deðil,
bir mükâfata ulaþmak
için de deðil, O'nu çok
sevdiði, O'nu çok saydýðý
için uyan kiþi, gerçek
inanandýr. Gerçek inanan,
cehennem korkusuyla
deðil, cennete ulaþmak
isteðiyle de deðil, O en
Yüce olaný, çok sevdiði
için, O'na en büyük
saygýyý duyduðu için,
O'nun önünde secde eder.
Öylece saygýlarýný, sevgilerini sunar. Ve öylece
O'nun önünde küçüklüðünü bildiðini,
küçüldüðünü göstermek
ister. O'na ve kullarýna

karþý iyi olur, doðru olur,
haklara saygýlý olur,
hizmet eder. Sever ve
sevgisinin gereði, verir.
Çalýþmak ve bilgiyi artýrmak Yaradan'ýn buyruðu
olduðu için boþ oturmaz,
mutlaka çalýþýr ve mutlaka bilgisini artýrarak
aklýný geliþtirir.
Gördük ki akýl
geliþtikçe sevgi büyüyor,
sevgi arttýkça da insaný,
Yaradan'ýn dilediði, hoþlandýðý gerçek inanca
götürüyor. Öyleyse iyilik
etmek, sevmek, doðru
olmak nasýl gerçek birer
ibadetse, çalýþmak ve
bilgi edinmek de öyle
gerçek bir ibadettir.
Vücudu, elbiseleri ve
gönlü temizlemek ve
temiz tutmak da ibadetin
birer parçasýdýr. Ýçi ve
dýþý kirli olan gerçek
inanan olamaz.
Yaradan'ýn buyruklarý
aslýnda, insanýn hem
dünya hayatýnda, hem de
ahiret hayatýnda yükselmesi ve mutluluða
kavuþmasý içindir. Ýnsanlarýn aralarýndaki ayrýlýklarý, düþmanlýklarý, kavgalarý býrakarak sevgiyle
gönül birliðine ve dünya
birliðine varmalarý,
O'nun en büyük dileði ve

en büyük buyruðudur. O
büyük buyruk, tam
yerine getirilse, dünya
cennet olmaz mý? Ve
bundan bütün insanlar
da yararlanmaz mý?
Bunun gerçekleþmesi,
yani biri birini seven, biri
diðerini kendinden önce
düþünen insanlardan
kurulu gerçek bir birlik,
herkesin, hayrýna olduðu
halde, neden bir an önce
gerçekleþmez. Bunun
yegâne sebebi dar ve
kýsýtlý bilgilere sarýlý
insanlarýn aklýný
geliþtirmemesidir. Aklý
geliþemeyince en güzel
sevgiyi bulamýyor. En
güzel sevgiyi bulamayýnca da, en gerçek inanca
ulaþamýyor. En gerçek
inanca ulaþan Yaradan'a
tam teslim olarak, O'nun
buyruklarýna eksiksiz ve
en güzel þekilde uyar.
Öyleyse insanlarýn
aklýný yeni ve üstün bilgilerle geliþtirmek
gerekiyor.
GERÇEK ÝNANANA
SABIR, SÜKÛNET
VE HOÞGÖRÜ
DÜÞÜYOR
Dar ve eksik bilgisiyle,
kendini ön planda düþün-
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meyi, en doðru davranýþ
olarak gören bir kiþiye,
daha üst bir bilgiyi
benimsetmek ve daha
üst bir realiteye çýkarmak
elbette çok zordur.
"Baþkalarýný en az
kendin kadar düþünürsen,
sonuçta sen daha kârlý
çýkarsýn" deseniz.
"Baþkalarýnýn beni
düþüneceði ne malûm?
Kaç kiþiye yardým ettim
de, kimse bana yardým
etmedi" diyecektir. Daha
ýsrar ederseniz, "Karþýlýk
alamadan yardým edeceðim ha, âlemin enayisi
ben miyim?" diye reddedecektir sizi. "Ben
önce baþkalarýný
düþünüyorum. Bir süre
sonra baþkalarý da beni,
benim gibi düþünmeye
baþlýyorlar" deseniz,
vereceði cevap:
"Enayiliðine doyma!.."
olacaktýr. Çünkü
baþkalarýnýn hayrýna
çalýþmayý, hep enayilik
olarak düþüne gelmiþtir.
Baþkasýnýn yararýna bir iþ
yapmýþsa mutlaka daha
büyük karþýlýðýný ümit
ettiði için yapmýþtýr. Yani
"Kaz gelecek yerden
tavuk esirgenmez"
demiþtir. Bu bir ticaret
hilesidir. Balýða da yem
atarsýn, sonra kendisini
yutarsýn.Onun aklýný
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geliþtirmek için vereceðiniz bilgilere nasýl
kapalýdýr!.. Ona insanlýðýný, aklýný tanýtmak
gerekecektir.
Politika merdivenlerinde, hep baþkalarýnýn
ayaðýný kaydýrarak
yükselmiþ bir mevki
sahibine, rakibini de kendisi gibi düþünmesini,
sevmesini öðütleseniz
size en azýndan "Bu gafil
de nereden çýktý?" diye
bakmaz mý? Oysa her an
düþman korkusuyla, her
an yerini, elden kaçýracaðý endiþesiyle yaþamak
mý akýllýlýktýr?!.. Ama bu
gerçeði ona benimsetmek
ne zor? Haksýz yollardan,
hile ile, dolandýrarak,
kaçakçýlýkla, baþkalarýnýn
saðlýðýný ve hayatýný
tehlikeye atarak kazanç
saðlayanlarý, bu kötü
gidiþlerinden
vazgeçirmek ne kadar
zor!.. Onlar, dünyalýklarýný garanti ettiklerini
düþünmektedirler.
Allah'ýn adaletinden bahsettiðiniz zaman size
güleceklerdir. "Bu geri
kafalý da nereden
çýktý?!." diyeceklerdir.
Oysa güvendikleri
saðlýklarý, paralarý,
kudretleri, beyinlerindeki
bir kýlcal damarý

sýkýverecek ve onlarý
boylu boyunca, çarpýlmýþ
olarak yere serecek, güç
karþýsýnda ne kadar
güçsüzdürler!.. Bu ne
büyük bilgisizlik, ne
büyük haddini bilmezliktir aslýnda! Ama onu
nasýl uyandýracak, nasýl
bilgilendirecek, aklýný
nasýl geliþtireceksiniz?!..
Doðru yolu gören,
aklýný geliþtiren, en güzel
sevgiyi bulan ve en
gerçek inanca ulaþanlara
büyük fedakârlýk, büyük
sabýr, büyük cesaret ve
büyük hoþgörü düþüyor.
Ama sabýr ve hoþgörü
doðru yola gelmesinden
ümit edilen kiþiye gösterilir; sözünüze kulak vermesi için. Vereceðiniz
sýmsýcak sevgiyi alabilecek, yapacaðýnýz iyiliklerin deðerini bilecek
kiþilere yapýlýr. Yoksa
kötü yolda, yanlýþ yönde
gitmek için direnen, her
el uzatmanýzý reddeden,
sizi sürekli horlayan
kiþiyi de, kendi kaderiyle
baþ baþa býrakmak
gerekir. O kafasýný
çarpacaðý duvara kadar
körcesine koþacaktýr.
Ama bazen bir tecrübe
bin nasihatten iyidir.
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SEVGÝ DÜNYASI

Hem Evrim,
Hem Tasarým
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

BÝRDENBÝRE KÖY DÜZENÝNDEN
NEW YORK DÜZENÝNE...
4,5 milyar yýl önce Dünyamýz
Güneþin etrafýnda bir ateþ topu gibi
dolanýp durmaktaydý.. Allahtan ki, sanki
gökyüzünden þiddetli ve sürekli bir yaðmur saðanaðýna tutulmuþ gibi, devasa
meteorlarýn gözeneklerindeki sularla
1,5 milyar yýl boyunca sulanan
Dünyamýz adým adým soðumaya yüz
tutmuþtu... Artýk okyanuslarýn içinde
tek kýtadan ibaret bir dünyamýz var o
zamanlar. Kuþkusuz ki, okyanuslarýn
kimyasý þimdikinden çok farklý. Bugün
onu "ilkel çorba" diye adlandýrýyoruz.

Henüz koruyucu Ozon tabakasý oluþmadýðýndan yüksek voltajlý kozmik
ýþýnlarla aralýksýz dövülen bu ilkel çorbada, organik bileþiklerin ortaya çýkmasý pekâlâ ihtimal içindeydi. Bu
nedenledir ki, 1953'de Miller- Urey
isimli iki biyolog bir kapta topladýklarý
su, amonyak, metan ve hidrojeni bir
hafta boyunca, yüksek elektrik voltajý
ile dövünce üç çeþit aminoasit oluþtuðunu görmekte gecikmediler. Böylece
yaþam için olmazsa olmaz nitelikteki
proteinlerin temel bileþenleri olan
aminoasitlerin Dünyamýzda doðal yollardan meydana geldiði kanýtlanmýþ
oluyordu. Bu deneye bilim dünyasýndan
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pek çok haklý itirazlar gelmiþ olmakla
beraber; insanüstü düzeydeki rehber
varlýklar, bu deney farklý maddelerle
yapýldýðý takdirde, sadece aminoasitler
deðil DNA'larýn hattâ yaþamýn bile oluþturulabileceðini açýkca bildiriyorlar. Pek
yakýnda laboratuar ortamýnda en ilkel
yaþam ünitesi elde edilince, maddenin
hayatý oluþturacak özelliklerle dizayn
edildiði açýklýkla ortaya konacak.
Nitekim bugün jeolojik bulgulardan
biliyoruz ki, prokaryot ilkel hücreler en
az 3 milyar yýldýr mevcutlar ve þimdi
bile Dünyamýzýn gerçek sahipleri bakteriler ve mavi-yeþil algler gibi çekirdekleri ve organelleri olmayan, sitoplazmalarý içinde daðýnýk DNA'larý ve ribozomlarý bulunan o ilkel hücreler.
DNA'nýn kendini eþleyebilme özelliðinden yararlanarak süratle çoðalan bu
ilkel hücreler, neredeyse 2 milyar yýl tek
baþýna Dünyaya hükmettiler. Geriye
sadece 1 milyar yýl kalmýþken
Dünyamýzda bu defa çok daha deðiþik
bir hücre çeþidiyle karþýlaþýyoruz.
Çekirdekli ve sitoplazmalarýnda deðiþik
görevler yüklenmiþ organelleri olan
bugün ökaryot dediðimiz geliþmiþ
hücreler. Prokaryot ve ökaryot arasýnda
geliþmiþlik açýsýndan o kadar büyük
fark var ki, bir benzetme yaparsak
prokaryotlar köy düzeninde iken ökaryotlar neredeyse New York karmaþýklýðýnda... Ve ne gariptir ki, aralarýnda
hiçbir geçiþ formlarý mevcut olmadan
ökaryot hücrelerin birdenbire boy gösteriverdiklerini görmekteyiz. Jeolojik
bulgular tamamen böyle. Doðal bir
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geliþimle
açýklanmasý
imkânsýz
olduðundan, bilim adamlarý ister istemez "Evrimsel Sýçrama" demekten
baþka bir yorum getiremiyorlar buna.
Üzerinde önemle duruyorum. Çünkü
evrim teorisinin temel bulgularýna inanmakla beraber, bilinçli bir tasarým da iþe
karýþmadan, yani görünmeyen ellerin
hünerlerini hesaba katmadan ne ökaryot
hücreleri ne Kambriyen Patlamasýný ne
türden türe geçiþleri ne ayný tür içinde
bile çevreye tam uygun yapý farklarýný
ve ne de birbirinden tamamen farklý her
türün kendine özgü içgüdüleri açýklamaya imkân yok. Yýllar süren
yazýlarýmda bunlarýn çok deðiþik örneklerini en güvenilir evrimci materyalist
bilim adamlarýnýn kitaplarýndan sizlere
aktardým. Þimdi sadece hýzlý bir gözden
geçirme yapýyoruz, hepsi o kadar...
Ortada sadece köy düzenine benzettiðim prokaryotlar varken, birdenbire
New York düzenindeki ökaryotlarýn
ortaya çýkývermesi, ancak her þeyi ve
hepimizi yoktan vareden Âlemlerin
Rabbi'nin hünerli ellerinin iþe el koymasýyla açýklanabilir. Evrimsel sýçrama
gibi anlamsýz bir sýfat tamlamasýyla
deðil.
KAMBRÝYEN PATLAMASI
Özetimizi sürdürürken o muhteþem
Kambriyen Patlamasýndan söz etmemek
mümkün mü?.. Kambriyen öncesinde
Harvardlý büyük biyolog Stephen
Gould'un "Baþarýsýz bir deney" diye
adlandýrdýðý ve geliþmiþ organizmalarýn
ortaya çýktýðý kýsa süren bir Ediacara
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Dönemi yaþanmýþtýr. Ama sonrasýna bir
geçiþ formu býrakmadan sönüp gitmiþ.
Bir süre sonra zamanýmýzdan 530- 520
milyon yýl öncesinde, yani jeolojik
olarak çok kýsa bir zaman aralýðýndaki
Kambriyen Döneminde, Dünyamýzýn
bidenbire omurgalýlar dahil, çok çeþitli
canlýlarla doluverdiðini görüyoruz.
Kanada'nýn Burgess Þisti denilen bölgesinde bunlarýn yüzbinlercesi var.
Hattâ üzerinde ameliyat yapýlabilecek
üç boyutlu fosilleri bile. 1909'da
Washington Doða Müzesi Müdürü
oradan 65.000 fosille döndü. Ve onlarý
kasasýna kilitledi. Darwin'in evrim
kuramýnýn materyalist yorumu zarar
görmesin diye onlarý insanlardan gizledi. Ama gerçekler ne kadar saklanabilir
ki?!. Ölümünden sonra hepsi ortaya çýkmakla kalmadý yeni araþtýrýcýlarla
Kambriyen fosilleri alabildiðine zenginleþti.
Söz buraya gelmiþken þimdi bile
Washington'daki bu doða müzesinde
gerçekleri saklamanýn daha ince, daha
sofistike bir örneðini sizlerle tekrar paylaþmak istiyorum.
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Her Washington'a gidiþimde bu
çok zengin doða müzesinde 1-2
günümü geçiririm. 10 yýl boyunca
bunu tekrarladýðým halde gezeceðim bölümleri yine de var. Geçen
yýl müzede özellikle Kambriyen
Dönemini incelemeye aðýrlýk
verdim. Kambriyen fosilleri bu
müzenin dünya çapýnda bir büyük
baþarýsý, bir yüzaký olduðu halde;
sanki gezilmesin, görülmesin diye
üvey evlat gibi bir kenara
sýkýþtýrýlýverdiðini üzülerek gözlemledim. Ýnsanlarýn maymunlarla birlikte bir
ortak atadan türediðini göstermek için
müzede ne filmler, ne standlar, neler
neler var. Ve çoðu öðrenci olan gruplar
yýðýn yýðýn onlarýn önünde. Bir kenara
komuþ Kambriyen fosillerini ise ancak
benimle beraber 1,2 kiþi daha inceliyor.
Ve ne kadar az açýklama konmuþ
camekânlara.
Evet, o çok kýsa sürede þimdikilerden
bile daha çok sayýdaki türlerin Kambriyende birdenbire boy göstermesinden
dolayýdýr ki, bilimadamlarý o dönemi
"Patlama" diye anýyorlar. Geçmiþ sayýlarýmýzda 5 gözlü, hortumlu Opabinia
dâhil onlardan uzunca söz ettiðimden
þimdi ancak bu kadarla yetiniyorum.
Dünyamýzýn böyle birdenbire deðiþik
canlýlarla þenlik yerine dönüvermesinin,
bilinçli ve hünerli eller iþe karýþmadan
doyurucu bir açýklamasýný þimdiye
kadar hiçbir yerde okumadým. Bu kadar
kýsa zamanda doðal etkenlerle bu kadar
çok tür acaba nasýl oluþtu? Belki, belki,
belki... gibi bir sürü bilinmeyenlerle
bunu açýklamaya çalýþýyorlar.

SEVGÝ DÜNYASI

Ben hiç düþünmeden ve çabucak her
sýkýþtýðým yerde cebimdeki yedek anahtara el atýyor deðilim. Aksine maddi ve
manevi âlemin bilimsel gerçekleri üzerine derin düþünceler ürettikten sonra bu
sonuca varmýþ durumdayým. Biliyorsunuz geçmiþ yazýlarýmda hem
Yaradan'ýn varlýðý ve yüceliðinin hem de
ruhsal âlemin madde üzerinde nasýl
etken olduðunun bilimsel pek çok
örneðini yazýlarýmda sizlerle zaten paylaþtým. 19. Yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
Ýngiltere'de en büyük bilimadamlarýnýn
yaptýklarý parapsikoloji deneyleri,
dünyada yalnýz olmadýðýmýzýn, ruhsal
âlemin büyük hünerlerle bezenmiþ varlýklarýnýn madde üzerinde bizlerden çok
daha fazla hâkimiyet kurduklarýnýn
çarpýcý örnekleriyle dolu. Bunlarý
sizlere uzunca aktarmýþtým.
Þimdi gen mühendisleri DNA'da
deðiþiklikler yaparak, rekombinasyonla
biyoteknolojide ne baþarýlara imza atýp,
doðal ensülini bile imal etmiyorlar mý?..
Onlardan çok daha bilgili ve hünerli
ruhsal varlýklarýn baþlangýçtan bugüne,
Yaradan'ýn yanýsýra yaþamýn geliþmesinde rol sahibi olmalarýný da akýl ve
mantýk düzeyinde kabul etmemiz o kadar zor olmasa gerek!..
Ne var ki, Washington'da Doða
Müzesinde Kambriyen nasýl görmezden
geliniyorsa, geçmiþin büyük parapsikoloji bulgularý bugün benzeri bir
yöntemle unutturulmaya ve görmezden
gelmeye çalýþýldýðýndan her þeyi sýrf
maddeyle açýklama girdabýnda boðuþup
durmaktayýz.
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DOÐAL SEÇÝLÝM VAR
AMA NEREYE KADAR?!..
Ayný türden canlýlarda bile genetik
farklýlýklar olduðunu biliyoruz. Bilimde
bunu çeþitlilik anlamýna gelen "varyasyon" sözcüðüyle ifade ediyorlar. Sadece
birbiriyle çiftleþip yavru yapabilenleri
bugün ayný tür kabul ediyoruz. Biz
insanlar tek tür olduðumuz halde birbirimizden ne kadar farklýyýz, siyahýyla,
sarýsýyla, beyazýyla... Demek ki DNA'mýzda önemli baþkalýklar var. Ýkizlerde
bile týpatýp aynýlýk yok. Ayný türden
olmakla beraber deðiþik genlere sahip
olmanýn,
türün
deðiþen
çevre
koþullarýnda silinip gitmesini önleme
bakýmýndan çok önemli bir yararý var.
19. Yüzyýl ortalarýnda Ýngiltere
Manchester'da fabrika dumanlarýndan
kararan aðaçlardan dolayý kolay av
haline gelen beyaz kelebekler azalýrken,
tersine siyah kelebeklerin çoðalmasý
doðal seçilimin açýk bir örneði ve aslýnda varyasyonun da türün devamý açýsýndan bir zaferidir. Ayný þey penisilinden
etkilenmeyen genetik özellikteki bakteriler için de geçerli. Öbürleri ölüp
giderken bunlar gittikçe çoðalarak
baðýþýklýk kazanýyor ve türün devamýný
saðlýyorlar. Ancak doðal seçilim var
diye türden türe geçiþlerin ve karmaþýk
organizmalarýn sýrf bundan dolayý oluþtuðunu söylemek aþýrý bir basite indirgemek oluyor. Geçmiþ yazýlarýmda etraflýca anlattýðým canlýlardaki harika
düzeneklerin araya bir zekâ ve hüner
karýþmadan sýrf doðal seçilimle oluþuverdiðini ileri sürmek için bilim
adamlarý kendilerini çok zorluyorlar.
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Büyük biyolog Stephen Gould'un
gözdesi tatlýsu midyesinin sýrtýnda oluþmuþ yapay balýk, midyenin sadece
kendine özgü üreme yönteminin gerçekleþmesini saðlamak için var. "Bunu kim
düþündü de midyenin gen sistemini
buna göre düzenledi?" diye sormak yerden göðe hakkýmýz deðil mi? Evet, tek
bir atadan geliþe geliþe canlýlar
yeryüzünü doldurdu. Bir evrimsel geliþmenin olduðu bilimsel bulgularla çok
uyumlu. Ama otomatiðe baðlanarak
deðil; gen mühendislerimiz gibi doðada
görev almýþ varlýklarýn görünmeyen
ellerinin hünerleriyle. Bir oyuncak
araba doða kanunlarýyla yani uzaktan
gönderilen elektromanyetik dalgalarla
çalýþýr. Ama onun saða sola çarpmadan
gidebilmesi için akýllý bir çocuðun
kumandasýna ihtiyaç yok mu? Yani hem
doða kanunlarý hem de bu kanunlarý
belli amaçlara göre kullanan zekâlara
ihtiyaç var. Bunun baþka bir alandan
örneðini de, sadece bir gecede Ekin
Tarlalarýnda oluþturulan geometrik
þekillerle Öklid'in 5. teoreminin ispatýnda görmüþtük. Hatýrlayacaksýnýz IQ'su
yüksek hiçbir matematikçi bunu
çözemedi ama tarladaki þekil hepsine
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adeta meydan okudu. Bunu da tesadüf
diye geçiþtirivererek arkasýndaki büyük
zekâ ve hüneri görmeyeceksek baþka ne
söyleyebiliriz ki?!. Evet, insan özgürdür, bu hakký kimse onun elinden alamaz. Her zaman reddetme, itiraz etme
hakký sonuna kadar onunla beraberdir.
Temennimiz kardeþlerimizin Bizim Celselerimiz'de rehber varlýðýn söylediði
gibi vakit tükenmeden akýl ve mantýklarýyla kuþkularýný giderip düze çýkabilmeleridir.
"Þimdi içinizden doðrulardýr ancak,
gerçeði gerçek gözüyle görecek olanlar.
Vesvese verenin ardýna düþüp, vakitsiz
ona uyanlar, mutlaka zaman içinde,
zamanýn ölçüleceði o günde, yüzlerini
yere eðeceklerdir. Ýþte bundan dönülmez
ve siz bundan korkun... Þüphe ve tereddüt, aslýnda hayra açýlacak olan gözlerin perdesidir.. Onu vaktinde açýverene
ne mutlu! Ýþte o önü tutulmaz, iþte o sonu bulunmaz gülyüzlülerden olacaktýr."
SON HATIRLATMALAR
Özetimi tamamlamak için geçmiþ
örneklerimizden bazýlarýný kýsaca tekrar
hatýrlatmak isterim.
** Bazý yarasalarda gece karanlýðýnda
yollarýný bulmak için çýkardýklarý çok
güçlü ultraseslerden zarar görmemelerini saðlayan muazzam bir açma - kapama sistemi var. O derece düzenli çalýþýr
ki, bu açýp kapamanýn saniyede 50 defa
tekrarlandýðý bile olur.
** Yaralar iyileþirken kanýn pýhtýlaþ-
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masýnda bile, sayfalarca anlatýlan
kimyasal olaylar peþ peþe birbirini izler.
Ve sonrasýnda da en karmaþýk bir
ameliyatla bile mukayese edilmeyecek
peþ peþe düzenekler sahneye girer.
** Orkidelerin birinde çevresindeki
böceðin diþisi týpatýp hem de kokusuyla
beraber çiçeðinin yanýnda oluþturulur.
Böylece tozlaþma ve döllenme garantiye alýnýr. Bir baþka orkidenin çevresinde ise, avý örümcek olan yabani
arýlar mevcut olduðundan, çiçeði örümcek þeklini alarak arýya gel-gel iþareti
çakýlýr. Ve böylece orkidenin üremesi en
ucuz yöntemle çözüme kavuþturulur.
** Her türe özgü içgüdüler mucizelerle dolu yabani arý Ammophil yumurtlayacaðý týrtýla dokuzu da hareket
merkezine olmak üzere dokuz iðne
batýrarak onu öldürmez ama felç eder.
Balarýlarý peteklerinde hem düzgün altýgen kullanarak hem de ara safhada
matematik hesaplara týpatýp uyacak 70
derece 32 dakikalýk açýlar kullanarak
balmumunu en az sarfetmenin büyük
hünerini sergilerler.
Bütün bu özet olarak sunduðum
harikalara daha binlerce ve binlercesini
ekleyebiliriz. Türlerin gerek beden
yapýlarýnda gerekse içgüdülerinde sýrf o
türe özgü olan, baþka türlerde izi bile
olmayan özelliklerin mevcudiyeti
üzerinde peþin hükümlere saplanmadan
derinliðine düþünmeliyiz. Bunlarýn bir
tanesinin bile doðal seçilimle, deneme
yanýlmalarla, araya zekâ ve hüner karýþmadan yani bir tasarým olmadan oluþ-
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masý olasýlýk hesaplarýnýn dýþýna taþar.
Evrim vardýr, türden türe geçiþler de
vardýr ama bir tasarým, bir zekâ, bir
hünerin rol oynadýðý doðada görevli
varlýklarýn görünmeyen elleriyle olmaktadýr hepsi de... Doðaya bu gözle bakan
biri; o binbir rengin, o binbir kokunun, o
binbir tadýn, o binbir sesin keyfini sürerken, bunlarý hizmetimize sunan o büyük
zekâlara teþekkürlerini ve hepimizi
Sevgisinden Vareden'e þükranlarýný dile
getirmekten baþka ne yapabilir ki?
Gelecek sayýda biz insanlarýn da bu
evrim zincirinin sonucu mu oluþtuðu ve
eðer böyleyse Kur'anda anlatýlan ÂdemHavva öyküsüyle bunu nasýl baðdaþtýrabileceðimiz üzerinde duracaðýz. Ancak
yukarýda anlattýðým görünmeyen ellere
atýfta bulunan Bizim Celselerimizdeki
bir bildiriyi sizlerle tekrar paylaþarak
yazýmý sonlandýrmak istiyorum:
"Hani þimdi Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýz varedildikten öyle bir zaman
sonra, öyle kendi kendine dönüp
dururken, hani bildiðiniz ya da
bilmediðiniz öyle çok canlýlar vardý da,
hani yine bugün bildiðiniz ya da
bilemediðiniz öyle çoklarý eksikti ya!..
Hani ARI KUÞU bile yoktu o zaman...
Sadece çok iri, çok büyük kuþlar vardý
ya... Ve o kuþlarýn, yavaþ yavaþ bir
çiçeðin özünden gereðini almak için
ARI KUÞU'na dönüþmesi için, kim emir
verdi dersiniz? Hangi akýl bunu bildi,
yaptý dersiniz? Siz, size O'nun varlýðýný
soranlara deyiniz ki: Gözlerini en basit
ARI KUÞU'na çevir ona bak, onda O'nu
göreceksin...
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Aynalar Neyi Yansýtýr?
Güngör Özyiðit, Psikolog

Aynan bilir misin
neden parlak deðil?
Yüzünden tozu pasý
silinmemiþ de ondan.
Mevlânâ

Y

ýllar önce "Sessiz Flüt" isimli bir
film seyretmiþtim. Filmde
gerçeði arayan bir adam, bir dizi benlik
sýnavlarýndan geçtikten sonra, gerçeðin
içinde yazýlý olduðu kitabýn bulunduðu
adaya ulaþýr. Kitabý alýr, içini açar, bir
de ne görsün, kitap bir ayna! Bakana,
kendini gösteriyor yalnýzca.. O zaman
gerçeðin gidilecek bir yer deðil, insanýn
içinde ulaþýlacak bir hal olduðunu

anlar. Ayna, ancak arýnmýþ bir gönlün
aynasýnda gerçeði görebileceðini gösterir ona.
GÜLDÜREN AYNALAR
Lunaparklarda "kahkaha aynalarý"
vardýr. Ýnsaný enine þiþman ve yassý,
boyunu upuzun ve sýska gösteren,
organlarý olduðundan büyük, abartýlý
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bir þekilde yansýtan.. Aynaya bakan,
gördüðü karþýsýnda kahkahayý koyuverir.. Hem kendinin, hem baþkalarýnýn
aynalarda çarpýtýlýp deðiþmiþ,
karikatürize edilmiþ görüntülerine
bakýp güler. Oysa güldüðü, biraz da her
günkü olaylarýn aynasýnda, insanýn
gururdan þiþirip büyüttüðü, türlü benlik
duygularýyla çarpýtýp yamulttuðu kendi
kiþiliði deðil mi?!
AYNADA YAÞAMAK
Ýnsanlarýn, özellikle kadýnlarýn
aynaya olan sevgileri, aynada kendi
güzelliklerini seyretmeleri, bir dereceye
kadar doðal karþýlanabilir. Ama
aynadaki hayaliyle iliþkileri her gün
saatler boyu sürüyorsa, aynadan gözlerini alamýyorlarsa, ortada ciddi bir
sorun var demektir.
Yunan mitolojisinde yakýþýklý bir
delikanlý olan Narsisus, su perisi
Echo'nun sevgisinin farkýnda deðildir.
Gözü yalnýz kendini gördüðünden, su
perisinin sevgisine karþýlýk veremez.
Sevgisiz kalan Echo, üzüntüsünden
ölür. Bunun üzerine Tanrýça Nemesis,
Narsisus'u sudaki hayaline âþýk olmakla cezalandýrýr. Sudaki kendi yansýmasýna hayran olan Narsisus, suya atlar
ve kendi hayalinin havuzunda boðulur.
Öylece narsisizm, kendinden kurtulamamanýn, benlik sýnýrýný aþamamanýn,
her þeyi kendinden ibaret sanmanýn
ismi ve etiketi olur.
Böyle kendinle dolu bir dostunuz,
sizinle görüþmek için randevu iste-
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diðinde, eðer siz dolu olduðunuzu
söylerseniz, þaþýrýr ve þu karþýlýðý verir:
"Ama ben boþum!" Çünkü onun için
yalnýz kendisi vardýr. Siz, sadece size
ihtiyaç duyduðu zaman el altýnda
olmalýsýnýz, o kadar...
Yine kendi beninin tiryakisi olan biri,
aþkla sevdiði kadýndan, beklediði
yakýnlýðý bulamayýnca "Ben onu bu
denli seviyorken, o da beni mutlaka
seviyordur" diye düþünür. Kadýnýn
duygularýna karþýlýk vermemesini ise
þöyle yorumlar: "Beni sevdiðinin henüz
bilincinde deðil, kendi sevgisinin
yoðunluðundan korkuyor, belki de beni
sýnamak istiyor."
Kendine düþkün kiþi, gerçeklik
olarak yalnýz kendi düþünce, duygu ve
isteklerini tanýmakta, kendinin dýþýndaki gerçekliklere kapalý ve yabancý
kalmaktadýr. Bunun bir adým ilerisi, dýþ
dünya ile baðlarý bütün bütüne koparmak, yani deliliktir.
PSÝKOLOG GÖZÜYLE
Narsist, kendisini ve kendisiyle ilgili
olan þeyleri aþýrý deðerli bulur. Kendi
dýþýndaki her þey ise deðersizdir.
Filmin kahramaný hep kendisidir, diðer
her þey figüran durumundadýr. Burada
akýl, açýkça zedelenmiþ, gerçeði göremez olmuþtur. Benliði gözüne perde
çekmiþtir. O yüzden böyleleri, kendilerine yapýlan dostça uyarýlara. eleþtirilere karþý büyük bir kýzgýnlýkla tepki
gösterirler. Ve bu eleþtirileri düþmanca
bir saldýrý olarak deðerlendirirler. Ünlü
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psikolog Erich Fromm, narsistlerin bu
acýklý ruh halini çok güzel çözümler ve
þöyle der: "Onun eleþtiri karþýsýndaki
öfkesinin neden bu denli yoðun
olduðunu ancak, narsist insanýn dýþ
dünya ile iliþkisinin kopuk olduðunu,
bunun sonucu olarak da onun çok yalnýz ve korkak bir insan olduðunu
düþünürsek anlayabiliriz. Bu kiþi, narsist bir biçimde kendini büyük görerek
(gururundan þiþinerek) yalnýzlýk ve
korkaklýðýný ödün vermektedir. Dünya
kendisiyse, dýþarýda onu korkutabilecek
baþka bir dünya olamaz; kendisi her
þey ise, yalnýz deðildir; bunun sonucu
olarak narsisizmi zedelendiði zaman
tüm varlýðýnýn tehlikeye girdiði duygusuna kapýlýr."
Narsistler hep kendileriyle uðraþýrlar.
Baþkalarýyla ancak, benliklerini seyrettikleri aynalar olarak ilgilenirler.

Herkesi, kendilerini görmek için boy
aynasý olarak kullanmak isterler.
Sözgelimi bir yazar, yolda bir dostuna
rastlar. Uzun süre kendinden söz eder
sonra þöyle der: "Hep kendimden
konuþtum. Þimdi biraz da senden
bahsedelim. Söyle bakalým, son
kitabýmý nasýl buldun?!"
ÝNSAN AYNALAR
Ýnsan insanýn aynasýdýr. Yani biz,
kendimizi baþkalarýnýn gözüyle ve
diliyle de görüp deðerlendiririz.
Öyleyse birbirimize doðruyu çarpýtmadan gösteren aynalar olabilmeliyiz.
Yeni yetiþmekte olan yetenekli bir
çocuðu aþýrý övgülere boðarsak, onu
þaþýrtabilir, kendini yanlýþ deðerlendirmesine yol açabiliriz. Böylece
onu, kendi yeteneðini geliþtirmekten,
insanlarý da o yetenekten yararlanmaktan yoksun býrakmýþ oluruz.
Müziðe çok yetenekli 12 yaþýnda
bir çocuðu Mozart'a getirirler.
Mozart, çocuðun piyanosunu dinledikten sonra, ona yetenekli
olduðunu, ama çok çalýþmasý gerektiðini söyler. Çevrenin aþýrý övgüleriyle baþý dönmüþ olan çocuk
"Mozart amca" der "Senfoni bestelemek istiyorum, bunu nasýl yapabilirim?" Mozart, bunun için henüz çok
erken olduðunu, yýllar yýlý çalýþmasý,
belli bir bilgi birikimine ulaþmasý
gerektiðini belirtir. Çocuk ayný aldýrmazlýk ve saflýkla sorar: "Fakat
Mozart amca, siz ilk senfoninizi

Narcissus by Caravaggio (1597)
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sekiz yaþýnda bestelemiþsiniz?" Bunun
üzerine Mozart "Ama yavrucuðum, ben
kimseye nasýl yapýlacaðýný sormamýþtým" diyerek çocuða haddini bildirir.
Mevlânâ "Aynanýn saflýðýný, onun
yüzüne karþý söyleyecek olursak,
nefesimizden buðulanýr, bize, bizi
göstermez olur" der. Yine Mevlânâ,
bir baþka yerde, gerçek aynanýn insan
gönlü olduðunu belirterek þöyle söyler:
"Aynan bilir misin neden parlak deðil
Yüzünden tozu, pasý silinmemiþ de
ondan"
ÖVMEK MÝ? ÖVÜNMEK MÝ?!
Kenan Rufai'nin yetiþtirdiði ýþýklý
insanlardan biri olan Sâmiha Ayverdi
Hanýmefendi, benlikten kurtulmanýn
öyle pek kolay olmadýðýný söyler. Ve
"Benlik devini yenmiþ olmanýn vehmi,
belki de benliðe düþmenin bir çeþidi"
der. Sonra da kendi benliðinin ehil bir
el tarafýndan nasýl suçüstü yakalandýðýný bir güzel anlatýr:
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talebesi Sâmiha'nýn evine þöyle bir
uðrar. Bir kenarda duran yazýlmýþ kaðýt
tomarýný görünce "O nedir orada, ver
bakayým" der. Sâmiha, kývançla uzatýr
sayfalarý hocasýna.
Kenan Hoca, sayfalarý okudukça caný
sýkýlýr, yüzü asýlýr, ciddileþir. Ve kâðýtlarý okuyup bitirdikten sonra yýrtýp
sepete atar. Ve öðrencisinin gözlerinin
içine bakarak: "Ben size her þeyden
önce küçülmenin erdemini ve gerçek
kazancýn tevazuda olduðunu öðretmedim mi?" der. Ve bir ruh doktoru
dikkati ile hastalýðý teþhis eder: "Yoksa
bunlarý yazmakla, beni övüp durmakla,
bak benim nasýl bir hocam var!" diye
övünmek mi istiyorsun?!
Aynalar eðri-doðru her þeyi gösterir.
Her þeyi gören göz ise, kendini göremez.
Kendine takýlýp, aynalarla oyalanmak
mý, yoksa kendinden kurtulup, her þeyi
gören göz olmak mý daha güzel?!

Günlerden bir gün,
Sâmiha Ayverdi'ye, uzaktan
bir arkadaþýndan mektup
gelir. Mektupta arkadaþý
"Senin Hak Dostu bir hocan
varmýþ, onu bana anlat" der.
Sayýn Ayverdi, alýr kalemi
eline, yazar da yazar.
Sayfalar dolar taþar.
Hocasýný anlatmakta bitiremez bir türlü. Tam o günlerde hocasý Kenan Bey,
Sâmiha Ayverdi
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Kehanet ve Kâhinlik - V

Uyuyan
Peygamber - 4
Derleyen ve Çeviren: Zuhal Voigt
Edgar Cayce, yaþamý boyunca yapmýþ
olduðu seanslarý (Readings) esnasýnda,
aileleri tarafýndan kendisine getirilen
sayýsýz küçük çocuðun ve bebeðin de,
dünyaya bu geliþlerindeki sebepleri analiz
etmiþ ve gelecekleri ile ilgili söylem ve
kehanetlerde bulunmuþtur. Cayce ile
ilgili yazý dizimizi bitirirken, bunlardan
bazýlarýna deðinmek istiyoruz.

Korkudan, Korku Ýçinde
Korkuya Geri Kaçýþ
Cayce Ýkinci Dünya Savaþý yýllarýný ve
onun etkilerini çok yakýndan yaþamýþ bir
tanýk olarak, savaþýrken veya bombardýmanlar esnasýnda ölen insanlar için büyük
üzüntü taþýyordu. Özellikle de, dünya
siyaseti ve gidiþatý konusunda hiçbir yaptýrýmý olamadýðý halde, savaþýn kýrýp
geçirdiði coðrafyalarda yaþamýný yitiren
sayýsýz bebek ve çocuk için sonsuz endiþeler içindeydi. Onlarýn, bombalar ve diðer
savaþ terörü altýnda aniden öbür dünyaya
geçtikten sonra, yaþadýklarý dehþetin etki-

sinde normal yollarý takip edemeyip, kendilerine sýðýnacak yer ararken, çareyi derhal
yeniden bir anne karnýna sýðýnmakta
gördüklerini ve dolayýsýyla normal tekâmüllerine devam edemeden, kendilerini bir
çeþit kýsýr döngü içinde bulduklarýný görüyordu.
1943 Aðustos'unda, dört yaþýnda bir kýz
çocuðu, sürekli kâbuslar gördüðü ve New
York þehrinin çeþitli normal gürültülerinden
devamlý korktuðu için annesi tarafýndan
Cayce'e getirildi. Cayce, þunlarý söyledi:
"Burada, dünyaya çok çabuk bir geri dönme
vakasý ile karþý karþýyayýz. Küçük kýz bir
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önceki yaþamýnda, Lothringen ve Almanya
arasýndaki sýnýrda Theresa Schwabendal
ismiyle yaþadý. O zaman þimdikinden bir
iki yaþ büyüktü. Silah sesleri ve askerlerin
sert adýmlarý ile dünyasý alt üst olup
yaþamýný kaybettiði ana kadar, arkadaþlýklarýn ve iliþkilerin güzelliði, çiçekler, kuþlar
ile ve doðanýn güzelliði yoluyla, varlýðýn
gayesindeki birliðin bilincine varmak noktasýndaydý. Ani ölümünden sonra yola
devam etmedi ve dokuz aydan kýsa bir süre
içinde maddi âleme geri döndü. (Varlýðýn
bazý durumlarda dokuz aylýk fetüs oluþumunun baþýndan itibaren beden ile ilintili
olmayýp, sonradan da bedene baðlanabildiðine bir örnek) Þu anda ise, geçmiþ ve
þimdiki zaman ruhunda birbirinden ayrýlamayacak þekilde birleþmiþ durumda. Bu
yüzden büyük þehrin olaðan gürültüleri ile
ölümüne sebep olan Nazi terörünün seslerini birbirinden ayýrt edemiyor."
Cayce küçük kýzýn daha da önceki yaþamlarýna hiç girmeyerek, annesine, kýz 11
yaþýna gelinceye kadar baþka bir "Reading"
talep etmemesini tavsiye ederek ( ki bu
tavsiye birçok olayda muhtemel bir
felâketin ya da hattâ erken bir ölümün
habercisi olmuþtu) þunlarý söyledi:
"Sabýrlý olun. Onu azarlamayýn. Onunla
sert konuþmayýn. Onu sinirlendirmeyin ve
hakkýnda hüküm vermeyin. Ama her gün
ona sevgiden, barýþtan, uyumdan ve Ýsa'nýn
çocuklarý ne kadar sevdiðinden bahsedin.
Ona korku hikâyeleri anlatmayýn, cezadan
bahsetmeyin, ona yalnýzca sevgi ve sabýrla
muamele edin. Bunlarý yaparsanýz,
karþýmýzda kutsanmak üzere geri dönmüþ
büyük ve harika bir varlýk bulacaðýz. Bu
seferlik seansý bitirdik."
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Ölüme Mahkûm Çocuk
Savaþ sýrasýnda 1944'de Londra'da yaþamakta olan yedi yaþýnda bir oðlan çocuðu
için kendisinden bir seans istendiðinde,
Cayce þunlarý söyledi:
"Görüþlerimizi tahsil durumu ve tavsiyeler konusu ile sýnýrlandýracaðýz. Varlýk 13
yaþýna geldiðinde ve kendi kararlarýný verebilecek durumda olduðunda, eðer kendisi
de isterse baþka iþaretler vereceðiz." Bu
uyarýdan sonra þöyle devam etti: "
Kendisinin ve ailesinin içinde yaþadýðý,
zamanýmýzýn büyük imtihanlarýna, korku ve
yýkýmlarýna raðmen, varlýðýn içindeki mizah
duygusunun canlý kalmasýný saðlayýn.
Çünkü yeteneklerinin yazar olabileceði
þekilde geliþtirilmesi gerekiyor. Kendisi
daha önceki yaþamýnda, Hockersmith adýyla
kralýn sarayýnda saray soytarýsý olarak
yaþadý ve o zamanýn bencil tutumundan
dolayý oluþan birçok gerginliklerde, birçok
þeyin düzenlenmesinde yardýmcý oldu.
Ondan önce de, kutsal topraklara giren
Yahudiler arasýndaydý. Ama Yahudileri yanlýþ yollara sürükleyenlerden deðil, Ýbrahim,
Ýshak ve Yakub'un yolundan gidenlerden
oldu. 13 yaþýna geldiðinde daha fazla bilgi
vereceðiz. Onun þimdi Eton Kolejinde
Ýngilizce tahsil etmesini saðlayýn. Þimdilik
bitirdik."
Çocuðun annesinin 1947 Þubat'ýnda, yani
Cayce'in ölümünden iki yýl sonra, Cayce'in
oðlu Hugh Lynn Cayce'ye yazdýðý mektup,
Edgar Cayce'in neden böyle kýsa bir seans
yapmýþ olduðunu ortaya koyuyor:
"Oðlum Timmy 6 Þubat'ta saat 16.30
civarýnda, diðer bilinç düzeyine gitti. Ben
þu anda hamileyim ve üçüncü çocuðumu
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bekliyorum. Timmy de bu bebeði hevesle
bekliyordu. Ölümünden birkaç hafta önce,
gelecek yaþamýnda tekrar beni anne olarak
istediðinden söz etmiþti. O yüzden bir
zaman için Timmy'nin bu bebeðin
bedeninde tekrar bana döneceðini
düþündüm ama þimdi öyle zannediyorum
ki, Timmy tekrar gelmek için pek acele
etmeyecek. Bu yaþamýmýzda ailemizde çok
sorunlar vardý. Timmy belki de tekrar ayný
düzene geri gelmek istemeyecek."
Timmy'nin annesi mektubuna bir de
gazete küpürü eklemiþti. Haberde, Timmy
ile ayný yaþlardaki bir arkadaþýnýn, donmuþ
göl üzerinde yürürken, buzun kýrýlmasýyla
suya battýklarý ve geçirdikleri þok sonucu
yaþamlarýný kaybettikleri yazýlýyordu. Hugh
Lynn Cayce'in mektuba verdiði cevap þu
mealdeydi:
"Farkettiniz mi bilmem, Cayce'in verdiði
seans alýþýlmadýk þekilde kýsaydý ve Cayce,
kendisi soru soracak duruma gelmeden
önce herhangi bir bilgi vermekten kaçýnmýþtý. Zannederim, içinde bulunduðumuz
bilinç düzeyi ile ölüm dediðimiz þeyin
ardýndaki bilinç düzeyi arasýndaki deðiþme
konusunu anlayabilmemiz için, öðrenmemiz gereken çok þey var. Timmy belki de
þimdi asýl seansýný yapacak ve kendisine
gerekli olan bilgileri alacaktýr."
Doðuþtan Doktor
Rody 9 Ocak 1943'de doðdu ve henüz 5
aylýkken, ebeveyni Cayce'den bir seans istediler. Cayce'in sözleri özetle þöyleydi:
"Bu varlýk, þayet küçüklüðünden itibaren
gerekli þartlarý bulursa, bir uzman olacak;
özellikle týp veya diþ doktoru ya da eczacý
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olarak. Muhayyilesi geniþ ve gerek konuþmalarýnda gerekse davranýþlarýnda, olaðandýþý olmaya meyilli olacak. Onu kýsýtlamayýn, fantezilerini diðer ilgi alanlarýyla
destekleyin. Büyük ruhsal yetenekleri var
ama ayný zamanda her þeyi herkesten iyi
bildiðini ve iyi yaptýðýný iddia eden bir
cakacý. Geliþmesinin ileri safhalarýnda
evrensel bir bilinç ortaya çýkacak ki, bu onu
önceki yaþamýnda Dr. Harvey yapan özelliktir. (Dr. William Harvey, kan dolaþýmýný
bulan Ýngiliz doktor) Dr.Harvey'e bazý
konulardaki yanýlgýlarý gösterildiðinde bile
o, her þeyi herkesten daha iyi bildiði
fikrindeydi. Onun yaþamýný incelerseniz,
gelecekteki sorunlar konusunda daha fazla
fikir sahibi olursunuz.
Varlýk Fransa'da Kardinal Richelieu
zamanýnda da Graf Gubourse olarak yaþadý
ve hastalýklar konusunda, temizlik alanýnda
büyük ilerlemeler yapýlmasýný saðladý.
Hastalýklarýn yalnýzca mikroplarca yaratýlmadýðýný, insanlar tarafýndan taþýndýðýný
iddia ederek, temizlik konusunda ýsrar etti.
Bu yaþamýnda aþýrý temizliðe düþkün olacaktýr. Vereceðiniz terbiyede, ruhsal
yaþamýn amaca yönelik pratik yaþamla
denge içinde olmasý gerektiði hususuna
aðýrlýk verirseniz, varlýðýn yeteneklerinin
birçok insan için hayýrlý olacak þekilde
geliþtiðini göreceðiz."
Rody'nin annesi, 10 yýl sonra yazdýðý
mektupta þunlarý belirtiyordu:
"Rody en ufaklýðýndan baþlayarak, fiziki
beden ve özellikle kalp ve dolaþým sistemine karþý büyük bir ilgi göstermeye baþladý.
Ve her zaman her konuda kendisinin haklý
olduðuna inanýyor. Bir baþkasýnýn açýklamasýnýn kendisininkinden iyi olduðunu
hiçbir zaman itiraf edemez. Okulda not-
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larýnýn herkesten iyi olmasýyla övünüyor.
Mikroplara karþý fobisi var, sürekli ellerini
yýkýyor. Bu konuda iyice aþýrý, insana
mikroplu havayý nefes aldýran bir sürü
insanýn yaþadýðý büyük þehirlerde oturmak
istemiyor. Kendisine bugüne kadar Cayce'in
seansta söylediklerinden hiç bahsetmediðimiz halde, muhakkak doktor
olmak istiyor. Þimdi 10 yaþýnda ve þimdiden gazete daðýtýcýsý olarak çalýþarak týp
tahsili için para biriktiriyor. Bizim dört
çocuðumuz daha var ama diðerlerinden
hiçbirisi, Cayce'in Rody için, o henüz 5
aylýkken söylediði bu özelliklerden
hiçbirisini taþýmýyor."
Rody'nin gerçekten doktor olup olmadýðý
konusunda daha yeni bir kayýt maalesef
yok. Cayce'in çocuklar için yaptýðý
seanslarda, yol gösterici olarak rol oynamasý, dünyaya yeni ayak atmýþ olan varlýðýn, beraberinde getirdiði yetenekleri veya
onu geri götürebilecek kötü alýþkanlýklarý
vesaire konularýnda, ebeveyn olan sorumlu
kiþilere vereceði ipuçlarý, çocuðun geleceði
ve eðitimi açýsýndan hiç þüphesiz ki çok
deðerliydi. Elbet ki, seanslarda söylenenlere
göre davranmak veya davranmamakta,
gerek ebeveyn gerekse ilgili varlýk her
zaman için özgürdüler. Cayce seanslarýnda
bu özgürlüðe her zaman deðinmiþ ve
kiþinin yaþamýný þu veya bu yöne
çevirmesinin, her zaman kendi elinde
olduðunu belirtmiþtir. Katý bir kader veya
katý bir karma yoktur, geliþmeyi saðlayacak
yolda, ister hýzlý ister yavaþ ilerlersiniz,
kaderimiz gerçekten de kendi elimizdedir.
Denizin Çaðrýsý
Fred Coe 17 yaþýna geldiðinde, o zamana
kadar kýsýtlama ve hoþgörüsüzlük içinde
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geçmiþ olan yaþamýný deðiþtirmeye karar
vererek evden kaçmýþtý. Ýki ay sonra hâlâ
eve dönmediðinden, ailesi Edgar Cayce'e
müracaat ederek onu bulmasýný istedi.
Cayce "Varlýða ulaþtýk." dedi. " Dünyaya
geldiði andaki yýldýzlarýn durumunun, þu
anda ortaya çýkmýþ olan etkisi, büyük bir
deniz sevgisi. Bu varlýk, olaðan dýþý
yeteneklere sahip. Esrarengiz þeyleri ve
denizin sýrlarýný seven biri. Gizemli ve
gizli konularý araþtýrabilecek þekilde
yetiþtirilmesi gereken biri. Bu yaþamýnda
gizlilikleri araþtýrýrken en büyük yeteneklerini ortaya koyabilecek biri. Ateþli
silahlarý seven biri. Þu anda birçok yabancý
ülkede yaþamýnýn en büyük deðiþikliklerini
yaþýyor ve ancak orta yaþlara ulaþtýðýnda
doðduðu yerlere dönecek. Bundan önceki
yaþamýnda kendisine Kaptan Kidd deniyordu, o zaman yaþamýnýn ilk yarýsýnda
kazandýklarýný, ikinci yarýsýnda daðýttý.
Gizemli þeylere ve denize olan sevgisi bu
yaþamýna da taþýndý. Ondan önceki
yaþamýnda Ýngiliz Donanmasýnda Hawk
isimli biriydi. Dünyanýn doðu kýsmýna ilk
ulaþan denizcinin (John Cabot 1497)
yaveriydi. O hayatýndaki güdüm de macera
ve gizem sevgisiydi. Daha önce M.Ö. 900
sýralarýnda Yunanlýlarla savaþan Xenia isimli bir bedeviydi. Bu yaþamda özgür yaþama
ve doðanýn sýrlarýna duyduðu sevgi aðýr
basýyor. M.Ö. 10000 civarýnda ise Mýsýr'da
hükümdarýn demircisi olarak yaþadý.
Yüksek güçlerle birliðe varabilmesi için
daha birçok geliþmeler gerek. Bu seferlik
bitirdik."
Fred Coe'nin ailesi ikinci bir seans istediklerinde, Cayce onlara yalnýzca, delikanlýnýn New York'tan Avrupa'ya giden bir
transatlantiðe binmiþ olduðunu söyledi.
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Cayce'in anlattýklarýndan, Fred isimli
delikanlýnýn yaþamýnda, aile ortamý dýþýnda
birçok tecrübeye gereksinimi olduðu
anlaþýlýyor. Ýçine doðduðu dar çerçeveyi
kýrarak çeþitli maceralara yelken açmasý bu
yüzden. Böyle gereksinimleri olduðu halde,
neden muhafazakâr bir aile seçmiþ olduðu
ise, herhalde ailenin yaþayacaklarý açýsýndan önemli. Olayýn nasýl neticelendiði
konusunda bir kayýt yok. Fred belki de
Cayce'in ölümünden seneler sonra gerçekten, doðduðu topraklara geri dönmüþtür.
Ýkaz Dolu Kehanet
12 yaþýndaki Lennie Talbots'un annesi,
oðlunun davranýþlarýný anlayabilmek için
Cayce'den bir seans istediðinde,
ifadelerinde çok dikkatli olmasýna raðmen,
delikanlýnýn geleceði hakkýnda duyduðu
endiþe, Cayce'in sözlerine yansýmýþtý:
"Bu varlýk hakkýndaki düþünceler belirtilmek istendiðinde, ya çok iyimser veya
çok kötümser bir yorum yapmak mümkün.
Çünkü bu alanda çok büyük imkânlar ve
çok büyük engeller var. Bu varlýk için ya
bir Beethoven veya bir Jesse James
(ondokuzuncu yüzyýlda yaþamýþ meþhur
Amerikalý haydut) olma ihtimalleri mevcut.
Çünkü bu varlýðýn kendi kendisine, olmasý
gerektiðinden daha yüksek bir deðer verme
eðilimi var. Bu eðilimi nasýl kullanacaðý
tamamýyla varlýðýn kendisine baðlý.
Karþýmýzda müzik, þiir veya nesir alanlarýnda, baþkalarý tarafýndan eriþilemeyecek
çapta ama halen uykuda olan yetenekler
taþýyan bir varlýk var. Astroloji açýsýndan
Merkür, Venüs, Jüpiter, Zuhal ve Merih
yýldýzlarý birbirlerine çeliþkili durmaktalar
ve bu bedenin, þayet geliþme zamanýnda
gerçekten eðitilmezse çeþitli biçimlerde
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aþýrýlýk ve taþkýnlýk yaþayacaðýný gösteriyorlar. Varlýk tam þimdi bu zamana girmektedir, eðer onu yetiþtirenler onu akýlla analiz
etmeyi bilirler ve -ruhunu incitmedenidealleri ve hedefleri hakkýnda temiz bir
kavram kurmaya muvaffak olurlarsa,
dünyaya sadece gerçekten ruh taþýyan bir
birey hediye etmekle kalmazlar, ayný
zamanda onun ruhsal geliþimine yardým
etmiþ olurlar. Aksi takdirde, dünyaya,
baþkalarýna zarar vermekte dâhice davranan
birini göndermiþ olacaklar."
Cayce bu oldukça açýk sözlerinden sonra,
Lennie'nin geçmiþ yaþamlarýndan söz
ederek, daha önce Amerika'da Fransýz ve
Kýzýlderililerle yapýlan savaþlarda, Fransýz
ordusunda savaþan ve baþkalarýna yaptýðý
kötülüklere aldýrmadan kendi yolunda
giden biri olduðunu bildirdi. Daha önce de,
Fransa'da bazý gruplarla birlikte haydutluk
yaparak yaþayan biri olmuþtu. O zamanlar
müzik de yapýyor ve þiirler de yazýyordu. O
zamanlardan getirdiði bu yetenekler, þayet
dik kafalý olmazsa ve kendisini çok yüksekte görmezse, bu yaþamýnda faydalý olabilecekti. Cayce bu noktada þunlarý ekliyor: "
Her baþka birey, bu dünya üzerinde senin
sahip olduðun kadar hakka sahiptir, bazý
bakýmlardan o kadar ilerlemiþ gözükmese
de. Tanrý insanlarý, görünüþleri veya
yetenekleri yüzünden takdir etmez, ama her
bireyi ancak gayeleri, hedefleri ve istekleri
yüzünden takdir eder. Bunu aklýndan çýkarma."
Daha da önceki yaþamýnda Lennie, eski
Mýsýr'da M.Ö. 10000 yýllarýnda, yine müzik
ve þiirle meþgûldü. Ondan da önce ise
Atlantis'te, kýtanýn ikinci defa parçalanmasýndan hemen önce yaþamýþtý. Orada
kendi bencil isteklerini tatmin etmek için
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tanrýsal güçleri kötüye kullanan Belial'ýn
oðullarýndan biriydi. Anlaþýlan orada
yaþamýþ olduðu hayat, sonraki karmasýný en
kötü biçimde etkilemiþ olan kýsýmdý. Cayce:
"Önce ruhsal, entelektüel ve maddi idealleri
aramalýsýn. Ve sonra kendini o þekilde
onlara ver ki, sonunda ne senin vicdanýnda
ne de baþkalarýnýn gözlerinde soru iþaretleri
olmasýn."
Bu seanstan sonra, 1944 Þubat'ýnda
Lennie'nin annesi, Cayce'in seansýnýn kendisi ve eþi için bir sürpriz olmadýðýný,
oðullarýndaki muazzam enerjiyi zaten farkettiklerini yazdýðý mektubunda, Lennie'nin
çok sýký bir yatýlý dini okula verildiðini
bildiriyor. Daha sonraki mektubu 1949'da
ve bu mektupta, Lennie'nin durumu için
çok endiþelendiklerini, oðullarýnýn teþhis
konamayan sinirsel bir kriz geçirdiðini
haber veriyor.
1951'de gelen mektup ise korkunç bir
haber taþýyor. Üç yýldýr ruhsal bir rahatsýzlýk geçirmekte olan Lennie, sonuçta
büyükanne ve büyükbabasýný tabancayla
öldürmüþtür.
Lennie bundan sonra þizofreni teþhisiyle
çeþitli hastahane ve sanatoryumlara kapatýlýr. Üzerinde ensülin ve elektro þoklarla
çeþitli tedavi metodlarý denenir. Lennie'nin
annesi oðlunun akli dengesinin yerinde
olduðundan ve kötü bir karmanýn sonucu
bu duruma düþtüðünden emindir. Bu yüzden Hugh Lynn Cayce'den Lennie'yi toplu
dua seanslarýna dâhil etmelerini rica eder.
1956'da gelen son mektupta, Lennie halen
bir sanatoryumdadýr ve iyileþme yolundadýr.
Ailesi de günün birinde tamamen iyileþeceðini ummaktadýr. Cayce seanslarýnda her
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zaman, geleceði iki açýdan gözlemlediðini
belirtmiþtir. Bir yandan, varlýðýn geçmiþ
eylemlerinin neticesi olan kiþisel kaderi onu
beklemekteyken, diðer yandan geleceði tam
olarak haber verebilmek mümkün deðildir.
Kiþinin ve kiþilerin kuvvetli bir þekilde bir
amaca konsantre olarak o yönde hareket
etmeleri, sonuçlarý deðiþtirebilir. Ona göre
örneðin, Almanya'da kuvvetli ve kararlý bir
çoðunluk Hitler'in yükseliþini önleyebilirdi
ve Avrupa ve dünya daha saðlýklý ve daha
barýþçý bir geliþme yaþayabilirdi. Yine
örneðin, maddeci ve adam sendeci olmayan
bir toplum Kaliforniya'daki büyük
depremin oluþmasýna engel olabilirdi. Ayný
þekilde bugün de, barýþçýl düþüncelere
sahip, birlikte yaþadýklarý diðer insanlara
karþý sevgi ve sabýr gösteren bireylerden
oluþan toplumlarýn, dünyayý kötü sonuçlardan koruyabilecek olduðunu düþünebiliriz.
Ve bugün dünya hâlâ çok kötü ve geniþ
kapsamlý evrensel bir felaketin kucaðýna
düþmemiþse, bu üzerinde yaþayan insanlardan, barýþçýl ve iyi niyetli olanlarýnýn hâlâ
çoðunlukta olmasýndandýr belki de.
Edgar Cayce, hiç þüphesiz dünyaya ender
gelen ender varlýklardan biriydi ve mütevazý karakteriyle birleþmiþ muazzam
yeteneðiyle, sayýsýz insana yol göstermiþ,
sayýsýz varlýða faydalý olmuþtu. Yaþamý ve
yaptýklarýyla dünya tarihindeki yerini aldý
ve insanlarýn belleklerine unutulmayacak
bir biçimde kazýldý.
Geride býraktýklarý, her nesilden insana,
gelecek zamanlarda da faydalý olmaya
devam edecek elbet ki.
Alýntýlar: Die Tausend Leben Deiner
Seele/Edgar Cayce/Hugh Lynn Cayce
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Çatýþmadan
Uzlaþma Çýkarabilmek
Derleyen: Nihal Gürsoy

Günümüz dünyasýnda pek çok konu tüm bilgi ve iletiþim zenginliðine
raðmen ne yazýk ki keþif diyaloðundan ve gerçeði gerçekten aramaktan
uzakta tartýþýlýp durmaktadýr. Belli bir görüþ ve düþünceyi akýlcý bir yaklaþýmdan çok taraf olarak yaklaþan bunlarý yaparken artý puan kazanmak amacýyla topluluðu kendi düþünceleri doðrultusunda yönlendiren
yöneticiler ne yazýk ki hem kendilerine hem de diðerlerine sevgi ve saygý
duymaktan çok uzaktadýrlar. Oysa bir konunun yeterince açýk ve berrak
bir þekilde anlaþýlýp, temelinin saðlam bir zemine oturmasý için öncelikle
ciddi düþünsel tartýþmalara ve konuya hâkim uygun bir yönetici
eþliðinde yapýlmasý gerekmektedir. Ayrýca yöneticinin tüm katýlýmcýlarýn
konuya etken ve üretken biçimde katýlýmýný saðlamasý diyalogun
sonuçlarýnýn zenginliðini ve sürecin verimini doðrudan etkileyerek
çözümün ortaklaþa ve bilgece bir tutumla oluþmasýný saðlayacaktýr.

K

abul edilebilir bir düþünce birliðine
ulaþabilme ihtimaline raðmen
tartýþmayý sürdürmeye devam
etmek son derece yýpratýcý, verimsiz ve
gereksizdir. Tartýþmaya neden olan konuda
temel görüþlerini açýk ve anlaþýlýr biçimde
ifade eden herkes, tüm katýlýmcýlara eþitlikle ve farklýlýklara saygýyla yaklaþan bir
çözüm ortamýna ihtiyaç duyar öncelikle.
Böyle bir ortamýn saðlanabilmesi için ise
bir takým genel ilkelerin yerine gelmesi
gereklidir.

** Bir lider ya da katýlýmcý olarak, insanlarýn çekiþmeli ve kýþkýrtýcý olabilecek bazý
düþüncelerini güvenlik içinde açýklayabilecekleri bir ortamýn oluþmasýna katkýda
bulunmalýsýnýz. Kiþilerin politik ya da duygusal açýdan kendilerini koruma havasý
içinde olmadan, akýlcý bir tartýþma havasý
içinde görüþ alýþveriþinde bulunabilmeleri
ve yanlýþlýk yapmaktan çekinmeden yüreklice ve açýkça kendilerini ortaya koyabilmeleri tartýþma atmosferinin gereklerindendir.
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** Yargýlayarak yanýtlamaktan mutlaka
kaçýnmamýz gerekir. Yargýlama tartýþma
ortamýnýn çözüme ulaþmasýný engellemekle
kalmaz çözümsüz kýlar. Karþýt görüþlerin
ortaya çýkabilmesine ve çözüme katkýda
bulunmasýna imkân tanýmak uzlaþmanýn
koþullarýndandýr.
** Kuþkulara ve varsayýmlara size ne
kadar önemsiz ya da olumsuz gibi gözükseler de deðer verin. Çünkü bunlar zaman
içerisinde anlam kazanabilirler. Bunlarýn
gerekçelerini tespit etmeye çalýþmak güven
ortamýný oluþturmak bakýmýndan gereklidir.
** Uygun olduklarýnda duygusal ya da
politik çýkýþlarý hoþ karþýlamaya çalýþýn.
Geçerli nedenlere dayanan çýkýþlarýn da
insanlarýn kendilerini ifade etme biçimlerinden biri olduðunu anlamak durumundayýz.
** Ýnsanlarý koþulsuz kabul etmeliyiz. Bu
tutum tartýþma ortamýný gereksiz korku ve
kuþkulardan uzaklaþtýrýr. Yersiz kýzgýnlýklarý
ve düþmanlýklarý önler. Akýlcý bir tartýþmanýn öngördüðü özgür ve verimli bir ifade
ortamý oluþturur. Elbette etkin ve çözüme
yönelik bir tartýþma ortamýnýn gerçekleþebilmesi için öncelikle iyi bir dinleyici
olmak gerekmektedir. Ýyi bir dinleyici
olmak ve etkin cevaplar verebilmek için de
bazý önemli ilkelere uyabilmek zorunludur.
** Araya girmeden ve sabýrsýzlýkla
kýzgýnlýða yer vermeden dikkatle dinlemek,
konuþan kimsenin anlatmak istediklerine
odaklanmak dinlemek için kendimizi
konuþan kiþinin yerine koyabilmek yeterli
olacaktýr.
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** Söylenilenleri yapýcý bir biçimde dinlemek, durumu her yönüyle ele alarak dinlemek, katýlýmcýlarýn söylemlerini daha
saðlam temellendirmelerini ve biçimlendirmelerini saðlamayý getirir.
** Dinlerken çözümleyici olmaya çalýþmalýyýz. Açýklýk getirmek için sorular sorabiliriz. Kavramlar ve göndermelerle ilgili
olarak ne anlatýlmaya çalýþýldýðýný tam olarak anlarsak sonuca katkýda bulunabiliriz.
** Daha geniþ düþünmeye çalýþarak dinlemeliyiz. Özellikle hemfikir olmadýðýmýz
alanlara bunu yapmalýyýz. Kendi duymak
istediklerimizi deðil de, karþýmýzdakinin ne
söylemek istediðini anladýðýmýzdan emin
olmalýyýz. Önceden belirlediðimiz sýnýrlamalarýn bizi yönlendirmesine izin vermemeliyiz.
** Gözlerimizle de dinlemeliyiz. Böylece
insanlarýn ne zaman ilgilerinin dorukta olduðunu, ne zaman sýkýldýklarýný ve ne aman
yorulduklarýný anlarýz. Ayrýca beden dilinin
göstergelerini de okumaya çalýþmalýyýz. Ses
tonlarý, yüz ifadeleri, bakýþmalar, kýpýrdanmalar ve rahatsýzlýk belirtilerini dikkatle
izlemeli ve söylenenlere tepkilerini ölçebilmeliyiz. Böyle etkin bir dinleyici olabilmeyi baþarabilmek elbette tek baþýna
yeterli deðildir. Uyulmasý gereken yanýtlama ilkelerini de gerçekleþtirmek gerekmektedir. Özellikle liderlerin uymasý gereken en
büyük kural, insanlara asla yargýlayarak
yanýt vermemektir. Onlara, her gurubu ve
görüþü anlamak istediðinizi, amacýnýzýn
kazanmak, yenmek ve yargýlamak
olmadýðýný gösterin. Tartýþmanýn konusu ne
kadar çekiþmeli ve kritik olursa bu kural o

26
kadar fazla geçerlik kazanýr. Aþaðýdaki
insanlarý yargýlamadan, nesnel bir biçimde
yanýt vermek yöntemlerini inceleyelim.
* Katýlýmcýlara düþünmelerini ve
söyleyeceklerini düzenlemeleri için zaman
tanýyýn ve bu süre içerisinde hiçbir þey
söyleyerek onlarý etkilemeye çalýþmayýn.
Kendi baþlarýna düþünmelerini istediðinizi
gösterin. Sessizliði gereksiz sözlerle ya da
kendi görüþlerinizle doldurma isteðinize
engel olun.
* Ýnsanlarýn konuþmasýný saðlamak için
mümkün olduðunca az þey söylemeye
çalýþýn. Onlarýn kendi önerilerini öne
sürmelerine izin verin.
* Araya girmeden ve isteyen herkese
konuþma hakký tanýyarak eþitlikçi davranýn.
Eðer biri konuþmayý çok uzatýr ve taþkýnlýkta bulunursa, baþkalarýnýn da söyleyecek
þeyleri olduðunu hatýrlatabilirsiniz.
* Kararlý davranýn ve görüþ ayrýlýklarýný
alabildiðince keskin bir biçimde verip,
katýlýmcýlarýn öne sürdükleri görüþlerini
kanýtlara dayandýrmalarýný saðlamaya
çalýþýn. Her hangi biri kýþkýrtýcý bir söz
söylediðinde en iyi cevabýnýz sessizlik
olmalý. Tartýþmayý olmasý gereken yere taþýmayý öncelikle katýlýmcýlara býrakýn.
* Yanýtlarý sözel olarak bildirin.
"Anlýyorum" demek, belli konularýn ayrýntýlarýna girmek, konuþmacýlara teþekkür
ederek konuþmayanlarýn da görüþlerini
almak istediðinizi belirtmek tartýþma
ortamýnýn çözüm ortamýna dönüþmesine
hizmet eder.
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* Zaman zaman konularý toparlayýp
özetlemek gerekebilir. Bu esnada diðer
katýlýmcýlara da sorular sorarak konunun
yeterince anlaþýlmasýna katkýda bulunmalarýný saðlayabilirsiniz. Bunu yaparken
ortak bir zemin oluþturmak ve atýþmalarý
önlemek gerektiðini unutmamamýz gerekir.
* Ortaya çýkan uygun politik ve duygusal
endiþelere gereken önemi vererek, tartýþmanýn gündemdeki konuya baðlý kalmasýný
saðlamaya çalýþýn. Akýlcý bir deðerlendirme
üzerinde ýsrar edin. "Bu konudaki aþýrý
duyarlýlýðýný anlayabiliyorum. Fakat
söylediklerini gerekçelendirir misin?"
diyerek kiþisel çatýþmalarýn ve kýzgýnlýklarýn önünü kesebilirsiniz. Gerekirse açýk
konuþun; "Baylar ve bayanlar, sizi akýlcý ve
çözümcü olmaya davet ediyorum.
Sinirlenmeyi bir kenara býrakalým lütfen"
diyebilirsiniz.
** Konu daðýlmaya yüz tuttuðunda ve
denetimden çýktýðýnda gündemi yeniden
belirterek, tartýþmanýn verimliliðini saðlamaya çalýþtýðýnýz konusunda uyarýda bulunabilirsiniz. Bir tartýþmayý yürütürken veya
katýlýmcý olarak iþtirak ettiðinizde kendi
görüþlerinizi ne zaman ve nasýl ortaya koyacaðýnýz çok önemlidir. Kritik bir konuda,
dikkatleri kendi görüþünüz üzerine çekmemek için öncelikle diðerlerinin görüþlerini ortaya koymalarýný beklemeyi veya
görüþlerinizi baþlangýçta dile getirerek
katýlýmcýlar için bir giriþ yapmayý tercih
edebilirsiniz. Bazen de, görüþlerinizi ne
zaman sunacaðýnýza bir baþkasý karar verebilir veya görüþünüzü sorabilir. Katýlýmcý
rolüne ister kendi isteðinizle, ister bir
baþkasý tarafýndan girdiðinizde yapmanýz
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gereken baþkalarýnýn görüþlerine olan yaklaþýmýnýzýn aynýsýný kendi görüþlerinize de
uygulamanýzdýr. Böyle yaptýðýnýzda, görüþlerinizi büyük bir özgürlük içinde belirtme
hakkýnýzý rahat rahat kullanabilir ve bir
savunma havasý içine girmekten kurtulursunuz. Temel konularda fikir bildiren
herkesin kendisinin ve diðerlerinin saygýnlýðýný korumasý ve tartýþmanýn çözüm odaklý olmasýný saðlamak için uymasý gereken
prensipler ise aþaðýda yer almaktadýr.
* Kazanmayý kendi görüþünüzü kabul
ettirmek olarak deðil, akýlcý ve verimli bir
tartýþma ortama hazýrlamak ve bunu baþarmak olarak görün. Söz konusu olan sizin
görüþleriniz olduðunda bunu yapmak o
kadar kolay deðildir. Fakat bir lider olarak
birleþtirici olmak ve herkesi temsil etmek
zorundasýnýz.
* Görüþünüzü açýk ve güçlü bir biçimde
sunun, fakat bunu yaparken görüþünüzün,
kanýtlanmýþ kesin bir doðru olarak deðil,
diðer katýlýmcýlarýn veya karþýt görüþ sahiplerinin söylediklerini dikkate alarak yeniden
biçimlenebilecek bir düþünüþ biçimi olarak
vurgulayýn. Böylece kendinizle görüþleriniz
arasýna bir mesafe koymuþ olursunuz.
* Ýnsanlarýn en iyi kararý vermelerini, en
iyi yoruma ulaþmalarýný saðlamak için farklý görüþlerin ortaya konulmasýný yüreklendirin. Sizin kanýtlarýnýzý, iddialarýnýzý ve
endiþelerinizi deðerlendirip, kendilerininki
ile karþýlaþtýrmalarýna izin verin. "Hiç
kuþkusuz bazýlarýnýz buna katýlmayabilir,
karþýt görüþleri alabilir miyiz?" tarzýnda
sorularla bunu saðlayabilirsiniz.
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* Farklý görüþleri doðru ve dengeli bir
biçimde deðerlendirin ve eleþtirileri olumlu
karþýlayýn. Bu pes ettiðiniz anlamýna
gelmez. Adil ve dengeli bir tavýr
takýndýðýnýzý gösterir.
** Yapýlan kýzgýn ve düþmanca yorumlara asla karþýlýk vermeyin. Böyle yaptýðýnýzda tüm yansýzlýðýnýzý, dengenizi ve
sükûnetinizi kaybetmiþ olursunuz. Size
yapýlan hareketi dikkate almadan dikkatleri
tartýþýlan konu üzerinde tutabilirseniz, düþmanlýk duygularýna yer vermemiþ olursunuz. Ayný zamanda hem kendinizin hem
de karþýnýzdakinin saygýnlýðýný koruyarak
tartýþmanýn yaratýcý bir havada geçmesini
saðlarsýnýz. Bir lider veya katýlýmcý olarak,
ortaya atýlan düþüncelere karþý çýkmak veya
onlarý desteklemek de isteyebilirsiniz. Bu
akýlcý bir tartýþmanýn gereðidir de. Ortaya
atýlan bir görüþe, o görüþe karþý çýkanlarý
dýþlamadan desteklemek ve ortaya atýlan bir
görüþü dýþlamadan, o görüþe karþý çýkmak.
Diðerlerine karþý çýkmak, onlarýn
düþüncelerine karþý çýkarken, kiþiliklerini
korumak anlamýna gelir. Gerçek bir tartýþma ortamýnda insanlarýn sizinle farklý fikirlerde olmasýný istersiniz. Haklý olabilirler ya
da iyi bir düþünce ortaya koyup, sizin
düþüncelerinizi olumlu yönde geliþtirmenize yardýmcý olabilirler. Karþýtlýk ortamlarýndan en üst düzeyde olumlu sonuç
almak için yapmamýz gerekenler aþaðýda
belirtilmiþtir.
* Yanlýþlýklarý ortaya atýlan düþüncelerde
arayýn, bu düþüncelerin sahiplerinde deðil.
Ýnsanlarýn üzerini çizmeye çalýþmayýn yanlýþýn altýný çizmeye çalýþýn.
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* Bir kimsenin ortaya koyduðu görüþü
eleþtirmeden ya da bir baþkasýnýnkini
desteklediðinizi bildiren gerekçe veya
kanýtlarý ortaya koymadan önce konunun
tartýþýlmaya ve düþünülmeye deðer konu
olduðunu vurgulayýn. Olumsuz veya yanlýþ
gibi gözüken veya gerçekte öyle olan
düþüncelere karþý çýkarken onlara saldýrmak
yerine, daha iyi olduklarýný belirtmeden iyi
olan düþüncelerinizi ortaya koyun.
Böylelikle tartýþmaya katýlanlarýn saygýnlýðýný korumuþ olursunuz.
* Yine saygýnlýk ve kaliteyi korumak
adýna yanlýþ yönde ilerlediðini düþünseniz
de insanlarýn konuþmalarýný bitirmelerine
izin verin. Düzeltmek için konuþmalarýný
bölmeyin. Sabýrsýz ve hoþnutsuz bir tavýr
takýnmayýn, gerginliðe neden olursunuz.
** Karara varýlmasý için acele etmeyin.
Katýlýmcýlarýn ortamý deðerlendirme ve
anlama süresine saygýlý olun. Yeni önerilerin, yorumlarýn ve sorularýn ortaya çýkmasýný bekleyin. Açýk ve samimi olun ve
ayný tavrý beklediðinizi vurgulayýn.
Diðerlerini desteklemek derken yalnýzca
ortaya attýklarý düþünceleri paylaþmak
deðil, onlarýn kiþisel saygýnlýklarýný korumak da anlaþýlmalýdýr. Ayný düþünceyi paylaþmak kendi baþýna bir destektir. Fakat
ayný fikirde olduðunuz kiþilerin tartýþmaya
katýlýmýnýn devam etmesini saðlamak da
gereklidir. Aþaðýda ayný düþüncede olana ve
destek konularýnda olumlu sonuçlar elde
etmemizi saðlayacak bazý noktalara
deðinilmiþtir.
* Yalnýzca ortaya koyduklarý düþüncelerle
deðil, düþünüþ biçimlerindeki iyi noktalarý
yakalamaya, dile getirmeye özen gösterin.

* Daha iyi düþünceleri, arkadaþça bir
düzeltme olarak ortaya koyun ve yorumlarýný isteyin.
* Sizin düþüncelerinize bir katkýda bulunanlara teþekkür edin.
* Destekleyenlerin inceliklerini,
dürüstlüklerini, sabýrlarýný, kývrak zekâlarýný
ve düþ güçlerini anladýðýnýzý sözlerinizle ve
beden dilinizle belirtin.
* Ýþler istediðiniz gibi gittiðinde, kendinizi beðenmiþ bir havaya bürünmeyin.
Ortak baþarýnýn altýný çizin. Ýlginizi canlý
tutun. Katýlýmcýlara düþünce, katýlým ve
kararlarýnýn þu andaki durumlarýný ve
düþüncelerini, yaþam ve ilgilerini nasýl
etkilediðini sorun. Deðerlendirme yapmalarýný ve katkýlarýný görmelerini saðlayýn.
BÝR TARTIÞMAYI
SONLANDIRMAK
Sizin de bildiðiniz gibi, çoðu tartýþma ya
çok uzun ya çok kýsa, etkisiz, sonuçsuz ya
da verimsiz geçer. Resmi olmayan tartýþmalar bu gibi etkenlerden belki daha az
yara alabilirler. Sona erdirilmeleri,
yönetilmeleri buraya kadar ele aldýðýmýz
resmi tartýþmalardan daha kolay ve esnektir.
Resmi tartýþmalarý olumsuz yönde etkileyen iki temel unsur vardýr: Ya çok kýsa
zamana bir sürü konu sýkýþtýrýlmýþtýr ya da
kýsa bir konu için çok uzun bir zaman
ayrýlmýþtýr. Bunlardan en yýkýcý olaný ikincisidir. Çünkü kaçýnýlmaz olarak can sýkýntýsýna neden olur ve insanlarýn ana konudan
uzaklaþmalarýna yol açar. Bu iki sorunun en
akýlcý çözümü, zaman sýnýrlamalarýnýn kesin
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ki toplantýnýn yerini, zamanýný ve tarihini belirleyin.
UZLAÞTIRMAK
ZORUNDA
OLMADIÐIMIZ
AYRILIKLAR

bir biçimde belirlendiði, gerçekçi gündemler hazýrlamaktýr. Sonuçta nerede sona erdireceðinizi bilmek için, iþin önceden ne
kadar sürebileceðini doðru deðerlendirmeniz gerekir. Zaman faktörü, karmaþýk
ve kritik tartýþmalarda çok önemlidir.
Olayýn kaderini doðrudan etkiler.
UZLAÞILABÝLEN AYRILIKLAR
Kabul edilebilir bir düþünce birliðine
ulaþabilmesine karþýn, tartýþmayý sürdürmek
demek, tehlikeye davetiye çýkarmakla
eþdeðerdir. Böyle bir durumda karþýnýza
çýkabilecek þeyler; yanlýþlýk bulma eðilimleri, küçük ayrýntýlar üzerinde gereksiz
zaman harcamalar, ilgisiz konularýn daðýnýk
koridorlarýnda dolanýp durmaktýr. Bütün
bunlara gerek kalmadan önce katýlýmcýlara
amaçlarýnýn gerçekleþip gerçekleþmediðini
ve konuya eklemek istedikleri bir þey olup
olmadýðýný sorun. Eðer kimseden devam
etmeye yönelik bir yanýt gelmezse, katkýlarýnda dolayý katýlýmlarýna teþekkür ederek
tartýþmayý veya toplantýyý sonlandýrýn. Eðer
deðinilmemiþ konular olduðunu ileri sürenler varsa veya istenilen sonuca ulaþýlmamýþ
olduðunu söyleyenler, çoðunluðun kararýný
sorun ve gerekli olduðuna karar verildiyse
hemen o anda bir gündem oluþturup, sonra-

Tartýþmalar her zaman bir
sonuca baðlanmak zorunda deðildir. "Evet"e ulaþmayý amaçlayan soruþturmalarýn tersine, bir
tartýþma "olabilir"e ulaþtýðý zaman, gerçek
bir araþtýrma havasýna uygun olarak baþarýlý
olmuþ sayýlabilir. Araþtýrma, keþfe, yeni bilgiye dayandýðý için, konuyla ilgili tartýþmalar aylarca, yýllarca hattâ nesiller boyunca sürebilir. Bilim ve birçok araþtýrma dallarý, sýnýrsýz ve sözel-yazýlý pek çok tartýþmaya dayanýr. Bu nedenle, bu tarz bir tartýþmanýn kapsamý geniþ olmalýdýr. Gerçek bir
araþtýrma bunu gerektirir. Bilimsel konularda yapýlan çoðu tartýþma ve seminerin de
önceden belirlenmiþ bir süresi vardýr. Ýnsanlar son görüþleri, araþtýrmalarý ve yenilikleri
paylaþmak için toplanýrlar ve yeni bir olgunun ortaya çýkmasýný umarlar. Çoðu zaman
yeni bir olgu ortaya çýkar veya çýkmaz.
Ancak bu kimsenin cesaretini kýrmamalýdýr.
Yarýn yeni bir gündür ve arayýþ sürecektir.
Descartes'in Meditasyonlar'ýnda bize anýmsattýðý gibi, cehaletle savaþta ve bilgi
arayýþlarýnda kullanabileceðinin en büyük
silahlardan biri sistemli kuþkudur. Bu
sayede iyi düþünceler ön plana çýkýp bize
hizmet eder, kötüleriyse elenir ve neden
olduklarý baþarýsýzlýklar bize ders olur.
Faydalanýlan Kaynak: Tartýþma SanatýV.A
Howard ve J.H. Banton
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Kadýnýn Bitmeyen Çilesi

Yakýndoðu
Uygarlýklarýnda Kadýn
(Mezopotamya - Mýsýr)
Yalçýn Kaya
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ygarlýðýn ne bir ýrkýn ne de bir
ulusun veya bölgenin eseri
olmadýðýný biliyoruz. Gündüz
Vassaf "Uygarlýðýmýz, yaratýcý biçimde kullanýlan insan enerjilerinin bir toplamýdýr"
diyordu. Bir baþka düþünür de "Uygarlýk bir
yaþama sanatý ve durmaksýzýn yinelenen
binlerce alýþkanlýðýn bir toplamýdýr" der. Ýyi
de uygarlýk tarihinde nereye baksak erkek
resimleri, erkek imajý, erkek isimleri görüyoruz. Uygarlýk adeta eril. Bu "yaratýcý
biçimde kullanýlan insan enerjilerinin
toplamý"nda hiç mi kadýn enerjisi yok?
Gerçekten uygarlýk birikimini oluþturan,
þekillendiren, geliþtiren sadece erkekler mi?
Veya kadýnlar niye hep arka planda? Bu
soruya yanýt olarak çok söylemler bulunabilir. Ama bu yanýtlarýn içinde en akla yakýn
olaný þudur: "Çünkü tarihi hep erkekler
yazmýþtýr." Týpký bir Afrika atasözündeki
gibidir durum: "Aslanlar kendi tarihlerini
yazýncaya kadar tarih hep aslan avcýlarýný
haklý bulacaktýr."
Kendi tarihlerine yabancýlaþtýrýlan, erkeklerin tekelindeki bilgiden yoksun býrakýlan
kadýnlar, toplumsal iliþkileri algýlama ve
anlamlandýrmaya dönük düþünce sistematiðinden uzaklaþtýrýlmýþlardýr. Böylece verili
durumu doðal karþýlamalarý ve kabullenmeleri olanaklý kýlýnmaya çalýþýlmýþtýr.
Kadýnla doða, kültürle erkek özdeþleþtirilerek, doðanýn özel alaný, kültürün ise
kamusal alaný belirlemesi baðlantýsý kurulmuþtur. Böylece kadýn, toplumsal deðiþim
ve dönüþümün esas belirleyicisi olarak tarif
edilen kamusal alandan dýþlanarak tarihsel
süreçte kolayca devre dýþý býrakýlmýþtýr. Bu
geleneksel tarih yazýmýnda onu yazan
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erkekler siyasal ve sosyal tarihten kadýnlarý
dýþladýklarý gibi, özel alanýn deneyim ve
pratiklerini de dýþlamak suretiyle, tarihi yalnýzca erkeklerin ve yalnýzca kamusal alanýn
öznelliðinde biçimlenen tek yanlý ve sübjektif bir öðretiye dönüþtürmüþlerdir.
Yalnýzca kadýnlar deðil, köleler, köylüler,
iþçiler, siyahlar ama en çok da her kesimden kadýnlar hep yazýlý tarihin dýþýna
itilmiþlerdir. Ta ki toplumsal bir hareket
kendisini kendi öz mücadele dinamiðiyle
dayatýncaya kadar bu böyle gitmiþtir. Bir
önceki bölümde kadýnýn baþlýk parasý
karþýlýðýnda kendi rýzasý olmadan erkek
tarafýndan alýndýðý, adeta bir deðiþ, tokuþ
metaý haline getirildiði, bu yolla erkeðin
toplumsal ve ekonomik anlamda baba
konumuna geldiði, özel mülkiyetin filizlenmeye baþladýðý, anaerkil/anasoylu topluluklarýn daðýldýðý evreye; yani Paleolitik çaðýn
sonuna gelmiþtik.
Bu aþamaya kadar olan geliþmeleri genellikle antropolojik ve toplumbilimsel açýdan
irdelemiþtik. Bu aþamadan itibaren daha
tarihsel bir açýdan bakma þansýmýz var.
Çünkü elimizdeki arkeolojik, yazýlý, somut
veriler zenginleþiyor. Araþtýrmamýzýn aðýrlýðýný tek tanrýlý dinlerin kadýna bakýþ açýsý
oluþturacaktýr. Bu nedenle tek tanrýlý dinlerin geliþtiði coðrafyada bir baþka deyiþle
Mezopotamya'da kadýnýn sosyal evrimini
incelemekle iþe baþlamalýyýz.
Mezopotamya'da Kadýnýn Durumu
Ý. Ö 4 ile 3. binyýllar arasýndayýz, tarýmýn
geliþmesi sonucu mülkiyet kavramýnýn
oluþtuðu, klan yapýsýnýn çözüldüðü, kent
devletlerinin ortaya çýktýðý, en önemlisi
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yazýnýn keþfedildiði bir evredeyiz. Kent
devletleriyle birlikte devletlerarasý rekabet
ve ordu geliþiyor. Ve insanlýk tarihinin
önemli bir kavramý, belki de en önemlisi
ortaya çýkýyor: EGEMENLÝK. Bir baþka
deyiþle iktidar tutkusu ya da gücü ele
geçirme…
Egemenlik beraberinde iç siyasî çatýþmayý
da getiriyor. Ancak her þeye kadir Ana
Tanrýça kavramý hâlâ mevcut. Mevcut ama
egemenlik çatýþmasýna artýk o da
karýþtýrýlýyor. Zira diþil bir Tanrý'nýn varlýðý,
iktidar sahibi eril egemenleri rahatsýz
etmeye baþlýyor ve bu gücü ellerine geçirmeye çalýþýyorlar. Bunun için de kolay bir
yol buluyor, kayýtlarý tutan, yani bilgiyi
tekelinde bulunduran tapýnak yazýcýlarýný ve
rahipleri kullanýyorlar. Nasýl mý? Örneðin
göðün ve yerin yaratýcýsý Ana tanrýça
Namu'nun adýný rahiplere Tanrýlar listesinden sildiriveriyorlar.
Bu bize biliþim çaðýndaki bilgi / iktidar
iliþkisini, medyanýn egemenlik aracý olarak
kullanýlmasýný, hatta dinin ve bilginin
siyasal ideolojiye alet edilmesini anýmsatýyor. Bu vesileyle þunu da belirtelim,
Sümerlerde kadýn yazýcý hiç yok denecek
kadar az. Zaten okullara da sadece erkek
çocuklar gönderiliyor ve öðrencilere "okul
oðlu" deniliyor. Asýl dert, Ana tanrýça
dünyevileþtirilemeyeceðine göre, egemeni
tanrýlaþtýrmak; en azýndan onu bu tanrýsal
güce ortak etmek. Bu arada siyasal güce
ortak olan rahipler ile askerlerin ekonomik
gücü de artýyor ve çoktan ortaya çýkmýþ
olan tüccarlarýn yaný sýra mülk sahibi bir
sýnýf oluþturmaya baþlýyorlar, yani yavaþ
yavaþ sýnýflý toplumlar doðuyor.
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Ana Tanrýça yukarýda belirtildiði gibi hâlâ
yaþamý yaratan ve ölüme egemen güç konumunda. Ama toplumsal ve ekonomik
babalýðýný elde etmiþ, üremedeki iþlevini
anlamaya baþlamýþ olan erkeðe uygun bir
rol var: Soyun üremesini sürdürmek. Zira
bu rol onu Ana Tanrýçanýn gücüne ortak
edecek. Onun için de mitos, efsane bu
amaca, yani egemenliðe hizmet edecek
þekilde deðiþtirilmeye baþlanýyor.
Bu arada efsaneleri deðiþtirme yetkisi
olan rahip ve yazýcýlarýn ekonomik sýnýf
olarak iktidara ortak olmaya baþladýklarýný
da aklýmýzýn bir köþesine yazalým!
Efsaneler deðiþtiriliyor, örneðin Ana
Tanrýçanýn yanýna bir eþ ekleniyor, bu eþ
önce onun özelliklerini ve gücünü paylaþýyor ve giderek bu eþ erkek bir Tanrý konumuna geliyor. Bu durum, Tanrýçanýn göksel
gücüne karþý erkeðin dünyevî güç isteðini,
yaþamý var eden ve koruyan göksel kadýnýn
evrensel hükümdarlýðýna, erkeðin iktidar
hýrsý ile karþý koymasýný simgeliyor.
Burada artýk daha önce özellikle bereket
Tanrýlarý arasýnda (simgesel olarak rahip ve
rahibeler arasýnda) topraðýn bereketini,
toplumun zenginliðini ve evrenin sürekliliðini saðlamak üzere gerçekleþtirilen Kutsal
Evlilik (hieros gamos) söz konusu deðildir.
Hieros Gamos çoktanrýlý inanç pratikleri
içerisinde sýklýkla uygulanan bir ritüel formudur. Panteist düþüncede, ritüeli uygulayan kiþinin bir tanrý veya tanrýçayla birleþmesi esas alýnarak gerçekleþtirilen bu
birleþme, ritüel uygulayýcýlarýnýn birer tanrýça ve tanrý haline gelmesiyle açýklanabilir.
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Ana Tanrýçanýn yanýna eklenen eþ yani
Kral ile Tanrýça arasýndaki güç çatýþmasýnda sýnýrlar zorlanmaya ve belirlenmeye
baþlýyor. Bu durumun çok güzel bir örneðini, Hattuþa'nýn bir kralýnýn, Hititli taht tanrýçasý Halmasuit'e hitabýnda görüyoruz.
Halmasuit burada "Büyük Anne"nin temsilcisi sýfatýyla ve krallarýn koruyuculuðundan
fazla, geleneðin sürdürücüsü olarak, kral
tahtýnda görülmektedir. Kral, Halmasuit'e
þöyle diyor: "Gel daðlara gidelim. Daðlarýn
arkasýnda kal; benim halkýma gitme, benim
akrabam olma, fakat benim arkadaþým ol.
Gel, biz daðlara gidelim ve kral olan ben,
sana bir kap vereceðim ve biz birlikte bu
kaptan yiyeceðiz. Sen daðlarý koru. Tanrýlar
-Güneþ tanrýsý ve Gök tanrýsý- bana, krala
ülkemi ve sarayýmý verdi. Ve ben, kral,
ülkemi ve sarayýmý koruyorum. Ben nasýl
senin evine gelmiyorsam, sen de benim
evime gelme."
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olmaya baþlamasýyla toplumu düzenleyen
yasalar da deðiþmeye, deðiþtirilmeye
baþlýyor.
Ele geçmiþ tabletlerin okunmasýyla
günümüzde bu yasalarla ilgili birçok bilgiye ulaþýlmýþtýr. Örnekler verirsek: Ý.Ö.
1200 yýlý dolaylarýndaki bir Asur yasasýna
göre, kadýnýn anne olarak sahip olduðu tüm
haklar yok sayýlmaktadýr. Boþadýðý karýsýna
herhangi bir þey verip vermemek, kocanýn
insafýna kalmýþtýr. Asur yasalarý, bir
bakirenin ýrzýna geçilmesini, her þeyden
önce "kýzýn babasýnýn mülkiyet ve
ekonomik haklarýna bir tecavüz" olarak
deðerlendirir. Irz düþmaný evli deðilse,
cezasý kýzýn babasýna bir bakire için ödenmesi gereken bedeli ödeyip, kýzla evlenmek
zorundadýr.

Metnin sonunda, kral kendini, babasý
olarak adlandýrdýðý Hititlerin en güçlü erkek
varlýðý, Gök Tanrýsý olarak atamaktadýr.
Tanrýçanýn gücü gelecekte, kuzeydeki
daðlarla -Karadeniz Daðlarý- ile sýnýrlý kalacak, buna karþý kral, erkek Tanrýlarýn
desteðiyle, Tanrýçanýn söz hakký ve "Büyük
Anne"nin müdahalesi olmadan, Hattuþa'nýn
verimli topraklarýnda hüküm sürecektir.

Mezopotamya'da bu dönemde saltanat
ailesi dýþýnda, genelde evlilikler tek eþli
olmakla birlikte, erkeklerin, ilk karýlarýndan
çocuk sahibi olamazlarsa, ikinci eþ ve ya da
cariye alma haklarý vardýr. Evli kadýnýn
zinasýnýn cezasý ise ölümdür. Ancak
Hammurabi Yasasý'na göre erkeðin zina
yapan karýsýný kurtarma hakký vardýr.
Bunun yaný sýra kýzýyla ahlâk dýþý eþ deyiþle
ensest iliþkiye giren babanýn cezasý sadece
kent surlarýnýn dýþýna atýlmaktýr.

Konunun tekrar toplumsal ve ekonomik
tarafýna dönersek. Kral, Ana Tanrýçanýn
göksel iktidarýný dünyevileþtirerek paylaþýrken, mülkiyeti elinde tutan sýnýflar da
boþ durmuyorlar. Onlar da mülkiyetin miras
yoluyla babadan oðula geçmesini yasallaþtýrýyorlar, yani ataerkil aileyi kurumlaþtýrmaya baþlýyorlar. Ailenin ataerkil

Kadýnýn sadece toplumsal konumu deðil,
bedeni de erkeðin denetimi altýndadýr. Asur
yasalarýnda kimin peçe kullanmasý gerektiði, kimin buna hakký olmadýðý ayrýntýlý bir
biçimde belirtilmiþtir. Beylerin karýlarý,
kýzlarý, hanýmlarýna eþlik eden cariyeler ile
sonradan evlenmiþ olan tapýnak
fahiþelerinin peçe takmasý zorunlu, köleler
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ve fahiþelerin ise yasaktýr. Bu yasaða
uymayanlarýn giysileri alýnýr, kýrbaçlanýr ve
kulaklarý kesilir.
Saygýnlýklarý, onlarý koruyan erkeðe ve
cinsel etkinliklerine baðlý olan kadýnlar için
örtünmenin çok aþaðýlayýcý yaný ise,
"sadece bir erkeðin kullanýmýna açýk" ya da
"tüm erkeklerin kullanýmýna açýk" olarak iki
kategoriye ayrýlmalarýdýr.
Görüldüðü gibi günümüzde siyasal
Ýslâm'ýn simgesi haline gelen ve çoðu
kiþinin bile Ýslâmî bir uygulama olarak
kabul ettiði örtünmenin kökleri o dönemlere kadar uzanmaktadýr. Yeri gelmiþken
uygarlýk tarihinde çok önemli bir yeri olan
Hammurabi Yasalarý hakkýnda biraz bilgi
edinelim:
Hammurabi yasalarý, Ý.Ö 1760 yýlý
civarýnda Mezopotamya'da yaratýlan, tarihin
en eski ve en iyi korunmuþ yazýlý yasalarýndan biridir. Bu dönemden önce toplanan
yasa koleksiyonlarý arasýnda Ur kralý UrNammu'nun yasa kitabý (Ý.Ö 2050),
Eþnunna yasa kitabý (Ý.Ö 1930), ve Ýsin'li
Lipit-Ýþtar'ýn yasa kitabý (Ý.Ö 1870) yer alýr.
Bir bakýma Hammurabi yasalarý ilk yasalar
deðildir ama tümüne yakýný okunabilen en
eski yasalardýr.
Babil kralý Hammurabi'nin (Ý.Ö 17281686) çeþitli sorunlara iliþkin verdiði kararlar, Babil'in koruyucu tanrýsý Marduk adýna
yapýlan Esagila Tapýnaðý'na dikilen bir taþ
üzerine Akatça dilinde yazýlmýþtý.
Hammurabi, kendisine bu yasalarý
yazdýranýn güneþ tanrýsý Þamaþ'ýn olduðunu
söylemiþtir. Dolayýsýyla yasalar da Tanrý
sözü sayýlýyordu.
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Arkeolog Jean Vincent Scheil'in 1901'de
Susa, Elam'da bulduðu (bugünkü HuzistanÝran) ve Fransa'ya taþýdýðý Hammurabi
yasalarýný yazýlý olduðu taþ, Louvre
Müzesi'nde sergilenmektedir. Yaklaþýk iki
metrelik silindirik bir taþýn üstüne çivi
yazýsý ile yazýlmýþ olan yasalar tam 282
maddedir, ancak bu maddelerin 30'u
(madde 66-99) þu anda okunamayacak
durumdadýr.
Mezopotamya'ya yakýn coðrafyada olan
Mýsýr'da ise kadýnýn durumu, görece daha
iyidir. Mülk edinme, miras býrakma, mülk
idare etme, tanýklýk etme haklarý vardýr.
Bunlarýn yanýnda, ticarî ve hukuksal
iþlemlerde taraf olabilme ve boþanma hakký
da vardýr. Firavunlar dýþýnda tek eþlilik
geçerlidir. Evlenme ve boþanmada devlet
taraf deðildir; bunlar özel iþlemlerdir. Yani
evlenirken ne hukuksal ne de dinsel bir
tören yapýlýr. Ancak zinada her iki taraf da
eþit cezalandýrýlýr. Boþanan kadýn kendisine
ait mallarý götürebilir. Kölelerin haricinde
her sýnýftan kadýn bu haklara sahiptir.
Kadýnlar sadece yönetici konumuna gelemezler, özellikle bazý meslekler, kayýt tutma
ve sembol yaratma gibi (!) özel iþler yalnýzca erkeklere özgüdür.
Kadýnýn eþzaman kültürlere nazaran daha
ayrýcalýklý konumda olmasý, sýnýfsal ayýrým
tanýmayan, hem erkek hem kadýnlarýn rahip
olmasýna olanak veren, tapýnaklarýný hem
fahiþeler için sýðýnýlacak bir yer hem de
kendilerini cinsel iliþki dýþýnda tutmaya
adamýþ kadýnlarýn barýnabileceði bir mekân
olarak açan, Tanrýça Ýsis kültünden kaynaklanýr.
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Armaðan Çemberleri
Derleyen: Nelda Bayraktar

Ne güzeldir vermek, güzeli vermeyi bilmek ve vermekle tamam olmak.

Bu ayki yazýmýzda dünyada bir süreden beri filizlenmekte olan küçük çapta armaðan ve
paylaþým ekonomilerinden bahsedeceðiz, eðer yerimiz kalýrsa da insanlarýn bu fikirlerini
uygulamaya koyduklarý armaðan çemberlerini anlatacaðýz.

P

aylaþým aslýnda çok eski bir
sözcük olmasýný kadim topluluklarýn yaþama biçimlerinden
almýþtýr. Paranýn olmadýðý zamanlarda
insanlar ellerindekini birbirleriyle takas
ederek ihtiyaçlarýný karþýlarlardý. Paranýn ve insanoðlunun zamanla birlikte
ortaya koyduðu o muhteþem geliþimin

gücünü göz ardý etmiyoruz elbet ki,
ancak günümüzde ihtiyaçlarýmýzýn
neler olduðunu bize hatýrlatan ve
yöneten dev ekonomik sistemler var.
Salt bu nedenle herhangi bir alýþveriþ
merkezine veya bir süpermarkete giren
birisi hiç ihtiyacý olmadýðý halde birçok
þeyi de satýn alýp çýkabilmektedir.
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Bilinçaltýna ekilen reklamlar, satýn
alma ve tüketme güdüsü yüklenmiþ
insanlar olarak neyi sadece kendi ihtiyacýmýza göre gerçek irademizle alabiliyoruz? Belki de bunu sorgulamýyoruz bile. Ýþte iþin sýrrý burada: sorgulamadan tüketmenin mutluluðuna ermek.
Rahatlýðýn, konforun, bireyselliðin,
özgürlüðün bileþeni olarak görülüyor
bu. Sýkýntýlardan kurtulmak, kýtlýk bilincini yok etmek, gönlünün dilediðince almak aslýnda gerçek özgürlük yani
esaretten kurtulmaktýr diye algýlanýyor.
Bildiðimiz gibi kapitalizmin önemli
bir özelliði olan rekabet, karþýlýklý
alýþveriþi karþýlýksýz vermenin karþýtý
olarak sunar. Karþýlýklý alýþ veriþ
ölçüme, kategorize etmeye, rekabete,
alýnan ve verilen þeyin miktarýna
dayanýr yani neyin verildiði ve neyin
alýndýðý her iki tarafýn da bundan duyduðu memnuniyet ölçülür.
Karþýlýklý alýþ veriþ hayatýmýzýn öylesine içindedir ki bu metaforu her þeyi
anlamak için kullanýrýz. Örneðin, iki
kiþi arasýndaki duygularýn gönül rýzasýyla paylaþýlmasýna, sevgi alýþ veriþi
deriz. Çünkü bizler aslýnda almak için
vermek ve bir baþkasýnýn ihtiyacýný
karþýlamak amacýyla vermek arasýndaki
temel ayrýmýn genelde farkýnda
deðilizdir.
Almak amacýyla vermenin temelinde
egolarýmýz ve kendi ihtiyacýmýzý
karþýlamak yatar daima. Baþkasýnýn
ihtiyacýný karþýlamak amacýyla vermek
ise sencil bir eylemdir.
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Karþýlýklý alýþveriþ kýtlýk bilinci
yaratýr. Ekonomi fiyatlarýn seviyesini
belirlemek için iþte bu kýtlýk bilincinden faydalanýr. Aslýnda mallar bolluða
eriþtiðinde kýtlýk bilinci kasýtla yaratýlýr.
Bunun en güzel örneklerinden birisi
tahýl miktarý haddinden fazla olduðunda bile daha azýný hasat etmektir (aç
insanlar olsa bile). Daha büyük ölçekte
kýtlýk bilinci ise zenginliðin birkaç
kiþinin eline verilmesi, bu zümrenin de
diðerlerinin üzerinde güce sahip
olmasýyla, sadece yýkýma hizmet eden
silâhlanmaya harcanan parayla ve
çevreyi bozarak ve tahrip ederek
doðanýn lütfundan çoðunluðun yararlanmasýnýn engellenmesiyle yaratýlýr.
Karþýlýklý alýþveriþ paradigmasý bu
tarz eylemleri geçerli kýlan bir inanç
sistemidir. Böyle bir sistemde her birey
daha azýný vermeye ve daha fazlasýný
almaya çalýþýr, bu da düþmanlýk ve
insanlar arasýnda mesafe yaratýr.
Bununla birlikte, karþýlýksýz olarak
armaðan verme eylemi sadece ve
sadece bolluk bilinci yaratýr. Aslýnda
kýtlýkta hediye vermek zordur ve hattâ
büyük fedakârlýk gerektirir, ama bolluk
ortamýnda bu, insana büyük bir mutluluk ve tatmin duygusu saðlar.
Para bereket yerine kýtlýk üretir,
baðlanma yerine ayrýlýða sebep olur.
Paranýn deðdiði her þeye, suya bile, bu
kýtlýk bulaþýr. Kafamýzda adeta bir
kýtlýk bilinci yaratýlýr: 'Stok yapmalýyým, daha çok almalýyým.' Aç
gözlülük kýtlýða verilen doðal bir tepkidir aslýnda. Hâlbuki kýtlýk algýmýz bir
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yanýlsama yani kendi kendini gerçekleþtiren bir kehanet gibidir. Bu yanýlsamanýn oluþmasýnda en büyük rolü de
para oynar. Bireyselliðin ifade
edilmesinde paranýn sahip olduðu belli
bir aðýrlýk vardýr elbet ki. Parayý harcama, tasarruf etme biçimlerimiz de bizi
her yönden eðitir. Parayla sýnanýrýz.
Ancak para sadece tüketmenin deðil,
vermenin de aracýdýr ayný zamanda.
Dünya tekâmülümüzün temelinde bulunan her þey için bu geçerli deðil midir?
Dengeyi yakalamak, engin ruhsal
tekâmül yolumuzda vermenin güzelliðine ve vermekle tamam olmanýn
mutluluðuna ve þükrüne varmak.
Medeniyet, bilinç, para ve insanýn
kültürel evrimi temalarý üzerine odaklanan bir eðitmen, konuþmacý ve
"Kutsal Ekonomi "isimli kitabýn yazarý
olan ve dünyayý dolaþarak bu bilinci
yaygýnlaþtýrmak için konuþmalar yapan

Charles Eisenstein
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Charles Eisenstein ile yapýlan söyleþinin aþaðýda yer alan bölümü, yukarýda yazýlanlarý daha da geniþletiyor:
Kýtlýk diye bir þey esasýnda
yok mudur?
Yakýn gelecekte küresel ekonomik
kriz büyüdükçe daha fazla istikrarsýzlýk
ve çalkantý yaþayacaðýz. Uzun vadede
ise bolluk ekonomisine sahip olacaðýz.
Yeryüzünde bu kadar zenginlik, bolluk
bereket varken insanlýðýn büyük çoðunluðunun kýtlýk ve endiþe içinde yaþamasý, hayatta kalmak için rekabet etmesi için hiç bir sebep yok. Bolluk
bilincine geçtikçe, para sistemi deðiþecek.
Bolluk bilinci diye söz ettiðiniz þey
nedir? Zamane kiþisel geliþim
gurularý gibi paranýn bir enerji
olduðunu mu düþünüyorsunuz?
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"Kendini bolluða açmak" gibi New
Age kliþeleri midemi bulandýrýyor.
Ama çoðu kliþede olduðu gibi bunda
da bir doðruluk payý var elbet ki.
Kiþisel geliþim gurularý, hak
etmediðimizi düþündüðümüz için
almaktan korktuðumuzu söylüyorlar.
Ancak alma korkusu sadece kendini
layýk görmemekten ibaret deðildir ayný
zamanda bir verme korkusudur.
Verme korkusu nedir?
Alma ve verme korkusu daima el
eledir. Birlikte oluþturduklarý þey
yaþam korkusu, bað korkusudur.
Kendini baþkalarýndan ayrý sanan
insanýn hayali cenneti budur.
'Kimseden bir beklentim yok', 'kimseye
ihtiyacým yok'. Bu doðanýn efendisi
olmak isteyen insanýn kibridir. Doðaya
hükmetme emeline denk düþen bu cennetin aslýnda cehennem olduðu ortaya
çýkmaktadýr.
Bu cehennemi tasvir eder misiniz?
Her þey paraya baðlý olduðunda
paranýn yetersizliði her þeyin yetersiz
olmasý demektir, buna mutluluk da
dâhildir. Neden sürekli büyümeliyiz?
Eðer tüm ihtiyaçlarýmýz artan bir verimlilikle karþýlanýyorsa neden daha az
çalýþamýyoruz? Neden söz verilen boþ
zaman çaðý hâlâ gelmedi? Var olan
para sistemiyle beklenen çaðýn asla
gelmeyeceðini görmeliyiz. Hiçbir
teknoloji harikasý yeterli olmayacak.
Mirasçýsý olduðumuz para sistemi bizi
boþ zaman yerine büyümeyi seçmeye
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zorlayacak. Bugünün ekonomik sistemi bencilliði ve açgözlülüðü ödüllendiriyor.
Cömertliði ödüllendiren
bir ekonomik sistem nasýl olurdu?
Sözünü ettiðiniz þey armaðan
ekonomisidir. Armaðan çemberinde
sizin talihiniz benim talihim ve sizin
kaybýnýz benim kaybýmdýr, çünkü verecek þeyiniz giderek artar ya da azalýr.
Böyle bir dünyada en iyi karar, herkesi
zenginleþtiren karardýr: Toplumu ve
gezegeni.
Vererek nasýl zengin olacaðýz?
Hediye alanýn, hediye verene geri
hediye vermek istemesi hediyenin
doðasýnda vardýr. Cömertlik bulaþýcýdýr.
Armaðan toplumunda cömert olanlar
þükran hissi uyandýrýrlar ve karþýlýðýnda
hediyeler alýrlar. Onlarýn zenginliði
toplamaktan kaynaklanan bir zenginlik
deðildir. Ama cömertliðinizi kimse
görmese bile evrenin cömertliðe farklý
bir yaklaþýmý vardýr. Denildiði üzere,
Tanrý her þeyi görür. Kutsal ekonomi
bu ilkeyi içermeli, kârý ortak saadetle
uyumlu hale getirmelidir.
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Paranýn hiç olmadýðý bir dünyadan
mý söz ediyorsunuz?
Ben paranýn tamamen ortadan kalkmasý gerektiðini savunmuyorum,
sadece gerektiði kadar kullanýlmasýný
savunuyorum. Bugün para sadece bir
kaynaktan geliyor: Faizle katlanan borç
ve tüm dünyanýn paraya dönüþtürülmesi. Gerçekten dünyaya katkýda bulunmak istiyorsanýz, yatýrýmýnýzýn
karþýlýðýnda bir þey beklemeyin. Almak
istiyorsanýz ki bunun için iyi sebepleriniz olabilir, alýn ama veriyormuþ
gibi yapmaktan vazgeçin.
Çözüm 'gerçekten vermek'
o halde…
Ýnsanýn varoluþundaki devrime direnmekten vazgeçelim. Bunun yerine
bakýþ açýmýzý birliðe yöneltelim ve
neler verebileceðimizi düþünelim. Daha
güzel bir dünyaya her birimiz hangi
katkýlarda bulunabiliriz? Tek sorumluluðumuz ve tek güvencemiz budur.
Ekonomiyi büyütmenin yeni yollarýný
bulmak yalnýzca servetimizden geriye
kalanlarý tüketecek. Bu gezegene
amansýzca zarar verme gücüne sahibiz.
Bir âþýk âþýðýna karþý ne kadar korumasýzsa, o da bize karþý korumasýz. Bu
açýdan onu yalnýzca Toprak Ana olarak
düþünmek artýk doðru deðil. "Anneee!
Onu ver, bunu ver. Yetmedi daha ver!"
O bizim sevgilimiz olmalýdýr. Doða
bizim bir parçamýz. Ona her ne
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yaparsak kendimize yapmýþ oluruz. Ýþte
bu yüzden sosyal dönüþümün spiritüel
bir boyutu olduðunu düþünüyorum;
para ve ekonomiden konuþurken dahi
bunun farkýndalýðýný koruyorum.
Ufukta boþ zaman göremiyorum.
Boþ zaman tembellik ya da iþe yaramazlýkla eþ tutuluyor. Bunu çalýþmanýn
zýttý gibi algýlýyoruz. Ýþ bizim yapmak
için para aldýðýmýz þeydir, yapmak istediðimiz þeyi yaptýðýmýz zaman ise boþ
zamandýr. Bugün dünyada gerçekten
yapýlmasý gereken iþler para kazandýrmýyor. Aslýnda, dünyayý deðiþtiren
þeyler insanlarýn boþ zamanlarýnda yaptýklarý þeylerdir. Armaðan ekonomisi
insanlarýn parayý kullanmadan birbirleri
için yaptýklarý her þeyi kapsar. En basit
seviyede, çocuklarý için yemek yapan
bir anne, birbirlerine yardým eden
komþular, internette bilgi paylaþýmý
yapan insanlar da armaðan
ekonomisinin parçalarýdýr. Ve bunlarýn
sayýsý ne kadar artarsa, parayý o kadar
az gereksiniriz; parayý ne kadar az
gereksinirsek, boþ zamanýmýz o kadar
artar; boþ zamanýmýz ne kadar artarsa,
armaðan ekonomisine kendi armaðanlarýmýzý verme gücümüz o kadar
çoðalýr.
Gelecek Ay: Size Armaðan Çemberlerinin nasýl iþlerlik kazandýrýldýðýný, bu
konuda sýkça sorulan sorularý, Armaðan
Çemberlerinin ilkelerini sunmaya
çalýþacaðýz.
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Kendinin
Yeniden Ayarlanmasý - 1
Canlý Kryon Celsesi,
28 Nisan 2012 Newport News, Virginia, ABD
Lee Carroll kanallýðý ile verilmiþtir.
Çeviren: Necati Tarýman
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elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. Bu
mesajda yer alan her þey insanlar ve
onlarýn gerçekliklerinin paradigmalarýný
deðiþtiren þeyler ile ilgilidir. Bugün farklý
düþünmeyle ilgili birçok örnek gördük (seminerde konuþulan konulara atýf yapýlýyor) ve
bu mesajda bu konuya devam edilecektir. Bu
yýlýn baþýndan beri sizlere pek çok mesaj
verdik ve bunlarda her þeyin nasýl farklý hale
geldiðini söylerken sizlerden bizim deyimimizle "þeylerin yeniden ayarlanmasý" meselesine dikkat etmenizi istedik.

Sizinle þu anda sizin alýþýk olduðunuz
þekilde doðrusal olarak iletiþim kurmaktayým.
Bu ortaðýmýn yýllardýr süren uygulamalar
sonucunda edinmiþ olduðu deneyimler
sayesinde mümkün olmaktadýr. Ortaðým
sezgisel olarak perdenin benim olduðum
tarafýndan gelen bu çok boyutlu iletiþimi sizlerin anlayabileceði þekilde çevirmektedir.
Medyum aracýlýðý ile celse yapma ruhsal
mesajlarýn bir insandan geçerek tercüme
edilmesi sürecidir. Kültür, dil ve düþünce
süreçleri aynen devam etmektedir. Bu neden-
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le, mesajý doðru þekilde aktarmanýn bir
parçasý da medyumun kenara çekilmeyi
öðrenmesi ve verilen bilgilerin olabilecek en
az biçimde filtreden geçirilerek insanlara
iletilmesidir. Medyum aracýlýðý ile celse yapýlmasý hiçbir zaman insanýn özgür iradesinden
mahrum edilmesi anlamýna gelmez. Böyle bir
þey yapýlýrsa buna "obsesyon" denir ve burada yapýlan böyle bir þey deðildir. Bunun yerine burada sevgi dolu bir kaynaktan sizlere
bilgi, enerji ve iletiþim aktarýmý için birlikte
olma, biraraya gelme söz konusudur.
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Ayarlanmasý" adýný vereceðim. Bu sizin
çekirdek varlýðýnýzýn yeniden ayarlanmasýdýr.
Enerji, Yanlýþ Anlaþýlan Bir Kavram

Bunlarý size söylüyorum çünkü bu derslerin
iletilmesi çok zordur. Eðer belirli bir gerçekliði deneyimlemediyseniz, o zaman böyle bir
gerçeklik hakkýnda ders vermek benim için
çok zor olur çünkü onunla baðlantý kuramazsýnýz. Bununla ilgili olarak ciddi anlama
zorluklarý olacaðýný bilmeme raðmen bugün
bunu yapma teþebbüsünde bulunuyorum. Bu
sandalyede vereceðim mesaj üç bölümden
oluþacak. Bugünün mesajý birinci bölüm olacak. Ancak, her bir mesaj kendi içinde tam
olacak. Dolayýsý ile, bugünün mesajý kendi
baþýna tam ve anlamlý olacaðý gibi diðer ikisi
de öyle olacak. Bu üç mesajý biraraya
getirdiðinizde ise üçü birlikte üç mesajýn
toplamýndan fazla olacaktýr. Bunun nedeni
üçüncü dildir ve bu hikâyede benim dillendirdiðimden daha fazlasý vardýr.

Enerjinin kendi baþýna tanýmlanmasý veya
açýklanmasý çok zordur. Genellikle insanlar
enerjiden söz ederken sizin kullandýðýnýz
elektrik gibi çok boyutlu faz sistemi dâhilinde
kablolar içinden geçip aktarýlan bir þey
düþünmektedirler. Ama bizim burada sözünü
ettiðimiz bu deðildir. Bizim sözünü ettiðimiz
enerji tekil bilgi deðildir. Bu enerji üç boyutlu
olmayýp daha çok etrafýnýzdaki toprak ve bilincin kesiþme noktasýnýn çok boyutlu özelliðidir ve sizin tezahür adýný verdiðiniz
olguyu ortaya çýkarýr. Siz belirli bir enerji
içine doðdunuz. Biz gezegenin aðlarýnýn
belirli bir enerji içinde olmasýndan söz ediyoruz ama bu aslýnda iyi bir tanýmlama
deðildir. Siz bir odaya girip, "Bugün buradaki
enerji çok düþük" veya "buradaki enerji iyi
duygular yaratmýyor" diyebilirsiniz. Baþka bir
gün yine ayný odaya girip, "Vay canýna, harika enerjiyi hissediyor musunuz?" veya
"Buradaki enerji çok yüksek" diyebilirsiniz.
Eðer biri sizden ýsrarla ne demek istediðinizi
açýklamanýzý isterse de epey zorda kalabilirsiniz. Oysa bu kavramlarý hem olumlu,
hem de olumsuz anlamda kullanýrsýnýz çünkü
enerjinin polarize olduðunu anlarsýnýz.

Eðer bilinciniz bu tip þeylere açýksa sevgili
varlýklar, o zaman bedeninizin neler olup bittiðinin zaten farkýnda olduðunu anlarsýnýz.
Genç insan, sen ebeveynlerinkinden çok farklý olan bir dünyaya mirasçý olacaksýn. Enerji
deðiþmekte ve yeniden ayarlanmaktadýr.
Aranýzdaki birçok ýþýk iþçisi hangi yeni
þeylerle karþý karþýya olduðunu anlamaya
baþlamýþtýr. Bu celseye "Ýnsanlýðýn Yeniden

Bu derste hakkýnda konuþacaðým þey ile, bu
sizin için her ne anlama geliyorsa, dünyada
alýþýk olduðunuz enerjiye gönderme yapýlmaktadýr Bu içinde yaþadýðýnýz, çalýþtýðýnýz,
meditasyon yaptýðýnýz ve ibadet ettiðiniz
enerjidir ve bu enerji deðiþmektedir. Bu sizin
normal olarak kabul ettiðiniz þeyleri etkilemektedir çünkü burada sizin kendinizi rahat
hissettiðiniz alan söz konusudur. Dolayýsýyla,

42
eðer size enerjiyle ilgili herhangi bir
tavsiyede bulunacaksak, "Normal olanýn
deðiþmesini bekleyin" derdik. Bunu yapmak
ise zordur.
Ýnsan normalin nerede olduðunu, durduðunu ve nasýl bir duygu uyandýrdýðýný bilerek yaþamýný sürdürür. A noktasýndan B noktasýna giderseniz, bazý beklentileriniz olur;
teneffüs ettiðiniz hava, üzerinizdeki etkisini
hissettiðiniz yerçekimi ve hücrelerinizin að
üzerinden deneyimledikleri ve alýþýk olduklarý
manyetik güç. Ya ben size þimdi bunlarýn
bundan böyle ayný olmayacaðýný söylersem?
Oysa sizin insan olarak gerçekten farkýnda
olduðunuz tek þey bir þeylerin ayný olmadýðý,
deðiþmekte olduðudur. Bazýlarýnýz etrafta
dolaþýp, "Enerji bugün çok tuhaf hisler
uyandýrýyor." diyebilir.
Kristal Aðdaki Deðiþiklikler Geçmiþi Deðiþtirmek
Ýlk önce sizin farklý olduðunu hissettiðiniz
þeylerden söz ederek baþlayalým. Ýþte size bir
yeniden ayarlanma örneði ve bu size çok
uzun olmayan bir süre önce aðlar ile ilgili
olarak söylediklerimizin bir özetidir. Size bu
gezegenin Kristal Aðýnýn Gaia'nýn batýnî
(ezoterik), görünmeyen ve çok boyutlu bir
özelliði olduðunu ve deðiþmekte olduðunu
söylemiþtik. Size bunun (Kristal Að) insanlýðýn "eylem" belleði olduðunu da söylemiþtik. Kristal Að insanlarý ve onlarýn yaptýklarýný hatýrlamaktadýr. Bu sanki insan eyleminin ezoterik "bellek aðý" gibi bir þeydir.
Bu nedenle Kristal Að Gaia ile baðlantýlýdýr
ve sizin portal (kapý) dediklerinizle birlikte
eski ve negatif enerji dediðinizden de sorumludur. Eski savaþ alanlarýnda çok güçlüdür

SEVGÝ DÜNYASI

çünkü insanlarýn savaþta yapmýþ olduklarýyla
ilgili hatýralarý yansýtmaktadýr. Kristal Að
insan duygularýna tepki vermektedir. Ýþte bu
Kristal Aðdýr ve kristal anýlarý ve titreþimleri
muhafaza eden bir þeye izafe edilmektedir.
Öyleyse þimdi gezegenin tüm çevresini
dolanan ve insanlarýn yaptýklarýný belleðinde
muhafaza eden görünmez bir aðý tahayyül
edin.
Karanlýk hisler uyandýran yerlerde birçok
savaþ cereyan etmiþ olabilir ve siz böyle yerlere gitmemeyi tercih edebilirsiniz. Iþýk iþçileri çoðu zaman ölümün, korkunun ve
endiþenin acý ve ýstýrabýný hissederler. Bu
duygular o topraðýn içine nüfuz eder ve kalýrlar. Size þu anda pek çok insanýn deneyimlediði ve anlattýðý bir þeyden söz ediyorum.
Að üzerinde ayrýca þifa ve neþe kapýlarý
görevini üstlenmiþ olan yerler de vardýr ve
hattâ bu tip yerlere ortaðým "Gaia'nýn Rahmi"
adýný vermektedir, insan þefkati tarafýndan
sarýlýp sarmalanarak o þefkat içinde banyo
yapabileceðiniz bir yer.
Kýsa bir süre önce size insanlýkla ilgili
güçlü bir þey söyledik. Size insanýn gezegenin
sözü edilen aðýný "yüklemekten" sorumlu
olduðunu söyledik. Ancak, enerji söz konusu
olduðunda, sizin bu sistemi doðrusal bir hatýrlama olarak kabul etmeniz doðaldýr. Baþka bir
ifadeyle, hem olumlu, hem de olumsuz þeylerin að içinde ayný düzeyde depo edileceðini
düþünebilirsiniz. Ama durum böyle deðildir
ve sizin bu konu hakkýnda bilginiz var.
Haberlerinizde neler görüyorsunuz? Neþe ile
dehþet arasýndaki eðim nedir? Bu denge insan
tabiatýdýr ve að insanlýðýn tam da bu özelliðini
yansýtmaktadýr. Að olumsuz þeyleri çok daha
fazla vurgular.
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Þimdiye dek sevgili varlýklar dünya karanlýk enerjiyi doðrusal olmayan bir þekilde
hatýrlamýþtýr ve pek çok insanýn öldüðü ve
pek çok insanýn ýstýrap çektiði yerlere daha
fazla vurgu yapmýþtýr. Að dehþeti bir çocuðun
doðumundan çok daha fazla hatýrlamaktadýr.
Að perili mekânlar ve hayaletler ve teype
kaydedilmiþ hissi uyandýran tüm o tuhaf
görüntülerden sorumludur. Ýþte Kristal Að
budur.

tamamýyla dýþýndadýr. Bu konuda beni takip
edemiyorsunuz. Depolama sürecinin doðrusal
olmasýný istiyorsunuz ama durum böyle deðil.
O nedenle biz kendinin yeniden ayarlanmasý
olduðunu söylüyoruz - baþka bir ifade ile,
sizin gerçek olmasýný bekleyeceðiniz þeyin
yeniden ayarlanmasý. Bundan daha kiþisel
olamazdý. Eðer tarihin enerjisi deðiþseydi,
enerjinin insanlýk için ne olabileceðini
tahayyül edin.

Gezegene bakýp bugünkü titreþimin ne
olduðunu sorsanýz bunun cevabýný Kristal Aðý
ölçerek bulursunuz. Bu gezegenin titreþiminin
üzerine oturduðu temeldir, insanlarýn þu anda
ve geçmiþte yaptýklarý. Size aðýn insan eylemlerini hatýrlama þeklinin deðiþmeye baþlamýþ
olduðunu söylemiþtik.

Eðer að insan bilincini yansýtýyorsa ve yine
að yeniden ayarlanýyorsa, o zaman insanýn
"kendisi" de ayný þekilde yeniden ayarlanmaktadýr. Ýnsan tabiatý aðda olaný kendisine
model olarak almakta ve onu takip etmektedir. Ýnsanlýk zaman içinde daha yumuþak olacak ve dehþet yerine güzelliðe vurgu yapmaya baþlayacaktýr. Yaðýn su ile karýþtýðýnda
yüzeyde kalmadýðý bir durumu tahayyül edin.
Siz þimdi, "Ama yað her zaman yüzeyde
kalmak zorundadýr. Bunun baþka yolu olamaz. Yaðýn hücresel baðlanmasý ve yoðunluðu nedeniyle böyle olmak zorundadýr."
diyebilirsiniz. Ya þimdi biz bir gün fiziðin
kendisinin sizin tüm bildiklerinizin gerçekliðini deðiþtireceðini söyleseydik? Ya yaðýn
yoðunluðu suyun yoðunluðuna yaklaþsaydý ve
bu nedenle de suyun yüzeyine çýkmak yerine
yüzeyin altýnda kalsaydý? Eðer böyle bir
durum söz konusu olsaydý, siz "Bu çok tuhaf
ve tekin deðil. Burada bir þeyler doðru deðil"
derdiniz. Siz bunu anlayamazdýnýz ve buradaki asýl mesele de budur. Sizin gerçekliðiniz
sizi her zaman doðru ve doðal kabul ettiðiniz
yönde önyargýlý olmaya ve bunun dýþýndaki
ihtimaller için olumsuz düþünmeye iter.

Ýþte böylece kuantum bir soruya bir cevap
almýþ oldunuz: Gelecekte yapýlacak (yapýlmýþ) olan þeyler geçmiþi nasýl deðiþtirir? Þu
anda olmakta olan budur. Çünkü þimdi yapmakta olduklarýnýz aðýn "hatýrlama sisteminin" doðrusallýðýný deðiþtirmektedir.
Dolayýsýyla, olumlu þeyler aða çok daha
büyük enerji taþýyacaklardýr. Bu nedenle,
orada olan ve geçmiþ enerji olarak adlandýrýlan herhangi bir þey deðiþtirilmektedir.
Bir gün gelecek ve sizler eski savaþ alanlarýna gittiðinizde "Artýk hiçbir þey hissetmiyorum" diyeceksiniz. Bunun nedeni ýþýk iþçisi
olan bazý insanlarýn bu yoldan geçmiþ
olmalarý ve attýklarý her adýmla üzerinde
yürüdükleri alanýn özelliklerini deðiþtirmiþ
olmalarýdýr. Yeni enerji þimdi yaþayan insanlarýn geçmiþi yeniden yazmalarýný saðlama
yeteneðine sahiptir.
Bu sizin gerçekliðinizin görüþ alanýnýn

Eðer bir þey sizin beklediðiniz veya doðru
ve kesin olduðunu düþündüðünüz her þeyi
ciddi ölçüde deðiþtirseydi, sizin buna tepkiniz
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nasýl olurdu? Çekirdek yaþamý sürdürme
deneyimleriniz ve gezegende bulunduðunuz
sürede öðrendikleriniz temeline dayalý olarak
bu durumla nasýl baþ ederdiniz? Böyle bir
durumda kendinizi yeniden ayarlayýp,
"Bundan önce iþler belirli bir þekilde yürüyordu ama anlýyorum ki artýk belirli deðiþiklikler
oldu" diyerek yola devam mý ederdiniz?
Yoksa yeni duruma bakýp, "Her þey eskiden
olduðu duruma ne zaman dönecek acaba?" mý
derdiniz? Ýþte bu, sevgili varlýklar, mesajýn
püf noktasýdýr çünkü bu gezegenin enerjisi
deðiþtikçe, yaþlý ruh bile "Tabii Kryon, bu
harika. Bu çok güzel ve ben bunu çok
sevdim. Bundan sonra kendimi buna adapte
edeceðim" demeye meyilli olacaktýr. Ama en
karanlýk saatlerinde onlar "Ben bundan býktým, usandým. Ýþler eski haline ne zaman
dönecek?" diyeceklerdir. Bunun nedeni sizlerin düalitenin bir yönde olduðu bir enerji
içinde büyümüþ olmanýzdýr ama þimdi baþka
yöne hareket vardýr.
Kendi Deðerinin Yeniden Ayarlanmasý
Þimdi kimin ýþýk iþçisi olduðu konusunu
gündeme getireceðiz. Kendinin yeniden
ayarlanmasý, kendi deðerinin yeniden ayarlanmasý olacaktýr. Daha önce de kýsaca söz
ettiðimiz gibi ýþýk iþçisi karanlýktan korkar.
Bunun nedeni karanlýðýn sizi yaþamýnýz
süresince her seferinde tepelemiþ olmasýdýr,
öyle deðil mi? Ve þimdi yeniden dünyaya
gelmiþ ve eskiden olduðu gibi karanlýk enerjinin onlarý hangi sorunlarla karþý karþýya
býrakacaðýný düþünerek korkan yaþlý ruhlarla
dolu olan bir odada bulunuyoruz. Ama sizler
tüm endiþelerinize ve bu kez neler olacaðýný
bilmemenize raðmen yine de dünyaya geldiniz. Sizlerin 2000 yýlýndan sonrasýný
görmeyeceðinizi söyleyen birçok peygamber
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ve kâhin vardý. Oysa þimdi 2012 yýlýndasýnýz!
Ne zaman buraya gelseniz, karanlýk enerji
sizin karþýnýzda yer alýyor gibi görünüyor.
Ben ilk kez geldiðimde ve ortaðýma kendimi tanýttýðýmda Uyumlu Yakýnsama daha çok
yeni bir olaydý. O zaman ortaðýma insanlýðýn
yapmýþ ve becermiþ olduðu þeyler yüzünden
gelmiþ olduðumu söyledim. Ortaðýma bu
yapýlanlar ve becerilenler olmasa benim de
burada olmayacaðýmý çünkü öðretilecek bir
þey olmayacaðýný ve sizlerin bunu baþarmýþ
olduðunuzu söyledim. Size bir þeyler öðretmek için buraya gelip 20 yýl süre ile bunun
için çabaladýktan sora sizlerin korkunç bir
þekilde ölmenizin herhangi bir anlamý olabilir
mi? Hayýr! Ben þimdi olanlarýn yüksek potansiyeli olduðunu bilerek ve o nedenle geldim.
Uyanýk olanlar ve Kryon enerjisinin gezegene gelmiþ olduðunu hissedenler benim
neden geldiðimi biliyorlardý. Ben yaþlý ruhlarla iyi haberleri paylaþmak, onlarýn neþeli tezahürat yapan bölümü olmak için gelen geniþ
bir maiyeti temsil ediyordum çünkü insanlar
yok oluþ enerjisini tersine çevirmiþlerdi. Tüm
ihtimaller bunu tersini göstermesine raðmen
yine de deðiþim gerçekleþmiþti.
Sovyetler Birliði çökmüþtü ve bu hiçbir
yerde hiç kimse tarafýndan tahmin edilememiþ olan muazzam bir jeopolitk olaydý.
Böylece gezegenin karþý karþýya olduðu
kýyamet senaryosu potansiyeli sýfýrlandý.
Geçmiþte hiçbir þekilde kehanetlere konu
olmamýþ olan baþka olaylar görünmeye
baþladý. Bunun için sizin burada oturduðunuz
günde rehberlik ve yönlendirme olmasý
gerekmektedir. Bu sizin yaþamý sürdürme
içgüdünüzün ve gerçek olduðunu
düþündüðünüz þeyin yeniden ayarlanmasý olacaktýr. Þimdi önünüzde duran görev budur ve
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bunun için ya yeniden ayarlanma ile baþ edeceksiniz veya sürekli geriye doðru bakarak
eski "normalin" ne zaman yeniden geri geleceðini merak edeceksiniz.
Yaþlý Ruhun Hikâyesi
Bu mesaj üçlü setin birincisidir ve yaþlý
ruhu bir taraftan cesaretlendirmek, diðer
taraftan yaþlý ruhun kabulü ve ayný zamanda
yaþlý ruhun neden bizim söylemek istediklerimizi bilmesi gerektiðini anlatmak için getirilmektedir. Biz sadece her þeyi görmeniz için
ortaya sereceðiz: Bu odada bulunan ve bunlarý dinleyen en yaþlý ruhlar en kötünün
kötüsü ile baþ etmek zorunda kalmýþlardýr.
Sizin DNA'nýzýn kuantum akaþik belleðine
yazýlmýþ olan her bir yaþam duygu izleri taþýmaktadýr.
Siz dünyaya onun her zaman yaptýðýný
yapacaðý beklentisi ile geldiniz. Geçmiþte
taþýmýþ olduðunuz gerçeðe, uyanmaya baþlar
baþlamaz yeniden saklanmak zorunda kalabileceðinizi anladýnýz. Bunu belleðinizde
bloke etmiþ olabilirsiniz ama o akaþ içine
yerleþtirilmiþ olarak orada duruyordu.
Bazýlarýnýz direðe baðlanýp yakýlmýþtýnýz.
Bazýlarýný geri geldi ve ayný þeyler yeniden
oldu. Þaman, "Bunu bir daha yapmayacaðým!" diyebilmen için kaç kez daha buraya
gelip gitmelisin? Bu kez modern bir toplumda
uyandýnýz. Þimdi artýk bir ýþýk iþçisiniz ama
yine de, "Ezoterik toplantýlara katýlacaðým
ama diðerlerine bu toplantýlara katýldýðýmý
söylemeyeceðim çünkü yeniden ayný yolu
yürümeye hiç niyetim yok!" diyorsunuz.
Neye inandýðýnýzý kime söylediðiniz konusunda çok dikkatli ve temkinli davranýyorsunuz
çünkü hep akýntýya karþý yüzmeye çalýþmaktan ve akýntýnýn sizi kayalara doðru atmasýn-
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dan býktýnýz. Tanrý'nýn sizin içinizde olduðuna
inandýðýnýz için aile bireylerini ve
arkadaþlarýnýzý ve hattâ iþinizi kaybetmekten
usandýnýz. Bu odada bulunan ve bu söylenenleri dinleyen yaþlý ruhun hikâyesi budur iþte.
Bununla birlikte, tüm bunlarýn sonucu
dünyaya gelip burada bir ýþýk iþçisinin tüm
azameti ile duran ama ayný zamanda kendi
deðerinin de farkýnda olmayan bir yaþlý ruhtur. Bu aslýnda kendi içinde tezat taþýmaktadýr
(oksimoron). Bir deniz fenerinin nasýl olur da
yaydýðý ýþýk veya kayda deðer bir þeyler yapýp
yapmadýðý hakkýnda þüpheleri ve tereddütleri
olur? Acaba dalgalar yükselip ýþýðý söndürecekler mi? Þu anda önümde oturan ve beni
dinleyenler hakkýnda konuþuyorum çünkü
sizler hepiniz bu durumdasýnýz. Bu konuda
elinizden bir þey gelmiyor. Geçmiþiniz
geçmiþte kaldý. Gezegendeki enerjinin tersine
dönmesi ile birdenbire kendi deðerlerinin
farkýnda olan devler ve kahramanlar yaratýlmayacaktýr, özellikle de bu kiþiler o kadar
uzun yýllar boyunca eski enerji içinde
çalýþmýþlarsa. Belki de bu deðiþime hazýr
olduðunuzu düþünüyorsunuz? Hayýr, hazýr
deðilsiniz - gelmekte olan o enerji için hazýr
deðilsiniz. Bizim üzerinde konuþmak istediðimiz bir konu da budur. Üstünüze doðru
gelmekte olan bir þey var ve bu geldiðinde siz
þimdiye dek ancak hayalini kurabildiðiniz
þeyleri tezahür ettirebileceksiniz ama bunu
yapabilmek için inançlý olmak, yeniden
ayarlanmak ve yeni bir anlayýþa sahip olmak
gerekecektir. Sizin göremediðiniz alanlarda
görebildiðiniz alanlara kýyasla boyutsal olarak
daha güçlü olduðunuzu anlamanýzý gerektiren
bazý temel yaþamý sürdürme algýlarýnýzý devreye sokmaya ihtiyaç duyacaksýnýz. Bunu
size ne okulda öðrettiler ne de anneniz size
öðretti. Üstelik bunu henüz uygulamýþ da
deðilsiniz. Ýþte þimdi durmakta olduðunuz
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nokta budur. "Tamam, da, þimdi ne olacak
Kryon?" Bunun cevabý sizin deðiþmeyi istemenizin gerekeceðidir. Eðer aktif olarak
deðiþme giriþiminde bulunmazsanýz, eski yað
gibi her zaman yüzeyde kalacaksýnýz.
Karanlýk Canlý mý?
Þu anda sizler karanlýk ve aydýnlýðýn gezegende nasýl iþ gördüðünü bildiðinizi düþünüyorsunuz. O zaman bu konuyu sizin anlayabileceðiniz þekilde irdeleyelim. Gelin yine
karanlýðýn ve aydýnlýðýn özelliklerinden söz
edelim. Karanlýðýn ýþýðýn yokluðu olduðunu,
karanlýðýn böyle tanýmlandýðýný defalarca
söyledik. Tamam, da, bu nasýl sizin iþinize
yarayacak? Ruhsal mitolojinizde karanlýðýn
zeki olmasý gerektiðine karar vermiþsiniz.
Size göre karanlýðýn arkasýnda bilinç olmasý
gerekiyor ve bu nedenle de adý belli olan ve
sizin korktuðunuz bir karanlýk güç var. Fizik
yasalarýna göre karanlýðýn aydýnlýkta var olamayacaðýný anlayamýyorsunuz ve buna inanmýyorsunuz. Karanlýk bir dengedir ve varlýk
deðildir. Þu anda bazýlarýnýz "Kryon hele bir
dakika bekle bakalým, sen þimdi þerrin
olmadýðýný mý iddia ediyorsun?" diye soruyorlar. Ben böyle bir þey söylemedim. Beni
dinleyin. Ýnsanlar güçlüdür ve ýþýðý olmayan
þeyi alýp kendi tasarladýklarý bir bilince uyguladýklarýnda bu insani þer olur. Bunun o
zaman bir bilinci olur çünkü insanlar onu
oraya yerleþtirmiþlerdir. Ama tek baþýna sizin
ruhunuzu zaptetmeye çalýþan bir varlýk yoktur. Nokta. Sadece ýþýðýn ve karanlýðýn dengesi vardýr. Karanlýðýn sanki zekâsý varmýþ gibi
gösterilmesinden insanlar sorumludur çünkü
tezahür etme iþlemi hem olumlu, hem de
olumsuz yönde çalýþýr. Hepiniz dünya
üzerinde belirli bir denge olmasýna alýþýksýnýz
ama bu zeki bir denge deðildir. Ýþte bu siz-
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lerin öðrenmeniz gereken ilk þeydir ýþýk iþçileri. Size karþý olan bir güç yoktur! Bu size
söylendiðinde buna inanmamayý seçersiniz.
Bu sizin için zordur çünkü sizin yaptýðýnýz
her þeyi geriye doðru iten bir þey olduðu
öðretilmiþtir size. Gerçekten de bu doðrudur
ama bu karanlýktaki insanlar tarafýndan temsil
edilir ve kiþiliði olan bir karanlýk deðildir.
Sizin ýþýðýnýz ne kadar aydýnlýksa, etrafýnýzdaki karanlýk da o kadar az olur. "Kryon buna
bayýldým. Iþýðý nasýl daha parlak hale getirebilirim?" Bu çok kolaydýr. Karanlýktan
korkarak bunu baþaramazsýnýz! Karanlýktan
korkarsanýz, ona kendi enerjinizden vermiþ
olursunuz. Bunu göremiyor musunuz? O
zaman siz neden korkuyorsunuz? Yaþamý
sürdürme, deðil mi? Zira geçmiþte insanlar
tarafýndan yaratýlmýþ olan karanlýk sizin hayatýnýzda karýþýklýða yol açmýþtýr. O zamanlar
yaþamý sürdürmeniz bile zora girmiþti. Þimdi
bu deðiþmektedir ve bununla birlikte karanlýk-aydýnlýk dengesi de deðiþmektedir.
Burada yeniden ayarlamanýz gereken o
kadar çok þey var ki sevgili varlýklar. Kimi
memnun etmeye çalýþýyorsun ýþýk iþçisi? Sana
þunu sormama izin ver: Eðer Tanrý'yý memnun etmeye çalýþýyorsan, O senin içindedir.
Eðer senin içinde Tanrý olmasaydý ben burada
olmazdým. Eðer perdenin diðer tarafýnda
olanlarý memnun etmeye çalýþýyorsan ki,
birçok durumda bunlar senin kendi ebeveynlerindir, onlarý memnun ediyorsun. Buraya
yerleþtirmiþ olduðun ýþýkla ve taþýmakta
olduðun ýþýkla her þey yolundadýr. Bunu
hissedebiliyor musun? Yoksa baþka bir yerden beklediðin ama alamadýðýn bir onay için
mi bakýnýyorsun etrafa? Artýk senin için bu
duygularý yeniden ayarlamanýn zamaný
gelmiþtir.
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Bir þeyi anlamaný istiyorum: Tanrý'nýn
insani duygularý yoktur. Tanrý saðda solda
oturup bir þeyler ümit etmiyor veya senin
þunu veya bunu yapmaný ümit veya arzu
etmiyor. Tanrý evrenin yaratýcý kaynaðýdýr ve
sen de Tanrý'nýn bir parçasýsýn. Bu nedenle,
"Tanrý'yý memnun etmek" Tanrý'nýn bütünlüðünün bir parçasý olmak için kendini yeterince sevmektir. Nasýl düþündüðün ve nelerin
deðiþeceði ile ilgili olarak bilmen gereken
bazý þeyler var.

Karanlýk, menfi enerji sizin aydýnlýkta yaptýklarýnýza kördür, onlarý göremez. O ýþýk ile
ilgili þeyler konusunda çok aptaldýr ve bu
sizin avantajýnýzdýr çünkü siz her þeyi görebilirken, bu karanlýk enerji hiçbir þey göremez. Karanlýkta yürüyen, niyet ile karanlýk
yaratan insanlar asla her þeyi görebilen bir
ýþýk iþçisi ile rekabet edemezler. Dürüstlük
karanlýk enerjiye karþý kördür ve her zaman
kazanacaktýr. Dürüstlük, þefkat ve sevme her
zaman karanlýða karþý kazanacaktýr.

"Kryon þimdi sen yeni enerjinin daha iyiliksever, hayýrsever olmasý nedeniyle bir
mücadelenin olmayacaðýný mý söylüyorsun?"
Sevgili varlýk, bir mücadele olacaðý kesindir.
Dünyada aydýnlýk ile karanlýk arasýndaki
denge mücadelesi klasik hale gelmiþtir. Bunu
sen kendi top sahanýzda oynanan bir oyunmuþ
gibi seyredeceksin. Ve bu oyundaki takýmlarýn hiçbiri oyunu kazanýyormuþ gibi görünmeyecek ve sadece enerji bir o tarafa, bir
diðer tarafa gidip gelecektir. Bu oyunu
izlerken sen ne düþüneceksin? Kendi yüreklerinin yüreðinde ne diyeceksin? "Baþarýsýz
olduk. Hiçbir þey olmuyor." Gerçekten de!
Sevgili varlýk, bunun nedeni senin sadece üç
boyutlu oyun sahasýna bakmakla meþgul
olman. Sen bunun altýnda veya üstünde
olmaya devam eden baþka hiçbir þeye bakmýyorsun. Bunu açýklamak çok zordur. Bu
aydýnlýk ile karanlýk arasýndaki savaþtýr.

Hayýrseverlik (iyilikseverlik) ve ruhsal
eþzamanlýlýk kendi arzularý ile karanlýk enerji
içinde yürüyenlerin siyah ve beyaz dünyasýnda renk spektrumunun tamamý gibidir.
Yerçekimi nasýl bir enerji ise, manyetizma
nasýl bir enerji ise o da sadece enerjidir.
Manyetik gücün çalýþmasýný izleyip nesnelerin o güç nedeniyle biraraya geldiðini
gördüðünüzde onlara bakýp isimler veriyor ve
onlara bilinç atfediyor musunuz? Onlarýn varlýk olduðunu mu düþünüyorsunuz? Hayýr.
Bunun yerine "Bu fiziktir. Söz konusu olan
enerjidir ve buradan oraya doðru hareket
etmektedir. Yað ve su da fizik ile ilgilidir, söz
konusu olan yine enerjidir ve yað daha az
yoðun olduðu için yüzeyde kalýr." dersiniz.
Karanlýk ve aydýnlýk ayný özelliklere sahiptir
ve karanlýk aydýnlýk var olduðunda hareket
eder. Bu korkutucu, tekinsiz olmadýðý gibi
canlý da deðildir.

Karanlýk Bizimle Nasýl Savaþabilir?
Kryon, eðer karanlýðýn zekâsý yoksa bizimle nasýl savaþabiliyor?" Size bunu açýklayabilmek için karanlýðýn bazý özelliklerini
söyleyeceðim. Karanlýktaki insanlar sizinle
savaþmaktadýr. Karanlýðýn kendisi sadece bir
dengedir.

Ýþte size büyük bir fark: Yeni enerjide siz
bir ýþýk yaratýcýsýsýnýz. Bu nedenle de gezegenin yoðunluðunu deðiþtiriyorsunuz. Ne
demek istediðimi anlayabiliyor musunuz? Bu
nedenle de karanlýk ve aydýnlýðýn dengesi
buna uygun olarak hareket etmektedir.
Karanlýk zeki deðildir ve ýþýðýn yolundan çekilir. Karanlýk ayný zamanda ýþýk iþçisinin de
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yolunun üstünden çekilir. Ne dediðimi
anlayabiliyor musunuz? Çaðlar boyunca bu
denge hiç hareket etmemiþti. Ve þimdi birdenbire siz ona doðru yürürken o sizin yolunuzdan çekilmektedir. Sizin olduðunuz ve
yürüdüðünüz yerde o var olamaz. Eskiden
olduðu gibi varlýðýný sürdüremez ve fakat
iþlerin yine alýþtýðý gibi olmasý için
mücadeleye devam edecektir. Ama denge
yavaþça deðiþecektir çünkü siz ondan korkmuyorsunuz.
Sevgili ýþýk iþçisi, bugünkü ve yarýnki celsenin mesajý budur. Bu deðiþiklikler ile ilgili
olarak göreceðiniz bazý þeyleri sizin için
sýralayacaðým. En önemli kalem þudur: Bu
yeni güç ile ne yapacaksýnýz? Karanlýk gerçi
zeki deðildir ama yine de dengeleyici bir
güçtür. Bu nedenle, deðiþimler gerçekleþtikçe
onun her þey üzerinde bir etkisinin olmasýný
bekleyebilirsiniz. Her iki tarafta da deðiþiklikler olmadan insan tabiatý üzerinde böylesine
güçlü etkilerin yeniden dengelenmesini
bekleyemezsiniz.
Bunu anlayabiliyor musunuz? Karanlýðý
kiþiselleþtirmeyin. Bir yardan düþtüðünüzde
kimi suçlarsýnýz? Bunun nedeni yerçekimi
canavarý mýydý? Hangi zekâ sizi kenardan
aþaðý itti ve o sizi itmeye ve sizi yaralamaya
nasýl cüret etti? Bu varolan bir enerji
örneðidir ama ne olduðu bilinen bir enerjidir.
Ancak sevgili varlýklar, yerçekiminin
aksine, gezegendeki bu denge çok boyutlu,
elastik ve dinamiktir. Çaðlar boyunca böyle
olmuþtur ama artýk deðildir. O artýk sizin
yaratmayý seçmiþ olduðunuz enerjiye doðru
hareket etmektedir. Bu sizin kaderinizdir ama

gücünüzü yeniden ayarlamadýkça hiçbir þey
olmayacaktýr. Kendinizin yeniden ayarlanma
iþi karanlýðýn sizin üzerinizde artýk hiçbir
gücü olmadýðýný anlamanýzdan sonra baþlayacaktýr. O size saldýrmaktansa, geri çekilecektir. Eðer herhangi bir þeyden korkarsanýz, bu
karanlýðýn kazandýðý anlamýna gelir.
Bizim sözünü ettiðimiz denge budur. Tüm
bunlar üç boyutlu olmayan þekilde olacaðý
için bunlarý açýklamak çok zordur. Hattâ
ortaðým bugün yanýmda oturuyor ve kendi
kendisine bugün iyi iþ çýkarýp çýkarmadýðýný
soruyor. Ben bu baðlamda ona, "Ýþ yeterince
iyi baþarýlmýþtýr." diyeceðim. Iþýk iþçisinin
yeniden ayarlanmasý ýþýk iþçisinin kendi
ýþýðýný, yaratýcýnýn ýþýðýný keþfetmesi olarak
tanýmlanmýþtýr.
Onlar (ýþýk iþçileri) þimdi bunun yerinin
orasý olduðunu, þimdi artýk zamanýn gelmiþ
olduðunu ve onlarýn açýlabileceðini keþfediyorlar. Iþýk iþçileri kendilerini þefkat ve sabýr
ile aydýnlattýklarý sürece karanlýðýn onlarýn
civarlarýnda varlýðýný sürdürmesi mümkün
deðildir.
Gezegende yürüdüðünüzde ilâhiliðin sizin
içinizden parlamasýna izin verin ve bunlarý
anlayýn çünkü söylenenlerin olmasý çok
yakýndýr. Neden geldiðinizi bilmek istiyor
musunuz? Siz bunun için geldiniz. Burada
söz konusu olan yapmak deðil, olmaktýr.
Önceden karanlýðýn olduðu yerde aydýnlýk
olmaktýr. Bugünün mesajý buydu. Ben
Kryon'um ve insanlýða aþýðým.
Ve öyledir.
KRYON
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