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Sevgili Dostlar
Neler yaþanýrsa ve yaþanacaksa yaþansýn, bizler, ülkemizin bu zor
ve dar günleri aþýp salimen güzel günlere varacaðýna inanýyoruz.
Çünkü inanýyoruz ki, iþler sarpa sarmýþ ve içinden çýkýlamayacak gibi
görünse de, ülkece sahip olduðumuz gelenekler, birikimler ve tecrübeler, memleketimizde, devlet ricalinde (devlet adamý, ileri gelenleri)
saðduyulu, sakin, ilkeli ve iyi zamanlama yapabilen kiþilerin varlýðýna hâlâ imkân ve zemin oluþturmaya devam etmektedir. Onlar belki
çoktan baþlamýþlardýr alttan alta yavaþ yavaþ islâh çalýþmalarýna.
Ya da onlarýn varlýðý sayesinde gerçek çürüme hiçbir zaman gerçekleþmeyecektir ülkemizde. Aslýnda olan bitene belli bir mesafeye
çekilip dýþtan bakabilsek, kini, nefreti, intikam duygularýný ve taraf
tutmayý bir kenara koyuversek, zengin bir tecrübe ortamýndan
geçtiðimizi, doðrularýn ortaya çýkmasý için yanlýþlarý tanýmamýz
sürecine ihtiyaç olduðunu, kabuk deðiþtirmenin ve evrilmenin
sancýlarýnýn ne boyutlara vardýðýný izleyebiliriz. Belli yerlere
gelebilmek, belli gerçekleri ve deðerleri kazanabilmek kolaylýðýn iþi
olmadýðý gibi, bazý toplumlar belli bir bilgi üstünlüðüne nail olabilmek, onu hak edebilmek için de çeþitli sýkýntýlar çekmek ve
bedeller ödemek zorunda kalmaktadýrlar. Eðer bilgi dediðimiz þey
yalnýz O’nunsa ve yalnýz O’ndansa, bilgiye ulaþmak için en birinci
þart temizlik olmalýdýr. Temizlenmek, arýnmak, veballerden, günahlardan kurtulmak, yanlýþlarý ve eksikleri tespit edip onlarý düzeltmek
ayný bir doðum gibi sancýlý ve zorlayýcý bir süreçtir. Öyleyse umudumuzu koruyarak, içimizdeki neþeyi hiçbir zaman kaybetmeyerek,
insanlarý sýnýflandýrýp ayýrmadan her birimiz birer sevgi istasyonu
gibi temiz yayýnlar yapmalýyýz çevremize, dünyamýza, evrene. O
zaman en darda olan, katýlaþmýþ gönüllere bile ulaþabiliriz belki.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Önce zihniyetlerin düzelmesi,
gerçek doðrularýn ve gerçek
deðerlerin herkesçe benimsenmesi gerekmektedir. Bu da
köklü bir eðitim ister ve uzun
bir süre ister. Ahlâký bozmak,
düzeni, disiplini bozmak
kolaydýr da, bozulaný düzeltmek
çok zordur. Bir binayý yýkmak
kolaydýr da yapmak çok daha
zordur. Zaman ister, bilgi ister,
para ister ve büyük emek ister.
Fakat bozulaný düzeltmemek,
o bozuk halde devamýna göz
yummak da sýkýntýlarýn,
dertlerin ve gözyaþlarýnýn
artarak sürüp gitmesine izin
vermek demektir. Öyleyse her
sýkýntýyý, her zorluðu göze
alarak, bozulan ahlâký, bozulan
zihniyetleri ve bozulan
inançlarý düzeltmek için kollarý
sývamak gerekmektedir.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Bozulanlar
Nasýl Düzelecek?
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ÝNSANÝ DEÐERLER
TERKEDÝLÝNCE
Toplumlarýn düzenli
iþlemesi, insanlarýn iliþkilerinin, iþlerinin ve
alýþveriþlerinin herkesin
yararýna olarak yürümesi,
ancak insanî deðerler
herkesçe benimsenirse
mümkün olabilir. Ýnsanî
deðerlerin az veya çok
terk edilmesi, toplumda
gittikçe artan huzursuzluklarý ve bozukluklarý
meydana getirir. Bunun
örneklerini ülkemizde
çok görmekteyiz.
Örneðin insanlar doðru
ve dürüst davranacak
yerde, yalana, hileye,
aldatmaya saparlarsa, o
toplumda güven kalmaz,
huzur kalmaz ve sevgiyle
el uzatmak hiç olmaz.
Aldatanlar, bir süre için
kendilerini kazançlý
sanýrlar ve için için
sevinirler. Ama zaman
içinde o kiþiye kimsenin
güveni ve sevgisi
kalmaz. Bir gün gelir ki
aldattýðýný zanneden,
aldandýðýný görür. Yaptýðý
haksýzlýklarýn ve kötülüklerin kendine döndüðünü
fark eder. Aldananlarsa
kendisini aldatanlara
karþý kýzgýnlýk, kin ve
nefret içinde olurlar.
Kendi iyi niyetlerinin
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kötüye kullanýldýðýný,
kendilerinin enayi yerine
konulduðunu görerek
üzülürler. Bir daha kimseye güvenmeyeceklerine
ahdederler. Sonuçta
toplum biribirine güvenmeyen kiþilerden kurulu
hale gelir. Güveni kaybetmiþ toplumlar huzurlu
olamaz, birlikte hareket
edemez, güçlü atýlýmlar
yapamaz.
Yükselmiþ, iþinde veya
mesleðinde baþarýlý
olmuþ kiþileri kýskananlar, onlar hakkýnda yalanlar ve iftiralar uydurarak
onlarý yýpratmak, kötü
duruma düþürmek
isteyenler oluyor. Onlar
kýskandýklarý kiþilere
zarar verdiklerini görerek
belki bir süre sevinirler.
Fakat bu davranýþlarý
onlarý yükseltmiþ olur
mu? Hele o kýskandýklarý
kiþinin seviyesine yükseltir mi? Yoksa herkesin
gözünde zavallýlýðýný
belirtmiþ duruma mý
düþer? Çünkü denmiþtir
ki: "Baþkasýný hor tutan
kendini alçaltandýr."
Yine denmiþtir ki: "Her
þeyi elde etmek istiyorsanýz, onun en kýsa yolu
kendinizi yükseltmektir.
Kötülerin zannettiði gibi,
baþkalarýný hiçbir þey

yapamaz hale getirmek
deðil" Ýyiler, iyi olanlar
baþkalarýný kötüleyerek
bir yere varýlamayacaðýný
bilirler Onlar çalýþarak,
bilgilerini ve tecrübelerini artýrarak daha bilgili,
daha tecrübeli ve daha
çok seven olmaya
uðraþýrlar.
Dürüst yollardan
çalýþarak kazanacaklarý
yerde, baþkalarýný tehdit
ederek, korkutarak haraç
alanlar, sonra mafya diye
ün yapanlar, bir süre
kazançlý görünürler. Ama
zaman içinde ya
öldürülürler ya ezilirler
ya da adalet onlarýn
yakalarýna yapýþýr.
Haksýz ve helâl olmayan
yollardan gelen kazanç
da kimseye hayýr etmez
ve mutluluk vermez.
Görevini iyi yapmayan
memur, rüþvet alarak
haksýz iþler yapan yönetici, rüþvetle haksýz karar
veren hâkim yanlýþ
yoldadýr. Onlar da yaptýklarý haksýzlýklarýn
kendilerine dönecek
zararlarýný zaman içinde
görürler.
Bunlar neden oluyor?
Toplumda ahlâk bozulmuþtur, gerçek deðerler
kaybolmuþtur ve insanlar
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yalnýz kendilerini, kendi
çýkarlarýný düþünür
olmuþlardýr. Bu durumdaki toplumda huzur ve
mutluluk olamaz. Herkes
bir yönden sýkýntýdadýr,
huzursuzdur. Kimse kimseye güvenmemekte ve
inanmamaktadýr.
Güvenin ve inanmanýn
olmadýðý yerde de sevgi
olmaz. Bir yerde sevgi
yoksa orada hem topluca
yükselme kalmaz, hem
de dirlik, düzenlik,
süreklilik kazanýlamaz.
Bozulmanýn temel nedeni
bencillik, çýkarcýlýk,
yaþamý dünyadan ibaret
görmek ve Yaradan'ýn
varlýðýna ve O'nun düzenine inanmamakta ve
tabii uymamaktadýr.
Böyle olunca iyilik
deðerini yitiriyor. Doðru
ve dürüst olmak enayilik
gibi görülüyor. Çalýþmadan kazanmanýn yollarý aranýyor. Çalýþmanýn,
düzenle çalýþmanýn
yararlarý görülmüyor.
Bilgili olmanýn, bilgiyi
artýrmanýn yararlan
anlaþýlmýyor. Hele
sevginin, gönülden
duyulan gerçek sevginin,
sevene de sevilene de
kazandýracaklarý hiç fark
edilmiyor. Sevgi bir
aldatma aracý olarak kullanýlýyor. Sevginin, bil-

ginin, çalýþmanýn,
iyiliðin, doðruluðun
olmadýðý yerde de
hasetler, kýskançlýklar,
baþkalarýný yermeler,
kötülemeler, kinler,
nefretler, düþmanlýklar,
iftiralar sökün ediyor.
Kötülüklerin kol gezdiði
bir ortamda kimde huzur
kalýr? Kimde mutluluk
olur? Kimde sevgi ve
yükselme olur?
Gönüllerde ve gözlerde
sadece karanlýklar olur.
Böyle ileri derecede
bozulmada enflasyonun,
adaletsiz gelir
daðýlýmýnýn ve adaletin
olmayýþýnýn da elbette
etkisi büyüktür.
BOZULAN
BU DÜZEN
NASIL DÜZELÝR?
Bozulan düzeni düzeltmek gerçekten çok zordur. Düzenleri bozulan
bir toplumda gerçek
deðerler kaybolmuþ,
deðersizlikler, kötülükler,
ihanetler, arkadan vurmalar deðerli ve yararlý
görülmeye baþlanmýþtýr
Orada sadece zabýta
kuvvetleriyle, disiplinli
bir yönetimle insanlarý
düzeltmek mümkün
deðildir. Önce zihniyetlerin düzelmesi, gerçek

doðrularýn ve gerçek
deðerlerin herkesçe
benimsenmesi gerekmektedir. Bu da köklü bir
eðitim ister ve uzun bir
süre ister. Ahlâký bozmak, düzeni, disiplini
bozmak kolaydýr da,
bozulaný düzeltmek çok
zordur. Bir binayý yýkmak kolaydýr da yapmak
çok daha zordur. Zaman
ister, bilgi ister, para ister
ve büyük emek ister.
Fakat bozulaný düzeltmemek, o bozuk halde
devamýna göz yummak
da sýkýntýlarýn, dertlerin
ve gözyaþlarýnýn artarak
sürüp gitmesine izin vermek demektir. Öyleyse
her sýkýntýyý, her zorluðu
göze alarak, bozulan
ahlâký, bozulan zihniyetleri ve bozulan inançlarý
düzeltmek için kollarý
sývamak gerekmektedir.
Toplumlarý düzen
içinde tutan baþta ahlâk
kurallarýdýr. Ya dini
inançlardan kuvvet alan
ya da kanun, örf, âdet ve
geleneklerden kuvvet
alan doðru kurallar, insan
iliþkilerinin düzenle
iþlemesini saðlarlar.
Yalan söylemek kötüdür,
suçtur veya günahtýr. Din
kardeþini veya vatandaþýný aldatmak suçtur ve
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cezasý vardýr. Hile yapmak, malý hatalý tartmak,
ucuz malý pahalýya satmak, emeðinden veya
verdiðinden çok fazlasýný
almaya çalýþmak kötüdür,
suçtur, cezasý vardýr.
Kýskançlýkla, hasetle
insanlar hakkýnda kötü
lâflar üretmek, gýybet
yapmak, yermek, iftiralar
etmek suçtur, cezasý
vardýr. Kin tutmak,
kýzarak gönül kýrmak,
nefret etmek, insan
kardeþine hor davranmak, onu adam yerine
koymamak suçtur.
Bunlarýn tümü toplum
düzenini bozan kötü
eylemler, kötü
davranýþlardýr ve mutlaka
cezalandýrýlmalarý
gerekir.
Bu kötü eylemler, bu
kötü davranýþlar ne kadar
çoktur, bugün toplumumuzda. Yüze gülüp
arkadan kötüleyen ikiyüzlüler, kötü niyetliler
ne kadar arttý. Doðru
esaslarý olanlar, öðrenenler arasýnda bile ikiyüzlülükten, dedikodudan,
gýybetten kurtulamayanlarý görüyoruz. Çünkü
onlar öðrendikleri doðru
esaslarý sadece akýllarýnda tutmakta, gönüllerine
benimsetip öz bilgileri
haline getirememekte-
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dirler. O sebeple de o
doðru esaslarý tam uygulayamamaktadýrlar. Her
çeþit kötülük, yalan ve
aldatma toplumda uluorta
yapýlmakta, onlarý yapanlar da toplumda deðerli
görülmektedir.
Ýþte en büyük tehlike
buradadýr. Kötülük, iyi
gibi marifet gibi meziyet
gibi görülmeye
baþlamýþtýr. Kötüler,
yalancýlar, haraççýlar,
soyguncular maddi ve
manevi güç kazanmaktadýr. Bunlar insanlarý
kötülüðe özendiren
etkenlerdir. Sonra kötüler
hak ettikleri cezayý almamaktadýrlar. Bu da teþvik
eden bir etkendir.
ÝYÝYE VE DOÐRUYA
ZORLAYAN
ETKENLER
Her çeþit kötülük,
ahlâksýzlýk, sýký uygulanan kanunlarla, düzenli
ve dürüst iþleyen zabýta
kuvvetleriyle ve adaletle
bir dereceye kadar
önlenebilir. Fakat esas
önemli olan, köklü ve
sürekli olan deðiþiklik
insanlarýn iyi, doðru,
herkes için geçerli ve
yararlý olan, temel
esaslarýn benimsenmesiyle gerçekleþir.

Önce o temel esaslarý
iyice öðrenmek, sonra
onlarý gönüle benimsetip
uygulamanýn þart
olduðunu, kaçýnýlmaz
olduðunu iyice idrak
etmek gerekmektir.
Bunlar uygulanmazsa ve
yapýlan kötülükler cezasýz kalýrsa ne olduðunu
yukarda anlattýk, çevremizde de her gün görüp
duruyoruz. O halde kendi
huzurumuz, kendi mutluluðumuz ve kendi
baþarýmýz için bunlarý
mutlaka uygulamalýyýz.
Uygulamazsak kanunlar
bizim yakamýza yapýþýr.
Uygulamazsak bu kötü
düzen bizi sürekli zarara
uðratýr. Bunlar dünya
kanunlarýnýn, dünya
düzeninin yaptýrýmlarýdýr.
Bir de Ýlâhi yaptýrýmlar
vardýr. Yaradan, insanlarýn kötülüklerden arýnmasý ve iyiliklerle donanmasý için bir takým
deðiþmeyen esaslar koymuþtur. Ýþte onlardan
bazýlarý:
* Ýyilik de, kötülük de
dönücüdür.
* Aldattýðýný zanneden
aslýnda aldanandýr.
* Baþkasýný hor tutan
kendini alçaltandýr.

SEVGÝ DÜNYASI
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* Her þeyi elde etmek
istiyorsanýz onun en kýsa
yolu kendinizi yükseltmektir. Kötülerin zannettiði gibi, baþkalarýný
hiçbir þey yapamaz hale
getirmek deðil.
* Ýyilerin ve doðrularýn gözle görülmeyen
ordularý vardýr.
* Huzura giden yol,
iyilikten ve sevgiden
geçer. Seviniz, iyi olunuz
* Borçlusunuz,
varoldunuz, yaþýyorsunuz her þeyinizle.
O'na olan borcunuzu,
biribirinize iyi yaptýklarýnýzla ve iyi verdiklerinizle ödersiniz.
* Siz affedici olunuz
ki, Affedici Olan sizi
korusun. Siz iyilik edici
olun ki, bütün iyilikler
sizin olsun.
* Doðruyu bulan,
doðru yolda giden kendi
içini bulmuþ olur. Doðru
yoldan ayrýlan da kendi
kötülüðüne koþar.
* O'dur sizin
sahibiniz,
O'dur sizin
mabudunuz,
O'dur, size

gizli gizli, vesvese
verenin þerrinden sizi
koruyan.

kuvvetli basamak:
Sevmek. Seviniz,
dost olunuz.

* O'nun yeri
gönüllerdedir. Pek yazýk
kötülere. Onlar gönüllerini arýtmazlar da, her
zaman yalnýz kalýrlar
ortada.

* Zaten
birgün ya
hep beraber
olacaksýnýz, ya
hep beraber yok olacaksýnýz. Dost olmaya, bir
olmaya alýþýn.

* Gönlü kirli olan
kapalý olandýr. Kapalý
olan O'ndan mahrum
kalandýr. Ve onun gideceði yer de yalnýzlarýn
yeridir þüphesiz.
* Düzenleri bozmayýnýz. Korku kararlarýnýzý yanýltmasýn.
* Kararlar nizamlara,
nizamlar bozulmayan
esaslara baðlanmalýdýr.
* Önce mantýkla
ölçünüz, sonra inanýnýz.
Ýnanmayanlar kör olanlardýr. Onlar karanlýkta
kalmaya mahkûm.
* Reislik bilgidedir.
Rahatlýk iyiliktedir.
Düzenleri bozmayýnýz.
Bu sizin zararýnýzadýr.
* Yükselmenin merdiveni beþ basamaklýdýr:
Doðruluk, iyilik, bilgi,
çalýþmak ve sevmek. En
üst basamak da, en

Elbette bu düzenle
iþleyen âlemleri ve þaþmadan yolunda giden
dünyamýzý ve tek tek her
birimizi, tüm canlýlarý ve
tüm cansýzlarý yaratan,
vareden bir Yüceler
Yücesi Mabut vardýr.
O bizleri sevgisinden,
severek varetmiþ ve
insanlara hiçbir canlýda
olmayan aklý vermiþtir.
Ýnsan aklýný geliþtirecek, aklýný kullanacak þu
saydýðýmýz doðru esaslarý
benimseyecek, onlarý
aynen uygulayarak üstün
ve Yaradan'ýn sevdiði
hayýrlý bir insan olacaktýr. Öylece gittikçe yücelerek yeni üstün güçlerle
bezenecektir.
Bu esaslarý benimseyip
uygulayamayanlar ve
kötülükten, zararlý
olmaktan kurtulamayanlar ise kötülüklerle,
cezalarla ve belâlarla
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karþýlaþacaklardýr. Gönül
azabýndan, gönül
bunalýmýndan ve gönül
karanlýðýndan kurtulamayacaklardýr.
ÝLÂHÝ
YAPTIRIMLAR
Ve onlara mutlaka
büyük azap gelecektir.
Ýlâhi kanunlar otomatik
olarak ve düzenle iþlerler. Ateþe yakýcýlýk özelliði verilmiþtir. Elini
ateþe sokanýn eli yanar.
Kötülük yapanlara da
yaptýðý kötülüðün
karþýlýðý olan ceza er geç
gelir. "Kötülük
dönücüdür" diye bunun
için diyoruz. Hattâ bazen
ceza faiziyle gelir. Bana
bir þey olmaz diyen, neyi
bilerek neye güvenerek
bunu söylüyor? Dünyada
hiç kimse "Ben ölmem"
diyebiliyor mu? Kötülere
ve kötülük yapanlara da,
Ýlâhi kanunlarýn iþleyiþi
gereði cezalar ve belâlar
otomatik olarak gelir.
Yalnýz kiþi yaptýðý yanlýþlarý, hatalarý fark
etmiþse, piþman olmuþsa
ve onlarýn azabýný çekerken, bir daha kötülük
yapmayacaðýna söz
verirse ve sözünde durursa, Yaradan onu
baðýþlayabilir. Yoksa hiç
kimsenin yaptýðý kötülük
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yanýna kâr kalmaz. Bu
gerçeði dinler baþtan beri
söyleyegelmiþlerdir.
Þu sözleri dikkatle
dinleyelim: "O'nun
lâneti, yalnýz aranýzdan
kötülere âlet olanlaradýr.
Þüphesiz ki O, ancak
baðýþlar ve ceza verir.
Siz, size azap geldiði
zaman mý, kötülüklerden
vazgeçip asýl doðruyu
bulmuþ olacaksýnýz. Ýþte
o zaman sizin için çok
geç olacak."
Yaradan'ýn, ilâhi
düzenin yaptýrýmlarý þaþmadan iþler, otomatik
olarak iþler. Bundan
kimse kaçamaz.
Cezadan, belâdan kurtulmanýn bir tek yolu vardýr.
Kötülüklerden
vazgeçmek, piþman
olmak, bir
daha kesin
yapmamaktýr
Ve mutlaka çok iyilikler
yaparak,
insanlarý
ve canlýlarý çok
severek
onlara
hizmet
etmektir.
O, bizleri
sevgisinden varetmiþtir,

bizleri çok sevmektedir.
Bizlerin iyi olmamýzý,
yükselmenin beþ esasýný
uygulayarak yükselmemizi, üstün insan olmamýzý istemektedir. O, asla
zalim deðildir, sevgi ve
merhamet doludur.
Koyduðu bütün kanunlar,
bütün yaptýrýmlar insanlarýn hayrýnadýr. Ýnsanlar
yükseldikçe bu gerçeði
ve O'nun sevgi dolu
oluþunu, baðýþlayýcý
oluþunu ve yüceliðini
daha çok görmekte ve
O'na þükretmektedirler.
Ýnsanlarýmýz bu temel
esaslarý benimserse,
ülkemiz süratle birliðe,
huzura, yüceliðe ve hýzlý
geliþmeye ulaþacaktýr. O
zaman dünyadaki yeri ve
görevi de çok büyük olacaktýr.

SEVGÝ DÜNYASI
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 5

Ýnsanoðlunun
Muhteþem Geçmiþi
Ahmet Kayserilioðlu,
Psikolog

H

atýrlayacaksýnýz "Gülyüzlülerden
Ýbretler" dizi yazýma geçen Aralýk
sayýmýzda Zülkarneyn peygamberi anlatarak baþlamýþtým. Topraktan
varedilen Âdem ve onun genlerinden dizayn
edilen eþinin soyundan geldiðimizi kutsal
kitaplardan biliyoruz. Ancak geçmiþ
yazýlarýmda sizlerle paylaþtýðým ve þimdi
tekrar üzerinde duracaðým Bizim
Resim: “Uçan Zaman”, James Sewell

Celselerimiz'deki bildiriden anlýyoruz ki,
topraktan varedilen o ilk Âdemden türeyen
insanlýk kesintisiz olarak bugüne kadar
gelmiþ deðildir. Kýyametlerle sonlanan 12
devir yaþandýktan sonra, o devreden
artakalan bir erkek ve ondan yaratýlan eþi ile
þimdi yaþamakta olduðumuz 13. Devrenin
baþladýðýný da bu bildiriden öðrenmekteyiz.
Zülkarneyn peygamberi anlatýrken kanýt-
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larýyla ortaya koymuþtum ki o, bizim þimdi
yaþamakta olduðumuz devrenin deðil, bir
önceki yani 12. Devrenin peygamberidir.
Ýnþa ettiði sed'din ortaya çýkmasý, günümüz
insaný için bir büyük alarm çýðlýðý olacaðýndan, kutsal kitaplarda ve özellikle Kuran'da
Zülkarneyn'den uzunca söz edilmektedir.
Sýrf bu nedenledir ki, ben de dizi yazýma ilk
ön onunla baþlamýþtým. Yoksa insanlýðýn
uzak bir geçmiþini anayým diye deðil. Çünkü
o bile, bu yazýmda dile getireceðim o
muhteþem uzak geçmiþimizin yanýnda bize
çok yakýn bir tarihte hayat sürmüþtür.
Dizi yazýmý güncel bir konu olduðu içindir
ki, üç dinin atasý Hz. Ýbrahim ve onun
devamý olan Hz. Lût ve Hz. Eyüp'ün ibret
dolu yaþamlarýný anlatarak sürdürmüþtüm.
Kuþkusuz ki, topraktan varedilen ilk Âdem
ve bizim 13. devrenin atasý olan Âdem'in
yaþamlarýndan da alacaðýmýz hisseler pek
çok. Elbet onlardan da bahsedeceðiz. Ne var
ki, insanoðlunun bu dünya hayatýndan çok
daha öncelere kadar uzanan muhteþem bir
mazisi de var. Bunlardan söz etmeden, insan
olmanýn emsalsiz deðerini ve büyük sorumluluðunu anlamakta eksikli kalýrýz. Bu
nedenle geçmiþ yazýlarýmdan da alýntýlar
yaparak bunlarý hatýrlamakta büyük yarar
görmekteyim.
MÝLYARLARCA YILDAN BUGÜNE...
Kuþkusuz ki dünyamýzda öncü, önder, yol
açýcý üstün yetenekli, yüce gönüllü insanlar
çok azýnlýkta. Onlarýn yaný sýra, kendisinden,
insanlardan, gelecekten, dünyadan ve Yaratan'dan ümidini kesmiþ milyarlar yaþýyor
aramýzda. Toplum da maþallah yangýna
körükle gitmekten bir an geri durmuyor.
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Ýnsan zaten kendini kötü, yararsýz ve geleceksiz görüp, için için çürürken, çevresinden
de bombardýmanlar halinde eleþtiriler yaðýp
duruyor: "Ýþe yaramazsýn, tembelsin,
aksisin, öfkelisin, adam olmazsýn!!!.."
Böylece kolu kanadý kýrýlmýþ, özgüveni dibe
vurmuþ insan, kendini geliþtirmek, gönlünü
arýtmak iyi, doðru, çalýþkan, bilgili ve sevgi
dolu olmak gücünü, motivasyonunu nereden
bulacak? Kimse, sadece insan olarak
yeryüzünde doðmuþ olmasýnýn büyük
baþarýsýndan þimdi kendini hiçbir þeye yaramaz görmesine raðmen, onun ruh olarak
nice evrenlerden, nice galaksilerden, milyarlarca yýl boyunca, süzüle süzüle bugüne
geldiðinden söz etmeyecek mi?!..
Bizim Celselerimiz'de Rehber Varlýk bunu
sýklýkla dile getirir:

* Her yer bir insanýn, her insan bir
yerin malýdýr. Ýnsanlar!.. Yerlerinizi
ve deðerlerinizi biliniz!..
* Her insan O'nun Sevgisinden
yaratýlmýþ yüce bir deðer, eþsiz bir
varlýktýr!

Öyleyse þimdi biz evrenin baþlangýcýndan,
hattâ daha önceki evrenlerden geliþe geliþe
bugüne ulaþmýþ her bir insan kardeþimizin o
yüce deðerini ortaya koymak için hýzlý
çevrilmiþ bir film gibi süratle mazide bir
geziye çýkalým. Bu gezide bize Kutsal
Kitaplar, Rehberler, Büyük Yol Göstericiler
eþlik edecek. Onlarýn bildirilerinden, sözlerinden yararlanacaðýz.
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NASIL ÝNSAN OLDUK?
Büyük Ýslâm ulu'su Mevlâna, madde,
bitki, hayvan aþamalarýndan bir bir geçerek
insanlýða ulaþtýðýmýzý, sonrasýnda bizi
bekleyenin meleklik ve hattâ daha ötesi
olduðunu Mesnevi 3. cilt S:319'da açýklýkla
dile getirir. Sadeleþtirerek aynen aktarýyorum:

* Ben bitki öncesi hayatýmdaydým.
Öldüm, yetiþip geliþen bir varlýk, bir bitki
oldum. Bitkiyken öldüm hayvan
görünüþünde ortaya çýktým.
Hayvanlýktan da geçtim, hayvanken de
insan oldum. Artýk ölüp de yok olmaktan
ne korkayým?
Bir hamle daha edeyim, insanken öleyim de melekler âlemine geçip kol kanat
açayým.
Melek olduktan sonra da ýrmaðý atlamak,
melek sýfatýný da terk etmek gerek. Her þey
geçicidir, yok olur. Ancak O'nun gerçeði
ebediyen kalýcýdýr!..
Yanlýþ anlaþýlmasýn. Mevlâna, Darwin
kuramýnda sözü edilen bedensel tekâmülden
deðil, ruhun insan ve insanüstüne ulaþabilmesi için yaþadýðý dünya öncesi hayatlardan bahsetmektedir. Yani þu gördüðümüz
bitki ve hayvanlar deðildir kastettiði.
Nitekim Londra'da 1920'li yýllardan
baþlayýp, aralýksýz 60 yýldan da daha fazla
sürede bir gruba çok deðerli bilgiler vermiþ
Silver Birch isimli rehber varlýk da
Mevlâna'nýn bu sözünü aynen onaylamýþtýr.
Rahmetli Jale Gizer arkadaþýmýzýn yorulma
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bilmeyen gayretli çalýþmalarýyla dilimize
kazandýrýp, yýllarca dergimizde yayýnladýðýmýz o bilgilerden hepimiz çok yararlandýk. Silver Birch bir soru üzerine, insan
olmadan önce ruhlarýmýzýn bitki, hayvan
düzeylerinden de geçtiðini, ancak bunlarýn
dünya hayatýmýzdan çok çok öncelerde ve
çok farklý ortamlarda yaþandýðýný belirtmek
için: "Þu gördüðünüz bitkiler ve hayvanlar
deðil ama..." diyerek yanlýþ bir kanýya varmamýzý önlemiþtir.
Gerçekten birkaç yüzbin yýl diye
bildiðimiz Dünyadaki yaþam süresi hiç de
yeterli deðildir, ruhumuzun olgunlaþmasýna.
Bu tekâmül, bu olgunlaþma þu içinde yaþadýðýmýz evrene bile sýðmadýðýndan, önceki
Big Bang'lerle baþlayýp sona eren evrenlere
kadar uzanmaktadýr, bu muhteþem serüvenimiz. Bunu birazdan daha net göreceðiz. Ne
büyük planlar, düzenler, organizasyonlarla
evrenleri, galaksileri, plânetleri aþarak insan
olma onuruna ulaþtýðýmýzý ve bizleri daha ne
yüceliklerin beklemekte olduðunu bir an bile
düþününce içimizi kasýp kavuran, aþýlmaz
sandýðýmýz dertlerimiz, korkularýmýz, kuruntularýmýz, öfkelerimiz, kýskançlýklarýmýz,
kýrgýnlýklarýmýz ne kadar hafifleyecek bu
muhteþem mazimizin yanýnda.
O zaman rehber varlýðýn tekrarlamaktan
býkmadýðým þu sözündeki büyük gerçek hiç
unutmamamýz gereken bir anlam kazanacak:

* Her insan O'nun Sevgisinden
yaratýlmýþ yüce bir deðer eþsiz bir
varlýktýr.
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DÜNYA YOKKEN
"KALÛ BELÂ" DA BAÞLAYAN
HAYATIMIZ
Çocukluðumuzda birbirimizi imtihan
ederken: "Ne zamandan beri Müslümansýn?.."diye sorardýk. "Kalû Belâ'dan beri
Müslüman'ým!.." cevabýný almadan arkadaþýmýzýn yakasýný býrakmazdýk. Ne soran, ne
cevaplayan bunun gerçek anlamýný idrak
ederdi ama olsun, biz neler de bildiðimizi
sanarak övünürdük ya, bu bize yeterdi.
Mevlâna Hazretlerinin dile getirdiði ruhumuzun insan öncesi yaþamlarýný bir yana
býrakarak; biz gözümüzü insan olma
hüviyetine, onuruna ulaþtýðýmýz; gelmiþ
geçmiþ ve gelecek tüm insanlarýn, topluca
Rabbimiz'in önünde secde ettiðimiz o emsalsiz ilk güne, "Kalû Belâ" gününe çevirelim.
Henüz dünya oluþmamýþken evrenin
baþlangýcýnda, þimdi bilmediðimiz bir yerde
hep beraber bedenli olarak yaþadýðýmýz o
günü Kur'an'ý Kerim þöyle anlatýr:

* Rabbin Âdem Oðullarýndan, onlarýn
bellerinden tüm nesillerini ortaya çýkarmýþ ve onlarý kendi kendilerine tanýk ederek: "Ben sizin Rabbiniz deðil miyim?"
(demiþti). "Evet (bunun) tanýðýyýz" dediler. Kýyamet günü "Biz bundan habersizdik" demeyesiniz (diye idi bu) (Arâf-172)
Hz. Muhammed "Kalû Belâ" âyetlerini
açýklarken:
"Allah kýyamete kadar doðacaklarý ruh
olarak topladý, sonra onlarý þekillendirdi,
konuþturdu. Onlardan söz ve ahit aldý" diyerek konuya açýklýk getirmektedir.
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Yine Hz. Muhammed'in: "Âdem ruh ile
toprak arasýndayken ben Peygamberdim"
sözünden; dünya hayatýmýzdan önceki o ilk
yerde eðitilirken onun yol gösterici olarak
görev yaptýðýný anlamaktayýz.
Önünde topluca secde ederek O'nun
Rabbimiz (yetiþtiricimiz, terbiyecimiz)
olduðunu dilimizle topluca onayladýðýmýz o
Kalû (Evet) Belâ (dediler) gününden "Bizim
Celselerimiz"de þöyle bahsedilir:
* "O, baþlangýçta, önce yedi rengi
varetti hayrýnýza gördüðünüz. O, baþlangýçta bir ses varetti hayrýnýza, duyduðunuz. O, baþlangýçta suya "OL" dedi. Sýra
ile ard arda oldular. Sýra ile ard arda bir
yerde durdular. Secde ettiler. Hayrýnýz
için, hayýrla baþladýlar yollarýna. Önce
O'nun öz sözü ile özünüzü aldýlar ele.
Sizin için olanlarý, olacaklarý sýra ile
getirdiler dile. Yaptýlar. Emir aldýlar.
Yaptýlar. Oldu emredilen ve oldunuz."
"Ýþte siz, o günde de böyle bir yerde
toplu secde edip durdunuz. Ýþte sizin için
hayýr, iþte sizin için þer o günden baþladý,
böyle son güne kadar. Ve O'nun öz
sözünden sizin için varedilmiþ, gerçekten
bir hayýr, size ikisini bir etmeyi öðretecek
ve siz hayrýn þerden ayrýldýðý yerde O'nu
göreceksiniz þüphesiz. O günü þimdiden
bildiðinizden, o günün haberini
aldýðýnýzdan, böyle sorumlu, böyle yüklüsünüz. O güne kadar yapacaðýnýz çok.
O güne yakýnsýnýz. Gözünüzü güzelliðe
açýp, gönlünüzü gönlünüze veriniz de,
artýk durmadan O'nun yolunda, O'nun
emrine uyup, O'na gidiniz"
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Kur'an'daki, aþaðýdaki âyetten bu ilk
yerdeki ve sonrasýndaki eðitimimiz bittikten
sonra eðitime uzunca bir süre ara verilerek,
insan ruhlarýnýn devirler boyunca uykuda
tutulduðu, sonra da uyandýrýlarak dünyadaki
eðitimin baþladýðý anlaþýlmaktadýr:

SEVGÝ DÜNYASI

Ahmet Altan bayramlarda, seyranlarda da
olsa Hepimizi Sevgisinden Vareden O
Yüce'yi nasýl da tüm benliðiyle, hayranlýk ve
coþku ile nasýl da anýyordu. Ýþte onun 22
Ekim 2006 tarihli Hürriyet gazetesindeki
"Benim Güzel Allah'ým" baþlýklý o yazýsýndan birkaç satýr:

* Ýnsanýn üzerinden, henüz kendisinin
"Ey siz, huzursuz ruhlar... Ey siz, binanýlan bir þey olmadýðý uzun bir süre
lerce yýldýr kendi ihtirasýnýn dikenleriyle
geçmedi mi? (Ýnsan-1)
kanayanlar... Ey siz, fýtrattan eksikli
Kur'an'dan, Hz. Muhammed'den, Mevlâ- yaratýlmýþ olanlar... Dinleyin:
na'dan, Rehber Varlýklarýn bildirilerinden
Fýrtýna kuþlarý gibi içinde uçtuðunuz
yararlanarak insanlýðýn milyarlarca yýl önce- sert rüzgârlarla yorgunsunuz, günahsine uzanan o muhteþem serüveninden ha- larýnýzla, hiç bitmeyen hýrslarýnýzla
berdar olabiliyoruz. Sadece pozitif bilim- yorgunsunuz, kavgalarla, düþmanlýklarla,
lere deðer verenler haklý olarak þöyle kýzgýnlýklarla yorgunsunuz, avucunuzda
konuþacaklar: "Bilincimizde ya da bilinç- sýktýðýnýz bir ustura gibi sizi yaralayan
altýmýzda þu anlattýklarýnýzdan en ufak bir iz bencilliklerinizle yorgunsunuz.
olmadýðýndan hiçbir þey hatýrlamýyoruz; bilRüzgârýn dinmesini özlediniz. Sessizliði
imimiz de bu konuda zerre kadar ipucu ver- ve sükûneti özlediniz.
miyor. Öyleyse bunlara inanmamýzý nasýl
Düþmanlarýnýzla ve kendinizle barýþumabilirsiniz?!.."
mayý özlediniz.....
Ve, Tanrý isteklerinize cevap verdi.
Hatýrlayamama konusunda cevabýmýz çok
Ve, bayramlar baðýþladý size, kendinizkolay. Anne karnýndakini de, üç yaþýna
den
ve kavgalarýnýzdan kurtulun diye.
kadarki çocukluðumuzu da hatýrlamýyoruz
Ve dedi ki, "bugün durun, bugün barýþýn,
ama yaþadýðýmýz kesin. Ya da bellek kaybýna
bugün
düþmanlýklarýnýzý, hýrslarýnýzý
uðrayanlarýn geçmiþlerini hiç hatýrlayamamalarý yaþamadýklarý anlamýna gelmez ki!.. unutun, bugün kendi eksiðinizi baþkalaBu büyük mazimizin bilincimizde olmadýðý rýnýn eksiklerini severek tamamlayýn."
Ve, ben, Rabbimin eksikli kullarý, o günmuhakkak. Ama bilinçaltýmýz için o kadar
kesin konuþamayýz. Kendilerini en ateist lerde mükemmeliyete eriþip düþmanlarýný
(Tanrý tanýmaz) ya da agnostik (bilinemezci) sevdikleri, ruhlarýný hýrpalayan kasýrtanýtanlar bile ani tehlike karþýsýnda ilk ön galardan kurtulduklarý için bayramlara
Allah'ý yardýma çaðýrmazlar mý? Ya da iç iman ettim.
dünyalarýna derince daldýklarý meditasyon
Ve dedim ki, "hiddetine deðil imaným
anlarýnda O'nun varlýðýný ve sevgisini ruh- ama þefkatine iman ediyorum."
larýnýn en dibindeki katmanlarýnda tüm
O, benim güzel Allah'ým.
içtenlikleriyle duymazlar mý?
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O, eksik yarattýðý kullarýný eksikleriyle
sevecek kudrete sahip olan.
O, kasýrgalarý ve vahalarý yaratan.
O, imanýný kaybetmiþ bir adamýn çocukluðunda kýldýðý teravih namazlarýnda
söylenen "salavat-ý þerif"e sesini veren.
Bayramlar, benim inançsýzlýðýmýn durduðu, dinlendiði, huzurlu vahalar.
Bayramlar, benim kaybettiðim Tanrýmý
bulduðum büyük ve huzurlu mabetler.
Ey siz, binlerce yýldýr kendi ihtiraslarýyla kanayanlar, sizlersiniz bana bayramlarda Tanrýmý bulduran.
Düþmanýnýza gösterdiðiniz merhamet,
yoksula gösterdiðiniz þefkat, muhtaca gösterdiðiniz rikkat, bana Tanrý'nýn varlýðýný
gösteren....."
Demem o ki "Evet Rabbimiz Sensin" diye
topluca haykýrýp ahit verdiðimiz o "Kalû
Belâ" gününün o "Elest Bezmi"nin anýlarý
hepimizin bilinçaltýna kazýnmýþ öylece
duruyor.
BÝLÝMDE DE YERÝ VAR!..
Sýra pozitif bilimlere gelince yine söyleyecek sözümüz var. Derin hipnoza sokulmuþ
süjelerde geçmiþte yaþadýðý olaylarý tarihiyle
ve saatiyle aynen tekrar yaþatabiliyoruz.
Parapsikolojide "Ekminezi" dediðimiz bu
olguya ben bizzat deðiþik süjelere birçok
defa þahit oldum. Pozitif bilimler açýsýndan
geçmiþi yaþama olayý o kadar objektif ki,
derin hipnozda uyumakta olan süjenin
refleksleri bile indirildiði yaþa göre tepki
veriyor. Birkaç aylýk bebeklerin ayak tabanlarýný bir iðne ile hafifçe gýdýklarsanýz parmaklarý geriye doðru kývrýlýr. Büyüdüðü
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zaman ise öne kývrýlýr. Buna týpta "Babinski
Refleksi" diyorlar. Örneðin yirmili yaþlarýndaki bir süjeyi derin hipnozda telkinle on
yaþýna indirdiðinizde Babinski Refleksi
deneyini yaparsanýz parmaklarý öne
kývrýlýrken, ayný kiþiyi birkaç aylýk bebeklik
yaþamýna indirdiðinizde bu defa parmaklar
geriye doðru kývrýlýyor. Bunu deðiþik
deneylerde bizzat gözlemledim. Hattâ bir
defasýnda davetlimiz rahmetli Psikiyatri
Profesörü Dr. Ayhan Songar Bey, ekminezi
uygulanan derin hipnozdaki süjemize bu
deneyi hepimizin önünde yapmýþtý. Babinski
Refleksi indirilen yaþa uygun þekilde
gerçekleþmiþti. Gýdýklanmaktan dolayý
süjenin ayaklarýný zor zapteden Sayýn
Doktor, telkinle doðum öncesi spatyom
(ahiret) hayatýna indirilen süjede ayný deneyi
yapýnca ne ayaklar, ne parmaklar bir milim
yerinden oynamamýþ, bacaðý hiçbir tepki
vermemiþti. Deney sonrasýnda profesör: "Bu
süjeye bunlarý önceden öðretseniz bile, rol
icabý bunu baþaramaz. Çünkü refleksine
kumanda edemez" demiþti.
Ekminezi ile doðumdan önceki hayatýna
indirilen ve baþka ülkelerde, baþka
þehirlerde yaþamýþ olan süjelerle, sonradan
doðrulanmýþ önemli kanýtlar elde edilmiþtir.
Reenkarnasyon böylece bilimsel olarak da
onaylanmýþtýr.
1964 yýlýnýn ilk aylarýnda Çetin Altan'ýn
eþi ve bir arkadaþýyla konuðumuz olduðu bir
ekminezi deneyi yapmýþtýk. Geçmiþ hayatýnda, þimdikinden farklý bir þehirde, Bursa'da
yaþayan süjemiz, sayýn yazarýmýzýn sorusu
üzerine Bursa'da 1930'lu yýllarda
Setbaþý'ndaki dondurmacý Þaban'dan ve inþa
edilmekte olan bir sinema binasýndan
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bahsedince, Bursa'nýn o yýllarýný iyi bilen
Çetin Altan çok etkilenmiþti. Nitekim daha
sonralarý bir köþe yazýsýnda bu deneyden söz
ederek, bilimin dar alanda sýkýþýp kalmaktan
kurtulmasýný, araþtýrma sahasýný geniþleterek
parapsikolojik olgularý da incelemesi gerektiðini önermiþti.
Kimbilir, belki ileride Yaradan'ýn izniyle
ekminezi deneyinde o "Kalû Belâ" gününe
kadar geriye gidilir de, O'nun önündeki
büyük ahdimiz yinelenir, kimbilir. Çok
büyük bir hayal olduðunu bilmiyor deðilim.
Ancak tüm yaþamlarýmýz saniyesi saniyesine
teyp bantlarýnda olduðu gibi ruhumuza
kaydedilmiþ. Ekminezi ile zaten o kayýtlara
ulaþýyoruz. Kur'anda boþuna mý sorgu
gününde hiçbir tanýða gerek olmadan, her
þeyi bülbül gibi þakýyacaðýmýz ifade ediliyor.
Hepimiz kaþýmýzdan, gözümüzden, þu
andaki durumumuzdan çok yukardayýz. Çok
özenle yetiþtirilmiþ, nice emekler verilmiþ,
türlü yeteneklerle donatýlmýþ ruhlarýmýz var.
Kendimizle ve insan kardeþlerimizle öðünmemiz, iftihar etmemiz, potansiyel ve
kinetik deðerlerimizi bilmemiz ve daha
yukarýlara hep birlikte hamle yapmamýz
bekleniyor bugünlerde hepimizden!..
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diyebileceðimiz "aklýmýzý geliþtirme" aþamasý kýsaca þöyle anlatýlýyor:

* O sizi her þeyinizle tam yarattý,
yalnýz þaþmadan doðruda olasýnýz
diye. Ve iþte kendinizi böyle yoklayýp,
yerinizi bulmak için size akýl verdi. Ve
AKLINIZI ÖYLE GELÝÞTÝRÝP
serbest býraktý. Yalnýz ayrý olduðunuz
yer O'ndan, iþte buradandýr.

DÜNYADAKÝ 13 DEVREMÝZ
Þimdi evren öncesine kadar uzanan o
büyük mazimizi bir kenara býrakýp, aslýnda
bunun yanýnda oransal olarak çok küçük
yüzdede kalan insanýn dünyadaki serüvenine
hýzlý bir göz atalým.
Bizler tarih biliminde ancak birkaç bin yýllýk geçmiþimize gidebiliyoruz ama fosil biliminden anlýyoruz ki, geçmiþimiz yüz binlerce yýl geriye uzanýyor. Zülkarneyn
peygamberi anlatýrken üzerinde durduðumuz o 13 devreden kýsaca yeniden söz edelim. Bazý arkeolojik bulgularla þaþkýna
dönüyoruz. Ýþte birkaç örnek:

ÝNSAN OLMADAN ÖNCE DE...
Söze Mevlâna ile baþlamýþtýk. Mesnevisinde o, ruhsal yaþamýmýzýn bitki öncesi
düzeylere kadar geriye gittiðini söylüyordu.
Ýnsan yaþamý evrenin baþlangýcýna kadar
uzandýðýna göre o ilkel seviyedeki tekâmül
süreçlerini bu evrende deðil, önceki evrenlerde geçirdiðimiz anlaþýlýyor. "Bizim Celselerimiz"de insandan bir önceki insanýmsý

"Mýsýr ve Irak'ta eski çaðlardan kalma
kesilmiþ kristal mercekler bulunmuþtur.
Bunlarý bugün yapabilmek için elektrokimyasal iþlemler gerekmektedir."
"Peru plâtosunda plâtinden yapýlmýþ süs
eþyalarýna rastlanmýþtýr."
"Çin'de bir mezardan alüminyumdan
yapýlmýþ kemer parçalarý çýkarýlmýþtýr"
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Örnekleri çoðaltabiliriz. Anlaþýlýyor ki,
birkaç yüz bin yýllýk insan hayatý lineer,
doðru bir yükseliþ trendi izlemiyor.
Uygarlýkta geliþtiðimiz halde, ahlâkta ilerlemediðimiz, aksine gerilediðimizden eðitim
fonksiyonu dumura uðrayan dünya okulunun birçok defa kapatýlarak yeni baþtan
düzenlendiðini bilirsek yukarýdaki örneklerden þaþkýnlýk duymayýz. Bu arkeolojik bulgularýn önceki dünya uygarlýklarýndan
artakalanlar olduðu sonucuna varýrýz. Dünya
çapýndaki kýyametlerle birçok defa sona eren
insanlýk yaþamýndan bir tek erkeðin kurtarýlarak, yalnýz baþýna bir sonraki döneme
aktarýlýp, o dönemin Âdemi olarak insan
yaþamýný baþlattýðýný 5000 yýllýk Gýlgamýþ
Destaný'nda okuyoruz:
"... Aralarýnda olmayan TEK TANRI ulu
bilgeliðin temsilcisi Ea, insan soyundan HÝÇ
DEÐÝLSE BÝRÝNÝN bu felâketten KURTULMASINI SAÐLIYOR... (Gýlgamýþ
Destaný- Hürriyet Yayýnlarý s:45)
"Bizim Celselerimiz"de insanlýðýn 12 defa
kýyametlerle yeryüzünden silindiði, her
defasýnda tek bir erkeðin kurtarýlarak yalnýzca onun bir sonraki döneme "artakaldýðý" ve
ondan eþinin varedilmesiyle insanlarýn
çoðalmalarýnýn saðlandýðý anlatýlmaktadýr.
Bizler þu anda 13. dönemi yaþamaktayýz ve
sonuna çok yaklaþmýþ durumdayýz. Hz.
Muhammed'in bir soru üzerine karþýsýndakine:
"Hangi Âdem'den bahsediyorsunuz, bizimkinden mi, önceki Âdem'den mi?" diye
karþý bir soru yöneltmesinin sebebi aþaðýdaki bildiriyi okuyunca daha iyi anlaþýlýyor:
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"O, "ol" der ve her þey öylesine
olur. O, "dur" der ve her þey olduðu
gibi kalýr. Siz yalnýz olmasý için dilekte ve oldukça þükürde bulununuz. O,
þimdi hani üzerinde rahatça dolaþýp
da, baþýndan beri aðýrlýðýndan kaybetmeyene, hayrýnýza on üç defa
"OL" dedi ve siz iþte bu on üçüncüden gelenlersiniz. Elbet ki bir zamanda, sizden olup da tek baþýna dolaþanýn varlýðýna inanmanýz gerekir.
Çünkü her oluþun baþýnda, önce bir
tek vardý ve ondan nesli devam edecek
ikinciler geldi. Bu on üç kere
deðiþmeden ayný oldu böylece... Ýþte
bunda size çok hikmetler, iþte çözeceðiniz çok gerçekler vardýr. O'nun
deðiþtirmediði yalnýz yedi renk ve yalnýz yedi sestir belli olan... O, ondan
sonrasýný, öyle bir düzenle kurar ki,
her defasýnda her þey aynen baþýndan
baþlayýp, sonuna kadar gider. Her
defasýnda yalnýz artakalan, bir
öncekinden daha fazla çok bilen,
daha önce geliþen, zamaný anlayan,
ona deðer verendir. Ýþte aradaki tek
fark bu. Öyle ise, kýymet vereceðinizi
bilip, onun üzerinde durunuz. Ve her
þeyi, her yapýyý sevgi ile kurunuz.
Çünkü O sizi sevgisinden varetti..."
Görülüyor ki, insanoðlu dünyada da boþ
býrakýlmamýþ, eðitilmesi, geliþmesi için 13
defa emrine yeni okullar tahsis edilmiþ.
Bizlerden istenen ise sadece 5 dersten geçer
not almamýzdýr: Doðruluk, Ýyilik, Çalýþmak,
Bilgi, Sevgi.
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Özgürlük Zor Zanaat
Güngör Özyiðit, Psikolog

Ö

zgürlük için verilen uðraþ,
nerdeyse insanlýk tarihi ile yaþýttýr.
Ýnsanlarýn kendilerini kuþatan
siyasal, toplumsal, ekonomik ve eðitsel
baðlardan kurtulma yolundaki çabalarý tarihi oluþturmuþtur denebilir. Yönetenlerin
baskýsýna karþý yönetilenlerin "kiþisel hak
ve özgürlük"lerini koruma olarak baþlattýklarý bu uðraþ; yönetenlerin yetkilerini sýnýrlama, yönetimden pay alma ve ona katýlmaya doðru giderek geniþlemiþ ve siyasal
özgürlükten sonra toplumsal, ekonomik ve
eðitsel özgürlükler gibi yeni içerikler
kazanmýþtýr.

Özgürlük uðraþýnýn özünde birbirini
tamamlayan iki öðe bulunmaktadýr: Ýlki;
insanýn yetilerini serbestçe ve alabildiðine
geliþtirmesi, kendini yenileyip aþabilmesi
ve kiþiliðini yitirmeden toplumla kaynaþabilmesi demek olan kiþisel özgürlük. Buna
isterseniz özgürlüðün olumlu yaný diyelim.
Ýkincisi ise, aslýnda ilkinin gerçekleþmesi
için, onu önleyen dýþ baskýlardan kurtulma
çabasý, kiþinin zengin bir çeþitlilik içinde
serbestçe geliþip yücelmesini elveriþli kýlan
siyasal, toplumsal, ekonomik ve düþünsel
koþullarýn saðlanmasýdýr. Bu çaba, özgürlüðün gerçekleþmesinin ön koþulu olmakla
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beraber, tek baþýna yeterli deðildir. Ne var
ki, daha çok dýþ baskýlardan kurtulma,
özgürlük ortamýný saðlama yolunda
yürütülen ve bugün de sürdürülen özgürlük
mücadelesi, özgürlüðün özünü, insanýn kendini gerçekleþtirmesi demek olan olumlu
yanýný unutturmuþa benzer.
Tüm çabalarýn, baskýnýn her türlüsüne
karþý yoðunlaþmýþ olmasý, insanlarda, sanki
baskýdan kurtulunursa özgürlüðe kendiliðinden kavuþabilir sanýsýný uyandýrmýþtýr.
Özgürlüksüz yaþanamayacaðý
anlaþýlmýþtýr ama özgürlük içinde nasýl
yaþanacaðý konusunda henüz yeterince
hazýrlýk yapýlmamýþtýr.
Nitekim I. Dünya Savaþý ertesi
demokrasiler kesin zafer kazanmýþ, özgürlük yerleþti sanýlmýþtý. Az sonra Almanya
ve Ýtalya'nýn faþist yönetimlere sahne oluþu
çoklarýný þaþýrttý. Öyle ki, daha önce özgürlük uðruna çarpýþan milyonlarca insan,
kendi istekleriyle özgürlüklerinden
vazgeçiyorlar, adeta ondan kaçarcasýna
büyüklük budalasý Mussolini, Hitler örneði
önderlerin buyruklarýna baðlanýyorlardý.
Yüzmeyi öðrenmeden özgürlük denizine
düþenin yýlana sarýlmasý mýydý bu?
Neydi onlarý özgürlükten böylesine
ürküten? Daha dün kurtulduklarý baskýdan
yeni bir baskýya doðru kendi ayaklarýyla
koþturan? Özgürlük insanoðlunun kaldýramayacaðý kadar aðýr bir yük, kaçýp kurtulmaya çalýþtýðý bir þey olabilir miydi acaba?
Yoksa insanda doðuþtan gelen içgüdüsel bir
otoriteye sýðýnma, güçlü bir buyruða uyma
eðilimi mi vardý? Ve bu ikisi nasýl baðdaþa-
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bilirdi: Hem özgür ve baðýmsýz olmak, hem
de güçlü bir yetkenin (otoritenin) buyruðuna uymak.
ÖZGÜRLÜÐÜN BELÝRSÝZLÝÐÝ
Baþlangýçta insan, içinde yaþadýðý doða
ve toplumla bir sayýyordu kendini. Doðaya
ve topluma göbek baðýyla baðlýydý bir bakýma. Bu ona birlik ve bütünlük duygusu
içinde güvenlik veriyordu. Ne zaman ki,
evrim gereði ayrý bir varlýk olduðu bilincine
vardý ve bireyselleþti, artýk göbek baðý
koptu ve yaþamak çetinleþti. Daha önce
doðaya, içinde yaþadýðý topluluða, gelenek
ve göreneklere, dine, devlete baðlý olarak
yaþamaða alýþan insan, bireyselleþme süreci
sonucu bu baðlardan birer birer sayrýlýnca
özgür, ama belirsiz bir durumla yüz yüze
gelmiþti. Belirli kurallarla kuþatýlmýþ bir
yaþayýþýn kolaylýðý ve rahatlýðý yoktu yeni
yolunda. Üstelik dayanýlmaz bir yalnýzlýk
ve güçsüzlük duygusu kaplamýþtý tüm benliðini. Þimdi güç bir iþ vardý önünde:
Yitirdiði birlik ve güvenliði bilinçli
çabasýyla, bileðinin hakkýyla yeniden
kazanmak. Dünyada kendine yer yapmak,
orada kökleþmek ve bireyselliðini yitirmeden yararlý bir unsur olarak bütüne katýlmak.
BÝREYSELLEÞME SÜRECÝ
Ýnsanýn ayrý bir varlýk olduðunu farketmesi bir yandan yalnýzlýk, çaresizlik
duygusu doðururken, diðer yandan kiþisel
çaba ile güç kazanmasýna yol açmýþtý.
Dinsel baskýnýn kalkmasý, geleneklerin
gevþemesi, devlet gücünün dizginlenmesi,
özgür düþüncenin yaygýnlaþmasý, ekonomik
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alanda "býrakýnýz yapsýn, býrakýnýz geçsin"
ilkesinin geçerli kýlýnmasý, bireyi kendine
dayanmak, kendi gücüne güvenmek zorunda býrakmýþtý. Kapitalizm ona dilediði kadar
kazanma þansý tanýyordu. Zengin olmak, ün
kazanmak elindeydi artýk. Karýþaný görüþeni
yoktu. Baþarýdan baþarýya koþmak iþten bile
deðildi. Yeter ki parasý olsundu. Onun için
de sofuca çalýþmak gerekliydi. Vakit nakitti.
Ýþ Tanrýlaþmýþtý sanki. Ýþ adamý, ortaçaðdaki
din adamýnýn yerini almýþ, o denli saygýnlýk
kazanmýþtý. Yeni dinin her kapýyý açan
anahtarý parasýydý. Parasý olan düdüðü çalýyordu. Hem de ne çalmak, kulaklarý saðýr
edercesine.. Bu arada özel giriþim özgürlüðü insanda bazý yeteneklerin geliþip güçlenmesini de saðladý. O sayede insan, kendine güvenmeyi, sorumluluklar yüklenmeyi, kararlar verip risklere girmeyi ve çalýþarak bir iþ ve hizmet ortaya koymanýn erdemini öðrendi. Ýþ yapma becerisini edindi.
Böylece kapitalizm, bireyi yalnýzca
geleneksel baðlardan kurtarmakla
kalmamýþ, ayný zamanda onda aktif,
eleþtirici ve sorumlu bir benliðin geliþmesine yol açmýþtý. Ama sermayenin emeði
alabildiðine sömürmesine de yeþil ýþýk yakmýþtý. Yine kapitalizm, bireyi gitgide daha
yalnýz ve toplumdan soyutlanmýþ bir hale
sokmuþtu. Dev ekonomik güçler ve örgütler
içinde birey, kendini kaybetmiþ, bir toz zerresi gibi önemsiz ve güçsüz olduðunu
düþünmeye baþlamýþtý. Öyle ki, insan çoðu
kez çalýþtýðý yerdeki iþin sahibiyle bile
doðrudan iliþki kuramaz duruma
düþürülmüþtü. Ýþ onu aþmýþtý. Koca bir
ekonomik çarkýn küçük bir diþlisi oluvermiþti. Üstelik ne iþe yaradýðýný da pek
bilmeden.

MÝKÝ FARE
Hiç düþündünüz mü, Miki Fare filmleri
herkes tarafýndan niye o kadar sevilir, beðenilir? Çünkü orada ortalama insanýn önemsizliði ve korkusu, kendini kuþatan dev
güçler karþýsýndaki güçsüzlüðü, komik bir
þekilde yansýtýlmýþtýr da onun için. Zengin
çeþitliliðine karþýn, ana tema hemen daima
aynýdýr; küçük bir þey, kendini öldürmek
veya yutmak isteyen dev bir güç tarafýndan
kovalanmakta ve yok edilmek istenmektedir. Böyle bir durumda yiðitliðin onda
dokuzu kaçmak, onda biri hiç görünmemek
olsa gerek. Küçük þey de öyle yapar, boyuna kaçar ve eninde sonunda kurtulmayý,
üstelik güçlü düþmana talihin yardýmýyla
bir ölçüde zarar da vererek kurtulmayý
baþarýr. Ve siz, seyirci, koltuðunuzda derin
nefes vererek bir "Oh!" çekersiniz. Ýçiniz
rahatlar. Ruhunuz yelpazelenir. Sanki kurtulan sizsinizdir. Bir ses þöyle fýsýldar size:
Belki de öyle. Niye olmasýn? Öyle ya,
kendi durumunuzla bunca benzerlik bulmasaydýnýz, o küçücük þeyle böylesine
özdeþleþebilir miydiniz? Evet, evet, ikinizin
de yazgýsý ayný, itiraf edin. Hele o küçük
þey, diyelim ki fare, kurtulduðunda nasýl da
bayram ettinizdi, gözlerinizden okumuþtum

sevincinizi.
Biliyorum, sizi de
ezmek, sömürmek,
bir hiç olduðunuzu göstermek
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isteyen güçler var. Ezilmemek, yenilmemek
için siz de durmadan kaçýyorsunuz, týpký
filimdeki fare gibi. Ama bakýn, o kurtuldu!
Hem de güçlü düþmana zarar bile vererek.
Peki, siz niye kurtulmayasýnýz? Üstelik siz
insansýnýz. Daha da güçlü ve akýllýsýnýz..
Siz de kurtulacaksýnýz. Öyleyse rahatlayýn
artýk hadi. Gözlerinizi kapayýn, güzel
rüyalar görmek üzere derin bir uykuya girin
þimdi, ninni.
Korkulu düþüncelerle uykusu kaçanlara
bu filmlerin uyku ilâcý gibi gelmesinin gizi
(sýrrý), özdeþ sorunun gülünç bir þekilde
yansýtýlmasýnýn yanýnda, hep "mutlu son" la
bitiþin insana bir umut penceresi aralamasýnda gizli. Seyredin Miki Fare filmlerini. Görün kendinizi. Sonra hatýrlayýn
söylediklerimizi; doðru mu, deðil mi?
ÝNSANI ARAYIÞ
Kuþkular içinde kývranan, yalnýzlýk ve
önemsizlik duygularýnýn aðýrlýðý altýnda
ezilen bireyin trajik yazgýsý baþta Kafka
olmak üzere çaðdaþ yazarlarýn da ana
temasý olmuþtur. Dünyanýn dört bucaðýnda,
insan doðasýna uymayan mekanik bir
düzenin içine sýkýþýp kalmýþ, gitgide kiþiliðini yitirerek þeyleþmiþ insanýn garipliði
ve çaresizliðini iyi sezmiþti Kafka. Hemen
bütün yapýtlarýnda kendini, kendinden
kaçan insaný aramaktadýr boyuna.
Yine çaðdaþ bir yazar Julien Green,
bireyin içine düþtüðü yalnýzlýk ve güçsüzlük duygusunu þöyle betimler (tasvir
eder): "Evrenle karþýlaþtýrýldýðýmýz zaman
hemen hemen hiçbir önemimiz olmadýðýný
biliyordum, bir hiç olduðumuzu biliyor-
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dum; fakat bu derece hiç olmanýn, bir
anlamda hem ezici hem de doyurucu bir
yönü vardýr. Ýnsan düþüncesinin sýnýrlarýný
aþan bütün bu þekiller ve boyutlar son
derece güçlüdür. Tutunabileceðimiz herhangi bir þey var mýdýr? Apar topar atýldýðýmýz
bu yanýlgýlar keþmekeþi içerisinde gerçek
olan tek bir þey varsa, o da sevgidir. Gerisi
hiçliktir, nafile bir boþluktur. Büyük, karanlýk bir uçurumun içine dalmýþ bulunuyoruz.
Ve korkuyoruz."
Özellikle sanatçý tipindeki duyarlý kiþilerin olanca çýplaklýðýyla algýladýklarý bu
yalnýzlýk ve güçsüzlük duygusu, normal
dediðimiz sýradan insanýn pek farkýnda
olmadýðý bir þeydir. O bunu fark etmekten
fena halde korkmaktadýr. Ve kurtuluþu
kendinden kaçmakta bulmaktadýr. Sýradan
insan, hayatýný yaþamaktadýr güya. Böylece
o amansýz duygu, günlük meþgaleler, sosyal
iliþkiler, iþ hayatýndaki baþarý, aþk serüvenleri, eðlenme, yolculuklar yapma, içkisiz
edememe, biraz boþ kaldýðýnda ille bir
sigara yakma, radyo dinleme, televizyon
seyretme ve durmadan kendini meþgul etme
gibi oyalanmalarla örtülmeye ve gizlenmeye çalýþýlmaktadýr. "Her þey çok iyi, çok
güzel, oh ne iyi eðleniyoruz" görünüþü
altýnda, ne ederlerse etsinler saklayamadýklarý gizli bir mutsuzluk sýrýtmaktadýr. O
maskeler de bir gün düþer ve gerçek olduðu
gibi çýkar ortaya tüm acýlýðýyla. Çünkü
kimse sadece "baskýlardan kurtulmuþ olma"
anlamýnda bir özgürlüðün yüküne uzun süre
katlanamaz. Özgürlüðün bu olumsuz,
negatif kutbundan, öze inmek, kendini
bütünüyle gerçekleþtirmek demek olan
pozitif kutba, yani olumlu özgürlüðe ulaþmadýkça insanlar, ister istemez belirsiz bir
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özgürlüðün bunaltýcý yükünden elbirliðiyle
kaçýp kurtulmak yollarýný arayacaklardýr.
Söz konusu toplumsal kaçýþ; ya faþist ülkelerde görüldüðü gibi, bir lidere körü körüne
boyun eðme biçiminde, ya da
demokrasilerde olduðu gibi daha dolaylý ve
yumuþak bir yoldan gerçekleþir. Böylece
insanýn içtenliðini önleyen tek yanlý yoz bir
eðitim, kafalarý belli düþüncelere göre
koþullandýrýlmýþ bir kamuoyu baskýsý ve
alabildiðine propaganda ile insan
demokratik bir düzende bile alýklaþýr ve
kendine yabancýlaþabilir.
Demek ki, yalnýzlýk ve güçsüzlükten kurtulma yolundaki çabalarýnda, ister yeni
otoritelere uymak, isterse toplumda yerleþmiþ peþin yargýlar, basmakalýp inanç ve
düþünce kalýplarýna kendini uydurma biçiminde olsun, birey, her ikisinde de benliðini
ve özgürlüðünü gözden çýkarmýþ bir durumda bulunmaktadýr.
Ýþte o zaman, iþlerin düzelmesi için,
sokaktaki insandan þöyle sözler duyulabilir:
"Özgürlük bize yaramaz. Bu milletin baþýna
eli kamçýlý bir adam gerek. Asacak ipe bir
kaç aþýrý gideni. Daha az yaramazlarý týkacak içeri. Geri kalanlarý da kamçýsýyla yola
getirecek. Olup bitecek."
Adam asmayý, ipe çamaþýr asmak kadar
doðal gören ve halký "pazar yerinde toplanmýþ insan sürüsü" sayýp, kamçýyla eðitilecek sirk hayvaný sanan bu çaðdýþý kafalar ne
yazýk ki bugün de azýmsanmayacak bir
sayýdadýrlar.

OTORÝTE, AMA NASIL
Özgürlük, hiçbir otorite tanýmamak da
deðildir þüphesiz. Yetke (otorite), insanýn
kendinden daha yetkin gördüðü ve ondan
kiþiliðini geliþtirme yönünde yararlandýðý
bir üst-bilinci belirtir. Ancak böyle olumlu
bir otorite engelleyici, aþaðýlayýcý deðil, tam
tersine, yardým edici, yükseltici ve kendine
benzeticidir. Öðretmen-öðrenci iliþkileri
buna güzel bir örnek olabilir. Burada öðretmenin ve öðrencinin çýkarlarý ayný yöndedir
ve birbiriyle uyuþmaktadýr. Biri bilgi vermek, diðeri bilgi almak istemektedir. Ve
öðrenci öðrendikçe öðretmeniyle arasýndaki
bilgi açýðý kapanmakta, gitgide öðretmene
benzemektedir. Zaten baþlangýçta öðretmen,
öðrencinin kendini özdeþleþtirdiði, onun
gibi olmak istediði bir örnektir. Ve böyle bir
otorite iliþkisinin temelinde sevgi, hayranlýk, yardým ve minnettarlýk gibi yüceltici,
pozitif duygular yatmaktadýr.
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Kiþisel özgürlüðü boðmayan, tersine ona
kendini gerçekleþtirme yolunda yardým
eden böyle bir otorite, özgürlüðü zedelemek
þöyle dursun, onun özüyle uzlaþtýðýndan
insanca ve hakça bir düzenin doðal
gereðidir.
SAÐLIKLI ÇÖZÜM
Yalnýzlýk ve güçsüzlüðü giderecek, birliði
yeniden kurabilecek saðlýklý çözüm; herhalde insanýn özüne dönmesi, tüm içtenliðiyle davranabilmesi, yani sevgi ve
yaratýcý iþle doða ve toplumla kiþiliðini
yitirmeksizin kaynaþabilmesi ve Tanrý
katýndaki gerçek yerini alabilmesidir.
Bu da insanýn öz yapýsýna özgü özgür bir
düzen içinde insanlara, Tanrýsal ve ruhsal
gerçeklere, yani insanýn asýl özünü kuran
deðerlere öncelik veren, sevgi ve bilgiye
dayalý, birliðe götürücü etkin bir eðitim
uygulamak ve tutarlý bir hayat görüþü
kazandýrmakla saðlanabilir.
Bu amaca varmak için geçilmesi gerekli
aþamalarý þöylece
sýralayabiliriz:
Özgürlüðün olumlu
yanýný gerçekleþtirmek,
önce, kendi ve toplum
yararýna olan yüce
deðerlere inanmakla
baþlar. Sonra o inanç
doðrultusunda görev ve
sorumluluklar yüklenmeyi gerektirir. Bu bilinç hizmet heyecaný,
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hizmette zevk ve huzur bulmakla geliþir.
Giderek sevgi ve birlik düþüncesinin yeþermesi, topluma sevgiyle katýlma, onunla
bütünleþme eylemiyle iyice güç kazanýr. Ve
nihayet varlýðýný ve isteklerini Tanrýya, o en
gerçek otoriteye satmakla, O'na teslim olup,
O'nda eriyip bitmekle son bulur, bir baþka
sonsuzluk içinde. Bu bir yerde varlýðý
aþmak, varlýðý niteleyen karþýtlar diyalektiðinden kurtulmak, ikiyi bir etmek, çoðu
tekte eritmek ve böylece yaratýcý güçle dolu
olarak Tanrýsal özgürlüðe ermektir.
Ýnsandan yola çýkarak doða, toplum ve
Tanrý'yla kiþiliðini yitirmeksizin sevgiyle
bir olmakla son bulan bu kutsal yolculuk,
bir bakýma özgürlük özleminin dile gelmesi, özümüzdeki gerçeklerin gür bir þekilde
gerçekleþmesidir. Ýþte "Özgürlük zor
zanaat" derken daha çok bu yöne deðinerek,
onun bir bilgi, sevgi, beceri ve büyük bir
yaratýcý çaba iþi olduðunu belirtmeye
çalýþtýk. Zaten böyle olmasaydý, o denli
deðerli sayýlmazdý. Ve de bunca kan ve can
pahasýna elde edilmeye deðmezdi.
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Ölüm, Týp Dünyasý ve Ölüm Ötesi - 3

Gidip de Geri Dönenler
Derleyen ve Çeviren: Zühal Voigt

Reanimasyon (yaþama geri döndürme) uzmaný ABD'li
Dr. Sam Parnia'nýn çalýþmalarýndan verdiðimiz özetlere,
kendi hastalarýndan naklettiði ölüm ötesi deneyim
örneklerinden bazýlarýyla, geçen sayýmýzda kaldýðýmýz
yerden devam ediyoruz:
Aþaðýda kendi sözlerini nakledeceðimiz genç kadýn,
yumurtalýk kanalý hamileliðinden (dýþ gebelik) meydana
gelen iç kanamalar nedeniyle kendini kaybettiðinden, acilen
hastahaneye getirilmiþti ve hamile olduðunu kendisi de
henüz bilmiyordu. Yaþadýklarýný þöyle anlatýyor:

SEVGÝ DÜNYASI

“B

irdenbire bedenimin yanýnda durduðumu ve bedenimle aramda bizi
baðlayan bir kordon olduðunu farkettim. Kordonun ne kadar ince ve hassas
olduðunu düþündüm. Yanýmda birisini hissettim. Bana güven veren biriydi ve bir þekilde,
kordonun kýrýlgan görüntüsüne aldýrmamamý
ifade ediyordu. Iþýða doðru götürüldüm.
Hiçbir aðýrlýðým yoktu ve bir çeþit boþluk
içinde uçuyordum.... Iþýða vardýðýmda, baþka
ýþýktan varlýklar tarafýndan karþýlandým ve
onlar beni gayet dostça bir þekilde selâmlayarak, geçmiþ yaþamýma bakmamý istediler
benden. Bu bakýþ esnasýnda, yaþamda yaptýklarým baþka biri tarafýndan deðil, benim
tarafýmdan deðerlendirildi. Hiçbir þeyi saklama imkâným yoktu. Hatalarýmýn baþkalarýný
nasýl yaraladýðý bana gösterildi ve ben bunlarý, davranýþlarým sonucu baþkalarýnýn ne hissettiklerini bizzat hissederek anladým.
Þaþkýndým, "ölüm" sözünden hiç bahsedilmedi ama ben yeni ölmüþ olanlarýn bulunduðu
bir yerde olduðumu anlamýþtým.
Neden diye düþündüm, aslýnda sadece karýn
aðrýsý çekmiþtim, öldürücü bir þey deðildi.
Oradakiler bana hamile kalmýþ olduðumu
söylediler. Bundan hiç haberim yoktu. Ancak
çocuðum olarak doðacak varlýðýn önce buna
razý olduðu ama sonra vazgeçtiði de söylendi.
Varlýðýn önceki yaþamýnýn çok zor geçtiði ve
bu yüzden tekrar bir dünya yaþamýna baþlamaya tahammül edemediði anlatýldý. Sevgi ve
destek ile ileride bir zamanda belki tekrar
mümkün olacaðý da eklendi.
Bu varlýkla görüþebilmeyi ve kendisine,
benim ve eþimin yanýnda kafi sevgi bulacaðýný izah edebilmeyi rica ettim. Bir çocuðumuz vardý ve bir ikincisini istiyorduk zaten.
Kýsa bir ara oldu ve bu varlýðýn temasa
geçtiðini anladým ve sonra bu varlýðýn tüm
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korkusunu hissettim. Oradaki ýþýk varlýklar
bana "sabýrlý ol, günü gelecek" dediler....
O anda çok kederliydim ve geride býraktýðým 18 aylýk bebeðimi düþünüyordum. Ona
kim bakacaktý? Eþim o anda uzaktaydý ve
ailemden yakýnlarda olup bebeðime bakacak
kimse de yoktu. Ama Tanrý'nýn merhameti o
kadar büyüktü ki, benim geri dönmeme izin
verdi. Bana ileride, çocuklarým büyüdüðü
zaman önemli bir görevim olacaðý söylendi.
Bir çocuðum daha olacaðýný biliyorlardý.
Nasýl döndüðümü tam hatýrlamýyorum.
Yalnýzca odanýn tavanýnda süzüldüðümü ve
bedenimin sað ve solunda iki hemþirenin,
infüzyon ve kanüllerle uðraþtýðýný gördüm.
Bir sarsýntý oldu ve bir çeþit uyku içine kaydýðýmý hissettim.
Bu zamana kadar ölüm ötesi deneyi veya
beden dýþý seyahat gibi kavramlar konusunda
hiçbir þey bilmiyordum. Bu olaydan iki sene
sonra oðlum doðdu. Kendisi çok hastalýklý bir
çocuk. Ama ben ona o zaman ruhsal âlemde
verdiðim, onu kayýtsýz þartsýz sevme sözüme
sadýk kaldým ve ona, o zaman o ortamda
kendi yaþadýðým sevgiyi aksettirecek sevgi
dolu bir yuva yarattým. Aile olarak hepimiz
bunu gerçekleþtirmeye çalýþýyoruz ve benim
artýk ölümden hiç korkum yok ve öte âleme
de kesinlikle inanýyorum."
Uçan Kadýn ve Güneþli Park
Sam Parnia'nýn karþýlaþtýðý ölüm ötesi olaylarý arasýnda, küçük çocuklarýn yaþadýklarý da
var. Onlardan birini de örnek olarak buraya
almak istiyoruz:
Andrew üçbuçuk yaþýndayken bir açýk kalp
ameliyatý geçirmek üzere hastahaneye
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yatýrýldý. Ameliyattan iki hafta sonra annesine, o bir sürü hayvanýn bulunduðu çiçekli
kýrlara tekrar ne zaman gideceðini sormaya
baþladý. Annesi önce onu tekrar parka götüreceðine söz verdi ama þu cevabý aldý: "Hayýr
ben parký kastetmiyorum. Ben o kadýnla birlikte gittiðim o güneþli yerden bahsediyorum." Annesi þaþkýnlýkla hangi kadýn diye
sorduðunda ise Andrew "O uçabilen kadýn"
diye cevapladý.
Konuþmanýn gerisinde ise çocuk annesine
þunlarý anlattý: "Sen oraya gelmedin ki. O
kadýn beni elimden tuttu ve birlikte oraya
uçtuk. Sen benim kalbim tekrar yapýldýðýnda
dýþarýdaydýn ama o kadýn buradaydý ve bana
baktý ve bana çok iyi davrandý. Ben hiç korkmadým. Orada her yer renkli ve aydýnlýktý.
Ama ben geri gelip seni tekrar görmek
istedim." Annesi çocuða bunlarý rüyada mý
gördüðünü sorduðunda ise þunlarý duydu:
"Hayýr ben uyanýktým ama yukarýda tavandaydým. Aþaðýya baktým ve kendimi aþaðýda
yatakta gördüm. Doktorlar göðsümde bir
þeyler yapýyorlardý. Her yer çok aydýnlýktý ve
ben tekrar geriye uçtum."
Olaydan bir buçuk sene kadar sonra
Andrew annesiyle birlikte televizyonda bir
kalp ameliyatý seyrediyordu. Ekranda bir ByPass âleti göründüðünde Andrew heyecanla
baðýrdý. "Ýþte benim de böyle bir makinam
vardý." Annesi ameliyatta uyuduðunu ve bunu
görmesinin imkânsýz olduðunu söylediðinde
Andrew itiraz etti: "Biliyorum uyudum ama
ben bunu yukarýdan aþaðýya baktýðýmda
gördüm. Sana söylemiþtim ya, o kadýnla birlikte yukarýya uçtuðum zaman."
Baþka bir seferde annesi bambaþka bir
sebepten Andrew'a, Andrew'un doðumundan
önce ölmüþ olan kendi annesinin bir

SEVGÝ DÜNYASI

fotoðrafýný gösterdiðinde, Andrew hemen
fotoðraftakini tanýdý: "Bak iþte o! Sana
söylediðim kadýn iþte bu!"
Andrew'in yaþadýðý ölüm ötesi deneyiminde, onu karþýlayýp onunla meþgul olan
varlýk, görülüyor ki, öbür âlemdeki kendi
büyükannesinden baþkasý deðildi.
Çocuklarýn yaþadýðý deneyimler de, büyüklerinkinden fazla farketmiyor ama onlarýn
anlatýmý, bir çocuðun sözleriyle ve bir
çocuðun birikimi seviyesinde. Ama küçük bir
çocuðun bilinci henüz toplumun kaide ve
kurallarýyla biçime sokulmamýþ olduðundan,
anlattýklarý çok daha gerçekçi, olduðu gibi ve
her hangi bir kaygý ve önyargý ile bulandýrýlmamýþ bir halde bizlere aksediyor.
Aware Kayýtlarý ve Ölüm Deneyimi
Dr. Parnia'nýn dünya çapýnda baþlattýðý
AWARE çalýþmalarýndan söz etmiþtik.
Aþaðýya alacaðýmýz örnek de, bu çalýþmalar
kapsamýnda Ýngiltere'de Southampton General
Hospital'ýn Kalp Kateter Laboratuvarýnda
gerçekleþmiþ ve Parnia'nýn sonra bizzat
sorguladýðý bir olay, 57 yaþýnda bir kalp durmasý olayýný yaþayan adam þunlarý anlatýyor:
"Anlaþýlan bir kalp sektesi geçirdiðimi farketmedim. Ýþimdeydim ve her þey normaldi.
Öðle yemeðinden sonra kendimi bir tuhaf hissettim. Nefes alamadým ve iþ arkadaþlarým bir
ambülans çaðýrdýlar. Gelenler bir EKG yaptýlar ve beni derhal hastahaneye getirdiler.
Yolda adýnýn Sarah olduðunu söyleyen bir
hemþire durmadan beni uyanýk tutmaya
çalýþarak benimle konuþtu. Oysa ben çok
yorgundum ve tek isteðim uyumaktý. Sonra
bir yataða yatýrýldým ama ne olduðunu
göremiyordum çünkü belden aþaðýsýna bir
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perde germiþlerdi. (Burada yapýlan, hastanýn
uyuþturulan kasýðýndan damarýna sokulan bir
sonda ile kalbe bir stent takýlmasý olayý)
Kasýk bölgemde bir basýnç hissediyordum.
Ben hâlâ hemþire ile konuþuyordum ki, sonra
birden bu kesildi. (Bu anda hastahanenin
kayýtlarýna göre, hastanýn kalbi karýncýk
titremesi -ventiriküler fibrilasyon- denilen
çok tehlikeli bir duruma geçiyor ve aniden
duruyor. Bu hastanýn ölümü demek.) O anda
kendimi kaybetmiþ olmalýyým. Birden hastaya
þok verin diyen bir ses duydum. Ve ayný anda
tavanýn bir köþesinde, bana el sallayan birini
gördüm. Ben oraya gelemem ki diye
düþündüðüm anda da, kendimi yukarýda buldum. Þimdi yukarýdan, aþaðýda olup bitenlere
bakýyordum. Aþaðýda Sarah hemþireyi ve
yanýnda saçsýz bir adamý gördüm. Yukarýdan
bakmadan önce o adamý görmemiþtim, orada
olduðunu bile bilmiyordum. Ondan sonra
hatýrladýðým þey ise, yine yatakta gözlerimi
açtýðým ve Sarah hemþirenin sözleri: Ah
birazcýk uyudunuz ama þimdi yine
buradasýnýz. Bunlarý nasýl ispat ederim
bilmiyorum ama herþey aynen böyle oldu."
Dr. Parnia burada, odanýn tavanýnda
gördüðü kiþiye ne olduðunu soruyor. Cevap
þöyle:
"O kadýna ne oldu bilmiyorum. Onu bazen
istersem hâlâ görebiliyorum. Onun bir melek
olduðunu düþünüyorum."
Dr. Parnia: "Tanýdýðýnýz biri miydi?"
Hasta: "Hayýr."
Dr. Parnia: "Nasýl biriydi?"
Hasta: "Çok güzel bukleli saçlarý vardý.
Sarýþýn deðildi ama esmer de deðildi.
Üzerindeki her þey güzeldi. Ben bir melek
olduðunu sanýyorum, her halükarda benim
melekten anladýðým neyse iþte o. Onun beni
tanýdýðýný hissediyordum. Ona güvenebile-
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ceðimi anlýyordum. Özel bir sebepten oradaydý ama sebebi bilemiyorum."
Dr. Parnia: "Gördüðünüz saçsýz adam
nasýldý?"
Hasta: "Yüzünü tam göremedim, iri yarý
biriydi. Mavi renkli ameliyat gömleði ve
baþlýðý taþýyordu. Baþlýðýn altýnda saçsýzdý,
baþlýðý takýþ þeklinden saçsýz olduðu
anlaþýlýyordu."
Dr. Parnia: "Baþýný nasýl görebildiniz, bunlarý düþündüðünüze göre?"
Hasta: "Az gördüm aslýnda. Baþý saçsýz
olduðu için baþlýk takýyor gibiydi." (Hasta
burada bu operatörün saçsýzlýðýný nasýl
anladýðýný tam izah edemiyor, muhtemelen
baþlýðýn içini de görebiliyor- Ç.N) Ayrýca
þimdi kim olduðunu biliyorum. Tam adýný
bilmiyorum ama ertesi günü tekrar odama
geldiðinde onu tanýdým. Þimdi profesör oldu,
o zaman deðildi. ( Hastahane personeli Dr.
Parnia'ya operatörün adýný vererek terfi ettiðini de doðrular.)
Dr. Parnia bu olayda, hastanýn kalbi durduðu andan itibaren âletlerce kanýtlanmýþ bir
þekilde, beþ dakika kadar ölü olarak kaldýðýný
ve bu esnada, beynin faaliyetini tamamen
durdurduðunu, dolayýsile hasta tarafýndan
anlatýlanlarýn böyle bir beyin tarafýndan
algýlanamayacaðýnýn kesin olduðunu ifade
ediyor. Dr. Parnia bunlara ilaveten, þimdiye
kadar Ýngilizce'de bu olaylar için kullanýlan
"Near Death Experiences" (ölüme yakýn olma
deneyimi) teriminin yanlýþ olduðunu
belirterek, hastalarýn bu deneyimlerde ölüm
çizgisinin ötesine geçtiklerini, dolayýsýyla
doðru olan deyimin "Death Experience" yani
"Ölüm Deneyimi" olduðunu da belirtiyor.
Gerçekten Ölmek ve Sonuç
Dr. Parnia kitabýnýn son bölümünde, ölüm
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"Binlerce yýldýr ölümün betimlenmesi basit
ve karmaþýk olmayan bir þeydi. Bir insanýn
kalbi durduðu ve artýk nefes almadýðý zaman
öldüðü belliydi. Bu gerçekleþtiðinde, bedenin
diðer organlarýnýn çeþitli uzunlukta zaman
sürelerinde hâlâ hayatta kaldýklarý henüz
bilinmiyordu."

halde, kullanýlmaz hale gelen bir beyinin
bulunabileceðini ortaya çýkardýðýndan, bu
betimlemeye bir de "beyin ölümü"
kavramýnýn dâhil edilmesini gerekli kýlmýþtý.
Çünkü bir insanýn kalbi atmaya devam etse
ve solunumu durmamýþ olsa bile, beyninin
kullanýlmaz hale gelmiþ olmasý o kiþinin
hayata geri getirilemiyeceðini açýkça ortaya
koyuyordu, çünkü bilinç, ruh ya da kiþilik
beyinle doðrudan ilgiliydi. Bu da yeni bir
soru ortaya çýkarýyordu: Beyin geri
döndürülemeyecek bir þekilde ne zaman ve
hangi þartlarda artýk ölmüþ sayýlabilirdi? Bu,
özellikle organ nakilleri için de týbbi, filozofik, dini ve etik alanlarda çok önemli olan
konuyu açýklýða kavuþturmak üzere 1968
senesinde Harvard Medical School'da bir
komisyon kuruldu. Sonuçta beyin ölümünü
betimleyebilmek için, Harvard Kriterleri
olarak bilinen bir çeþit testler yapýlmasý kabul
edildi ve yayýmlandý. Bunun için kiþide,
hiçbir tepki, hiçbir hareket, hiçbir solunum,
hiçbir refleks olmadýðýnýn kesinleþmesi ve
EEG de sýfýr çizgisi (zero line) tesbit edilmesi
gerekiyordu. Ama bu da yeterli deðildi çünkü
bu testlerle gerçi beynin artýk çalýþmadýðýný
tespit etmek mümkündü ama bu çalýþmama
durumunun, hiç geri döndürülemez bir
çizgiye ulaþýp ulaþmadýðýnýn anlaþýlmasý
mümkün deðildi. Dr. Parnia, beynin çalýþmasýný sekteye uðratacak, kandaki þeker miktarý, düþük beden ýsýsý, bazý ilaçlar ve uyuþturucu veya narkoz gibi baþka etkenlerin de
bulunduðunu ve bir beynin gerçekten artýk
geri döndürülemez bir biçimde çalýþamaz
durumda mý yoksa ölmüþ ama geri
çevrilebilir bir durumda mý olduðunu tesbit
etmenin, gerçek bir problem ortaya koyduðunu söylüyor.

Dr. Parnia'nýn devamýnda açýkladýðý üzere
son bulgular, kalp ve ciðerler hâlâ çalýþtýðý

Bundan sonra Harvard Kriterlerine testlerin
24 saat içinde tekrarlanmasý veya çeþitli kiþi-

olayýna karþý bugünkü bilimin duruþunu açýklarken, þu önemli deðerlendirmeleri yapýyor
ve insanlýk olarak bugün hangi sorularla yüz
yüze gelmiþ olduðumuzu gösteriyor:
"Ölümü betimleyen verilerimizi yeniden
gözden geçirmemiz gerektiðini 1960'lý senelerde, yeni solunum gereçleri ortaya çýktýðýnda anlamaya baþladýk. Çünkü nefes alamadýðý
için ölen, beyinleri þiddetli bir þekilde zedelenmiþ insanlar, bu tarihlerde solunum
makinelerine baðlanarak, yapay olarak hayatta tutulmaya baþlandýlar. Normalinde þiddetli
bir yaralanma sonucu zedelenen beyin ve
dolayýsýyla nefes almayý idare eden beyin
kökü çalýþmaz. Bunun üzerine ciðerler de
nefes almayý býrakýr. Oksijen alamayan kalp
de durur ve kiþi ölür. Ama beyni yaralanmýþ
kiþi solunum aygýtýna baðlandýðýnda, ciðer ve
kalp çalýþmaya devam eder. Böyle durumlarda doktorlar önce, kiþinin kontrolsüz þekilde
urin býraktýðýný ve infuzyon yoluyla litrelerce
sývý verilmesi gerektiðini farkettiler. Böylece
haftalarca komada kalan hastalar, sonuçta
kalp durmasýyla hayata veda ediyorlardý. Asýl
þaþýlacak olan ise, yapýlan otopsilerde bu kiþilerin beyinlerinin sývýlaþtýðýnýn görülmesiydi.
Yani kiþiler kalpleri atarak ve soluyarak
hayatta görünüyorlardý ama beyinleri çoktan
ölmüþtü. Bu kiþilerin ölüm anýnýn ne zaman
gerçekleþtiði konusunda týp þaþkýndý."

SEVGÝ DÜNYASI

ler tarafýndan tekrarlanmasý gibi þartlar ilave
ediliyor. Ondan sonrasýnda organ naklinin
aktif þekilde uygulandýðý bazý ülkeler
(Bildiðimiz kadarýyla þu anda Türkiye de)
beyin ölümü için, Harvard kriterlerini uygulamaya baþlýyor. Bu arada testlerin hangi sýklýkla ve kimler tarafýndan uygulanacaðý hususu
da ülkeden ülkeye fark ediyor. Dr. Parnia
bunu þöyle ifade ediyor: "Bu yüzden geri
dönüþü olmayan beyin ölümünü betimleyen
dünya çapýnda bir metod bugüne kadar mevcut deðildir ve en büyük farklardan biri de
ABD ve Ýngiltere arasýndadýr."
Bu açýklamaya göre, Ýngiltere 1976'da
beyin kökü, yani solunum ve kalp atýþlarýný
kontrol eden beyin bölgesinin ölümünü,
beynin diðer taraflarýnýn durumunu kaale
almadan, kiþinin ölümü olarak kabul etmiþ
bulunuyor.
Buna karþýlýk ABD'de birçok bilirkiþi, ancak tüm beyinin öldüðü ispat edildiði takdirde
beyin ölümünün tesbit edilebileceði fikrinde.
1980 yýlýnda BBC "Organ Nakli: Donörler
(organ bahþedenler) gerçekten ölü mü?" adlý
bir program yayýnlýyor. Bu program arkasýndan kýtalararasý ateþli bir
tartýþma çýkýyor. Çeþitli
açýklamalar ve araþtýrmalar yapýlýyor ama Dr.
Parnia'nýn ifade ettiði þu
gerçek deðiþmiyor:
"Bir insanýn ne zaman
devamlý ve geri
döndürülemez biçimde
beyin ölümüne maruz
kaldýðý hususu, bugünkü
güne kadar tüm dünyada
farklý farklý biçimlerde tesbit edilmektedir."

27
Yine Dr. Parnia'nýn ifadesine göre, bu þartlar hattâ ABD'nin çeþitli eyaletlerinde bile
çeþitli biçimlerde tatbik edilmektedir. Yine
beyin ölümünü tesbit edebilmek için doktorlarýn ne kadar bekleyeceði hususu da farklýdýr.
Ani kalp durmasý nedeniyle hayata döndürülme iþlemi sýrasýnda beden ýsýlarý düþürülen
kiþilerin beyinleri de testlere çok geç cevap
vermekte olup, henüz geri döndürülemez
biçimde zarar görmüþ seviyesine ulaþmadan
beyin ölümü teþhisine maruz kalma tehlikesiyle karþý karþýya kalmaktadýrlar.
Bu durumda, dünyanýn bir köþesinde beyin
ölümüne uðradýðý ilan edilen bir kiþinin, bir
diðer köþesinde pekala yaþama þansý olabilecekken, ölü sayýlacaðý ve organlarýnýn
daðýtýlabileceði þeklinde bir ihtimal, olanak
dahilinde kalmaktadýr.
Dr. Parnia kitabýnýn sonunda, bugünkü bilimde bir çeþit "dogma" dan söz edilebileceðini, bugünkü bilimin, birçok insanýn yaþayýp
anlattýðý ölüm deneyi olaylarýna gözlerini ve
kulaklarýný kapamasýnýn artýk ancak böyle bir
bilimsel dogma ile açýklanabileceðini söylüyor ve bundan kurtulunamazsa, bu dog-
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malarýn geçmiþte olduðu gibi topluma yine
zararlar vereceðini anlatýyor. Yazý serimizi Dr.
Parnia'nýn þu sözleriyle noktalýyoruz:
"Henüz bütün cevaplarý bilmiyoruz. Ancak
þunu biliyoruz ki, ölümün hiçbir þekilde geri
çevrilemiyeceði þeklindeki bir zamanlarýn
inanýþý doðru deðildir ve ölüm olayý baþladýðý
andan itibaren daha uzun bir zaman tamamen
geriye çevrilebilir. Sýnýrlar ileriye itilmiþtir ve
ilim bizi kimbilir daha nerelere götürecektir.
Belki gerçekten, ölümü herhangi fizyolojik

deðiþiklikler veya hücrelerdeki veya beyindeki veya herhangi baþka bir organdaki yapýlarla ilgilendirmekten veya herhangi keyfi bir
bedensel olay olarak almaktan vazgeçmeli ve
þu soruyu sormalýyýz: Bir kiþinin ruhu, bilinci, kiþiliði ne zaman bir daha geri gelemiyecek þekilde devamlý olarak ortadan kaybolmaktadýr? Ve ben bir yoðun bakým hekimi
olarak her gün bu konuyla yüz yüze kalarak
kendime sormaktayým: Bir hastanýn ruhu,
böyle bir durumda (yoðun bakým ve komada)
nerede bulunmaktadýr?
Belki bizler, bugün reanimasyon konusunda
yapýlmýþ ilerlemeler ýþýðýnda, insan bilinci ve
ruhu dediðimiz þeyi, ölüm konusundaki
düþüncelerimize ve betimlemelerimize dâhil
etmemizin ne kadar önemli olduðu konusunda hemfikiriz.
Belki yine, gelecekteki araþtýrmalarýmýzda,
ölüm olayý baþladýktan sonra insan bilincinin
hangi durumda olduðu konusuna konsantre
olmamýz gerekmektedir. Çünkü elimizde,
ölümden sonra kaybolmadýðýna ve ondan
sonra da en azýndan bir zaman daha mevcut
olduðuna dair geçerli deliller bulunmaktadýr."
Dr. Sam Parnia, yazýlarýmýzda defalarca
belirttiðimiz gibi, yeni bir bilim anlayýþýnýn
ne derecede gerekli olduðunu belirterek, týp
dünyasýna artýk bu adýmlarý atmasý için bir
bilim adamý olarak acil bir çaðrý yapmaktadýr.
Bunu yapan bilim adamlarýnýn sayýsý
günümüzde gitgide artmaktadýr. Ýnsaný yalnýzca madde olarak deðil, manevi ve maddi
unsurlarýn birleþimi olarak görecek bir bilim
anlayýþý, artýk çaðýmýzýn en önemli gereksinimi haline gelmiþtir.
Alýntýlar: "Der Tod muss nicht
das Ende sein." Dr.med. Sam Parnia

Resim: “Kutsanmýþlarýn Yükseliþi”, Hioronumus Bosh

SEVGÝ DÜNYASI

29

Kadýnýn Bitmeyen Çilesi

Hristiyanlýkta Kadýn
Yalçýn Kaya

Y

ahudi dininin reformu olarak doðan
Hýristiyanlýk, özellikle köleler ve
kadýnlar arasýnda hýzla yayýldý.
Ýsa'nýn öðretisi, daha önceleri ortaya çýkmýþ
inanç dizgelerinde hiç rastlanmayan, bireye
deðer veren, onu kadýn-erkek, zengin-fakir
ayýrýmý yapmaksýzýn ele alan bir biçimde
geliþti. Ne var ki böylesine insancýl bir yapý
ile yola çýkan Hýristiyanlýk, Kilise'nin kurumlaþmasý sonucunda toplumsal hiyerarþiye
uymak zorunda kaldý.

Birçok yazar, Hýristiyanlýðýn giderek eþitsizliðe dayalý bir biçim almasýný, Eski Ahit'de
vurgulanan Yahudi gelenekleri yanýnda Aziz
Pavlus'un düzen taraftarý düþüncelerine
baðlar. Aziz Pavlus, baþlangýçta kadýn-erkek
ayýrýmýna gidilmesine karþý çýkardý. Galatialýlara Mektup adlý yapýtýnýn 3:28 babýnda þöyle
diyordu:
"Ne kul, ne azatlý vardýr, ne erkek ve diþi
vardýr, çünkü Mesih Ýsa'da siz hepiniz
birsiniz."
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Ýsa'nýn ilk taraftarlarý arasýnda kadýnlarýn
bulunuþu, hele "diriliþ" olgusuna onlarýn tanýk
olmasý, -Hýristiyan din biliminde bunlara kutsal kadýnlar denir- Yahudi geleneklerinin egemen olduðu bir toplum için dikkat çekici bir
durumdur.
Çarmýha gerilen Ýsa'nýn yanýnda üç kadýn
vardýr. Ýncil'e göre bunlar, annesi Meryem,
annesinin kýz kardeþi ve kimi araþtýrmacýlara
göre eþi Mecdelli Meryem ya da Maria
Magdelena'dýr.
Ýsa'nýn kadýnlara deðer vermesi, öðretisini
onlara açmasý, Yuhanna ve Luka gibi Ýncil
yazarlarýnýn dikkatinden kaçmadýðý için
Ýncillerde diþil simgelere çokça yer verilir.
Ortadoðu Hýristiyanlýðýnýn kadýnlara karþý
tutumunun Roma ve Bizans
Hýristiyanlýðýndan farklý olarak daha
hoþgörülü bir nitelik taþýmasý ve kadýnlarýn
etkin katýlýmýna daha fazla izin vermesini, bu
yörelerde Ana Tanrýça kültünün kök salmýþ
olmasýna baðlamak da olanaklýdýr.
Nitekim Mýsýr ve Suriye Hýristiyanlýðýnda
tanrýsal varlýðýn diþil - eril özellikleri birlikte
taþýdýðýnýn kabul edilmesi, sonralarý egemen
imparatorluk Hýristiyanlarýnca "sapkýnlýk"
sayýldý.
Ayný biçimde kadýnlarýn Doðu Kilisesi'nde
oynadýklarý nispeten etkin rol de, sonralarý
kýsýtlanmaya uðradý. Sonuçta, Hýristiyanlýk
geliþtikçe, içinden doðduðu Yahudiliðin
ataerkil anlayýþýný da beraberinde taþýdý.
Kadýnýn aþaðýlanmasý, ilk kadýn olan
Havva'nýn ilk erkek olan Âdem'in kaburga
kemiðinden yaratýlmasý yanýnda "ilk
günah"tan sorumlu olmasý gibi dogmalar,
giderek Hýristiyanlýðýn içine yerleþtirildi.
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Hýristiyanlýða kadýn açýsýndan çok önemli
olan bir uygulama daha yerleþti: Erkeðin çok
eþliliðinin yadsýnmasý. Bir baþka deyiþle tek
eþli evlilik… Bunun yanýnda Hýristiyanlýk,
evlilik kurumunda kadýna þart koþtuðu
sadakati erkek için de isteyip, boþanmayý zorlaþtýrarak kadýný evlilik içinde güvenceye
kavuþturma yolunu tuttu.
Ýsa'nýn zina konusundaki tutumu da
Yahudilikten farklýydý. Zamanýn töresi zina
yapan kadýnýn taþlanmasýný gerektiriyordu;
Ýsa ise, kadýný suçlayanlara þöyle diyordu:
"Ýçinizde hanginiz günahsýzsa ilk taþý o
atsýn ona" (Yuhanna, VIII, 33-35)
"Zina etme denildiðini iþittiniz, ama ben
diyorum ki bir kadýna bakýp onu arzulayan
her adam, zaten yüreðinde o kadýnla zina
etmiþtir... Kutsal yasalarda, kim karýsýný
boþarsa ona boþ kaðýdý versin denilmiþtir.
Ama ben size diyorum ki, karýsýný cinsel
ahlâksýzlýktan baþka bir nedenle boþayan her
adam, onu zinaya itmiþ olur. Boþanmýþ bir
kadýnla evlenen de zina etmiþ olur. Çünkü
onlar (kadýn ve erkek) artýk iki beden deðil,
fakat bir bedendirler. Ýmdi Tanrý'nýn birleþtirdiðini insan ayýrmasýn." (Matta V. 27-28)
Bir bakýma zina iþleminde sorumluluk,
kadýnýn baþtan çýkarýcýlýðýna deðil erkeðe
yýkýlmýþtý. Bu anlayýþ geleneksel Yahudi
düþüncesine aykýrýydý. Ýsa'nýn boþanma
konusundaki öðütleri, zaman zaman eski
ataerkil Yahudi geleneðine baðlý havarilerini
bile rahatsýz etmiþti.
Yukarýda Matta Ýncili'nden aktardýðýmýz
sözler üzerine, havariler Ýsa'ya, "Eðer erkeðin
karýsý ile hâli böyle ise, evlenmek iyi deðil."
sözleriyle yakýnmada bulundular.
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Aziz Pavlus'un çeþitli mektuplarýndaki sözleri, Ýsa'nýn kadýna verdiði deðerlerde bazý
düzeltmeler yapýlmasýna neden oldu. Bu açýdan bakýldýðýnda Aziz Pavlus, Ýsa gibi deðil,
dönemin ataerkil yapýsý içinde bir öðreti
geliþtirmeye çalýþýyordu:

kadýnýn baþýdýr. Fakat Kilise Mesih'e tâbi
olduðu gibi, kadýnlar da her þeyde kocalarýna
tâbi olsun.... Sizden her biri de kendi karýsýný
böylece (Mesihin Kiliseyi sevdiði gibi) kendisi gibi sevsin; ve kadýn kocasýna hürmet
etsin." (Efeslilere Mektup, 5:22)

"Fakat kadýnýn öðrenmesine ve erkeðe egemen olmasýna izin vermem... Çünkü önce
Âdem, sonra Havva yaratýldý. Ve Âdem
aldanmadý, fakat kadýn aldanarak suça düþtü;
fakat iman ve sevgi ve takdiste vakarla durursa, çocuk doðurmasý ile kurtulacaktýr."
(Timotheos'a Birinci Mektup Bap 2:12)

Kadýnlar açýsýndan Yahudiliðe göre
Hýristiyanlýðýn bir diðer önemli özelliði,
bekâret konusundaki yaklaþýmýdýr. Bu
baðlamda Hýristiyanlýk, kadýn açýsýndan
önemli bir seçenek sunmaktadýr: Bekâretini
koruyarak kendisini Tanrý'ya adýyabilir,
Ýsa'nýn niþanlýsý olmayý dünyevî gelinliðe tercih edebilir.

Görüldüðü gibi, Aziz Pavlus'un kadýna
biçtiði rol bellidir; kadýn erkeðe hükmetmeye,
ondan üstün olmaya kalkýþmayacak, bilgi
edinmeye ve öðrendiðini öðretmeye giriþmeyecek, evlenip çocuk doðuracak, doðururken acý çekecek, doðurduðu çocuklarý iyi
birer Hýristiyan olarak yetiþtirecektir.
Kadýnýn tanrýsal bir ceza olarak çocuk
doðururken acý çekmesi konusu, günümüz
Katolik Kilisesi'nin sezeryanla doðum yapmayý günah olarak tanýmlamasýna neden
olmaktadýr.

Hýristiyanlýðýn bekârete ve cinsellikten
kaçýnmaya verdiði deðer, cinselliðin "utanç
verici bir þey" olduðu düþüncesinin tüm
yükünü, giderek kadýn bedenine aktardý.
Kilise babalarý ile dinbilimciler, Kutsal
Kitap'ýn sunduðu her türlü olanaktan yararlanarak ve bunlarý en uç biçimlerde yorumlayarak geniþ bir kadýn düþmaný edebiyatý oluþturdular.

Pavlus, kadýnlarýn kilise içerisinde ve evde
nasýl davranmalarý gerektiði konusuna da
eðilir: "Kiliselerde kadýnlar sükût etsinler;
çünkü onlara söylemek için izin yoktur;
ancak þeriatýn da dediði gibi, tâbi olsunlar. Ve
eðer bir þey öðrenmek isterlerse, evde kendi
kocalarýna sorsunlar; çünkü kadýna kilisede
söylemek ayýptýr." (Korintoslulara I. Mektup
14:34)

Tanrý'nýn kadýný niçin yarattýðýnýn anlaþýlmaz gizemi üzerinde kafa yoran (!) Aziz
Augustinus (Ý.S.354-430), kadýnýn erkeðe
yoldaþ olsun diye yaratýlmýþ olamayacaðýný,
bir baþka erkeðin bu rolü daha iyi üstlenebileceðini söylerdi. Ona göre kadýn erkeðe
yardýmcý olsun diye de yaratýlmýþ olamaz,
çünkü bu görevi de bir baþka erkek daha iyi
yerine getirebilir. Dolayýsýyla Aziz
Augustinus, "çocuk doðurmak dýþýnda"
kadýnýn erkeðe nasýl bir yararý olabileceðini
anlamadýðýný söylemektedir.

"Ey kadýnlar, kendi kocalarýnýza Rabbe tâbi
olur gibi tâbi olun. Çünkü bedenin kurtarýcýsý
Mesih nasýl Kilisenin baþýysa, erkek de

Augustinus, insanlarý doðru yol olan
Hýristiyanlýða döndürmek için zor kullanýmýný
ilkece haklý göstermek gibi sonuçlarý
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bakýmýndan çok önemli bir iþe de
kalkýþmýþtýr. Sonraki yýllarda kurulan
Engizisyona destek verecek olan "Ruhun kurtuluþu için her türlü ten cezasý, her iþkence
hattâ ölüm bile uygundur." sözü, ilk kez onun
dilinden çýkmýþtýr.

kapýsýsýn, Tanrý'nýn yasasýna ilk karþý
gelensin. Sen, þeytanýn yanýna yanaþmaya
cesaret edemediði erkeði kandýransýn. Sen,
Tanrý'nýn suretinde yaratýlmýþ olan erkeði
kolayca mahvettin. Senin suçun yüzünden
Tanrý'nýn oðlunun bile ölmesi gerekti."

415 yýlýnda, gene Ýskenderiye'de Baþpiskopos Aziz Cyrille halký öyle bir kýþkýrttý ki,
matematikçi Theon'un kýzý Hypatia durup
dururken linç edildi. Bu, sýradan, rastlantýsal
bir olay deðildi. Kadýn, karýþýklýk sýrasýnda
kim vurduya da gitmemiþti. Özel olarak
öldürülmesi tasarlanmýþtý. Amaç, en az babasý
kadar geniþ çapta hatta ondan daha bilgili bir
kadýnýn canýna kýyarak, bilim adamlarýna gözdaðý vermekti. Üstelik böylelikle kadýnlara da
haddini bildirmekti.

Konuyu Aziz Tertullianus'tan alýp da
aktaranlarýn nedense akýllarýna "Tanrý
suretinde yaratýlmýþ erkeðin nasýl olup da bu
denli kolayca baþtan çýkmaya kapýlabildiði?"
sorusu bir türlü gelmez.

Aziz Tertullianus, Aziz Augustinus gibi
Kilise babalarýnýn kadýn düþmanlýðý yüzyýllar
sonra araþtýrma konusu bile olmuþtur. Bu
konuyu "A History of God" (Tanrý'nýn Tarihi)
adlý yapýtýnda derinlemesine irdeleyen çaðdaþ
Ýngiliz yazar Karen Armstrong; Tertullianus
ve Augustinus gibi Kilise babalarýnýn çizdiði
dehþet verici "cennetten kovulma" sahnelerinin, kapkaranlýk ilk günah anlayýþýnýn,
ne Yahudilerde ne Ortodoks Helen
Kilisesi'nde ne de daha sonra ortaya çýkan
Ýslâmiyet'te bulunduðunu söyler.
"Ýnsan ýrkýnýn yarýsýný horlayan ve zihin,
kalp ve bedenin istemdýþý her eylemini ölümcül bir þehvetlilik göstergesi olarak deðerlendiren bir dinin, erkeklerin ve kadýnlarýn
kendilerine yabancýlaþmasýndan baþka bir
sonuç vermesi beklenemez."
Kuzey Afrikalý Tertullianus (Ý.S.160-220),
kadýn düþmanlýðýnda daha da baskýn çýkar ve
kadýna þöyle hakaret eder: "Sen; cehennemin

Benzer soruyu Rönesans döneminde,
oldukça nazik bir tarzda soran bir kadýnla
karþýlaþýrýz: Christine de Pisan. (1365-1430)
Venedik'te doðan, daha sonra Fransa'ya yerleþerek Kral 5. Charles'ýn danýþmanlýðýný da
yapan ozan Christine de Pisan, þöyle bir tezi
savunur: "Hiçbir günah kadýnýnki kadar
büyük deðildir diyorlar ama kadýnlar adam
öldürmezler, kentleri yakýp yýkmazlar, halký
ezmezler, topraklarý yaðmalamazlar, kundakçýlýk yapmazlar ya da sahte sözleþmeler
düzenlemezler. Kadýnlar þefkatli, nazik,
yardýmsever, alçakgönüllü, saðduyulu varlýklardýr. Havva günah iþlemiþti ama aldatýlmýþtý.
Âdem de ondan iyi sayýlmazdý.
Özetleyecek olursak: Hýristiyanlýk, Yahudi
geleneðinin köklü ataerkil eðilimlerini bazý
açýlardan yumuþatmaya çalýþtý ve baþlangýçta,
tüm ezilenlerle birlikte kadýnlarýn da insan
olarak özsel bir deðere sahip olduðu
düþüncesini içkin olarak taþýdý. Bununla birlikte, içinde doðduðu topraklarýn toplumsal
ve kültürel sýnýrlamalarýndan kurtulamadý.
Zaten var olan koþullarda öyle köklü deðiþiklikler yapmak gibi bir savý da yoktu. Nitekim
Ýsa "Ben yasayý yýkmaya deðil tamam etmeye
geldim." dememiþ miydi?
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Ýlerleyen Yýllarda
Hýristiyanlýðýn Kadýna Bakýþý
13. yüzyýla gelindiðinde, Orta Çað Kilisesi,
Aziz Pavlus ile Aziz Augustinus'u izleyerek,
onlarýn kadýnlarla ilgili görüþlerini pekiþtirir.
Aquinolu Tommaso'nun 1266-1272 yýllarý
arasýnda yazdýðý "Summa Theologica"
Kilise'nin resmî tutumu olur. Aquinolu
Tommaso þöyle der: "Hiçbir þey, erkek zihnini, kadýnlarla birlikte olmaktan ve evlilik
durumuna özgü bedensel iliþkilerden daha
aþaðý çekemez."
Anlaþýlan o ki Kilise babalarýnýn kadýna
bakýþ açýlarýnýn oluþmasýnda onlarýn cinsellik
konusundaki düþünceleri de etken olmuþ.
Günümüzde, bu kiþilerin kadýn konusundaki
düþüncelerini deðerlendirebilmek için
Hýristiyanlýðýn cinselliðe bakýþýný
incelemeliyiz.
Hýristiyanlýkta Cinselliðe Bakýþ
Modern dünyanýn bile hâlâ "günah"tan
anladýðý, Nâsýralý Ýsa'nýn öðretilerinden ya da
Sina'da verilen tabletlerden kaynaklanmaz.
Günümüzün modern dünyasýnýn ahlâk
anlayýþý bile, Ýmparatorluk Roma'sýnýn çöküþ
döneminde yaþamýþ bir avuç din adamýnýn
hayatlarýnýn önceki dönemlerinde yaþamýþ
olduklarý cinsel deðiþimlerden kaynaklanmaktadýr.
Bu kiþilerin baþýnda hiç kuþkusuz, Aziz
Hieronymus ile Aziz Augustinus gelir. 4.
yüzyýlda Aziz Hieronymus, "Gece korktuðu
için yalnýz uyuyamayan her erkeðin bir kadýn
almasýný isterim." demiþti.
Kilise babalarý arasýnda en katý tutumlulardan biri olan Aziz Hieronymus, evliliðe karþý
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büyük tiksinti duymaktaydý ve bu konuda yalnýz da sayýlmazdý.
Materyalist Roma dünyasý halkýný,
Hýristiyanlýða da çeken münzevîlikte cinsel
ölçülülük, önemli bir öðe oldu. Diðer dinlerin
çoðu, üyelerinden yalnýzca geçici bir cinsel
perhiz isterdi ama Hýristiyanlýk bunu sürekli
bir hale getirdi.
Cinsel perhizin sürekli yapýlmasý amaçlanmýyordu kuþkusuz ama arada bir Matta 19.1
ayetindeki "göklerin melekûtu uðruna kendilerini hadým edenler" göndermesini simgesel
deðil, sözcük anlamýyla yorumlayarak, kendi
kendini hadým edip, cinsel perhiz sorununu
sonsuza dek çözen Ýskenderiyeli Origenes
gibiler de ortaya çýkmýyor deðildi hani...
Gnostisizm ve Manicilik, etten gelenin
kendiliðinden kötü olduðunu, Kilise
babalarýndan Severianus ise kadýnýn
tamamýnýn, erkeðin de belden aþaðýsýnýn þeytanýn ürünü olduðunu söylerdi.
Aziz Pavlus ile birlikte Tertullianus,
Hieronymus ve Augustinus'un bulunduðu
önde gelen Hýristiyan düþünürlerinin cinsellik
konusundaki yaklaþýmlarý, Kilise'nin tutumunda etkili oldu.
Bunlar, ruhsuz ve doðal münzevî kiþiler
deðil, bekârlýða dönmeden önce dolu dolu
cinsel yaþamlar sürmüþ erkeklerdi ve þimdi
tövbe ettikleri günahlara zaman zaman marazî
bir tiksinmeyle tepki veriyorlardý.
Þehvet ve cinsellik, "ilk günah"ýn ayrýlmaz
parçalarýydý; insanlýðýn "Düþüþ"ten sonraki
her cinsel birleþmesi kötüydü ve bundan
ötürü her çocuk günahla doðmuþtu. Tanrý ilk
kadýnla erkeði türün devamý için masum bir
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fiziksel güdüyle donatmýþ, þehvet bunu utanç
verici bir biçime dönüþtürmüþtü.
Bu ustaca akýl yürütmenin sonuçlarýndan
biri, doðumu cinsel temasla lekelenmemiþ
olan Nâsýralý Ýsa'nýn saflýðýnýn bir kez daha
vurgulanmasý oldu. Ýnsanlýðýn tek kurtuluþ
umudunun cinsel birleþmeyi ve bununla birlikte Âdem ile Havva'dan miras kalmýþ olan
suçu reddetmekte yattýðýna iþaret ediliyordu.
Cennet Bahçesi'ndeki edep durumuna ulaþmayý ancak bekâr bir kiþi ümit edebilirdi.
Bekâr kalamayacak kadar iradesi zayýf olanlara ise, Tanrý'nýn amaçladýðý ilk, masum
fiziksel dürtüye yeniden eriþmeye, bir sonraki
Hýristiyanlar kuþaðýnýn doðmasý için cinsel
birleþmeye ama tutkusuz ve amaca yönelik
bir birleþmeye baþvurma çabasý düþüyordu.
Augustinus'un vaaz ettiði soðukkanlý
"amaca yönelik seks" günümüzde neredeyse
Kilise babalarýnýn genel olarak seks için kullandýðý sýfatlarý -çirkin, alçaltýcý, utanç vericihak eder gibi görünebilir ama o dönemin
iklimine son derece uygundu. Kilise
babalarýnýn cinselliðe karþý duyduðu tiksintiyi
haklý göstermeye çalýþmýþ, hem inanca hem
de akla hitap eden bir gerekçe bulmayý baþarmýþtý. Beden, akýl ve ruh için kusurlu bir
kaptý. Hýristiyan ahlâkýný bu þekilde yaymak
artýk Kilise'nin göreviydi.
Augustinus'un bu düþünceleri, gelecek
kuþaklarýn yaþamlarý üzerinde önceden
hesaplanmasý olanaksýz etkiler yaratacaktý.
Baþýndan beri bilinen þuydu ki, cinsellikten
zevk almak günahsa, sýradan insanlarýn çoðu
günahkârdý.
Ýngiltere'de, Kraliçe Victoria döneminde
"tutkusuz seksin tutkuludan daha iyi" olduðu
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görüþü ilginç bir yoruma bürünerek, kimi týp
adamlarýnýn, daha tehlikesiz olduðu için,
eþleri yerine fahiþelerle seks yapmayý tavsiye
etmelerine bile yol açtý.
Rahipler için bekârlýðýn artýk þart olduðu
belliydi. Bekârlýk, ahlâkî yetkinliðin simgesi
olacaktý. Ancak bunun gerçekleþtirilmesi
kolay deðildi, zira o dönemde evli erkekler
papazlýða kabul edilmekteyse de, papazlýða
atandýktan sonra evlenmeleri olanaksýzdý. .
11. yüzyýl sonlarýna gelindiðinde, Papalýk
artýk daha güçlü bir konuma ulaþmýþtý. Papa
7. Gregorius, din adamlarýnýn evlenmesini
yasakladý. Hýristiyan dünyasýnýn bazý yerlerinde þiddetli bir tepki oluþtu. Özellikle
Alman papazlar, karýlarýndan vazgeçmektense
yaþamlarýndan vazgeçmeyi yeðleyeceklerini
açýkladýlar ama bu savaþý sonunda Kilise
kazandý. Din adamlarýnýn bekâr kalmasý ilkesi
kabul edildi.
Sonunda Kilise'nin gücünün, münzevî
yaradýlýþlý olmayan erkeklere bekârlýðý
dayatmaya yetmeyeceði anlaþýlacaktý. Kilise,
evliliði genel olarak, insan zayýflýðýna,
arkadaþlýk, cinsellik ve çocuk gereksinimine
verilmiþ bir dizi ödün olarak görüyordu ve
bunlarýn hepsini de kösteklemek için elinden
geleni yaptý. Erkeðin gereksinim duyduðu
arkadaþlýk için tek bir evliliðin yeterli
olduðunu iddia ediyordu; ikinci evlilik "gayri
meþru iliþki", üçüncüsü "zina", dördüncüsü
ise artýk "hayvanlýk" idi. Kýsacasý Kilise, cinselliði, evliliðin ayrýlmaz bir parçasý olarak
görmeyi reddetti.
Evliliðin aslýnda ne olduðu, 7. yüzyýldan
12. yüzyýla dek sürekli tartýþýldý. Törenle
geçerlilik kazanmýþ ahlâkî bir sözleþme miydi
yoksa ille de cinsel birleþme yoluyla teyit
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edilmesi mi gerekiyordu? Sonuç hüküm:
"evliliði cinsel iliþki deðil, rýza tamamlar."
Böylece evlilik, "cinsel iliþkiye girmeyi kullanmak için bir hak" olarak tanýmlandý. Fakat
her zaman deðil… Kimi katý teologlar, eþlerle
gerçekleþecek cinsel iliþkiler için gün saptama iþine de giriþtiler.
Ýsa'nýn tutuklanmasýnýn anýsýna perþembe,
ölümü anýsýna cuma, Bakire Meryem onuruna
cumartesi, Diriliþ onuruna pazar ve ölmüþleri
anmak için de pazartesi günleri cinsel perhiz
yapýlmasýný öneriyordu. Kalan iki gün, salý ve
çarþamba, genellikle oruç ve bayram dönemleri için getirilmiþ cinsel iliþki yasaklarýyla
geçiyordu. Bir de Noel, Pentekostes ve
Paskalya'dan önceki kýrk gün, Komünyondan
önceki yedi, beþ ya da üç gün vb. daha birçok
yasak gün vardý.
12. ya da 13. yüzyýlda evliliðin dinî bir
törenle ilan edilmesine baþlandý. Bu, evliliðin
hiçbir koþul altýnda feshedilemeyeceði
anlamýna geliyordu. Bundan ötürü Kilise,
çocuksuzluðu bir boþanma nedeni olarak
kabul etmedi. Oysa bu durum, kayýtlý tarihin
baþlangýcýndan beri tüm toplumlarda kabul
görmüþ bir boþanma gerekçesiydi.
Bu yeni hüküm, istenmeden de olsa, eskiden kendileri kadar kocalarýnýn da kusuru olabilecek bir þey yüzünden terk edilme tehlikesiyle karþý karþýya olan çok sayýda kadýna eþi
görülmemiþ bir güvence kazandýrdý. Sýk sýk,
Hýristiyanlýðýn kadýnlarýn konumunda anýnda
bir ilerleme saðlamýþ olduðu savunulur. Oysa
aslýnda bu tek istisna hariç, kadýnýn hukukî ve
toplumsal konumu hemen hiç deðiþmedi.
Ayný derecede çaðýnýn insaný olan Aziz
Pavlus da, kadýnýn erkeðin yararý için
yaratýldýðýný ve her konuda ona uymasý gerek-
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tiðini söylemiþti. Kilisede ders vermeyecekti;
sessizlik alýþkanlýðý edinmeliydi ve Âdem'i
günaha çelmiþ olan Havva'nýn kýzý olarak,
kendisine verilen buyruklarý uysalca yerine
getirmeliydi.
Bu, temizliðin dindarlýk anlamýna gelmesi
demek deðildi. Hýristiyanlýk, erkeðe olduðu
gibi kadýna da yýkanmayý önermiyordu.
Yalnýzca kadýnlarýn süslenmesine engel
oluyordu. Zira baþtan çýkarýcý her kadýn,
erkeðin kurtuluþunun önünde bir engeldi.
Günümüzde de sürdürülen görüþ uyarýnca,
Kilise, kadýnlarý papazlýða kabul etmeyi asla
düþünmemiþti. Nitekim 1977'de Vatikan'ýn
yaptýðý bir açýklamaya göre, Roma Katolik
Kilisesi, kendini, kadýnlarý papazlýða kabul
etmeye yetkili görmemiþtir.
Kadýnýn devlet için her zaman, Kilise için
de arada bir deðerli olduðu bir alan vardý:
Siyasî evlilikler... Kilise, iyi ailelerden gelen
kadýnlarý Frank-Sakson önderlerle evlenip
kocalarýnýn din deðiþtirmelerini saðlamalarý
için yaban ellere yollamaktan çekinmedi.
Cinsellik söz konusu olduðunda genel ilke,
yalnýzca evlilik içi seksin ve sadece çocuk
yapma amacýyla kabul edilebileceði
yönündeydi. Kilise'nin ahlâk görüþü evli çiftlerin doðurup yetiþtirdikleri çocuk sayýsýný
artýrmýþ olabilir ama en azýndan birkaç yüzyýl
boyunca, herhalde gayri meþru doðum oranýnda keskin bir düþüþe de yol açmýþtý.
Günümüzde Kilise'nin yasaklarýna çoðu kez
kulak asýlmasa bile, özellikle erken Orta Çað
döneminde son derece etkili olduklarýný, karmaþýk olmayan bir toplumda günlük yaþamýn
çoðu yönüne renk verebildikleri unutulmamalý.
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Nasýl Düþünmeliyiz?
Çeviren: Nelda Bayraktar

O

kul yýllarýnýzdan elde etmiþ olmanýz
gereken tek önemli beceri nasýl
düþünmeniz ve dahasý nasýl iyi düþünmeniz, yani bir argümana nasýl bakmanýz,
onu nasýl deðerlendirmeniz, mantýklý olup
olmadýðý üzerinde karar vermeniz ve sonra da
kendinize ait bir sentez çýkarabilmenizdir.
Elbet ki okul hayatý sonunda sizi çok iyi bilgilendiren, dünyayla ilgili yeni gerçekleri
öðrendiðiniz, isimleri, tarihleri, olaylarý, for-

mülleri ve ders notlarýný ezberlediðiniz yerdir.
Ancak bilgili olmak eðitimli olmak anlamýna
gelmez. Okul da sadece bazý þeylerin öðrenildiði bir yer deðildir. Orasý deðerlendirme
yapmayý öðrendiðiniz yerdir. Burada neyin
esasýnda doðru ve neyin olmadýðýna karar
verirsiniz.
Bunlarýn hepsi size tuhaf da gelebilir çünkü
çoðumuz baþkalarýnýn görüþ açýlarýna aþýrý
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derecede toleranslý olmak üzere yetiþtirilmiþizdir. Kaç kere hayatýnýzda: "Bir kiþinin
düþüncesi en az diðeri kadar iyi" veya "Bu
sadece bir düþünce meselesi" denildiðini duydunuz? Bazý fikirler gerçekten diðerlerine
nazaran çok daha iyi ve zekice þekillendirilmiþtir. Diðerlerinin ise ne kadar kýsa
ve cahilce olduklarýný hemen anlarsýnýz.
Öyle fikirler vardýr ki, üzerinde ince ince
düþünülmüþ ve emek verilmiþ olduðunu,
tartýþýlmýþ olduðunu anlarsýnýz. Bazýlarýysa
birer slogandan ve kliþeden öteye geçmezler.
Tolerans baþkalarýný dinlemeye arzulu olmaktýr ama bu onlarla ayný düþünceyi paylaþacaksýnýz ve hattâ dinledikten sonra onlarý ciddiye
alacaðýnýz anlamýna da gelmez.
Ama bir argümanýn diðerine göre daha
mantýklý olup olmadýðýna nasýl karar vereceksiniz? Bunu baþarabilmek için ne çeþit
becerilere sahip olmanýz gerekir? Ýþte size
doðal düþünce ve muhakeme yeteneðinizi
geliþtirebilmeniz ve zaten varolanlarý da en
verimli biçimde kullanabilmeniz için bazý
ipuçlarý:
Argüman oluþturmayý çok erken yaþlarda
öðreniriz. Onlarý her gün anne ve babamýzla,
arkadaþlarýmýzla, eþimizle, sevgilimizle ve
üstlerimizle kullanmaya devam ederiz. Örneðin þu tarz cümleler kurarýz: "Geç vakte kadar
eve girmeme iznimin olmasý gerekir çünkü."
"Bu arabanýn canýna okumamam gerekiyordu
çünkü..", "Daha yüksek bir maaþý hak ediyorum çünkü…." Ýþ kendi çýkarlarýmýza gelince
hepimiz inanýlmaz derecede rasyonel düþünürler ve hatipler haline geliriz. Baþkalarýný
inandýrmak istediðimiz þey için ya da en
mantýklý cümlenin kendimizinki olduðuna
dair yüzlerce iyi neden düþünebiliriz.
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Ancak bu doðal becerilerimizi bizi
ilgilendirmeyen olaylara (geçmiþte olmuþ
belirgin bir olaya veya gelecekte belli bir
sonuç verebilecek olan alternatif eylemler
arasýnda hangisini seçeceðimize dair) uygulamak biraz daha zor gelir bize. Diðer bir deyiþle, muhakeme ve argüman oluþturma
becerinizi doðrudan ilginiz olmayan olaylar
üzerinde nasýl uygulayabilirsiniz?. Bundan da
ötesi, doðru nedir? Gerçeklik nedir? En iyisi
nedir? Hangisi tercih edilmelidir? Ve Niçin?
Sorularýný nasýl cevaplamanýz gerekir?
Tüm bunlar size okulda öðretilenlerin çok
ötesine geçer. Okulda satýþ yönetimi ve
pazarlama okumuþ olsanýz dahi, "hangi müþteri haklý hangisi haksýz?", "Hangi halkla
iliþkiler ilkesini uygulasam?", "Ýnsanlar bu
ürünü satýn alýr mý?", "Elimdeki test sonuçlarý
yeterli mi, inandýrýcý mý?" Ve "Niçin?" sorularýna gerçek cevaplar bulacak þekilde düþünmeyi öðrenmiþ olmanýz gerekir. Burada esas
olan, bir baþkasýnýn argümanýný eleþtirmeyi
bilmek ve kendinize ait somut bir düþünce
üretmektir. Ýster hukuk, ister iþ idaresi, ister
týp, araþtýrma, gazetecilik veya herhangi bir
meslek dalýnda eðitim görmüþ olun, nasýl
düþünmeniz gerektiðini önceden öðrenmiþ
olmanýz gerekir.
Argüman Nedir?
En basit tanýmýyla bir argüman sebepler ile
sonuçlar arasýnda baðlantý kurmaya çalýþan
bir cümledir. Bunun için Kim, Ne, Nerede,
Ne zaman ve Nasýl sorularýný sorarýz. Buna
gazetecilerin sýkça sorduðu bir soruyu da
eklemeliyiz: Niçin? Ýlk dört soru bir gerçeði
düz biçimde ifade eden cümleleri verirler.
Nasýl ve Niçin sorularý ise dinleyiciyi neyin
doðru, neyin yanlýþ olabileceði üzerinde ikna
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etmek üzere kurgulanmýþlardýr. Bunlar kýsaca
yorum sorularýdýr. Þimdi, elbet ki, insanlar
Kim, Ne, Nerede ve Ne zaman sorularýna
katýlmayabilirler. Örneðin, camý kýran Pete
deðil, Bob'du. Tren 6:30'da deðil, 5:30'da
geliyor, yaðmur Cuma günü deðil, Perþembe
yaðdý gibi. Bu cümleler bir gerçeðin basit
ifadeleridir ama bu durumda bile, içlerinde
Neden ve Nasýl sorularýný barýndýrýrlar, öyle
deðil mi?. Þöyle ki: "Sanýrým camý kýran
Bob'du. Neden? Çünkü salona düþen topun
üzerinde onun parmak izleri vardý. Ya da
"Sanýrým yaðmur Perþembe yaðdý" "Nereden
biliyorsun?" "Çünkü Perþembe günü sokaklarda birikintiler vardý, ama Cuma günü
yoktu."
Argüman Oluþturma
Þimdi argüman nedir bildiðimize göre,
hangisinin iyi, hangisinin böyle olmadýðýný
nereden bileceðiz? Bu konunun üstadý
Aristo'ya bakalým: "Bir cümlenin ikna edici
veya inandýrýcý olmasý için, doðrudan ve
tartýþmasýz biçimde açýk olmasý gerekir ya da
böyle olan diðer cümleler onun böyle
olduðunu kanýtlamalýdýr." Bu mantýklýdýr. Her
cümle, þayet kendiliðinden çok açýk ve doðru
ise, inandýrýcýdýr. Örneðin: "Mavi top kýrmýzý
deðildir" cümlesi tam da buna bir örnektir.
Argüman oluþturmada bir cümleyi diðer
cümleleri referans vererek kanýtlayabiliriz de.
Ýþte argüman oluþturma sanatý da burada
devreye girer. Çünkü inandýrmak istediðimiz
bir þeyi, baþka kanýtlar bularak ifade etmek
anlamýna gelir bu. Aristo Söz Sanatý kitabýnda
belirli kanýtlar oluþturabilmek için kullanabileceðimiz 28 tane ayrý argümanýn listesini
vermektedir.

Tümevarým
Tümevarýmlarda belirli olaylarý gözlemleyerek bunlardan belli mantýksal sonuçlar veya
ilkeler çýkarýrýz. Yani özelden genele gideriz.
Örneðin, asgari ücretin artýrýlmasýyla iþsizlik arasýndaki iliþkiyi öðrenmek istiyorsunuz.
Tümevarmak için, asgari ücretin geçmiþte
artýrýlmýþ olduðu bazý durumlarý ve iþsizliðin
bunun üzerindeki etkisini incelemek gerekir.
Diyelim ki asgari ücretin artýrýlmýþ olduðu her
durumda, iþsizlikte de ertesi yýl gözle görülür
bir artýþ oldu. O zaman bu konuda genel bir
düþünceye varmýþ olursunuz. Bazý kiþiler bu
tarz tümevarýmlarda oldukça ikna edici
konuþurlar. Ancak bunda tuzaklar da vardýr.
Özellikle de aradaki baðý çok iyi kurmak
gerekir, mantýksýz sonuçlar çýkarmamak
adýna.
Tümdengelim
Tümdengelim argümanlarý ise tam tersine
iþler, yani genelden özele doðru gider. Bilinen
genel bir ilkeden yola çýkar, sonra da tek ve
belirgin bir olayý bu ilkeye göre açýklarsýnýz.
Bu tekniði en iyi kullananlardan birisi de
Sherlock Holmes idi. Hatýrlayacaðýnýz gibi
Dr. Watson sýkça: "Parlak bir sonuca
vardýnýz" derdi. Þimdi Arthur Conan Doyle'in
"Kýzýl Saçlýlar Klübü" isimli kitabýndaki bir
hikâyeye bakalým: Mr. Jabez Wilson,
Holmes'i evinde ziyarete gelir. Watson gelen
ziyaretçiyi inceler ancak sýradýþý bir þey bulamaz. Adam sýradan bir Ýngiliz tüccardýr.
Holmes buna karþýn bundan daha fazlasýný
görür ve þöyle açýklar: "Hayatýnýzýn bir döneminde iþçi olarak çalýþtýðýnýzý gösteren açýk
kanýtlarýn dýþýnda, burnunuza enfiye çekiyorsunuz. Bu da sizin bir dönem Çin'de bulun-
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duðunuzu, farmason olduðunuzu, son zamanlarda hatýrý sayýlýr miktarda yazý yazdýðýnýzý
söyleyebilirim."
Hem Watson hem de ziyaretçi þaþkýna dönmüþtür. Ziyaretçi þöyle der: "Nasýl oldu da
benim bir dönem iþçi olarak çalýþtýðýmý bildiniz? Bu, kesinlikle doðru çünkü gemi
yapýmýnda çalýþmýþtým."

Holmes: "Elleriniz efendim, elleriniz.
Sað eliniz sola göre biraz daha büyük.
Belli ki epeyce çalýþmýþsýnýz ve
kaslarýnýz çok geliþmiþ."
"Peki ya farmasonluðum?"
"Bunu nasýl bulduðumu anlatarak,
zekânýzý aþaðýlamayacaðým. Çünkü
ceketinizin üzerinde yay ve pergel sembollü bir iðne duruyor."
"Aa evet, unutmuþum onu. Ama yazý
yazdýðýmý nereden bildiniz?"
"Ceketinizin sað kolu beþ inch boyunca, masaya sürtünmekten parlýyor ama
sol kolu olduðu gibi duruyor."
"Peki ya Çin?"
"Bileðinizin üst kýsmýna yaptýrmýþ
olduðunuz dövme yalnýzca Çin'de
yapýlýr. Dövme sembolleri üzerinde ufak
bir çalýþma yapmýþtým. Bu tam da Çin'e
özel bir dövme. Ayrýca saatinizin zincirinin ucuna Çin madeni lirasý takmýþsýnýz ki bu da meseleyi oldukça
basite indirgiyor."
Tümdengelim iþte böyle iþler. Çünkü
Holmes'ün kafasýnda genel kurallar vardý
zaten. Hani bedeniyle çalýþan iþçilerin bir
ellerinin diðerine nazaran büyük olmasý,
kaslarýnýn daha çalýþmýþ olmasý, sadece
Mason Locasýna ait olanlarýn yay ve
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pergelden oluþan bir sembol takmalarý, yazmaktan dolayý masa üstünde gidip gelen bir
ceket kolunun parlamasý gibi…Holmes bu
genel kurallarý, olasýlýklarý ve düzenlilikleri
Mr.Jabez Wilson'un özellikleriyle birleþtirebilmiþ ve belli bir sonuç çýkarabilmiþti.
Demek ki tümdengelim ve tümevarým argüman oluþturmanýn genel teknikleridir.
Hepimiz ister istemez bunlarý kullanýrýz.
Ancak bunlardan da daha özel teknikler
vardýr ki bunlarý sofistike argümanlarda kullanýrsýnýz.
Daha Güçlü Bir Neden Ýçin Argüman
Eðer patronum 10.000 dolarlýk bir bütçeyi
onaylamýyorsa, bu onun 50.000 dolarlýk bir
bütçeyi onaylamayacaðýný da gösterir deðil
mi? Ýþte bu tarz bir argümana "Daha Güçlü
Bir Neden Ýçin Argüman" adýný veririz. Yýllar
önce Politik Bilimadamý Robert Putnam ünlü
eseri "Bowling Alone"da bugünkü
Amerikalýlarýn bowling veya Rotary kulüpleri
veya diðer gönüllü gruplarýna eskisine oranla
daha az katýlým gösterdiklerini yazmýþtý.
Böyle bir sonuca zaman içinde bu tarz kulüplere yapýlan üyelik baþvurularýný inceleyerek
varmýþtý. Yani istatistiksel bilgiyle de desteklemiþti bu düþüncesini. Ve bundan yola
çýkarak, bu tarz insanlarýn seçimlerde de oy
kullanmak istemeyecekleri sonucuna varmýþtý. Çünkü bu kiþiler normalde günlük
hayatlarýný açýkça etkileyecek ve sonuçta
yerel topluluklarýný daha iyi yaþanýr kýlacak
bu tarz gruplara veya organizasyonlara katýlmayý seçmiyorlarsa, ulusal seçimler veya
ulusal politikanýn hâkim kýlýnacaðý seçimlerde
de katýlým göstermeyeceklerdi.
Gelecek ay. Konumuza kaldýðýmýz yerden
devam edeceðiz.
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elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. 2013
yýlýnýn Aralýk ayýna geldik bile ama
sizlerin ve tüm gezegen çapýnda
binlerce yaþlý ruhun karþýsýnda durup "sýký
durun" dediðimizden beri sanki sadece bir an
geçmiþ gibi geliyor.

iþlevi gören insanlar zaman kesirlerini
dünyanýn yalpalamasýnýn ezoterik unsurlarýný
yansýtacak þekilde biraraya getirmiþlerdi. Size
onlarýn neredeyse mükemmel bir vizyonlarý
olduðunu ve bu sayede yaratmýþ olduklarý
takvim ile yeni dönemin üst üste çakýþtýðýný
söylemiþtik.

Gündönümlerinin devinimi ile ilgili
kehânetin binlerce yýl geri giden bir mazisi
olduðundan ve bir dönüm noktasý oluþturduðundan söz etmiþtik. Maya toplumunda
bizim bugün kullandýðýmýz deyimle peygamberlik veya kahinlik olarak adlandýracaðýmýz

Size 2012 yýlýnýn sonu ile 2014 yýlýnýn baþý
arasýndaki dönemin bir yeniden ayarlanma
süreci olacaðýný söylemiþtik. Birçok celsede
yeniden ayarlanmanýn ne olduðunu defalarca
ifade ettik. Size sýký durmanýzý söyledik ve
tohumlarýn daha büyük iþler için atýldýðýný
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belirttik. Sizin 2013 yýlýnda zorluklarla
karþýlaþabileceðinizden ve hattâ bazýlarýnýz
için bu yýlýn diðerlerine göre daha zor geçeceðinden de birçok kez söz etmiþtik. Biraz
sonra geçtiðimiz yýlda nelerin zor olduðunu
ve bundan sonra neler olacaðýný söyleyeceðiz.

uygun olmadýðýný veya bunun haksýzlýk
olduðunu düþünüyorsunuz. Lâkin yeniden
ayarlanma iþte budur. Yawee'ye bunun "onun
yýlý" olduðunu söylemiþtim (Yawee/ Kryon
seminerinde bir sunuþ yapmýþ olan Dr. Todd
Ovokaitys'nin Lemuryalý adýdýr).

Size 2013 yýlý ile ilgili olarak nasýl o zaman
belirli bilgiler verebildiysem, þu anda size
önümüzdeki yýl ile ilgili yine bilgi verebilecek durumdayým çünkü tüm bunlarý yaratan
sizsiniz. Þimdi söyleyeceklerimi kehânet
olarak deðil bir rapor olarak dinleyip deðerlendirmelisiniz sevgili varlýklar. Ben sizin
karþýmda otururken göremediðiniz o büyük
resmi görebiliyorum. Sizler sadece kendinizin
tekliðini ve birkaç dostunuzu görebiliyorsunuz. Ruh'un gezegende bulunan milyarlarca
ruha dayalý olarak sahip olduðu genel bakýþ
açýsýndan görülen manzarayý sizin görebilmeniz mümkün deðildir. Milyarlarca niyet
vardýr ve bunlarýn bazýlarýnda olumlu sürprizler yer almaktadýr. Bazý bilinç deðiþimleri
daha yeni oluþmaya baþlamýþtýr ve ayrýca
karanlýk enerjinin zor öldüðünü birçok kez ve
ýsrarla söylemiþtik. Bunu ýsrarla ve tekraren
söyledik çünkü sizin çamurdan çýkýp kurtulma sürecinin zor ve uzun soluklu olacaðýný
iyice anlamanýzý istedik. Çamurun sizi hep
geri çekmeye çalýþacaðýný unutmayýn.

Þimdi söyleyeceðim þeyler þu anda karþýmda oturmuþ beni dinleyen yaþlý ruhlarýn dýþýnda bu celseyi dinleyen ve okuyanlar için pek
anlamlý olmayabilir. Bunun nedeni doðrudan
Yawee'ye hitap edecek ve bundan önce hiç
açýklamamýþ olduðumuz bazý þeyleri tanýmlayýp açýklayacak olmamdýr. Artýk zamaný
geldi.

Sizin bu gezegene yansýttýðýnýz ýþýk
nedeniyle karanlýk enerjinin kaybedecek çok
þeyi var ama bu yeniden ayarlanma yýlý
olmuþtur. Sizin baþýnýza neler gelmiþ
olduðunu biliyorum. Çok erken dönemde
kaybettiðiniz arkadaþlarýnýz olduðunu biliyorum. Bazýlarýnýzýn içinde bulunduðu çok tuhaf
durumlarý ve bunun nasýl bir görüntü
sergilediðini biliyorum. Þuna sizin neler
düþündüðünüzü biliyorum diyelim. Siz
baþýnýza gelmiþ olan þeylerin bir ýþýk iþçisine

Sevgili dinleyiciler, þimdi söyleyeceklerimin büyük resme uygun olduðu konusunda
bana güvenebilirsiniz. Odada olanlar biraz
önce Yawee'nin yaptýðý sunumda onun yüksek
biliminin nasýl artýk görülüp kabul edilmeye
baþlandýðýný duydunuz. Sizler söyleyeceklerimin arkasýnda olan anlamý diðerlerine göre
daha iyi anlayýp deðerlendirebilecek durumdasýnýz. Biraz sonra bedenin bir fonksiyonunu
açýklayacaðým ve sen Yawee, aslýnda olman
gerektiði kadar farkýnda deðilsin bunun.
Bunun nasýl açýklasam acaba? Yawee yýllar
önce bir vizyon gördün ve bu vizyonda DNA
seninle konuþtu. Bundan söz etmiþtin. O
zaman 15 dakika boyunca sen DNA'yý fiilen
"duyabildin" ve bir dereceye kadar da sadece
bir molekül ile konuþmadýðýnýn farkýndaydýn.
O anda sen kendi DNA'n ile iletiþim kurmuþtun. Sanýyorum bunu anlamýþtýn ama olayda
senin anlattýklarýnýn dýþýnda kalan bazý
sýradýþý þeyler vardý ve senin bunlardan söz
etmediðini ben biliyorum. Orada sen ayný
anda 100 trilyon molekül ile iletiþim
halindeydin. Bunun nedeni DNA'nýn sadece
bir molekülü ile iletiþim kurmanýn mümkün

42
olmamasýdýr. Ýleride keþfedilecek olan bir
süreç var ve senin þu anda kullanmakta
olduðun süreçten de þimdi söz edeceðim.
Týp, ezoterik týp, ne olduðunu pek bilmeden
ve anlamadan bir þeyi yüzyýllardan beri kullanmaktadýr. Bu iþle uðraþanlar bunun iþe
yaradýðýný biliyorlar ama bunun nasýl gerçekleþtiði konusunda bilgileri yok. Homeopati
gizemlidir. Çünkü homeopati bedende
kimyasal açýdan herhangi bir reaksiyona girebilmek için fazla küçük olan bir tentür ile
çalýþýr ama bu yine de bir þekilde iþe yarar.
Ýnsan bunu yutar ve normal olarak bu dil
altýnda emilir ve sonuç alýnýr. Eðer homeopati
ile uðraþan ve bu maddeleri daðýtýp kullananlara sorarsanýz, size birçok cevaplar verebilirler ama dikkat ederseniz bunlarýn hepsinin
aslýnda tahminden öteye geçmediðini
anlarsýnýz.
Bu yöntemin iþe yaramasýnýn nedeni
bedene verilen küçük tentürün "içsel zeki
beden" tarafýndan "görülmesi" ve onunla
iletiþim içinde olmasýdýr. Burada söz konusu
olan sizin entelektüel tarafýnýz, beyniniz veya
sizin 3 boyutlu bedensel kimyanýz deðildir.
Bu tentür esas olarak bedene kendisini
iyileþtirmesi için verilen bir sinyaldir. Tentür
herhangi bir yere yönlendirilmez ancak beden
insanýn ve ilaçtaki kimyasal maddenin niyetini "görür" ve içsel zeki beden anýnda ne
yapýlmasý gerektiðini anlar ve bilir. Böylece
beden olmasý gereken yerde iyileþtirmeyi
baþlatýr. Kaç çeþit homeopatik devâ vardýr?
Aslýnda sayýsýz çeþit vardýr ve bunlarýn hepsinin herhangi bir yönlendirmeye gerek
olmaksýzýn iþe yaradýðý bilinmektedir.
Buradan çýkan sonuç bedende çalýþmakta olan
bir süreç olduðudur ve bunun baþka izah tarzý
da yoktur.
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Yawee, þimdi senin en son icadýn hakkýnda
konuþalým. Sen, senin yönlendirilmiþ kök
hücre protokolunu "oraya git ve orada kal"
talimatý teknolojisi olarak adlandýrdýn ve buna
göre kök hücreler bedende doðrudan doðruya
gerek duyulan yere yönlendirilmektedir. Sen
kök hücrelere bedende kullanýlýp iþe yarayacaklarý belirli bir yere gitme ve orada kalma
"talimatý" veriyorsun. Þu anda karþýmdaki
sandalyelerde oturanlar bu konu hakkýnda
bilgi sahibi deðiller. Ama sen ve ben bilgi
sahibiyiz. Ve sen ya üst üste defalarca, iyi
sonuçlar elde edecek kadar inanýlmaz ölçüde
þanslýydýn veya iþin içinde tam olarak ortaya
çýkarýlamayan bir þey var. Zira bir kök
hücreyi "oraya git ve orada kal" senaryosuyla
belirli bir yere yönlendirme, bir milyar nüfuslu bir kentin dýþ mahallelerine gidip orada
aranan kiþiyi tesadüfen elinle koymuþ gibi
bulmaktan hiç farklý deðildir. Ama yine de
sistem bir þekilde çalýþmakta ve iþe yaramaktadýr.
Senin "oraya git ve orada kal" senaryon,
mikro sonuç almaya yarayan inanýlmaz bir
makro programdýr. Nasýl? Ýnsan bedeninde
trilyonlarca, hattâ yüzlerce trilyon birbiri ile
özdeþ olan DNA molekülü vardýr. Bunlar bir
þekilde ve anlýk olarak "birbirleriyle
konuþurlar". Eðer bir DNA molekülü bir þey
hissederse, hepsi birden bunu hissederler.
Bunun nasýl gerçekleþtiðini bilim henüz
bilmiyor. Bilim insanlarý bu konu hakkýnda
düþünmüþ olabilirler ama henüz bir þey bilinmiyor. DNA'nýn burada bu iþi nasýl yaptýðý
halen gizem olma özelliðini sürdürüyor. DNA
bir þekilde iletiþim kurabiliyor olmalýdýr ama
bilim henüz bunun için gerekli olan iletiþim
sürecini ortaya çýkarabilmiþ deðil. Ancak,
DNA hücreleri programýn niyetini her beraber
ve tek bir organizma gibi "görebilmekte" ve
yine tek bir organizma gibi uygulamaktadýr.
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Size bu konudan daha önce söz etmiþtik ve
hattâ bu konuda kitaplar bile yazmýþtýk. Sizin
DNA'nýzýn kuantum özellikleri vardýr.
Molekülün kendisi gerçi kuantum halde
deðildir ama kuantum talimatlar vermektedir.
Ama bundan fazlasý da var. Benim þu anda
sizin vücudunuzda algýladýðým tüm DNA
tekildir ve hepsinin ortak bir bilinci vardýr.
Tamamý hayýrsever bir birlik olarak çalýþacak
þekilde kuantum durumda kilitlenmiþlerdir.
Bu henüz tam olarak anlaþýlmamýþ olan bir
kuantum fiziði özelliðidir ve þu aþamada
biyolojide uygulanmamaktadýr. Bu akýllý
bedeni, içsel bedeni temsil eder ve bunun
kanýtýný görmek isterseniz, nereye bakarsanýz
bakýn, her yerde görebilirsiniz.
Tek yumurta ikizleri hakkýnda ne biliyorsunuz? Onlarýn ayný DNA'ya sahip olduklarýný ve gezegende tek yumurta ikizleri dýþýnda ayný DNA'ya sahip olan baþka insan
olmadýðýný biliyorsunuz. Tek yumurta ikizleri
ile ilgili olarak yapýlan araþtýrmalar hakkýnda
ne biliyorsunuz? Ýkizlerin dünyanýn iki ayrý
ucunda bulunsalar bile aile içinde olan bir þey
hakkýnda ayný anda ayný sezgilere sahip
olduklarý biliniyor. Bu size onlarýn DNA'sý
hakkýnda ne çaðrýþtýrýyor? Ýkizlerin
DNA'larýnýn bir þekilde birbirleriyle baðlantýlý
olduklarý anlaþýlmaktadýr bundan. Aslýnda,
DNA'lar belirli bir kuantum durumda baðlantýlýdýrlar. Peki, siz DNA içindeki kuantum
durum hakkýnda ne biliyorsunuz? Bunun cevabý hemen hemen hiçbir þey bilmediðinizdir.
Bu nedenle size bununla ilgili bazý bilgiler
vereceðim çünkü bu sizin bundan böyle
yapacaðýnýz her þeyi etkileyecektir.
Þimdi yavaþ gidelim ortak çünkü bunun
doðru anlaþýlmasýný istiyorum. Tüm bunlar
insanýn yeniden ayarlanmasý ile ilgilidir. Ben
birazdan yeniden ayarlanma sürecini ve pek
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çoðunuzun içinde neler deðiþmekte olduðunu
anlatacaðým.
DNA etrafýndaki alan kuantum durumdadýr
ve birçok bakýmdan ona verilmiþ olan baþka
bir kuantum duruma tepki verir. Bu verilen
tepki doðrusal deðildir, kimyasal deðildir ve
ayrýca entelektüel düþünce aracýlýðýyla
gelmez. Sizin etrafýnýzdaki bu kuantum dünya
henüz ölçülmemiþtir ve sizin tarafýnýzdan da
görülemez. Bu alaný kanýtlamak için gerekli
aygýtlar henüz yok ama zaman içinde bu
aygýtlar icat edilecek ve o zaman geldiðinde
sizler bu kuantum alaný açýkça görebileceksiniz. O zaman haklý olduðumu bileceksiniz.
Eðer DNA'nýn etrafýnda çepeçevre bir çeþit
kuantum durumu varsa, bunun anlamý
DNA'nýn kuantum durumda olan baþka
þeylerle birlikte kuantum özelliðe sahip
olmasýdýr. Peki, siz baþka nelerin kuantum
olduðundan þüpheleniyorsunuz? (Burada
Todd tarafýndan geliþtirilmiþ olan Epifiz seslerine atýf yapýlmaktadýr) Pleiadeslilerden
kaynaklanan tohum biyolojisi de kuantum
durumdadýr. Ben þimdi bunu söyleyeceðim ve
Yawee de ne olduðunu bulacak. Kuantum
düzeyde tüm DNA'larý birbirine baðlayan çok
boyutlu alanýn ortak zekâsý vardýr bu orijinal
þablon ile baðlantýlýdýr. Bunun anlamý, aynen
homeopatide ne yapýlmak istendiðinin bilinmesi gibi, bu alan sizin ne yapmak istediðinizi biliyor ve azami ölçüde hayýrsever
olma özelliðine sahiptir.
2014 yýlýnda sizin DNA kimyanýz %30 -35
düzeyinde çalýþýyor olabilir ama ana þablon
%100 düzeyinde çalýþmaktadýr. (Bu þablon
oradadýr ve her zaman orada olmuþtur) Bu
nedenle, sizin DNA'nýz etrafýndaki alan her
zaman oradadýr ve %100 düzeyinde çalýþmaktadýr. Sizler insan olarak dualite temeline da-

44
yalý seçimler yapar ve hayat ile ilgili kararlar
alýrsýnýz. Ama DNA kuantum düzeyinde,
"akýllý beden" düzeyinde, þablona baðlý olan
tezahürat yapan bir bölüm vardýr ve bu her
zaman gitmeye hazýr durumdadýr, hayýrsever
ve verdiðiniz her þeyle iþbirliði yapmaya
hazýr. Ýþte bu homeopati etkisidir.
Yawee, deneylerin baþlangýç aþamalarýnda
çok sýradýþý bir þey keþfetmiþtin ve bu da
senin kuantum lazerinin homeopati etkisiydi.
Sadece birkaç DNA molekülüne bile talimat
dizinleri verebilirsen, tüm DNA'larýn ayný
anda durumdan haberdar olduðunu fark
etmiþtin. Bu talimatlarý doðrusal olarak
versen bile tüm DNA'lar ayný anda durumdan
haberdar oluyordu.
Senin "oraya git ve orada kal" senaryon
insanýn þablon ile baðlantýlý olan hayýrseverliði ile iþbirliði içindedir ve her zaman senin
ne söylediðini bilmekte ve hep iþe yaramaktadýr. Her zaman iþe yaramaktadýr! Sizler
kuantum halde olan beden zekâsý ile çalýþýyorsunuz. Verdiðiniz talimatlar ne kadar
rafine hale gelirse, o kadar çok hayýrseverlik
görülmekte ve anlaþýlmakta ve beden de kendisini o kadar çok þablon aracýlýðý ile
iyileþtirmektedir. Bunu zaten biliyordun.
Senin yaptýðýn kuantum homeopatidir.
Doðrusal halde parçalar tüm etkisi yaratamamaktadýr, deðil mi Yawee? Böyle bir þey
doðrusal dünyada anlamsýz olmaktadýr.
Hikâyenin gerisi ise, senin insan bedeninin
kuantum olarak dolaþýk haldeki DNA'sý ile
kuantum olarak el sýkýþmýþ olmandýr. Bu
sonuçlarýn bu kadar önemli olmasýnýn ve
genel olarak bilime tam ters düþüyor
olmasýnýn nedeni, senin dünyada ilk kez
ispatlanabilir kuantum fiziði enerjisini ortaya
çýkarmýþ olman ve bunun da insanýn kuantum
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biyolojik parçalarýna giden kýsa yol olmasýdýr.
Bunun neden iþe yaradýðýný biraz önce
söyledim. Tabii ki bundan fazlasý var, zaten
her zaman daha fazlasý vardýr, ama bunu
öðrendikten sonra þu ana kadar üzerinde
düþünmüþ ve biraz incelemiþ olduðun adýmlara geçebilirsin zira artýk senin üzerinde
çalýþacaðýn biyolojinin prensibinin "hayýrsever iþbirliði" olduðunu biliyorsun.
Sevgili varlýklar, bu DNA kuantum alaný bu
yýl biraz kenarda kalmýþtýr. DNA'nýzýn ana
þablon ile baðlantýlý olan hayýrseverliði
yeniden ayarlanma aþamasýndaydý. O bazen
þablonla uyumlu, bazen de deðildir. Ýþte sizler
tam da bu nedenden o hissettiðiniz þekilde
hissettiniz. Ýþte bu nedenle bazen sürpriz
hastalýklar ortaya çýktý. Gelin þimdi 2013
yýlýnýn yeniden ayarlanma hususlarýnýn üstünden geçelim.
Saðlýk birinci sýrayý alýr. Herhalde bunun
hakkýnda uzun uzadýya konuþmam gerekmez.
2013 yýlýnda bu zamana kadar olduðundan
çok daha fazla hasta yaþlý ruh dolaþmýþtýr
etrafta. Bu durum sanki ezoterik bir salgýn
hastalýðýn her þeyi pençesine almýþ olmasý
gibiydi ama yeniden ayarlanma iþte böyle bir
þey. Henüz her þey birbiri ile uyumlu halde
deðil ama bir müddet sonra olacak. Bildiðiniz
gibi, Ruh bir takvime göre çalýþmaz ve bu
nedenle 1 Ocak 2014 geldiðinde bundan
sonra her þeyin çok iyi olacaðýný düþünüp
kutlama yapmaya kalkmamanýzý öneririm.
Her biriniz farklýsýnýz ve her birinizin yollarý
farklýdýr ve bu nedenle de ayarlamalar da
farklýdýr. Sorunlarýn çözümleri farklýlýk gösterir ama size söylemek istediði husus 2013
yýlýnda 2014 yýlý için yeniden ayarlanma
tohumlarýnýn ekilmiþ olduðu ve tohumlarýn
2014 yýlýnda büyümeye baþlayacaklarýdýr.
Sizin bu DNA alanýnýz tedricen ayarlanacaktýr
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ama bu farklý bir insan tabiatý þablonu ile
yapýlacaktýr. Bu þablon geliþtirilmiþ bir
modeldir ve eski enerjinin ötesine geçen
þeyler için hazýr ve hazýrlýklýdýr.
Size ezoterik yaþamý sürdürme modunda
olduðunuzu söylemiþ ve hattâ ortaya çýkmasýný beklemeniz gereken özellikleri belirtmiþ ve bunlarýn yaþamý sürdürme ile ilintili
olmadýðýný da ifade etmiþtik. Bu özellikler
arasýnda en önemlileri þefkat, hoþgörü ve
ýlýmlýlýk olmaktadýr. Ayrýca cömertlik ve
yaþamý sürdürme moduna dahil olmayan
diðer her þey de bu özellikler arasýnda yer
almaktadýr. Bunun için "farklý bir yaþamý
sürdürme" diyebilirsiniz. Burada söz konusu
olan þefkat yaratmak suretiyle yaþamý
sürdürmektir ve bu da dünyayý barýþa götürecektir. Felaket tellallarýnýn, en kötüye hazýrlananlarýn ve bekleyenlerin söylediklerine
raðmen bunlarla birlikte dünyada insan
yaþamýnýn sürmesi güvence altýna alýnacaktýr.
Ancak, felaket tellallarý ve benzerleri en kötü
ile karþýlaþmaktan kurtulamayacaklardýr
çünkü onlar DNA'larýna tam da bu mesajý
vermektedirler. Hiç korktuðu hastalýklardan
kurtulmayý baþaran hastalýk hastasý duydunuz
mu? Gördüðünüz gibi iþe yaramaktadýr.
Hayýrsever bir hücresel yapý "patronun" talimatlarýný yerine getirebilmek için elinden
gelenin en iyisini yapacaktýr. Sizin vereceðiniz talimatlar ne olacak? Siz etrafýnýzdaki
kuantum alana ne söyleyeceksiniz? Bundan
sonra bu konudan söz edeceðim.
Saðlýk. Kendi bedeninizde neler olup bittiðini ve bunun yardýmsever olduðunu
bildiðinizden, sezginiz ile ona kuantum talimatlar verme fýrsatýna sahipsiniz. Bunu
beyninizle yapmanýzý söylemedim, öyle deðil
mi? Kavramsal sezgisel düþüncenizi kullanmalýsýnýz. Ýyileþtiðinizi görün! Hastalýk veya
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anormallikten çýktýðýnýzý görün. Bunlar bilginizi þimdiye dek kavradýðýnýzdan daha fazla
almaya hazýr ve istekli olan alýcýlarý olan
yeniden uyumlanmýþ DNA'ya giden talimatlarýnýzdýr. Tedaviler hýzlý olabilir, bana
güvenin ve en kötüsü sona erdi. Ama yeni
enerjilerin yeniden ayarlanmasý ve kolaylaþtýrýlmasýna uymak bir süre alacak, bu
nedenle onlara zaman verin. Ama çoðunuz
için en kötüsü sona erdi.
Bilinç. Dediðimiz gibi, sizler biraz kapalýydýnýz. Dolunaylar yýlý tamamlandý. Bilinç
biraz da kapalý olsa, içinizdeki çekirdek ile
uyum içinde olamaz. Yeniden ayarlanma
süreci nedeniyle enerjiler onu itip çekmektedirler. Siz muhtemelen bilmiyorsunuz ama bu
bazýlarýnýzý Ruh'tan uzaklaþtýrdý. Bunu biliyor
muydunuz? Ben burada kimlerin olduðunu ve
kimlerin dinlediðini biliyorum. Bazýlarýnýz
inançlarýný kaybettiler, bazýlarýnýz Tanrý
sevgisinden uzaklaþtýlar ve alaycý ve
küçümser tavýr içine girdiler. Yeniden
ayarlanma iþte bunu yapar. Eðer siz sadece
zekânýza güvenirseniz, hiçbir þey baþaramayacaksýnýz. Çünkü sizin zekânýz içselliðinizle
baðlantý içinde deðildir.
Yüksek benliðinize baðlantýnýzýn o güzel
gümüþ kordonun beyninizdeki snapslarýnýn
bir ürünü olmadýðýný biliyorsunuz, deðil mi?
Ýlâhi olanýn görkemini entelektüel olarak
inceleyemezsiniz. Bu ancak kalp, içsellik ve
duygusal beden içinde yapýlabilir. Bunu
becerdikten sonra tümünü, beyninizin
entelektüel tarafý ile dengeli hâle getirirseniz,
o zaman üstatlýða ulaþmýþ olursunuz.
Ben kimlerin burada olduðunu biliyorum.
Aranýzdan kaçýnýz sahip olduklarýnýza tutunma gayreti içinde kývranýp duruyorsunuz?
Eski enerjide, meditasyon yaptýðýnýzda hangi
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duygularýn ortaya çýktýðýný hatýrlýyor
musunuz? O "bilinen" bir enerjiydi. Ya Ruh
ile kurduðunuz ve sizin gülümsemenize
neden olan baðlantýlardan veya sizin içten
kendinizi iyi hissetmenize neden olan ama
artýk kaybolmuþ olan o þeylerden ne haber?
Þimdi onlar kayýp mý? Burada kimlerin
olduðunu ve kimlerin dinlediðini biliyorum.
Pekâlâ, size bir þey söyleyeyim, o geri dönüyor! Ama bunun için yeni bir istasyona
ayarlanmanýz gerekebilir. Bunun farkýnda
olsanýz iyi olur. Eski yöntemleri tekrarlamaktan kaçýnýn ve yeni þeyler deneyin. Tanrý size
doðru, huzur üflerken O'nun nefesini
hissedin. Bu da sözünü etmek istediðimiz
ikinci konuydu, yani bilinç.
Eþzamanlýlýk, üç numaralý konudur.
Bazýlarý için sanki eþzamanlýlýk durmuþ
gibidir. Sizin hayatýnýz buna baðlýdýr ama
yine de hiçbir þey olmuyor. Ancak, Yawee
için iþler biraz farklýdýr. Ona 2013 yýlýnda
onun için eþzamanlýlýðýn ortaya çýkacaðýný ve
görünür hâle geleceðini söylemiþtim ama
bunun nedeni onun farklý olmasý ve geçen
hafta Afrika kýtasýndaki yeni sýnýr olarak
tanýmladýðýmýz þeyin büyümesini baþlatacak
olan tohumlarý ekmesinin gerekiyor
olmasýdýr. Bunu yýllardan beri hep söylüyoruz
ve bugün bu toplantýda bunu yeniden duyuyorsunuz tam söylediðimiz yerde ortaya çýkan
baþlangýç. Dolayýsýyla, Yawee yeniden
ayarlanma sürecine iþtirak etmekten çok o
süreci kolaylaþtýrmaya yardým etmektedir.
Eþzamanlýlýk birçok kez tanýmlanmýþtý ama
bunun için sizin kendi sezgisel benliðinizle ve
içselliðinizle uyum içinde olmanýz gerekmektedir. Ancak, sezginiz için ihtiyaç duyduðunuz þablonla aranýzdaki hayýrsever
baðlantý sizin için kendisini yeniden ayarlamaktadýr ve bu oldukça zor bir süreçtir. Sizin
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olacaðýný düþündüðünüz þeyler olmadý ve
sizin asla olmayacaðýný düþündüðünüz þeyler
de oldu. Bu durumda siz kendinizi iþleri
doðru yapýp yapmadýðýnýzý sorgulamak
zorunda hissediyorsunuz tabii, öyle deðil mi?
Ben kimin burada olduðunu ve kimin dinlediðini biliyorum. Bu deðiþecektir ve siz
yavaþ yavaþ o uyumu yeniden elde edeceksiniz çünkü DNA'nýzýn þablon kaynaðýna
olan hayýrsever baðlantý yeniden uyumlanmaya baþlamaktadýr.
Ýnsan nesli olarak DNA'nýzýn daha büyük
bir bölümünü devreye sokabilecek duruma
geliyorsunuz. Bazýlarýnýz buna kullanacak
ama bazýlarýnýz da kullanmayacak ancak
sadece az sayýda insan deðil, insanlýðýn
tamamý bunu almaktadýr. Iþýk iþçileri, yaþlý
ruhlar Akaþýn bilgeliðine sahipler, bunu
hissediyorlar ve biliyorlar. Onlarda atalarýn
bilgeliði var ve bu nedenle bunun gibi
mesajlarý dikkate almak ve uyum saðlamak
gerektiðini anlayacak durumdadýrlar.
Ýyi þeyler olmasýný bekleyin. Size bir yýl
önce 2013 ile ilgili bilgileri verdiðimde bana
inanmýþ mýydýnýz? Ama iþler daha da iyiye
gitmeye baþlamaktadýr. Size eski enerjinin zor
öleceðini söylemiþ miydim? Eski enerji sizi
durdurmaya çalýþacak. Ama unutmayýn ki, bu
eski enerji sizi alt etmeye çalýþan bir varlýk
deðildir. Eski enerji sadece belirli bir þekilde
çalýþan ve ýþýk ile denge kuran karanlýk enerjidir. Haberleri izlerken belirli bazý eylem
çeþitlerinden söz edildiðini duyduðunuzda
bilin ki, bir süre iþler iyi gitmiyor gibi
görünecektir çünkü haberlerde sadece karanlýktan söz edilir.
Yargýlama dördüncü konumuzdur. Kötü
yargý. Bazýlarýnýz kötü seçimler yaptýnýz.
Normal olarak bunu yapmazsýnýz ve kötü
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seçim yaptýðýnýz için sizler orada oturup kendinizi dövüyorsunuz. Geriye baktýðýnýzda
olaylarý farklý olarak deðerlendirebiliyor ve
"Ben yaþlý bir ruhum. Daha doðru karar verebilmeliydim. Filaný veya falaný yapmamalýydým." diyorsunuz. Belki de bazý yerlere gittiniz ve belirli olaylarý tetiklediniz ama iþler
istediðiniz gibi gitmedi. O durumda kendinize, "Bunun böyle sonuçlanacaðýný bilmem
gerekirdi." diyorsunuz ama yeniden ayarlanma sürecinde böyle þeyler olur.
Siz "saðduyu" þablonunuz ile uyum içinde
deðildiniz ve dolayýsýyla yeniden ayarlanma
sürecinde seçim yapma ve karar verme
yeteneðiniz olmasý gerektiði gibi deðildir.
Size bir yýl önce bir yýl süre ile bir dolaba
girip saklanmanýzýn ve oradan çýkmamanýzýn,
bu süre içinde birinin size kapaðýn altýndan
yiyecek ve su vererek sizi hayattan kopuk
olarak hayatta tutmasýnýn daha iyi olacaðýný
söylemiþtim. Bu tabii ki Kryon nüktesiydi
ama siz benim ne demek istediðimi anlýyorsunuz. Oysa siz dolabýn içinde kalmadýnýz,
etrafta dolaþtýnýz, her zaman olduðu gibi
çeþitli kararlar verdiniz ama hepsi veya
birçoðu doðru ve yerinde deðildi. Bunun
sizde yýlgýnlýk yaratmasýna izin vermeyin.
Eðer istiyorsanýz, 2013 yýlýný karanlýkta
geçmiþ bir yýl olarak addedin. Kendinizi o
sürede sis içinde hareket etmiþ gibi kabul
edin ama o sis artýk açýlmaya baþladý.
Hatýrlanmasý gereken husus sisin aniden açýlmayacaðýdýr. Tedricen önünüzde daha uzun
bir mesafeyi görmeye baþlýyorsunuz ve
giderek kendinizi daha iyi ve rahat hissedeceksiniz. Ýþlerin daha iyiye gittiðini birçok
yönden hissedeceksiniz sevgili varlýklar.
Baðlantý, uyum, DNA'nýn yaratýlýþýn þablonu
ile tam bir uyum içinde olmasýndan daha iyi
bir þey olamaz.
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Hayýrsever DNA: Yawee, bu süreci bu
ölçüde kullanan ilk insan olduðunun farkýnda
mýsýn? Bu konuda edindiðin bilgiler
sayesinde bundan böyle neler yapabileceðinin
farkýnda mýsýn Yawee? "Oraya git ve orada
kal" yöntemi sadece bir baþlangýçtýr. Daha da
çarpýcý bir þey dene ve bunun seni þaþýrtmasýna izin ver. DNA'nýn tüm kuantum alaný senin
kim olduðunu ve ne yaptýðýný biliyor ve
insanlýðýn tamamý buna izin verince ve
verdiðinde bu iþe yarayacak ve çalýþacaktýr.
Gerçekten iþe yarayacak ve çalýþacaktýr.
Korku son konumuzdur. Siz ýþýk iþçileri ve
yaþlý ruhlarsýnýz ve "Ben hiçbir þeyden korkmuyorum" demeye devam ediyorsunuz. Oysa
korkuyorsunuz! Bu ifadeyi daha önce de kullanmýþtým ve bu ifade partnerimin beyninden
kaynaklanmaktadýr. Eðer bu ifade size komik
gelmiyorsa beni baðýþlayýn ama yine de
söyleyeceðim. 2013 yýlý korkuluðun ateþe
verildiði yýldý.
Dengesizlik olduðunuz her þeyi yok edebilir ve sizin çekirdeði kaybetme korkusuna
kapýlmanýza neden olabilir. Ruhsallýðýnýzdan
kuþkulanmanýz için birkaç þeyin olmasý yeterlidir, deðil mi? "Doðru mu yapýyorum? Ruh,
ben doðru mu yapýyorum? Bunun olmamasý
gerekiyordu. Ben neyi yanlýþ yaptým acaba?
Doðru mu yapýyorum? Neden her þey kötüye
gidiyor?" Sevgili varlýklar, ben buraya hiçbir
þeyin kötüye gitmediðini, hiçbir þeyin yanlýþ
olmadýðýný söylemek için geldim. Her þey
olmasý gerektiði gibidir ýþýk iþçisi çünkü
yeniden ayarlanma sürecinden geçen sensin.
Bunu anlayabiliyor musun?
Gezegendeki insanlarýn % 90'ý kendini iyi
hissediyor ve herhangi bir tuhaf þeyin
olmadýðýný düþünüyor. Bunun nedeni, onlarýn
yaþlý ruhla temas halinde olmamasýdýr. Onlar
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özgür irade ve özgür seçime karar verebilirlerdi ama bununla ilgilenmiyorlar. Oysa siz
bununla çok ilgileniyorsunuz. Bunun nedeni
sizin yeniden ayarlanma için izin vermiþ
olmanýzdýr. Buna ne dersiniz?
Bunu dinleyen ve duyan herkesin size
doðru itmekte olduðumuz bu hediyeyi
almasýný istiyorum. Bunu kuantum olarak
yapýyoruz ve sizden korkuyu salývermenizi
istiyoruz. Korku, eðer her þey farklýymýþ gibi
hissediyorsanýz, iþlerin iyi gitmediðini
söyleyen bir eski enerji kalýntýsý kaðýttan kaplandýr. Bunu doðru olmadýðýný bilmeniz
gerekir. Siz her þeyi ama gerçekten her þeyi
doðru yapýyorsunuz. Bu süreç içinde neden
burada olduðunuzu ve burada ne yaptýðýnýzý
anlayacaksýnýz. Neden siz? Ve neden þimdi?
Yoksa baþtan beri plan bu muydu?
Bu sahte korkudan kurtulun. Yeniden
ayarlanma süreci içinde geçen bir yýlýn sizin
inancýnýzý kaybetmenize yol açmasýna izin
vermeyin. Eðer istiyorsanýz o eli, yüksek benliðin size uzattýðý o eli tutun ve sýkýca tutunup
býrakmayýn çünkü yüksek benliðiniz bunu
size öneriyor. Bu yeniden ayarlanma, tuhaf,
garip veya hasta gibi veya size nelerin
olduðunu bilmiyormuþ gibi hissetme saçmalýklarýný sona erdirmenin zamaný geldi
artýk. Kim olduðunuz ile ilgili kuþkularý veya
neden tuhaf yargýlarda bulunduðunuzu ve
varolmayan eþzamanlýlýðý bulmaya çalýþmayý
sonlandýrmanýn zamaný geldi.
Biz her zaman sizinle birlikteydik ve size
nelerin olacaðýný söyledik. Ama olaylar
olmaya baþlayýnca, siz nedenini anlamazsanýz
korkuya kapýlýyorsunuz. Artýk korkuyu silmenin, ondan vazgeçmenin zamaný geldi. Her
þey uyum içine girmeye baþlayacaktýr ve
uyum gerçekleþtiðinde, sizin ümitle bek-

lediðiniz eþzamanlýlýk çalýþmaya baþlayacak
ve yerleþecektir. Bazýlarýnýz hayal ettiðinizden
bile fazla eþzamanlýlýkla karþýlaþacaksýnýz ve
bu 2013 yýlýnýn telafisi olacaktýr. O zaman
neden bazý þeylerin olduklarý zaman olmalarý
gerektiðini anlayacaksýnýz.
Sevgili varlýklar, sizler yaþlý ruhlarsýnýz.
Sizler Galaksinin öncüleri ve ümidisiniz. Ben
yýllar önce bugün bu celseyi yapýp bunlarý
söyleyebilmek için geldim. Bunu anlayabiliyor musunuz? O zamanlar sizin köprüyü
geçeceðinizle - gündönümünün devinimi
deðiþikliði - ilgili olarak sadece ümit vardý.
Ama siz daha sonra köprüyü hasarsýz olarak
geçtiniz ve þimdi iþ yapma zamaný geldi.
2013 yýlýndan sonra yapacaðýnýz iþ eþzamanlýlýk ve sizin kim olduðunuzla ilgili olacaktýr.
"Kryon neden tüm bunlar baþýmýza gelmek
zorunda?" derseniz, size "Size bu nedenle ýþýk
iþçisi deniyor" derim. Çalýþmak gerekiyor ve
iþin epeyi bir kýsmý da oldukça zor.
Artýk gitme zamanýmýz geldi ve bundan
sonraki celse 2014 yýlýnda gerçekleþecek.
2014 yýlý "yedi yýlý" yani kutsallýk yýlýný temsil eder. Sizlerin saðlýk sorunlarý, bilinç
sorunlarý, kötü yargýlarýnýz ve korkularýnýz
aracýlýðýyla ekmiþ olduðunuz tohumlar
topraðýn içindedir. Bundan sonra size düþen
onlarý þefkatle sulamaktýr ve onlardan
büyüyen þey sizin her zaman istemiþ
olduðunuz güzellik olacaktýr. Toprak, en
sonunda ektiðiniz tohumlarý büyütsün ve
Dünyada barýþ için bir dönüm noktasý
yaratarak sýký çalýþmanýzýn meyvesini versin.
Býrakýn içinizde þefkat hüküm sürsün ve
dik durun sevgililer. Bunu siz yaptýnýz.
Ve öyledir. KRYON

“Lütfen Yeni Yýlda

Aboneliðinizi
Yenilemeyi
Unutmayýnýz!..”

Deðerli
Okuyucularýmýz
Sevgi Dünyasý Dergimiz
Haziran 2007 tarihinden
baþlamak üzere yalnýzca
abonelerimize ulaþmaktadýr.
Bizlerle olmaya devam etmek istiyorsanýz,
Haberleþme Adresi: sevgidunyasiyayinlari@gmail.com
En içten sevgilerimizle
Sevgi Dünyasý
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