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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Tüm olumsuzluklara, tüm bizi üzen ve sýkan durumlara raðmen gönlümüzü her
zaman taze, yeþil ve ýlýk tutmaya özen gösterebilmeliyiz. Bu mümkün müdür, nasýl
olabilir? Evet mümkündür. Yüzde yüz deðildir; çünkü yaþadýðýmýz dünya ve
gerçekliðin bize görünen yaný, yani insan oluþumuz ve dünya maddesinin þartlarý
yüzde yüzü mümkün kýlamaz. Ama mümkündür. Elbette bunun için bazý þartlarýn
gerekliliði kaçýnýlmazdýr: Öncelikle üzücü, sýkýcý ve olumsuz þartlarýn meydana
gelmesinde ne düþünce ne de eylem yoluyla bizim bir katkýmýzýn ve katýlýmýmýzýn
olmamasý gerekir. Düþüncelerimiz, aðzýmýzdan çýkan sözler ve tavýrlarýmýz iyilikten, kardeþlikten, anlayýþ ve hoþgörüden yana, ayný zamanda yalansýz ve temiz
olmalýdýr ki, bizim bulunduðumuz yerde insanlar nefret dalgalarýyla dolu duygularýna, çýlgýnca ezici, yok edici fikirlerine, aþaðýlayýcý söylemlerine karþýlýk ve
ekran bulamasýnlar. Çünkü çoðu insan aslýnda gönülleri iyi olduðu halde birbirlerinin etkisinde kalarak, birbirlerini coþturarak, farkýnda olmadan yanan yolda
koþmadalar. Onlara sakinliði, serinliði, huzuru hatýrlatacak kiþilere öyle iyi
insanlarýn çok ihtiyaçlarý vardýr. Nasýl mý? Sadece kendiniz olarak, yalansýz,
esnek ama dirençli, yumuþak ama kararlý, sakin ama etkileyici ve mutlaka övücü
ve tatlý dilli. Bunun için kendimizle mücadelenin ve iç yolculuðumuzun gerekliliðini anlýyorsunuz deðil mi? Bu hem zor hem de kolay olan uðraþ inanýlmaz derecede zevklidir. Çünkü bir baþka dilde ve þekilde cevaplara eriþirsiniz. Bununla
birlikte ayrýca þundan emin olmalýyýz ki, eðer ince bir yoldan yürümeye kararlý
isek, (her zaman olduðu gibi sistemli ve bilinçli bir þekilde zalimler tarafýndan
acýya maruz býrakýlarak saflýklarý zorlanan insan kardeþlerimizi ayrý tutarýz)
yaþam bazen bizi daraltsa, bunaltsa da esas önemli olan öðreneceklerimiz ve
deneyim yapmamýzdýr. Bunun dýþýnda her þey geçer, acýlar da, sevgiler de, iyi
günler de, kötü günler de. Onlar geçtiðinde biz kendimiz için murat ettiðimiz
halde mi olacaðýz, yani akýl saðlýðý yerinde, gönlü korku ve kinle kararmamýþ,
yeni dostlar ve sevgiler edinmiþ halde mi yoksa olaylarýn ve yaþananlarýn bize
söylemek ve öðretmek istediðini anlamak yerine onlarla boðuþarak kendimizi
hýrpalamýþ halde mi olacaðýz? Ölürlen rahat ölmek varken, nasýl ki hastalanarak
ölmek için ne mümkünse yapýyorsak ve bu hayrýmýza deðilse, yaþarken de hayattan dersler çýkarmamak, beðenmediðimiz için terk ettiðimiz huylarýmýza geri
dönmek, iyi alýþkanlýklarýmýzý kaybetmek de hayrýmýza deðildir. Yeþil, taze, serin
ve sevgiyle canlanmýþ gönüllerle yolculuk, tadýna doyulmaz bir serüvendir.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Bu ülkede kötülerin
hükümranlýðý uzun süremez. Bu
kötüleri, baþka kötüler yok eder.
Sonra da aklýný baþýna toplayan,
cesaretini yeniden kuþanan iyiler
gelir. Böyle bir felâket gelirse
ülkemize, böyle bir kara bulut
çökerse üstümüze hepimize çok
yazýk olur. Kayýplarýmýzý
gidermek ve ortalýðý düzeltmek,
çok zaman alýr. Çok büyük
acýlara girer ülkemiz. Yokluk,
sefalet, felâketin her çeþidi,
herkesi birden sarar. Þimdi,
parasýna, malýna ve mevkiine
güvenenler kaçacak delik
ararlar.
Rabbimizden, bizleri Sevgisinden
Vareden'den rica ediyoruz,
ülkemizi böyle büyük bir
felâketle cezalandýrmasýn, böyle
büyük acýlarla terbiye etmesin.
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Dr. Refet Kayserilioðlu

O, Kötülüðü
Kimsenin Yanýna Koymaz
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KÖTÜLERÝN ZARARI
HEPÝMÝZEDÝR
Vaktiyle Lût peygamberin
bulunduðu (Sodom)
þehrinin halký çok azmýþtý.
Þehrin ileri gelenleri, düzeni
ve huzuru saðlamasý beklenen kiþiler, kötülük
yayýcýlar, ahlâksýzlýðýn ve
zalimliðin her çeþidini
yapýcýlar olmuþlardý.
Þehirde ne huzur, ne düzen,
ne mal güvenliði, ne de can
güvenliði kalmýþtý.
Hýrsýzlýðýn, zulmün yanýnda
fuhuþ ve erkeklere sarkýntýlýk alabildiðine artmýþtý.
Lût, onlara söz geçiremiyor,
Yaradan'ýn buyruklarýna
onlarý uyduramýyordu. Bir
gün genç delikanlý kýlýðýnda
üç görevli (melek) Lût'un
evine geldiler. Ve Lût'a önce
O'nun elçisi olduklarýný
bildirmediler. Lût böylesine
güzel, civan gibi delikanlýlara þehir halkýnýn sarkýntýlýk edeceðinden korkup
üzülmeye ve sýkýlmaya
baþladý. Nitekim çok
geçmeden elçilerin, geliþini
duyan þehir halký, Lût'un
evine gelip delikanlýlarý
kendilerine vermelerini istediler. Lût: "Onlar benim
misafirimdir onlara el dokunamazsýnýz" dedi.
Görevliler: "Korkma onlar
bize de, sana da bir þey
yapamazlar, biz seni
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Sevgisinden Varedenin elçileriyiz. Bu þehirde inanan,
temiz kiþileri kurtarmaya
geldik. Fakat görüyoruz ki
senin aile kiþilerinden gayri
inanan, temiz kiþi yok,
burada." Lût'un karýsý da
tam inanan deðildi. Ama
kocasýna uyar görünüyordu.
Elçiler Lût'a: "Þehri gece
yarýsýndan sonra aile kiþilerinle beraber terk edeceksin, falanca yere gideceksin. Giderken arkanýza
dönüp bakmayacaksýnýz. Bu
kesin olarak yasaktýr.
Kalanlarýn hepsi yok olacaktýr. Bu O'nun bize
emridir. Biz bunu yapmaya
geldik."
Sabahýn çiði olduðunda,
henüz güneþ doðmadan, Lût
ve ailesi, bir daðýn tepesine
doðru yol alýyorlardý ki,
arkalarýnda kulaklarý yýrtan
bir ses, gözleri kamaþtýran
bir aydýnlýk ve sonra
korkunç bir gürültü koptu.
Lût'un karýsý emre uymayarak dönüp arkasýna baktý
ve oracýkta donup kaldý ve
sonra taþlaþtý. Sodom
þehrinden sadece ibret için
bir kaç harabe kalmýþtý.
Bütün þehir bir anda
yýkýlmýþ, içinde bir tek canlý
kalmamýþtý.
Hitler 1935 yýlýndan sonra
iktidarýný perçinlemek için

kendisine engel olabilecek
herkesi acýmasýzca öldürtmüþ, Musevileri toplama
kamplarýna sürerek akla
gelmedik iþkenceler yaptýrmýþtý. Azdýkça azmýþ,
sonunda da teker teker
komþularýný istilâ etmeye
baþlamýþtý. Onun ve onunla
ortaklýk kuran Mussolini'nin
ihtiraslarý, dünyayý ezerek
hükmetme istekleri, II.
Dünya Savaþýnýn çýkmasýna
sebep olmuþtu. Savaþ
Alman milletine de, komþu
ülkelere de, dünyaya da çok
pahalýya patladý. Pek çok
kiþi öldü, daha çok kiþi de
sakat, hasta, kötürüm kaldý.
Yýllarca evsiz, yurtsuz, aç
ve periþan olan milyonlar
iþkence ve azap çektiler.
Almanya parçalanmýþ,
Doðu Almanya Ruslarýn
boyunduruðu altýna
geçmiþti. Hitler ve
arkadaþlarý ise soylarý ve
soplarýyla beraber yok oldular. Kötülük dönüp onlarý ve
soylarýný bulmuþ, ama
kötüler ayný zamanda birçok
iyinin de yok olmasýna
sebep olmuþlardý. Oysa
onlarý pek çok uyaran
olmuþtu. Ama her þeyin en
iyisini kendilerinin bildiðini
sanan zalimler, kimseyi
dinlememiþ, uyarýda ileri
gidenleri de yok etme
yolunu seçmiþlerdi.
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KÖTÜLÜK
YAYGINLAÞINCA
Ülkemizde kötülüðün her
çeþidi alabildiðine çoðaldý.
Tüccarda, ne halka, ne de
birbirine karþý insaf, merhamet kaldý!.. Çoðu kiþi
borçlarýný ödemez, herkes
herkese kazýk atmak için
fýrsat kollar oldu. Hilenin,
yalanýn en âlâsý her yerde
uluorta söylenip yapýlýyor.
Ýnsanlarýn birbirine güveni
kalmadý. Hükümeti yöneten,
parti ileri gelenleri milletin
gözlerine baka baka yalan
söyler oldular. Hepimiz
birbirimizi aldatarak, kandýrarak nereye varmayý ümit
ediyoruz?!. Bu oyun ne

vakte kadar böyle sürecek?!.. Ve þimdi bu komünistti, bu faþistti, bu bizdendi, bu karþý taraftandý, bu
bizdendi ama yoldan çýkmaya, daha doðrusu uyanmaya baþladý, diye
mütemadiyen öldürüyorlar.
Kin, intikam, nefret ve
kötüleme öylesine çoðaldý,
öylesine yaygýnlaþtý ki...
Herkes yarýnýndan endiþe
eder oldu. Her gün insanlarýn hýrpalandýðý haberlerine alýþmaya baþladýk.
Ne inanan, ne yurdunu ve
yurttaþýný seven, ne dinine,
ne de insana saygýsý olan
azgýnlar ortalýðý kapladý.
Böylesine gönlü kararmýþ,

böylesine gözü gerçeklere
kapanmýþ, böylesine baþkasýnýn azabýndan, gözyaþýndan zevk duyacak kadar insanlýktan uzaklaþmýþ zalimlerin, yapmayacaðý kötülük
yoktur. Düzen ve hükümet,
kötüler karþýsýnda aciz
durumda kalmaktadýr.
Zalimler, kötülüðe boðazlarýna kadar batmýþ olanlar,
önlerindeki son engelleri de
yýkmak üzereler. Eðer yýkabilirlerse ülkenin üzerine
kara, kapkara bir bulut
çökecektir. Pek çok seçkin
kiþi, pek çok bilgin, pek çok
düþünür ve ülkemizin yüzaký olan çok kiþi, bu kargaþada kýsa sürede yok olurlar.
Ama bu ülkede kötülerin
hükümranlýðý uzun
süremez. Bu
kötüleri,
baþka
kötüler yok
eder. Sonra
da aklýný
baþýna
toplayan,
cesaretini
yeniden
kuþanan
iyiler gelir.
Böyle bir
felâket
gelirse
ülkemize,
böyle bir
kara bulut
çökerse
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üstümüze hepimize çok
yazýk olur. Kayýplarýmýzý
gidermek ve ortalýðý düzeltmek, çok zaman alýr. Çok
büyük acýlara girer ülkemiz.
Yokluk, sefalet, felâketin
her çeþidi, herkesi birden
sarar. Þimdi, parasýna, malýna ve mevkiine güvenenler
kaçacak delik ararlar. Rabbimizden, bizleri Sevgisinden Vareden'den rica ediyoruz, ülkemizi böyle büyük
bir felâketle cezalandýrmasýn, böyle büyük acýlarla
terbiye etmesin.
Uyarýlara kulak týkayan
yöneticiler, ülkeyi düþünür
gözüküp de, aslýnda kendi
çýkarýndan ve kendinden
baþka bir þey düþünmeyenler, o tufanda sað kalabilirlerse, kaybettikleri fýrsatlara
çok yanarlar, ülkenin haline
ve kendi hallerine çok gözyaþý dökerler, ama yararý
olmaz. Akýllarý hemen baþlara toplamanýn, bir
olmanýn, birlikte, topyekûn
kötülere yüklenmenin son
anlarýdýr. Kötüler, azgýnlar
ve onlarýn azdýrdýklarý daha
da yaygýnlaþýrsa, ateþ
etrafýmýzý tam sararsa, yanmaktan gayri yapacak bir
þey kalmaz.
BURALARA
NEREDEN GELDÝK
Demokrasi erdem (fazilet)
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rejimidir. Dürüstlükle, insan
ve memleket sevgisiyle
uygulanýrsa yüceltici
sonuçlarý getirir. Millet de,
ülke de hýzla yükselir. Ama
yalanla, hile ile, milleti ve
birbirini sürekli kötüleyerek, yurttaþýný kandýrarak,
iki yüzlülük ederek, yalnýz
kendini ve kendine yakýn
olanlarý düþünerek uygulanýrsa ahlâk da, millet de
dejenere olur, bozulur.
Herkes, her çeþit kötülüðü
yapmayý kendinde hak
görmeye baþlar. 1945'den
beri ülkede demokrasi
uygulanmaya baþladý.
Yalan, iftira, aldatma son
zamanlarda gittikçe arttý.
Ülkeyi yönetenler doðrularý
tam görenler, bilgili ve
tecrübeli kiþiler deðildi.
Yanlýþ üstüne yanlýþ yapýldý.
Yaygaracýlarýn sesi daha gür
çýktýðý, yalancýlarýn kandýrma gücü daha çok olduðu
için, iyiler, gerçekleri
görenler hep azýnlýkta kaldý.
Ve sözleri dinlenmedi,
doðru uyarýlara kulaklar
týkandý, tek yönlü yasaklar
getirildi. Ama bunlar etkisiz
kaldý. Aksine kýþkýrtýcý oldu,
hem kayýrýlan taraf için,
hem de cephe alýnan taraf
için. Sonra kötülük, zalimlik taraftarlarýný artýrarak
birbiriyle yarýþa baþladý.
Kýyasýya bir vuruþma
baþladý. Bu duruma gelince,
bunlarý meslek edinenleri,

kiralamak zor olmaz, içten
ve dýþtan bunlarý kiralayanlar, ülkedeki kargaþadan
kendilerine yarar umanlar,
ortalýðý iyice karýþtýrmaya
baþladýlar. Ve bugünlere
gelindi. Frenleri iyi tutmayan bir araba yokuþ aþaðý
gittikçe hýzlanarak iniyor.
Arabayý hep birlikte durdurmak, frenleri elbirliðiyle
onarmak zorundayýz. Her
meslek kuruluþu, öðretmeni,
iþçisi, öðrencisi ve en
kötüsü polisi ikiye ayrýlmýþ
durumda. Ayný ayrýlýk
orduya da sýçramýþsa vay
haline memleketin.. Saygý
ve sevgi insanlarýmýz
arasýnda kalmadý. Herkes
birbirini düþman veya en
azýndan yabancý gibi görüyor. Bugün ülkemizin durumu gerçekten kötü, gerçekten acý. Bunca ayrýlýðý,
bunca düþmanlýðý kim
giderecek?.. Dostluðu,
kardeþliði, sevgiyi, birliði
ve birbirimize tutkun
olmayý kim saðlayacak?!..
ÞÝMDÝ NE
YAPACAÐIZ?
Ýnsanlarýn deðiþmesi
yavaþ olur. Örnek gösterilirse daha çabuklaþýr. Ama
yine de bir zamanýn geçmesi lâzým. Baþkalarýna doðrularý ve onlarýn huzur veren
hayýrlý sonuçlarýný sürekli
göstererek, onlarda deðiþme

SEVGÝ DÜNYASI
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ve düzelme isteðini
uyandýrmak gerekir önce.
Kiþi istemedikçe onu kimse
düzeltemez. Ona istetebilmiþseniz düzelmeyi, en
önemli adýmý atmýþsýnýz
demektir. Ardýsýra yapýlacak
iþ mahkeme usûl kanunu
hýzla deðiþtirilip davalarýn
sürüncemede kalmasý
hemen önlenmelidir.
Davalarý kasten uzatan
avukatlarý meslekten men
edecek hükümler getirilmelidir. Öte yandan elbirliði ile
düþmanlarý yatýþtýrmaya,
düþmanlýktan kimseye hayýr
gelmeyeceðini herkese
göstermeye çalýþmalýyýz.
Vaktiyle demiþtik ki:
"Düþmanlýklar, düþmanlýklarý, kötülükler kötülükleri
biler, keskinleþtirir ve
artýrýr." Olaylar bu hükmün
doðruluðunu hepimizin gözleri önüne serdi. Düþmanlýk
ederek, zulmederek, ezerek
ve kötülük ederek kimse
düzelmiyor ve hiç bir dava
kazanýlmýyor. Görüyoruz
iþte. Herkes karþý taraf
olarak gördüklerinin
kökünü kazýyacaðýný tasarlýyorlarsa, bilsinler ki
arkadan gelenler de onlarýn
kökünü kazýyacaktýr.
Böylesine ölüm kalým
savaþýna girmek niçin?!..
Ne kazanýlmýþ zûlümle,
kötülükle?.. Zulümle gelen
kime hayýr getirmiþ, kimi

ondurmuþ, kimi huzur ve
mutluluða ulaþtýrmýþtýr!?.
Bu yol yanlýþ, bu yol yaþam
bilgisinden ve ilâhi kanunlardan habersiz olanlarýn
bilgisizce saptýklarý bir
bataklýktýr. Aksine insanýn,
her çeþit fikirden, her çeþit
davadan, her çeþit ideolojiden daha kutsal olduðunu
bilerek, insaný incitmemeye,
insaný kýrmamaya gayret
etmeliyiz.
Doðru olan fikirler,
gerçekten insaný rahata,
huzura, yücelmeye, arýnmaya götüren fikirlerdir.
Elbette bunun için önce
herkesin karnýný doyurmak,
herkese barýnacak bir yuva
saðlamak þarttýr. Bunlarý
elbirliðiyle saðladýktan
sonra, insanýn yükselmesini
saðlayacak fikirleri, tam bir
hoþgörü ile, sabýrla, býkmadan, usanmadan ve
devamlý affederek benimsetmek gerekir. Bunun için,
devamlý söylemek, devamlý
o fikirlerin doðruluðunu
göstermek icap eder.
Tepeden inme zorlamalarla
kiþilere hiçbir fikir benimsetilemez. Fikirlerini sabýrla
savunmak, insanlara benimsetmek için sabýrla doðruluðunu göstermek yerine,
kýsa yolda diledikleri düzeni
kuruverirlerse, her yerin süt
liman, her þeyin güllük
gülistanlýk oluvereceðini

sananlar büyük yanýlgý
içindedirler. Onlar bilsinler
ki, günü gün ortasýnda
bitirenlerdir. Onlar hayrýn
nerede olduðunu, nasýl
verileceðini göremiyorlar.
Rehber varlýðýn söylediði
gibi: "Günü gün ortasýnda
bitirenler, hayrýn nerede
olduðunu göremezler.
Olacaklara erken varmak
isteyenler aslýnda gecikenlerdir." Acelecilerin geçmek
istedikleri yollardan, daha
önce geçenlerin ve birçok
kez geçenlerin uðradýklarý
azaplarý ve kayýplarý görenler bu büyük düsturu, bu
deðiþmez kuralý insanlara
bildiriyorlar. Akýllý insan,
doðru bilgilerin ve doðru
uyarýlarýn doðruluðunu
vaktinde gören, kafasýný
kayalara çarpmaktan kurtulandýr. Ateþin yakýcýlýðýný
öðrenmek için mutlaka
elimizi ateþe mi sokmak
lâzýmdýr?..
Kaybedecek zamanýmýz
kalmadý, yapýlacaklarý
süratle yapmaya mecburuz.
Yaptýðým önerilerde yanlýþ
olan, akla, ilme, toplum
iliþkilerine ve yaþam bilgilerine aykýrý bir tek þey
varsa onlarý almayýn ve
uygulamayýn. Ama bunlarýn
hepsi doðru ve hepsi çok
önemli gerçeklerse ne
duruyoruz?!..
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 7

Ýblis ve Ýlk Peygamber
Hz. Adem
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

ÝBLÝS'TEN ALINACAK ÝBRETLER
Son yazýmda ilk insan Âdem'in, doðrudan
doðruya Âlemlerin Rabbi tarafýndan, topraðýn
özünden ve bir kan pýhtýsýndan yaratýldýðýndan
söz etmiþtim. Kuranda "Ýki elimle yarattýðým"
denerek, insanýn sadece O'nun plan ve projesiyle dünya sahnesinde yer aldýðý kesinlik
kazanmaktadýr. Kuþkusuz, yaratýlmýþ olan
üreme hücremiz olan zigottur.
Dünyamýz sahipsiz deðil. Nasýl ki beþ duyumuzla farkýna varmadýðýmýz kozmik ýþýnlar,
elektromanyetik radyo ve tv dalgalarý var; ayný
onlar gibi, bizler görmesek bilmesek de,
yeryüzünde Yaradan'ýn kanunlarýný uygulayan
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ruhsal varlýklar, melekler de var. Onlar canlýlarýn geliþmesi çeþitlenmesiyle görevlendirilmiþ akýl ve hüner sahibi olduklarýndan,
onlara doða ruhlarý da deniyor. Bu görevlerinden dolayýdýr ki Yaradan, daha planlama
aþamasýnda iken insanýn varedilmesinden,
yapacaðý hayýrlý ve þerli iþlerden yeryüzü
meleklerini haberdar etmiþti.
Önceden belirteyim ki bütün bunlarý dile
getirirken þehir efsanelerinden, kulaktan kulaða aktarýlan tutarsýz rivayetlerden alabildiðine
uzak durmaya gayret gösteriyorum. Akla mantýða uygun, doðru aktarýlmýþ eski kutsal
metinlerden ve özellikle Kuran âyetlerinden
yararlanýyorum. Yüzyýllar boyunca Ýslâm bilginlerinin ve hafýzlarýn özverili çabalarý ile
zamanýmýza bozulmadan gelmiþ son kutsal kitap Kuran, yolumuza nice aydýnlýklar saçýyor.
Bunlarýn yanýsýra, insanüstü düzeydeki rehber
varlýk bilgileri de ufkumuzu çok geniþletiyor.
Sözlerimin pek çoðu bu kaynaklara dayanýyor.
Bunlardan yararlanýrken zaman zaman kiþisel
yorumlarýmý da ekliyorum, ama bunu özenle
belirtmekten de geri durmuyorum.
Metod üzerine bu kýsa paragraftan sonra
tekrar konumuza dönelim. Yaradan'ýn nurdan
varettiði ve O'nun emrinden kýl boyu çýkmayan meleklerin yanýsýra; onlarýn arasýna
katýlmýþ Ýblis'e de planlarýndan söz etmesi
tuhafýmýza gidiyor. Çünkü Kuran'da onun
melekler gibi nurdan deðil, ateþten ýþýnlardan
varedilen cin'lerden olduðu açýkça belirtiliyor.
Cinler ayný bizler gibi özgür iradeyle
donatýldýðýndan, aralarýnda O'nun yolunda
hayýrla yürüyenler olduðu gibi; sapmýþ, sapýtmýþ þer yolunda gidenler de var. Üstelik
yapýlarý elveriþli olduðundan yüce meleklerin
toplantýlarýndan kulak hýrsýzlýðý bile yapabiliyorlar. Kuran'da onlardan sýkca söz edilir.
Birçok yerde "Ey insanlar ve cinler" diye hi-
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taplar da var. Dahasý Hz. Muhammet ile uzun
söyleþilerinden oluþan "Cin suresi" bile var
Kuran'da.
Cinlerden olan Ýblis'in melekler arasýnda yer
almasý konusunda benim bir yorumum var.
Ancak hemen belirteyim ki, onlarýn Cebrail,
Mikail gibi yüce melekler topluluðu deðil yalnýzca yeryüzü melekleri olduðuna inanýyorum. Dünyada görevli olan bu melekler topluluðu sanýyorum ki, cinler arasýnda bilgisi ve
marifetleriyle öne çýkmýþ Ýblis'i artýk hak etti
diyerek, daha da geliþmesi için aralarýna katýp
görevlerine ortak etmiþler. Kuþkusuz melekleþmiþ deðil yine cin oðlu cin!..
Yaradan, onlarýn bu tasarruflarýna sessiz
kalmýþ. Sonradan anlýyoruz ki, O'nun o zamanlar kimsenin bilmediði nice ince planlarý, hikmetleri var ileride uygulayacaðý.
Melekler Âdem'in doðumunu, geliþmesini,
eðitimini saðlayýp ona konuþmasý için dil bile
öðrettiler. Ama bunlardan da öteye, Yaradan,
büyümesinin bir evresinde Âdem'i peygamber
kýlýp, onu vahiyle, meleklerin bile bilmediði
gerçeklerle aydýnlattý. Hepsinin huzurunda
Âdem'in Yaradan'ýn çetin sorularýný bir bir
cevaplayýp, meleklerin aciz kalmasý, insan
türünün nasýl yüce bir akýl ve muhakemeyle
donatýldýðýný apaçýk ortaya sermiþti. Ýþte bu
baþarýlý sýnavdan sonra Yaradan'dan Âdem'e
secde edilmesi, onun hizmetine girilmesi,
zorlu yolunda ona destek olunmasý emri geldi.
Meleklerin aynen uyguladýðý bu emre, Ýblis'in
direttiðini biliyoruz. Gerekçesi çok zayýf:
"Onu topraktan beni ateþten yarattýn." Aklý ve
olgunluðu deðil, maddeyi kanýt diye sunuyor.
Belli ki büyük bilgisinin yanýnda çok büyük de
bir kibri, gururu, kýskançlýðý ve büyüklenmesi
var. Asýl büyük olan tüm âlemleri ve kendisini
de yaratmýþ olan Yüce Rabbinin sonsuz bilgi
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ve hünerini unutmuþ, kendi bilgisiyle
gururlanýyor. Ve emri dinlemeyerek, O'nun
nimetlerini inkâr eden, tabir yerindeyse bir
"küfraný nimet" bir kâfir düzeyine iniyor.
Anlaþýlýyor ki gerçek kâfirlik O'na inanmamaktan ziyade, O'nun büyüklüðü yanýnda
kendi küçüklüðünü bilmemek, yüce daðlarý
ben yarattým diyerek insanýn insana farksýzlýðýný unutmak demek oluyor. Böyleleri istediði kadar Allah, Muhammet laflarýný tekrarlasýn dursun; eðer benliðini, büyüklenmesini
dizginleyememiþse, Yaradan'ýn kendine ters
gelen bir sýnavýyla karþýlaþýr karþýlaþmaz anýnda teslimiyetten çok öteler savrulur gider.
Ýsyanýn, inkârýn belâlar çukurunda debelenir
durur.
Ýblis aslýnda bir "ters model" olarak gururdan, benlikten uzak durmamýz ve insanlar
arasýna fark koymamamýz konusunda hiç
unutmamamýz gereken canlý bir ibret olmalý
hepimiz için...
Söz buraya gelmiþken hiç unutamayacaðým
bir anýmý sizlerle paylaþmak isterim. Yýllar
önce oðlum, zorlu giriþ sýnavýný baþarýyla
geçmiþ Robert Koleji kazanmýþtý. O zamanlar
ilkokul 5'ten sonraydý bu sýnavlar. Okulunun
diploma töreninde Robert'i kazanmýþ sýnýfýnýn
yegâne öðrencisi olduðundan, bütün gözler ve
övgüler onun üzerindeydi. Usulca yanýna
yanaþtým: "Ufukcuðum bu baþarýdan dolayý
içinde bir üstünlük, ben baþkalarýndan farklýyým duygusu uyandý mý?" diye sordum.
Oðlum baþýný sallayarak "Evet" dedi ve devam
etti: "Ama biliyorum ki bu þeytandan!.."
Deðerli dostum Güngör Özyiðit oðlumla bu
konuþmamý bir yazýsýnda aktarmýþ ve sonunda
her zamanki gibi taþý gediðine koymuþtu:
"Öyle bir kuþak yetiþiyor ki þeytanýn iþi zor!.."
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DÝN GÜNÜ - ÝHLÂSLI KULLAR
Ýblis'le Yaradan'ýn o zorlu diyaloðundan
çýkaracaðýmýz iki önemli fenomen daha var.
Ýblis Yaradan'dan insanlarý doðru yoldan saptýrmak için süre ister. Ona Din Günü'ne kadar
verilen mühleti beðenmeyerek sürenin
kýyamete kadar uzatýlmasýný talep eder. Ve
doðaldýr ki red edilir. Bu yaman konuþmadan
iki önemli sonuç belirir. Ýlki, Fatiha Suresinde
sürekli tekrarlanan "yevmiddin" (Din Günü)
kýyamette deðil öncesinde yaþanacak bir gün
olduðu. Dünyada yaþanacak, aslýnda çok yaklaþtýðýmýz bu sýnav gününde, vesvese veren
Ýblis ve onun ordusundaki hasetler, dönmemek
üzere yeryüzünden sürülecektir. Sonrasýnda
insanlýðýn çok büyük aþamalar saðlayacaðý bu
döneme, yani O'nun buyruklarýna göre
yaþanacak bu sürece Ýncil'de çok önem verilmiþtir. Orada neredeyse devamlý tekrarlanan
ve Ýsa'nýn ikinci geliþinden sonra yaþanacak bu
dönem sýk sýk müjdelenmektedir.
Tanrý ile Ýblis arasýndaki söyleþiden çýkan
ikinci önemli sonuç da aslýnda insanlýk için
ayrý bir müjdedir. Çünkü Ýblis orada bütün
insanlarý vesvese vererek azdýracaðýný söylüyor. Ancak O'nun ihlâslý kullarýna söz
geçiremiyeceðini, onlarý yoldan çýkaramayacaðýný da itiraf ediyor. Bu itiraftan anlýyoruz
ki, Tanrý onlara insanlarýn yeryüzündeki
serüvenini anlatýrken ve iþleyeceðimiz hayýrlarý ve þerleri önceden bildirirken, ihlâslý
kullarýndan oluþmuþ bir iyilik ordusunu da
hazýrladýðýndan bahsetmiþ. Ýyi niyetli, temiz
ruhlu bu halis kullar, daima doðru yol üzerinde
sebat edeceklerinden, hiçbir dönemde
dünyanýn geleceðinden ümit kesmeye
hakkýmýz yoktur. Elbette bu ihlâslý kullar da
zaman zaman yanýlýp, O'nun buyruðuna aykýrý
davranýþlarda bulunabilirler. Ama Ýblis gibi
yanlýþlarýný sürekli kýlmazlar. Gözyaþý döküp,
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suçlarýný itiraf edip tekrar etmeyeceklerine en
içten söz verip baðýþlanma dilerler ve baðýþlanýrlar da... Ne var ki, ihlâslý kullarýn gelecekte tümüyle dünyadan alýndýðý dönemde,
kýyamet o zaman kopacak, son nokta o zaman
konacaktýr insanlýðýn yaþamýnda.
CÝN ÇARPAR MI?!..
Cin soyundan olan Ýblis'in kendisi gibi þeytanlýk edecek ordusunu cinler ve insanlardan
oluþturduðunu Kuran'dan biliyoruz. Cinler
arasýnda bizlere vesvese verenlerin bulunduðu
bir gerçek. Ancak sürekli isimlerini bile
anmayýp, üç harfli diye geçiþtirilerek onlardan
korku ile söz edilmesinin de bir anlamý yok.
Kuran'daki anlatýmlardan onlarýn ancak kýsýtlý
güçleri olduðunu, öyle yüreklere korku salacak hünerlere sahip olmadýklarýný anlýyoruz.
Evet, biz görmesek de onlarýn bizlerden haberdar olduklarýný âyetlerden biliyoruz. Ancak
hepsi o kadar. Ýstemediðimiz takdirde bizlere
bir fenalýk, bir cürüm iþlemekten kesinlikle
men edilmiþ varlýklardýr onlar. Nitekim hesap
gününde, vesveselerinden dolayý onlardan
þikâyetçi olacak insanlara: "Bizim bütün
yapacaðýmýz bundan ibaretti. Siz de aklýnýzý
kullanýp uymasaydýnýz bizlere" diye kendilerini haklý çýkaracaklardýr.
Onlara aþýrý güç vehmedilmesi gerçeklere
uymamaktadýr. Býrakýnýz gelecekte olacaklarý
önceden bildikleri yalanlarýna, olup biten pek
çok þeyden bile haberdar deðiller. Cin suresinden, Hz. Muhammed'in yapmakta olduðu
peygamberlikten ancak görüþtükleri anda bilgi
sahibi olduklarýný anlýyoruz. Ayrýca güçleri de
bir yere kadar. Hz. Süleyman onlarý inþaat
iþlerinde iþçi gibi çalýþtýrýrken, onun bastonuna
dayanýrken ölmüþ olduðunu bile nice sonra
anlayabildiler. Saba Melikesinin tahtýný, parapsikolojik güçlerle bir insan onlardan evvel
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Hz. Süleyman'ýn önüne anýnda getirivermiþti.
Nasýl ki ehliyetsiz, bilgisiz araba kullanmak
baþýmýza belâ getirirse, onlarla sýrf eðlence
olsun ya da bir çýkar uðruna iþbirliði yapanlar;
korkacaksa esas onlar korksun. Obsesyon gibi
tehlikeler yalnýzca böylelerine gelir. Onlarla
böyle saçma birlikteliklere kalkýþmayanlarýn
korkacaklarý, sadece verecekleri vesveselerdir.
Bunlara da kulak asmayanlarýn korkacak nesi
vardýr ki? Esas korkulacak olanlar cin þeytanlarý deðil insan þeytanlarýdýr. Çünkü onlar
vesvese vermekten baþka, istemediðimiz halde
bile baþýmýza nice belâlar saracak davranýþ
özgürlüðüne sahip olanlardýr.
Büyü ve cinler çok defa yan yana anýldýðýndan çok kýsa bundan da söz etmek istiyorum.
BÜYÜYÜ ÖÐRENENLER
SÖZ VERDÝLER AMA...
Ýki yüce melek Hârut ve Mârut, insanlar bu
kadar yanlýþ yaptýðý dünyayý bir kan gölüne
çevirdiði halde ilâhi düzenin onlarý bu denli
ayrýcalýklý, iltimaslý tutmasýný bir türlü içlerine
sindiremediler. Ve bunu Yaradan'a sordular.
Sonunda sýnanmak için aramýza gönderilmeyi
kabul ettiler. Doðaldýr ki ete kemiðe bürünüp,
meleklikleri unutturulup ayný bizler gibi ego
ve içgüdülere sahip olarak... Ve beklendiði gibi
onlar da bizler gibi yanlýþ iþler yapmakta
gecikmediler. Biraraya gelip melekliklerini de
hatýrlayýp eski yerlerine dönmek istediler ama
boþuna. Kuran Bakara 102'den onlarýn
Babil'de, seçtikleri ve yanlýþta kullanmamaya
söz aldýklarý kimselere bazý ilâhi kudretleri
öðretmeye görevli kýlýndýklarýný anlamaktayýz.
Çok dardaki insanlara bu öðrendikleri ile
yardýmcý olmalarý isteniyordu onlardan ama
sözlerini çiðneyip çokca zoraki evlilik ve
ayrýlýk saðlamada kullandýlar güçlerini. Her
yanlýþ iþe atýlmaya teþne cin þeytanlarý da
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kötülüðe katkýda bulunsa bile, esas suç onlarýn
deðil, kara büyü ile insanlarýn özgürlüðünü
kýsýtlayanlarýndýr. Felâk suresinde Yaradan,
büyüden korunmanýn en kýsa yolunu bizlere
öðretmektedir. O'na ve O'nun sevgisine sýðýnmak ve bunu sürekli hale getirmek... Gaflete
düþüp büyü bataklýðýna düþenler için de ilâhi
düzen, bazý hayýrlý kullarýný, hiçbir bedel
karþýlýðý olmadan belâyý def etme, büyüyü
bozmakla görevlendirip dengeyi korumaktadýr.
ÂDEM VE HAVVA
Melekler topluluðunda Yaradan'ýn çetin
sorularýný bir bir cevaplayan ve önünde meleklerin secde etme þerefini yaþayan Âdem, tekrar
yeryüzündeki günlük hayatýna dönmüþtü. Ama
Rabbi onu yalnýz býrakmayacaktý. Sanýyorum
ki, Âdemin üreme hücreleri üzerinde genetik
operasyonlar yaparak diþi üreme hücresi yaratmýþ, görevlendirdiði melekleri ayný Âdem'de
olduðu gibi yapay rahimlerden, bebeklikten
geçirip büyüterek Âdem'e eþ olacak Havva
isminde bir genç kýz yetiþtirmiþlerdi. Ama
þimdi bu yeryüzünün ilk çiftini Yaradan'ýn çok
büyük bir lutfu bekliyordu. Onlarý Dünyanýn
çetin þartlarý içinde yaþatmayacaktý. Yine
Dünyada kalacaklardý ama yüksek daðlarýn
birinin tepesinde koþullarý ve ortamý diðer yerlerden tamamen farklý bir cennet bahçesine
yerleþtirecekti onlarý. Acýkmayacak, susamayacak, Güneþten etkilenmeyecekleri, yaþamak
için yorulmaya ve didinmeye ihtiyaç duyulmayan her türlü imkân ve güzelliklerle dolu
bir bahçe idi burasý. Bunlar benim yorumum
deðil. Kuran'ýn pek çok âyetinde aynen böyle
anlatýlýr. O olaðanüstü ortamda çocuklarý oldu,
çoðaldýlar ve mutlu yýllar geçirdiler. Yaradan
bu çifti buraya yerleþtirirken bir tek ama bir
tek yasak koymuþtu onlara. Gösterdiði bir
aðacýn meyvesinden yemeyecekler. Bu da bir
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þey mi, zaten tüm çevre nimetlerle dolu. O
meyve de yenmeyiversin ne olur deðil mi?
Ama Yaradan bu yasaðý koyarken, Ýblis'in
vesvesesine kapýlmamalarý onlarý cennetten
çýkaracak telkinlerine kulak asmamalarý
konusunda uyarmaktan da geri durmamýþtý.
Hepimizde olduðu gibi yasaðýn çekiciliði
Âdem ve Havva'nýn zihnini kenarýndan
köþesinden kurcalamaya baþlamýþtý. Öyle ya,
her þey serbestken neden bu meyve yasak?
Ýblis de iþ baþýndaydý. O aðacýn aslýnda ebedilik aðacý olduðu, onun meyvesini yiyenin
ölümden kurtulacaðý yalanýný, süsleyip püsleyip düþüncelerine ekiyordu. Sonunda
bildiðimiz gibi yasak meyveyi yediler.
Kuran'da, böyle emir dýþýna çýkar çýkmaz,
yapraklarýn düþerek, gizledikleri cinsiyet
organlarýnýn açýða çýkýverdiði anlatýlýr. Bence
bu, iþledikleri suçun anýnda onlara belli
edilmesi için bir ilâhi tertipti. Yoksa bir cinsel
birliktelik yasaðý ve onun çiðnenmesinin
iþareti deðil. Çünkü zaten çoðaldýlar orada.
Karý kocalýk yasaklanmýþ deðil ki!..
Âdem ilk insan ve ilk yeryüzü peygamberi
olarak bu suçun iþlenmesinde daha çok sorumluluk sahibiydi. Aðladý, sýzladý, baðýþlanmak
diledi ve sonunda baðýþlandýlar. Ama hüküm
kesindi. Artýk o cennet bahçesi onlarýn yurdu
olamazdý. Hak etmemiþlerdi. Hepsi için
Yaradan'ýn buyruðu Kuran'da aynen þöyleydi:
** Ey Âdem, hepiniz oradan inin; birbirinize düþmansýnýz. Benden size bir rehber gelir
de kim ona uyarsa, iþte o sapýklýða düþmez ve
sýkýntýya uðramaz. (Tahâ 123)
Yüzyýllar boyunca Hýristiyan dünyasýnda,
hepimizin Âdem'in suçu ile doðduðumuz,
yani aslýnda günahkâr bir nesil olduðumuz
öðretilir durur. Hz. Ýsa'nýn çarmýha gerilme-
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siyle bu günahtan kurtulduðumuz da!.. Hem
suçlarýn bireyselliði, kimsenin baþkasýnýn
suçundan mahkûm edilemeyeceði kuralýna,
hem de zaten Âdem'in af dileyip baðýþlandýðý
gerçeðine aykýrý olan bu yargýya katýlmamýz
söz konusu olamaz. Zaten zorluklarla dolu
dünya yaþamýna, prangalý mahkûm gibi bir suç
kamburuyla adým atmamýz hangi adalet terazisinde tartýlabilir ki?!..
Her neyse... Çetin dünya yaþamýmýz böyle
baþladý ve nice yüzyýllar geçti üzerimizden..
Perde 12 defa kapandý. Her kýyamet sonrasýnda arta kalan bir erkek ve ondan varedilen eþi
ile Dünyamýzý yeniden doldurduk. Þimdi 13.
devredeyiz. Din Günü'ne yakýn, çok önemli
çok zorluk ve müjdelerle dolu yýllar bekliyor
bizleri. Özlemle "iyilerin dünyasýný", O'nun
buyruklarýnýn bütün gönüllerde yer alacaðý,
insanýn gerçek insan olacaðý o altýn dönemi
beklemekteyiz.
YAKIÞTIRILMIÞ BÝR MESEL
Çok daraldýðýmýz, bunaldýðýmýz Dünya
yaþamýnda belki "Ah o yasak meyveyi yemeselerdi ne olurdu?!" diye içimizden geçirmiþ
olabiliriz. Hattâ bazýlarý "Ben olsam
yemezdim onu, ne olacak ki?!.." bile diyebilir.
Ýþte bunlara cevap olarak iyi uydurulmuþ bir
meselle ferahlayarak sözümüzü noktalayalým.
Bir ülkenin padiþahý halkýnýn dertlerini,
þikâyetlerini bizzat görmek ve duymak için
geceleri kýyafet deðiþtirerek ev ev dolaþýp
konuþmalara kulak misafiri oluyordu. Çok
kenar bir yerde, yýkýk dökük bir evde fakirlik
içinde yaþayan yaþlý karý kocanýn konuþtuklarý
neredeyse her gece aynýsý... Aðrýlardan, sýzýlardan, yoksulluktan, kem sözlerden bunalmýþ iki
ihtiyarcýk geceleyin bunlarý dile döküp, ah vah
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ettikten sonra, sözlerini Âdem ve Havva'ya
getirip "O yasak meyveyi yemeseydiniz bunlarý yaþamayacaktýk. Bütün suç sizin" diye
bitiriyorlardý.
Günlerden birgün çalýnan kapýyý açýp
karþýlarýnda resmî giyinmiþ birini gördüklerinde ihtiyarlarýn aklý baþýndan gidiyor.
Hükümet bu, ne yapacaðý belli olmaz ki!..
Gelen padiþahýn ulaðý: "Padiþahým sizleri
görmek istiyor. Bekliyorum giyinin, sizi doðru
saraya götüreceðim." Endiþeleri, korkularý bu
hiç anlam veremedikleri davetten iyice artýyor
ama çaresizler. Padiþahýn huzuruna çýktýklarýnda çok güler bir yüzle tatlý sözlerle karþýlaþýnca biraz rahatlýyorlar. Ve padiþah onlara
müjdeyi veriyor: "Çektikleriniz yetti, artýk
bundan sonra benim misafirimsiniz. Sarayda
her yere girip çýkmakta serbestsiniz. Ancak
size göstereceðim bir odanýn kapýsýný açmayacaksýnýz diðer her þey emrinizde." Ve padiþah
bizzat üst kattaki o odayý onlara gösterip sýký
sýký emrini tekrarlýyor.
Ýhtiyarlar baþlarýna konan bu talih kuþundan
son derece memnun günler, aylar geçiriyorlar.
Sarayda beyler gibi yaþayýp o odanýn yanýna
bile yanaþmýyorlar. Ama için için bu yasaða
anlam veremeyip birbirleriyle dertleþmiyor da
deðiller. Bu odada ne var acaba? Þeytan
meraklarýný iyice kamçýlýyor. Ve birgün usulca
odanýn kapýsýný açýnca içerideki kuþ pýrr uçup
semâya süzülüyor.
....Ve tekrar huzurdalar. Padiþah onlara
Âdem ve Havva için söylediklerini tatlý dille
hatýrlatýyor:
"Gördünüz, hangimiz o cennet bahçesine
gitsek er geç aynýsýný yapardýk, bu merakîlik
bizde oldukça!.."
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Çýkar Yol
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Güngör Özyiðit, Psikolog

" Ýnsanlar sevmeyi benimseyip, baþkalarý için yaþamaya alýþmadýklarý ve
yaratýcý sencilliðe varmadýklarý takdirde, insanlýðý hiçbir þeyin kurtaramayacaðý kanýsýna vardým. Sorokin

nsanoðlu kendi yarattýðý dev sorunlarla baþa çýkabilecek mi? Ýþte
günümüzün en ilginç ve trajikomik
sorusu bu! Trajik; çünkü sorunlarýn
üstesinden gelemediðimizde yeryüzünden
topyekûn silinebiliriz. Komik; çünkü bu devi
biz doðurduk. Kendi gücümüzün veya yanlýþ
bir güç anlayýþýnýn tutsaðý olduk bir yerde.

Ý

Nükleer savaþ olasýlýðý; tersine dönen
silâhýmýz. Nüfus patlamasý; dizginsiz keyfimiz. Sýnýrsýz sanayileþme; tüketim ve
sömürünün iflâsý. Kaynaklarýn tükeniþi;
hesapsýzlýðýmýzýn sýnýr taþý. Enflâsyon;

ektiðimizi biçme ve yalanla þiþirilen balonun
sönüþü. Açlýk; bencilliðimizin somut belirtisi.
Ve çevre kirlenmesi; doðaya saygýsýzlýðýmýzýn
yüzümüzde þaklayan þamarý.
DAÐCILAR GÝBÝ
Þimdi önümüze dað gibi dikilen bu sorunlarýn yamacýndan doruða doðru birlikte týrmanýyoruz. Her birimiz, istesek de istemesek
de ayný kader ipiyle bellerimizden birbirimize
sýmsýký baðlýyýz, týpký daðcýlar gibi... Ya hep
birlikte, birbirimize destek olarak, el ve gönül
vererek daðý aþacaðýz. Ya da böyle kardeþçe
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bir iþbirliðini beceremeyerek, bir uçurumdan
aþaðýya yuvarlanacaðýz. Herhalde baþarý; ayný
yöne birlikte bakmak, tek yürek, tek kafa ve
tek kol gibi hareket edebilmektedir. Öyle
yapýlýrsa görülür ki, felâketler bile bir yerde
saadete açýlan kapý olur. Sýkýntýlarý birlikte
göðüslemeyi öðrenen insanlýk, bakarýz yarýn
mutluluklarý da kardeþçe bölüþmeyi baþarýr.
Istýrabýn arýtýcý gözyaþlarý yerini sevincin saf,
sade ve ýþýltýlý mutluluðuna býrakýr. Ve zaten,
gidiþ de ona doðrudur gerçekten.
Ne diyor Rehber Varlýk: "Sevgi önünde
yüce bir dað, kasýrganýn önündeki saman
çöpü gibidir. Bunu böyle bilip böyle seviniz."
Sorunlar ne denli büyük, dað ne kadar aþýlmaz gibi görünürse görünsün, biz, karamsar
deðiliz. Her zaman, en karanlýk anlarda bile
bir umut penceresi hep açýktýr içimizde. Devâ
bulmaz bir iyimseriz. Çünkü inanýyoruz. Ve
çünkü sevginin gücünü az, çok biliyoruz.
Ýyimserliðimiz gerçekleri görmemekten deðil,
belki iyi görmekten geliyor Pembe gözlükle
deðil, sevgi gözüyle bakýyoruz. Sevgiyle bakmaksa, nesnel olmanýn ve özü sevgi olan gerçeði çarpýtmadan görebilmenin tek koþuludur.
REÝSLÝK BÝLGÝDEDÝR
Her devirde olduðu gibi, çaðýmýzda da
insanlarý bunalýmdan kurtarmak ve ayný yöne
birlikte yürütmek, bir otoritenin varlýðýný
gerektirmektedir. Zaten bugün bunalýmýn baþ
nedenlerinden biri, yönetenlerin artýk yönetemez ve yönetilenlerin yönetilemez duruma
gelmiþ olmasýdýr. Yani bir otorite boþluðu ve
yetkenin (otorite) yitiriliþi söz konusudur. Baþýn bedeni yönettiði gibi, böyle bir otoritenin
önderlik görevini mutlaka yüklenmesi gerekli. Bu da bir bilgi iþi olup, çaðýn gerektirdiði
deðerleri ortaya koyarak ancak kendini kabul
ettirebilir. Zira reislik bilgidedir. Günümüzde
kim veya hangi kurum bu tarihsel görevi
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omuzlayabilir ve insanlýk bedenini doðru bir
yöne doðru peþinden götürebilir?
SÝYASAL OTORÝTE OLARAK DEVLET
Tarih boyunca devlet, insanlar üzerinde
baþlýca otoritelerden biri olagelmiþtir. Halkýn
gönencini (refahýný) ve mutluluðunu saðlama
savýyla (iddiasýyla) yönetimi türlü biçimlerde
ele geçiren ve böylece devleti oluþturan kiþiler, çok geçmeden halka yabancýlaþmýþ, kendi
veya dayandýðý sýnýfýn çýkarýný gözeten bir
baský düzenini halklar üzerine egemen
kýlmýþtýr. Çaðýmýzda ise bilim ve tekniðin
geliþmesi ve yönetimin hizmetine girmesi
sonucu, devletin etkinliði daha da artarak
insaný kaygýlandýracak bir düzeye varmýþtýr.
Oysa yöneticilerin ruhsal olgunluklarý,
ellerindeki maddi güçlerle doðru orantýlý
olarak geliþmemiþtir. Bugün uluslarýn Çoðu
"10 ruh yaþýndaki" devlet adamlarý tarafýndan
yönetilmektedir. Ve siyasal kadrolar halkýn,
özellikle yeni yetiþen kuþaðýn en az yirmi yýl
gerisinde kalmýþtýr.
Öyleyse bugünkü durumuyla devlet
mekanizmasý, insanlarý saðlýklý ve mutlu
yarýnlara ulaþtýrmak görevini yüklenmek
yönünden en azýndan yetersiz görünmektedir.
Kimi düþünür ve devlet adamlarý, devletin
tek baþýna, kendine özgü yetkinliðine inanýrlar. Ve devleti Tanrýsal gücün en yetkin (tam)
belirtisi sayarlar. Onlarca devlet, yurttaþlarýnýn mutluluðu için bir araç olmaktan
çýkmýþ, kendisi amaç olmuþtur. Ýnsandan
böylesine soyutlanmýþ bir devlet düþüncesi,
akla da mantýða da aykýrýdýr. Gerçekçi bir
görüþle devlet, ellerinde diðer insanlardan
daha çok güç ve yetki bulunan belirli kiþiler
topluluðudur. Ve devletin politikasý, onu oluþturan kiþilerin görüþlerini yansýtýr. Bu nedenle
devletin gözde büyütülmesi, aslýnda yönetici
azýnlýðýn deðerinin ve öneminin abartýl-
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masýdýr. Ve onlarýn yapabilecekleri yanlýþlara
peþinen göz yumulmasýdýr. Hitler ve
Mussolini böyle yanlýþ bir devlet anlayýþýnýn
kurbanlarýdýr. Ne var ki özgür ve demokratik
düþünüþlü kimseler bu haksýz kuramý asla hoþ
görmez ve devletin toplum içindeki diðer
etkin güçlerle, baský gruplarýyla denetlenmesini, güçler arasýnda karþýlýklý bir denge ve
uyum saðlanmasýný öngörürler.
Bugün dünya iki politik inancýn, kapitalizm
ve komünizmin kurbaný olmuþtur. Ýkisi de
pratikte doðrulanmamýþ, doðmatik
inançlardýr. Kapitalizm, küçük bir azýnlýðýn
özgürce giriþimde bulunmasýna olanak tanýr.
Ama onlarýn bu olanaðý kötüye kullanmasýna,
halký sömürmesine ses çýkarmaz. "Býrakýnýz
yapsýnlar, býrakýnýz geçsinler" görüþündedir.
Diðeri, sermayenin emeði sömürmesine karþý
çýkan Komünizm ise, herkese kölecesine bir
güvenlik saðlar, üretim araçlarýný kendi
ellerinde toplayan yönetici sýnýf, bir çeþit
"devlet kapitalizmini" doðurur. Halkýnýn bir
ölçüde karnýný doyurur ama, düþünce özgürlüðüne de kilidi vurur. Ve insanýn en insanca
hakký olan, kiþiliðini serbestçe oluþturmasýna
izin vermez.
Aslýnda kapitalizm olsun, komünizm olsun,
insaný tam kavrayamayan, eksik, yetersiz ve
yarým kalmýþ sistemlerdir. Ýkisi de temelde
maddecidir ve maddi gücü putlaþtýrmýþtýr. Ve
deðiþik þekillerde bile olsa, her ikisinin de
tutunmak için yalana ve kaba kuvvete baþvuruþlarý, gerçekte bu büyük boþluðu kapatma
gayretinden ileri gelmektedir.
OTORÝTE OLARAK DÝN
Din de, baþlangýçtan bugüne insanlar
üzerinde sürekli bir otorite kaynaðý olmuþtur.
Tanrýsal kaynaklý olduðu ve insanýn ruhsal
yönünü de kuþattýðý için etkisi daha da büyük,
derin ve sürekli olmuþtur. Tarihteki birçok
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güçlü imparatorluklarýn bugün yerlerinde
yeller estiði, Cengiz'in, Atillâ'nýn tarih kitaplarýnýn dýþýnda adlarý anýlmadýðý halde,
Ýsa'nýn, Musa'nýn, Muhammed'in, hattâ
Mevlânâ ve Yunus'un otoritesi bugün de
insanlar üzerinde etkisini sürdürmektedir.
Dinin özü, Tanrýsal erdemleri kendi kiþiliðinde çiçeklendirmek ve diðer insanlarý bu
güzelliklere özendirmektir. Bu nedenle dinde
zorlama yoktur. Çünkü dinin kendisi güzel,
çekici ve çaðýrýcýdýr. Bir gülyüzlüyü örnek
alarak, ona benzemeye, ondaki güzel huylarla
bezenmeye çalýþmaktýr.
Baþlangýçta, gülyüzlüler ve yakýnlarý döneminde din, gerçekten bu hoþ, bahar havasýný
estirmiþ, güzel çiçekler açtýrmýþ ve olgun
meyvalar verdirmiþtir. Ne var ki, sonralarý din
örgütü yetersiz ve yeteneksiz kiþilerin elinde
bozulmaya baþlamýþtýr. Bozuldukça, çekici ve
çaðýrýcý niteliðini yitirmiþ, bu kere baskýya
yönelerek, olmadýk iþkenceler uygulayarak
zorla insanlara boyun eðdirme yolunu benimsemiþtir. Özünü yitirmenin doðal sonucu
olarak da, þekil ve merasimler üzerinde
gereðinden çok durulmuþ, türlü hüner ve
çýkarla din, tanýnmaz hale getirilmiþtir.
Uzlaþtýrýcý ve birleþtirici olmasý gerekirken,
ayný din içinde bile ayrýlýklar yaratan, düþmanlýklarý besleyen ve kinleri körükleyen bir
bozguncu (fesat) yuvasý olmuþtur.
Bugün dünyada belli baþlý dinsel örgütler,
ne yazýk ki egemen güçlerle çýkar ortaklýðý
içinde el ele vermiþ, yalnýz kendi çýkarýný
düþünen, halký safsatalarla uyutup kandýran
çaðdýþý bir kurum görünümündedir. Ve
uyanan, çaðýný az - çok kavrayan insanlar
indinde örgüt olarak otoritesini çoktan yitirmiþ durumdadýr. Bazý aydýnlarý dinden soðutan da bunlardýr. Ve bu yöndeki otorite
boþluðu, deðerler sisteminde bir anarþinin
doðmasýna yol açmýþtýr.
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OTORÝTE OLARAK BÝLÝM
Uygarlýðýmýzý diðer uygarlýklardan ayýran
en önemli taraf, bilim ve tekniðin birinci sýrada yer almasý ve bu yüzden öneminin biraz
abartýlmasýdýr. Her þeyi bilimden bekler
olduk. Bugün, bunca çýkmazýn içinde, yine
bilimden medet ummaktayýz. Yönetici kadrolara bile, uzman bilim adamlarýný, teknokratlarý kaydýrmaya doðru bir yöneliþ var.
Politikacýlarýn karýþtýrýp, arapsaçýna
döndürdüðü iþleri, onlarýn sihirli elleriyle
düzeltmesini umuyoruz. Oysa bilim, adamý
aðaca bakmaktan, ormaný kaybetmiþ durumdadýr. Aþýrý uzmanlaþma sonucu parça-buçuk
bilgiyle kalmýþ, bütünü görme yetisini yitirmiþtir. Daha acýsý ise, bilim ve tekniðin
saðladýðý olanaklarýn, yöneticilerin elinde
yanlýþ yolda ve insana karþý kullanýlmasýdýr.
Makineler içinde katýlaþan, bilgisayarlar
üreten bilim adamý, bir umursamazlýk içinde,
insaný unutmuþ görünmekte ve insan soyunu
kurutacak etkinlikte güçleri, çýlgýn yöneticilerin eline teslim etmektedir. Sadece madde
ile haþýr neþir olan bilim adamý, kendine de
yabancýlaþmýþ ve giderek insanlýktan kopmuþtur. Bilgisayarlara programlanmýþ akýl enjekte
etmiþtir ama, ona bir de yürek takmayý unutmuþtur. Oysa bilmeliydi ki sevgisiz bilgi,
kanat takmýþ kaplan kadar korkunçtur.
Ýnsandan yola çýkan bilimin yine insana
varmasý, insaný ezecek yerde, yüceltmesi
gerekirdi. Laboratuarlardaki deney tüpleri
içinde belki önemli þeyler bulduk ama, asýl
önemli olaný, insaný yitirdik galiba.
Hani Ýranlý bir hükümdar varmýþ. Günün
birinde çok sevdiði kraliçesini yitirmiþ. Ve
sevgili eþinin ölümünü ölümsüzleþtirmek için,
bütün varlýðýný, görülmemiþ büyüklükte ve
güzellikte bir türbenin yapýmýna adamýþ.
Dünyanýn en büyük mimarlarýný, en ünlü
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ustalarýný tutarak, Ýran'ýn en güzel mermer ve
mozaikleriyle mezarý çevreleyecek bir türbenin yapýlmasýný buyurmuþ. Aylar aylarý, yýllar yýllarý kovalamýþ. Türbe biçimiyle, iþçiliði,
yüksek kuleleri ve minareleriyle gitgide
görkemli bir görünüm kazanmýþ. Hükümdar
öylesine vermiþ ki kendini türbenin yapýmýna,
artýk baþka þey düþünemez olmuþ. Ancak, türbenin bitimine yakýn, her þeyin çok güzel
olmasýna karþýn, hükümdar, küçük bir þeyin
genel uyumdaki kusursuzluðu bozduðunu
düþünür dururmuþ. Ama bunun ne olduðunu
da net olarak bilemezmiþ. Nihayet bir gün
hükümdar anýtýn tepesinde, iç avluya açýlan
balkondan aþaðýlara bakarken birden kafasýnda þimþekler çakmýþ ve uyumu neyin bozduðunu anlar gibi olmuþ. Derhal mimarbaþýný
çaðýrtarak, artýk aþaðýda nokta gibi duran bir
þeyi göstererek; "Kaldýrýn, atýn þunu oradan!"
demiþ. O nokta gibi duran þey ise, türbenin
yapýlmasýnýn asýl nedeni olan sevgili kraliçesinin mezarý imiþ!..
Bilimin duygusuz elektronik beyni, kendini
yapan insana karþý biraz böyle, hükümdarca
bir tavýr takýnmýyor mu?!.
YENÝ SÖZCÜKLER GEREKLÝ
Yetke (otorite), yetkinlikten gelir. Otorite
olmak, ortaya koyduðu yetkin (yeterli,
mükemmel) deðerlerden dolayý insanlarýn
sevgisini, saygýsýný ve hayranlýðýný kazanmaktýr. Bu da güvenilir, sözü dinlenir ve gösterdiði yoldan gidilir olmakla kendini belirtir.
Gördük ki devlet, din ve bilim bugünkü haliyle çaðý kavrayan, zamanýn gereklerini getiren, bünyesinde sorunlarý çözecek ipuçlarýný
taþýyan yetkin bir görüþten yoksundur. Öyleyse onlarýn yerini baþka otoritelerin, yeni çað
sözcülerinin veya öncülerinin almasý gerekli.
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Yeni çað, her þeyden önce iyi niyete dayalý
uluslararasý bir iþbirliðini zorunlu kýlmaktadýr.
Çaðýmýzýn, olaylara kuþbakýþý bakmasýný
bilen bir büyük düþünürü, Russell, þöyle
diyor: "Uygarlýðýn geliþmesinde sonsuz
önemi olan uluslararasý iþbirliði içinde bilimin yeterli bir yeri yoktur. Bütün ekonomik
sorunlarýmýz, bütün emekçi haklarýný saðlama
sorunlarýmýz, yurtta özgürlük ve dünyada
insanlýk umutlarýmýz, hep uluslararasý iyi
niyetin yaratýlmasýna baðlýdýr."
Bunun yolu dinlerin öðrettiði "Kardeþlik
ruhunu" yeniden yaratmaktýr. Bu iþ için yola
çýkan insanlar, yine Russell'ý dinleyelim:
"Ýsa'nýn öðrettiði ve kiliselerin unutmuþ
olduklarý kardeþlik ruhunun, insan faaliyetlerindeki baþarýsýný elde etmede yardýmcý
olmasýný isteyecektir. Bu ruhta yalnýzca en
yüksek ahlâklýlýðýn deðil, fakat en gerçek
mantýðýn da bulunduðunu ve bunun, bilimsel
çýlgýnlýðýn açtýðý yaralarla kanayan, uluslarýn
geliþmesinin yolu olduðunu; uydurma ve yapmacýk görevlere çaðýrýlmanýn insan hayatýný
zehir etmesinden kurtuluþ yolu olduðunu
görecektir. Nefretin esinlediði iþler ne kadar
acý, ne kadar kendi kendini fedâ ile dolu olursa olsun, hiçbir zaman görev deðildir. Hayat
ve dünya için umut, ancak sevgi ile yapýlan
iþlerdedir."
Clive Bell "Uygarlýk" yapýtýnda þu yargýya
varýyor: "Bir uygarlýk isteði Seylan'ýn
Veddha'larý ve Altýn Sahil'in Mege'leri arasýnda bir gün uyanabilir. Ama Borsada ve Ticaret
Birliði Kongresinde bunun esintilerine bile
rastlanamaz."
Galiba önce "adam baþýna düþen ulusal
geliri" artýrmayý deðil de "kiþi baþýna düþen
mutluluðu" çoðaltmayý düþünen, bunun yolunu da sevgi ile bir olmakta gören bir hayat
görüþünün insanlarca benimsenmesi gerekiyor. Ünlü çevrebilimci Mansholt yarýna umut-
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la bakmamýzý öneriyor: "Her þeyi deðiþtirmek
için o kadar geç kalmýþ sayýlmayýz daha.
Elimize geçecek boþ zamanlarda mutluluðu
düþünelim. Elle tutulur, gözle görülür nesne
tüketimi yerine, zihinsel ürün tüketimini arttýralým. Ayný anda yaratmayý, hem de yeniden
ikinci kez yaratmayý düþünelim. Dengesini
bozduðumuz doðayý onarmaya, korumaya
çalýþalým. Evet, iyimserim, çünkü henüz her
þey olabilir; gerçek bir dünya dengesi çaðýna
girilebilir, hattâ, kimbilir, belki mutluluða bile
kavuþulabilir."
Bir baþka çevrebilimci, Goldsmith, yeni bir
insanlýk dini yaratmanýn zamaný geldiðine
deðinerek, bilimin yetersizliðini belirtip,
insan iliþkilerine yatýrým yapmamýzý,
dostluða, sevgiye aðýrlýk tanýmamýzý öneriyor:
"Bilime inanmak, bunalýmla dikkat çanlarý
çalarak savaþmaya benziyor biraz! Bilimin
bize önerdiði yöntemler hastalýðý deðil, belirtileri yok ediyor. Hastalýðýn köküne el atma,
yeni bir insan dini yaratma zamaný gelmiþtir.
Bir örnek alalým: Bugün herkesin bir buzdolabý var. Korkunç enerji tüketen bu güzel
âletler, çok çok alýnan besinleri saklamaya
yarýyor. Peki, bir zebra öldüren, yani tüketebileceðinden fazla besin saðlayan ilkel insan
ne yapýyor? Dostlarýný yemeðe çaðýrýyor,
baþka bir sefer de onlar kendisini çaðýracaklardýr. Eti, dostlarýnýn karnýnda saklýyor.
Baþka bir deyiþle, bireysel tüketim mallarýna
deðil, insani iliþkilere yatýrým yapýyor."
Hele birlikte yenen yemeðin tadýný ve
neþesini de düþünürsek, ne kârlý ticaret! Ve
kaynaþýp bir olmada ne güzel bir pratik.
ÞÝMDÝ ÝNSAN
ÝNSAN OLMA YOLUNDA
John V. Nef "Sanayileþmenin Kültür
Temelleri" isimli kitabýnda ayný konuya þöyle
yaklaþýyor: "Ýlmin, Teknolojinin ve iktisadýn
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metotlarý Tanrýsallýða götürecek hiçbir anahtar
vermiyor. Sanayi adamý, para babasý Tanrý
deðildir; onun felâketi henüz insan bile
olmayýþýdýr. Ýnsaný yeniden bulmamýz gerekir;
onu Tanrý'ya ancak böylece ulaþtýrmayý ümit
edebiliriz. Ýsa'nýn bize gösterdiði manevi kaynaklara dayanacak bir insanlýk toplumunu
kurmaya baþlama gereði iþte bu yüzden duyuluyor. Gayet sýký bir disiplin içinde, kendimizi
ahlâk ve adalet kadar, güzellik ve hakikate,
hepten verici bir sevgiye adamamýz gerekiyor."
Ve nihayet Rus asýllý ünlü Amerikan sosyoloðu Sorokin sorunu þöylece noktalýyor:
"Ýnsanlar sevmeyi benimseyip, baþkalarý için
yaþamaya alýþmadýklarý ve yaratýcý özgeciliðe
varmadýklarý takdirde, insanlýðý hiçbir þeyin
kurtaramayacaðý kanýsýna vardým."
ÖZETÝN ÖZETÝ
Deðerlerin tehlikeye düþtüðü nazik, kritik
dönemlerde daima din duygusu doruða yükselmiþ ve diðer otoriteleri de kendinde
toplayan bir kutup olmuþtur.
Günümüzde de buna benzer bir durum
içinde bulunmaktayýz. Ve yarýna dönük þöyle
bir durum deðerlendirmesi yapabiliriz belki.
Ýlkin, deðerlerin yeniden yerli yerine oturmasý ve çaðdaþ boyutlar kazanmasý için, dinlerin ve mezheplerin üzerinde, fakat hepsini
kuþatan, Tanrýsal kaynaklý yeni bir göksel
bildirinin çeþitli kanallardan insanlara ulaþmasý gerekli. Dünyanýn birçok yerlerinde
oluþan "ýþýk merkezleri" bu yönde baþý çekecek bir otoritenin doðmakta oluþunun
müjdeleridir.
Bu otoriteye yardýmcý olarak devlet
mekanizmasýnda da kaliteli devlet adamlarý
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yönünde olumlu bir deðiþme beklenmelidir.
Herhalde iyice þartlanmýþ iki politik sistemin
belli baþlý üyelerinden çok, tarafsýz ve bloksuz üçüncü dünya ülkelerinden bu yolda bir
çiçeklenme beklenebilir. Böyle bir ülkenin,
her iki politik ve ekonomik sistemin yararlý
yanlarýný alýp, buna ruhsal ve Tanrýsal görüþü
de ekleyerek üçlü bir sentezi baþarmasý gerek.
Kanýmýzca Türkiye bu üçlü sentezi baþarmaya en yatkýn ülke olarak görülmektedir.
Bilim de yeni bilgilerden esinlenerek,
kendine çeki düzen vermek, durumunu
yeniden ayarlamak ve eksik olan manevi
tarafýný, o yöndeki araþtýrmalarla gidermek
yolunu tutacaktýr. Buna þimdiden baþlamýþtýr
bile. Demir Perde Gerisindeki Ruhsal araþtýrmalar bunun en belirgin örneðidir.
Ýnsanlarýn sevgi ile bilinçli birliðe varmasýný amaçlayan yeni çaðda, herhalde sanata, özellikle müziðe ve edebiyata, tiyatro ve
sinemaya, büyük iþ düþecektir. Ýnsanlarý birbirine kaynaþtýrmakta, ortak sevgilerde buluþturmakta ve gönülleri birbirine dokumada en
önemli rollerden birini oynayacaktýr.
Ve bütün bu soylu, insanca çabalar
Tanrý'nýn ve Yüce Âlemin desteðiyle,
kuþkusuz yakýn yarýnlarda dünyaya bir bahar
çaðý getirecektir.
Bir sanatçý, soylu bir sanat yapýtýnýn oluþumunu þöyle anlatýr: "Ýnsanýn bütün gücüyle,
hummalý bir þekilde en büyük güzelliðe,
Tanrý'ya yaklaþmaya çabalamasý... Ve
Tanrý'nýn eðilip onu alnýndan öpmesi."
Ýþte insanlýk þimdi en büyük sanat eserini
yaratmanýn arifesinde. Yarýn "Birliðe ulaþmanýn", sevgiyle bir olmanýn bayramýna erecek, ki o gün, alnýna deðen "Tanrý busesi" ile
ödüllenecek..
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Kadýnýn Bitmeyen Çilesi

Ýslâmiyette Kadýn - 2
Yalçýn Kaya
dövün. Fakat size itaat ederlerse, zulmetmek için yol aramayýn." Nisa
Suresi / 34

Neden Erkekler Üstündür?
Kuran'ýn temel mantýðý yoruma yer býrakmayacak kadar açýktýr. Erkekler kadýnlardan
üstündür ve onlarýn üzerinde hâkimdirler. Ýþte
bazý örnekler:
** "Erkekler kadýnlardan üstündür. Çünkü
Allah onlarý birçok þeylerle kadýnlardan
üstün etmiþtir. Onlar kadýnlarý mallarý ile
geçindirirler. Ýyi kadýnlar da itaatli olurlar.
Allah onlarýn hakkýný nasýl korumuþsa, onlar
da kocalarý yanlarýnda olmasa bile namuslarýný korurlar. Serkeþliðinden yýldýðýnýz
kadýnlara (önce) öðüt verin, sonra yataklarýnda yalnýz býrakýn, (yine fayda etmezse)

Ýyi bir Müslüman kadýnýn, erkeðine
itaat eden ve onun emirlerine uyan
kadýn olduðu düþüncesi, Kuran'ýn
temel yaklaþýmýdýr. Bakara suresinin
238. ayetinde ise açýkça þunlar belirtiliyor:
** "Kendisine dokunmadýðýnýz,
yahut mehirlerini kararlaþtýrdýðýnýz
kadýnlarý boþamakta size vebal yoktur. Onlara zengin olan gücü yettiði
kadar bir þey vermek gerekir. Öyle
bir þey verin ki örfe uygun olsun. Bu
iþ iyilik edenler için bir vazifedir.
Eðer onlarý dokunmadan boþarsanýz, fakat
mehir belirtmiþseniz, o mehrin yarýsý
kadýnýndýr. Ancak kendileri veya nikâhýn
mührünü elinde tutanlar mehrin bütününü
baðýþlayabilirler. Sizin baðýþlamanýz sakýnmaya daha yakýndýr. Aranýzdaki üstünlüðü
unutmayýn."
Cinsel iliþkide de inisiyatif erkeðe tanýnmýþtýr:
** "Kadýnlar sizin ekilecek tarlalarýnýzdýr.
Tarlanýzý nasýl isterseniz ekin, nefsiniz için
önceden hazýrlýkta bulunun. Karýlarýna yaklaþmamaya yemin edenler dört ay beklerler,
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erkekler bundan cayarak geri dönerlerse,
Allah da muhakkak ki suçlarý örter,
rahimdir." Bakara Suresi: 223
Bu âyetin emri uyarýnca karýsýndan uzak
durmaya karar veren erkek, isterse kararýndan
dönebiliyor ve bunu Allah hoþgörüyle
karþýlýyor. Kadýn için böyle bir dönüþ imkânýna kitap boyunca rastlamak mümkün deðildir.
Zaten cinsel iliþki erkeðin kadýndan faydalanmasý olarak kabul edilmektedir.
Ýslâm yazarlarýnýn kadýn erkek eþitliðine
örnek olarak gösterdiði Bakara Suresi: 228
âyetinin son cümleleri bu düþüncenin tamamen tersini kanýtlýyor:
** "Erkeklerin örfe göre kadýnlar üzerinde
haklarý gibi kadýnlarýn da onlar üzerinde
haklarý vardýr. Ancak erkekler onlardan bir
kat üstündür."
Üstünlük Tezinin Gerekçeleri
Bazý Ýslâm yazar ve düþünürleri ne derlerse
desinler, erkeðin kadýndan üstünlüðü tezi Ýslâmiyet'in temel tezlerinden birisidir. Bu tezin
doðruluðu konusunda birçok yazar ve Ýslâm
düþünürü önemli iddialar öne sürmüþlerdir.
Bizzat Hz. Muhammed'in de bu konuda
gerekçeleri vardýr. Bu gerekçeler baþlýca iki
baþlýk altýnda toplanabilir: Birincisi, kadýnýn
fiziksel olarak erkekten daha zayýf bir yapýya
sahip olmasýdýr. Ýkincisi ise, kadýnýn ruhsal ve
kiþilik yapýsýnýn kýrýlgan ve istikrarsýz
olduðudur. Þimdi bu tezleri daha yakýndan
izleyelim.
Çok Kadýnla Evlilik
Ýslâm yazarlarý, çaðdaþ toplumlarda giderek
ortadan kalkan çok kadýnla evlilik sistemini,
büyük bir gayret ve istekle savunmaya devam
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ediyorlar. Çünkü ortada tartýþýlmasý mümkün
olmayan açýk bir Allah emri vardýr. Kuran'ýn
Nisa Suresinin 3. âyetinde Allah, inananlara
þöyle sesleniyor:
** "Eðer velisi olduðunuz yetim kýzlarla
evlenip onlarýn haklarýný yemekten korkuyorsanýz, beðendiðiniz, hoþunuza giden baþka
kadýnlardan iki, üç veya dört kadýn alýn."
Buradan yola çýkan Ýslâm düþünürleri bu
emrin, insanlýk, erkeklik ve kadýnlýk için ne
kadar yararlý olduðunu kanýtlamaya çalýþýyorlar. Bu surenin son âyetinde de þunlar
söyleniyor,
** "Fakat bunlarýn arasýnda adaletsizlik
yapmaktan korkarsanýz, o vakit bir eþle veya
sahip bulunduðunuz cariyelerle yetinin.
Doðru yoldan sapmamanýz için en uygunu
budur."
Ýslâm düþünürleri bu son cümlelerden yola
çýkarak, günümüz dünyasýndaki geliþmelere
fazla aykýrý düþmemek kaygýsýyla Ýslâmiyet'in
tek eþli evliliði tercih ettiðini söylüyorlar.
Kutsal kitabýn çok kadýnla evlenme olanaðýný
tanýmasýnýn ardýndaki hikmetler zihinleri
sürekli meþgûl ediyor ve çok kadýnla evliliðin
yararlarý -bir hayli çaba harcayarak da olsaortaya konuluyor. Þimdi çok eþli evliliðin
yararlarýna bir göz atalým.
Çok Kadýnlý Evliliðin Yararlarý
Çok eþli evliliði savunanlar, bunun sosyal,
psikolojik, toplumsal, insanî yararlarýný bir bir
ortaya koymaya çalýþýyorlar. Tabii her zaman
olduðu gibi öncelikle tarihteki çok eþli evlilik
örneklerine dayanarak, bu emrin yalnýzca
Ýslâmiyet'e ait olmadýðýný göstermek istiyorlar. Tek tanrýlý bütün dinlerde erkeðin çok
kadýnla evlenmesi hükmü esas olarak geçerlidir. Eski Ahid'de Davud peygamberin çok
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sayýda kadýnla evlendiði belirtilir. Bu örnekten yola çýkarak Museviliðin çok kadýnlý
evliliði kabul ettiði söylenir. Yeni Ahid'de de
çok kadýnla evliliði yasaklayan bir hüküm
yoktur.
Birden fazla evlilik, Hýristiyan dünyasýnda
16. yüzyýla kadar normal sayýlýyordu.
Hýristiyanlýðýn ilk 300 yýlý boyunca papazlarýn bile evlenme olanaðý vardý. Çok daha
sonralarý papazlarýn, ailelerinin yanýnda yaþamalarýna izin verildi, ama piskoposluða
atandýklarýnda karýlarý manastýra kapatýlýyordu. Trullo Konsili'nden sonra din adamlarýna
evlenme yasaklandý.
Çok kadýnlý evliliðin tarihi, aslýnda, ataerkil
toplum sisteminin ortaya çýkýþýna paralel
olarak geliþmiþtir. Ýnsanlýðýn ilk dönemlerinde
geniþ aile, kadýn ve anne çevresinde þekillenmiþti. Bu toplumlar anaerkil karakterdeydiler.
Mülkiyetin henüz geliþmediði, herkesin ortaklaþa üretip ortaklaþa tükettiði bu topluluklarýn anaerkilliðinin en büyük nedeni çocuklarýn ana tarafýndan büyütülüyor olmasýydý.
Zaten babanýn kim olduðu bilinmiyordu ve
buna pek de gerek hissedilmiyordu.
Mülkiyet hakkýnýn ortaya çýkmasý, sýnýflaþmanýn geliþmesiyle birlikte erkek adým adým
ön plana çýktý. Erkeðin sahip olduðu
mülkiyetin ve buna baðlý olarak mirasýn kime
kalacaðý sorusu gündeme geldi. Mirasýn bir
sonraki nesle geçebilmesi için babanýn bilinmesi gerekiyordu. Bu ihtiyaç anaerkil toplumlarýn sonu oldu. Artýk, anne, bir erkekle iliþki
kuracak, doðacak çocuðun babasý bilinecek
ve geleceðin varisi de o olacaktý. Bütün tek
tanrýlý dinler iþte bu ataerkil dünyanýn ve
çaðýn sistemlerini kurdular. Çok doðal olarak
da erkek egemen bir düzenin ve erkek
damgalý bir ideolojinin sözcüleri oldular.
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Tarihsel geliþmesi ve arka planý bu olmasýna raðmen, Ýslâmiyet dört kadýn ile evlenme
hakkýný bir üstünlük ve saðlýk belirtisi
sayarak savunur. Bu noktada kadýnlara da hoþ
görünebilmek amacýyla, Ýslâm öncesi Arap
toplumlarýnda dörtten çok daha fazla eþle
evlenmenin serbest olduðunu oysa
Ýslâmiyet'in bunu dört ile sýnýrladýðý söylenir.
"Eðer adaletsiz davranmaktan korkarsanýz
tek kadýnla evlenin" hükmü, Ýslâm'ýn önde
gelenlerince pratikte yaþama geçirilmedi.
Zaten Kuran'ýn bir baþka yerinde de kadýnlar
arasýnda adaletli davranmak, onlara eþit
muamele etmek mümkün deðildir deniyor.
Nisa suresinin 129. ayetinde Allah Müslüman
kullarýna þöyle seslenerek onlarý rahatlatýr.
Tabii bu kullar yine erkeklerdir:
** "Kadýnlarýnýz arasýnda adil hareket
etmeye ne kadar uðraþsanýz imkâný yok
yapamazsýnýz, adilane muamele edemezsiniz.
Fakat onlardan birine tamamýyle gönül verip,
ötekini askýdaymýþ gibi býrakmayýn."
Hz. Muhammed ailesinden kadýnlar,
kocalarýnýn kendi üzerlerine kuma getirmelerine razý olmadýlar. Kýzlarýnýn tek eþ olarak
kalmalarýný saðlamak için Hz. Muhammed
önlemler aldý. Kýzý Zeynep'i evlendirirken,
damadýna baþka bir kadýn almamasýný tembihledi, bu isteði de yerine getirildi. Yine kýzý
Fatma'nýn kocasý Hz. Ali'nin, bir baþka kadýn
almaya kalkýþmasýna tepki göstererek bu
evliliðe engel oldu. Çünkü bir kadýn için,
kocasýný baþka bir kadýnla paylaþmanýn ne
kadar acý olduðunu biliyordu. O'nun þu sözleri gerçeðe, çok kadýnla evlilik tezlerinden
daha yakýndýr: "Bir kadýný aþaðýlamak istiyorsan evine (evlendiðin kadýnýn üstüne) baþka
bir kadýn daha al."
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Hz. Muhammed'in kýzlarýndan sonra torunu
da, çok kadýnla evliliði yararlý bulmayýp
üstüne kuma getirilmesini reddetmiþtir. Torun
Âmine, kocasýna evlenmeden önce, evlilik
sözleþmesinin bir koþulu olarak, baþka kadýnlarla iliþki kurmamasýný, baþka kadýn almamasýný ve böyle bir iþe giriþtiði anda, kendisini boþamýþ saymasýný kabul ettirmiþtir. Fakat
bununla da kalmamýþ, ona ev idaresiyle ilgili
her kararý kendisiyle birlikte almak ve harcamalar bakýmýndan kendisine hiçbir suretle
karýþmamak zorunluluðunu da, evliliðin bir
diðer þartý olarak kabul ettirmiþtir. Ýslâmiyet
öncesi Arap kadýnlarýnýn evlenme ve boþanma
konusunda daha inisiyatifli olduklarýna iliþkin
bilgiler vardýr.
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bir zamana baðlý olan nikâhtýr. Bu nikâhtan
amaç, beþ, on gün gibi bir zaman kadýndan
faydalanmaktýr. Ýslâm'ýn ilk devirlerinde bir
zaruret üzerine bazý gazalarda Muta'ya izin
verilmiþti. Fakat Hayber'de izin verilmeyip
yasak edildi. Mekke'nin fethi seferinde bir
kez daha izin verilip Vedâ haccýnda kati
surette yasaklandý."
Günümüzde Muta, belli ülkeler dýþýnda
artýk Ýslâm dünyasýnda uygulanan bir cinsel
iliþki biçimi ya da geçici evlilik olmaktan çýkmýþtýr. O günün dünyasýnda, erkek egemenliði
yaðmalanan kadýndan faydalanmayý doðal
kabul ediyordu. Zamanla bu uygulama kalktý.
Dört kadýnla evlilik ve ilave olarak cariye
olanaðý yeterli görüldü.

Geçici Evlilik (Muta)
Araplarda Kadýna Nasýl Ýsim Konulur
Müslüman erkeðin ihtiyaç duymasý halinde
dört kadýnla evlenenebilmesi, özellikle Hz.
Muhammed'in yaþadýðý çaðda ve Ýslâm
ortaçaðýnda yeterli olmamýþtýr. Bu yüzden
Kuran, Müslüman erkeklere ayrýca cariyelerle
cinsel iliþki kurma ve ihtiyaçlarýný bu yolla
giderme imkânýný da tanýmýþtýr. Ama Ýslâm
erkeði için böylesine geniþ olanaklar da tatmin edici bulunmamýþ, Muta adý verilen bir
tür geçici evliliklere baþvurulmuþtur.
Diðer kavimlerin üzerine Ýslâmiyet'i kabul
ettirmek ve yaðma yapmak amacýyla düzenlenen gaza seferlerinde erkekler bir süre
karýlarýndan ayrý kalýyorlardý. Üstelik
kazanýlan zaferler sýrasýndaki yaðmalarda
maðlup aþiretin kadýnlarý da pay ediliyordu.
Hz. Muhammed'in bazý eþleri de kazanýlan bu
zaferlerden elde edilmiþti. Ýslâm öncesi Arap
dünyasýnda savaþlar sýrasýnda ele geçirilen
kadýnlar, cinsel amaçlarla geçici bir süre kullanýlýrdý. Buna muta adý verilirdi. Sahihi
Buhari'de muta þöyle tanýmlanýyor: "Belirli

Kimi araþtýrmacýlara kalýrsa sorun yalnýz
kadýný örtmek veya açmak deðil, sorun kimlik
ve kiþilik sorunudur, örtünme, peçe bunlarýn
yanýnda zurnanýn son deliðidir. Bu iddiayý
öne sürenler, söylemlerini güçlendirmek için
Araplarda kadýnlarýn adlarý olmadýðýný,
kadýnlara ya bir sayý (numara) ya da tip ve
fizyolojik görünümlerine göre bir takým
sýfatlar verilerek ad konulduðunu örnekler
vererek açýklýyorlar... Örnekler þöyle:
Elif: Arap alfabesinin birinci harfi, ayný
zamanda Arap rakamlarinda (1) bir rakamýný
ifade eder
Saniye: Sani Arapça iki demektir. Doðan
ikinci kýza Saniye adý verilir (Osmanlýcada da
saniye ikinci demekti)
Tilte: Telat veya selâseden türemedir
Üçüncü demektir. Bu isim Anadoluda pek
görülmez ama Harran'daki Araplarda çokça
rastlanýr.
Rabia: Arapçada dört demek olan "raba"
dan türetilmiþtir ve dördüncü demektir.
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Anadoluda yaygýn bir addýr, çile çekmiþ bir
Ýslâm kadýnýn adýdýr.
Hamse: Arapça beþ demektir Bu isim
(Hamse) Harran yöresi Araplarý dýþýnda
Anadoluda pek kullanýlmaz.
Sitte: Harran'da yaygýn bir isim olan Sitte
Arapçada altý demektir
Sabe: Arapça yedi demektir, bu kelime çok
deðiþiklik geçirmiþ Sabiha olmuþ, Kimi
yörelerde Sabuha olarak kullanýlýyor.
Araplar 7 sayýsýndan sonra ad koyma
geleneklerinde rakam deðil daha baþka yollar
bulmuþlar. Örneðin her zaman ilk doðan kýza
Elif adý konmaz, Bazen de Ayþe adýný
koyarlar, eve ilk gelen kýza evin iaþe iþlerini
çekip çevirecek gözüyle bakýldýðý için Ayþe
adý konulur, bazen aþ piþirme beklendiði için
Avvas adý konuþulur.
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na ve tarzýna özenen kadýnlarýmýz tarafýndan
da gözden geçirilmesini dilerim. Türk gibi
yaþamak, Anadolu kültürü ile yaþamak kadýn
kiþiliði ve onuru için önemli bir aþamadýr.
Kadýn, Gayrimüslimle Evlenemez.
Erkek Evlenebilir.
Erkeðin evlenmedeki üstünlüklerinden
birisi de diðer tek tanrýlý dinlerden kadýnlarla
evlenebilmesidir. Müslüman kadýn ise,
Hýristiyan veya Yahudi erkekle evlenemez.
Ýslâm hukukunda Müslüman bir erkek
gayrimüslim bir kadýnla evlenebilir. Ancak bu
kadýnýn kitaplý (Yahudi veya Hýristiyan)
olmasý þarttýr. Ateþe, güneþe, yýldýzlara ve
putlara tapan kadýnla evlenemez.
Ýslâm'da Boþanma

Bu bilgilerin ýþýðýnda hakikaten kadýnýn
Arabistan'da veya Araplarda kimlik ve kiþilik
sorunlarýnýn örtünme, peçe ve çarþafa girmeden daha öncelikli olduðu düþünülebilir.
Anadolu'da kadýn numaralandýrýlmaz ve sýfatla çaðýrýlmaz,

Ýslâm ailesinde boþanma hakký sadece erkeðe verilmiþtir. Kuran'da bu hükmü pekiþtiren
çok sayýda âyet yer alýr. Ýslâm'ýn her hükmünü kararlýlýkla savunan yazar ve düþünürler, boþanma yetkisinin erkekte olmasýnýn
ardýndaki hikmetleri araþtýrmaya büyük önem
verirler. Kadýnýn þahitlik ve mirasta erkeðin
yarýsýna eþit olmasýnýn sebeplerini tartýþýrken
öne sürülen gerekçeler, bu noktada yeniden
gündeme gelir. Kadýnýn duygularýyla hareket
etmesi, çabuk parlayýp çabuk sönmesi,
erkeðin ise mantýk ve aklýyla hareket etmesi
ve muhakeme yeteneðinin üstünlüðü, boþanma konusunda da öne sürülür. Erkeðin nasýl
dört kadýn almaya hakký varsa istediði kadýný
boþamaya da hakký vardýr.

Türklerde ve Anadolu'da kadýn bir þahsiyettir, bir kimliðe sahiptir. Hanýmaðadýr, haným
efendidir, kraliçedir, Tanrýçadýr. Arap kültürünün ikinci plana ittiði numaralý veya sýfatlý
bir nesne deðildir. Bu bilgilerin, Arap yaþamý-

Vahyolunan bütün âyetlerde boþanmanýn
erkek tarafýndan gerçekleþtirileceði belirtilir.
Kadýnýn bu konuda hiçbir inisiyatifi yoktur.
Kuran, daha çok boþanma iþlemini yerine
getirecek olan erkeðin, bu boþanma sýrasýnda

Erken doðan prematüre kýza Hadice adý
verilir. Hadice Arapçada erken doðmuþ prematüre kýz anlamýna gelir. Çelimsiz ve ufak
tefek doðan kýzlara Fatma adý verilir, Fatma
Arapçada süt yanýðý, süt kesiði anlamina gelir. Koyu renkli doðan kýzlara esmer anlamýna
gelen Semra adi verilir. Biraz açýk renkli ise
aydýnlýk açýk anlamýna gelen Zehra adý verilir.
Ýyice beyaz tenli ise Beyza adý verilir
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nelere dikkat etmesi gerektiði üzerinde durur.
Boþanmanýn muhatabý erkektir.
Erkek karýsýndan boþanmaya karar verdiði
zaman ona bir kez boþ ol demesi yeterlidir.
Boþ ol sözcüðü erkeðin kadýný boþadýðýnýn
ilanýdýr. Ancak, bu boþanma iþleminin nasýl
gerçekleþtirileceði bazý kurallara baðlanmýþtýr.
Erkek ve kadýn tarafýndan birer adil tanýk
bulunacak ve bu tanýklar boþanma iþleminin
gerçekleþtirilmesi, kadýna mehrinin ödenmesi,
kadýnýn iddet zamanýnýn hesap edilmesi gibi
konularda alýnacak önlemleri kararlaþtýracaklardýr. Erkek bir kere boþ ol dedikten sonra
eðer karýsýný yeniden alýrsa evlilik devam
eder. Ýkinci kez boþ ol der ve yeniden alýrsa
yine sorun yoktur. Üçüncü kez boþ ol demesi
ise Ýslâm hukukunda yeni bir durumun ortaya
çýkmasýna neden olur. Artýk kadýn kocasýna
dönemez.
Boþanma sýrasýnda erkeklerin zalim davranmamalarý konusunda yapýlmýþ bazý uyarýlar
da vardýr:
** "Ey peygamber kadýnlarý boþayacaðýnýz
zaman iddetleri (boþanan kadýnýn gebe olup
olmadýðýnýn saptanabilmesi ve yeniden
evlenebilmesi için beklemesi gereken süre)
vaktinde boþayýn; iddet zamanýný da iyice
sayýn... Onlarý evlerinden çýkarmayýn; onlar
da çýkmasýnlar; meðer ki apaçýk fuhuþ iþlerlerse baþka... Zamanlarýný doldurunca onlarý
güzel tutun ve güzel ayrýlýn. Aranýzdan iki
adil kimseyi tanýk tutun. Kadýnlarýnýzýn
aybaþlarýndan kesilip kesilmediklerine þüpheye düþerseniz onlarýn iddet zamanlan üç
aydýr, henüz aybaþlarý baþlamamýþ olanlarýn
da bu kadardýr; gebe kadýnlarýn zamanlarý
doðurunca sona erer. O kadýnlarý gücünüz
yettiði derecede, kendi oturduðunuz yerde
oturtun; onlarý sýkýþtýrarak zarar vermeyin.
Gebe olanlara doðuracaklarý zamana kadar
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nafakalarýný verin; çocuklarýnýzý emzirirse
ücretlerini ödeyin; bu iþlerde güzelce anlaþýn,
aranýzda bir güçlük çýkarsa çocuðu bir baþka
kadýn emzirir." Talâk Suresi, 1-6
Bu âyetlerde boþanmaya iliþkin birçok
hüküm yer almaktadýr. Birinci hüküm, boþanma iþlemini erkek yapacaktýr. Bu iþ için iki
adil tanýk tutulacaktýr. Erkek boþanmanýn
hemen ardýndan evlenebilir, kadýn ise erkekten gebe olup olmadýðýnýn anlaþýldýðý ana
kadar, baþka birisiyle evlenemez. Eskiden
gebeliðin saptanmasý daha uzun zaman aldýðý
için, kadýnlar en az üç ay boþanamýyorlardý.
Kadýnlara fazla zulüm etmemeleri konusunda erkeklere uyarýlar da vardýr. Ayrýca çocuk
babanýndýr, bu âyetlerde açýkça dile getiriliyor. Eðer kadýn doðurduktan sonra çocuðu
emzirirse, erkeðin kendisine bir ücret ödemesi
gerektiði emrediliyor. Eðer çocuðun annesiyle
baba arasýnda anlaþmazlýk çýkarsa, baba
çocuðu alýp bir baþka kadýna emzirtiyor.
Yine Bakara suresinde boþanmanýn nasýl
olacaðý þöyle dile getirilir:
** "Kendisine dokunmadýðýnýz, yahut
mehirlerini kararlaþtýrdýðýnýz kadýnlarý boþamakta size vebal yoktur. Onlara zengin olanýn
gücü yettiði kadar bir þeyler vermesi gerektir.
Öyle bir þey verin ki örfe uygun olsun. Bu iþ,
iyilik edenler için bir vazifedir. Eðer onlarý
dokunmadan boþarsanýz, fakat mehir belirtmiþseniz, o mehrin yarýsý kadýnýndýr. Ancak
kendileri veya nikâhýn düðümünü elinde
tutanlar mehrin bütününü baðýþlayabilir.
Sizin baðýþlamanýz sakýnmaya daha yakýndýr.
Aranýzdaki üstünlüðü unutmayýn."
Bakara Suresi 24
** "Boþanan kadýnlar üç aybaþý temizlenme
zamaný beklerler ve ahirete inanýyorlarsa,

SEVGÝ DÜNYASI

Allah'ýn döl yataklarýnda yarattýðýný
gizlemeleri helâl olmaz. Kocalarý bu zaman
içinde barýþmak istiyorlarsa almaya tam haklarý vardýr." Bakara Suresi: 23
Ýslâm hukukunda erkeðin karýsýna bu müracaatýna, aile düzeni için o kadar önem verilmiþtir ki, kadýn inat ederse, kadýnýn muhalefetine önem verilmeyip erkeðin müracaatýna ve
boþanmanýn sona ermesine hükmolunur.
Ýslâm hukukunda, boþanmadan farklý olarak
bir ayrýlma biçimi daha var. Hz. Muhammed'in yaþadýðý dönemde de uygulanan bir eski
Arap âdeti, bizzat Peygambere yapýlan baþvuru nedeniyle Kuran'a geçmiþtir. "Zýhar" denen
bu adet, bu âyetle birlikte yeni bir içeriðe
kavuþmuþ oldu. Çeþitli din kitaplarýna da
konu olan "Zýhar"ýn öyküsü þöyle geliþti:
Bu cümle eski bir Arap geleneðinde kullanýlýrdý. Bir Arap erkeði karýsýna "Seni anam
gibi tanýyorum" derse onu terk etmiþ sayýlýrdý.
Kadýn boþanmýþ olmaz, yine bir eþ olarak
kalýr, fakat artýk bir daha kocasýyla iliþki
kuramazdý. Bu harekete "zýhar" denilirdi. Ýþte
yine böyle bir olay olmuþ, Müslüman erkeklerden Samit oðlu Evs, karýsý Havle'ye böyle
söylemiþti. Evs, ihtiyarladýðý, bu yüzden
sinirli olduðu için böyle davranmýþtý. Bir gün
karýsý kendisinden bir þey istemiþti. O da
bunun üzerine karýsýna kýzmýþ, "Senin sýrtýn,
bana anamýn sýrtý gibi olsun," demiþti. Bu
Zýhar'dý. Evs, bir süre sonra yaptýðýna piþman
olmuþtu. Karýsýný yanýna çaðýrdý. Kadýn ona
Allah ve Peygamberi hüküm verinceye kadar
yanýna gelemeyeceðini ve Peygambere danýþmasýný söyledi.
Peygamber böyle bir sorunla ilk defa
karþýlaþmýþtý. Bu konuda bir vahiy
indirilmediðini ve kocasýnýn ona haram
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olduðunu söyledi. Kadýn kocasýnýn kendisini
boþamadýðýna yemin etti. Hz. Muhammed,
yine de kadýna kocasýnýn haram olduðunda
ýsrar etti. Kadýn Allah'a vahiy indirmesi için
yalvarýp dua etti. Kadýn, Peygamberin yanýndan henüz ayrýlmýþtý ki, vahiy indi. Hz.
Muhammed, adamý çaðýrttý, oruç tutmasýný
veya kefaret ödemesini söyledi. Evs, fakirliðinden ve halsizliðinden söz açýnca, kefaretini Peygamber ödedi ve karýsý ile birleþmesini saðladý.
Vahiyde Allah þu emirleri verdi:
** "Ey Muhammed! Kocasý hakkýnda
seninle çekiþen ve Allah'a þikâyette bulunan
kadýnýn sözünü Allah iþitmiþtir. Allah sizin
konuþmanýzý iþitiyordu. Çünkü Allah duyar ve
görür. Ýçinizden karýlarýna 'zýhar' yapanlar
bilsinler ki, karýlarý onlarýn analarý deðildir.
Analarý onlarý doðuran kadýnlardýr. Þüphe
yok ki onlar çirkin ve yalan bir laf ediyorlar.
Karýlarýna 'zýhar' yapýp sonra dediklerinden
dönenlerin eþleriyle temas etmeden önce bir
köle azad etmeleri gerekir... Kimin buna gücü
yetmezse ailesiyle temas etmeden önce
fasýlasýz iki ay oruç tutmasý lâzýmdýr. Buna da
gücü yetmeyene altmýþ yoksulu doyurmak
düþer." Mücadile Suresi 1-4
Çeþitli Müslüman ülkelerde kadýnlar
"belki bir deðiþim saðlarýz" umuduyla
çaba gösteriyorlar. Bu bölümde
örneklerle bu çabalardan ve
karþýlaþtýklarý zorluklardan söz edeceðiz.
Liberal görüþlü bir ailenin kýzý olan Nahed
Selim 1953 Mýsýr-Dakhalia doðumlu. Nahed
Selim 1979 yýlýnda Kahire Üniversitesi Ýngiliz Dili bölümünü bitirdikten sonra Hollanda'ya yerleþti. Çeþitli gazetelerde köþe yazarlýðý
ve çevirmenlik yapan Selim'in Ýslâmiyet ve
kadýn konusunda çeþitli kitaplarý var.
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Ýçeriði hakkýnda bilgiler vereceðimiz
kitabýn 2003 yýlýnda yapýlan Hollandaca
baskýsýnda adý "Peygamber'in Eþleri". Ayný
kitap 2004 yýlýnda "Peygamber Eþleri ve
Kuran Kadýnlar Hakkýnda ne Söyler?" baþlýðý
ile yeniden basýldý. Kitabýn Alman Piper
Yayýnevi tarafýndan yapýlan baskýsýndaki adý
çok çarpýcý: "Nehmt den Männern den
Koran" Çevirisi þöyle: "Kuran'ý Erkeklerin
Elinden Alýn"
Nahed Selim kitabýnda, Kuran'ýn içerdiði
mesajýn, nasýl bilinçli olarak kadýnlar aleyhine
yorumlanmýþ olduðunu ve hâlâ da yorumlandýðýný örneklerle açýklýyor. Kadýnlara
yönelik sert giyim kurallarýndan, kadýn aleyhine düzenlenmiþ miras hukukuna ya da
erkeklere eþlerini keyiflerine göre cinsel obje
olarak kullanma izni verilmesine kadar, âyetlerin, kadýnýn durumunu zorlaþtýran tüm
yorumlarý, yazarýn eleþtirisine hedef oluyor.
Nahed Selim, bunun sorumlusunun baþta
erkekler olduðunu belirtiyor, erkeklerin daha
Ýslâm'ýn ilk dönemlerinde, Hazreti
Muhammed'in ölümünün ardýndan, çeþitli
kurnazlýklarla kadýnlarý Allah tarafýndan
verilen haklarýndan mahrum ettiklerini,
gözlerini korkuttuklarýný ve kendi görüþlerini
empoze ettiklerini savunuyor.
Nahed Selim eleþtirisinde, Ýslâm'ýn en üst
düzey otoritelerini sorgulamaktan, hattâ
Hazreti Peygamber'i bile buna dahil etmekten
çekinmiyor. Buysa Ýslâm dünyasýnda bir
tabuyu yýkmak anlamýna geliyor. Nahid
Selim, Ýslam'ýn kurucusunun sözde kadýn
aleyhtarý beyanlarýný tartýþýrken, daha sonraki
dönemlerde ilâhiyatçýlarýn kendi çýkarlarý
için, bazý ifadeleri Hz. Muhammed'e yakýþtýrmýþ olduklarýna hep iþaret ediyor.
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"Bunu kölelik müessesesiyle kýyaslýyorum.
Kuran köleliliði tasvip etmiyor ve kölelere
haklar tanýyor ama buna raðmen köleliði
kaldýrmadý. Modern dünyada artýk kölelik
yok ve hiç kimse, sadece Kuran'da yeri var
diye kölelilik müessesini yeniden canlandýrmayý talep etmiyor. Ayný þey kadýnlarýn durumu için de geçerli olmalý: O zamanýn toplumlarýna yönelik âyetler, günümüzde önem taþýmamalý. Çünkü bu, toplumun geri kalmasýna
yol açýyor."
Nahed Selim kitabýnýn birçok bölümünü
Peygamber'in eþlerine, Ýslâm'ýn ilk dönemlerinde sahip olduklarý yüksek ve saygýn konuma ayýrýyor ve onlarýn Ýslâm dünyasýnýn
özgür düþünen baðýmsýz kadýnlarý için örnek
teþkil ettiðini vurguluyor. Bu nedenle
Hollandaca özgün baskýsýnda "Peygamber'in
Eþleri". adý verilmiþ kitaba. Alman Piper
yayýnevinin kitaba koyduðu iddialý "Kuran'ý
Erkeklerin Elinden Alýn" adýna raðmen,
Selim'in eseri özendirici bir metin.
Yazarýn eleþtirileri radikal ve þimdiye dek
bu tarzda dile getirilmeyen birçok bakýþ
açýsýný ortaya atýyor. Yazarýn bazý görüþleri
somut teolojik temellere dayanmasa da, bu
görüþler çok cesurca ve çoktan zamaný gelmiþ
bir tartýþmaya zemin oluþturuyorlar. Getirdiði
tüm eleþtirilere karþýn Nahed Selim
Ýslâmiyet'e olan inancýndan vazgeçmiyor.
Ýslâmî kesimin ve Ýslâmcýlarýn, kadýn
sorunlarýna gösterdiði gecikmiþ ilgi ise
kendine güvenen kadýnýn bu hareketler içinde
kendisini hiç kanýtlayamadýðý anlamýna
gelmiyor. Ayrýca son yýllarda kadýnla ilgili
genel kaný da deðiþti: Ýslâmcýlar da kadýnýn
bilimsel, kültürel, sosyal ve siyasî birikiminden etkin biçimde yararlanmalarý gerektiðinin
bilincine vardýlar.
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Ancak tüm bunlara raðmen, kadýn hak
ettiði konuma henüz kavuþamadý. Bu nedenle
kadýn haklarý savunucusu Dr. Mona Jakin,
"Ýslâmî hareket içinde, artýk çok sayýda kadýn
yer alsa bile kadýnýn konumu gereken düzeye
ulaþamamýþtýr. Bu durumun sorumlusu ise
tüm yönetim mevkilerine egemen olan erkeklerdir!" þeklinde gecikmiþ itirafta bulunuyor.
Akademik eðitime ve ileri kültür seviyesine
sahip birçok kadýn da bu yüzden, Ýslâmî
hareket içinde yüksek mevkilere gelmeyi
baþaramadý. Eðitimli ve kültürlü bu kadýnlar,
-hâlâ erkek egemen anlayýþ geçerli olduðu
için- kendilerinden daha az kalifiye olan
erkeklerle rekabette bile zorlanýyorlar.
Her türden Ýslâmî hareket kadýnýn potansiyelinin farkýna vardý ama bu potansiyeli
kullanmada gönülsüz davranýyor. Gerek ýlýmlý
gerekse aþýrý Ýslâmî hareketler, her ne kadar
programlarýnda "kadýnýn iþ hayatýna entegrasyonu"nu vurgulasalar da, genel olarak
hareket içinde kadýnlarýn önemli mevkilere
gelmeleri yönünde gönüllü olarak pek bir þey
yapmadýlar.
Ýslâmî hareket içinde kadýnýn rolünü etkin
hale getirmek, bu rolü yok sayan, kadýn düþmaný geleneklerin tozunu silkelemek için
cesur ve ciddi bir düþünsel çaba gerekiyor.
Ýslâmî düþünce ve hedeflere, kadýn-erkek
eþitliðine dayalý yenilikçi bir bakýþ açýsýnýn
eklenmesi þart. Kadýnýn rolünün ve etkinliðinin artmasý, her alanda dengeyi saðlayacaðý gibi, bu hareketlere ve topluma faydasý
olacak bir enerji de yaratacaktýr.
Ýstatistiklere göre Arap ülkelerinde kadýnlar,
eðitimde önemli bir aþama kaydettiler. Bu
durum da, kadýný kazanmanýn ve kararlara
dahil etmenin gerekliliðini ortaya koyuyor.
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Ayrýca Ýslâmî hareketlerin, bünyelerinde
kadýn kollarýnýn bulunduðunu ifade etmeleri,
kesinlikle yeterli deðil. Kadýnýn rolünün
sadece görüntüde iyileþtirilmesi yetmez, sözleri eyleme geçirme zamaný çoktan geldi!
Osmanlý Devleti'nde Orta Asya Türklerinin,
Türkmenlerin getirdiði Þamanist ve Animist
geleneklerle karýþmýþ ýlýmlý, hoþgörülü bir
Müslümanlýðýn hüküm sürdüðünü görüyoruz.
Ancak Yavuz Sultan Selim'den sonra hýzlanan
Sünnileþtirme politikasý sonucunda Osmanlý
devleti bir þeriat devleti haline gelmiþtir.
Bireylerin haklarýndan söz edilemeyen
Osmanlý yönetim anlayýþýnda kadýn haklarýnýn
olup olmadýðýný sorgulamak pek anlamlý
deðildir. Kýz erkek ayrýmý belirgindir; kadýn
mirasýn yarýsýndan pay alýrken, iki kadýnýn
þahitliði bir erkeðinkine eþ deðer kabul
edilmektedir. Kadýn eðitimin de dýþýndadýr;
ancak dinî tedrisatta kýz ve erkek ayrýmý yoktur. Þeyhülislamlýða baðlý, þeriat hükümlerine
dayalý ilkel din eðitiminden baþka bir þey vermeyen, 9 yaþýna kadar çocuklarýn devam edebildiði "sübyan okullarý" kýz çocuklarýn alabildiði yegâne eðitimdir.
Batýlý kadýnýn sosyal ve siyasal hak mücadelesi verdiði dönemlerde, Osmanlý Devleti'nde kadýn sosyal yaþama katýlmak bir yana,
sokaða çýkma hakkýndan bile mahrumdur.
Osmanlý'da kadýnýn statüsü Tanzimat döneminde tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. Bu süreçte
statüde farklýlýk oluþturmayan tartýþmalar II.
Meþrutiyet dönemi geliþmelerinin hazýrlayýcýsý olmasý açýsýndan önemlidir. 1839
Gülhane Hatt-ý Hümayunu, din, ýrk ya da cins
ayrýmý gözetmeksizin eþitlik çerçevesinde
bireysel haklarýn güvence altýna alýnmasý yolunda atýlan ilk adým oldu. Bu devirde 1878'e,
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2. Abdülhamid'in Meclis-i Mebusan'ý kapatmasýna kadarki yaklaþýk 40 yýllýk süre içinde,
kadýn-erkek eþitliði konusunda önemli hukuksal deðiþiklikler yapýldý; örneðin nikâh akitlerinin resmî kayýtlara geçirilmesi, kýz çocuklarýnýn kendi hür iradeleri ile baþlýk parasý
ödenmeden evlenebilmesi, arazi kanunnamesinde kadýn ve erkek varislere, görece de
olsa, eþitlik getirilmesi gibi. Kadýnlarýn
giyim-kuþamlarýna iliþkin yayýnlanan yasakçý
kararnamelere, bu konudaki polisin yetkilerine karþýn, özellikle giyim kuþam alanýnda
geleneksel baskýlar gevþemeye baþlamýþtý.
Türk Kadýnýna Haklarýnýn Verilmesi
1923 yýlýnýn Ocak ayýnda Atatürk þöyle
diyordu: "...Þuna inanmak gerekir ki,
yeryüzünde gördüðünüz her þey kadýnlarca
yapýlmýþtýr...Bir toplum, onu oluþturanlardan
yalnýz birinin ihtiyaçlarýnýn kazanýlmasý ile
yetinirse, o topluluk yarýdan çok güçsüzlük
içinde kalýr. Bir ulus ilerlemek ve uygarlaþmak isterse, özellikle bu noktayý temel olarak
benimsemek zorundadýr. Kadýnlarýmýz da bilgin olacak ve erkeklerin geçtiði bütün öðrenim derecelerinden geçeceklerdir. Sonra
kadýnlar, toplumsal hayatta erkeklerle birlikte
yürüyerek birbirlerinin yardýmcýsý ve
destekçisi olacaklardýr..."
Cumhuriyetin kurulmasýyla kýsa bir zaman
önce, gerek I. Dünya Savaþý'nýn, gerekse
Kurtuluþ Savaþý'nýn yaralarý bile kapanmadan
Atatürk tarafýndan ortaya atýlan bu görüþleri,
tarih o güne kadar hiç bir baþkomutan ve
devlet adamý aðzýndan duymamýþtý.
Atatürk'ün dediklerinde ne denli içten olduðu
çok kýsa zamanda anlaþýlacaktý. 1924 yýlýnda
kabul edilen Tevhid-i Tedrisat kanunu ile, iki
cinsin eþit öðretim imkanlarýndan yararlanabilme hakký, Almanya'da 1908 yýlýnda,
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Çin'de 1923'lerde ve Mýsýr'da 1929'larda
saðlanabilmiþtir. Bu üç ülkede de bu hak
kadýnlarýn uzun uðraþýsý sonucu alýnmýþtýr.
Atatürk, aradan iki yýl geçmeden, Türk
Medenî Kanunu'nu Meclisten geçirdi. Bu,
Atatürk ve arkadaþlarý için kanun önünde
erkek ve kadýnlarý eþit kýlmak yolunda çoktan
verilmiþ bir sözün gerçekleþtirilmesi idi.
Fakat bunu daha ötesinde, bu simge ile
Türkiye bütün dünyaya "çaðdaþ medeniyet
düzeyine" ulaþmýþ olduðunu kanýtlamak istiyordu. 4 Ekim 1926 tarihli Türk Medenî
Kanunu ile Türk kadýnýna saðlanan haklar, bir
önceki asýr Avrupasý'nda olduðu gibi kadýnlarca, bir mücadele sonunda kazanýlmýþ deðildir.
Bu haklar, bir dehanýn ve onunla iþbirliði
eden gerçek aydýnlarýn sayesinde ve dünya
tarihinde ilk kez kendiliðinden ama altýný
tekrar çizelim, bir lütuf olarak deðil bir hak
olarak verilmiþtir.
Daha 1923 yýlýnda Konya'da kadýnlarla
yaptýðý bir konuþmada Atatürk þöyle diyordu:
"Dünyanýn hiç bir yerinde, hiç bir memleketinde, Anadolu köylü kadýnýnýn üstünde kadýn
çalýþmasýndan söz etmek imkâný yoktur ve
dünyada hiç bir milletin kadýný "ben Anadolu
kadýnlarýndan daha çok çalýþtým, milletimi
kurtuluþ ve zafere götürmek için Anadolu
kadýný kadar hizmet gösterdim" diyemez...
Erkeklerimizin teþkil ettiði ordunun hayat
kaynaklarýný kadýnlarýmýz iþlemiþtir.
Memleketlerimizin varlýk sebeplerini hazýrlayan kadýnlarýmýz olmuþ ve olmaktadýr..." Bu
inancýn ürünüdür ki Türk kadýný çok kýsa bir
zaman sonra çalýþma alanlarýnýn her dalýnda
baþarý ile görev yapabilme durumuna
gelmiþtir.
Amerika Birleþik Devletleri'nde 1787'de
seçime katýlma hakkýný saðlayabilmek için
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mücadeleye baþlayan Amerikan kadýný, ancak
1860'da ve sadece Wyoming Eyaletinde bu
hakký elde ederken, Atatürk 1925 yýlýnda
Kastamonu' da yaptýðý konuþmada þöyle
diyordu: "... þüphe yok ilerleme adýmlarý,
iki cins tarafýndan, beraber arkadaþça atýlmak
ve ilerleme ve yenilikle birlikte, merhalelerde
aþmakla mümkündür. Böyle olursa inkýlâb
baþarýlý olur. Her halde daha cesur olmak
lüzumu açýktýr."

yine Ata'nýn önderliðinde gerçekleþtiriliyordu.
1935 yýlýndaki ilk mecliste, biri köylü olan
tam 18 milletvekili kadýn vardý. Kadýnlarýn
parlamentoda sayýca en çok temsil edildikleri
dönemdi bu. Gül Haným Çine, 1934 de ilk
kadýn muhtar, Müfide Ýlhan 1950'de
Mersin'de ilk kadýn Belediye Baþkaný, Türkân
Akyol 1971'de Saðlýk Bakaný olarak, ilk
kadýn bakan, Tansu Çiller ise 1993'te
Türkiye'nin ilk kadýn baþbakaný oldular.

Bundan beþ yýl sonra da benimsetmeye
çalýþtýðý fikirlerinin sonucu olarak belediye
seçimlerinde kadýna seçme ve seçilme hakký,
yasal olarak veriliyordu. Bu tür bir hak
sunuluþuna hiç bir ülkede rastlamak imkaný
yoktur. Günümüzden 89 yýl önce 1925 yýlýnda
Ýnebolu'da Atatürk örtülen kadýnlarla ilgili
olarak þöyle demekteydi: "... Onlar yüzlerini
cihana göstersinler ve gözleri ile cihaný,
dikkatle görebilsinler. Bunda korkacak bir þey
yoktur. Önemli olarak þunu ihtar edeyim ki,
bu halin muhafazasýnda inat ve taassup,
hepimizi en az kurbanlýk koyun olmak istidadýndan kurtaramaz."

Türk kadýný, meslekî alandaki eþit haklarýný
ise, çok daha önce, Cumhuriyet in ilanýndan
sonra elde etti. Hukuka 1921'de, týbba ise
1922 yýlýnda girdi. Haydarpaþa Týp
Fakültesi'ne ayný yýl 7 kýz öðrenci kaydedildi.
Ýlk kýz öðrenci 1927'de diploma aldý. Saðlýk
ve Sosyal Bakanlýðý da 1930'dan itibaren
kadýnlara görev vermeye baþladý.

1933 yýlýnda ilk kez belediye seçimlerinde
oy verme ve alma hakkýný kullanan kadýnlar,
belediye ve ihtiyar meclise seçilerek dünyaya
kendilerini gösteriyor ve kendileri de dünyayý
baþka bir açýdan göstermeye baþlýyorlardý. Bu
ilk denemeden bir yýl sonra 1934 yýlýnda,
Teþkilatý Esasiye Kanunu'nun 10. maddesi;
"22 yaþýný bitiren kadýn, erkek her Türk, milletvekili seçme hakkýný haizdir" þeklinde, 11.
maddesi de; "30 yaþýný bitiren kadýn-erkek
her Türk, milletvekili seçilebilir" þeklinde
deðiþtiriliyordu. Danimarka'da 1850'lerde
baþlayan ve 1915'de ilk kadýn üyenin parlamentoya girmesi ile sonuçlanan 65 yýllýk
savaþ ürünü seçim hakký, Türkiye'de böylece,
adeta karþýt gruplara karþý bir oldu-bitti ile

Sadece Türk kadýnýn deðil, tüm Türkleri ve
hattâ pek çok ülkenin insanlarýný þaþkýna
çeviren hýzlý deðiþimler, þüphesiz Türkiye'nin
sosyo-ekonomik yapýsýný da kökünden sarsmaktaydý. Atatürk; bu konuda þöyle diyordu:
"Bugünün analarý için gerekli vasýflarý taþýyan
evlat yetiþtirmek, evlatlarýný bugünkü hayat
için faal bir organ haline koymak, pek çok
yüksek niteliklerin sahibi olmaya baðlýdýr.
Bundan dolayý, kadýnlarýmýz, hattâ erkeklerden daha çok aydýn, daha çok feyizli, daha
fazla bilgili olamaya mecburdur. Eðer gerçekten milletin anasý olmak istiyorlarsa, böyle
olmalýdýr..." Atatürk bu sözleri ile yeni bir
nesil yapmak için, onun anasýndan iþe baþlamayý uygun buluyordu. Böylece de hiçbir
milletin kadýnlýk tarihinde görülmeyen kesin
ve belirli bir bölümüyle Türk kadýnýnýn
yaþamýný; Cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyet
Yýllarý diye ikiye ayýrýyor ve sosyal yapýmýzý
da kökünden silkeleyebiliyordu.
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Görülüyor ki on yýl gibi kýsa bir zamanda,
pek çok ulusun kadýnlarýnýn asýrlarca direnmesinden sonra saðlanan haklar, Türk kadýnýna deðil, gerçekte kadýn nesline karþý gösterilen yiðit ve en gerçekçi bir tutum olmuþtur.
Bilindiði gibi istiklâl mücadelesi yapan ülkeler nasýl Ata'yý bir komutan, bir siyasî lider
olarak benimsemiþlerse, kadýn haklarý için
verdiði üðraþ ile de, onu bir reformist olarak
kabul etmek durumundadýrlar. Çünkü hiçbir
ülkede hiçbir lider, kadýn haklarý ile konularda böylesine önsezili olmamýþ ve böylesine
savaþmamýþtýr.
Günümüz Türkiyesi'nde
Kadýn Haklarý Konusu
Tarihsel geliþim içinde kadýn-erkek eþitsizliði toplumsal yaþantýnýn temel kurumlarýndan
biri olma niteliðini günümüze kadar sürdürmüþtür. Genel olarak kadýn sorunu; toplumda
kadýn statüsü, eþit haklara sahip olmasý, eþit
haklarý kullanabilmesi ve bunlarýn sonucu,
kadýnýn kiþi olarak yeteneklerini geliþtirmesi
konularýný kapsamaktadýr.
Türk toplumunda kadýn sorunu; tümüyle
kadýnlara tanýnan yasal haklar yönünden
incelenmiþ ve bu haklarý kullanýlmasý
açýsýndan bölgesel ve eðitimsel farklýlýklar
araþtýrýlmýþtýr. Oysa ki Türk toplumunda tek
bir kadýnýn sorunundan söz etmek mümkün
deðildir. Kýrsal kesimdeki kadýn, kentli kadýn
ve geçiþ halindeki kadýn, yasal haklardan
yararlanma dereceleri bakýmýndan farklý
sorunlarla karþý karþýyadýr. Bu nedenle
Türk kadýnýný eðitiminde, hukukta, ailede,
çalýþma hayatýnda ve siyasette olmak üzere
gruplayarak inceleyebiliriz.
Atatürk sosyal deðiþmede eðitimin oynayacaðý role inandýðý içindir ki, bu alana ayrý bir
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önem vermiþ ve eðitim sorunlarýna karþý çok
canlý bir ilgi beslemiþtir. Ülkemizde bilgi
alanýnda erkeklerden hiç de aþaðý kalmayan
önemli sayýda yüksek öðrenimli kadýn olmakla beraber bunlarýn sayýlarý daima azýnlýkta
kalmýþtýr. Örneðin; Ýstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde 1930-31 öðretim yýlýnda
3 kýz öðrenci varken 1970-71 yýlýnda 2.030
kýz öðrenci okumaktadýr.
Bu sayýsal artýþ, Cumhuriyet devrinin
eðitim ilke ve anlayýþýna uygun düþmekte ise
de, öðretim kurumlarýnda ilköðretim yüksek
öðretime doðru bakýldýðýnda kýz öðrenci
sayýsýnýn erkek öðrenci sayýsýna oranla hýzla
azaldýðýný görmek mümkündür.
Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsünün
1976 yýllýðýna göre 1970-71 ders yýlýnda yüksek öðrenim kurumlarýna kayýtlý 76.739
öðrenciden sadece 16.079'u kýz öðrencidir.
(%21) 1974-75 öðretim yýlý ÜSS ile ilgili
araþtýrmalarda sýnava katýlan öðrencilerden
sadece % 2.6'sýný köy kökenli kýzlar oluþturmaktadýr. Oysa, köy kadýnlarý toplam genel
nüfusun %51'ini oluþturmaktadýr. Ülkemizde
çok önemli sayýda kadýn okuma yazma
bilmemekte, 15 yaþýn üzerindeki kadýn
nüfusun % 4'ü alfabeyi tanýmamaktadýr. Bu
durum, seçkinler zümresini oluþturan kadýnlarla ayný kentlerin ve öncelikle köylerin ve
hele Doðu Anadolu Bölgesi'nin okuma-yazma
bilmeyen ya da az eðitim görmüþ kadýnlar
arasýnda derin bir dengesizlik doðurmaktadýr.
Bunun nedeni olarak Atatürk devrimlerinin,
bazen bilinçsiz, bazen bilinçli olarak tüm
yurtta yaygýnlaþtýrýlmayýþýný göstermek herhalde hatalý olmaz.
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Sonuç
Bu incelemede saptadýðýmýz; Türkiye'de
kadýn evreni bir bölgeden ötekine önemli
ölçüde farklýlýk göstermektedir. Ne olursa
olsun Türk kadýnýnýn kurtuluþ öyküsü bitmemiþtir, bir baþka deyiþle henüz tamamlanmamýþtýr.
Kadýnýn iþ hayatýna girmesi, yasal ve
siyasal eþitliðe kavuþmasý, tüm Türk kadýnlarýný sosyo-ekonomik konum açýsýndan
erkeklerle eþit kýlmamýþtýr.
Nitekim, iyi eðitim görmüþ meslek kadýnlarýnýn dýþýnda kalan kadýnlar için bu eþitlik
yalnýzca özlemdir. Ne var ki iþ ve eðitim
olanaklarýnýn arttýrýlmasý, deðiþecek olan
ekonomik yapý, siyasal biçimlenme ve her
þeyden önce engelleyici geleneksel deðerlerden kurtulma, bu eþitliðe gidiþi hýzlandýracaktýr. Ýþte o zaman tüm Türk kadýnlarý, tüm haklarýný gerçekten ve bilinçli olarak kullanabilecekler, Atatürk'ün kendileri için düþlediði ve
onlara lâyýk gördüðü konuma kavuþabileceklerdir. Unutmamak gerekir ki kadýnýn toplumdaki saygýnlýðý rolü ve yeri, toplumsal geliþmenin bir ölçüsüdür.
5 Aralýk 1934'te kadýnlarýmýza seçme ve
seçilme hakký yasal olarak tanýnmýþtýr, ancak
yasalarda var olan bu hak, yaþama tam
anlamýyla yansýmamýþtýr. Kadýnlar onlarca
yýldýr sadece seçme eylemiyle tanýþýktýr.
Seçme ve seçilme eylemini birlikte yaþama
dönüþtürmelerinin tarihi çok yenidir. Yalnýzca
siyasî partilerde deðil, kuruluþ amacý ne olursa olsun, eðer kadýnlarca kurulmuþ deðilse,
kitle örgütlerinde de durum budur.
Geliþmiþ ülkelerdeki kadýnýn toplumsal
yaþamýn her alanýnda üstlendiði görevle;

31
azgeliþmiþ ve geliþmekte olan ülke kadýnlarýnýn durumu önemli farklýlýklar gösteriyor.
Örneðin geliþmiþ ülke kadýný politikaya
giriyor. Tabandan baþladýðý mücadeleyi
tepelere taþýyabiliyor. Oysa azgeliþmiþ
ülkede babadan, kocadan býrakýlan bayrak
taþýnýyor. Bunlar da ekonomik olarak güçlü
aileler. Bunlara örnek Pakistan ile Benazir
Butto'dur...
Geliþmekte olan ülkelerse, her ikisine de
benziyor ya da benzemiyor. Kendince farklýlýklar taþýyor. Her yýl kutlanan "Dünya
Kadýnlar Günü"nde, kadýnýn konumu, kadýn
haklarý ve kadýn-erkek eþitliði konularýnda,
bazý kadýn derneklerinin yoðun çalýþmalarý
dikkati çekmektedir. Ancak kadýn konusunda
söylenenler, yazýlanlar ve yapýlanlar, önceki
dönemlerde olduðu gibi, belli bir çevrenin
dýþýna çýkmamakta ve toplumun geniþ tabanýna istenilen ölçüde yansýmamaktadýr.
Bu nedenle de kýrsal kesimdeki kadýn,
yasanýn verdiði hak ve özgürlükleri, kadýn ve
erkek eþitliðini, þehirli kadýna göre doyasýya
yaþayamamaktadýr.
Peki, þehirli kadýn, yasanýn kendisine
verdiði hak ve özgürlükleri doyasýya yaþýyabiliyor mu? Belli bir eðitim düzeyine ulaþmýþ
ve ekonomik baðýmsýzlýðýný kazanmýþ kadýnlarýmýz, hak ve özgürlüklerinin peþinde daha
çok koþmakta ve kadýn-erkek konusunda
daha fazla ýsrarlý olmaktadýrlar. Buna raðmen Türkiye'de kadýnýn konumu ve erkek
karþýsýndaki durumu yine de iç açýcý
deðildir. Çok eþlilik, kadýna yönelik þiddet,
kadýný aþaðýlama gibi davranýþlar konusunda Türkiye, birinci ligdeki üst sýralarda
bulunan yerini hâlâ korumaktadýr.
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Nasýl Düþünmeliyiz?- III
Çeviren: Nelda Bayraktar

Geçen ay, "Nasýl Düþünmeliyiz" baþlýðý altýnda yalnýzca sonuçlara hitap
ederek, bir argüman oluþturabileceðimizi veya daha normal olarak birisinin
bakýþ açýsýna karþý argüman oluþturabileceðimizden söz etmiþtik. Argüman üretmenin bir diðer formu ise, belki de en basiti, vak'anýn somut verilerine hitap
etmekti. Böyle durumlarda, bir otoriteye danýþmak veya iyi yazýlmýþ bir kitap,
uzman veya diðer bir kaynaktan, gerçekleri daha da somutlaþtýrmak adýna faydalanmak iþe yarayabilirdi.
Argüman oluþturmada elimizi güçlü kýlacak þeylerden birisinin de bir þeyin
doðru ve diðer þeyin neden yanlýþ olduðunu düþündüðümüze dair nedenleri bir
liste halinde sýralamak olduðunu söylemiþtik. Zira iyi oluþturulmuþ bir argümaný ortaya çýkarabilmek için nedenlerin yazýlý olduðu liste çok önemli ve faydalýdýr. Bireylerin gerçek bir entelektüel münazaraya katýlmalarý sadece bu
yolla olabilir, aksi taktirde anlaþmazlýklar kim en fazla baðýracak noktasýna
gelebilir ki, bu da bizi kim en iyi düþünen noktasýndan uzaklaþtýrýr.
Geçen ay, argümanlarýn kendilerini kanýtladýklarý veya diðerleri tarafýndan
kanýtlandýklarýnda ikna edici ve inandýrýcý olabildiklerini, demek ki bir argümanýn kendini kanýtlayamadýðý zaman yanlýþ olduðunu, bu tarz argümanlarýn
da zaten gerçek olmadýklarýný söylemiþtik. Bunlara basit fikirler, baðýrmalar
ya da kendi kendine söylenmeler diyebilirdik.
Güçlü argümanlarýn en büyük özelliðinin ise çok sayýda kanýtýn üzerine oturmuþ olmasý olduðunu, diðer bir deyiþle belli bir olayý savunmak adýna seçilmiþ
basit birkaç kanýttan ibaret olmadýklarýnýn altýný çizmiþtik. Bu hedef doðrultusunda kendimize sormamýz gereken sorularýn ise þunlar olduðunu belirtmiþtik: Argüman, sadece ortaya konulmaya ihtiyaç duyulan þeyleri mi
varsayýyor? Ýddia edilen fikrin içine gömülmüþ alt argümanlar var mýdýr? Açýk
ve net bir muhakeme kullanmayýp, dilin çeþitli aþýrýlýklarýný (demagoji gibi) mi
kullanýyor? Argüman nerede düðümleniyor?
Þimdi konumuza kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz.
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Ýleri Argümanlar Ýçin Özel Notlar
Yukarýdaki tartýþmalar, argüman yaratmak
ve deðerlendirmek için yararlý bir baþlangýç
teþkil edebilir. Ancak gerçekten güçlü argümanlar ortaya koymak ve baþkalarýnýn argümanlarý üzerinde sarsýcý eleþtiriler oluþturmak veya karþýt argümanlar geliþtirmek konusunda ciddi iseniz, ki bu özellikle sosyal
bilimlerde özellikle gereklidir, kendinize
sormanýz gereken birkaç soru daha vardýr.
Argüman Gereksiz Yere
Tekrarlar mý Yapýyor?
Gereksiz yere tekrarlar yapan ya da
totolojik diye tanýmlanan bir argüman,
dairesel bir argümandýr yani kanýtlanmasý
gereken esas þeyin argümanýn kendisi
tarafýndan kanýtlandýðýný varsayarak baþlar.
Totolojik argümanlar aslýnda argüman bile
sayýlmazlar zira bunlar kilometrelerce
mesafe araba kullandýktan sonra sizi
baþladýðýnýz yere getiren bir yolculuktan
baþka bir þeye benzemezler. Argümanýn
içinde pek çok "Ýþte bundan dolayý" veya
"Dolayýsýyla" gibi baðlaçlar görürsünüz
ama bunlar sadece argümanýn çatlaklarýný
onarmak için vardýrlar. Þimdi aþaðýdaki
argüman örneðini bu baðlamda inceleyelim:
"Sosyal yardýmlaþma programlarý neden
fazla iþe yaramaz? Bu tarz programlar,
insanlarýn kendi sorumluluklarýný üstlenmek
yerine, devlete sürekli olarak sýrtlarýný
dayamalarýna yol açar. Bu tarz yardýmlarla
desteklenmiþ olan aileler, canlý demokrasilerin hayati unsuru olan sosyal sorumluluklarý nasýl geliþtireceklerini unutmuþ bir
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halde, sürekli olarak baðýþlardan geçinirler.
Dolayýsýyla sosyal yardým alan çok sayýda
ailenin yaþadýklarý alanlar hükümet kaynaklarýný da sömüren ve devlete sürekli
olarak sýrtýný dayamýþ olan alanlardýr. Ýþte
bundan dolayý, sosyal yardým programlarý
kesinlikle iþe yaramamaktadýr."
Bu son derece meþru bir argüman gibi
görünmektedir, ancak onu parçalarýna
ayýrdýðýmýzda elimizde çok az bir öz
kaldýðýný görürüz. Öncelikle, " Sosyal
yardýmlaþma programlarý neden iþe yaramamaktadýr?" sorusu, daha en baþýndan bunun
iþe yaramadýðýný varsaymaktadýr, çünkü
ayný soru: "Sosyal yardýmlaþma programlarý
iþe yaramakta mýdýr? Eðer deðilse, neden?"
diye de sorulabilirdi. Sonra, bu argümanýn
yazarý ayný özü sadece farklý sözcükler kullanarak tekrarlamaktan öteye geçmemektedir. Ýþte bu nedenle yukarýdaki argüman
aslýnda bir argüman bile sayýlmamalýdýr.
Bu, güçlü bir argüman oluþturmanýn formülünü bize asla vermemektedir.
Argüman, Varsayýmlarda Aþýrý
Derecede Cimri Davranmakta mýdýr?
Aslýnda bu, son derece kaliteli argümanlarda olmasý gereken bir özelliktir. Çünkü
böyle bir argümanýn inandýrýcý olabilmesi,
dinleyenin kafasýnda mümkün olduðunca az
varsayýmlar gerçekleþtirmesiyle doðru orantýlýdýr. Elbet ki sýfýr varsayým en mükemmelidir ancak bazen bu kaçýnýlmazdýr.
Genellikle veya normalde karþýmýzda argüman oluþturan birinin bizi kandýrmak
amacýyla bunu yaptýðýný düþünmeyiz.
Çünkü elinde mantýklý gerekçelere dayanan
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nedenler vardýr v.s. Ancak argümanýn
içinde, karþýnýzdaki kiþinin bazý þeyleri
olmasý gerektiði gibi kabul etmesini arzu
ettiðiniz hususlar da bulunabilir. Aslýnda en
iyi kural, birbiriyle rekabet eden ve her ikisi
de size inandýrýcý gelen argümanlardan, size
en az varsayým yaptýranýný seçmektir.

olduðunu çünkü bunun Fransýz aydýnlarýna
insanlarýn zalim hükümetleri baþarýyla
devirebileceklerini gösterdiðini ve benzer
deðiþimleri Fransa'da da yarattýðýný tartýþabilirsiniz. Ama bu argüman basitçe ve
sadece o zamanda vuku bulmuþ belli olaylara deðil, mantýksal muhakemeye dayanýr.

Böyle bir argüman "Sade ve basit"
anlamýna da gelmemelidir. Çünkü varsayým
yaratmada cimri olmayan pek çok basit
argüman da vardýr. Örneðin: "John F.
Kennedy CIA komplosuyla öldürüldü"
argümaný çok basit bir argümandýr ancak
varsayým yaratmada pek de cimri olduðu
söylenemez deðil mi? Bu argümanýn
inandýrýcý olabilmesi için, CIA'nýn böyle bir
komployu yaratabilecek kapasitede
olduðunu, CIA'nýn baþkaný öldürecek bir
nedeninin ve komployu örtecek maharetinin
de bulunduðunu, Kongre üyelerinin, baþkan
yardýmcýsýnýn, belli haber aðlarýnýn, gazetecilerin ve tarihçilerin de bu örtme iþinde yer
alabileceklerini varsaymanýz gerekecektir ki
bunlar hayli karmaþýk varsayýmlardýr.

Týpký bunun gibi, iki þeyin birbirleriyle
korelasyon yaratmasý (iliþik görünmesi), net
ve açýk bir nedensel bað yaratmaz. O halde
asgari ücret örneðine geri dönelim. Diyelim
ki, belli bir miktar araþtýrma yaptýktan
sonra, iþsizliðin asgari ücretle ilgili yeni
federal düzenlemeler yapýldýktan sonra arttýðýný buldunuz. Bu bulgudan yola çýkarak,
asgari ücret artýþýnýn iþsizliðe neden olduðu
sonucuna varamazsýnýz. Her iki durum da
birbiriyle baðýntýsýz biçimde var olabilirler.
Bunun tersini ispat edebilmek için, aralarýnda gerçekten de mantýklý bir nedensellik
kurmanýz gerekir. Diðer bir deyiþle asgari
ücretteki artýþlarýn iþ gücü maliyetini yükselteceðini, bunun da neticesinde þirketlerin
iþçi çýkaracaðýný tartýþabilirsiniz.

Argüman, Nedensellik Yerine,
Baðýntýlar Kurma Yanlýþlýðýna
Düþüyor mu?
Bir olayýn, diðerinin hemen ardýndan
vuku bulmasý, birinci olayýn ikincisini
meydana getirdiði anlamýna gelmez. Her iki
olayý da birbirine baðlayabilmek için,
aralarýnda nedensel bir iliþki kuran bir argüman oluþturmanýz gerekir. Fransýz Devrimi,
Amerikan Devriminin hemen ardýndan
meydana geldi ama bu ikincisinin birincisine neden olduðu anlamýna gelmez. Ama
buna karþýn Amerikan Devriminin baþarýlý

Örnekler Yeterince Uygun mudur?
Yukarýdaki tartýþmada asgari ücretteki
artýþýn iþsizliði artýrýp artýrmayacaðýný
öðrenmek istedik. Argümanýmýzý oluþturmak ve aradaki baðý kurmak amacýyla da,
pek çok inceleme yaptýk ve asgari ücretin
iþsizliði artýrabileceðini bulduk.
Son bölümdeki tartýþmadan, bunun bir
nevi dereyi görmeden paçalarý sývamak
olduðunu anlamýþsýnýzdýr. Belki de iþsizlik
ile asgari ücretin birbirleriyle ilintili olduklarýný yani, birisini bulduðunuzda diðerini
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de bulabileceðimizi, ama bunun neden
böyle olduðuyla ilgili de daha ayrýntýlý bir
argüman oluþturmamýz gerektiðini söyleyebilirsiniz. Yani korelasyon kurmak (ilintili
olduklarýný ifade etmek) nedenselliðin kendisi deðildir.
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vuku bulduðu ve bulmadýðý vakalarý
seçmek, daha sonra da devrim olmayan
zamanlarda bulunmayan ama devrim
öncesinde mevcut olan þartlarý incelemekti.
Ýþte bu argümaný daha güçlü kýlardý.
Argüman Çürütülebilir mi?

Ancak metodumuz diðer þekilde de mantýklýydý. Hatýrlayýn, asgari ücretteki artýþýn
iþsizliði artýrýp artýrmadýðýný öðrenmek
istemiþtik. Bazýlarý iþsizlikteki bir dizi ciddi
artýþlara bakarak ve sonra da asgari ücrette
son zamanlarda artýþ yapýlýp yapýlmadýðýný
inceleyebilir. Bu metod, bize gerçekte çok
az veri sunar çünkü bir dizi baþka faktörler
de (nüfustaki artýþlar, teknolojik sebeplerden dolayý bazý þirketlerin kapanmasý veya
piyasa koþullarý gibi) bu sonucu etkileme
gücüne sahiptir.
Ýþin þaþýrtýcý yönü, bu hatalý teknik, bazý
þeyleri daha da bilme arzusu duyan insanlar
tarafýndan bile kullanýlabilmektedir. Politik
Bilimler'in ünlü kitaplarýndan sayýlan Theda
Skocpol'ün yazdýðý "Devletler ve Sosyal
Devrimler" isimli kitabýnda, tamda bu tarz
bir yanlýþ muhakeme yapýlmýþtýr. Þöyle ki,
Skocpol, Fransa, Rusya ve Çin gibi ülkelerdeki sosyal devrimlere neyin sebebiyet
verdiðini bilmek istemiþti. Bu amaçla da
sosyal devrimlerin vuku bulduðu ülkelerdeki tarihsel vakalarý, sonra da bu devrimlerden önce ülkede hangi þartlarýn hâkim
olduðunu incelemiþti.
Bu tarz bir argüman yaratma, gerçekten
de yanlýþtýr. Çünkü yazarýn çalýþtýðý tüm
þartlar, bir sosyal devrimin vuku bulmadýðý
zamanlarda da mevcut olabilirdi. Bundan
daha uygun bir metod, sosyal devrimlerin

Sosyal bilimcilerin çalýþmalarýnda kullandýklarý diðer bir kavram ise bir argümanýn yanlýþlanabilme yani çürütülebilme
özelliðidir. Çürütülebilen bir argüman,
potansiyel olarak yanlýþ olduðu gösterilebilen bir argümandýr. Çürütülebilen argümanlar diðerlerine nazaran daha güçlüdürler, çünkü argümanýn yaratýcýsý onu bu
þekilde donanýmlý kýlmýþtýr. Bu durum argümanýn mantýksal olarak savunulur olmasýndan deðil, onun ne doðru ne de yanlýþ
olduðunun ispat edilememesinden dolayýdýr.
Örneðin her hangi bir komplo teorisi de
çürütülemez. Komplo teorilerine inananlar,
ne kadar tersini söylerseniz söyleyin, size
inanmak istemezler. Bu tarz argümanlar
asla çürütülemezler.
Elbet ki hepimiz, her gün çürütülebilir
argümanlarda bulunuruz ve bu da kötü bir
þey deðildir, nihayetinde. Örneðin Tanrý
hakkýnda yaptýðýmýz her tartýþma,
çürütülemez niteliktedir. Çünkü Tanrýnýn
olmadýðýný kanýtlamanýn neye mal olacaðýný
bilmek imkânsýzdýr.
Bu elbet ki kutsal olan hakkýnda hiç
konuþmayacaðýz ya da konuþmaya
deðmeyeceðini göstermez. Ayný þey, güzellik, sanat, aþk veya bireysel arzularýmýz, en
içteki duygularýmýz ve düþüncelerimiz için
de geçerlidir.
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elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Partnerim yeniden kenara çekiliyor
ve böylece mesajýn saflýðý güçleniyor. Bunu
söylemek zorunda hissediyorum çünkü o
bile, 23 yýldan beri yaptýðý iþin ruhsal enerjisinde ortaya çýkan farklýlýklarý deneyimliyor. Medyum aracýlýðýyla celse yapma
sürecinde bile deðiþiklikler ortaya çýkmaktadýr. Medyum kanalý ile gelen bilgiler
gerçekten de Epifiz kapýsýndan gelen açýk
mesajdýr, eðer gezegenin enerjisi bunu
gerçekten de desteklemeye baþlamýþsa, bu
iletiþim kapýsýnýn giderek geniþleyeceði
anlamýna gelmektedir. Celsenin gerçekleþmesinden sonraki bir zamanda dinleyenler ve okuyanlar da dahil olmak üzere,
herkese üçüncü dilde daha fazla bilgi
aktarýlmaktadýr. Sözlü ve yazýlý mesajlarýn
çok ötesinde çok boyutlu olan bir enerji

vardýr ve bu enerji sizlere, bu mesajý þu
anda bu odada dinlerken, bu mesajla birlikte gelmektedir. Bu konuyu açýp konuþmaya
baþlarken elimizde daha pek çok þey vardýr.
Bu mesajý dinleyenlerle birlikte, mesajý
daha sonra dinleyen veya okuyanlar da
dahil olmak üzere, her bir insanýn kendisine
özgü bir yaþam yolu vardýr. Hiçbiriniz ayný
deðilsiniz. Bunun çok karmaþýk bir bulmaca
olduðunu düþünebilirsiniz ama Ruh için
durum karmaþýk deðildir. Çünkü hepinizin
tümlüðü biraraya gelir ve birleþerek Birliði
oluþturur. Bu öyle bir bulmacadýr ki, sizlerin hiçbir þekilde aþina olmadýðýnýz yollarla, birinin özellikleri diðerine yardýmcý
olur. Dolayýsýyla, siz bunun üzerinde
düþündüðünüzde olay karmaþýk gibi
görünür ama bizim için bir karmaþýk durum
yoktur. Bu tatlý ve hayýrsever bir enerjidir
ve olay tesadüfi deðil, bilinçli ve amaçlýdýr.
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Sevgili þifacý, ben kimlerin burada
olduðunu ve ayrýca kimlerin dinlediðini
ve okuduðunu da biliyorum. Ruh ile olan
iletiþiminizde sorunlar veya farklýlýklar
yaþadýysanýz, bunun nedenini þimdi biliyorsunuz. Eðer borunun çapý büyürse,
içinden geçen suyun basýncý azalýr ama
aktarýlan ve verilen suyun miktarýnda bir
deðiþiklik olmaz. Celselerde verilen bilgilerle þifa enerjisinin dinamiklerinde sizin
beklemediðiniz þekillerde ayarlanma
gerekebilir. Bunun nedeni, ayný ve hattâ
daha iyi sonuçlar elde etmektir. Tasarýma
göre hiçbir þey kötüye gitmez. Bunu
anlayabiliyor musunuz? Tasarým budur.
Eðer ayný bilgiyi daha geniþ bir kapýdan
geçerek geliyorsa, o zaman daha öncesine
oranla saflýk oraný artmýþ demektir. Sezgisel
düþünce bundan önce olduðu gibi ani ve
hýzlý olarak size ulaþmayacak, onun yerine
daha yavaþ ve daha uzun sürede gelecektir.
Böylece siz o sezgisel düþünceleri daha iyi
görebilecek, ayýrt edebilecek ve kullanabileceksiniz.
2014 - Yeni Bir Baþlangýç
2014 yeni bir enerjidir ve yaþlý ruhun
gezegende eskiye oranla çok daha iyi çalýþma yeteneðinin geliþtirilmesinin
baþlangýcýdýr. Bu, yaþlý ruh olarak her
zaman beklediðiniz enerjidir. Bu sizin
zamanýnýzýn baþlangýcýdýr ama süreç biraz
uzundur ve bazýlarýnýz bunu hissetmeyeceksiniz, çünkü duyularýnýz yeniden
ayarlanma aþamasýndadýr. Ancak, genelde
hepinizde ve tabii dinleyenlerde de bu yýlýn
geçen yýldan çok farklý olacaðýna dair bir
his olmasý gerekir. Derin bir nefes alýp,
"2014 yýlýnýn nihayet geldiðine ve farký
hissedebildiðime çok seviniyorum" diyebilmelisiniz. Bununla ilgili olarak
baþkalarýnýn size söylemiþ olduklarýný
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tekrarlamak yerine, var olan içselliðinizi,
sezginizi kullanarak bunun nasýl bir his
olduðunu belirleyin ve doðrulayýn.
Þimdi Yeniçaðýn üstündeki gizem
örtüsünün kaldýrýlmasýyla ilgili bir dizi
celse yapmaya baþlýyoruz ama bu celselerin
ne zaman gerçekleþeceklerini partnerime
baþtan bildirmeyeceðim. Bu tartýþma
sürecinde, bunun bir kýsmýnýn çok saldýrgan
ve yaralayýcý olabileceðini söylemiþtik. Bu
özellikle öðretmenler bakýmýndan geçerlidir, çünkü onlarýn kolay deðiþtirilemeyecek olan bir zihinsel yapýsý vardýr. Onlar her
zaman belli þeyleri belli bir þekilde öðretmiþlerdir ve bu onlarýn hep iþlerine
yaramýþtýr. Öyleyse neden deðiþtirsinler ki?
Bir anlýðýna öðretmenlere hitap edeyim:
Sevgili varlýklar, 2012 öncesi, eski enerjide
size gelen her þey bir filtreden, eski enerjinin karanlýk filtresinden geçerek gelirdi.
Sizin bildikleriniz ve öðrendikleriniz direkt
bilgi olmaktan çok meseller ve mecazlardý
(metafor). Siz bu meselleri ve mecazlarý
doðrusal hale getirir ve yapabildiðiniz en
iyi þekilde diðerlerine aktarýrdýnýz. Böylece
yanlýþ anlamalarýn olmasý engellenirdi.
Sizler böylece elinizdekiyle yapabileceðinizin en iyisini yapmaya çalýþýrdýnýz.
Ama þimdi filtreler kaldýrýlýnca, olayýn
gerçek yüzünüzü görebilirsiniz ve bu da
sizin için bir "Vay canýna, demek ki buymuþ!" deneyimi olabilir. Lütfen bu söylenenlerin bir armaðan olduðunu ve bir
yargýlama içermediðini anlamaya çalýþýn.
Buradaki amaç sizleri yeni ve daha aydýnlýk
bir odada gözlerinizi açmaya davet etmek
ve sizin "Bunlar benim þimdiye kadar
öðretmiþ olduklarýmdan farklý" demenizi
saðlamaktýr. Yeni açýklýðý kutlayýn ve bundan böyle göreceklerinizi öðretin.
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Bilgilerin bir bölümü sizlerin þimdiye dek
yapmýþ olduklarýnýzý açýklýða kavuþturmaya
baþlayacak ve hattâ sizin kontrol altýnda
tuttuðunuzu sandýðýnýz paradigmanýn
birazýnda deðiþiklik de yaratabilecektir.
Bazý þeyler bundan böyle biraz farklý olacaktýr. Bu, sevilen bir þarkýyý uzun süre
mýrýldandýktan sonra güftenin yazýlý halini
görünce, aslýnda hep yanlýþ söylemiþ olduklarýný fark eden insanlarýn haline benzer.
Melodi aynýdýr ama güfte artýk farklýdýr,
fakat daha doðrudur. Durum tam buna benzemektedir. Siz þimdiye kadar bu þarkýyý
söylemiþ, öðretmiþ ve hattâ bundan keyif
almýþ olabilirsiniz ama þimdi güftenin yazýlý
hali elinize geçince, "Haydaa!" demek
zorunda kalýrsýnýz. Öyleyse derin bir nefes
alýn. Kendinize, "Tamam, þimdi daha fazla
netliðe sahibim, doðru halinin ne olduðunu
artýk bildiðime göre, bunu daha farklý ve
daha iyi öðreteceðim" dersiniz.
Oldukça sýk, insanlar böyle durumlarda
olayý kendilerine göre deðiþtirmeye veya
çarpýtmaya çalýþýrlar, yaþamlarýna bakýp
"Ben baþtan beri yanlýþ yapmýþým ve bu
nedenle de baþarýsýz oldum" derler. Sevgili
varlýklar, bunun aslýnda eski enerjiye ait bir
durum olduðunu anlayabiliyor musunuz?
Bu, eski enerji bilincinin öðretmenlere ve
sezgisel kiþilere yönlendirme düzeltmeleri
verilmesine engel olmaktadýr. Bu bir
algýdýr, sizin görkeminizle ilgili bir algý.
Doðrusallýðýn Dýþýna Çýkýn
Size vermek istediðimiz ilk þey,
þeyleri bireysellik dýþýna çýkarmaya gayret
etmenizi öðütlemektir. Sahip olduðunuz
her þey doðrusaldýr, öyleyse her þey
modelinize uygun olmalýdýr. Daha önce de
söylediðimiz gibi, insanlar 3 boyutta yaþarlar ve bu nedenle her þey 3 boyut çerçevesi
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içinde algýlanýr. Genelde her þeyi sizin
kendi gerçeklik algýnýza uyacak þekilde yerleþtirmeye çalýþýrsýnýz. Birlikte çalýþtýðýnýz
her þeyin doðrusallýðý ve kompartmanlara
ayrýlmasý baðlamýnda tatmin olmak
istersiniz. Ruh'tan aldýðýnýz bazý kavramlarýn doðrusal olmadýklarý açýkça ortada
olmasýna raðmen, kendinizi rahat hissedebilmek için, doðrusal biçimde yeniden
uyum içine getirmeniz gerekmektedir. Bir
melek TEK BÝR varlýktýr. Tanrý'nýn TEK
BÝR sesdir. Herkes için geçerli olan TEK
BÝR diyet vardýr. Ýbadet etmenin, dua
etmenin ve Tanrý'yý görmenin TEK BÝR
yolu vardýr. TEK BÝR doðru yol vardýr. Siz
TEKSÝNÝZ ve her þey beyninizin içinde yer
almaktadýr. (Eðer gerçeði bilseydiniz,
sonuncusunu çok komik bulurdunuz).
Durum bundan daha karmaþýktýr. Ne
söylediðimi anlayabilmeniz için biraz daha
ayrýntýya gireyim. Ruh, insanlýða her zaman
þifreli konuþmuþtur. Eðer Ýncil'de
Kehanetler bölümünü okuduysanýz, oradaki
âyetlerin þifreli olduðunu bilirsiniz.
Nostradamus da dörtlüklerini dostlarý ne
yaptýðýný anlamasýnlar diye þifreli olarak
yazdý. Diðer taraftan, kendisinin Ruh'tan
aldýðý gelecekle ilgili mesajlar da þifreliydi.
Gerçek ruhsal kehanetler, hattâ gezegen
açýsýndan en önemli mesajlar bile her
zaman görünüþte mecazi þifre ile verilmiþtir. Kadim yerli halklara da ayný þekilde
verilmiþti. Mesajlar her zaman metaforlar
olarak verilmiþtir, daima.
Çok boyutlu bir Tanrý, tek haneli boyutta
yaþayan insan ile nasýl konuþabilir? Bunun
yanýtý mecazlar aracýlýðý ile. Mecaz ile
anlatmak dendiðinde kastedilen, gerçeðe
benzerlik gösteren baþka durum tanýmýnýn
yapýlmasý veya benzerlik gösteren bir baþka
kelimenin kullanýlmasýdýr. Özellikle ayný dil
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konuþulmuyorsa, mecaz kullanýmý durumu
açýklýða kavuþturmak ve anlaþýlabilir
kýlmak bakýmýndan yararlý olur. Kendi
dilinizde sadece birkaç kelime bilen
biriyle iletiþim kurmak durumunda kaldýnýz
mý hiç? Gerçek anlamý aktarmak için
hareketler yaparsýnýz, sesler çýkarýrsýnýz ve
anlayabilecekleri sözcükler kullanýrsýnýz.
Ýþte Ruh sizinle her zaman bu yöntemi kullanarak temas kurmuþtur.
Ancak, bazý öðretmenler, özellikle de
kadim öðretmenler bu mecazlarý benzetme
olarak deðil, fiili anlamlarý ile kabul
etmiþler ve o þekilde de öðretmiþlerdir.
Kendi açýlarýndan da haklýdýrlar çünkü
sonuç olarak "Tanrý kelâmýdýr". Bu çok
yaygýndýr ve siz de bunu bilirsiniz.
Dünyanýn yaratýlýþýnda sözü edilen 7 gün
tabii ki bildiðimiz anlamda 7 gün deðildi.
Burada kastedilen her þeyin anlamlý olacak
þekilde yaratýldýðý hayýrsever lütfun yedi
döneme bölünmesiydi ve sonuç olarak ilâhi
bir gezegenle onun üstündeki yaþamýn
yaratýmýydý. Bizim tartýþmakta olduðumuz
husus için çok güzel bir örnektir bu. Bu
þekilde ifade edilince siz buradaki mantýksal çerçeveyi görür ve Ruh'un gerçekte ne
demek istediðini anlarsýnýz. Þimdi ayný
anlayýþý, sizin günlük yaþamlarýnýzda sürekli duyduðunuz veya metafizikte size
öðretilmiþ olan þeylere uygulamaya baþlamanýn zamanýdýr. Bunun içine genel þeylerle beraber detaylar da girer. Ancak, sonuçta
sizi sýkýntýya sokacak olanlar detaylardýr.
Bir Örnek
Size bir örnek vereyim. Siz ruhsal olan
herhangi bir þeyle baðlantýlý olarak "kristal"
kelimesini duyduðunuzda, bu bir að veya
gezegen veya bir varlýk olabilir, bunun
mecazi olduðunu kabul edin. Kristal
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dendiðinde, titreþimi olan veya hatýrlayan
kastedilmektedir. Dolayýsýyla, siz medyumluk kanalýyla bilgi aldýðýnýzda, burada
mesaj veren bir kristal melekten söz ediliyorsa, bu sizde birdenbire kristalden
yapýlmýþ olan bir melek algýsý uyandýrýr. Siz
de bu taþ meleðe bir isim verirsiniz. Derken
bir bakarsýnýz birileri buna tapýnmaya
baþlamýþ ve kanatlarý olan ve meleðe benzeyen varlýklarýn kristal biblolarý ve resimleri yapýlmaya baþlamýþ. Doðal olarak bir
müddet sonra biri kristal melekle celseler
yapmaya baþlar ve sahnesini kristallerle
donatýr. Benim ne demek istediðimi anlayabiliyor musunuz? Aslýnda ilk mesajda
söylenmek istenen tümüyle farklý bir þeydi.
Sizin artýk medyum kanalý ile verilen
mesajlarýn, benim mesajlarým da dahil
olmak üzere, çoðu zaman mecazi olduklarýný anlamanýzý istiyorum. Bunlar
doðrusal bir mesajla anlatýlabilecek çok
daha fazlasýný anlatmaktadýr, çünkü mecaz
kullanmak suretiyle insanýn aklýný,
mukayese için gerçeðin pek çok baþka özelliðine açmaktadýrlar. Çok fazla meselleri
kullanmamýzýn nedeni budur.
Bir kristal melek, kim olduðunuzu ve
belki de sizin kiþisel akaþýnýzý "hatýrlayan"
bilgi veya titreþimi saklamakla sorumlu bir
meleksi gruptur (tüm melekler "Tanrý çorbasýnýn" parçasýný oluþtururlar ve hiçbiri
bireysel deðildir). Bu meleksi varlýk, sizin
geçmiþ enkarnasyonlarýnýzda öðrenmiþ
olduðunuz bazý þeyleri sahiplenmenize
yardýmcý olabilecektir. O melek sizin
görkeminizle çalýþmak için hayýrsever bir
yardýmcýdýr. Bu açýklama kanatlarý olan bir
taþ parçasýndan daha çok hoþunuza gitmiyor mu? Kristal bir gezegen, gezegen filan
deðildir. Kristal bir gezegen her türden ruh
için bir "depolama mekânýdýr" ve hattâ
belki de enkarnasyon ve geri gitme sistemi-
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nin bir parçasýdýr. Sonuç itibarý ile çok
boyutlu þeylerin depolandýðý ve hatýrlandýðý
bir yerin kastedildiði bir mecazdýr. Sizde
gerçek çok boyutlu kuantum depolama
özelliði ile ilgili bir nosyon olmadýðý için
kristal gezegen fikri sizin daha kolay anlamanýza yardýmcý olmak amacý ile kullanýlmýþtýr. Bu bir mecazdýr.
Size bu yeni enerjide verdiðim bilgi,
iþleri zorlaþtýrmak için deðil, tam tersine
durumlarý açýklýða kavuþturmak amacý ile
verilmektedir. Size pek anlam ifade
etmeyen birçok þeye bu "mecazlarý ara"
kuralýný uygularsanýz, Tanrý'yý çok daha iyi
anlamaya baþlayabilirsiniz. Bu sayede size
geçmiþte söylenmiþ olan pek çok þeyin
üstündeki gizem örtüsü kaldýrýlabilir veya
aydýnlatabilirsiniz.
Evet, bizde spesifik bilgiler - klasik olanlar - var ama onlarý verseydik, birçok þeyi
farklý biçimde öðretmiþ olanlarýn kalpleri
kýrýlabilirdi ve biz bunu yapmayacaðýz.
Hayýr, bunu yapmayýz. Bunun yerine aslýnda sizin düþündüðünüzden çok baþka
olmasýna raðmen, sizlerin doktrin veya
gerçek olarak sýký sýkýya tutunmakta
olduðunuz, bazý þeyleri kendi baþýnýza
inceleyebilmeniz için size "mühimmat"
vereceðiz. Bu sizlerden yapmanýzý istediðimiz birçok þeyden sadece birisidir.
Saðduyu! Aden Bahçesi (Garden of Eden)
var mýydý? Yoksa bu sadece Gaia için kullanýlan bir mecaz mýydý? Konuþan bir yýlan
var mýydý? Bununla baþka bir þey kastedilmiþ olabilir mi? Yýlanýn, bazý kadim
halklar için "bilgelik habercisi" anlamýna
geldiðini biliyor muydunuz? Bu çok eski
hikâyelerden bazýlarýndaki hayret verici
gerçeði görebilirseniz, Tanrý sevgisini çok
daha berrak bir þekilde göreceksiniz ve
böylece etrafýnýzý çeviren efsanelerin üstün-

deki gizem örtüsü aralanmaya baþlayacaktýr.
Ayrýlýk
Her þeyi ayýrmaktan, ayrý tutmaktan
vazgeçin. Ýnsanlar için her þeyi birbirinden
ayýrmanýn tümüyle normal bir davranýþ
olduðunu anlýyoruz. Sizler yaþamý
sürdürmek için ayýrýrsýnýz ve biz bundan
daha önce söz etmiþtik. Size eski ile yeni
enerji arasýndaki en büyük farkýn, eski enerjide karanlýkta yürümekte olduðunuz için o
enerjinin her þeyi ayýrmasý ve hayatta
kalmasý olduðunu söylemiþtik. Yeni enerjide ise ýþýk açýktýr ve bu nedenle sizler birbirinizi görebiliyorsunuz. Artýk ayýrmak
için bir neden kalmamýþtýr çünkü diðerlerinden korkmanýza gerek yoktur. Þimdi
onlarý görebiliyorsunuz. Öyleyse bundan
sonra biraraya gelebilirsiniz. Tabii bunu
söylemek yapmaktan çok daha kolaydýr.
Eski yaþamý sürdürme enerjisi, yeniden
yazýlmasý en zor olan þeylerden biri olacaktýr. Eski enerjinin yaþamý sürdürmesinde
nelerin ortak olduðuna bir bakýn. Eski enerji insanlarý yeni yollarla biraraya getirmekten korkar. Aþaðýdaki ifadeler size tanýdýk
geliyor mu?
Telefon þeytanýn âletidir.
Televizyon çocuklarýn aklýný çelecektir.
Ýnternet Deccal'in çýkýþýnýn baþlangýcýdýr.
Facebook genç insanlarýn sosyal becerilerini çalýyor.
Yukarýdakilerin her biri dünyadaki insanlarý birbirine yakýnlaþtýran baþlýbaþýna bir
sosyal devrimdir. Ancak, eski enerji
içgüdüsü onlardan korkmak gerektiðini
söyler.
Sizlerin bundan böyle, þimdiye dek hiç
beklemediðiniz þekilde biraraya gelme
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alýþtýrmasý yapmaya baþlamanýzý istiyorum.
Hiç kimsenin kalbini kýrmadan ve hiç
kimseyi gücendirmeden bir örnek vermek
istiyorum. Siz herhangi bir batýlý ülkede
yaþayan batýlý bir insansýnýz. Baþýný örtmüþ
olan bir adamla karþýlaþýyorsunuz. Þimdi,
yaþamý sürdürme temeline dayanan genel
düþünme sürecini tartýþalým.
YAÞAMI SÜRDÜRME: Baþýný örtme
durumu anýnda onun inanç sistemi, hattâ
belki kökeninin hangi ülke veya bölge,
hangi kültüre ait olduðu veya ana dilinin ne
olduðu ile ilgili bir ipucu verecektir. Sizin
bu konularda fazla bilginiz olmadýðý için,
ipuçlarý sizde bu kiþinin sizden hoþlanmadýðý gibi bir algý uyandýracaktýr. Ne de
olsa sizin baþýnýz o þekilde veya benzer
þekilde örtülü deðildir. O zaman siz ne
yaparsýnýz? Normal olarak ondan uzaklaþýrsýnýz. Belki de bu kiþi Orta Doðu
kökenlidir zira Orta Doðuda baþlarýný bu
veya benzer þekilde örten birçok insan
vardýr. Bu durumda bedeninizdeki her þey,
beyninize öðretilmiþ olan her þey sizi ondan
ayýracaktýr. Beyniniz mantýksal muhakemeye baþlayacak ve size onunla ortak bir
paydanýz olmadýðýný, bir sohbete
baþlarsanýz iyi sonlanmayacaðýný çünkü
farklý þeylere inandýðýnýzý, farklý inançlara
sahip olduðunuz için onun sizi dinlemeyeceðini söylemeye baþlayacaktýr. Size göre o
sadece kendisine öðretilmiþ olan þeyleri
uygulamaktadýr. Bu konuda sizin pek bilginiz yoktur ama siz ona öðretilmiþ olan
þeyleri uygulamakta olduðunu görüyorsunuz. Siz baþýnýzý o þekilde örtmemek
konusunda özgürsünüz ama o deðil. Anlýyor
musunuz? Yaþamý sürdürme içgüdüsü sizi
ayýrmýþtýr, bu ayrýlýðý eski algýlarýnýz
çerçevesinde gerekçelendirmiþtir ve sizin
belli bir þekilde davranmanýza yol açmýþtýr.
Böylece siz ondan uzaklaþýrsýnýz. Bu
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ayrýlýktýr ve amacý da yaþamý sürdürmektir.
Bunu deðiþtirebilmeniz için iþlerin nasýl
yürütülmesi gerektiði konusunda farklý
temele dayalý bir düþünce sistemi geliþtirmeniz gerekecektir.
YENÝ BÝR PARADÝGMA: Sevgili varlýklar, þimdi farklý bir yola girelim. Baþý belli
bir þekilde örtülmüþ olan bir adamla
karþýlaþýyorsunuz ama sizin aklýnýz yaþamý
sürdürme içgüdüsünden uzakta. Onun
yerine, aklýnýz bu kiþi ile ortak noktalarýnýzýn ne olduðu ile ilgili. Ayýrmak deðil birleþtirmek gerektiðini anladýðýnýzda ortaya
yeni bir "yaþamý sürdürme" yolu çýkar.
Sezginiz çalýþmaya baþladýðýnda, size bu
kiþinin baþýný örtme þeklinin aslýnda onun
içindeki Tanrý'yý onurlandýrma yolu
olduðunu söyler. Bu onun kültürünün özelliðidir ama o bunu açýkça, saklamadan yapmaktadýr çünkü böylece sizin onun Tanrý'ya
inandýðýný bilmenizi istemektedir. Siz de
Tanrý'ya inanýyorsunuz! O Tanrý'yý o
kadar seviyor ve sayýyor ki, baþýný belli bir
þekilde örtmesinden dolayý baþkalarýnýn
düþündükleri veya düþünebilecekleri onda
bir korku yaratmýyor. Bu aslýnda biraz size
benzerlik göstermektedir çünkü siz de
inancýnýzdan dolayý korku duymuyorsunuz.
Her ikiniz de ayný Tanrý'yý sevdiðinize göre,
ikinizin ortak bir noktasý olduðu ortaya
çýktý iþte. Þimdi bundan sonra þunlar olabilir. Onun sizin ondan uzaklaþmanýzý beklediðini biliyor musunuz? O yaþamý boyunca baþýný bu þekilde örtmüþtür ve þimdi
baþýný böyle örtmeyen bir toplumda bu
þekilde dolaþmaktadýr. Genel ve ortak
davranýþýn ne olduðunu tabii ki bilmektedir
çünkü defalarca bunu görmüþ ve yaþamýþtýr.
Fakat siz hiç beklenmeyen, doðal davranýþa
ters düþen bir davranýþ içine giriyorsunuz.
Onun elini sýkýyorsunuz. Siz onun gözlerinin içine bakýyorsunuz, gülümsüyor-
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sunuz ve onun içindeki Tanrý'yý ve kendi
içinizdeki Tanrý'yý selâmlýyorsunuz. Ýkinizin
ortak noktalarý olduðunu biliyorsunuz ve bu
konuda konuþmanýza bile gerek yok, hattâ
onunla dost olmaya bile gerek yok.
Onun tepkisinin ne olacaðýný düþünüyorsunuz? O kiþi karþýsýnda onun baþýný örtmüþ olmasýný hiçbir þekilde umursamayan
dengeli bir kiþi görmektedir. Bu kiþi ona
bunun nedenini sormayý düþünmemektedir
ve sadece tatlý ve dengeli bir insanla
karþýlaþmýþ olduðunu bilmektedir. Þimdi
nelerin olduðunu anlayabiliyor musunuz?
Siz yalnýzca kendi paradigmanýzý
deðiþtirmekle kalmadýnýz, onun paradigmasýný da deðiþtirmiþ oldunuz. Belki o bundan böyle kendilerini ezoterik (batýni)
olarak niteleyen kiþilerin ondan uzaklaþacaklarýný düþünmeye daha az eðilimli olacaktýr. Bu yepyeni bir kurallar dizisinin
baþlangýcýdýr ve bu tipte sayýsýz örnek verebiliriz. Çeþitli ülkeler ve bu ülkelerin eski
tarihlere dayanan ayrýlýk hikâyeleri yerine
ortak noktalarýný ön plana çýkararak
biraraya gelmek için neler yapabilecekleri
hakkýnda konuþabiliriz.
Bu yeni paradigma yeni tip bir yaþamý
sürdürme tarzý olmasýný talep edecektir ve
bu da hayýrsever yaþamý sürdürme tarzýdýr.
Þimdi siz bunlarý bu celse sýrasýnda duyar
ve "Ne kadar hoþ. Ne kadar güzel bir konsept Kryon" dersiniz. Celseden sonra dýþarý
çýktýðýnýzda ise her þeyi unutuverirsiniz.
Ben sizden bunun alýþtýrmasýný yapmanýzý
istiyorum. Böyle cüretkâr bir davranýþ
çaðrýsý yapýyorum. Bu konuda ne düþünüyorsunuz? Bunun ne kadar önemli sonuçlarý
olacaðýný biliyorum çünkü neler olacaðýný
görebiliyorum. Bunu görebiliyorum çünkü
bunun olduðunu ve nasýl olduðunu baþka
yerlerde ve baþka dünyalarda gördüm.
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Potansiyel o kadar güçlü ki, sonucun kesin
olduðunu söyleyebilirim. Bir potansiyelin
neredeyse yüzde yüz olmasýndan dolayý
neler olacaðýný söylemek falcýlýk yapmak
deðildir. Eðer havaya sýçrarsanýz, yeniden
yere düþeceðinizi söylemek falcýlýk yapmak
mý olur? Hayýr, çevrede iþlerin nasýl
yürüdüðünü ve yer çekiminin nasýl
çalýþtýðýný bilmek falcýlýk deðildir.
Baþkalarýný kendinizden ayrý tutmama
þeklindeki yeni algýya baþladýktan sonra
neler olacaðýný izleyin. Burada yalnýz baþýný
örten adam söz konusu deðildir ve sizin
inancýnýzý paylaþmayan komþunuz da dahil
olacaktýr iþe. Þimdiye dek onunla yakýnlaþmaktan kaçýnýyordunuz. Belki de o komþu
siz geldiðinizde diðer tarafa giden kiþidir.
Belki de görünüþte eþzamanlý bir toplantýda
o komþunuza merhaba demek imkâný bulursunuz. Olmayacak bir þey yapýn! Onlarý en
dostane tavrýnýzla ve samimi olarak selâmlayýn ve yolunuza devam edin. Onlar bu
davranýþ hakkýnda uzun zaman düþüneceklerdir. Ýçinizdeki Tanrý bunu yapabilir mi
acaba? Bunun cevabý: "Evet"tir.
Sevgili varlýklar, bu çalýþmayý gerektirir.
Kim olduðunuzu, davranýþ kalýplarýnýzý ve
belirli durumlarda verdiðiniz tepkileri
deðiþtirmeye baþladýðýnýzda, beþeri özelliklerinizi yeniden yazmaya baþlamýþ olursunuz, öyle deðil mi? O zaman insan olarak
temel doðanýzý yeniden yazmaya baþlamýþ
olursunuz. Ýþte size yaptýðýmýz çaðrý budur.
Gezegende tohumlamanýn yapýldýðý dönemden beri ve insanlýðýn ruhsal tarihinin hiçbir
döneminde bedeniniz neyin iþe yaradýðý ve
neyin iþe yaramadýðý baðlamýnda
davranýþlarda deðiþikliðe gitmek bakýmýndan bu kadar hazýr ve meyyal olmamýþtý.
Yeniden söylemek istiyorum: Gezegendeki
yeni denge dengeli yaþamý sürdürme para-
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digmasýdýr. Bundan böyle dengeli insanlar
güçlü kiþiler olarak görülecektir. Zira
etraflarýndaki deðiþim kaosunu alt edip
yaþamý sürdürebilecek olanlar dengeli
insanlar olacaktýr. Gezegene barýþý getirecek
olanlar da bu insanlar olacaktýr.
Yeni Denge
Geçmiþte en fazla dikkat çeken ve istediklerini elde edenler kaotik tipler olmuþtur.
Ancak, artýk bundan böyle bu tipler ciddi
davranýþ hatalarý sergileyen saldýrgan
çocuklar olarak kabul edileceklerdir. Ýnsanlýk bunun farkýna varacak ve denge
arayýþýnda olacaktýr. Bireyler, þirketler ve
ruhsal sistemler ruhsal olarak anlamlý olan
ve saðduyuya hitap eden denge arayýþýnda
olacaklardýr. Yeniçað ayný zamanda ezoterik
olarak adlandýrýlmaktadýr. Dünyanýn bazý
yerlerinde Yeniçað kült anlamýnda kullanýlmaktadýr. Bu nedenle benim celselerimde
yeniçað sözcüðü yerine genellikle ezoterik
sözcüðü kullanýlmaktadýr. Dolayýsýyla, ben
bu sözcükleri ayný anlamý ifade eden
sözcükler olarak kullanýyorum. Bu açýklamalarý bundan sonra söyleyeceklerimi daha
iyi anlamanýz için yaptým.
Hayýrsever Yardýmcýlar
Çok güzel ezoterik varlýk gruplarýna
kanallýk yapan, bilgiler aktaran pek çok
insan var. Bu gruplarýn bazýlarýnýn isimleri
dünya çapýnda çok bilinmekte ve tanýnmaktadýr, çünkü uzun zamandan beri bu yolla
bilgi vermektedirler. Biraz sonra bu gruplarýn bazýlarýnýn isimlerini söyleyeceðim.
Bunu tüm sevgimle ve herhangi bir kimseyi
gücendirme niyeti olmaksýzýn veya herhangi bir insaný hatalý olarak gösterme amacý
olmadan yapýyorum. Aslýnda bunu, bu
gruplarýnýn bazýlarýnýn öðrettiklerinden bile
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daha önemli olan olasýlýklarý ortaya çýkarmak amacýyla yapýyorum. Medyum kanalý
ile bilgi veren pek çok grup ve bu gruplarla
ilgili olarak yazýlmýþ birçok kitap vardýr. Bu
baðlamda Arkturuslularý, Siriuslularý,
Orionlularý, ve ayrýca Pleiadeslileri anmak
istiyoruz. Burada sadece dördünün isimlerini verdik ama daha pek çok grup vardýr.
Ancak, bunlarýn kim olduðu ve onlar
hakkýnda ne ve nasýl düþünülmesi gerektiði
birçok insanýn kafasýnýn karýþmasýna yol
açmaktadýr.
Ýnsanlarýn nasýl düþündüklerini biliyorum.
Biz sizlerle birlikte yaþýyoruz. Zorluklarda
elinizi tutuyoruz. Sizinle birlikte aðlýyor,
gülüyoruz ve her zaman sizi destekliyoruz.
Bir yerden, bir gruptan bilgi alan bir
medyum ortaya çýktýðýnda, verilen bilgiler
size hitap ederse, sizler doðal olarak
ilgilenirsiniz. Örneðin, belki de o medyum
Orion'dan bilgi aktarýyordur. Bu durumda
bir kiþi "Ýþte benim adamlarým bunlar.
Bunlarýn verdikleri bilgiler harika" diyebilir. O kiþi ve onun gibi düþünen baþkalarý
bu durumda buna tutunurlar, onlarý bir
kutunun içine yerleþtirirler ve iþte bizim
bilgi almak istediklerimiz bunlardýr diye
düþünürler. Baþka biri çýkýp, "Tamam da, ya
Arkturus'lular hakkýnda ne düþünüyorsun?"
diye sorduklarýnda, "Kusura bakmayýn,
onlar hakkýnda bilgim yok, onlarla ilgili
herhangi bir þey duymadým. Ben sadece
Orion'lular hakkýnda bilgiye sahibim ve
sadece onlarýn gerçek olduðunu düþünüyorum çünkü söyledikleri benim ruhuma ve
aklýma hitap ediyor. Bana yardým edenler
onlar" derler.
Ýþte bu 3 boyuttaki insanýn zirve durumunu temsil eder. Burada yapýlanýn ne
olduðunu görebiliyor musunuz? Herhangi
bir grubun söyledikleri sizin duygularýnýza
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hitap ettiði için veya o grubun adýný daha
önce duymuþ olduðunuz için diðerlerinin
hepsini dýþlayý-verdiniz. Ýþte yaþamý
sürdürme paradigmasý bunu yapar. Ayýrýr ve
dýþlar. Örgütlü dinler çok uzun zamandan
beri bunu yapmaktadýr. Bunun sonunda
dünyanýn vardýðý noktada gerçi TEK
TANRI var ama ayrýlýk için yerleþtirilmiþ
pek çok kutu çevreye serpilmiþ durumda.
Bu saðduyu deðildir. Adýný anmýþ olduðum
ezoterik gruplarýn üstündeki gizem
örtüsünü kaldýrmak istiyorum. Ezoterik
insanýn sistemin güzelliðini görüp fark etme
zamaný gelmiþtir çünkü yeniçað da kendisini gerçeðin büyüklüðünden ayýrmýþ ve
bölümlendirmiþtir.
Adýný andýklarýmýn hepsi bazý hususlarda
birbirilerine benzemektedir sevgili varlýklar.
En baþtan baþlamak istiyorum. Galaksinin
tarihçesi ile baþlamak istiyorum. Bu çok
güzel bir hikâyedir ama bu daha önce
hikâyeyi baþkalarýndan veya benden duymuþ olabilirsiniz. Bu anlatýlabilecek en
güzel hikâyelerden biridir.
Galaksinin Tarihi
Evvel zaman içinde Tanrý sevgisi ile dolu
olan bir Galaksi yaratýlmýþtý. Onu yaratan
yaratýcý kaynaðýn milyarlarca yýl eskiye
dayanan hayýrsever bir sistemi vardý ve her
türden milyonlarca gezegen yaratýp
geliþtirmeye yetecek kadar yeterli zamana
sahipti. Bu Galaksinin fiziði tamamlanma,
denge ve yaþama eðilimliydi. Burada sizin
zannettiðinizin aksine tesadüfi bir fizik
deðil, hayýrsever amacý olan bir fizik vardý.
Gezegenler soðuduktan ve üstlerinde yaþam
oluþmaya ve geliþmeye baþladýktan sonra,
bu gezegenlerin arasýndan her seferinde bir
gezegen seçilecek ve ona ruhsallýk ile
tohumlanma seçeneði verilecekti. Her bir
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gezegendeki insanlar hafifçe deðiþik
DNA'lara sahipti ve ondan sonra binlerce
yýl sürecek olan bir test baþlayacaktý.
Burada sözü edilen test, bu süreç içinde o
insanlarýn içlerindeki Tanrý'yý - hayýrsever
yaratýlýþ sistemi - keþfedip edemeyeceklerini görmekti. Eðer insanlar bu çabalarýnda
baþarýlý olur ve içlerindeki Tanrý'yý keþfederlerse, yükseliþ statüsüne geçme iznini
alacaklardý, yani fiziksel varlýklarý fiilen
çok boyutlu bir gerçeklikle bir olacak,
birleþecekti.
Yükselmiþ gezegen olmak için, binlerce
yýl geçmesi gerekir. Bu süreç içinde her
uygarlýk her þeyin yaratýcý kaynaðýna çok
yaklaþýr. Belli bir aþamadan sonra bu gezegende yaþayanlardan, kendi galaksileri
kendilerine çok uzakta olan baþka bir gezegen seçmeleri ve o gezegende yaþayanlarý
kendi kutsal DNA'larý ile tohumlamalarý
istenir. Beni takip edebiliyor musunuz?
Sistem budur. Özgür seçimle seçilmiþ olan
gezegendeki insanlar, artýk bir ruh sahibi
olma ve karanlýk ile aydýnlýk arasýndaki
farký görebilme yeteneðiyle sezgisel olarak
tohumlanýrlar. Bu durumda kendi keþif bulmacasýna baþlayabilir ya da baþlamazlar.
Þimdi bazýlarý "Tamam da Kryon, ilk
tohumlar nereden gelmiþti?" diyeceklerdir.
Ýlk tohumlar merkezden, Büyük Merkezi
Güneþten, çekirdekten, sizin Tanrý olarak
adlandýrdýðýnýzdan, her yerde olan yaratýcý
kaynaktan gelmiþti. Bu olayýn detaylarý o
kadar önemli deðildir. Eðer bir benzetme
yaparsak; asýl önemli olan husus havanýn
nereden geldiðini sormak deðil, o havayý
bulup teneffüs etmektir.
Sizin bilmeniz gereken önemli husus
þudur: Sizin Galakside akrabalarýnýz var.
Birincisi onlar size çok benzerler. Ýkincisi,
onlarýn DNA'larý sizin DNA'larýnýza çok
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benzer. Þimdi bunu açýklýða kavuþturalým.
Size þu anda daha önce de vermiþ olduðum
bilgileri veriyorum ama unutulup gitmesini
önlemek için sizin bu bilgileri tekrar tekrar
duymanýzda yarar görüyorum. Siz kendi
Güneþ sisteminizde ve ötesinde basit yaþam
formlarý keþfetmeye baþladýðýnýzda, DNA
benzeri moleküllerin yapýsýnýn ortak
olduðunu göreceksiniz. O zaman kendi
gezegeninizin yaþamý yaratma ve geliþtirme
süreçleri baðlamýnda Galaksinin diðer
taraflarýndan tecrit edilmiþ olmadýðýný
anlayacaksýnýz. Gerçekten de, gezegenlerin
evrim süreci farklý gezegenlerde bulunan
farklý çevre koþullarý nedeniyle kendine
özgüdür. Ama temel yapý göz önüne
alýndýðýnda, DNA karmaþýk yaþamýn doðal
olarak ortaya çýkan geliþimidir ve
Galaksinin her yerinde bunu görmek
mümkündür. Baþka bir ifade ile, bu
dünyaya özgü deðildir.
Diðer dünyalarda yaþayan akrabalarýnýz
insan benzeri (humanoid) varlýklardýr ve bu
nedenle de size çok benzerler. Gýdalarýn
farklý olmasý veya yer çekimsel koþullarýn
farklý olmasý nedeniyle bazýlarý daha büyük,
bazýlarý daha küçüktür. Ama hiçbiri 14 gözü
ve üç kolu, çýðlýða benzer sesleri olan tuhaf
ve korkutucu varlýklar deðildir. Günün
birinde sizin yapacaðýnýz en büyük keþiflerden biri, her yerde sizinkine çok benzeyen
yaþam olduðunu bulmanýz olacaktýr. Sevgili
varlýklar, bunu keþfettiðinizde ve bunun ne
anlama geldiðini fark ettiðinizde, zeki
tasarýmý anlayacak, yaþamýn her yerde ayný
olmasýný saðlamak için çalýþmýþ olan
Galaksideki ve kendi gezegeninizdeki
hayýrseverliði bileceksiniz.
Baþlangýcý bundan milyarlarca yýl öncesine giden bir uygarlýk hayal edebilir
misiniz? Tanrý bilgisi ile tohumlanmýþ olan
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tek bir gezegeni, böylesine gezegenlerin
ilkini hayal edebilir misiniz? Bir gezegenin
bunu yapabileceðini hayal edebilir misiniz?
O gezegenin, o gezegende yaþayan varlýklarýn, ýrklarýnýn veya buna ne diyorsanýz,
isimleri bilinmiyor artýk, çünkü bu çok
uzun zaman önceydi. Ýhtimal hesabýna göre
onlarýn baþarýlý olmalarý pek mümkün
görünmüyordu ama milyonlarca yýl gerekse
de, sonunda baþardýlar. Bu hepimizin
bildiði ve sevdiði bir hikâyedir aslýnda.
Baþlangýç buydu ve gerçekten harika bir
hikâyeydi. Hikâye bu varlýklarýn nelerden
geçmek ve nelerle baþ etmek zorunda
kaldýklarý ve nasýl baþka bir gezegeni - sonsuz gibi görünen, yýldýzlarla dolu uzayda
sadece tek bir gezegeni - tohumlamak üzere
seçtikleri ve tohumladýklarý ile ilgilidir.
Bunun kilometrelerce uzanan kumsalda tek
bir kum tanesini seçmekten pek farký yok.
Onlar o gezegeni buldular ve oradakileri
tohumladýlar ama sizin o dünya hakkýnda
da bilginiz yok. Çünkü bu olay çok uzun
zaman önce oldu. Ancak, bulduklarý bu
gezegendeki varlýklar baþarýlý olamadýlar.
Onlar bunun üzerine baþka bir gezegen
seçtiler ve oradakileri tohumladýlar ama
onlar da baþarýlý olamadýlar. Bunun üzerine
üçüncü bir gezegen bulundu ve oradakiler
tohumlandý. Üçüncü gezegendekiler baþarýlý
oldular ama siz onlarýn adlarýný da bilmiyorsunuz. O da çok uzun zaman önce oldu.
Ortalama olarak tohumlamadan mezuniyete
kadar her gezegende yaklaþýk olarak bir
milyon yýl geçmesi gerekir. Þimdi kendinizi
nasýl hissediyorsunuz? Size bir þey sormama izin verin. Ruhsal geliþim þemasýnda siz
kaçýncý yýlda olduðunuzu düþünüyorsunuz?
Eðer size birinci yýldasýnýz deseydim, bu
sizin için anlam ifade eder miydi?
Doðrusunu isterseniz, önünüzde daha çok
uzun bir yolunuz var.
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Ancak, bilmeniz gereken husus kararýn
verildiði iþaret noktasýný geçmiþ olduðunuzdur. Bu bir gezegende bulunan insanlarýn
yavaþ yavaþ ne yaptýklarýný ve hedefin ne
olduðunu anlamaya baþladýklarý noktadýr.
Bu noktadan itibaren saat çalýþmaya baþlar.
Bunun sizi hüzünlendirmesine izin vermeyin. "Kryon, doðrusunu istersen bu iþin
birkaç nesil içinde olup biteceðini düþünüyordum." Gerçekten mi? Siz gerçekten de
birkaç nesil sonra ýþýk olarak, ýþýk halesi
içinde etrafta dolaþacaðýnýzý mý zannediyordunuz? Birkaç nesil mi dediniz? Buna
gerçekten inananlar olduðunu düþünebiliyor
musunuz? Lütfen saðduyunuzu kullanmaya
baþlayýn.
Ýyi haber ise sevgili varlýklar bu gezegende son 30.000 yýl içinde eski enerji
içinde debelenerek üstesinden gelmek
zorunda kaldýðýnýz zorluklarýn artýk
geçmiþte kalmýþ olduðudur. Artýk buraya
gelme nedeniniz olan fýrsat ortaya çýkmýþtýr.
Siz bu nedenle buraya gelmiþtiniz ve
baþlamýþken baþka iyi haberler de verelim
bari. Bu iþin ne kadar uzun sürdüðünün hiç
önemi yoktur zira sizler kiþisel olarak
sürecin tamamýna katýlacaksýnýz! Evet!
Bu harika oyunun sonunu hiç biriniz kaçýrmayacaksýnýz.
Bundan sonraki her bir yaþamýnýz bu yeni
enerji içinde geçecektir. Bundan sonraki
dördüncü enkarnasyonunuzda - bundan 300
yýl sonra diyelim - farklý bir þekilde doðacaksýnýz. O sefer gözlerinizi açtýðýnýzda,
sadece annenizi tanýmakla kalmayacak,
dünyayý da tanýyacaksýnýz. Birkaç gün
içinde aklýnýz size "Hoþ geldin!" diyecektir.
Siz bebek olmanýza raðmen gözleriniz
odaklanma iþini becermeye baþladýðý anda
hatýrlayacaksýnýz ve "Bu bir fincan. Bu
yiyecek. Hey, iþte þuradaki de annemle evli

SEVGÝ DÜNYASI

olan yaratýk" diyeceksiniz. Kýsa sürede pek
çok þeyi anlamýþ olacaksýnýz. Belki de bir
ay veya iki ay içinde, belki de daha kýsa
sürede yürümeye baþlayacaksýnýz. Eðer hiç
öðrenmemiþ olduðunuz bir dil söz konusu
deðilse, okumayý öðrenmeye gerek olmayacak. Bunlarý size daha önce de söylemiþtik.
Temel insan davranýþlarýný her seferinde
sýfýrdan baþlayarak yeniden öðrenmek
zorunda kalmayacak olmanýz size de mantýklý gelmiyor mu? Onun yerine, bunlarý
artýk hatýrlayacaksýnýz.
Ruhsal geliþim ile ortaya çýkacak olan
iþte budur. Birçok konuda hýzlý þeritte yolculuk yapacaksýnýz ama bu konuda henüz
size bilgi vermedik. Bazý üstatlar yeniden
geri gelecekler ama siz onlarý üstat olarak
görmeyeceksiniz. Siz onlarý mucitler olarak
göreceksiniz. Bunda herhangi bir sakýnca
yok ve onlar da buna hiç aldýrmayacaklar
çünkü onlarýn dünyaya getirdikleri çok
boyutlu icatlar sayesinde insanlar maddenin
þablonunu anlayabileceksiniz. Þu anda
bunun sizin için bir anlamý olmayabilir ama
benimle birlikte hayal gücünüzü kullanýn.
Eðer maddenin þablonunu bilirseniz
maddeyi tasarlayabileceðinizi anlayabiliyor
musunuz? Eðer þablonu anlayacak teknolojiniz varsa, bunu kullanarak siz kütleyi bile
deðiþtirebilecek durumda olursunuz.
Bedenin kök hücreleri olduðu gibi, maddenin de þablonu vardýr.
Mutlaka bana inanmanýz gerekmiyor. Bu
konuyu fizikçilere sorun. Onlara "eðer
gerekli âletlere ve anlayýþa (bilgiye) sahip
olsaydýnýz atomik yapýnýn aynýsýný yapabilir
miydiniz?" diye sorun. Evet. Ben size neyin
olabileceðini söylüyorum. Yapabilecek
olmanýzýn nedeni bundan böyle savaþ ve
dehþet olaylarýnýn sizi engellemeyecek
olmasýdýr. Bunun nasýl olacaðýný görüyor
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musunuz sevgili varlýklar? Birbirinizle ne
kadar çok iþbirliði yapar ve diðerinin "içindeki Tanrý'yý" ne kadar çok görürseniz,
gezegen olarak size o kadar çok þey verilir
ve siz o kadar hýzlý ilerlersiniz.
Milyarlarca yýl önce her seferinde bir milyon yýl veya biraz daha fazla ve Galaksi
çevresinde birkaç dönüþ olmak üzere bir
gezegen yükseliþ statüsüne geçti ve baþka
bir gezegeni tohumladý. (Tüm gezegenler
ve yýldýzlar galaksi çevresinde ayný hýzda
döndüklerine göre Galaksideki tüm zeki
yaþam türleri baðlamýnda geçerli olan
zamanýn ölçümü için kullanýlabilecek bir
sabit sayý vardýr. Eðer zamaný galaksinin
merkezi etrafýndaki dönüþler veya kýsmi
dönüþler bazýnda ölçerseniz, her bir güneþ
ve her güneþ etrafýndaki gezegenler için
ayný zaman ölçüsünün geçerli olduðunu
görürsünüz. Dolayýsýyla, gezegenlerdeki
uygarlýklar bu þekilde birbirleriyle iliþkilendirilebilirler. Eðer baþka gezegenden
gelen biri ile yýllar temeline dayalý olarak
konuþursanýz, onlar sizin yýlýnýzýn ne anlama geldiðini hiçbir þekilde anlayamazlar
çünkü sizin yýllarýnýz onlarýn yýllarý ile ayný
deðildir.)
Sizin ebeveynleriniz Pleiadesli'lerdir.
Onlarýn gezegeni yükseliþ statüsüne
geçtiðinde ve Tanrý'yý tam olarak DNA'larý
içine aldýklarýnda, nelerin üstesinden gelmiþ
ve neler yapmýþ olduklarýný anladýlar.
Nihayet ne için var olduklarýný anladýlar ve
tam Epifiz baðlantýsýna sahip oldular - yani
randýmaný % 100 olan DNA - ancak fiziksel
bedenleri içinde kalmaya devam ettiler.
Bunun nasýl bir þey olduðunu biliyor
musunuz? Onlarýn 3 boyutlu uzay gemileri
için etrafa bakýnýp durmaktan vazgeçin. Bu
harika varlýklar sizlerle dolaþýk durumdadýrlar ve istedikleri anda buraya gelip giderler
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ancak bunun için uzay gemilerine
ihtiyaçlarý yoktur çünkü sadece düþünce
gücü ile gerçekleþtirirler bu yolculuklarý.
Pleiadesli'lerden sonra gelen gezegen
sizin gezegeninizdi (Dünya) ve Dünya
onlardan sonra tohumlanacak olan tek gezegendi. Ancak, nasýl Pleiades'liler sizin ruhsal ebeveynleriniz iseler, onlarýn da ruhsal
ebeveynleri olduðunu biliyor muydunuz?
Onlarýn ebeveynleri ve onlarýn ebeveynlerinin ebeveynleri ve onlarýn da ebeveynleri Arkturuslu'lar, Orionlu'lar ve
Siriuslu'lardýr. Bunlarýn hepsinin de kendi
ebeveynleri vardý ve tabii onlarýn da
ebeveynleri vardý. Ýyi dinleyin þimdi. Bu
gruplarýn her biri sizin "yaratýcý kaynak aile
grubunuzun" parçalarýdýr. Bazýlarý sizin ruhsal büyükanne ve büyükbabalarýnýz ve
bazýlarý sizin büyük büyükanne ve büyükbabalarýnýzdýr. Bazýlarý bundan da
fazlasýdýr. Ayrýca gezegeninizde Galaksinin
baþka bölgelerinden sadece size yardým
amacý ile gelmiþ olan kadim insanlar da
vardýr.
Size þöyle bir soru sormak istiyorum. Siz
biyolojik ebeveynlerinizde olmayýp biyolojik büyükanne ve büyükbabalarýnýzda olan
özellikler hakkýnda ne biliyorsunuz? Þu
anda hayatta veya ölmüþ olmalarýndan
baðýmsýz olarak büyükanneleriniz ve
büyükbabalarýnýz hakkýnda neler hissediyorsunuz? Sizin büyükanne ve büyükbabalarýnýz ile ilgili hisleriniz anne ve
babalarýnýza olan hislerinizden farklýdýr,
deðil mi? Anne ve babalarýnýz size daha
yakýndýr, sizinle daha içli dýþlýdýrlar ve size
daha fazla karýþýrlar ama büyükanne ve
büyükbabalarýnýz pek fazla karýþmazlar.
Büyükanne ve büyükbabalar sizi daha fazla
eðlendirirler, size daha fazla yardým ederler
ve sizi seyahatlere filan götürürler, deðil
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mi? Peki, ya anne ve baba? Onlar biraz
farklýdýr. Onlar sizin yaþamý sürdürmenizi
güvence altýna almak isterler ve yaþamýn
kurallarýný daha fazla söylerler.
Pleiadesli'ler sizi tohumladýlar ve siz
zaman kapsüllerini açtýkça ortaya çýkan bilgilerden onlar sorumludurlar. Sizi kristal
að, ruhsal uyanýþýnýz ve yaþamý sürdürmeniz için sizinle birlikte çalýþmak üzere
yaratmýþ olduklarý diðer sistemlerle ilgili
tüm sýnavlardan geçirenler onlardýr. "Hadi
ama gitmemiz gerek. Acele et biraz" diyenler onlardýr. Ama en yumuþak ve nazik
yardýmý saðlayanlar büyükanne ve büyükbabalardýr çünkü onlarýn daha fazla zamaný
vardýr ve ayrýca anne ve babalarýn üstlenmek zorunda kaldýklarý sorumluluklarýn
çoðu onlar bakýmýndan geçerli deðildir.
Onlarýn anne ve babalara göre çok daha
olgun ve kadim bir grup olduklarýný da
unutmamak gerekir. Bunun nereye gittiðini
anlayabiliyor musunuz? Arkturuslu'lar ile
Orionlu'lar ve Siriuslu'lar sizin DNA'nýz
içinde yer alýrlar çünkü siz "galaktik akaþik
mirasa" sahipsiniz. Siz onlarý biliyorsunuz
ve onlar sizi biliyorlar. Gezegende belki de
en fazla yardýmý yapan gruplar onlardýr.
Onlarý diðerlerinden ayýrmayýn ve onlara
tapýnmaya kalkmayýn. Sistemi görün sevgili
varlýklar, çünkü sistem budur.
Hepsini içinize alýn ve þu anda ve celse
sýrasýnda bu odada bizimle birlikte olduklarýný bilin. Onlarýn kim olduklarý ile ilgili
bilgilerin üstündeki sýr perdesini kaldýrmakta olduðumuzu biliyorlar ve buna bayýlýyorlar. Onlara kanallýk yapanlar onlarýn
buradan veya oradan olduklarýný söyleyebilir ama ben sizlerin onlarýn verdikleri bilgiler içinde bulunan mecazlara dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bu mecazlar gerçeði

iþaret etmektedir. Bu gruplarýn yardým
amacýna yönelik olarak burada olmalarýnýn
nedeni onlarýn sizin ruhsal büyükanne ve
büyükbabanýz olmalarýdýr. Size karþý bu
kadar iyi hisler ile dolu olmalarýnýn ve
onlardan gelen bilgilerin bazýlarýnýn bu
kadar saf ve mükemmel olmasýnýn nedeni
budur. Onlar sizi seviyorlar ve sizin kim
olduðunuzu biliyorlar.
Önümde oturmakta olan yaþlý ruhlarýn
benim söylediklerimi anlýyor olmalarý ve
benim þifreli olarak veya mecazlar kullanarak konuþmadýðýmý bilmeleri çok önemlidir. Þu anda ben gerçeklikten ve ruhsal
saðduyudan söz ediyorum. Bu bilgi doðrudan sizin Tanrý olarak adlandýrdýðýnýz
yaratýcý kaynaktan gelmektedir. Tanrý size
söylenmiþ olan her þeyden daha büyüktür
sevgili varlýklar. Ve siz bunu algýlamaya
baþlarken, hoþçakal demeden önce tek bir
þeyi hatýrlamanýzý istiyorum. Yaratýcýnýn
mucizesini algýlamaya baþladýkça, bunun
nereden geldiðini hatýrlamanýzý istiyorum
çünkü sizin Akaþik soyunuz Tanrý'dýr.
Bunun üzerinde düþünün. Kendinizi bilmenin, açýk alýnla dimdik durmanýn ve bu
soya sahip çýkmanýn zamaný gelmiþtir.
Büyükanne ve büyükbabalarýnýza "merhaba" deyin.
Belki de onlar bu an için uzun zamandan
beri bekliyorlardý. Bu çok mu ürkütücü?
Bazýlarý için bu doðru olabilir. Ama
baþkalarý açýsýndan gerçek bir saflýk çaný
gibi çalmaktadýr ve onlarýn uzun zamandan
beri sormakta olduklarý sorulara cevaplar
vermektedir. Sevgili varlýklar size yardým
edenler var. Bunu anlayýn, kabul edin ve
kullanýn.
Ve öyledir.
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