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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Bizi Sevgisinden Vareden tarafýndan verilen tüm nimetlere,
yapýlan tüm kayýrmalara, korunmaya, saðlýða ve berekete, O’nun
tarafýndan en güzel yerlerde barýndýrýlmaya, hep hayýrla çevrili
olup kötülerden ve kötülüklerden, saygýsýzlardan ve saygýsýzlýktan
uzak tutulduðumuza þükrederiz. Bütün bunlarýn hayatýmýzda eðitimimiz ve yükselmemiz için yerli yerinde, tam zamanýnda ve kararýnda bizlere sunulduðunu anlamamýz ve deðerlendirmemiz için geçmiþ
günlerimize bakmamýz yeter aslýnda. Çünkü O’ndan bize yalnýz
hayýr gelir, iyilik ve sevgi gelir.
Gerçek þükredenlerden olmamýz için bir sonraki adým, þükredenlerin çokluðu için çalýþmaktýr. Evimize gelen konuklarýmýz memnun
ayrýlsýnlar, gönülleri ve bedenleri en güzel ve hayýrlý nimetlerle
doysun isteriz. Komþularýmýz “iyi ki komþu olduk sizinle desinler”
isteriz. Hayatýmýza giren insanlar mutlu olsun, evcil hayvanlarýmýz
iyi bakýlsýn ve sevilsin, diðer tüm canlýlar varedildikleri þartlarda
sýkýntý çekmesin diye uðraþýrýz. Çünkü biliriz, insanlarý üzmenin,
hayvanlarý eziyetle ezmenin, doðayý deðiþtirmenin mazereti olamaz.
Bizi Sevgisinden Vareden bunlar için bir neden sunmaz bize. O
durmadan hayrýmýza vareder, verir çünkü. Hayýrdan ve iyilikten
uzak her iþi biz yaparýz; sebep netice yasalarýna göre gider, gelir,
birbirimizle uðraþýp durur, yuvarlanýp dururuz. Ta ki artýk bu
döngülerden usanýp dýþýna çýkmak için kesin karar verme zamaný
gelinceye kadar. O zaman yavaþ yavaþ hayrýmýza dönüp duraný,
buram buram kokaný hissetmeye, duymaya ve görmeye baþlarýz.
Ýþte o zaman her ânýmýz þükürle dolar. Þýmarýk çocuklardan olmamayý baþarmýþsak hayatýmýza tevazu, sükûnet, sadelik ve o güne
kadar tatmadýðýmýz sevgi gelir. Çünkü tüm canlýlarý, insanlarý,
onlarýn hayrýna olacak þekilde, beklentisiz ve neþeyle
sevmekteyizdir.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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"Yollara sular dökün.
Ortada kendinizden
baþka kimse koymadan
kendi kendinizle cenge
girin."
"Hükmetmek
istiyorsanýz, önce
kendinizi fethedin ki
asýl fatih odur. Aksi
halde köle olursunuz.
Nefsinizi kontrolden
vazgeçmeyin."
Arýnmak, hazlardan,
arzulardan vazgeçmek
deðil, basit hazlarýn ve
arzularýn yerine, daha
yüksek hazlarý ve
arzularý koymaktýr.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Arýnmanýn Gereði
ve Yollarý

SEVGÝ DÜNYASI

ARINMAK
GEREKLÝ MÝDÝR?
Toplumsal problemlerin öne geçtiði ve öncelikle ele alýndýðý
günümüzde acaba kiþisel
problemler deðerini
kayýp mý etti? Ve
toplumun yükselmesi,
acaba kiþinin de arýnmasýný saðlar mý? Bu iki
sorunun cevabý birbirini
tamamlar ve bizi gerçeðe
daha aydýnlýk bir þekilde
götürmüþ olur.
Toplumlar kiþilerden
kurulu olduðuna göre,
toplumun problemi
kiþinin de problemidir.
Ve toplumun probleminin
çözümlenmesi dolaylý
olarak kiþiyi de etkiler
þüphesiz. Fakat bunun
yanýnda tek tek kiþilerin
de ele alýnmasý, onlarýn
da yükseltilmesi gereklidir. Þöyle bir misal,
verelim: Bir þehre su
saðlamak ve herkesin
evinde suyu akýtmak
toplumsal bir problemi
çözmek olur. Ama bu tek
tek kiþilerin temiz
olmasýný saðlamaya yetmez. Evinde þakýr þakýr
sýcak ve soðuk su aktýðý
halde günler ve haftalar-
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ca yýkanmayan kiþiler
çoktur. Onlar ya yýkanmaya alýþmamýþlar, ya
yýkanmanýn faydalarýný
öðrenmemiþler, ya da
tembelliklerini yenememektedirler. Öyleyse
kiþinin temiz olabilmesi
için suyu akýtmaktan
baþka bir de ona sýk
yýkanma zaruretini
benimsetmek icap eder.
Ama hiç su olmazsa, o
zaman sýk yýkananlar bile
yýkanamazlar.
Þimdi buradan ikinci
sorumuzun cevabýna
geçebiliriz. Toplumun
yükselmesi kiþinin yükselmesi için elveriþli bir
ortamý hazýrlar, ama bizzat onun yükselmesi yine
kendi gayret ve
çabalarýyla olacaktýr.
Yýkanmak nasýl vücudumuzun kir ve pisten
kurtulmasýný saðlýyorsa,
ölmüþ dýþ derilerin atýlýp
altýndan taze derinin çýkmasýna yol açýyorsa ve
ayný zamanda deri
mesamatlarýnýn
(gözeneklerinin) açýlýp
deri teneffüsünü ve ter
çýkmasýný kolaylaþtýrýyorsa, arýnmak da iç benliðimizin temizlenmesi

demek oluyor. Ýç benliðimizin, yani ruhumuzun temizlenmesi bir
takým geri istek, arzu ve
meyillerden kurtulmasý
demektir. O geri istek ve
meyiller küçüklükten,
çevreden veya geçmiþ
hayatlarýmýzdan
kazandýðýmýz þeylerdir.
Yeni bilgi seviyemizde,
düþünce ve bilgilerimize
onlar uymuyor ve geriye
çekiyor bizi. Ama onlardan kurtulmadan da daha
ileri gidemiyoruz. Ve
aklýmýzýn daha doðru ve
daha üstün dediði yeni
bilgileri ruhumuz benimseyip tatbik edemiyor
(uygulayamýyor).
ARINMANIN
ZARURÝLÝÐÝ
Öyleyse yeni realitelere
uyabilmek için eski realitelerden kurtulmak, yani
arýnmak bir zarurettir.
Arýnmanýn ikinci zarureti
de dünyada bulunuþumuzun gayesine baðlýdýr.
Dünyada neden,
bulunuyoruz; neden
yaþýyoruz ve niçin
gelmiþiz? Eðer "Aman
niçin yaþarsak yaþayalým,
ben yaþamama bakarým,

SEVGÝ DÜNYASI
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ötesini düþünmem" diyen
umursamazlardan isek
böyle bir sorunun anlamý
kalmaz. Ama biliyoruz ki
öyle umursamazlar
karanlýkta yürüyen körler
gibidir. Onlar her an bir
engele çarpmak ve bir
çukura düþmek kaderiyle
karþý karþýyadýr.
Düþünen ve gerçekleri
gören insan gittiði ve
gideceði yolun hedefini,
nereye varacaðýný
araþtýrýr ve o yolda neden
bulunduðunu düþünür.
Ancak o zaman hedefe
yürümesi hýzlanýr ve yersiz bocalamalardan,
düþmelerden ve
ýstýraplardan önceden
korunmuþ olur.
Dünyada yaþamamýzýn
gayesi tekâmüldür. Ve
tekâmül gerçekleþtiði
sürece biz huzur ve mutluluk içinde oluruz.
Tekâmül ya da olgunlaþma, görgü; tecrübe, bilgi
ve bunlarýn kazandýrdýðý
kudretler yönünden daha
üst durumlara ulaþmaktýr.
Arýnmak tekâmülün içe
dönük, ruha dönük bir
safhasýdýr ve tekâmül
gibi zaruridir.

ARINMAK NASIL
GERÇEKLEÞÝLÝR?
Arýnmak, eskilerin
deyimi ile nefsi terbiye
etmek, yani insanýn
kendi kendini düzeltmesi
nasýl olacaktýr?
Eski dinlerde, meselâ
Budizm'de: "Ýnsanýn
bütün felâketi ve ýstýrabý,
bedene baðlanmaktan ve
bedeni arzularý duymaktan doðmaktadýr" inancý
hâkimdir. Ve diyorlar ki:
"Istýraplardan kurtulmanýn yolu arzularýmýzý
yok etmektir. Gönlümüz
neyi istiyorsa onu yapmamak ve vermemek
gerekir." Sonradan gelen
dinlerde bu katý prensipler yumuþatýlmýþ, ama
zamanla yine nefsi terbiyenin yegâne yolu
olarak arzularý körletmek
metodu benimsenmiþtir.
Bunun için perhizler yapmýþlar, maðaralara ve
odalara kapanmýþlar
oruçlar tutmuþlardýr.
Dünyadan el çekerek
nefislerini terbiye etmeye
çalýþmýþlardýr.
Bir baþka metot olarak
da nefsi kötülemek, arzulara lânetler etmek, taþla-

mak, arzularý þeytanýn
aldatmalarý olarak nitelemek yolunu tutmuþlardýr.
Nefsi terbiye için nefsi
kötülemek ve ona nefes
aldýrtmamak ve nefis
denilen yýlanýn baþýný
ezmek tek çýkar yol
olarak görülmüþtür.
Nefis nedir ki onun
baþý ezilecektir? Ona "iç
benliðimizden gelen
arzular topluluðudur"
dersek en doðru, en açýk
ve kýsa tarifi yapmýþ oluruz. Öyleyse nefsin
baþýnýn ezilmesi, arzularý
yapmamak, yerine
getirmemek ve hattâ
onlarý kötülemek ve
onlara hiç yüz vermemektir. Yani arzuyu
doðmadan boðmaktýr.
Peki, arzuyu yapmamakla ve onu kötülemekle
biz gerçekten ondan kurtulmuþ mu oluyoruz?
Hayýr, kurtulmuþ
olmayýz, belki kurtulmuþ
görünürüz ve kendimiz
de aldanarak öyle sanabiliriz. Ama onlar þuur
altýna itilmiþ arzular
halinde orada dýþarý fýrlamak için fýrsat beklerler.
Bazen de deðiþik tepkiler
ve hastalýk tezahürleri
halinde gizlenmiþ,
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maskelenmiþ olarak
ortaya çýkarlar. Burada
bir hikâye anlatmadan
geçemeyeceðim.
BÝR HÝKÂYE
Vaktiyle adamýn biri
arýnmak ve ermiþler
sýnýfýna ulaþmak için
dünyadan el etek çekmeye karar veriyor.
Yakýnlarýna: "Bundan
böyle ben bu dünyayý
terk eden kiþi olacaðým,
sizden ricam bana her
gün bir tas mercimek
çorbasý getirmenizdir.
Ölmeyecek kadar yemem
gereklidir" diyor ve
gidiyor bir maðaraya
kapanýyor, orada hep nefsini kötülüyor, hep
Allah'a ibadet ediyor ve
bir tas çorbadan baþkaca
bir þey yemiyor. Böylece
yýllar geçiyor. Yýllardan
sonra bir gün dýþarýda
güneþlenirken maðaranýn
üstünde, tüller giyinmiþ
çok güzel bir
genç kýzýn
tehlikeli þekilde
dolaþtýðýný
görüyor.
"Acayip, bu kýz
ne arar burada"
demesine
kalmýyor, ayaðý
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kayarak maðaranýn
önüne düþüyor kýz.
Adam merakla koþuyor
onu yerden kaldýrýyor, bir
yerine bir þey olup
olmadýðýna bakýyor. Kýzý,
bayýlmýþ halde kucaðýnda
içeri taþýyor, yüzünü
ýslatýyor, ayýlmasýna
yardým ediyor. Ayýldýktan
sonra da kýzla konuþuyorlar, saatler ilerledikçe
aralarýndaki dostluk ilerliyor. Nihayet olacak en
son þey de oluyor. Ýþte o
zaman kýz onun karþýsýna
dikiliyor: "Bana bak
ahbap" diyor. "Ben seni
denemek için vazife ile
gönderildim. Görüyorsun
ki sen nefsini yenmiþ ve
arýnmýþ deðilsin. Âlemi
de, kendini de aldatýp
durma artýk. Burada tembel tembel oturmakla
arýnýlmaz. Var git insanlarýn arasýna karýþ!
Senden beklenilen
hizmetleri

yap,
iyilik et, bilgini artýr,
gönlündeki sevgiyi
artýr!.. Burada içten ve
dýþtan daha fazla kuruma!. " Bunlarý söyledikten sonra gözden kayboluyor.
ARZU NEDÝR ve
ARZUDAN
KURTULMAK
GEREKLÝ MÝDÝR?
Arzularýn baskýda
tutulmasýnýn ve þuuraltýna itilmesinin bazý
hastalýklarý meydana
getirdiðini söyledik.
Bunun ikinci zararý da
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tekâmül yolunda ayaða
devamlý bir bað oluþudur.
Tekâmülde arzulardan
kopmak zorlamayla
olmaz, onlarýn deðersizliðini görerek olur. Eðer
deðersizliði görülüp o
yöndeki arzulardan
sýyrýlýnmamýþ da, ya
çevrenin zoruyla ya da
bize ait olmayan bilgilerin tesiriyle kötü
görülerek susturulmuþsa,
ilk fýrsatta o arzular
önümüze dikilecek
demektir. Bir zayýf
anýmýz veya bir ayartýcý
etken bize bütün perhizleri bozdurup, koyduðumuz suni engelleri yýktýrýverecektir.
Öte yandan arzularý
baþýboþ býrakmak, onlarý
kontrol etmemek ve
dizginlememek de bizi
arzularýmýzýn kölesi
haline getiriyor. Ve tabii
tekâmülümüzü
yavaþlatýyor, Öyleyse ne
yapacaðýz? Bunun
ikisinin ortasýný nasýl
bulacaðýz ve arzularýmýzdan nasýl kurtulacaðýz?
Bu sorularýn cevabýný
vermek için önce nefsanî
arzu nedir? Ve bu arzudan kurtulmak gerekli
midir? Onu araþtýralým.

Nefsanî arzular ruhun
maddeye baðlanmasýndan doðan, maddeye
veya bedene ait istekler,
dileklerdir. Onlarýn tatmini bir ölçüde bize haz
vermektedir. Yemek,
içmek, cinsi yaklaþma
isteði, kiþiliðini ortaya
koymak için þan, þöhret,
para isteði, çevrenin
takdir ve alkýþýný toplamak isteði, rahat ve boþ
oturma isteði, eðlenmek,
gezmek, disiplinli bir
düþünceden, öðrenmeden
kaçma isteði, hiçbir zahmete girmeden yaþama
isteði vs. gibi þeyler nefsanî arzularýmýzý topluca
göz önüne sererler.
Görülüyor ki bunlarýn
birçoðu dünyada yaþamamýzý mümkün kýlan
isteklerdir. Ve bunlarýn
tatmin edilmesi bir
ölçüye kadar bizim için
bir zarurettir. Yemek
yemeden yaþayamayýz,
ama bütün iþi gücü
býrakýp sabahtan akþama
kadar yemek yemek de
hem saðlýðýmýzla, hem
de dünyadaki
tekâmülümüzle baðdaþamaz. Keza cinsi yakýnlaþma bir ölçüye kadar
tatmini zaruri olan bir
ihtiyaçtýr. Ama hayatýmýzýn gayesi olacak ve

sabahtan akþama peþinde
koþulacak bir ihtiyaç gibi
görüldüðü anda hem
saðlýðýmýza hem de
tekâmülümüze engel
olmaya baþlar. Keza
kiþiliðimizi ortaya koymamýzla ilgili isteklerimiz de bizim insanlar
arasýnda baþarýya ulaþmamýzý, bir vazife yapabilmemizi ve tekâmül
etmemizi saðlar. Ama
bunlar gayeleþtirildiði
anda þahýs kendi kiþiliði,
gururu ve egosu için
baþkalarýný hor görmeye,
ezmeye baþlar ki, bu da,
baþkalarýnýn ona cephe
almalarý ve engel
olmalarý neticesini doðurur. Yani bir kaç yönden
birden o þahsýn tekâmülü
kýsýtlanmýþ olur.
O halde arzularýmýzý en
faydalý ölçü ve seviyede
tutmasýný bilmemiz
gereklidir. Ýnsanlar bu
ölçüyü çoðu zaman
bulamýyorlar. Bazen þu
yönden, bazen de bu
yönden aþýrýya kaçabiliyorlar. Bu da onlarýn
tecrübesizliklerinin sonucu oluyor. Aþýrý gitmenin
zararlý neticelerini göre
göre en uygun ölçüyü
buluyorlar.

SEVGÝ DÜNYASI

Aslýnda tekâmülümüze
ve dünya hayatýmýzýn
devamýna vasýta olan bu
istekleri gaye haline
getirmek bizim bilgilerimizin noksanlýðýndan
oluyor. Bilgilerimizi
bazen baþkalarýnýn
tecrübe ve bilgileri ile de
tamamlayabiliyoruz.
EN DOÐRU YOL ve
METOD NEDÝR?
Duyduðumuz haz ve
elemler davranýþlarýmýza
yön veriyor. Elemden
kaçýyor ve hazza koþuyoruz. Arzularýmýzýn tatminini istemek de onlarýn
verdiði hazza koþmaktýr.
Bu durumda arzulardan
kurtulmak, onlarýn
verdiði hazdan mahrum
olmayý göze almak
anlamýna geliyor.
Hâlbuki tekâmül demek
mahrumiyetlere deðil,
daha büyük imkânlara
koþmak demektir. Yani
biz hazlardan mahrum
olacak deðiliz, tersine
daha büyük daha yüksek,
derinliði ve geniþliði
daha fazla olan hazlara
gideceðiz. Bunu misallerle açýklayalým.
Gezmek ve eðlenmek
bize haz verir ve bu
kolayca elde edilebilecek
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bir hazdýr. Öyle yapmayýp da oturup bir þey
okumak, bir þeyler
öðrenmek ve bilgiyi
artýrmak ilk bakýþta
mahrumiyete girmek gibi
görünür. Ama öðrenmenin tadýný almýþ, her
adýmda insana kattýðý
kudreti ve görüþ ufkunu
geniþlettiðini görmüþ bir
kiþi için, bu mahrumiyet
deðil, bilâkis en büyük
kazanç ve en büyük
hazdýr. Öðrenmenin
tadýný almýþ kiþi için
sokaklarda avare dolaþmak, boþuna zaman harcamaktýr ve tatsýz tuzsuz
bir þeydir.
Ýyilik ve hizmet
etmenin tadýný almýþ bir
kiþi için her þeyi kendisine harcamak, yalnýz
kendi nefsi için çalýþmak
körlük ve gafilliktir.
Ýnsanlara sevgi göstermenin, sevgiden kanatlar
takarak gönüllere girmenin ne büyük hazlar
ve mutluluklar verdiðini
görmüþ bir kiþi için yalnýz cinsi haz ile yetinmek
ne zavallýlýktýr!...
Þu açýklamadan sonra
arýnmak için tutacaðýmýz
yolu ve uygulayacaðýmýz
metotlarý daha kolaylýkla

çizebiliriz.
1. Arzularýmýzý zorla
engellemek ve baský
altýnda tutmak yerine bir
yandan onlarý makul bir
ölçüde tatmin ederken,
bir yandan da daha yüksek isteklere ve hazlara
doðru yönelmek icap
ediyor. Yasaklar bazen
istekleri kamçýlayan bir
etki yaparlar. Bu tarz
davranýþla, o tehlike de
önlenmiþ oluyor. Yüksek
seviyedeki hazlara
yönelebilmek için önce
onlarýn basit hazlardan
daha büyük ve derin
olduðunu öðrenmek icap
eder. Bir de o hazlarý
ucundan kenarýndan bir
parça tatmak gerekir.
Yalnýz þurasý bir
gerçektir ki yüksek
hazlara ulaþmak gayret
ister, tembelliði bir uçtan
yenmeye çalýþmak ister
ve kendisiyle beraber
baþkalarýný da düþünmek
ister. Bu sebeple o yüksek hazlara yürümek
kararýný vermek, o kararý
vermek için de o yüksek
hazzý öðrenmek, ona gitmenin gerekliliðini idrak
etmek icap eder. Kararý
verdikten sonra da
uyuþukluða kayývermeyi
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önleyecek bir uyanýklýk
içinde olmak gerekir. Bu
uyanýklýðý ve devamlý
aktif olmayý, varacaðýmýz
büyük haz ve mutluluklarý düþünmek, tembelliðin vereceði hazzýn bir
süre sonra eleme döndüðünü hatýrlamak ve o
hazzýn esasen çok küçük
olduðunu idrak etmek
saðlayacaktýr.
2. Devamlý bilgiyi
artýrmak, insaný hem
mutlu eden, hem hazlarýn
en büyüðünü veren, hem
de arýnmasýný kolaylaþtýran baþ faktördür. Bilgileri arasýnda köprüler kurarak, sistemli bir þekilde
bilgilerini artýran kiþi her
yönden kudretli olur,
daima sayýlan, sevilen ve
baþa geçen kiþi olur.
Bizim Celselerimiz'de
denildiði gibi: "Reislik
bilgidedir, rahatlýk iyiliktedir:"
Bilgi seviyesi yükselen
kiþinin, zevkleri de, hazlarý da yükselir ve dünya
görüþü geniþlediði için
basit zevkler içinde
boðulup kalmaz. Tahsilli
demiyorum, gerçek bilgili kiþi diyorum. Öðrenmek için okuyan, edindiði bilgileri enine boyu-

na düþünen ve onlarý
ruhuna benimseten kiþi
bu arada ruhunu da yükseltmiþ ve arýtmýþ olur.

yarak bir süre onlarýn
peþinde gitmek de arýnmayý kolaylaþtýran metotlardan birisidir.

3. Kendini bir iþe, bir
vazifeye ve bir hizmete
baðlayýp severek çalýþan,
iþine eserine gönlündeki
sevgiyi ve heyecaný
katan kiþi için çalýþmak
hazlarýn ve mutluluklarýn
en büyüðünü verir. Hele
iþinden baþkalarýný faydalandýrmak, emeðinin
mahsullerini çevresine
daðýtarak, baþkalarýna
hizmet etmek, insanlarý
mutlu etmek ona daha da
büyük hazlar verir. Ýyilik
ve yardým, herkesin
hakkýný korumak baþlý
baþýna büyük hazlardýr.

Öz olarak diyebiliriz
ki: Arýnmak, hazlardan,
arzulardan vazgeçmek
deðil, basit hazlarýn yerine yavaþ yavaþ daha
yüksek hazlarý ve arzularý koymaktýr. Dünyada
yaþamamýzý normal
ölçüde devam ettiren
arzularýmýz her zaman
makul bir ölçüde olacak
ve giderilecektir. Asla
zorlamalara gitmeyeceðiz. Daha üst arzu ve
hazlara geçebilmek için
de bilgimizi artýracaðýz,
üstün hazlarýn tadýný
tadacaðýz, kendimizi bir
iþe ve bir hizmete
baðlayacaðýz, iyilik ve
yardýmlarýn ipliðini
bükeceðiz, onlarýn hazzýný duyacaðýz. Bilen
kiþilerin peþinden gideceðiz. Onlarýn bilgilerini
devamlý düþüneceðiz. Ve
Yaradan ve O'nun
kullarýna gönlümüzde yer
yapacaðýz. Böylece
kolaylýkla, hiç zorlanmadan, arýnmýþ, yepyeni
ve tatlý bir metotla yüksek arzu ve hazlara
ulaþmýþ oluruz.

4. Yaratana inanmak,
O'na baðlanmak, gönlünde O'na yer yapmak
ve O'nun eserlerini ve
kullarýný da ayný þekilde
sevmek hazlarýn bir
büyük kapýsýný da insanýn
önüne açar.
5. Yükselmiþ, arif (bilgili) kiþilerin meclislerinde bulunmak,
onlarýn sohbetlerini dinlemek, onlara baðlanarak
gösterdikleri yolda gitmek veya eserlerini oku-
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9

Gülyüzlülerden Ýbretler: 27

Hz. Süleyman ve
Yeryüzü Cinleri
SABÂ MELÝKESÝ BELKIS
Cinler konusuna gelmeden önce,
Süleyman'ýn omuz baþýnda giden o esrarengiz kuþ Hüdhüd'ün aldýðý gizli bir ilâhi talimatla Süleyman'dan izin almadan yola çýkýp,
Yemen'deki Sabâ Melikesi Belkýs'ýn ülkesine gidiþi üzerinde duralým þimdi. Kuþ
orada gördüklerini þöyle anlatýr Kuran'da:
** Hüdhüd çok geçmeden geldi: "Ben"
dedi "senin görmediðin bir þey gördüm ve
Sabâ'dan size gerçek bir haber getirdim. Ben
onlara hükümdarlýk eden bir kadýn buldum.
Kendisine her þey verilmiþ ve büyük de bir
tahtý var. Onun ve kavminin, Allah'ý býrakýp
Güneþe secde ettiklerini gördüm. Þeytan,
onlara iþlerini süslemiþ de onlarý doðru
yoldan çevirmiþ. Bu yüzden yola gelemiyorlar. Göklerde ve yerde gizleneni açýða
çýkaran ve gizlediklerini, açýða vurduklarýný
bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez
miydi?" (27/22-25)
Peygamber Süleyman bunun Allah'ýn bir
iþareti olduðunu anladý ve hemen Belkýs'a
bir mektup yazmaya baþladý. Mektubunda

Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

önce Rahman ve Rahim olan Allah'ýn adýný
anýyor, sonra da tehditkâr bir ifadeyle hiçbir
direniþte bulunmadan ve büyüklük taslamadan Müslümanlar olarak Kudüs'te kendilerini beklediðini açýk ifadelerle dile getiriyordu. Hüdhüd zaten yolu biliyor ya, taþýdýðý
bu mektubu uzun yollarý aþarak Belkýs'ýn
sarayýna býrakýverdi. Belkýs zaten önceden
Süleyman'ýn insanüstü güçlere sahip bir kral
olduðundan haberdardý. Þimdi de bunun bir
kanýtýný görüyordu. Hem mektubun bu
esrarengiz geliþi hem de içeriði, akýllý ve
açýk gönüllü melikeyi çok etkilemiþti. Ama
kavmi ne diyecekti buna? Ýnce bir diplomasi
ile olan biteni, ileri gelenlerle enine boyuna
tartýþtý. Onlar melikeye uyacaklarýný, ne
karara varýrsa onu aynen uygulayacaklarýný
bildirdiler. Belkýs önce çok deðerli hediyeler
gönderip Süleyman'ý yatýþtýrmayý denedi
ama nafile. Elçiler hediyelerle beraber
gerisin geri ülkelerine döndüler. Tek çareleri
kalmýþtý, Süleyman'ý ziyaret etmek. Zaten bu
bilge kralý çok merak ediyorlar onun
sözünün eri olduðuna, kýllarýna dokunmayacaðýna da güveniyorlardý. Süleyman
mademki onlarý Güneþe tapmaktan
vazgeçirip, âlemlerin rabbi tek Allah'a ibadet
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etmelerini istiyor, öyleyse bu esrarengiz
mektubun yaný sýra çok daha büyük bir
mucize, bir delil göstermesi gerektiðini de
anlamýþtý. Kuran bunu þöyle anlatýr:

** ......Melike dedi: "Rabbim, doðrusu ben
öz benliðime zûlmetmiþim. Artýk Süleyman'la
birlikte âlemlerin rabbi olan Allah'a teslim
oluyorum." (27/44)

** Süleyman kurmaylarýna dedi ki: "Onlar
teslim olup huzuruma gelmeden önce o
kadýnýn tahtýný hanginiz bana getirebilir?"
Cinlerden bir ifrit þöyle dedi: "Sen daha
makamýndan kalkmadan, onu sana getirebilirim. Ben bunu yapacak güçteyim ve
gerçekten güvenilir biriyim." Kendinde
Kitaptan bir ilim olan kiþi de þöyle dedi:
"Ben onu sana gözünü açýp kapayýncaya
kadar getiririm." Derken Süleyman tahtý
yanýnda kurulmuþ görünce þöyle konuþtu:
"Rabbimin lütfûndandýr bu." (27/38-40)

Baþlarýndaki Melikeleri dâhil tüm bir
toplumun, gördükleri delilleri deðerlendirip,
üzerinde düþünüp doðru yolu böyle kýsa
yoldan bulmalarý üzerinde Kuran'da uzun
uzun durulmasý boþuna deðil. Çünkü iyi
gören gözün, iyi duyan kulaðýn doðruyu
yanlýþtan ayýrmasý için yýllara muhtaç
olmadýðý, icabýnda saniyelerin bile yeterli
olacaðý böylece açýklýkla ortaya konmaktadýr. Ýnanmak için kuþkusuz sadece
mucizeler yeterli deðildir. Onlar kulak vermeyi, üzerinde derin düþünmeyi saðlayan
iþaret fiþekleridir sadece. Sabâ halký bunun
güzel bir örneði olarak belleklere yerleþtirilmektedir. Ayný sure içinde anlatýlan
Musa'ya karþý inançsýzlýkta direnen
Firavun'un; peygamber Salih'e karþý koyan
Semud kavmi ileri gelenlerinin; Lût
peygamberin uyarýlarýný dinlemeyen
Sodom-Gomora halkýnýn acý akýbetlerine
karþý doðru yolu çabucak bulan Belkýs ve
halký iyi bir örnek oluþturmaktaydý.

Belkýs'dan önce tahtý gelmiþti ülkesine.
Mucize çok büyüktü. Ama iþin içine biraz da
düþünce payý, dikkatlerini ölçme tuzaðý koymak gerektiðini düþündü Süleyman. Ve tahtý
biraz deðiþtirmelerini söyledi adamlarýna.
Ama Belkýs buna raðmen yanýlmadý, tahtýný
tanýdý. Süleyman'ýn sarayýndaki güzellikleri
de gördükten sonra:

TAHTIN
TAÞINMASININ
PARAPSÝKOLOJÝK
ÝZAHI
Bu arada Belkýs'ýn tahtýnýn, göz açýp kapayýncaya
kadar Yemen'den Kudüs'e
taþýnmasý mucizesi üzerinde
biraz durmak istiyorum.
Yüce Rabbimiz kendi koy-
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Tahtýn taþýnmasýnýn benzerleri,
günümüzde parapsikolojik araþtýrmalarda artýk zaman zaman gerçekleþtirilmekte olan bilimsel bir olaydýr. "Apor" ismiyle anýlan bu ilâhi
kanun bazý medyumlar tarafýndan
gerçekleþtirilmekte ve izleyenler
tarafýndan hiçbir el çabukluðu mari-fetiyle açýklanmasý imkânsýz doðal
bir olay olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu
nedenle uzay yolu filmlerinde ýþýnlanma adýyla çokça kullanýlmaktadýr.
Bu olay tasavvufta "tayyi mekân"
adýyla anýlmaktadýr.

duðu kanunlarý çiðnemekte deðildir
mucizeler göstererek. Bize mucize olarak
görünenler aslýnda O'nun henüz hiçbirimizin
bilmediði, bazen de ancak çok bilgili nadir
kiþilere bir lûtuf olarak öðrettiði yüce kanunlarýdýr. Doðrudan Yaradan veya bu öðretilen
kiþiler mucizeler sergileyip gözler önüne
sererler. Ýleride Deccâl gibi, kendini ilâh
diye tanýtacak kara kalpli birine; insanlara
bir sýnav olsun diye O'nun gizli sýrlarýnýn
öðretileceði Hz. Muhammed'in hadislerinde
bizlere bir uyarý olarak bildirilmektedir. Yani
aslýnda mucizeler iki tarafý keskin bir kýlýç
gibidir. Dediðim gibi, aklý düþünceye davet
eden, kulak vermeyi saðlayan bir ön ihbardýr
sadece mucizeler. Ýnanmamýz için bize
sunulan bu meyvelerin yararlý mý, zehirli mi
olduðunu tayin etmek, doðruyu yanlýþtan
ayýrmak için derin düþüncelere dalmak
kesinlikle gerekmektedir.

Özellikle 19. yüzyýlýn ikinci
yarýsýnda, pozitif ilimlerde en ileriye
gitmiþ bilim adamlarýnýn huzurunda
bu deneylerin pek çoðu oluþturulmuþ, onlarý ikna etmiþ, yazdýklarý
kitaplarda bunu içtenlikle ortaya koymuþlardýr. Bu konuda daha çok bilgi edinmek isteyenlere Werner Keller'in
"Parapsikoloji" isimli kitabýný tavsiye
ederim.
OLAN BÝTENDEN HABERSÝZ
CÝNLER
Cinlerin göze görünmeyen manevi varlýklar olduðunu bilen birisi, Süleyman'ýn
ordusuyla karýncalar vadisine giderken,
askerlerinin arasýnda cinlerin de bulunduðunu Kuran'ýn Neml sûresi 17. âyetinde
okuyunca þaþar kalýr. Ayný sûrenin 39.
âyetinde cinlerden bir ifritin, yani hilebaz,
güçlü, becerikli, tuttuðunu koparan bir cinin
Melikenin tahtýný çabucak getirmeye talip
olduðunu duyunca þaþkýnlýðý daha da artar.
Aslýnda þaþýrmakta haklý. Çünkü normal
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þartlarda göze görünmeyen, gizli varlýklardýr
onlar. Cin kelimesinin anlamý da budur
zaten. Ancak materyalizasyon olaylarýndan
haberdar olan, öte âleme göçmüþ yakýnlarýnýn zaman zaman geçici bedenlere
bürünüp kendilerine göründüðüne tanýk
olmuþ kiþiler, bu þaþkýnlýðý yaþamaz. Hele
bir de parapsikolojik deneylerde trans
uykusundaki medyumlarýn bedenlerinden
çýkan ektoplazmanýn dýþarda þekilden þekle
girerek, geçmiþte aramýzda yaþamýþ, þimdi
öte âlemde bulunan ünlü birinin bedeninin
þeklini aldýðýný, fotoðraflarýnýn bile çekildiðini gören kiþiler niçin þaþsýn ki?!.. 19.
Yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Talyum elementini
bulan, kendi adýyla anýlan tüpleri icat eden
ünlü Ýngiliz bilim adamý Sir William Crooks,
misafirlerin huzurunda 20 yýl boyunca bu
deneyleri yapýp durmuþ, aldýðý sonuçlarý dergisinde yayýnlamýþtý. Bu deneylerde eski bir
kraliçenin bedenlenip göründüðünü, çekilen
fotoðraflarýnýn þimdi de elimizde olduðunu
bilen biri ýþýnsal bedenlere sahip göze
görünemeyen cinlerin, zaman zaman maddi
bedenlere bürünüp insan gibi iþ gördüðüne
inanmakta güçlük çekmez. Ancak cinler
bunu izin alarak ve yüce âlemin güçlü varlýklarýnýn yardýmýyla yapabilirler sadece.
Süleyman cinleri sadece ordusunda deðil,
aðýr imalat iþlerinde de kullanýyordu:
** ........Cinlerden öylesi vardý ki Rabbinin
izniyle onun önünde iþ yaparlardý. Onlardan
hangisi buyruðumuzdan yan çizse, alevli
ateþ azabýný kendisine tattýrýrdýk. Onlar
Süleyman için kaleler, heykeller, havuzlar
kadar geniþ leðenler, yerinden kaldýrýlamaz
kazanlardan ne dilerse yaparlardý...
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Sonunda Süleyman için ölüm hükmünü
verdiðimizde, onun öldüðünü deðneðini
yiyen bir aðaç kurdu ancak onlara göstermiþti. Süleyman yere yýðýlýnca açýkça
anlaþýldý ki, eðer cinler Gaybý bilmiþ
olsalardý, o alçaltýcý azap içinde bekleyip
durmazlardý. (34/12-14)
Süleyman ölmüþ halde uzun süre bastonuna dayanmýþ dururken, cinler olan bitenden habersiz, o eziyetli iþlerde habire
çalýþýyorlar. Tâ ki baston kýrýlýp yere yýðýlýncaya kadar. Âyette bu olay anlatýlýp çok
önemli bir saptama yapýlýyor. Cinler olaylarýn derinliðinden, gayp haberlerinden asla
bilgi sahibi deðiller. Gözlerinin önündeki
Süleyman'ýn ölümünden bile nice sonra
haberleri oldu.
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in de cinlere Kuran okumasý emredildiðinden onlarla
bir görüþmesi olmuþtur. Cin sûresinde kendi
hayatlarý ve düþüncelerini peygamberle paylaþýrlar. Onlarýn da bizler gibi iyi ve kötüyü
seçmede özgür olduklarý, aralarýnda hayýrlýlarýn yanýsýra þerlilerin de bulunduðunu
ifade ederler. Kendileri uzay seyahatleri
yapabilecek ýþýnsal bedenlere sahip olduklarýndan, zaman zaman kulak hýrsýzlýðý
yaparak yüce Melekler Kurulunu dinlediklerini son zamanlarda bunu yapmalarýnýn
engellendiðini de sözlerine eklerler. Bunun
nedenini ancak þimdi anlýyorlar. Yeni bir
peygamber geldiðinden ortalýðý yalan yanlýþ
sözlerle karýþtýrmasýnlar diye yapýlmýþ bu.
Onlarýn gaybý bilmedikleri buradan da
anlaþýlýyor. Hz. Muhammed kaç yýldýr
Mekke'de peygamberlik ettiði halde onlar
bundan habersizler.
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Cinlerin ileri gelenlerinden olduðundan,
melekler kuruluna katýlmýþ Ýblis Tanrý'nýn
emrine karþý gelerek Âdeme secde
etmemiþti. Aslýnda bu secdenin anlamý,
insanlara zorlu sýnavlarýnda destek olmak,
yardým etmek anlamýnaydý. Ýblis buna
uymasa da Yaradan yine de bizden önce
yeryüzünde hayata baþlamýþ olan cinleri
bununla görevlendirmiþti. Peki, bari onlar
bunu
becerebildiler
mi?
Bizim
Celselerimiz'de bundan þöyle söz edilir:
** “Ýnsan, birbirine kötü bakmayý
öðrendiði günden beri O'nu unuttu. Ve
o günde bile, insanýn yanýnda olanlar,
onun hayrý için varedilmiþ olanlar,
kardeþin kardeþe düþman olduðunu
gördüler de, onlar da düþmanlýk için
yardým eder oldular. Ýþte onlarýn suçu
bile insanýndýr aslýnda. Siz bir gün
O'na döneceksiniz mutlak. Ýþte bunda
þüphe yok. Siz bir gün yalnýz O'ndan
geldiðinizi, iyice bileceksiniz mutlak.
Ýþte o gün yakýndýr.”
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Þimdi þu insanlar bütün bunlarý inkâr ederlerse biz bunlarý inkâr etmeyecek bir topluluðu onlarýn yerine geçiririz. Ýþte böyleleri
Allah'ýn yol gösterdiði kimselerdir. Sen de
onlarýn yolunu izle ve þöyle söyle: "Ben þu
yaptýðýma karþýlýk sizden bir ücret istemiyorum. O sadece bütün âlemlere bir öðüttür."
(6/89-90)
Öyleyse "Ey cinler" hitabýnýn sadece
yeryüzündeki görünmeyen, gizli varlýklara
deðil, evrenin her tarafýndaki akýl sahibi tüm
manevi varlýklara ait olmasý gerektiði ortaya
çýkýyor. Bunun doðrulamasýný Elmalýlý
Hamdi Yazýr'ýn Kuran tefsirinin 5382.
Sayfasýndaki cin kelimesinin yorumundan
anlýyoruz. Bu açýklamalardan örtülü, gizli
anlamýna gelen cin kelimesinin sadece
yeryüzü cinlerini deðil, evrendeki melekler
dâhil akýl sahibi tüm manevi varlýklarý kapsadýðýný anlýyoruz. Son olarak bu yorumlarýn
ýþýðýnda Bizim Celselerimiz'den aktaracaðým aþaðýdaki mesaj Kuran'daki "Ey cinler" hitabýnýn ne kadar geniþ bir kapsamý
olduðunu bizlere düþündürmektedir.

CÝN'ÝN EVRENSEL ANLAMI
Kuran'da: "Ey cinler ve insanlar topluluðu" diye baþlayan âyetler vardýr. Yani
Kuran sadece insanlara deðil cinlere de öðüt
olarak gönderilmiþtir. Ancak aþaðýdaki
âyette Kuran'ýn sadece dünyadaki cinlere
deðil, âlemlerdeki bütün akýl sahibi manevi
varlýklara da hitap ettiði açýklýkla ortaya
konuyor:
** Ýþte bunlardýr kendilerine kitap, hükmetme gücü ve peygamberlik verdiklerimiz.

** “Hani O, zaman zaman size gönderdiklerinde sizden baþka olan varlýklara da hitap eder ve söylediklerinin
onlara da lâzým olduðunu bildirir ya...
Hani siz bir türlü "Kimlerdir, nelerdir?" der de, bulamazsýnýz. Ýþte onlar
kesin biliniz ki, sizden çok uzaklarda,
baþka dünyalarda yaþayanlardýr.
Çünkü O'nun kitabý âlemlere aittir. Ve
o bilemedikleriniz ve mutlaka sizin
aranýzda zaman zaman bir rüzgâr gibi
dolaþýrlar!..
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Gerçeðin Gözcüsü ve Sevginin Sözcüsü

Erich Fromm

Güngör Özyiðit, Psikolog

“Yapmaya Giden Yol, Olmaktan Geçer” Lao Tsu

1

958 yýlýnda "The Mike Wallace
Show" da Wallace, Erich
Fromm'la 2 saat süren bir röportaj yapar. Ve onu bir yandan Freud'dan bu
yana en önemli psikanalist, diðer taraftan
Ruslarla bir arada barýþ içinde yaþamanýn

savunucusu olarak, iki yaþamý olan bir
adam olarak tanýtýr. Fromm bu deðerlendirmeyi keyifle dinledikten sonra kendi
yaþamýný ve etkinliklerini söyle tanýmlar:
"Ýlk önce psikanaliz konusunda bilgili bir
klinisyen, ikinci olarak siyasi eylemci,
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üçüncü olarak sosyal eleþtirmen, dördüncü
olarak akademisyen, beþinci, olarak da
toplumu bilgilendirmeye kendisini adamýþ
bir yazar…"Biz onu "Yaþam sevgisi koçu"
ve "Sevginin Sözcüsü" olarak tanýmlayabiliriz.
Fromm kendisini insanlýk için küresel
misyonu olan biri olarak görüyordu.
Konuþmalarý, yazýlarý ve davranýþlarý hep
buna yönelikti. Siyasi eylemci olarak
savaþsýz bir dünya hayal ediyordu. Bu
hemen olmasa da, karþýlýklý bir silâhsýzlanma saðlanabilirdi. Bu çalýþmalarýyla
Kennedy'i etkiledi. Hattâ onunla bir telefon
görüþmesi yaptýðý bile söylenir. O sayede
Rusya ile silâhlarda karþýlýklý indirim
gerçekleþir.
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felsefe doktorasýný tamamladýktan sonra
1922 - 26 yýllarý arasýnda Münich'te Týp ve
Berlin Psikanaliz Enstitüsünde psikanaliz
konusunda eðitim görür. Öylece psikanaliz
ve sosyal araþtýrma konularýnda doçentlik
unvanýný kazanýr. 1930'da Adorno,
Horkheimer ve Marwie gibi tanýnmýþ isimlerin bulunduðu Frankfurt Okulu'na katýlýr.
O arada Güney Almanya Psikanaliz
Enstitüsü'nün kurucularý arasýnda yer alýr.
Hitler rejimi ve Yahudi kýyýmý, 1934
yýlýnda onu göçe zorlar. Yeni vatan olarak
kendisine Amerika'yý seçer. 1934 - 39 yýllarý arasýnda New York'ta Sosyal Araþtýrmalar Enstitüsü'nde, sonra da Colombia
Üniversitesi'nde öðretim üyeliði yapar.
Daha sonralarý Michigan ve Yale Üniversitelerinde psikanaliz üzerine dersler verir.

ZORLU BÝR YAÞAM
Erich Fromm, 1900 yýlýnda Frankfurt'ta
hasta bir annenin ve ilgisiz bir babanýn tek
evladý olarak Yahudi bir ailede dünya gelir.
30'lu yaþlarý Hitler rejimine denk düþer. Ne
var ki Fromm hayatýn bu meydan okuyucu
zorluklarýný zarafetle aþmasýný, krizleri fýrsata dönüþtürmesini bilir.
Doðduðu þehir Frankfurt'ta bir Yahudi
olarak yaþarken, 1. Dünya Savaþý'nda yerel
bir gymnasium'da öðrenci olan Fromm,
aþýrý milliyetçilikten bunalmýþ olarak dünya
barýþý peþine düþer ve kendini hümanist
(insancý) olarak deðerlendirir.
Çocukluðunda esaslý bir Talmud eðitiminden geçer. 1918'den sonra Heidelberg'de
psikoloji, felsefe ve sosyoloji eðitimi görür.
1922'de ünlü sosyolog Weber'in yanýnda

Özetle Fromm, zorlu aile ve sosyal
koþullarýn üstesinden gelirken, kendi dönemine ve daha sonraya da katkýlarda
bulunuyordu.
20. y.yýlýn ortalarýndaki on yýllarda
savaþýn hiçbir þeyi çözmeyeceðini ve nükleer savaþýn hepimizin sonu olacaðýný
defalarca söyledi ve yazdý. Buna raðmen
sorun hâlâ sürüyordu. Savaþ yine anlaþmazlýklarý çözmek için kullanýlan yegâne araç.
Nükleer silâhlar hýzla çoðalýyor: yerleþik
süper güçler, haydut devletler ve terörist
gruplar… hepsi silâhla yaþamaya fazlasýyla
istekliler. Bu durumda hedef, yaþam
sevgisinin ve herkesin kendi yaratýcý potansiyelini fark etmesinin saðlandýðý þefkatli
bir saðlýklý toplum oluþturmaktý. Fromm
bunu þöyle tanýmlýyordu: "Ýnsanýn geliþimi,
bütünlüðü, onuru ve özgürlüðü üzerine
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bindirilen bir düþünce ve duygu sistemidir
bu. Herhangi bir þeye doðru bir araç deðil,
insanýn kendi içinde bir amaçtýr. Bir birey
olarak deðil de, tarihi bir katýlýmcý olarak
aktif olma kapasitesidir. Ve her insanýn
kendi içinde tüm insanlýða taþýdýðý
gerçeðidir.
ÖZGÜRLÜKTEN KAÇIÞ
Fromm'a göre özgürlük, modern insanýn
baðýmsýzlýðýný saðlamýþ ve ona aklýný kullanma olanaðýný vermiþtir. Fakat ayný
zamanda onu diðer insanlardan soyutlayarak yalnýz ve güçsüz hale getirmiþtir. Bu
durumda insan, özgürlüðün sorumluluðundan kaçarak yeni baðlar, baðýmlýlýklar,
boyun eðmeler oluþturmuþ ya da özgürlüðü
olumlu anlamda deðerlendirerek kendi
özünü gerçekleþtirmeye yönelmiþtir.
Fromm'un "Özgürlükten Kaçýþ" kitabý,
özgürlüðü her yönüyle irdeler.
Özgürlük, eðer bireyin yetilerini alabildiðince geliþtirme olanaðý bulmasý ise,
sabahtan akþama sadece geçimini saðlamak
için çalýþan insan özgür sayýlabilir mi?
Onun kendine, geliþimine ayýracaðý vakit
var mýdýr ki, yetilerini -þayet körelmemiþseolabildiðince geliþtirsin? Böyle bir düzende
insan ekonomik çarkýn diþlisi durumuna
indirgenmiþ, kendi özüne yabancýlaþmýþtýr.
Ýnsanca güçlerini geliþtirmek þöyle dursun,
bütün gün çalýþmasýna karþýlýk karnýný bile
doðru dürüst doyuramaz duruma
düþürülmüþtür.
Ýnsanýn asýl amacýna, yani özgürleþmesine
yabancýlaþma, sermaye sahipleri için de
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geçerlidir bir bakýma. Onlar da daha çok
üretim, daha çok kazanç tutkusunun körüklediði bir ortamda, servetlerini yitirmemek,
rakiplerine ezilmemek, servetlerine servet
katmak uðruna bütün güçlerini seferber
etmektedirler. Tüm emeklerini mala, mülke,
paraya dönüþtürmektedirler. Geriye kalan
az buçuk zamanda ise, paranýn elde edebileceði kolay ve bayaðý zevkler içinde ömür
tüketmektedirler. Oysa özgürlük, mallaþan
insanýn silkinip insanlaþmasýdýr. Fromm,
çaðýmýzda insanýn içinde bulunduðu bu çýkmazý ironik bir þekilde þöyle tanýmlar:
"Sýrf para kazanmak için kazanma arzusu,
Ýlkçað bilgelerine ve ortaçað azizlerine
akýldýþý görünüyordu; týpký bunlarýn mevcut
olmamasý hâlinin, modern düþünce tarafýndan akýldýþý olarak nitelenmesi gibi.
Kapitalizmde ekonomik faaliyet, baþarý ve
maddi kazançlar gaye halini almýþlardýr."
Fromm, batýnýn kapitalist piyasa
ekonomisine ve hem de bürokratik
komünist devlete alternatif olarak
"demokratik ve insancýl sosyalist" bir
"üçüncü yol" önerir. O, insanlýðý bir bütün
olarak "tek dünya" veya "insanlýk ailesi"
olarak düþünür.
FROMM'UN KADINLARI
Ýlk eþi Frieda kendisinden on bir yaþ
büyüktür, psikiyatrist ve psikoterapisttir.
Fromm, Frieda'nýn psikanalizini yaptýðý
sýrada ona ilgi duyar ve evlenir. Frieda
onun bakýmýný saðlar, psikanaliz eðitimini
finanse eder, klinisyen olarak geliþimine
büyük ölçüde katkýda bulunur. Ne var ki,
sorunlu ve çocuksuz bir evlilikleri olur.
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1931'de o
zaman
ölümcül
bir hastalýk
olan
vereme
yakalanýr,
evinden
ayrýlarak
Ýsviçre
Davos'da
tedaviye
gider. Karý
koca
Frieda Fromm Reichmann
(1889-1957)
olarak her
ikisinin de tanýdýðý bir psikiyatrist olan
Groddeck'e giderler. Groddeck çifte
"Fromm'un Frieda'dan ayrýlmasýnýn en iyisi
olduðu gerçeðini inkâr etmesine karþýlýk
olarak hastalýðýn bir çeþit psikosomatik bir
uzlaþma" olduðunu açýklar. Verem, çok
sorunlu olan iliþkilerinin bir belirtisiydi.
Hastalýk bulaþýcý olduðundan Frieda,
iyileþme döneminde onu ziyaret etmesine
ve sýk sýk yazýþmalarýna raðmen, bir daha
ayný çatý altýnda yaþamazlar. Erich, kendi
baþýna
yemek ve
temizlik
yapmayý,
psikanaliz
uygulamasýyla
geçinmeyi
öðrenir. O
arada
bireysel
özgürlük
üstlenmeye
Karen Horney (1885-1952)
hazýr
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olduðunu hisseder, tâ ki, kendisinden on
beþ yaþ büyük olan bir baþka kadýnýn,
Karen Horney'in kanatlarý altýna giresiye
kadar. Erich, kadýnlarda kendini koþulsuz
seven bir anne mi arýyordu acaba?
Horney bir doktordu ve kýdemli eðitim
analisti olduðu Berlin Psikanaliz
Enstitüsü'nin ilk kadýn üyesiydi. Horney,
Amrikalýlarý anlama ve onlarla iletiþim
kurma konusunda Fromm'a yardýmcý olur.
Evlenmezler ama 1930'lu yýllarýn büyük
bölümünde beraber yaþarlar. Ýliþkileri çalkantýlý bir biçimde sürerken 1940'larýn
baþýnda
Fromm,
ünlü
Afrika
kökenli
Amerikalý
dansçý
olan
Katherine
Dunham'a
âþýk olur.
Irk tabusunun
Henny Fromm Gurland
olduðu yýllarda bu zenci kadýnla yaþamaktan çekinmez. Sonrasýnda Dunham'ýn baþka birisiyle
evlenmesi üzerine iliþkileri ömür boyu
sürecek olan bir arkadaþlýða dönüþür.
Fromm'un ikinci eþi Henny Guriand, bir
gazeteci ve fotoðrafçýydý. Fransa'da Vichy
rejimine direnirken ciddi þekilde yaralanýr
ve 1940'larda yatalak olur. Fromm onunla
yakýndan ilgilenir. Ýklimi iyi gelir umuduyla
1950'de Meksika'ya taþýnýrlar. Ve Henny
orada intihar ederek yaþamýna son verir.
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kavrayabilir ne
de bir baþkasýný
sevebilirdi. Ona
göre sevgi
bölünmez:
"Eðer bir
kiþiyi gerçekten
seversem, bütün insanlarý
severim,
dünyayý severim, yaþamý
severim. Çünkü
Erich Fromm, 3. eþi Annis Freemann, Meksika’da evlendikten kýsa süre sonra 1953 sevgi, kendim
de dâhil,
Fromm nihayet üçüncü eþinde aradýðý
bütün herkese yöneltilen tavýrdýr." Sevgi
kadýný bulur. Kendisinden iki yaþ küçük
kendini, ötekini ve insanlýðý kucaklayan bir
olan Annis Freemann ile büyük bir aþk
duyguydu:
yaþar. Ona yazdýðý aþk mektuplarý ünlü
"Sevme Sanatý" kitabýnýn temelini oluþturur.
"Bir baþka insana karþý sorumluluk,
1956 yýlýnda yazdýðý bu kitap, dünya
ilgi, saygý, onu tanýma isteði, onun
genelinde 25 milyondan fazla satar.
yaþamýný kolaylaþtýrma ve güzelleþtirme
Hindistan'da manevi bir eðitimden geçen,
arzusuydu." Bütün insanlarla birlik olma
genç ve güzel bir kadýn olan ve ýþýk saçan
deneyimiydi. Her birimizin tek ve biricik
Annis'le beraberliði Fromm'un ölümüne dek olduðu, yetenek, görünüm, zenginlik ve
sürer.
bilgideki farklýlýklara raðmen, temelde eþit
olduðumuz duygusuydu. Fromm bu
SEVME SANATI
gerçeði ne güzel dile getirir:
Fromm, eþiyle yaþadýðý aþk deneyimi
içinde sevginin doðuþuna tanýklýk ediyordu:
"Sevgi, iki kiþi birbirini varlýklarýnýn özüyle
yaþadýðýnda, kendilerinden kaçarak deðil
de, kendileriyle bir olarak birbirleriyle bir
olduklarýnda meydana geliyordu."
Bunun için enerjik, coþkulu, üretken bir
kiþilik gerekiyordu. Enerji, coþku ve
üretkenliði eksik olan kiþi ne iç özünü

"Eðer bir baþka kiþiye yüzeysel
bakarsam, ancak bizi ayýran farklýlýklarý
görürüm. Ama daha derine iner, onun
özüne nüfuz edersem, özdeþliðimizi,
kardeþ olduðumuz gerçeðini görürüm.
Aslýnda kardeþçe sevgi dýþtan dýþa deðil,
özden öze baðlýlýktý. Bir kiþi, bir
baþkasýnýn en derin yeriyle temas kurduðunda, ayný zamanda kendi merkezi ve
kimliði ile de temas kuruyordu."
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PSÝKANALÝST
Fromm deneyimli bir terapist olarak
psikanalist ile psikanaliz yaptýran arasýnda
"özden öze baðlýlýk" ýn olduðu bir terapinin
yararlý olduðuna inanýyordu. Etkili bir
terapi "insani özümüzle bir baþka kiþinin
insani özüne" karþýlýk vermeyi gerektiriyordu. Terapiyi birlikte yapýlan bir dansa benzetiyordu. Ve empati kurmanýn önemine
deðinerek þöyle diyordu: "Analizci, hastayý
sadece, hastanýn içinde yaþadýðý her þeyi
kendi içinde yaþadýðý sürece anlar."
DUYGUSAL ÜÇGEN
Fromm'un duygusal dünyasý dalgalý bir
üçgen çizer: Coþku, depresyon ve marjinallik. Coþku hali sonsuz mutluluk ve haz, bir
kitabý bitirdiðinde, dostlarla ufuk açýcý
tartýþmalar ve sohbetler yaptýðýnda, lezzetli
yiyecekler, eðlence ve kaliteli þaraplar içme
gibi etkinliklerde kendini gösterir. Ayný
mutluluðu brendi ve puro eþliðinde en sevdiði klasik plaklarý dinlerken de hisseder.
Duygusal üçgenin ikinci köþesi olan
depresyon (ruhsal çöküntü) annesinin
hastalýklý halinden, umut vadeden genç bir
kadýnýn erken ölümünden, bazý hastalarýnýn
ve ikinci karýsýnýn intiharýndan kaynaklanýr.
Ayrýca 1960'larýn baþlarýna kadar nükleer
bir savaþýn çýkacaðý ve insanlýðýn yok olacaðý beklentisi de onda büyük bir umutsuzluða yol açar.
Duygusal üçgenin üçüncü köþesi olan
marjinallik, toplumsal durumlarla ilgilidir.
Ailesinin mutsuzluklarýný hafifletmek için
ona sarýlmalarý, onu aileden soðutur.
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1930'larýn sonunda Frankfurt Enstitüsü'nden
kovulur gibi çýkarýlýþý, Neo Freudyenler
tarafýndan bile kýyasýya eleþtirilmesi, onda
bir kenara itilmiþlik ve yalnýz kalmýþlýk
duygusu doðurur. Ancak dostlarýyla
beraberken, büyük aþký Annis'le vakit
geçirirken bu sýkýntýlarýn üstesinde gelir.
DENGELEYÝCÝLER
Fromm, sürekli ve sýk sýk deðiþen ruh
halini, bir dizi dengeleyicilerle denetim altýna alýr Günlük yaþamýný disipline eder. Her
gün 30 dakika yürür, dört saat yazý yazar,
sonra bir saat meditasyon yapar. Öðle
yemeðinden sonra klinik çalýþmalarýna
baþlar. Akþama doðru da gerekli yazýþmalarý yaptýrarak gününü doldurur.
Ýkinci dengelemesi, bir konuya odaklanarak gerekli okumalarý araþtýrmalarý yapmasý ve enerjik bir biçimde yazý yazmasý,
yaratýcý bir eylemde bulunmasýdýr.
Üçüncüsü, canlý, entelektüel ve sanatçý
gruplarla birlikte olmasýdýr. Bu da ona
neþeli, eðlenceli, mizahlý ve renkli bir
sosyal yaþam saðlamaktadýr.
En önemli dördüncü dengeleyici, ruhanilikti. Peygamberlerin yaþamý, Talmud,
Musevi ve Hýristiyan mistisizmi, Zen
Budizmi ona manevi doyum veriyordu. O,
ruhaniliðin en güzel ve belirgin örneðini,
annenin yeni doðan çocuðuna koþulsuz
sevgisinde buluyordu. Yapýlacak þey, bu
ruhaniliði bütün insan iliþkilerine kadar
yaymak ve geniþletmekti. Fromm'un
kafasýndaki ruhanilik, insanýn ötesinde ve
ayný zamanda insanýn içindeydi.
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Fromm, bu dengeleyiciler sayesinde
hayatýn sert koþullarýnýn onda açtýðý yaralarý
sarmasýný bilmiþtir. Bir anlamda kendi kendinin de en iyi terapisti olmuþtur.
OLMAK YA DA SAHÝP OLMAK
Fromm'un olgunluk döneminde yazdýðý
en önemli kitabýdýr. Papa John II. Paul,
Fromm'dan "insanlýða gönderilmiþ müthiþ
bir öðretmen" olarak söz eder ve "Olmak ya
da Sahip Olmak" kitabýný oldukça ruhani
bir kitap olarak nitelendirir.
Kitabýn anlamýný ve ne anlattýðýný soran
bir arkadaþýna "Ýnsanlarý mutsuz, þaþkýn,
yalnýz ve acýlý hâle getiren açgözlülük ve
tam yabancýlaþma ile ilgili" olduðunu
söyler ve devam eder:
"Dahasý bu açgözlülük, egoizm, maksimum kâr, minimum toplumsal dayanýþma
ve kýt sevgiye dayanan 'sahip olma' yöneliminin bir parçasýydý. Ýnsan çaresiz ve mutsuzdu. Mal edinme ve açgözlülüðün
ötesinde bir hayat vizyonu yoktu. Kýsa süre
içinde yeni bir yönelim vizyonu bula-
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mazsa, bir
diktatörün
buyruðuna
girmeye
hazýr hâle
gelir.
Ýnsanýn
esenliðe çýkmasý için
yeni bir
inanç, yeni
önlemler ve
yeni vizyonlarý harekete geçirebileceði 'olma odaklý'
bir hayat görüþüne geçmesi gerekir."
Nedir olmak? Bir durumdan bir duruma
geçmek, üzümün þarap olmasý gibi.
Varlýðýn, özünde niteliksel bir deðiþime
uðramasý. Sahip olmak ise mal, mülk, para,
pul gibi nesnelere malik olmak ve onlarýn
üzerinde kullaným hakkýný elde etmek. Mala
mülke, nesnelere sahip olunabilir. Oysa
sevgiye, saygýya, sabra, hoþgörüye sahip
olunamaz, öyle olunur ancak. Ýnsanýn
varoluþ amacý da "olma" yönündedir. Sevgi
ise insanýn varoluþ sorununa tek ve gerçek
yanýttýr.
Fromm'a göre sahip olmaktan, olmaya
þöyle geçilir:
"Kiþinin kendini sýkan ve daraltan
baðlardan sýyrýlabilmesi için ilk önce en
büyük engelden ve hapisten, yani bencillikten kurtulmasý gerekir. Bunu gerçekleþtirebilmek ise, baðlanýlan þeylerden
ayrýlmayý bilmeye, bölüþmeyi ve paylaþmayý öðrenmeye dayanýr. Her þeyden önce
"her þeyi elinden kaçýrma korkusu"na
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karþý göðüs gerebilmeyi öðrenmeli.
Ýnsanýn koltuk deðneklerini atarak ayaklarý üzerinde durmaya ve tek baþýna
yürümeye baþlamasý kolay deðildir, korku
doðurur. Ama yýlmadan devam edildiðinde
ulaþýlacak sonuç, bu korku ve endiþelere
deðer."
Fromm, teknoloji ile kuþatýlmýþ
dünyamýzýn doðuracaðý tehditlere karþý bizi
uyarýr:
"Bizi bekleyen tehlikeler, savaþ ve robotlaþmadýr. Ýnsan bugün en önemli
seçimiyle karþý karþýyadýr. Bu seçim, kapitalizmle komünizm arasýnda deðil, robotlaþmayla insancýl paylaþma arasýnda olacaktýr. Pek çok veri insanýn robotlaþmayý
seçtiðini göstermektedir. Bu da uzun vadede delilik ve yýkým demektir. Geçmiþteki
tehlikelerden biri esir olmaktý; geleceðin
tehlikesi robot olmaktýr."
"Psikanaliz ve Ahlâk" kitabýnda "insancýl
ahlâk"ýn yolunu gösterir: "Ýnsancýl ahlâk
anlayýþý, insaný kendi fiziksel ve ruhsal
bütünlüðü içinde ele alýr. Bu anlayýþa göre
insan kendi kendisinin hedefi ve amacý olabilmek için önce kendisini bilmek ve kendisi olmak kararýný almalýdýr.
Bu yolda vicdan bizim sessiz güvenliðimiz ve iç sesimizdir. "Vicdan kendi
özümüzün bize karþý olan uyarý ve
yöneliþidir. Gerçek yüzümüzün, içimizin
sesidir ve bize sürekli olarak olmamýz
gerektiði gibi olmak yönünde uyarýda
bulunur. Yani bizden üretici bir biçimde
yaþamamýzý, kendi özümüzü geliþtirmemizi,
içsel bütünselliðe ulaþmamýzý ve bütün
evrenle uyum içine girmemizi ister Kýsaca
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vicdan bizim bütünselliðimizin sadýk bir
bekçisi gibidir."
GEÇMÝÞTEN GÜNÜMÜZE
Geçmiþteki bilgeleri peygamberleri büyük
dinler, hep ayný gerçeði dile getirirler ve
özde birdirler:
"Konfüçyüs'ün, Lao Tse'nin, Buda'nýn,
Sokrat'ýn, Spinoza'nýn ve peygamberlerin
sözleriyle dile gelen tüm büyük dinlerin
özü aynýdýr ve insancýl deðerleri savunup
insana önem verirler. Bu hümaniter
(insancýl) dinler akýl, sevgi ve adaletin
sözcüsüdürler."
Geçmiþteki peygamberler "model
insan"dýrlar. Onlardan alacaðýmýz dersler
çoktur. Þöyle ki:
"Günümüzde, geçmiþteki peygamberler
bizim için çok önemlidirler. Çünkü bugün
bizim karþýlaþtýðýmýz seçenekler, peygamberler zamanýndaki insanlarýn karþýlaþtýklarýna temelde çok benzemektedir.
Peygamberlerin günümüzde bizim için
önemini biraz anlayabiliyorsak, o zaman
kendimizi sadece günlük olaylarla meþgul
ederek hayatýmýzý geçiremeyiz.
Peygamberleri okumalý ve onlarý anlamalýyýz. Onlarýn sözlerini ve hayatlarýný
okumakla çok önemli ve deðerli dersler
öðrenebiliriz." (Psikanaliz ve Din)
Fromm'un, insanýn görünen yüzünün
arkasýndaki görünmeyeni görmek için
çabasý, toplumun karmaþýk yapýsýnýn
temelindeki yasalarý bulmak için Freud'u ve
Marks'ý derinlemesine irdelemesi, onu
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"gerçeðin sözcüsü" yapar. Talmud, Musevi
ve Hýristiyan mistisizmi ve Zen Budizm'le
ilgisi ise onu "sevginin sözcüsü" konumuna
yükseltir.
Erich Fromm, bir peygamber olmasýna
raðmen, kendini öne çýkarmak yerine, görevi ondan sonra gelecek olan Ýsa'nýn önünü
açmak, onun yolunu düzlemek ve geliþinin
müjdesini vermek için Nasýra'lý Vaftizci
Yahya'nýn misyonunu üstlenmiþ gibidir.
YAÞLILIK
Fromm, yaþlýlýk psikolojisi üzerine
yazdýðý bir makalede, kiþi 60 ve 70'lere
geldiðinde, maddi güvencesi de olduðunda,
genelde sadece tüketme, zaman öldürmeye,
hastalýklara ve ölüme odaklandýðýný öne
sürer. Oysa diðer bir seçenek olarak
yaþlýlýðý, artýk insan olmaya çalýþacaðý,
manevi ve dini sorunlarla yüzleþeceði,
kiþinin yaþamayý baþlýca iþ yapacaðý bir
dönem olarak görebilir.
Ýnsan yaþamýn sonuna doðru yaklaþtýðýnda, artýk çýkarlarýn doðrultusunda gitmek
yerine kendi gerçek karakterine ve eðilimlerine göre yaþayabilir. Kendini yorgun,
bitkin görmek yerine, hiç olmadýðý kadar
canlý hissedebilir. Hayatý kucaklayarak,
dünya ile ilgilenerek yaþlýlýðýn beyaz saçlý
bilgeliðine ulaþabilir. Bunun neþeli, uçarý,
savurgan yaþamak olduðunu yazar Fromm,
sevgili eþi Annis'e bir mektubunda.
HASTALIKLARI
1931'de verem tanýsý konduktan sonra
Fromm'un saðlýðý iyice bozulur, bir sürü
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hastalýða yakalanýr, düzenli olarak ilaç alýr.
Gözünden rahatsýzdýr, katarakt görmesini
engeller. Arkadan kalp krizleri gelir.
Üçüncü krizde kalbi durur, birkaç dakika
ölü kabul edilir, kalp masajýyla kalbin
yeniden çalýþmasý saðlanýr. Belleði zayýflar,
iþitmesi azalýr, küçük felçler olur.
Hastalýklarýný "derinleþen deneyimler ve
manevi iyileþme için fýrsatlar" olarak deðerlendirir. 18 Mart 1980 sabahý nefes alma
güçlüðü çeker ve birkaç dakika içinde son
nefesini verir.
TAMAM, MI DEVAM MI?
Fromm gibi insanlar ömrü tamamlandýktan, ölümle boyut deðiþtirdikten sonra da
etkinliklerini sürdürürler. Birlikte eðitim
verdikleri, entelektüel ve duygusal geliþiminde ondan çok yararlandýðýný söyleyen
yakýn arkadaþý Rose Spiegel'in, Fromm'un
ölümünden bir gün sonra gördüðü rüya
bunu çok güzel özetler: Rüyasýnda birisi
ona Erich Fromm'un gayet iyi olduðunu ve
baþka bir kitap yazdýðýný söyler.
Fromm'un dünyada býraktýðý aydýnlatýcý,
yol gösterici kitaplarýyla da sevap defteri
hep açýk kalýr…
Yararlanýlan Kaynaklar:
Erich Fromm:
"Sevgi Peygamberi",
"Sevme Sanatý",
"Özgürlükten Kaçýþ",
"Olmak ve Sahip Olmak",
"Psikanaliz ve Ahlak",
"Psikanaliz ve Din"
"Hayatý Sevmek"
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Cimrilik
Nihal Gürsoy

Cimri karikatürü, AKIllustration / Shutterstock.com

CÝMRÝLÝK NEDÝR?
Cimrilik; para ve mal toplayýp biriktirmek konusunda türlü sýkýntýlarý göze
alarak, bunu baþkalarý ve hattâ kendisinin
bazý ihtiyaçlarý için harcayamayan kimsenin durumunu ifade eden bir kelimedir.

bütün varlýklarla irtibatlýdýr. Kiþilik özellikleri ve sosyal statü olarak kendine
mahsus özellikler taþýr. Ýmal edip ürettikleriyle ve yaptýðý hizmetlerle de birbirleriyle alýþveriþ durumunda olan insan
için hayatýn devamlýlýðý da böylece
saðlanmaktadýr.

Ýnsan, yaratýlýþý itibarýyla sosyal bir
varlýktýr. Doðrudan ya da dolaylý olarak

Beden ve ruh sahibi bir varlýk olan
insan, diðerlerine ihtiyaç duyan bir varlýk
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olarak yaratýlmýþtýr ve aslýnda çok þeye
muhtaçtýr. Beslenmek, barýnmak, saðlýðýna dikkat etmek, toplum için de varolabilmek, sevgi ve saygý ihtiyacý gibi pek
çok zorunlulukla çevrelenmiþtir.
Ýnsan doðasý gereði yaþama, korunma
ve savunma içgüdüsüne sahiptir. Bu
korunma ve savunma içgüdüsü
abartýldýðýnda pek çok kiþisel tutsaklýk ve
davranýþ bozukluðu ortaya çýkabilir.
Bu anlamda cimrilik, kazanma ve biriktirme arzusunda meydana gelen bir sapkýnlýktýr. Saðladýðý yarar ve kolaylýklar
nedeniyle insanýn parayý sevmesiyle
baþlar. Giderek para, araç olmaktan
çýkarak amaç haline gelir. Paranýn esiri
olan, sahip olduðu þeyleri ileride ihtiyaç
duyarým korkusuyla sýký sýkýya korumayý
amaç edinerek akýl ve mantýk ölçülerinin
dýþýna çýkan kiþinin saðlýklý bir kiþiliðe
sahip olduðu söylenebilir mi?
Geleceðe güvenle bakabilmek açýsýndan tutumluluðu alýþkanlýk haline
getirmek normal bir davranýþtýr. Para harcama konusunda israf ve cimrilik iki aþýrý
uçtur. Hepimiz aþýrý uçlardan uzak durmalý dengeli bir orta yol tutturmalýyýz.
Tutumlu, iradeli, kanaat sahibi ve
alçakgönüllü insanlarla, cimri insanlarý
karýþtýrmamak gerekir. Bu özelliklere
sahip olan kiþiler toplum içerisindeki
örnek insanlardýr. Bireylerin, ailenin ve
toplumun refah ve huzuru için önemli bir
ölçülülük örneði oluþturmaktadýrlar. Bu
tür insanlar, müsrif davranýþlar göstermezler, lüks harcamalardan ve gösteriþten
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kaçýnýrlar. Gereken yer ve zamanda son
derece cömert davranabilirler ve bundan
mutluluk duyarlar. Verdikleri için karþýlýk
beklemezler.
Oysa cimriler, kolayca almak isterler
buna karþýlýk vermeyi hiç düþünmezler.
Ýliþkileri de bu nedenle genellikle çýkar
ve menfaat üzerine kurulmuþtur. Bu tip
davranýþ kodlarý kýsa süre içinde diðerleri
tarafýndan çözülür ve cimriler giderek
yalnýzlaþýrlar. Evrensel bir deðer olarak
tutumlu ve kanaat sahibi insanlarla, cimriler arasýndaki ayýrým toplumlarýn vicdanýnda son derece nettir.
Cimrilik, dünyayý gerçek mânâda
anlamlandýramayan insanlarýn yetersizlik
duygularýnýn bir sonucu olsa da, genel
anlamýyla cimriler kimseyi sevindirmeye
yanaþmazlar. Toplum ve bireylere karþý
para ve maddi konularda olduðu gibi
duygu ve düþünce anlamýnda da bencilce
davranýrlar. Para ve mal hýrsý kiþilikleri
üzerinde öylesine hâkimiyet kurmuþtur ki
ölçülü ve dengeli davranabilme yeteneðini kaybederler.
Hak, hukuk, insaf, merhamet ve þefkat
gibi duygularla hareket edebilme
kabiliyetlerini yitirirler. Normal dýþý
tutumlar ortaya koyabilirler. Gönülleri ve
duygu dünyalarý fakirleþtiðinden yaþam
sevinçlerini ve mutluluklarýný da yitirirler. Cimriliðin had safhadaki hali, mal
ve paradan baþka bir þeyi sevememektir.
Ýnsanýn dünyada bulunma gayesi; nefsini tanýyarak, Yaradan'dan gelen doðru
bilgiler çerçevesinde eðitmek, kontrol
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edebilmek, kendini fethederek yücelmektir. Bilinçli bir ruhsal deðiþim ve geliþim
ancak kiþinin kendi isteði ve çabasý
doðrultusunda gerçekleþebilir. Beden
tarafýyla dünyaya baðlý olan insanýn,
aklýný doðru bilgilerle donatýp
davranýþlarýna yön verebilme kudreti
vardýr. Eksikleri ruhuna damgalanmýþ
deðildir. Yapýlmasý gereken hata ve eksiklerini gidermek için mücadele etmektir.
Ýlâhi doðrularý ve evrensel gerçekleri tam
benimsemek kolay olmasa da özveri,
gayret ve sabýr göstererek nefsimizi eðitmek mümkündür.
CÝMRÝLÝÐÝN
PSÝKO-SOSYAL SEBEPLERÝ
Psikoloji bilimi, bize cimrilik hakkýnda
ipuçlarý veriyor. Evrensel bir karakter
olarak tipik davranýþ kalýplarýyla her
kültür ve zamanda benzer biçimde ortaya
çýkan cimriliðin kökeninde yetersizlik
duygusu, kendine, baþkalarýna ve geleceðine iliþkin güvensizlik, korku ve
kaygýnýn yattýðý bilinmektedir. Tipik özellikleri bakýmýndan cimriler bencil insanlardýr. Merhamet, yardým ve iyilik duygularý normal insanlara göre daha az
geliþmiþtir.
Yarýndan emin olmak, yoksul düþerek
baþkalarýna muhtaç olmamak, yakýnlarýna
mal býrakmak, muhtemel belâ ve musibetlere karþý önlem almak gibi sebepleri
abartýp çarpýtmak cimriliðin nedenlerindendir.
Psikoloji bilimi, bir kimsenin maddi
anlamda ne kadar birikime sahip olduðu-
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nun cimri olmakla bir ilgisi olmadýðýný
söyler. Cimrilik, kökeninde yetersizlik
duygusundan kaynaklanan ruhsal bir
rahatsýzlýktýr. Bazý durumlarda cimri
olarak tanýmlanan insanlarýn geçmiþlerinde, özellikle çocukluklarýnda
yaþadýklarý maddi yetersizliklerin ve belli
gereksinimlerinin yerine getirilmemesinin cimriliðin ortaya çýkýþ nedenleri
arasýnda yer aldýðý söylenir.
Bu konuda yapýlan pek çok deneyden
bazýlarýnýn sonuçlarý oldukça ilginçtir.
Deney için iki grup denek seçilmiþ, her
iki grup da sosyal statü ve yaþ olarak birbirine benzer bireylerden oluþturulmuþtur. Bir grup denekten birkaç saat boyunca hiçbir þey yiyip içmemeleri istenmiþ
diðer gruptakiler ise bu birkaç saati canlarý ne istiyorsa yiyerek geçirmiþlerdir.
Süre bitiminde her iki gruptakilerden bir
amaç uðruna sembolik bir baðýþ yapmalarý istenmiþ, yiyecekten yoksun
býrakýlan gruptakiler baðýþ seviyesi
olarak, bolca yiyecek tüketen grubun çok
altýnda kalmýþtýr.
Minnesota Üniversitesi'nden Katleen D.
Wohns'un liderliðinde, iþletme ve ekonomi dalýnda uzmanlaþmýþ profesörlerin "
Paranýn Psikolojik Sonuçlarý" adý altýnda
yaptýklarý bir baþka araþtýrmada ise þu
sonuçlar elde edilmiþtir.
Toplam dokuz farklý deneysel kurgu
yoluyla, paranýn insan davranýþý
üzerindeki etkileri incelenmiþ neticede,
paranýn insanlarda özgüven, yeterlilik ve
baðýmsýzlýk duygularýný artýrmakta önemli bir faktör olduðu ancak ayný zamanda
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bireyselleþmeye, bencilleþmeye ve
baþkalarýna karþý daha duyarsýz hale
gelmeye yol açtýðý da tespit edilmiþtir.
Yine para ve insan iliþkisine dair,
University of British Columbia profesörlerinden Elizabeth Dunn ve öðrencisi
Lara Aknin tarafýndan yapýlan bir araþtýrmanýn sonuçlarý ilginçtir.
Araþtýrma kapsamýnda kendilerine 10
dolar verilen öðrencilerin, bu parayý
eþleþtikleri bir öðrenciyle belirli kurallar
çerçevesinde paylaþmalarý istenmiþtir. Bu
oyun sürecinde baþlangýçta öðrencilerin
kortizol seviyeleri ölçülmüþtür. Kortizol,
stres ve yorgunlukla yükselme eðilimi
gösteren bir hormondur. Yükselmeye
baþladýðý durumlarda vücudun savunma
mekanizmasý devreye girerek durumu
dengelemeye çalýþmaktadýr.
Araþtýrma sonucunda, kendilerine verilen parayý rahatlýkla paylaþabilen öðrencilerin kortizol düzeyi düþük iken, ayný
koþullar gerçekleþtiðinde hoþnutsuzlukla
paylaþan öðrencilerin kortizol düzeyleri
yüksek çýkmýþtýr. Sonuç þöyle açýklanmýþtýr: "Cömertlik, insaný mutlu ederken,
cimrilik hasta eder."
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Üniversitelerde ekonomi eðitimi alan
öðrencilerin aldýklarý eðitimin etkisiyle;
hýrslý, rekabetçi, kendi çýkarlarýný artýracak þekilde davrandýklarý belirlenmiþtir.
Aldýklarý eðitime inanan öðrencilerin bu
tutumu genellemeleri ilginçtir. (Bilimsel
doküman Hasan Þimþek)
Cimrilik; genler, serotonin, kortizol,
öðrenilmiþ davranýþlar, özellikle çocukluða dayanan geçmiþ yaþantýlarýn deneyimleri gibi nedenlerle açýklanmaya
çalýþýlsa da sonuçta bir davranýþ bozukluðudur. Ýnsanýn maddeyle iliþkisini dengeleyemeyiþinden ortaya çýkan bu tutumdaki davranýþlarýn arttýðý bir toplumda
bireyleri bir arada tutan tutkal ortadan
kalktýðýndan o toplumlar daðýlmaya ve
çürümeye yüz tutarlar. Ekonomik dengesizliklerin alabildiðine çoðaldýðý
günümüzde, zengin ve varlýk sahibi
insanlarýn veya karþýsýndaki kiþinin herhangi bir ihtiyacýný giderebilecek durumda olanlarýn bu imkânlarýný diðerleriyle
paylaþmasý, hem toplumun huzuru ve
güveni açýsýndan, hem insani sorumluluklarýmýzýn ve sevgimizin gereði olarak
yerine getirilmesi gereken çok önemli bir
davranýþtýr.
KURAN'DA CÝMRÝLÝK

Japon bilim adamý ve psikolog Eichi
Takani, cimriliðin serotonin salgýsý ile
doðrudan baðlantýlý olduðunu söyleyerek,
korku, endiþe, panik ve korku duygularýna yol açan serotonin eksikliði bulunan
kimselerin çevrelerindeki insanlara ve
topluma güvenmediklerini, bu tür duygularýn ise cimrilik üzerinde etken olabileceðini varsaymaktadýr.

Kuran'da cimrilik ve inanç iliþkisine
pek çok yerde deðinilmiþtir. Kuran, cimri
kiþileri münafýk olarak deðerlendirir.
Tevbe Suresi 9-67'de "Münafýk erkekler ve münafýk kadýnlar birbirlerindendir.
Kötülüðü emreder, iyilikten meneder ve
ellerini sýký tutarlar."
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Münafýk, yani ikiyüzlü insanlarýn sabit
ve kararlý deðer yargýlarý yoktur. Duruma
ve þartlara göre menfaatleri doðrultusunda hareket ederler. Ýlâhi doðrularý tam
benimseyemezler çünkü menfaatleri söz
konusu olduðunda gereken fedakârlýðý
gösteremezler. Kalplerinde Allah ve insan
sevgisi yerine mal sevgisi yer etmiþtir.
Bir anlamda maddeyi tanrýlaþtýrmýþlardýr.
Nisa Suresi, 4-37'de "Bunlar öyle
insanlardýr ki, cimrilik ederler ve insanlara da cimriliði emrederler. Allah'ýn bol
hazinesinden kendilerine verdiðini gizlerler. Biz de o nankörlere alçaltýcý bir azap
hazýrlamýþýzdýr."
Cimrilerin ortak bir özelliði olarak iyilik yapmaktan hoþlanmadýklarý, yapmak
isteyenlere de engel olmaya çalýþtýklarý
görülmektedir. Münafýklýk kavramýyla
yalan arasýndaki iliþki oldukça açýktýr.
Kendilerinin sahip olduðu nimetleri
gizleyerek yalan yaptýklarý ve cimrilerin
ayný zamanda yalancý olduklarý bu âyette
açýkça tekrar edilmiþtir. Âyette, Allah'ýn
verdiði nimetleri gizlemenin ve paylaþamamanýn O'nun rahmet ve iyiliðinin
deðerini bilmemenin, sahiplenerek bencillik ederek bunu bir yaþam biçimi
haline getirmenin de ne kadar yanlýþ
olduðu da belirtilmiþtir.
Hadid Suresi, 57-23' de "Çünkü Allah,
kendini beðenip övünen kimseleri sevmez.
Onlar cimrilik edip, insanlara da cimriliði emrederler."
Burada kendini beðenip, övünmenin de
cimriliðin bir göstergesi olduðu vurgulan-
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mýþtýr. Cimri insan hýrslý ve sahip olma
tutkusuyla doludur. Sahip olduklarýyla
övünmek, büyüklenmek, kendisini diðerlerinden farklý görmek eðilimindedir.
Kullanamadýðý ve veremediði þeylere
gerçekte sahip olmadýðýnýn farkýnda da
deðildir. Ýnsanlarýn sevgi ve saygýsýný
kazanacak davranýþlarý gerçekleþtiremez.
Akýl verir ama yardým etmezler.
Diðerlerinin hak ve hukukunu dikkate
almazlar kazanmak için her yolu denerler. Neticede, kendilerince elde ettikleri
yüksek ve avantajlý konumu, hükmetmek
ve insanlar üzerinde iktidar sahibi olabilmek için kullanýrlar.
Ýsra Suresi, 17-100' de "De ki: Eðer
Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip
olsaydýnýz, sarfetmekle tükenir korkusuyla onu tutar, kimseye bir þey vermezdiniz.
Hakikaten insan çok cimridir."
Âyette geçen insan cimridir, cümlesi
insanýn cimriliðe yatkýn bir varlýk
olduðunun altýný çizmesi bakýmýndan
önemlidir. Cimri olmaya iliþkin gerekli
potansiyelin insan doðasýnda bulunmasý,
insanýn kendi doðasýný eðitemeyeceði,
yön veremeyeceði anlamýna gelmez.
Muhammed Suresi, 47-37-38' de "Ýþte
sizler Allah yolunda harcamaya çaðýrýlýyorsunuz ama içinizden kimisi cimrilik
ediyor. Kim cimrilik ederse o ancak kendisine cimrilik eder. Allah zengindir,
sizler fakirsiniz. Eðer yüz çevirecek olursanýz, yerinize baþka bir topluluk getirir
de onlar sizin gibi olmazlar."
Âyette, cimrilik eden topluluðun yerine
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cimrilik etmeyen baþka bir topluluðun
getirileceði sözü, cimriliðin insanlarýn ya
da toplumlarýn kaderi olmadýðýný, bunun
bir seçim olduðunu açýkça belirtmiþtir.
"Kim cimrilik ederse ancak kendisine
cimrilik eder." Cümlesi ile ilâhi bir kanun
olan iyilik ve kötülüðün dönücülüðünü
ifade etmektedir. Ýyilikler misliyle,
kötülük ise yaptýðýmýz kadarýyla bize geri
dönmektedir.
Üzerinde rahatça dolaþtýðýmýz dünyamýz, içimizde yüz kiþiden birinin iyi
olmasýyla ayakta durmaktadýr. Ýyilik,
yardýmlaþma, merhamet ve sevgi yaþamýn devamlýlýðý için gereklidir öncelikle.
Enfal Suresi, 8-28'de "Þunu da bilin ki,
mallarýnýz ve evlatlarýnýz bir imtihandýr;
Allah katýnda ise büyük bir ödül vardýr."
Ýnsanoðlu için yaratýlýp, istifadesine
sunulan evlatlarýn ve mallarýn insan için
en önemli imtihan nedenlerinden biri
olduðu konusuna dikkat çekiyor Kuran.
Elimizdeki imkânlarý sadece kendimiz
için kullanmak Allah'ýn istemediði bir
tutumdur. Sahip olduklarýmýzý paylaþmak, diðerlerinin de yararlanmasýný
saðlamak, onlarý veriliþ amacýna uygun
kullanmak demektir. Sahip olduklarýmýzý
nasýl kazandýðýmýz, onlardan nasýl yararlandýðýmýz ve nasýl verdiðimiz bizim için
imtihan vesilesidir.
Yaradan, insandan bütün mallarýný hayýr ve iyilik amacýyla harcamalarýný talep
etmez. Çünkü insanýn ihtiyaçlarýný, tutku-

larýný ve hýrslarýný bilir. Bu konudaki bencilliklerini zorlamaz. Bu nedenle mallarýnýn bir kýsmýný ihtiyaç sahibi olanlar için
vermelerini ister. Aslýnda vermeye alýþmak, diðerleriyle bir bütün olduðumuzun
farkýna varmak, onlara duyduðumuz saygý ve sevginin gereði olarak vermek için
bir alýþtýrma ve eðitim biçimidir istenen.
Yaptýðýmýz hayýrlar ve iyilikler
ömrümüze berekettir. Dünya hayatýmýzý
olabildiðince verimli ve faydalý bir hale
getirir. Cömertlik, cimrilikle israf etmek
arasýndaki dengeli tutuma verilen addýr.
Hiçbir karþýlýk beklemeden ihsan ve
baðýþta bulunabilmektir. Cömert insan bu
tutumu karþýsýnda övgü de beklemez.
Bunu sevgisinin gereði olarak yapar.
CÝMRÝLÝK ÇEÞÝTLERÝ
Buraya kadar cimriliðin maddeyle olan
iliþkisinden söz etmiþ olsak da genel
olarak cimri insanlarýn kimseyi sevindirmek istemeyen bir tutum benimsediklerinden söz etmiþtik. Bu anlamda
bakýldýðýnda cimriliði hayatýn her alanýnda farklý biçimlerde görebiliriz.
Maddi Cimrilik
Maddi cimriliði, birkaç baþlýk altýnda
toplayabiliriz.
1. Sahip olduklarýný baþkalarýyla paylaþamamak, vermekten sakýnmak
2. Baþkalarýnýn da yardým etmesine,
vermesine engel olmak
3. Ödünç istenen, herhangi bir þeyi bile
verememek
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4. Emanete hýyanet etmek ve emanet
edememek vs.
Manevi Cimrilik
1. Bildiðini öðretmemek
2. Hoþgörü, affetme, baðýþlama, sevme
konusunda cimri olmak
3. Kendisinden beklenen herhangi bir
hizmeti yapabileceði halde yapmamak vs.
CÝMRÝLÝK NASIL GÝDERÝLÝR?
Cimrilik, öncelikle ruhsal bir rahatsýzlýk olarak kabul edilmelidir. Mal ve para
düþkünlüðünün ve ihtiyaçlarýn abartýlmasýndan kaynaklanýr. Cimriler bu konuda saðlýklý ve mantýklý düþünme yetilerini
kaybetmiþlerdir. Sevgisizlik de bu
tabloya eklendiðin de cimri bir kimsenin
normal davranýþ düzeyine gelmesi veya
cömertleþebilmesi oldukça zordur.
Çoðunlukla psikolojik tedavi gerektirebilir. Ancak, öncelikle kiþinin
davranýþlarýnýn farkýna varmasý, kendisini
tanýmasý ve düzeltmeye gönüllü olmasý
gerekmektedir.
Ahlâki ve toplumsal deðerlerin aile
içinde benimsenip uygulanmasý, paylaþmanýn öneminin ve güzelliðinin çocukluk
döneminde eðitimle öðretilmesi gerekmektedir. Arzu ve eðilimlerin akýþýný
ahlâken faydalý yönlere çevirmek
eðitimin temelidir.
Çocuklarýn örnek görmeleri çok önemlidir. Ailelerinde ve çevrelerinde gördükleri verme, paylaþma, yardým etme, baþ-
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kalarýnýn ihtiyaçlarýný düþünebilme davranýþlarý onlar için model oluþturacaktýr.
Ýslam âlimleri cimriliðin iki þekilde
giderilebileceðini söylemiþlerdir:
Ýlmi Yol: Kiþinin ilahi bilgileri benimseyerek onlara uygun davranma konusunda gösterdiði azim ve gayretle kiþiliðini
geliþtirip düzeltebilecek yetenekte
olmasýdýr. Bunun için okumasý, araþtýrmasý, düþünme ve benimseme çabasýnda
bulunmasý gerekir. Aslýnda, insan eksiklerinden kurtulmak istediðinde bunu
baþarabilmesi için türlü imkânlarla
donatýlmýþtýr. Akýl, mantýk, düþünce
yoluyla davranýþlarýný ölçebilir ve onlara
yön verebilir.
Amel Yolu: Kiþinin, toplumsal ve
bireysel ihtiyaç sahiplerine karþý
duyarlýlýkla hareket edebilme davranýþýný
benimsemiþ olmasý Vermekten, paylaþmaktan mutlu olabilmesi hizmet etmekten, diðerlerinin sýkýntýlarýný gidermekten, hoþnutluk duymasý, bu tarz
davranýþlarý kolaylýkla ve severek yapmaya alýþkýn olmasýdýr.
Cimrilik, kiþinin kendisine ve diðerlerine yaptýðý bir çeþit zulümdür aslýnda.
Kendisi de mutlu deðildir. Kimseyi de
mutlu edemez. Adeta kendi yarattýðý bir
hapishanede tutukludur. Büyük Ýslâm
âlimi Týrmýzi: "Gerçekten hür kimse,
cimriliðin her türlüsünden özgür olandýr"
diyerek, insan ruhunun ancak vermekle
özgürleþebileceðini çok güzel bir biçimde
ifade etmiþtir.
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Ufolar ve Teknolojileri
Komplo teorileri ve açýklanmasý sakýncalý görülen devlet içi ve askeri sýrlarý içeren
kitaplarýn yazarý, Eski Kanada Savunma Bakaný Paul Hellyer, Dünya'nýn en az 4
uzaylý ýrký tarafýndan yýllardýr ziyaret edildiðini açýkladý.

anada'nýn siyasi yaþamýnda kendisine son derece iyi bir yer
edinmiþ olan, "The Light At The
End Of The Tunnel" kitabýnýn
yazarý, ayný zamanda da bir mühendis
olan Kanada Eski Savunma Bakaný Paul
Hellyer, uzaylýlarla ilgili nihai sorusunun
cevabýnýn zaten bilindiðini ancak söylenmediðini dile getirdi ve ekledi: Uzaylýlar
var ve Dünya'yý ziyaret ediyorlar!

K

Kanada Deniz, Hava ve Kara
Kuvvetleri'ni de Kanada Kuvvetleri adý
altýnda birleþtirmek gibi zorlu bir görevi
baþarý ile gerçekleþtirmiþ ve görev döne-

mi sýrasýnda Dünya'nýn ilk UFO iniþ
sahasýný oluþturmuþ olan Paul Hellyer'in
uzaylýlar hakkýnda söylediklerine konu
hakkýnda bilgi sahibi olanlar tarafýndan
%100 gerçek gözüyle bakýlýyor. "Uzun
Beyaz" diye bilinen uzaylýlar aramýzda!
* En az 4 farklý uzaylý ýrký Dünya'yý
binlerce yýldýr ziyaret ediyor.
* Farklý ýrklarýn farklý gelecek planlarý
var ve tüm uzaylý ýrklarýný tek bir tür
olarak ele alamayýz.
* Irklardan biri "Uzun Beyazlar (Tall
Whites)" olarak adlandýrýlýyor ve 2 Uzun
Beyaz Amerikan Hükümeti ile çalýþýyor.
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Bunlarýn bazýlarýnýn insan gibi dolaþmalarýna izin veriliyor.
* Þu anda da Dünya üzerinde yaþayan
Dünya dýþý akýllý yaratýklar mevcut.
* Çoðu uzaylý baþka güneþ sistemlerinden geliyor ama az sayýda da olsa
Venüs, Mars ve Satürn'ün aylarýnda
ikamet edenler var.
* Birçok uzaylý ýrký gezegenimize karþý
iyi niyetle yaklaþýrken bazý raporlar
küçük bir kýsmýnýn daha bencilce
amaçlarý olabileceði yönünde.
* Uzaylýlar arasýndaki genel konsensüs,
özellikle çaðýrýlmadýklarý sürece insanlarýn iþine kesinlikle karýþmamak
yönünde.
* 2 ile 12 arasýnda esas uzaylý türü
olduðu düþünülüyor ama bu rakamý 80’e
kadar çýkartan raporlar var. Bunlarýn bir
kýsmý ayný insanlar gibi görünürken, bir
kýsmýný tasvir etmek bile zor.
Elbette bu röportaj Paul Hellyer'in ilk
uzaylý iddiasý da deðil. 2005 yýlýnda 40
yýlý aþkýn süredir Dünya'nýn uzaylýlar
hakkýndaki gerçekleri öðrenmesi için
süren çabalarýný Toronto'da yaptýðý bir
konferans ile sürdürdü, arkadaþlarý ve
eþiyle birlikte gördüðü uzaylýyý anlattý.
Ýki yýlýn ardýndan da Paul Hellyer,
hükümetin uzaylýlar hakkýnda gizli tutulan bilgilerin açýklanmasý talebinde
bulundu.
Teknolojimizi Onlara Borçluyuz
Uzaylýlarla uzun bir geçmiþimiz
olduðunu ve bizimle sýk sýk paylaþýmlarda bulunduklarýný (hattâ aramýzda
yaþadýklarý ve bizimle çalýþtýklarýný) dile
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getiren Eski savunma Bakaný ve G8
Zirvesi'nde uzaylý varlýðýnýn kabul
edilmesini ilk kez dile getiren Paul
Hellyer, "Birbirimizle savaþarak çok
vakit geçiriyoruz, askeriyeye ve savaþ
teçhizatlarýna çok fazla para harcýyoruz
ve hastalarýn, evsizlerin ve ihtiyacý olanlarýn temel ihtiyaçlarýný karþýlamak için
uðraþmýyoruz. Sularýmýzý ve havayý kirletiyor, yeni geliþtirdiðimiz silâhlarýmýzla
etrafta oynuyoruz. Termonükleer silâhlar
ve atom bombalarý Dünya'yý ve Evren'i
etkiliyor ve uzaylýlar bundan hoþlanmýyor" diyor.
Sözlerine Dünya'nýn kullandýðý
teknolojinin de uzaylý kaynaklý olduðunu
söyleyerek devam eden Hellyer, "Bizden
onlarca ýþýk yýlý ilerideler ve onlardan çok
fazla þey öðrendik." diyor. Paul Hellyer'e
göre "LED ýþýklar, mikroçipler, kurþungeçirmez yelekler ve çok daha fazlasý uzaylýlarýn yardýmý ile hayatýmýza girdi. Týp
ve tarým alanlarýnda da çok geliþmiþler;
ancak biz kendimizle savaþmayý ve
savaþa olan açlýðýmýzý sürdürdüðümüz
sürece yardým etmekten çekinecekler."
Tek çatý altýnda birlikte çalýþmalýyýz
"Bazýlarýmýzýn silâh teknolojileri ve
askeri teknolojiler ile daha fazla
ilgilendiðini ve bunun yanlýþ olduðunu
düþünüyorum. Bu deðiþtirmek zorunda
olduðumuz bir bakýþ açýsý; çünkü gezegenin her yerinde birarada yaþamak ve
birlikte çalýþmak zorundayýz" diyen Paul
Hellyer, kendimizi geliþtirmek istiyorsak
tüm insanlarýn geliþmesine olanak vermeliyiz diyor.
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Yapraðýn Gizemi
Derleyen: Yücel Aksoy

“O size
ýþýðýn üzerine
bindirilmiþ besini
gönderir de, siz ondan
nasýl faydalandýðýnýzý
bilemezsiniz.”

17.

yüzyýlda yaþamýþ olan
Belçikalý fizikçi Jen Baptista
Van Helmont, yaptýðý bilimsel
deneylerinden birinde, bir
söðüt aðacýnýn büyümesini gözlemleyerek
çeþitli ölçümler yaptý. Önce, henüz fidan
halinde olan aðacý, sonra da aðacýn yetiþtirileceði büyükçe saksýnýn içindeki topraðý
tarttý. Aradan beþ yýl geçtikten sonra bir
kez daha aðacý tarttýðýnda, aðýrlýðýnýn 75
kilogram arttýðýný saptadý. Topraðýnýn ise,
yine ayný geçen süre içinde sadece birkaç
gram kaybettiðini hayretle gördü. Söðüt
aðacýna bu denli aðýrlýk kazandýran, salt
saksýdaki topraktan aldýðý besinler deðildi.
Bitki, besinini baþka koþullarda saðlýyor
olmalýydý. Ama nasýl?... Van Helmont bu
sorunun yanýtýný o günün koþullarýnda
bulamadý.

Bilim adamlarýnýn bu bilgiye ulaþmalarý
20. yüzyýlýn ortalarýný buldu. Bu doða gizemi, bazý aþamalarý günümüzde dahi tam
olarak anlaþýlamamýþ olan "Fotosentez"
iþlemidir. Daha açýk bir tanýmlamayla,
özellikle yeþil yapraklý bitkilerin, Güneþ
enerjisinden yararlanarak kendi besinlerini
kendilerinin üretmeleridir.
Ýleri sürülen bir varsayýma göre dünyanýn ilk döneminde atmosferde metan, su
buharý, hidrojen ve amonyak bulunuyordu.
Buna karþýlýk serbest oksijen yoktu. Uzun
süreli biyokimyasal evrim sonucu oluþan
canlýlar fotosentez yapmaya baþladýlar.
Sonuçta, atmosferde yavaþ yavaþ oksijen
gazý birikti. Bu biriken oksijen gazýnýn bir
bölümü Güneþten gelen ultraviyole
(morötesi) ýþýnlarýn etkisiyle ozon gazýna
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dönüþtü. Ozon hafif gazlardan olduðu için
atmosferin en üst bölgesinde toplanarak bir
katman oluþturdu. Bu sayede, canlýlarýn
yaþamý için tehlikeli olabilecek ultraviyole
ýþýnlarýnýn dünyaya ulaþmasý filtrelendi.
Fotosentez yapan bitkiler, aðaçlar,
doðadaki bazý dengelerin korunmasýnda en
önemli rolü oynamaktadýrlar. Birincisi,
doðadaki oksijen dengesidir. Ýnsanlar ve
hayvanlar doðadan oksijeni bedenlerine
aldýktan sonra onu kullanýp karbondioksit
olarak dýþarý atarlar. Dünyanýn oksijen
depolarý belirli oranda olduðu için, bu tüketim sonucu yetersiz kalabilirdi.. Ancak,
fotosentez sayesinde hiçbir canlý oksijen
açlýðý çekmez. Böylece doðada oksijen ve
karbondioksit dengesi korunmuþ olur.
Atmosferdeki oksijen miktarýný dengede
tutacak baþka bir doðal kaynak yoktur. Bu
nedenle bitkilerin varlýðý þarttýr.
Fotosentezin ikinci rolü, yeryüzünün
besin dengesi üzerinedir. Doðadaki canlýlar,
beslenme yönünden iki gruba ayrýlýr: Kendi
besinini kendi yapabilenler (ototroflar) ve
besinini dýþarýdan hazýr alanlar (heterotroflar). Yeþil yapraklý bitkilerin hemen tümü
ototrof canlýlardýr. Ve onlarýn besin arama
gibi bir sýkýntýsý yoktur. Bu alçakgönüllü
canlýlarýn besin kaynaklarý, sadece hava, su
ve Güneþ enerjisidir. Dahasý da var: Saydýðýmýz üçünü kullanarak hem kendine besin
saðlar, hem de diðer canlýlara (insan ve
hayvan) birbirinden deðiþik ve güzel yiyecekler sunarlar. Kýsaca formüle edecek
olursak, yeþil bitkiler, su+ karbondioksit+
Güneþ enerjisini kullanarak karbonhidrat
oluþtururlar ve açýða çýkan oksijeni de
havaya verirler.
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Yapraklar, bitkilerin hem nükleer enerji
üreten santralleri, hem besin üreten fabrikalarý, hem de önemli reaksiyonlarý
gerçekleþtirdikleri laboratuarlarýdýr.
Fotosentez olayýnýn hýzý ve miktarý birçok
etkenin denetimi altýndadýr. Örneðin Güneþ
enerjisinin artýrýlmasý, olayý hýzlandýrýr. Bir
bitkiye artan þiddette ýþýk enerjisi verilirse
fotosentezde açýða çýkan oksijenin de
giderek arttýðý, ancak bir noktadan sonra
ýþýk þiddeti ne kadar artarsa artsýn
deðiþmediði görülür. Ayný deneyler ortamdaki karbondioksit miktarýný artýrarak da
yinelenebilir. Karbondioksit oraný arttýkça
fotosentez hýzý da bir noktaya kadar artar,
bir noktadan sonra deðiþme olmaz. Hem
Güneþ enerjisi hem karbondioksit ayný
zamanda arttýrýldýðýnda fotosentezde elde
edilecek ürün öncekilerden çok daha fazla
olur. Ama bu artýþ da bir dereceye kadardýr.
Doða her þeyin dengesini (insana raðmen)
korumasýný bilir.
Yaprak, gelen Güneþ ýþýnlarýnýn hepsini
ayný oranda soðurmaz. Çünkü demet
halinde gelen ýþýnlarýn içindeki yedi renk,
farklý titreþimlerdedir. Örneðin, klorofil
çok büyük oranda yeþili yansýtýr; klorofil
taþýyan bitkilerin yeþil görülebilmesinin
nedeni de budur. Klorofil, en fazla kýrmýzý
ve mor ýþýklarý soðurduðu (emdiði) için en
fazla enerjiyi bu dalga boylarýnda alýr.
Bunun sonucu olarak da fotosentez kýrmýzý
ve mor ýþýklarda en fazladýr.
Fotosentezin hýzýný etkileyen bir baþka
etmen de, ortamýn ýsýsýdýr. Bu ýsý artýkça
fotosentezi hýzlanýr; 40 derece civarýnda en
fazladýr. 50 derecenin üzerinde ise fotosen-
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tez giderek düþer ve sýfýra doðru iner.
Nedenine gelince, ýsý yükseldikçe, fotosentezde görev alan enzimlerin etkinliði azalýr
ve görev yapamaz hale gelir.
Bir yapraðýn kesitinde dört tabaka
görülür. Yapraðý alttan ve üstten örten epidermis, yapraðý dýþ etkilerden korur.
Epidermisin üstü koruyucu ve su geçirmez
mumsu bir madde ile sarýlýdýr. Bu maddeye
"kütiküla" adý verilir. Yapraðýn iç dokusu
ise genelde iki tabakadan oluþur. Bunlardan
iç dokuyu oluþturan Palizad dokuda kloroplastça zengin hücreler, aralarýnda hiç
boþluk býrakmadan yan yana dizilirler. Bu
doku fotosentezi yürüten dokudur. Bunun
altýnda bulunan Sünger doku ise, solunumu
saðlar. Sünger dokudaki hücreler, diðer
bölümlerdeki hücrelere göre daha gevþek
bir þekilde birbirine kenetlenmiþtir. Ayrýca
bu dokunun hücreleri arasýnda hava ile dolu
boþluklar vardýr.
Yapraklarýn üzerindeki mikroskobik
gözenekler ýsý ve su transferi saðlamak ve
fotosentez için gerekli olan CO2'i atmosferden temin etmekle görevlidirler. Bu delikler, ortam koþullarýna göre gerektiðinde
açýlýp kapanabilecek bir yapýya sahiptirler.
Gözenekler açýldýðýnda yapraðýn hücreleri
arasýnda bulunan oksijen ve su buharý, fotosentez için gereken karbondioksit ile
deðiþtirilir. Böylece üretim fazlalýklarý
dýþarý atýlýrken, ihtiyaç duyulan maddeler
deðerlendirilmek üzere içeri alýnýr.
Gözenekler, yapraklarýn çoðunlukla alt
kýsýmlarýnda yer almalarýdýr. Bu sayede,
Güneþ ýþýðýnýn olumsuz etkisi en aza
indirilmiþ olur. Bitkideki suyu dýþarý atan
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gözenekler, eðer yapraklarýn üst kýsýmlarýnda yoðun olarak bulunsalardý, çok uzun
süre Güneþ ýþýðýna maruz kalmýþ olacaklardý. Bu durumda da bitkinin sýcaktan
ölmemesi için gözenekler bünyelerindeki
suyu sürekli olarak dýþarý atacaklardý, böyle
olunca da bitki aþýrý su kaybýndan ölecekti.
Gözeneklerin bu özel tasarýmý sayesinde
ise, bitkinin su kaybýndan zarar görmesi
engellenmiþ olur. Dýþ ortamýn tüm etkileri
göz önüne alýnarak düzenlenmiþ olan
gözeneklerin yapýsýnda çok ince detaylar
vardýr. Bilindiði gibi dýþ ortam koþullarý
sürekli deðiþir. Nem oraný, sýcaklýk derecesi, gazlarýn oraný, havadaki kirlilik…
Yapraklardaki gözenekler tüm bu deðiþken
þartlara uyum gösterebilecek yapýdadýrlar.
Fotosentez iþlemini yapan, bitkinin
tamamý deðildir, yapraklarý da deðildir; bu
iþlemi bitki hücresinde yer alan ve bitkiye
yeþil rengini veren "kloroplast" adý verilen
organeller gerçekleþtirir. Kloroplastlar,
milimetrenin binde biri kadar büyüklüktedir; ancak mikroskopla görülebilir.
Kloroplastta fotosentezi gerçekleþtirmek
üzere hazýrlanmýþ thylakoidler, iç zar ve dýþ
zar, stromalar, enzimler, ribozom, RNA ve
DNA gibi oluþumlar vardýr. Bu oluþumlar
hem yapýsal hem de iþlevsel olarak birbirlerine baðlýdýrlar ve her birinin kendi
bünyesinde gerçekleþtirdiði son derece
önemli iþlemler vardýr. Örneðin kloroplastýn
dýþ zarý, kloroplasta madde giriþ çýkýþýný
kontrol eder.
Ýç zar sistemi ise "thylakoid" olarak
adlandýrýlan yapýlarý içermektedir. Disklere
benzeyen thylakoid bölümünde pigment
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(klorofil) molekülleri ve fotosentez için
gerekli olan bazý enzimler yer alýr.
Thylakoidler "grana" adý verilen kümeler
meydana getirerek, Güneþ ýþýðýnýn en fazla
miktarda emilmesini saðlarlar. Bu da
bitkinin daha fazla ýþýk almasý ve daha fazla
fotosentez yapabilmesi demektir.
Bunlardan baþka kloroplastlarda "stroma"
adý verilen ve içinde DNA, RNA, ribozomlar ve fotosentez için gerekli olan enzimleri
barýndýran bir de sývý bulunur. Kloroplastlar
sahip olduklarý bu DNA ve ribozomlarla
hem kendilerini çoðaltýrlar, hem de bazý
proteinlerin üretimini gerçekleþtirirler.
Fotosentezdeki baþka bir önemli nokta da
bütün bu iþlemlerin çok kýsa, hattâ gözlemlenemeyecek kadar kýsa bir süre içinde
gerçekleþmesidir. Kloroplastlarýn içinde
bulunan binlerce "klorofil", saniyenin binde
biri gibi inanýlmayacak kadar kýsa bir
sürede ve ayný anda ýþýða tepki verir. Güneþ
ýþýðý yapraðýn üzerine düþtüðünde yapraktaki tabakalar boyunca ilerler. Yaprak
hücrelerindeki kloroplast organellerinin
içindeki klorofiller bu ýþýðýn enerjisini
kimyasal enerjiye çevirir. Bu kimyasal
enerjiyi elde eden bitki ise bunu hemen
besin elde etmekte kullanýr.
Bilim adamlarý, birkaç cümlede özetlenen
bu bilgiye ancak 20. yüzyýlýn ortalarýný
ulaþabildiler. Fotosentez iþlemini açýklayabilmek için sayfalarca reaksiyon zincirleri
yazýlmaktadýr. Fakat hâlâ bu zincirlerde
bilinmeyen halkalar mevcuttur. Oysa bitkiler yüz milyonlarca yýldýr bu iþlemleri hiç
þaþmadan gerçekleþtirip dünyaya oksijen
ve besin saðlamaktadýrlar.
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Gizemli doðada insaný hayretten hayrete
düþürecek o kadar çok þey var ki. Bir
aðacýn dallarý kýpkýrmýzý elmalarla dolu; bir
diðerinde limonlar, ötekinde nar… Yerde
karpuz, kavun, yanýnda domates, biber,
patlýcan, fasulye.. Daha derinlerde patates,
havuç, pancar.. Saymakla bitmez… Peki,
bunlar nasýl oluyor diye sorduðumuzda tek
bir yanýtý var: "FOTOSENTEZ"… Tüm bu
farklý tatlarda ve konumdaki besinler, fotosentez sonucu oluþuyor.
Fotosentez sonucu oluþan karbonhidratýn
(þekerlerin ve niþastanýn) bir kýsmý, solunum sýrasýnda bitkinin kendisi tarafýndan
kullanýlýr. Geri kalaný ise, oluþtuklarý yerlerden, çeþitli mekanizmalarla, kalburlu borular adý verilen iletim sistemi ile bitkinin
diðer bölümlerine taþýnýr ve çeþitli tatlar
kazanýp depo edilirler. Ama tatlar inanýlmaz
deðiþik… Örneðin, incir gibi tatlý; limon
gibi ekþi; biber gibi acý… Formül belli: su+
karbondioksit+Güneþ enerjisi…
Þimdi bu maddeler bir göz atalým:
Bitkilerde depo ürünler niteliklerine göre
temel olarak dört gruba ayrýlýrlar: Þekerler,
niþastalar, yaðlar, azotlu maddeler… Bazý
bitkiler, fotosentez sonucu ürettikleri maddeleri doðrudan doðruya þeker olarak depo
ederler. Þeker pancarý, þeker kamýþý, havuç,
kavun, karpuz vb. çokça þeker depo eden
bitkilerdendir. Üstelik þeker, bazý bitkilerde
sakkaroz, bazýlarýnda glikoz, bazýlarýnda ise
fruktoz olarak depolanýr.
Þeker, eriyik halde bitkinin depolarýna
taþýnýr ve istenildiðinde kullanýlmak üzere
burada niþasta olarak toplanýr. Örneðin
patatesin toprakaltý yumrularý, fasulye, bak-
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lanýn tohumlarý, buðdaygillerden, buðday,
arpa, çavdar, mýsýr tanecikleri de birer
niþasta deposudur.
"Ýstenildiðinde kullanýlmak üzere" dedik.
Kim isteyecek? Elbette bitkinin kendisi…
Tekrar ekilmek üzere topraða atýldýðýnda
bitkinin besine gereksinimi var. Yeþil
yapraðý yok ki fotosentez yapsýn. Ýþte
tohum diye isimlendirdiðimiz oluþum,
depodaki besini kullanarak bir an önce
baþýný topraktan dýþarý çýkarmaya çalýþýr.
Bitkilerdeki depo ürünlerinin bir diðeri de
yaðlardýr. Bitki yaðlarý sývýdýr ve tohumlar
baþta olmak üzere bitkilerin farklý bölgelerinde depo edilirler. Örneðin, ceviz,
fýndýk, susam, pamuk gibi bitkilerin tohumlarýnda depo edilirken, zeytin ve
palmiyelerin meyvelerinde birikir. Depo
edilen yað miktarý ise, bitkinin türüne göre
oldukça deðiþkendir. Örneðin, ortalama
olarak susam tohumunda %50-55, fýndýk
tohumunda % 50, pamuk tohumunda %1425, zeytin meyvesinde ise %12 oranýnda
yað bulunur. Bitkisel yaðlar çok yüksek
enerjiye sahiptir.
Bitkilerde depo edilen bir de azotlu
bileþikler yani proteinler vardýr. Fasulye,
bakla, bezelye, nohut gibi bitkilerde
oldukça bol protein vardýr ve besleyici
özellikleri çok fazladýr.
Yaprak, laboratuarlarýnda üretim akýl
almayacak kadar sýnýrsýz.. Bitkilerin özellikle acý, ekþi, kekremsi olmasýný saðlayan
maddeler, ikincil olarak depo edilen
metabolik ürünlerdir. Nedir bu metabolik
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ürünler? Bitkinin beslenmesi amacýyla
üretilmeyip, ancak bu reaksiyonlar
çerçevesinde oluþan ara ürünlerdir. Bunlarýn
baþlýcalarý eterik yaðlar, çeþitli alkaloidler,
reçineler, mumsu yapýlar ve asitlerdir.
Örneðin bitkinin acý olmasýný saðlayan,
içerdiði alkaloiddir. Eterik yaðlar ise bitkilere koku ve aroma kazandýrýr; adaçayý,
kekik, gül, yasemin vb. gibi… Limon
kabuðundaki limon asidini (sitrik asit) de
unutmayalým.
Ýnsaný þaþkýna çeviren bir baþka olay
daha… Bazý bitkiler etobur oluyor yani
böcek vs. canlýlarla besleniyorlar ve bunlarý
sindirebilmek için gereken enzimleri de
kendileri saðlýyorlar. Fotosentez denilen
olaðanüstü doða olayýný, bir yaprak
üzerinde bulunan mikroskobik düzeyde
küçücük klorofil molekülleri saðlýyor ve
bunun için onun gereksinimi olan, yukarýda
da belirtildiði gibi sadece, su+karbondioksit+Güneþ….
Ýnsan ve hayvanlarýn yaþayabilmeleri için
aðaç, bu döngünün olmazsa olmazý. Ancak
insanoðlu doðaya gören gözlerle bakmayý
unuttuðundan beri, önü alýnamaz aðaç
katliamlarý yapmaktadýr. Konuya duyarlý
kimselerin feryatlarýný, maddi çýkarlarý
uðruna duymazdan ve görmezden gelip,
cinayetlerini aralýksýz sürdürüyorlar.
Doðanýn gizemi sonsuz ve görkemli
iþleyiþi akýl almaz… Ýnsanoðlunun tek
yapacaðý ise, bu iþleyiþe saygý göstermesi,
onu korumasý ve bu inanýlmaz düzeni
YARATAN'IN önünde saygýyla, sevgiyle
eðilmesi…
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Ýyi Bir Ýz Okuyucusu
Olabilmek
Nelda Ýnan

Her zaman
bir iþaret vardýr

Ý

yi bir iz okuyucusu bir atý hiç
görmeden sadece izlerine bakarak
kaç kilo olabileceðini, yaþýný, hangi
ayaðýnda sakatlýk, hangi ayaðýnda
zayýflýk olduðunu bilir. Ýz sürmek ya da
izleri okumak öyle bir eylemdir ki, doðadaki yaþamýný sürdürmekte olan bir kiþi için
çok gerekli bir beceridir. Arazinin þekli ve
topraðýn cinsi ne olursa olsun, oradan
yürüyüp geçmiþ olan herhangi bir canlýnýn
(hayvan veya insan) izini bulmak ve anlamlandýrmak demektir. Belli bir eðitimi almýþ
ve bu konuda kendisini yetiþtirmiþ bir kiþi
yeterli derecede konsantre olduðu ve
farkýndalýðýný artýrdýðý takdirde, izini
sürdüðü canlýnýn iri veya zayýf olduðunu,
yorgun veya dinlenmiþ, diþi veya erkek,
sýrtýnda aðýrlýk taþýyýp taþýmadýðýný, rahat
veya endiþeli olduðunu, yaralý veya saðlýklý
olduðunu anlayabilir.

Ýz sürmek, doðada hayatta kalmak,
doðanýn ritmini, canlýlarýný takip etmek için
faydalý olduðu kadar, doðanýn içinde,
doðayla bütünleþmek için de gereklidir.
Böylece doðada kaybolan insanlarýn
izleriyle ilgili ipuçlarýný bize yine doðanýn
kendisi verir.
Keza kriminal incelemeler de böyledir
öylesine çok veri vardýr ki, kiþiyi veya þahsý
görmeden býraktýðý her izden onunla ilgili
yüzlerce bilgi toplanabilir. Ýzleri sürerek ya
da iþaretlere bakarak bilmek böyle bir þey-
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dir iþte. Ýz keserek, o hayvana veya insana
ait olan iþaretleri bulur, iþaretlerden iz sürerek ise, o insanýn veya hayvanýn kendisine
ulaþýrýz. Ancak bu belli bir çalýþmayý ve
emeði gerektirir.
Karþýmýzdaki kiþiyi, zihnimizin gerisinde
hiç bir pencere açýk olmaksýzýn (yani önyargýlara, zihnimizde önceden var olan þablonlara ve kalýplara uydurmaya çalýþmadan) bir
bakýþta tanýyabilmenin ve daha da ötesi bilmenin yolu özenli bir dikkat, hayýrlý bir
merak, saygýyla ve sevgiyle dolu bir gönül
ve derin bir farkýndalýktan geçebilir ancak.
Çünkü insan tutsak olduðu tekdüze bir
yaþam içinde kendi derdi ve problemleri ile
boðuþurken yanýnda duran kiþilere, her gün
geçtiði sokak ve caddelere dikkat etmeden
yaþamakta, hattâ ayný cadde üzerinde yýllardýr asýlý olan bir tabelayý veya o cadde
üzerindeki bir kitapçýnýn bile ayýrdýna varamayabilmektedir. Ýnsan kardeþlerimizi tanýmaya istekli, iyi bir gözlemci olursak daha
iyi tanýyabiliriz. Onlara daha iyi yardým
edebiliriz, onlarý sezgilerimizle de daha iyi
bilir hale gelebiliriz. Onlarýn içinde
yaþadýklarý þartlarý, beden dillerini, yüz
ifadelerini, konuþma tarzlarýný, hayata ve
olaylara bakýþlarýný, yorumlarýný, felsefelerini, farklý insanlarla kurduklarý iletiþimleri hayýrlý bir merak içinde inceleyerek ve
belli izleri sürerek daha iyi tanýyabilir,
sevgimizi artýrabilir, deneyim alýþ veriþi
yapabiliriz. Yalnýzlarýn ve dertlilerin kalplerindeki henüz açmadýðýmýz ve okumadýðýmýz sayfalara da böyle ulaþabiliriz.
Kendimizin ve insan kardeþlerimizin ruhlarýna yapacaðýmýz iz sürme ve keþif yolculuðunda, düþüncelerimizi hýzlý kullanmayý,
seri düþünebilmeyi, geniþ açýlardan bakabilmeyi, belli bir noktada yoðunlaþabilmeyi, duyularýmýzý kullanmayý ve keskin-
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leþtirmeyi de öðreniriz. Karþýmýzdakiler,
kendileriyle benzer prospektüslere sahip
olduðumuz, ortak paydalarda birleþtiðimiz,
ayný özden yaratýldýðýmýz insan kardeþlerimizdirler. Özümüzdeki ýþýðýn izini sürmek
adýna önce kendimize harcayacaðýmýz
yoðun emek, aslýnda insanlara vereceðimiz
emeðin karþýtýdýr.
Geçenlerde kýsa bir video filmi izledim.
Filmde genç bir adam, sabah arabasýyla
garajdan çýktýðýnda her gün olduðu gibi
mahalledeki çocuklardan biri kaykayýyla
hýzlýca arkasýndan geçiyor. Ve yine her
sabah olduðu gibi ona çarpmaktan son
dakika kurtuluyor. Zarar vermekten korktuðu için "artýk bu çocuðun ailesiyle konuþmam gerek" diyerek yoluna devam ediyor.
Trafik her sabahki gibi korkunç ve yollar
týkalý. Sabah kahvesini almak için arabasýný
zar zor bulduðu bir yere tam park edecekken bir haným sürücü arabasýyla hýzla
gelip yerleþiyor. Kahve dükkânýnýn içerisi
de oldukça kalabalýk ve insanlar sýra bekliyorlar. Yaklaþýk 4.5 dakika sonra kendisine
sýra geldiðinde önüne iri yarý bir adam atlayarak sýrasýný kapýyor. Sonunda kahvesini
ýsmarlýyor ama ne yazýk ki, tezgâhtar biraz
zaman alacaðýný ve beklemesi gerektiðini
söylüyor. Sanýlanýn aksine çileden çýkmýyor, yine de kendince üzüntüsünü ve þanssýzlýðýný belli edecek bir kaç kelime söyledikten sonra bir masaya oturuyor. Derken
karþýsýna siyah gözlüklü bir adam dikilerek,
eline bir gözlük kýlýfý uzatýyor. Ýçinde
adamýn ondan takmasýný istediði bir çift
gözlük duruyor. Sorgulayan bakýþlarla
gözlükleri alýp taktýðýnda inanýlmaz bir þey
oluyor. Kafede oturan kiþilerin üzerinde
onlarýn nasýl bir ruh hali içinde olduklarýný
deþifre eden yazýlar çýkýyor. Örneðin
ilerideki kanepede tek baþýna gazete okuyan
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orta yaþlý bir kadýnýn üzerinde "Acý çekmekten korktuðu için insanlarla iliþki
kuramýyor", hemen yanýndaki genç adamýn
üzerinde: "Hayattan kopuk yaþýyor", sol
taraftaki masada iki çocukla oturan bir
kadýnýn üzerinde ise: "Hayattaki amacý için
mücadele ediyor" yazýyor. Bu özel gözlük
sayesinde arkada tek baþýna oturan genç bir
adamýn hayatýnda tek bir kez bile gerçek
dostluðu yaþamadýðýný, küçük oðlunu kafeye getirmiþ olan bir babanýn iþinden yeni
ayrýldýðýný öðreniyor. Tam bu sýrada
tezgâhtar ýsmarladýðý machiatto kahveyi
özür dileyerek ona getirmek üzere yaklaþtýðýnda, madde baðýmlýlýðý ile bir süredir
mücadele ettiðini ve sýkýntý içinde olduðunu
öðreniyor. "Buradan hemen çýkmam gerek"
diyerek hýzla dýþarý fýrladýðýnda iri göbekli
bir adama çarpýyor. Sol tarafýnda ise iki
küçük çocuðu olan bir haným içeri girmek
üzereler. Genç kadýnýn birisi bebek olan iki
çocuðuna bakabilmek için iki iþte birden
çalýþtýðýný, iri göbekli adamýn ise sevgiye
ihtiyacý olduðunu öðreniyor. Arabasýna binmek için otoparka geldiðinde, kendisinin
yerini alan kadýn sürücüyü görüyor ve onun
da yeni kaybetmiþ olduðu bir dostunun
matemini tutttuðunu öðreniyor. Böylece
araba kullandýðý sürece baktýðý herkesin bir
þekilde yardýma ihtiyacý olduðunu görüyor.
Örneðin tek baþýna yürüyen bir kýz çocuðun
evden kaçtýðýný, arabasýnda giden bir
kadýnýn kocasýyla kavga ettiðini, yolda
arabasý bozulmuþ bir adamýn gerçekten
kendisini arabasýna alacak birisine ihtiyaç
duyduðunu anlýyor. Sonunda evine geri
döndüðünde ve gözlüðünü çýkarýp kýlýfýna
koyacak iken, kaykaylý çocuk yeniden
beliriyor. Bu çocuðun onunla ilgilenecek ve
sevgi verecek birisine ihtiyaç duyduðunu
okuyor ve hemen yanýna giderek, onunla
ilgilenmeye baþlýyor. Böylece genç adam
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iþaretleri takip etmek üzere, hemen yakýnýndakinden baþlamýþ oluyor. Diðer insanlarýn
yaþadýklarýný bu denli anlayabilmek ve ruhlarýndaki izleri takip edebilmek için ne
böyle mucizevî gözlüklerimiz, ne de
açýlmýþ olan basiret gözümüz var.
Yaradanýmýzýn eþref-i mahlûkat diye
tanýmladýðý, meleklerin ilk baþta karþý çýktýðý bu özel varlýðý, önce kendimizden
baþlayarak bilmek, en saðlam izi sürmektir
de ayný zamanda. Elbet ki bu tanýma ve
bilme eylemi, karþýmýzdakinin ciðerini okumak gibi iddialý ve üstünlük kurucu bir
eylem olmamalý ve haklarýn geçmesi ya da
yenmesi söz konusu olduðunda bile, için
için hakkýnýn teslim edilmesini arzu eden
bir gönülle deðil, tümüyle duygudaþlýk
kurularak yapýlmalýdýr.
Modern dünyada insanlarýn beden dilini
okumak çok önemlidir. O kiþinin karþýmýzda sergilediði beden dili, el ve ayak
hareketleri, mimikleri, gözlerini hangi yöne
bakarak konuþtuðu, ses tonu, konuþmasýndaki tonlamalar o kiþiyi tanýmada önemli
ipuçlarý verdiðinden dolayý, her hangi bir iþ
görüþmesinde baþarýlý olmanýn anahtarý
olarak beden dilini baþarýyla kullanmayý
öðreten kitaplar yazýlmýþtýr. Bu tarz bilgiler
kolaylýk saðladýðýndan ve kanýtlanmýþ
olduklarýndan dolayý da elbet ki deðerlidirler. Bununla birlikte çoðu yazýlan
kiþisel geliþim kitaplarý gibi, sahip olunmasý
gereken iz sürücülüðü ehliyetinin (!), girilen ortamlarda, iþ hayatýnda, arkadaþlar
arasýnda güçlü olmayý kazandýracaðý
varsayýlmaktadýr. Ýnsanlar tüm kiþisel
geliþim metodlarý gibi üstün baþarýya ve
bunun getireceði mutluluða odaklanýrken,
merdivenlerini yanlýþ duvara yasladýklarýný
unutabilmektedirler.
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Ýnsanlarý ne derece iyi tanýyabileceðimizle ilgili sosyal psikolojinin yapmýþ olduðu
ilginç çalýþmalar da vardýr. Bunlardan birisi
Nedensellik Yükleme Hatasýdýr ki bu çalýþmada insanlarýn davranýþ ve tutumlarýnýn
nedenlerini açýklama ve yorumlama süreci
anlatýlýr. Sosyal nörobilim alanýndaki yeni
araþtýrmalar, biz insanlarýn karþýmýzdaki
insaný o davranýþa yönlendiren þartlara bakmaktan ziyade kiþinin kendisine ve zihinsel
haline baktýðýmýzý ortaya koymaktadýr. Bu
eðilim - yani karþýdaki kiþinin içinde bulunduðu durumun etkisi gözardý edilerek,
sadece mizacýna-ve ruhsal özelliklerine
göre davranýþ sergilediðini varsaymak yorumlamalarýn temelden hatalý olmasýna
neden olur. Bu tarz yorumlar, o davranýþý
sergileyen kiþinin karakterinin nasýl
olduðuyla daha çok ilgili olduðundan,
davranýþý oluþturan þartlarýn gözardý
edilmesine neden olur. Örneðin bir toplu
taþýma aracýnda baþýný önüne eðmiþ, kendi
baþýna sessizce oturan bir kiþi onu
gözlemleyenler tarafýndan içe dönük ve yalnýz bir kiþi olarak tanýmlanabilirken, belki
de bu tarz yerlerde olmasý gereken "sosyal
norma" uymak isteyen birisidir.
Olaylara nedensellik atfetme sürecimiz
önemlidir, çünkü atfettiðimiz nedenler
bizim duygusal olarak karþýmýzdaki insaný
yorumlamamýza, anlamlandýrmamýza,
sebep olur; insanlar hakkýndaki düþüncelerimizi, onlarla nasýl iliþki kuracaðýmýzý,
onlara karþý davranýþlarýmýzý etkiler.
Nedensellik yükleme hatasýyla ilgili çalýþmalar Fritz Heider ile 20.yy ' da baþlamýþtýr.
Günlük hayatýmýzda genellikle yorumlarýmýzýn altýnda yatan süreçlerin farkýnda
olmasak da hepimiz karþýlaþtýðýmýz olay ve
insan davranýþlarýna nedensellik yükleriz.
Karþýlaþtýðýmýz olay ve insan
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davranýþlarýnýn bazýlarýna içsel nedenler,
bazýlarýna dýþsal nedenler atfederiz. Ýçsel
neden atfederken genellikle kiþinin kiþilik
özelliklerine, içsel süreçlere dikkatimizi
veririz. Dýþsal atýfta bulunurken ise
davranýþýn nedenlerini çevresel koþullara,
kiþinin dýþýndaki özelliklere baðlarýz.
Ýçinde bulunduðumuz þartlarýn veya
durumlarýn küçük ya da büyük etkileri
vardýr üzerimizde. Bize hep baþkalarýnýn
çarýðýnda yürümedikçe, onun hakkýnda bir
yargýda bulunmamamýz öðütlenmiþtir. Buna
raðmen bizler, o kiþilerin içinde bulunduklarý durumlarý bilmeksizin onlarý kolayca
yargýlamayý seçeriz deðil mi? Örneðin
yolda yürürken ayaðý takýlýp sendeleyen
kiþiye "Ne kadar da dikkatsiz biriymiþ"
diye algýlamak, yaptýðý davranýþýn kiþiliðinden kaynaklandýðýný düþünmek de
nedensellik yükleme hatasýdýr. Çünkü böyle
bir durumda çevresel þartlarýn ne olduðunu
iyice incelemeden ve elimizde yeterli veri
olmadan kiþinin kiþiliði hakkýnda veri elde
ettiðimizi düþünürüz. Nedensellik Yükleme
hatasýna, günlük hayatýmýzda pek çok defa
rastlayabiliriz. Örneðin bir otobüs þoförü,
bir duraktan otobüsün geçip geçmediðini
kendisine sorduðumuzda bize biraz kýzarak
cevap verirse, biz onun çok kaba bir insan
olduðunu, yardýmseverlik ve kibarlýktan
nasibini almamýþ olduðunu düþünebiliriz.
Onun kötü kiþilik özelliklerini içimizden
sayarken Ýstanbul trafiðinin ne kadar kötü
olduðunu, o gün trafiðin sýkýþýk olmasý, bizden önce bu þoförün karþýlaþtýðý pek çok
yolcunun da ayný soruyu ona sorduðunu,
hatta bazý yolcularýn tüm stres ve sýkýntýlarýný bu þöförden çýkarmak için yer
aradýklarý gibi diðer çevresel ve sosyal þartlarý gözden kaçýrýrsak, böyle bir yükleme
hatasý yapmýþ oluruz.
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Nedensellik Yükleme Hatasý kavramý,
ülkenin bir bölümünün geliþmemiþ olmasýný
coðrafi koþullara, ekonomi politikalarýna
baðlamak yerine, orada yaþayan insanlarýn
kiþiliðine baðlama eðilimini de açýklar.
Kiþilere takýndýðýmýz yanlý tutumlar onlara
karþý davranýþlarýmýzý da etkiler.
Araþtýrmacýlar, bazý doðu kültürlerinde var
olan inanç kültürü nedeniyle, insanlarýn
durumlara daha fazla yükleme yaptýklarýný
söylemektedirler.
Örneðin, gazetelerdeki cinayet haberlerine baktýðýnýzda, Birleþik Devletler gibi
kültürlerde haber, cinayet sanýðýnýn kiþilik
özelliklerine odaklanma eðilimindedir.
Hindistan gibi ülkelerde ise, haberler daha
çok kiþinin cinayet iþlemesine yol açmýþ
olabilecek duruma odaklanma eðilimindedir. Demek ki, insanlarýn bireysel ya
da kolektif olarak adlandýrýlan kültürlerde
yaþamasý onlarýn bu hataya eðimli olup
olmamalarýný etkilemektedir. Daha çok
bireysel olarak bilinen Batý kültürlerinde
davranýþlar daha kiþisel özelliklerle açýklanýrken, batý dýþýndaki ülkelerde durumsal
þartlar daha fazla dikkate alýnmaktadýr. Bu
yüzden batý kültürünün bireysellik vurgusu
göz önüne alýnýnca nedensellik yükleme hatasýnýn daha fazla yapýldýðý gözükmektedir.
Yapýlan hatanýn temelinde, otomatik
olarak gözlemlenen davranýþý insaný karakterize etmek için kullanmak yatmaktadýr.
Böylece durumsal þartlarý ve sýnýrlandýrmalarý düþünmek için fazla enerjiye ve
emeðe gerek olduðu için, iþin biraz kolayýna kaçmaktayýz.
Ayrýca insan kendisini ve baþkalarýný
farklý perspektiften gözlemlemektedir.
Baþka insanlarý deðerlendirirken kiþiyi
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dikkatimizin merkezine alýp, onun özelliklerine dikkat etmekte, ama buna karþýn
kendimizi deðerlendirirken çevresel þartlarý
daha fazla öne getirmekteyiz.
Kendimizi karþýmýzdaki insanlara göre
daha uzun süredir gözlemliyor oluþumuz,
kendimizin davranýþýnýn duruma göre
deðiþebileceðini anlamamýza sebep olur.
Karþýmýzdaki insaný ise daha yeni tanýyoruzdur ve ilk dikkatimizi çeken özelliklere
göre yorumlarýz. Ayrýca herkeste, görmek
istediði ve kendisini güvende hissetmek
istediði adil bir dünya özlemi vardýr. Bu
görüþ de, insanlarýn hatalarýný kontrol edilemez durumsal þartlardan çok, içsel
süreçlerde aramaya ve nedensellik yükleme
hatasý yapmamýza yol açar.
Bir insaný gözümüzün ucuyla ya da bir
bakýþta bilir hale gelmek onu kendimizce
belli bir rafa koymamýz anlamýna da
gelmemelidir. Her türlü kibirden sýyrýlmýþ
olarak, salt insan olduðu için sevgi gözüyle
bakarak, gözlerinden ruhuna inmek,
sergilediði davranýþlarýn temelindeki nedenleri kavramak, ona eðer isterse, saygýyla ve
incitmeden el uzatmak hayýrlarýn en güzelidir.
Ýþaret her zaman vardýr. Görmek istemek
yetecektir.
Yararlanýlan Kaynaklar:
https://www.psychologytoday.com
Myers, David G., Exploring Social
Psychology,New York: McGrawHill,2012,
6th edition
http://www.guncelpsikoloji.net/nedensellik-yukleme-atfetme-nedir/
http://www.dogabilim.ankara.edu.tr/eeiz.h
tm
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Karanlýðýn Ýþlevsizliði
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
Çeviri: Necati Tarýman
14 Kasým 2015, Cusco, Peru
Bu celse Paris'te vuku bulan terör saldýrýlarýnýn ertesi günü,
Ýngilizce ve Ýspanyolca olarak gerçekleþtirilmiþtir.

S

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon'um.
Bugünkü celsede çeþitli enerjiler
var. Bugün normal yoldan söylenmeyen
birçok þey "Üçüncü Dil" aracýlýðý ile dile
getirilecektir. Bugün size vereceðimiz
mesaj herkes içindir. Burada bulunanlarla
birlikte yakýn veya uzak gelecekte dinleyen ve okuyan herkese hitap etmektedir.
Þu anda Peru'dayýz ve Kundalini Turu
adý verilen Ýnsan macerasýnýn sonuna
geldik. Kundalini macerasý terimi insan
bedeninin bir özelliðine atýf yapacak þekilde bir metafor olarak kullanýlmaktadýr.

Gezegende yeni bir bilincin doðumunu
ve ayný zamanda her þeyde bir yeniliðin
birlikte yaratýlýþýný temsil etmektedir. Bir
çocuðun doðumu çok özel bir durumdur
ve bir son deðil, bir baþlangýç olarak
görülür. Doðum dramatik ve üzücü bir
þey olarak görülmez. Oradaki potansiyel
nedeniyle gezegende yeni yaþam kutlanmaktadýr. Yukarýda verilen terimdeki
mecazi anlam budur.
Bu mesajýn zamanlamasýný iyi anlamanýz gerekmektedir. Biz bir grup olarak
þu anda burada oturuyoruz ve çok kýsa
süre önce çok önemli bir olay oldu.
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Ýnsanlarýn insanlara neler yapabileceklerini görünce tüm gezegenin þefkatinin iþin
içinde olmasý gerektiði ortaya çýkmaktadýr. Fransa'da bir gün önce gerçekleþen
saldýrýlar hepinizin ve herkesin nefesinin
kesilmesine yol açtý. Þefkat þu anda
tazedir. Bu anlamsýz ölümler için dökülen
yaþlar henüz tazedir. Bu olay yüzünden
çok büyük ýstýraplar var ve birçok yaþam
sonsuza kadar deðiþecektir. Peki, sizin bu
olaya tepkiniz nedir? Önümde Þefkat
Sunaðý adý verilmiþ bir masa durmaktadýr. Oda yaþlý ruhlarla doludur. Yaþlý
ruhlar duygusal açýdan kolay etkilenirler
ama onlarda baþka bir þey daha var.
Þimdi bir süre bu konu üzerinde durmak
istiyorum. Buna ilaveten herkesin bir þeyi
düþünmesini istiyorum.
Tepkiniz Nedir?
Sevgililer, orada oturmakta olan bir
Ýnsan Varlýðý olarak çevrenizde olan herhangi bir þeyi etkileyebilir misiniz? Siz
enerji alýcýsý mý, enerji vericisi mi yoksa
her ikisi birden misiniz? Gezegende
yaþayanlarýn çoðu kendilerini alýcý olarak
hissederler. Onlar çevrelerinde olan þeylerin maðdurlarý olurlar. Kendi bilinçlerini kullanarak çevrelerinde olup biten þeyleri bir þekilde etkileyebilecekleri fikri bu
kiþilere tümüyle yabancýdýr ve böyle bir
þeye inanmazlar. Ýþte bizim sözünü
ettiðimiz deðiþim burada devreye girmektedir. Daha önce insanlardaki farkýndalýk
seviyelerinden söz etmiþtik ama artýk bu
bilgiyi sadece anlamakla kalmayýp, kullanmaya baþlamanýzý da istiyorum. Bu
zamanda yaþlý ruhlarda çok büyük enerji
ve güç vardýr.
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Haberleri gördünüz mü? Ümitsizlik ve
dehþet içinde yollara dökülmüþ ve çaresizlik içinde ellerini ovuþturanlar var.
Ellerinde taþýdýklarý posterlerde "Ýþte
gördünüz mü? Eski kehanetler gerçekleþiyor. Son yaklaþtý. Sonun iþaretleri
artýk her tarafta" diye yazan insanlarý
görebilirsiniz. Onlar için haberlerim var.
Gerçi onlar çevrelerinde olan her þeyin
maðduru ve kurbaný olduklarýný hissettikleri için bu söylediklerimi tam olarak
anlayamayabilirler ama ben yine de
söyleyeceðim. Aslýnda son çoktan geldi
ve gitti. Þimdi artýk yeni baþlangýç dönemindeyiz, yani sonu takip eden yeni
baþlangýç dönemi.
Gücünüz
Önümde oturmakta olan yaþlý ruhlara
þefkatli eylem zamanýnýn gelmiþ olduðunu söylüyorum. Benzer düþüncelere
sahip olan ve enerji aktarýcý olduklarýný
bilen küçük bir grup Ýnsan geride kalan
ve olaydan en olumsuz þekilde etkilenenlerin yeniden huzura kavuþmalarýna
yardýmcý olabilir. Þimdi kucaklanmaya ve
sarýlmaya ihtiyaç duyan, olan þeylere
inanmakta zorluk çeken pek çok insan
var. Kendilerini kötülüðün maðduru
olarak görüyorlar ve siz bunu deðiþtirebilirsiniz!.. Bunu Güney Amerika gibi
çok uzak bir bölgeden bile deðiþtirme
imkânýna sahipsiniz. Mesafe çok
doðrusal bir kavramdýr ve esas olarak
herhangi bir anlamý da yoktur. Bu insanlarýn isimlerini bile bilmenize gerek
olmadan buradan onlara uzanabilir ve
onlarý Tanrý'nýn ihtiþamý ve huzuruyla
sarmalayabilirsiniz.
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Ruhlar ebedidir ve asla ölmezler. O
insanlarýn bunu anlamalarýna yardýmcý
olun. Hiçbir þey söylemeden onlarý dinleyin ve kucaklayýn. Olmasý gereken
þifanýn bir parçasý olun þimdi. Sizler vericisiniz ve yaþlý ruhlar bunu çok iyi
becerirler. Tam þu anda yapmanýzý istediðim þey budur. Okula yeterince uzun
süre devam ettiniz ve artýk mezun
olmanýzý ve öðrendiklerinizi eyleme dökmenizi istiyorum. Tanrý içinizdedir. Þimdi
bu enerjiyi keder ve acýlarýnýn biraz da
olsa azaltýlabilmesi için bu þefkate ihtiyacý olanlara aktarýn. Ne olduðunu veya
neden olduðunu bilmeseler de, kayýplarýna raðmen kendilerini bir þekilde daha
huzurlu hissedeceklerdir. Çok daha sonra
perdenin diðer tarafýnda olan ruhlar
olarak bir araya geldiðinizde, size bakacak ve "O gün seni hissettim. O sendin
Teþekkür ederim!" diyecekler. Bunu onlar
için yapabilir misiniz?
Bu mesajýn ilk bölümüydü ve size
söyleyebileceðimiz en önemli þeydi.
Artýk bundan böyle gezegende olup durmakta olan þeylerin bir parçasý olmaksýzýn sadece bu sandalyelerde oturup bu
kavramlarý dinlemekle yetinemezsiniz.
Eylem zamaný gelmiþtir.
Karanlýk Tehdit Burada
Yýllardýr size karanlýk ve aydýnlýðýn
yeniden ayarlanmasý ile ilgili mesajlar
veriyorum:
(*)"Bu hareket içinde uygarlýðýn bekâsý
veya yok olmasý söz konusudur ve sizler
iþaret noktasýný geçtiniz. Bu aslýnda pek
çok kiþinin asla olmayacaðýný söylediði
(*) “Karanlýk ve Aydýnlýðýn Yeniden Ayarlanmasý.”
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bir uyumlanmaydý. Böylece sizler beþinci
kez bu fýrsatý elde ettiniz ve sevgili varlýklar artýk dünyada potansiyel barýþa
doðru yola çýktýnýz. 23 yýl önce size
bunun olabileceðinden ve bunun olmasý
için güçlü potansiyellerinin varlýðýndan
söz etmiþtik. Þimdi artýk deðiþim geldi ve
etrafýnýzda olan her þey bununla boðuþma
halindedir. Þunu tekrar tekrar söyleyeceðim. Karanlýðýn o eski enerjisi zor ölür.
Sahip olduklarýný sürdürebilmek için
haykýrarak savaþýr ama yine de bu savaþ
onun yok olmasýyla sona erecektir. Ýþte
þimdi sözünü ettiðimiz enerji budur ve
konumuz da karanlýkla aydýnlýk arasýndaki insan bilincinin dengesidir." (Kryon,
Þubat 2012, San Antonio - Teksas (*))
Bir yýldan daha uzun süre önce gerçekleþtirdiðimiz celselerde yaptýðým
öngörülerde gelmekte olan deðiþimin
sizin beklentilerinizden çok farklý olacaðýný söylemiþtim. (**) Bu gezegende
toplanmakta olan bir karanlýk var ve size
bunun artacaðýný söylemiþtik. Bu aslýnda
sizin yaktýðýnýz ýþýða karþý verilen tepkidir. Karanlýk, eski enerjide kendi yaþamý için savaþmaktadýr. Karanlýk bilinç
her zaman gezegende hâkim olmuþtur.
Yolsuzluk ve açgözlülük ile umursamaz
ölüm eski Ýnsan tabiatýnýn eðilimini temsil etmiþtir. Þimdi birdenbire gündönümlerinin deviniminde bu kehanetler gerçekleþmeye baþlamaktadýr. Kadim yerli halklarýn takvimlerinde bu öngörülmüþtü ve
gerçekten de oldu.
Mecaz çok açýktýr. Iþýk açýlmaya ve
ortalýk aydýnlanmaya baþlýyor. Bu artan
farkýndalýk için bir mecaz olarak kullanýl(**) “Karanlýðýn Esinlemeleri”
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maktadýr. Yýllar önce gerçekleþtirdiðimiz
bir celsede size: " Herkesin herkesle
konuþabildiði bir ortamýn varlýðýnda sýrlar olamaz" dedik. Bunu söylediðimizde
henüz internet yoktu ama þimdi artýk ne
demek istediðimizi biliyorsunuz. Bu
teknoloji aslýnda sizin karanlýkla mücadelenizi saðlayacak ve kolaylaþtýracak bir
âlettir. Size bunu biraz sonra göstereceðim. Ama bu söylediklerim size imkânsýz
gibi görünebilir. Bu konuda sizi uyarmak
isterim. En iyisi en baþtan baþlayayým.
Korku Senaryolarý
Deðiþim geldi çattý ve karanlýk toplanmaya baþladý. Tüm bu olaylarýn gerçek
anlamý hakkýnda hiçbir fikirleri olmayanlar bu aþamada korkularýný yansýtmaya
baþladýlar ve bundan sonra sýk sýk, "Ýþte
son geliyor. Bunu biliyorduk" Gezegende
bir ýrklar savaþý olacak" þeklinde söylemler duyacaksýnýz. Bu tam anlamýyla
doðrusal düþünüþ ve davranýþtýr. Bu iþler
daha önce de yapýlmýþtý gezegende.
Aslýnda ýrklar arasýnda soykýrým çok eski
enerjidir ama þimdi olan bu deðildir.
Baþkalarý ise bunun bir dinler arasý
savaþ olduðunu iddia edeceklerdir. Bu
iddiayý öne sürenler milyarlarca
Hýristiyan'la birlikte milyarlarca
Müslüman olduðunu ve arada da
Yahudilerin bulunduðunu ve bunun dinsel savaþýn göstergeleri olduðunu
söyleyeceklerdir. Size tüm söylemlerin
bütünüyle doðrusal düþüncenin eseri
olduðunu söylüyorum. Akýlda tutulmasý
gereken husus bu tip olaylarýn oldum
olasý hep yaþanmýþ olduðudur. Bu geze-
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gende gerçekleþen savaþlarýn hemen hepsinin Tanrý adýna yürütülmüþ olduðunu
bilmiyor musunuz? Bunlarýn hepsi
doðrusallýðýn göstergesidir ama aslýnda
olan bu deðildir.
Bundan böyle daha önce hiç deneyimlememiþ olduðunuz bir deðerler dizisi ile
daha farklý bir þey göreceksiniz.
Gezegende ilk kez sýnýrlarý, ülkesi ve
hattâ ortak dili olmayan bir ordu ile karþý
karþýyasýnýz. Bu karanlýðýn ordusudur ve
güzellik, dürüstlük, aydýnlýk, özgürlük,
sevgi ve yüksek titreþimli düþünce adýna
ne varsa hepsiyle savaþacaktýr. Þimdi
bana "Tüm bunlar ýþýðýn yenidünya enerjisine nasýl uyabilir Kryon?" diye sorabilirsiniz. Bunu birkaç þekilde izah edebilirim. Ýlki, insanlarýn özgür iradeye ve
serbest seçim hakkýna sahip olmalarýdýr.
Karanlýðýn yaþamýný sürdürmek için
canýný diþine takarak savaþýyor olmasý
sizin için gerçekten bir þok olabilir mi?
Karanlýk her þey üzerinde, ama en çok da
para üzerinde mutlak kontrolü temsil
eder. Karanlýk kaybettiðinde, ekonomiler
bile altüst olacaktýr. O zaman yeni sistemleri herkesin çýkarýna olacak þekilde
ortaya çýkarmak daha kolay olacaktýr.
Karanlýk var olduðu sürece ayrýlýðý ve
kontrolü temsil eden eski enerji için
savaþacaktýr. Karanlýkta yolsuzluk ve
açgözlülük varlýklarýný kolayca muhafaza
edip geliþtirebilir. Iþýk olduðunda bu
mümkün deðildir. Sevgili varlýklar, bunlarýn din ile hiçbir ilgisi yoktur. Burada
söz konusu olan aydýnlýk ile karanlýk,
yeni ile eski arasýndaki çatýþmadýr. Yeni
enerji için savaþ artýk baþlamýþtýr.
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Size tartýþmaya açýk bir þey söylemek
istiyorum. Karanlýk akýllý deðildir. Þöyle
bir benzetme kullanabilirim. Karanlýk
olan herhangi bir alaný ýþýklandýrýrsanýz,
orada nasýl davrandýðýnýz ve hareket
ettiðiniz konusunda daha hassas olmak
zorunda hissedersiniz kendinizi.
Aydýnlýkta daha mantýklý iþler yapmaya
çalýþýrsýnýz ve etrafýnýzý görebildiðiniz
için nereye gittiðiniz konusunda korkuyu
üstünüzden atarsýnýz. Ortalýk aydýnlýkken
dürüstlük daha kolaydýr. Çünkü artýk sizi
tehdit eden kimse yoktur. Köþe bucakta
ne var, ne yok görebilirsiniz. Ýnsanlar
arasýndaki benzerlikleri daha kolay fark
edebilirsiniz. Karanlýkta iken makul olan
þeyler öyle deðilmiþ gibi görünebilir. Aslýnda o karanlýðýn iþlevsizliðini söyleyebilirsiniz. Ayrýca karanlýðýn aptal olduðunu bile öne sürebilir, haklý da olursunuz.
Size bir soru sormama izin verin. Etrafýnda bir sürü arýnýn uçuþtuðu bir arý kovaný gördüðünüzü düþünün. Her nedense
arýlarýn özgürce výzýldayýp gelip gitmeleri
hiç hoþunuza gitmiyor ve elinize koca bir
sopa alýp arý kovanýna vurmaya baþlýyorsunuz. Bunun akýllýca bir hareket olduðunu düþünüyor musunuz? Ýþte þu anda
olmakta olan tam da budur ve yine olacaktýr. Karanlýk ordu iþlev bozukluðundan mustariptir ve dolayýsýyla nelerin
geldiðini görmemektedir. Onun için de
arý kovanýna çomak sokmaya devam edecektir. Üstelik bunu dünyanýn her tarafýnda yapmaya çalýþacaktýr ama her seferinde kendisini daha fazla açýða çýkardýðýný
ve arýlarýn birleþip saflarý sýkýlaþtýrdýðýný
çok geç fark edecektir. Aslýnda karanlýk
böyle davranarak arýlarý korkutabileceðini

SEVGÝ DÜNYASI

düþünmektedir. Ona göre bu durumda
arýlar dýþarý çýkmayacaklar, korku ile
sinip içeride kalmayý seçeceklerdir. Ýþlev
bozukluðu olduðunu söylemiþtik!
Artýk Tarafsýz Kalmak Yok
Size yýllar önce baþka bir kehanet daha
söylemiþtik. O zaman yeni enerji geldiðinde artýk kimsenin tarafsýz kalmayacaðýný söylemiþtik. Bundan böyle oturup
olayý izleyebilecek olan hükümet olamayacaktýr çünkü hepsi iþin içine girmiþ
olacaktýr. Karanlýða karþý savaþýp savaþmayacaklarý konusunda ciddi bir karar
vermek durumunda kalacaklardýr. Karanlýða karþý savaþmamayý seçenler karanlýk
ordu karþýsýnda savunmasýz kalacaklardýr.
Bu bilgiyi size yýllar önce vermiþtik. Sonunda karanlýk ordunun ortadan kaldýrýlmasý için tüm hükümetler ve herkes müdahil olmak zorunda kalacaktýr. Karanlýk
ordu arý kovanýna çomak soktuðunda tarafsýz olanlar aþaðýya çekilecekler, karanlýðý ve aydýnlýðý açýkça ayýrt edebilecekler, karar vermek zorunda kalacaklardýr.
Karanlýk ordu eylemleri nedeniyle
kendi yok oluþunun tohumlarýný atmaktadýr. Çünkü aydýnlýðý anlayamamaktadýr.
Aslýnda onun anladýðý bir tek þey vardýr:
Korku... Bu çok eski enerjidir. Bu paradigmaya göre "Eðer insanlarý korkutabilirsen, her savaþý kazanýrsýn" Bu çok eski
enerji bilincidir ve eðer kurbansanýz
doðruluk payý büyüktür. Buna karþýlýk,
eðer ýþýk aktarýcýsýysanýz, o zaman bundan etkilenmezsiniz. Bununla birlikte,
karanlýk ordunun ortadan kaldýrýlmasý
isteniyorsa, gezegendeki herkesin iþbir-
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liði yapmasý ve elini taþýn altýna koymasý
gerekecektir.

baðlamýnda bu çok büyük bir fark yaratacaktýr, çünkü insanlar þok olacaklardýr.

Para Karanlýðýn Motorunun Yaðýdýr

Þimdi biraz politikacýlara hitap etmek
istiyorum. Politikacýlar baþka ülkelerin
siyasetçileri ve müttefiklerin temsilcileri
ile masaya oturup müzakereler yapmaktadýrlar. Bu insanlarýn bazýlarý bir taraftan
etraflarýna gülücükler daðýtýrken, diðer
taraftan karanlýðý finanse etmektedirler.
Zira savaþ çok para kazanmanýn en
önemli yoludur. Bu durum yýllardan beri
bu þekilde devam etmektedir ama uzun
süre böyle süremez. Bir gün siyasetçilerin bilmelerine raðmen buna göz yummuþ, çanak tutmuþ ve desteklemiþ olduklarý ortaya çýktýðýnda bu kiþiler, istemeseler de sorumluluk üstlenmek durumunda kalacaklar ve kaçýnýlmaz olarak hesap
vermek zorunda olacaklardýr.

Karanlýk orduyu yok etmek için gezegendeki herkes, tarafsýzlýktan çýkmak
zorunda kalacak. Size daha önce bunun
nasýl yapýlacaðýný söylemiþtik. Siyasetçiler tabii bunlarý duyunca gözlerini
devireceklerdir. Hükümetlerin içinde yer
alan ve iþlerin nasýl yürütüldüðünü bilenler de gözlerini devireceklerdir. Karanlýk
orduyu ölüm olmadan ortadan kaldýrýlabilirsiniz. Karanlýk ordu yöneticilerinin
kaybetmekten en fazla korktuklarý þey
paradýr. Eðer karanlýk ordu mensuplarýnýn
masasýna yiyecek, cebine para konamaz
ve eline silâh verilemezse, o ordu iþe
yaramaz hale gelecektir. Eðer yiyecek ve
para temin edilemezse veya ortada iþleri
organize edecek kiþiler olmazsa, size
karanlýk ordunun en karanlýk mensubunun bile pýlýyý pýrtýyý toplayýp gideceðini
garanti ederim. Bazýlarý paranýn nereden
geldiðinin veya finansmaný yapanlarýn
bilinmiyor olmasý nedeniyle bunun
olanaksýz olduðunu iddia etmektedirler.
Ben de size kaynaklarýn meçhul filan
olmadýðýný söylüyorum, hattâ kaynaklar
gayet iyi bilinmektedir. Bu paralarýn
büyücek bir bölümü fethedilen topraklardaki kaynaklardan elde edilmektedir.
Ama tamamý buradan gelmemektedir.
Yakýnda fethettiði topraklarý kaybetmeye
baþlayacak ve bu yüzden de baþka kaynaklardan para temin etmek zorunda
kalacaktýr. Eðer bu gelir kaynaklarý
tümüyle açýða çýkarýlýrsa - þu anda bunu
iþitmeye ihtiyaç duyanlar var- kamuoyu

Partnerim (Lee) Amerikalý olduðu için
þimdi de Amerikalýlara hitap etmek istiyorum. Þimdi size bir þey söyleyeceðim
ve buna inanamayacaksýnýz. Zorluklarla
kazandýðýnýz vergi fonlarýnýn çoðu karanlýk ordunun kasasýna gitmektedir ve
hükümetiniz içinde bunlardan haberdar
olanlar vardýr. Size çözümü birkaç
kelimeyle vereceðim: Uluslararasý, þeffaf
ve adli muhasebe!.. Uluslararasý, þeffaf
adli muhasebe!.. Artýk karanlýða saðlanan
kaynaklarýn ortaya çýkarýlýp temizlik
yapýlmasýnýn zamaný gelmiþtir. Bu karanlýk ordunun savaþma kabiliyetini önemli
ölçüde sekteye uðratacaktýr.(***)
Sizlere bir uyarýda bulunmak istiyorum.
Yetkili makamlarý iþgal edip de durumu
bilmelerine raðmen buna engel olmak

(***) O günlerde tam da bunun için bir dilekçe dolaþýma sokulmuþtu
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için parmaklarýný bile kýpýrdatmayanlarýn
günleri sayýlýdýr. Iþýk onlarý açýða çýkaracaktýr ve onlar kaybedenlerden olacaklardýr. O nedenle onlar için en iyi çözüm
þimdiden doðru tarafta yer almalarýdýr.
Bu fazla mý iyimserlik olmaktadýr?
Aþýrý basit bir çözüm müdür? Dünyanýn
bir þekilde bir araya geleceðini ve þu
anda paradan örülmüþ kozalarý içinde yan
gelip yatmakta olan karanlýk taraf mensuplarýnýn altlarýndaki halýnýn çekileceðini düþünmek. Çok idealistçe bir tavýr mý
oluyor acaba? Bu halýyý onlarýn altýndan
çekmek gerçekten olanaklý olabilir mi?
Bunu merak ediyor, gerçekten cevabý
bilmek istiyorsanýz, durup dururken
ortaya çýkacak bir jokeri gözleyin.
Eðer bu söylediðim yapýlabilseydi,
Paris'te gerçekleþtirilmiþ olan o saldýrýyý
deðiþtirir miydi? Ne de olsa orada karanlýk ordunun bizzat kendisi deðil, sadece
birkaç militaný yer almýþtý. Ancak sorunun cevabý yine de "evet" olacaktýr. Çünkü az sayýdaki o militanlar çok sayýdaki
diðerlerinin emrindeydi ve onlar tarafýndan eðitilmiþlerdi. O kiþiler o orduyu
saðlam bir yer edinmiþ bir çekirdek olarak gördüler ve o temele dayalý olarak iþ
görebileceklerine güvendiler. Eðer o çekirdek olmazsa, amaç da olmaz. O zaman
etrafa daðýlmýþ olanlar kendi baþlarýna
kalýrlar ve destek olmadan kaybolup
giderler.
Ýþi asýl yapacak olanlar bu odada bulunanlar deðil, bu mesajý dinleyen ve
okuyanlardýr. Bu celseyi daha sonra dinleyip okuyanlar Kryon veya medyumluk
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yoluyla kanallýk yapmaya tam olarak
inanmýyor bile olabilirler ama bunu duyduklarýnda benim haklý olduðumu ve
doðrularý söylediðimi bileceklerdir. Bu
karanlýk bir mesaj deðildir. Bu bir ýþýk
mesajýdýr. Baþlangýç burada. Ýþler
deðiþmeye baþladý. Þu anda bile sizler
deðiþime tanýklýk ediyorsunuz.
Gelecekte bu tip olaylarý ve böylesine
þer amaçlý örgütlenmiþ gruplarý asla
görmeyeceðiniz günler gelecektir. Bugün
size aslýnda neþeli bir mesaj veriyorum.
Dünya nihayet bir araya gelip ortak aklý
çalýþtýrarak gidiþin yönünü tespit edecektir ve bu durum tarihin hafýzasýnda yerini
alacaktýr. Ýþler þu aþamada hiç de kolay
deðildir. Bu varoluþ paradigmasýný deðiþtiriyor.. Sýradan insanlar, hükümetler ve
ticaret ve sanayi erbabý bu savaþýn onlarý
birinci derecede etkilediðini ve bu savaþýn kazanýlmasý gerektiðini anlamaya baþlayacaklardýr. Peki, sizin tepkiniz nedir?
Ben sizlerin dün (Paris'te) yaþamýný
kaybetmiþ olan insanlarý anlamanýzý,
onlarý sevmenizi ve tebrik etmenizi istiyorum. Daha önce de söylemiþ olduðum
gibi, onlar artýk perdenin bizim tarafýndalar ve onlar iyiler. Þimdi onlar sizlere
doðru bakýyorlar ve "Biz üstümüze
düþeni yaptýk. Þimdi sýra artýk sizde"
diyorlar. Onlarýn hepsi kýsa sürede gezegene dönecekler ve gezegende bu
deðiþim zamanýnda sizlerin yaratmakta
olduðunuz ýþýðýn güzelliðine katýlacaklar.
Bana inanýn. Son zaten oldu. Bu baþlangýç. Ben yapýlanlarý gördüðüm için insanlara tutkun olan Kryon'um.
Ve öyledir. KRYON

“Lütfen Yeni Yýlda

Aboneliðinizi
Yenilemeyi
Unutmayýnýz!..”

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

Adý, Soyadý:
Adres:
Posta Kodu:
Ýlçe:
Ýl:
Tel:
2016 yýlý için tek
Abone ücreti:

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
dergi fiyatý:
8.00 TL
Yurt içi
90.00 TL
Yurt dýþý
110.00 TL
Posta Çeki No: 10214085
(Sevgi Yayýnlarý)
Ýþ Bankasý IBAN: TR77 0006 4000 0011 0180 6837 24
Ayþegül Kayserilioðlu hesabý

