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Sevgili Dostlar
Ne kadar çok ihtiyacýmýz var ona, o kâinatý yöneten güce, hem
maddede hem ruhta olan, kendisinden varedildiðimiz o unsura: Sevgiye.
Bütün yürüdüðümüz, koþtuðumuz yollar, yorulduðumuz iliþkiler, yaptýðýmýz iþler onu aramak, onun peþinden gitmek, kavuþmak için deðil
mi? Ama ne garip ki, bizler için hava ve su kadar gerekli olan sevgiyi
edilgen yanýmýzla eksik ve tamamlanmadan yaþýyoruz: Ýstiyoruz,
ayaðýmýza gelmesini, içimize akmasýný bekliyoruz, ayrý kaldýðýmýzda
üzülüyoruz, uzakta olduðumuzda özlüyoruz. Ne kadar genç ve güzel,
ne kadar bilgili ve nazik, ünlü, etkili, zengin ve cömert olursak bize gelir
diye düþünüyoruz. Herkes o hayatýna insin diye gayretli bir çalýþma
içinde aslýnda ama pek azýmýz onun etkin ve baskýn yönüyle ilgili çalýþmalar yapmayý amaç edinip o iþe soyunuyor. Evet sevgi, sevmek ancak
kesin karar verildiði zaman uygulanabilecek bir eylemdir, etkin bir iþtir.
Bu iþte dýþ sebepler ve þartlar belirgin rol oynamakla birlikte asýl çaba
en özgür ve sýnýrsýz bir þekilde bizim düþüncelerimizde baþlar; sonra
ortam ve zaman elverdiði ölçüde karþýmýzdakileri rahatsýz etmeyecek bir
þekilde bedenimize ve hareketlerimize yansýr. Bu, hiç kimseyi, hiçbir þeyi
ayýrt etmeden sevmeye and etme kararýdýr; her þeye raðmen sabrederek
sevme kararýdýr; bunun için çalýþmak, daha çok çalýþmak, sevgisine
saygýyý eklemek ve bundan hoþnut olmak kararýdýr; istismar edilmekten
korkmadan, fedakârlýðý dile düþürmeden unutmayacak gibi, aklýndan
çýkarmayacak gibi ve unutulmayacak gibi sevme kararýdýr. Sevgi için
sýnýr ve yasak yoktur; çünkü o O’ndandýr, çünkü o kutsaldýr, çünkü o
nimettir bizi Vareden tarafýndan tükenmeksizin bol bol verilen ve her
yeri dolduran. Onu arayýp bulmak için doðru bilgiden, temiz gönülden
ve saf bir niyetten baþka bir þeyi beklemek, ummak, eksikliðini çekmek,
kendimizi ve gücümüzü tam bilememektir aslýnda. Duygularýmýzý
harekete geçiren, heyecanýmýzý tetikleyen, bizi etkileyen ve hoþnut eden
dýþ uyaranlara iþimize ve gönlümüze uyduðu sürece verdiðimiz bir tepki
olmaktan çýkaralým sevgiyi. Sevmek için onlara ihtiyacýmýz sandýðýmýzdan da azdýr.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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“Nasýl ki yaþamak için
varedildiyseniz, aslýnda
hayýr ve iyilik için de
varedildiniz.”
* Öyle bir dünyada
yaþýyoruz ki, onun þartlarý
geliþi, gidiþi, iþleyiþi ve
düzeni insanlar
tarafýndan kurulmamýþtýr.
O halde insanýn o düzeni
Kuranýn þartlarýna ve
buyruklarýna uyma
zorunluluðu vardýr.
* Hayat devamlý bir akýþ
ve geliþme halidir. Ona
ayak uydurmayanlar,
devamlý bir oluþ ve geliþme
halinde olmayanlar,
geri kalmakta,
horlanmakta, sonunda da
ezilmektedirler.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Sizce Hayat
Nedir?

SEVGÝ DÜNYASI

DÜNYADA NÝÇÝN
YAÞIYORSUNUZ?
Küçük bir çocuðunun
en büyük isteði, bir an
önce memeye kavuþmaktýr. O, rahat uyumalýdýr.
Ýçini rahatça boþaltabilmelidir. Sevilip okþanmalý ve onunla ilgilenilmelidir. Ve en mühimi
annesinin sýcak kucaðýndaki, o yumuþacýk ve
tatlý sütü akýtan memeye
ulaþmakdýr. Bunlar
olmadý mý, hele o memeden mahrum kaldý mý
hayat onun için cehennemden beterdir. O
zaman aðlar, çýrpýnýr,
canhýraþ feryatlarla
baðýrýr, tepinir. O bebek
için hayat önce memeye,
anneye ve rahatlýklara
ulaþmaktýr. Aklý erse ve
dile gelse de söylese,
dünyada bunlar için
yaþadýðýný söyleyecektir.
Oyun çaðýndaki bir
çocuk için hayat nedir?
O da önce karnýnýn doymasýný, rahatça uyumayý
ve oynayabilmeyi istemektedir. "Benim" diyebildiði oyuncaklarýna
sýmsýký sarýlmaktadýr.
Onlarý baþka çocuklara
kaptýrmamak çabasýndadýr. Baþka çocuklarýn
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oyuncaðýný da eline alýnca "benim" diye
sahiplenmekte, geri vermemek için aðlama,
tepinme silahýna baþvurmaktadýr. Bazý olgun
çocuklarsa kendi oyuncaklarý ile baþka çocuklarýn oynamasýna izin
verebilmektedirler. Bu
çocuklar için hayat belli
ihtiyaçlarýn saðlandýðý bir
ortamdýr. O bilmeden bir
çok þeyi süratle öðrenmekte. öðrendiklerini
tekrar ederek çevresinin
ilgisini ve övgüsünü
kazanmaya çalýþmaktadýr.
Büyükler çocuðun
bedensel ve zihinsel
ihtiyaçlarýný birlikte
düþünmekte ve çocuðun
fazla önem verdiði ve
gözyaþý döktüðü þeylerin
önemsizliðini görerek
onun bu haline gülmektedirler. Bir gün en deðerli
dediði þeyleri eline bile
almayacaðýný bilerek onu
hoþ görmekte, "daha
çocuk, henüz gerçek
deðerleri bilmiyor"
demektedirler.
Okul çaðýndaki bir
çocuk için hayat yemek
içmenin, gezip oynamanýn yanýnda, ders

çalýþmak, sýnýf geçmek
ve birçok þeyleri öðrenmek zorunluluðu olarak
görünür. Bazý çocuklar
ailelerinin zorlayýcý
deðil, özendirici ve
alkýþlayýcý telkinleriyle,
çalýþmayý ve öðrenmeyi
küçükten severler. Bazý
çocuklar ise çalýþmayý ve
sýnýf geçmeyi büyük bir
belâ ve büyük bir yük
olarak görürler. Onlar
için çalýþma sýkýntý ve
üzüntü kaynaðýdýr. Hayat
onlar için eðlence,
yemek, içmek ve uyumaktan ibaret olsa ne
güzel olurdu. "Bu okumak belâsý da nereden
çýktý baþýma" diye
düþünürler.
Daha büyümüþ ve
üniversite çaðýna gelmiþ
delikanlýlarda iki ana
deðiþim baþlar. Bir kýsmý
kendinden baþkalarýnýn
hayatlarýyla ilgilenip
onlarýn hayatlarýný
inandýklarý ideoloji
doðrultusunda düzenlemek isterler. Bir kýsmý da
bana ne baþkalarýndan
deyip, kendi dersini,
kendi çýkarýný düþünmeye yönelir. Baþkalarýyla
ilgilenenlerden bir kýsmý
manevî görüþlere sahiptir. Dinin ve manevi
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deðerlerin insanlarý ve
toplumlarý mutlu edecek
yegane çare olduðuna
inanýrlar ve bunu
savunurlar. Bir bölümü
de manevî deðerlerin
deðil, maddî deðerlerin
ön plânda tutulmasý
gereðini savunurlar.
Önemli olan dünyada
rahat bir yaþam saðlamaktýr kiþilere, gelirleri
âdilce bölüþtürmektir
derler. Zamanla manevi
deðerler denilen þeyler
de tamamen maddeci bir
açýdan ele alýnýp kapitalist ve liberal görüþler
halinde ortaya konulur.
Delikanlý bu görüþlerden birisini savunurken
çoðu kez kendini bir
fedai veya bir iyilik
havarisi gibi görebilir. O
gayet idealistçe fikirlerin
savunuculuðunu canýný
ortaya koyarak yapar. O
henüz ailesinin sýrtýndan
geçimini saðladýðý için
hayatýn acý gerçeklerini
tam görememektedir.
Hayata atýlan bir insan
ise birden rüya âleminden uyanmakta, kiþisel
sorumluluklarýn yanýsýra
bir ailenin sorumluluðunu da sýrtlamak zorunda kalmaktadýr. Ýþte o

zaman yaþam kavgasý
baþlamakta, hayat, çeþitli
sýkýntýlarýn çekildiði,
daima bir çok zorluklarýn
üstesinden gelinmesi
gereken bir uðraþ alaný
olarak görünmektedir
kiþiye. Böylece her yaþýn
ve her bilgi seviyesinin
hayat hakkýndaki görüþleri deðiþik þekiller göstermektedir. Saydýðýmýz
bu görüþlerin yanýnda
saymadýðýmýz daha
birçok deðiþik görüþler
de var elbette. Ama biz
ana hatlarýyla onlarý
özetlemeye çalýþtýk.
MADDECÝ HAYAT
GÖRÜÞLERÝ
Aslýnda bugün saðcý
veya solcu olarak isimlendirilen her iki hayat
görüþü de tamamen maddeci görüþlerdir. Birisi
serbest teþebbüsü ve sermayenin egemenliðini
savunurken, diðeri
emeðin egemen olmasýný,
kazançlarýn emeðe uygun
olmasýný savunur. Birisi
sermayenin birikmiþ bir
emek olduðunu ve bunun
hakkýnýn olduðunu iddia
eder. Özel mülkiyete,
özel giriþime önem verir.
Herkesin en doðal hakký
malýnýn ve mülkünün

olmasýdýr der ve onu istediði gibi kullanabilme
özgürlüðü ister,
Diðer görüþ, kiþileri
ikinci planda tutar.
Toplumun yararýný öne
alýr. Toplumun bir kesiminin deðil, bütün kesimlerinin ayný veya hiç
deðilse yakýn oranda
refah içinde olmalarýný
ister. Toplumsal görüþ bir
yönüyle kiþilere yardým
ve bir yönüyle kiþilere
sýnýrlama getirmektedir.
Özel giriþimci görüþlerde
ise, kuvvetliler zayýflarý
kolayca ezmekte, büyük
balýk küçük balýðý yutmaktadýr. Bunlarýn
ikisinin ortasý sosyal
demokratik görüþler
olmaktadýr. Yani bir dereceye kadar özel giriþime
izin verip, bir diðer
yönüyle toplumun çýkarlarýný ön planda tutmak
istemektedirler.
Yalnýz kâðýt üzerinde
tartýþýlan ve "þu iyi, bu
daha iyi" diye savunulan
bütün bu görüþleri uygulayacak olan insanlardýr.
Ýnsanlar bencillikten,
gizli veya açýk, ön planda kendi çýkarlarýný
düþünmekten kurtulamamýþlarsa, en iyi denilen
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sistemleri de kýsa zamanda bir çýkar çarký haline
çevirivermektedirler.
Maddeci görüþler yalnýz insanýn dünya hayatýyla ilgilenir. Bir ahiret
hayatýna ve Allah'a inanmaz. Hiç deðilse bunu
söz konusu etmez.
Maddeci görüþlere göre,
ister saðcý, ister solcu
olsun, her þey dünyada
baþlar, dünyada biter.
Önemli olan dünya
hayatýný iyi yaþamak ve
kiþilerin dünya hayatýný
düzene koymaktýr. Bu
esasa inanýnca, iþ giderek
"Dünya hayatýný iyi yaþa
da, bunu saðlayacak
imkânlarý nasýl elde edersen et." sonucuna varýr.
"Önemli olan gayedir,
vasýta deðildir.
Yakalanmadan hýrsýzlýk
yap, hile yap, ne
yaparsan yap. Þu ölümlü
dünyada rahat yaþamaya
bak. Manevi deðerler,
insanlýk, kardeþlik, bunlar hepsi palavra ve hepsi
enayileri kandýrmak için
birer yem. Bunlarý yeri
gelince kullan, insanlýðý,
vatan, millet edebiyatýný
bir ticaret aracý olarak
kullan, yalan söyle, aldat,
tek gemini yürüt, tek
kazancýný doðrult.
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Çünkü, gemisini
yürütene kaptan denir."
Ýþte gönülden hiçbir
manevî ve insani deðere
inanmayan çýkarcýlarýn
düþüncesi budur.
Ve bugün maalesef
dünyada çýkarcýlýk geçerli ve deðerlidir. Milletler
ve hükümetler kendi
çýkarlarý için baþka milletleri ve baþka hükümetleri kazýklamayý ve
sömürmeyi en tabii bir
hak olarak görmektedirler. Ve bunun çok ince
metotlarýný bulmaktadýrlar. Yardým eder görünüp
sömürürler, insaniyetten,
prensipten, sistemden,
ideolojiden bahsedip
kazýk atarlar. Mazeretleri
de hazýrdýr. Efendim
gözünü aç da kendini
sömürtme, kazýklatma.
Öyleyse insanlýk, idealistlik, yüksek sistem
lâflarýný neden edersiniz?!... Dediðimiz gibi
o yüksek lâflar birer yutturmaca aracýdýrlar.
Milletler ve devletler
arasýndaki bu kandýrmaca
ve bu kazýklama düzeni,
milletlerin kendi
içlerinde de aynen devam
etmektedir. Ýþte dünya
bugün böyle pis, böyle
iki yüzlü, böyle yalancý

ve çýkarcý hayat görüþleriyle kaplanmýþ durumdadýr. Temeldeki bu pis
hayat görüþü
deðiþmedikçe, hiçbir sistem ve hiçbir ideoloji
fazla bir deðiþme yapamaz dünyada. Önce
insaný ele alýp,
baþkalarýný kendinden
önce düþünecek olgunluða ulaþtýrmak gerekir.
Bu nasýl yapýlacaktýr? Bu
sorunun cevabýný sonra
vermeye çalýþalým.
MANEVÝYATÇI
HAYAT GÖRÜÞLERÝ
Maneviyatçý görüþlerin
temsilcileri dinler ve
spritüalist okullardýr. Her
ikisi de bir Allah'a ve bir
ahiret hayatýna inanýrlar.
Spiritüalist (Ruhun varlýðýna inanan) okullar,
dünyanýn geçici bir
olgunlaþma okulu
olduðunu ilmi araþtýrmalarla ve ilmi delillerle
göstermeye çalýþýrlar.
Ruhun ölmezliðini, ve
ölümden sonra sonsuz bir
hayatýn varlýðýný ve
ahiret hayatýnýn dünya
hayatýndaki yaptýklarýmýza ve kazandýklarýmýza uygun bir þekil
aldýðýný gösterirler.
Böylece iyi, doðru,
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çalýþkan, bilgili ve insanlarý seven olmanýn zorunluluðunu ve gerekliliðini
gösterirler.
Dinler ise ahiret
hayatýnýn ve Allah'ýn
varlýðýný söylemenin
yanýsýra dünya yaþamýna
da bir þekil ve yön verirler. Bu yön veriþ, yalnýz
Allah'ýn hoþuna gitmek
için yapýlacak ibadetleri
kapsamaz. Yaþamýn her
yönünü ele alýr ve her
birisi için kurallar koyar.
Kadýn - erkek iliþkileri,
alýþ-veriþ, ticaret þöyle
olacak denilir. Miras,
evlenme, boþanma, mal
sahibi olma ve hak,
hukuk mefhumlarýnýn
hepsi o dinin görüþ açýsýna göre düzenlenir.
Böylece bir din topluca
bir yaþam þekli getirir.
Zamanla dinlerin
getirdiði yaþam þekilleri
birbirine karýþmýþ, birbirinden etkilenmiþ, ilk
hallerinden çok deþik
biçimlere girmiþtir.
Kendi içlerinde bir çok
kollara bölünmüþler,
deðiþik mezhep ve
tarikatlar halinde
ayrýlmýþlardýr.
Her din geldiði ilk
dönemlerde görevini çok

iyi yapmýþ, insanlarýn
bilgili ve ahlâklý
olmalarýný, tekâmül
yolunda yükselmelerini
saðlamýþtýr. Zamanla din,
çýkarcý kiþilerin elinde
bozulmuþ, çeþitli çýkarlara âlet edilmiþ, sömürüye ve zulme vasýtalýk
etmiþtir. Bu görünümü
temiz düþünenlerin dinden uzaklaþmalarýna, dini
hor görmelerine yol
açmýþtýr. Nesiller
deðiþtikçe bu hor görüþ
bir din düþmanlýðýna ve
bütün manevi deðerleri
inkâr etmeye
dönüþmüþtür. Dinlerin ilk
dönemlerinde her þeyi
maddeden ibaret saymak
veya maddeye fazla
önem vermek gerilik
olarak damgalanmýþken,
bugün her þey tersine
dönmüþ, dine ve manevi
deðerlere önem vermek,
gerilik olarak nitelenmektedir. Çünkü bugün
maddeci görüþe baðlý
olanlar (materyalistler)
çoðunluktadýr.
DOÐRU OLAN
HANGÝSÝDÝR?
Ne her þeyi dünyadan
ve maddeden ibaret sayýp
ahireti ve manevi yönü
inkâr etmek doðrudur, ne

de her þeyi maneviyat ve
ahiret için sayýp dünyayý
ihmal etmek doðrudur.
En doðrusu bunlarýn ikisi
arasýnda güzel bir dengeyi kurmasýný bilmektedir.
Ýnsanlar aþýrýlara kolay
kayýverirler. Aþýrýya kaymak kolaydýr. Halbuki
belli ölçüler içinde, ne
aza ne çoða gitmeden,
düzende durmak, devamlý dikkat, devamlý sabýr
ve fren ister.
Dünya hayatýmýzý
düþünmek ve düzenlemek zorundayýz. Çünkü
dünyada yaþýyoruz.
Yemeye, barýnacak bir
eve, giyeceklere, gezmeye, eðlenmeye ihtiyacýmýz var. Evlenmek
zorundayýz. Geçim derdi,
çocuklarýn yetiþtirilmesi,
hastalýklar, bakým vs...
Bütün bunlar için iyi
kazanmak ihtiyacýndayýz.
Ýyi kazanmak için toplum
hayatýnýn bize olanak
vermesini bekleriz.
Öyleyse ilk plânda
dünyamýzý düþünmeli,
hayatýmýzý ve
yaþadýðýmýz toplumu ilk
plânda düzene koymalýyýz. Toplum hayatýný
düzene koymak, her þeyi
kendi çýkarýmýza göre
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ayarlamak deðildir.
Aksine herkesin her þeyden en çok faydalanmasýný saðlamak için
plânlar yapmak, kurallar
koymaktýr. Böyle bir
düþünce ve böyle bir
davranýþ insanca, baþkacý
bir davranýþtýr. Bu tarz
hareket edenler, yani
kendileriyle birlikte
baþkalarýný da düþünenler
iyi insanlardýr, iyi
davranýþ içinde olan iyi
insanlarsa hem dünya
hayatlarýnda kazançlý
olurlar hem de dünya
ötesi hayatlarý için iyi bir
not almýþ olurlar. Çünkü
dinlerin telkinlerinin
temel amacý da iyi insanlarý yetiþtirmektir. Ruhsal
âlemden gelen yol gösterici bilgiler de bu hedefe yöneliktir. O halde
insan, dünya hayatýný
düzenlerken ahiret
hayatýna da hazýrlýk yapmaktadýr. Bunun ikisi
birarada olmaktadýr. En
güzel olaný da ikisinin
birarada olmasýdýr.
Ayný hareket veya
davranýþ, yalnýz
kendimizi veya ayný
zamanda baþkalarýný da
düþünmemize göre anlam
ve sonuç yönünden çok
büyük farklar doðuruver-
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mektedir. Ýnsanýn kendini
düþünmesi içgüdüseldir.
Baþkalarýný düþünmesi,
olgunlaþmayý, baþkacý
davranýþlarýn gereðini
ve faydasýný öðrenmeyi
gerektirir. Ýyilik
baþkalarýnýn hayrýna
çalýþmak, kötülük de
baþkalarýnýn zararýna
çalýþmak olduðuna göre,
kötülüklerin her çeþidinden sakýnan ve iyiliklerin
her çeþidini yapan kiþi
iyi insandýr.
Þu kýsa açýklamadan da
apaçýk göründüðü gibi,
kötüler bilgisiz, geri ve
olgunlaþmamýþ kiþilerdir.
Ýyiler ise iyiliðin gereðini, zorunluluðunu ve faydasýný öðrenmiþ, iyilik
bilgisiyle donanmýþ bilgili kiþilerdir. Buradaki
bilgi, ruhu yücelten
gerçek bilgidir, yaþam
bilgisidir. Yoksa teknik
veya uzmanlýk bilgisi
deðildir.
BORÇLUSUNUZ,
VAROLDUNUZ,
YAÞIYORSUNUZ
Okumuþ, bilgili ve
kültürlü bir insan neden
yaþadýðýný düþünürse,
neleri fark edecektir
çevresinde? Dünyaya

geliþinin kendi iradesine
baðlý olmadýðýný görecektir. "Bu dünyaya
gelmem" diyememiþtir.
"Buradan gitmem" de
diyememektedir. "Ben
çok yaþayacaðým ama
ihtiyarlamayacaðým" da
diyememektedir. Dese de
hiç faydasý yok, zaman
onu eskitmektedir.
"Dünyada yan gelip yatacaðým, hiçbir gayret
göstermeyeceðim" diyememektedir. Ya hayat
þartlarý onu çalýþmaya,
kazanmaya, öðrenmeye
mecbur etmekte, ya da
boþ oturmak onu bunaltmakta, mutsuz etmektedir. Yemek yemek,
tuvalete gitmek, gibi en
basit iþleri yapmasý için
bile enerji sarf etmek
zorundadýr. Hayat
devamlý akýþ ve geliþme
halidir. Ona ayak uyduramayanlar, devamlý bir
akýþ içimde geliþme
halinde olmayanlar geri
kalmakta, horlanmakta,
sonunda da ezilmektedirler. Demek ki, hayat
insaný devamlý geliþme,
çalýþma ve akmaya da
mecbur etmektedir.
Düþünen insan, bir de
kendisinin baþkalarýna
karþý sorumlu ve görevli

SEVGÝ DÜNYASI
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olduðunu da görmektedir. Ýsteyerek veya istemeyerek baþkalarýna,
çocuðuna, ailesine, yakýn
ve uzak çevresine hizmet
etmektedir. Düþünen insan, bu dünyada görevli
olduðunu, rasgele ve
sebepsiz bulunmadýðýný
da idrak edebilmektedir.
Daha derin düþünen
insan ise, kendisini ve
ona hizmet eden çevresini vareden Yüce Güce
karþý borçlu olduðunu
idrak edebilmektedir.
Demek ki, þartlarý,
geliþi, gidiþi, düzeni ve
iþleyiþi insanlar tarafýndan yapýlmamýþ, kurulmamýþ bir dünyaya insan
geliyor, yaþýyor ve gidiyor. Yaþarken de bazý
þeyleri yapmak zorunda
kalýyor. Onlarý yaparken
de ya yavaþ ya hýzlý
olarak geliþiyor olgunlaþýyor. Hiç geliþmemek
ve olgunlaþmamak diye
bir þey olamaz, hayat
ortamýnda yaþayan bir
varlýk için. Hýzlý olgunlaþmasý, onun þuurlu, bilgili ve baþkacý davranýþlarýyla oluyor. Yavaþ
olgunlaþmasý onun bilgisiz, gözü kapalý yürüyüþü
ve çýkarcý davranýþlarý
yüzünden oluyor. Bu

büyük gerçek Bizim
Celselerimiz'de þu özlü
sözlerle dile getiriliyor::

“Borçlusunuz, var
oldunuz, yaþýyorsunuz
her þeyinizle, elbette ki,
borçlusunuz. O'na olan
borcunuzu, birbirinize
iyi yaptýklarýnýzla
ve iyi verdiklerinizle
ödersiniz.”
Borcumuzu iyi yaptýklarýmýzla ve iyi verdiklerimizle ödeyebiliyoruz
demek ki. Ya kötü yaptýklarýmýzla ve kötü
verdiklerimizle borcumuz ne oluyor? Faiziyle
artmýþ olmuyor mu?!
Ýyi yapanlar ve iyi
verenler, bir borç ödediklerini ister bilsinler, ister
bilmesinler, mutlaka
kazançlýdýrlar, mutlaka
borçlarýný ödemektedirler. Önemli olan
yapýlan ve verilendir.
Ama yaptýklarýnýn
anlamýný bilirlerse, daha
istekli ve daha severek
yaptýklarýndan, hayýrlarý
da büyük, sonuç da
büyük olur. Varolmamýz,
yaþamamýz, yükselme
olanaðýna sahip olmamýz,
bunlarýn hepsi bize

verilen, Yaradan'ýn lütfettiði birer imkândýr. Bunlardan faydalanarak yüceliyoruz, mutlu oluyoruz, daha üstün þartlara
ve âlemlere ulaþýyoruz.
"Hayattan ne bekliyorsunuz?" diye size sorulsa
hiç düþünmeden vereceðiniz ilk cevap "Mutlu
olmak" olacaktýr genellikle. "Mutluluða nasýl
ulaþabilirsiniz?" diye
ikinci bir soru sorsam,
kimimiz saðlýklý olmakla,
kimimiz zengin olmakla,
kimimiz iyi bir eþe sahip
olmakla, kimimiz iyi bir
iþinin olmasýyla, kimimiz
yüksek bir mevki ile,
kimimiz þan ve þöhrete
ulaþmakla diyecektir.
Belki çoðumuz da, bunlarýn hepsi olursa, diyecektir. Bunlarýn hepsi
olduðu halde mutlu
olmayan pek çok kiþinin
bulunduðunu biliyor
musunuz? Þüphesiz ki,
bilirsiniz. Öyleyse onlarda eksik olan nedir?
Neden her þeyleri olduðu
halde mutlu olamazlar?
Neden gönülleri rahat deðildir, neden yüzleri gülmez, neden sevinç ve
kahkahalarý ortalýðý çýnlatmaz, neden kanlarý kurumuþ gibidir?! Neden?...
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Bir tek ve çok önemli
sebebi var bunun: Yalnýz
kendilerini düþünmektedirler de ondan. Bu
düzeni kuran, bu dünyayý
yaratýp onun þartlarýný
koyan biz olmadýðýmýza
göre, onu kendi kurallarýnca, iþletenin þartlarýna
ve buyruklarýna uymak
zorundayýz. Onun en baþ
buyruðu ise "Yalnýz kendini deðil, insan kardeþlerini de birlikte düþün!"
tarzýndadýr, Onun için
iyi insan tarifinde "kendisiyle beraber baþkalarýný da düþünen, baþkalarýna da iyilik yapan,
iyi veren" dedik.
Elbette saðlýklý olmak
için, zengin olmak için,
iyi bir iþe, iyi bir
mevkiye, þana, þöhrete
ve iyi bir eþe ulaþmak
için uðraþacaðýz. Ama
bu arada insan kardeþlerimize de ayný þeyleri
saðlamaya çalýþacaðýz.
Kendimize istediðimizi
baþkalarý için de isteyeceðiz. Ýþte mutluluðun
sýrlý anahtarý bu esastadýr.
Bakýnýz Bizim Celselerimizde sevinç ve
kahkahalarýn kuvvet ve
enerji kaynaðý olduðu
söylenirken, bunlara,
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ancak sevgi ve iyilikle
ulaþýlabileceði ne güzel
dile getiriliyor:

"Sizin için en büyük
kuvvet verici þey, sevinç
ve kahkahalarýnýzdýr.
Buna ulaþmayý biliniz,
buna sevgiden gidiniz."
"Sevininiz, gülünüz.
Kanýnýzýn kararýp
kurumasýný mý
bekliyorsunuz?!..
Can gözünüzü açýn!
Ýyiliðin göz kamaþtýran
ýþýðýna bir bakýn, ne
göreceksiniz?!"
Yani can gözümüzü
açarsak, yani gerçekleri
düþüncelerimizle
görürsek, sevinmemizin
ve gülmemizin, iyiliði
yapmakla, iyiliðin göz
kamaþtýran ýþýðýna kavuþmakla olduðunu görürüz.
Düþünmek gerek, can
gözümüzü açarak düþünmek gerek!.. O zaman
doðrularý, gerçekleri
görmekte gecikmeyiz, O
zaman saplantýlardan,
tutkulardan ve tuzaklardan sakýnmamýz kolay
olur. Temel prensip,
kendi iyiliðimizle birlikte
insan kardeþlerimizin

iyiliðini de düþünmektir.
Bunu gönülden, candan
yapmaktýr, önemli olan.
Yoksa, dilden, veya gösteriþ olsun diye ya da
gizli bir çýkar saðlamak
için iyilik düþünen ve
iyilik söyleyen önce kendisini aldatmaktadýr.
Ýlâhi kanunlarýn ve
Yaradan'ýn kararý, bizim
gönlümüze ve gerçek
niyetimize bakarak olur.
Bizi yücelten ve mutlu
edan iyilik ve sevgiler de
gönülden yapýlan ve
gönülden olanlardýr.
Gönülden iyi olan, iyilik yapan ve insanlarý
gönülden seven, ister
saðda olsun, ister solda
olsun, o kardeþlerine
kötülük yapamaz, mutlaka iyilik yapar. Tuttuðu
yol yanlýþsa, onun tezden
farkýna varýr ve kendini o
yoldan çeker. Çünkü o
doðruyu ve yanlýþý
görmekte gecikmez.
Ýnsandan beklenen de,
doðruyu ve yanlýþý kendisinin ayýrt edebilmesi,
yanlýþtan sakýnýp doðruya
yönelmesidir. Hayat,
tecrübeler ve edindiðimiz
bilgiler, bize bu ayýrt
etme yeteneðini
kazandýrmak içindir.

SEVGÝ DÜNYASI

10

Gülyüzlülerden Ýbretler: 28

Bölünen Ýsrailoðullarý ve
Hz. ÝLYAS

Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

HERKESÝN YAÞAMI
AYNI DEÐERDEDÝR
Hz. Süleyman'ýn o muhteþem yaþamýndan uzunca söz ettim. Son olarak "insanýn
insana farksýzlýðýný" çarpýcý bir biçimde
gözler önüne seren bir öyküsünü Bizim
Celselerimiz'den aktarmak istiyorum:

lerinizden. Hani bir zaman, biri vardý
ya yüzüðü olan. Biliyorsunuz ismini:
Süleyman. Ýþte o bile bu farký, bu farksýzlýðý bilememiþti ya. Hani bir kuyuya
düþürdü yüzüðünü, ona her þeyi veren
yüzüðünü. Elini uzattý almak için, bir
avuç yüzük geldi eline, hepsi ayný.
Kendi yüzüðünü bulmak için güçlük
çekti ve güzel biri ona dedi ki:

** Hiç kimsenin yaþamý farklý
deðildir bir diðerinden, deðer açýsýndan
"Ýþte hepsi birbirinin aynýdýr ve hepve siz farklý olamazsýnýz insan kardeþ- sinin sonu vardýr mutlak."
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Zamanýmýzdan 3000 yýl kadar önce
Ýsrailoðullarý'nýn kralý ve peygamberi
olarak 40 yýl hüküm sürmüþ Hz.
Süleyman biliyorsunuz binbir hüner ve
hikmet sahibiydi. Kuþlarýn dilini anlýyor,
kendisine râm edilen rüzgâra hükmediyor,
cinleri zorlu inþaat iþlerinde çalýþtýrýyordu.
Böyle birinin kendisinde bir üstünlük,
bir ayrýcalýk görmesi olaðandý ama bu,
hepimizi Sevgisinden Vareden'in onaylayacaðý bir tutum deðildi.
Yüzüðü çok deðerliydi çünkü bütün bu
olaðanüstü iþleri yapabilmesi için ilk baþ
vuracaðý aracý, yüzüðüydü de ondan.
Kuyuya yüzüðünü düþürdüðünde ne denli
telâþa düþtüðünü hayal bile edemeyiz.
Neyse ki yüzük derinde deðil. Ancak
almak için elini uzattýðýnda, yalnýz
düþürdüðü o týlsýmlý yüzüðü deðil avucu
hepsi birbirinin ayný yüzüklerle dolup taþmaz mý? Nasýl hayretten hayrete düþmüþtü
kimbilir? Herhalde Süleyman da o çok
deðer verdiði ve biricik zannettiði yüzüðü
gibi nicelerinin ilâhi düzen tarafýndan
anýnda oluþturuluvereceðini anlýyor bu
suretle. Ve o kadýn güzel ve cazip olan
her þeyin mutlak bir sonu olduðunu
söyleyerek büyük mülk ve saltanata fazla
bel baðlanmamasý gerektiðini hatýrlatmýþ
oluyor.
Bu yaþam öyküsünün esas anlamý en
baþtaki paragrafta ortaya konuyor. Önce
hiçbir insanýn yaþamýnýn deðer açýsýndan
diðerlerinden farklý olmadýðýnýn altý kesin
ifadelerle çiziliyor. Yani hünerler sahibi
kral peygamberle, ýssýz bir kýrlýkta ömür
sürmekte olan biçare çobanýn yaþamý ayný
deðerdedir Yaradan'ýn gözünde. Hz.
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Süleyman bu gerçeði tam tamýna kavrasýn
diye bu yüzük olayý yaþatýlýyor ona:
Öykülerden hisse kapmak, ibret almak
çok kolay ve çok akýlda kalýcý. Ama Bizim
Celselerimizde her insanýn yüce deðerini
ve eþsizliðini belirten þu cümle de yaþam
öyküleri kadar etkileyici:

** Her insan O'nun sevgisinden
yaratýlmýþ yüce bir deðer, eþsiz bir varlýktýr.
SÜLEYMAN'DAN SONRA.....
Kral peygamber olarak ömür sürmüþ
Davut'un
40 yýllýk saltanatýnda
Ýsrailoðullarýnýn sýnýrlarý geniþlemiþ ve
düþmanlarýna gerekli dersler verilmiþti.
Babasý gibi 40 yýl hüküm sürmüþ
Süleyman, bu hazýr ortamýn deðerini
bilmiþ, onlara bir barýþ ve bolluk dönemi
yaþatmýþtý. Tam da çok etkin bir dünya
devleti olmaya hazýr bir ülke. Ama sonradan yaþadýklarý bunun tam tersine,
sözcüðün tam anlamýyla bir trajedi olmuþtu. Zaten 12 kabileden oluþan
Ýsrailoðullarý arasýnda kabilecilik yarýþmasý hiç bitmemiþti ama sonuna kadar
süregiden kesin bir ikiye bölünme
Süleyman'ýn ölümünün hemen sonrasýnda
gerçekleþmiþti.
Yerine geçen oðlu Rehoboam'da
babasýnýn hünerlerinden hiçbiri yoktu.
Buna raðmen babasý gibi kesin bir irade
ile hükümdarlýk etme sevdasýna
düþmüþtü. Halbuki ondan daha iþbirlikçi,
daha ýlýmlý bir yönetim talep ediyorlardý.
Hem de kimler?.. Tam da 10 kabilenin
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kendilerini hep üstün görmüþ ileri gelenleri. Davut ve Süleyman onlarýn küçük
gördükleri Yahuda kabilesinden idiler.
Bünyaminlerden de destek görmüþlerdi.
Ama her ikisi de güçlü kiþilerdi ve
buyruklarýný
sürdürebilmiþlerdi.
Biliyorsunuz Davut bile ilk yýllarýnda iki
krallý bir ülkede krallýk etmiþti.
Süleyman'dan sonra çok geçmedi aradan,
dilekleri onaylanmayan 10 güçlü kabile
kuzey bölgelerinde yeni bir kral ve yeni
baþþehir bularak onlardan ayrýlýp, Ýsrail
isimli yeni bir devlet kuruverdiler. Ve bu
iki ülke neredeyse tüm zamanlar boyunca
boðuþup durdular. Rehoboam'ýn baþýnda
olduðu Yahuda devletinin en büyük þansý
Yeruþalime (Kudüs) dolayýsýyla ahit
sandýðý ve Süleymanýn mabedine sahip
olmasýydý. Böylece halkýný Musa þeriatýna
baðlý, tek Allaha inanan bir ümmet olarak
tutmak daha kolaydý.
Bu ayrýlýk, bu ikiye parçalanmanýn öyle
korkunç bir sonucu olmuþtu ki, Yahudi
tarihçileri o günleri "keþke þu olsaydý,
keþke bu olsaydý" diye gözyaþlarýyla
anarlar. Çünkü kuzeydekiler ancak
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neredeyse 200 yýl kadar yaþayabildiler.
Sonrasýnda ülkeleri yýkýlýr yýkýlmaz o 10
büyük kabile öylesine zorunlu göçlere tabi
oldular ki, milletler içinde eriyip gittiler.
Þimdi onlardan tek bir fert bile yok
dünyamýzda.
Bölücülüðün, ikiliðin ve ayrýlýðýn atýna
binenler, çýðýrtkanlýðýný yapanlar için alýnacak ne kadar büyük tarihi bir ibret
âbidesi bu, tabii ki alabilene!..
Þimdi de neredeyse zamanýmýzdan 3000
yýla yakýn bir zaman öncesinde yaþanmýþ
bu yürek yakan olaylarý, acýsýný hâlâ gönlünde yaþatan bir Yahudi Tarihçinin
keþkelerle dolu satýrlarýndan okuyalým.
Rabi Benjamin Blech'in "Yahudi Tarihi ve
Kültürü" kitabýnýn 113-115 sayfalarýndan
aktarýyorum:
"Büyük bir ulusa gücünü kaybettiren
nedir? Bir krallýðýn çöküþünün gerçek
nedeni nedir? Tarih kitaplarý hep yabancý
düþmanlarýn saldýrýlarýndan söz eder:
Yenilgi dýþ bir güçten kaynaklanýr. Ancak
biraz daha derinliðine incelediðinizde,
çöküþün
içten
kaynaklandýðýný
görürsünüz. Bir
ulus önce kendisini
ahlâki,
ruhi,
sosyal
açýlardan yýkar,
sonra
da
yabancýlar gelip
parçalarý toplar.
Davut
ile
Süleymanýn
görkemli gün-

SEVGÝ DÜNYASI

lerinden sonra Yahudi halkýnýn baþýna
gelen tam olarak budur. Peygamberlerin,
on kavim yok olup da geride kalan iki
kavim sürgüne gönderilinceye kadar halka
sürekli olarak ve ne yazýk ki boþ yere vaaz
ettiði de budur.
Bir dildeki en hazin sözcük "keþke"dir.
Keþke Süleyman'dan sonra yerine geçebilecek kendisi kadar bilge bir oðlu olsaydý. Keþke Süleyman'ýn varisi Rehoboam,
halk vergileri düþürmesi için yalvardýðýnda biraz anlayýþ ve merhamet gösterseydi.
Keþke 10 kavmin liderleri, taleplerinin
bütünüyle reddedilmesine öfkelenip
kendilerine yeni bir kral seçmese;
güneyde sadece Yahuda kavmi ve
komþusu küçük Bünyamin kavmini
býrakarak Davut Krallýðýndan ayrýlmasaydý. Kardeþler arasýnda birlik olsa ve anlaþmazlýklarýný halledebilselerdi kimbilir
neler olurdu?
Yahudi iç savaþýnýn sonrasýnda kuzeyde
Ýsrail Krallýðý ve güneyde baþkenti
Yeruþalim olan küçük bir Yahuda Krallýðý
ortaya çýktý. Ayrýlma milattan önce 930
yýlýnda gerçekleþti. Yaklaþýk 200 yýl sonra
MÖ. 722 yýlýnda Ýsrail Krallýðý Asurlular
tarafýndan yenilgiye uðratýldý ve halký
dünyanýn dört bir yanýna daðýldý. Nereye
gittiklerinin kaydý yoktur. Yahudi halkýnýn
büyük kýsmýný oluþturan ve Ýbrahim, Ýshak
ve Yakub'un soyundan gelen 10 kavim
böylece sonsuza dek kayboldu."
KISSADAN HÝSSE
Ýlâhi düzenin Samuel peygamber ve
Davut, Süleyman kral peygamberlerle
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neredeyse 100 yýllýk muhteþem bir
eðitime tabi tuttuðu Ýsrailoðullarý için
artýk kendi yollarýný kendi bulmalarý
zamaný gelmiþti. Artýk büyüdüler, hep
çocuk gibi eðitilecek deðiller ya! Ama
bunca eðitime ve güzel örneklere raðmen
içlerindeki üstünlük ve ayrýmcýlýk, hükmetme duygularýný kaybetmediklerini
biliyordu elbet Yaradan. Onlara artýk
eriþkin muamelesi yapýlacaktý ama;
ayrýlýklarýný
sürdüreceklerini
de
Süleyman'a þöyle vahy etmiþti. Bizim
Celselerimizden aktarýyorum:

** O hani bundan bir zaman önce
kendisine rüzgârlarý râm ettiðine bile,
böyle þeylerin birgün olacaðýný bildirip,
engellemedi. Ondan sonrakiler her þeyi
deðiþtirip, insaný bugüne getirmediler
mi?
Atalarýmýz "kýzý kendi haline býrakýrsan
ya davulcuya ya zurnacýya varýr" diye
boþuna söylememiþler. Kendi haline
býrakýlan Ýsrailoðullarýnda da benzeri
oldu.
Kuzeydeki
Ýsrail
devleti,
Yeruþalim'den, mabedden, ahit sandýðýndan uzak ya, hemen ta baþlangýçta ilk krallarý Yereboam'ýn marifetiyle "altýn buzaðýya" tapmaya baþladýlar ve devamýnda da
hep putperest krallar ve yöneticiler idareyi
eline alýverdi. Artýk komþularýndan ya da
kralýn yabancý putperest karýlarýndan
hangisi baskýn çýkarsa, onlarýn dini, ritüelleri, putlarý Ýsrail devleti tarafýndan benimseniveriyordu. Halkýn Musa þeriatýna
baðlý kalanlarý için bu, dayanýlmasý çok
zor bir yaþamdý ama korkularýndan seslerini çýkaramýyorlardý.
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Güneydeki Yahuda devletinde az da olsa
zaman zaman bazý krallar benzer sapýklýklara kalkýþtýlar. Ancak bu kuzeydeki gibi
sürekli olmuyordu. Ne var ki o eski inanç
ve teslimiyet halkýn arasýnda da
zayýfladýðýndan; yaþananlar dinin özündeki doðru yaþama kurallarý deðildi. Öðrenilmiþ bazý kalýplar ve hareketlerin ötesine geçenler çok azýnlýktaydý.
Ýlâhi âlemin Hz. Ýbrahim'den baþlamak
üzere peþpeþe peygamberler, mucizeler,
ince düzenler ve büyük emeklerle oluþturduðu tek tanrýlý, 10 emirli semavi dini, iþte
böyle boynu bükük kalakalmýþtý ortalýkta.
Evet, eriþkin eðitimindeydiler ama onlara
acýyacak olan yine hepimizi sevgisinden
varetmiþ olan Yüce Rabbimiz idi. Gerçi
eskisi gibi peþ peþe ve yoðun bir ilâhi öðretimden geçmediler. Ancak býçak kemiðe
dayandýðý zaman kuzeye de güneye de
peygamberler yine de gönderildi. Gelecek
yazýlarýmda onlardan daha çok Tevrattaki
öykülerini dile getirerek söz edeceðim.
Þimdi sadece kuzeydeki Ýsrail devletine
gönderilen ilginç bir peygamberin
yaþamýný kýsaca anlatmak istiyorum.
TEK KÝÞÝLÝK ORDU:
ÝLYAS PEYGAMBER
Ýsrailoðullarýnýn ikiye ayrýlmalarýndan
60 yýl kadar sonra kuzeydeki Ýsrail devletinin baþkenti Samiriye'de Ahab, krallýðý
ele geçirdi ve 22 yýl hüküm sürdü.
Tevrat'ýn I. Krallar 16. bap'ýnda bakýnýz
kendisi nasýl nefretle anýlýr:
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“Ahab kendisinden evvel olanlarýn
hepsinden ziyade Rabbin gözünde kötü
olaný yaptý. Yereboam'ýn suçlarýnda
yürümek bir þey deðilmiþ gibi,
Saydalýlar kralýnýn kýzý Ýzebel'i eþ olarak
aldý ve gidip Baal'a kulluk etti, ona
tapýndý. Samiriye'de yaptýðý Baal evinde
mezbah kurdu...”
Musa þeriatýna baðlý kalan ve ibadetlerini, yöneticilerinin hýþmýndan korunmak
için gizlice yapan biçare halkýn feryatlarý
göklere ulaþmýþtý. Nihayet dualarý kabul
olundu. Yaradan, kimsesiz ve garip bir
yaþam süren ama iç dünyasýnda volkanlar
çaðlayan Ýlya'ya vahyederek onu peygamber yapýp Ahab'a gönderdi. Hem de büyük
bir iddia ile. Krala, yaðmura kendisinin
hükmettiðini ve istemedikçe bir damlanýn
bile topraða düþmeyeceðini söylüyordu.
Tabii kral bu garibin sözüne metelik bile
vermeyip baþýndan savdý onu. Kuran'da
Ýlyas adýyla bildiðimiz Ýlya, üç yýl boyunca saðda solda dolaþýp hastalara þifa, hattâ
ölüm halindekilere can vererek az kiþinin
tanýk olduðu deðiþik mucizeler yaptý.
Sonra tekrar Rabbin'den Ahab'a gitmek
için emir aldý. Çünkü ülke kýtlýk içinde
kývranýyordu ve kralýn içine de bir kurt
düþmüþtü. Acaba bu garip adamýn duasý
mý bu kýtlýðý doðurmuþtu? Ýlyasla bu ikinci buluþmasýndaki suçlamasý da bu oldu:
"Hey Ýsrail'i derde sokan adam sen
misin?" Peygamberin cevabý gerçeðin ta
kendisiydi: "Ýsrai'li derde sokan ben deðilim. Ancak sen ve atalarýn Rabbin emirlerini dinlemediniz ve Baal putlarýna
taparak Ýsrailin baþýna büyük dertler getirdiniz."
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Aslýnda Ýlyas'ýn Rabbi tarafýndan krala
bu defaki gönderilme nedeni yaðmur falan
deðildi. O sonraki iþti. Þimdi çok büyük
bir meydan okumayla kralýn karþýsýna
dikilmiþti. Çünkü sözünden bir adým
dýþarý çýkmadýðý karýsý Ýzebel, sarayýný
Baal putunun 450 peygamber taslaðýyla
doldurmuþ, birlikte zevk ve sefa içinde
yaþayýp gidiyorlardý. Ýlyasýn görevi tek
kiþilik bir ordu gibi hepsine birden meydan okumaktý.
Kuran'da Ýlyas peygamberin putperestlerle mücadelesinden Saffat suresi
123-132 âyetlerinde övgüyle söz edilir:

** Þüphesiz Ýlyas da peygamberlerdendir. O halkýna bir zamanlar þöyle
demiþti: "Allah'dan korkmaz mýsýnýz?
En güzel Yaradan'ý býrakýp Baal'e mi
tapýyorsunuz? Allah hem sizin rabbiniz
hem de önceki atalarýnýzýn rabbidir." O
zaman onu yalanladýlar. Þüphesiz onlar
hesaba çekileceklerdir. Ancak Allah'ýn
samimi seçkin kullarý hariç. Sonradan
gelenler içinde ona iyi bir nam býraktýk.
Selâm olsun Ýlyasa. Biz iyilik yapanlarý
iþte böyle ödüllendiririz. Çünkü bizim
inanan kullarýmýzdandý o.
Kuran'da Ýlyas'ýn bu devlerle savaþýndan
hiç söz edilmez. Belki de "iyi bir nam
býraktýk" ifadesinde kastedilen bu ve sonraki bedeniyle göðe alýnmasý olabilir.
Binlerce yýldýr dillere destan olan bu meydan okumayý ve sonrasýný Tevratýn I.
Krallar 18-19. bap'ýndan özetliyorum:
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“Ýlyas, Ýsrail'i derde sokanýn kendileri
olduðunu krala ifade ettikten sonra ona,
geçmiþte Musa'nýn bütün halkýn önünde
sihirbazlarla yarýþmasýna benzer amansýz bir teklifte bulundu:
"Þimdi gönder bütün Ýsrail'i ve Ýzebel'in sofrasýnda yemek yiyen 450
peygamberini ve 400 Aþera peygamberini Karmel daðýna yanýma topla."
Ve kralýn emriyle bütün halk ve Baal
putuna peygamberlik edenlerin hepsi
Ýlyasla beraber daðda buluþtular. Aslýnda
yarýþ Ýlyas'ýn Rabbi ile Baal'den
hangisinin daha güçlü olduðunu ve
dolayýsýyla kimin gerçek peygamberlik
ettiðini apaçýk ortaya koyma üzerine
kurulmuþtu. Yýðýlan iki ayrý odun
kümesinin üzerine konacak kurban edilen
iki ayrý boðanýn etlerinin hiçbir ateþ
dokunmadan, sadece dua ile Ýlyasýn mý,
450 kiþilik peygamberin mi isteði üzerine
gökten inecek bir ateþle yakýlýp yok
edilmesi üzerine kurulmuþtu yarýþ. Kral ve
halk da hakem olarak orada bulunuyorlardý. Ýlyas: "Hangi Allah ateþle cevap
verirse gerçek Allah odur." diye ünledi. Ve
bütün halk da baðýrdý: "Tamam bu söz
iyidir!"
Baal'in 450 peygamberi danseder gibi
deðiþik hareketler yaparak dua üzerine
dua edip durdular ama tek bir yanýt bile
yok. Hattâ kan akýncaya kadar kýlýçlarla
kendilerini yaraladýlar. Yine de odunlar ve
üzerindeki etler olduðu gibi duruyor. Ýlyas
kendini tutamayýp: "Daha yüksek baðýrýn,
dalgýndýr, uykudadýr ve belki de
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yoldadýr..." diye alaylara baþladý ama ne
kadar baðýrsalar nafile!..
Sýra Ýlyas'a gelmiþti o: "Ey Ýbrahim'in,
Ýshak'ýn ve Yakub'un Allahý" diye söze
baþlayarak caný yürekten dualar etti.
Sonrasýnda olanlar Tevratta þöyle anlatýlýr:
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gördükleri mucizeyle gönülleri iyice
yatýþmýþ 7000 kiþinin yeni bir yol gösterici peygambere çok ihtiyaçlarý vardý.
Sonraki yýllarda ikisi birlikte peygamberlik edip çevrelerini aydýnlattýlar. Eliþa
iyice yetiþtiðinden artýk Ýlyas dünyayý
terkedebilirdi. Ama onun Rabbine kavuþmasý öyle sahnelendi ki, bir mesel gibi
nesilden nesile aktarýldý durdu. II.
Krallarýn ilk bap'ýnda bu þöyle anlatýlýr:

"Ve Rabbin ateþi düþtü, yakýlan
takdimeyi, odunlarý ve taþlarý, topraðý
yiyip bitirdi, hendekdeki suyu yaladý."
"......Ve vaki oldu ki, ikisi konuþarak
Olanlarý görünce halk topluca: "Ýþte bizim
Allahýmýz" diyerek yüzlerini yere serdi. yürürlerken ateþten araba ve ateþten
Ýlyas'ýn emriyle de Baal'ýn bütün peygam- atlar, ikisini birbirinden ayýrdýlar. Ýlyas
berlerini yakalayýp uzakta bir yerde hepsi- kasýrgada göklere çýktý."
ni öldürdüler.
Artýk yeryüzünde Ýlyas'ý gören bir kiþi
bile olmadý. Herhalde yücelmiþ varlýklar
ÝLYAS KASIRGALAR ÝÇÝNDE
tarafýndan bir uzay gemisine alýnmýþ
GÖKLERE ALINIYOR
olmalý Ýlyas. "Her can ölümü tadýcýdýr"
Ýlyas'a Rabbin yardýmý bu kadarla Ýlyas da daha sonralarý yaþamýþ olan Hz.
kalmadý. Ýsteði üzerine bol yaðmurlarla Ýsa da vakti gelince son nefeslerini verip
diðer gülyüzlülerle buluþmak için O'nun
kuraklýðý sona erdirdi.
katýna ulaþtýlar.
Haber Ýzebel'e ulaþýnca etkilenmek
Ýlyas'a Rabbi tarafýndan bir büyük
þöyle dursun, Ýlyas'a canýný almak için
tehdit üzerine tehdit haberleri göndermeye peygamberlik görevi daha belirlenmiþti.
baþladý. Rabbin Ýlyas'a yardýmý þimdilik Ve bu kutsal kitaplarda önceden insanlara
bu kadardý, aç, susuz, ölüm derecesinde müjdelenmiþti. Aradan uzun yüzyýllar
yorgun, günlerce çöllerde yürüyüp maða- geçecek Filistin'de reenkarnasyonla
ralarda uyuyarak Ýzebel'den canýný kurtar- Ýsrailoðullarý arasýnda vaftizci Yahya
ma savaþý verdi. Nihayet bu büyük sýnav- olarak yeniden doðacaktý. Yapacaðý en
dan yüzakýyla çýkmýþ olarak Þam'a ulaþýn- önemli iþ, ayný günlerde göreve çýkacak
ca orada müjdeyi aldý: Ýsraildeki Þafat'ýn olan mesih Ýsa'nýn yolunu kolaylaþtýrmak
oðlu Eliþa (Elyesa) yý bulacak, yetiþtirip ve doðrulamak için onu müjdelemek,
peygamberliði ona devredip yükten kurtu- onun hak peygamber olduðunu onaylalacaktý. Çünkü Ýsrail'de Rabbi terket- maktý. Bunlarý sonraki yazýlarýmýzda
memiþ, asla Baal putuna iliþmemiþ, derinliðine inceleyeceðiz.
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Üç Muhammed,
Hangisi Gerçek?!
Güngör Özyiðit, Psikolog

Beni Hýristiyanlarýn Meryem'in oðlunu yücelttikleri gibi yüceltmeye
kalkmayýn. Ben yalnýzca bir kulum. Bunun için þöyle deyin:
O, Allah'ýn kulu ve elçisidir.
Hz. Muhammed

nsanýn müslüman olabilmesi
için "Lâ ve illallah" köprüsünden geçmesi gerekir. Öncelikle Allah'a ortak koþulan tanrýlara "hayýr" diyecektir. "Lâ" süpürgesi
ile þirk unsurlarýný temizledikten sonra
"illallah" a varacaktýr. "Lâ ilâhe illallah"ýn tam çevirisi þöyle: "Hiçbir ilâh
yok, sadece Allah var." Yine insanýn
müslümaným diyebilmesi için, tanýklýk
etmesi gereken ikinci esas:
"Muhammed Allah'ýn kulu ve elçisidir."

Muhammed var. Ýkisi sanal, Kuran'ýn
gösterdiði ve tanýttýðý Muhammed ise
gerçek.

Mustafa Ýslâmoðlu, iþte tam da burada devreye giriyor ve soruyor: "Hangi
Muhammed?" Ve "Üç Muhammed"
kitabýnda bunu irdeliyor. Ona göre üç

Ýkincisi ise, sadece vahye aracýlýk
eden ve "vahiy postacýsý"na indirgenen
bir peygamber. Ýkisinin de ortak hedefi:
Peygamberi hayatýn dýþýna itmek. Onu

Ý

Öyle olduðu sanýlan Muhammed'lerden biri hayal ürünü "Melek Peygamber" Yeryüzünde deðil, gökyüzünde
yaþayan, dünyada iz býrakmayan, öyle
olduðu için de izlenmesi gerekmeyen,
Kaf Daðý'nda konuþlanan masal kuþu
Anka gibi, hayata katýlmayan bir
peygamber.
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Birincisini genelde peygambere düþman olanlar yapar. Ama ikincisini, yani
misyonunu ortadan kaldýrmayý, ne
yazýk ki, sözde dine sahip çýkan din
adamlarý yapar.
Kuran ve peygamberi, ilki Allah'ýn
gönderdiði, ikincisi ise örnek gösterdiðidir. O nedenle Kuran'ý peygambersiz, peygamberi Kuran'sýz düþünemeyiz. Biri diðerini anlamamýzý saðlayan,
ayrýlmaz iki unsurdur. Kuran'ýn oluþturmak istediði insan modelini
peygamberin þahsýnda ve sergilediði
yaþam biçiminde görebiliriz. O nedenle
ikisini birlikte düþünmemiz gerekir.
Baþka türlü Muhammed'in "Allah'ýn
kulu ve elçisi" olduðuna nasýl tanýklýk
edebiliriz?
"model insan" olmaktan çýkarmak. Biri
bunu "yüceltme", diðeri ise
"indirgeme" adýna yapýyor.
Ýslâmoðlu, peygamberin nasýl
yaþadýðýna ve yaþatýldýðýna þu sözleri
ile ýþýk tutuyor:
"Bir peygamber iki türlü yaþar: Birincisi fiziki varlýðýyla, ikincisi misyonuyla. Bir peygamber iki türlü öldürülebilir: Birincisi, fiziki varlýðýný ortadan
kaldýrarak. Ýkincisi, misyonunu ortadan
kaldýrarak. Eðer peygamberin bedeni
ortadan kaldýrýlmýþ, fakat misyonu
yaþýyorsa, o gerçekte yaþýyor demektir.
Ancak, eðer ortadan kaldýrýlan misyonu
ise, iþte peygamber asýl o zaman ölmüþ
ve öldürülmüþ demektir."

AÞIRI YÜCELTMECÝ ANLAYIÞ
Abartýlý peygamber anlayýþýnýn tipik
örneði Suyuti'de görülür. Ona göre bütün nakiller ve hadislerden çýkan sonuç
þudur: "Peygamber ruh ve ceset olarak
diridir; o aynen ölümünden önceki þekliyle, hiç deðiþmemiþ bir halde yeryüzünün her tarafýnda ve semavî âlemde
tasarrufta bulunmakta, istediði gibi
gezip dolaþmaktadýr. Ne ki o, cesediyle
diri ve hayatta olduðu halde, týpký
melekler gibi göze görünmemektedir."
Muhammediyye adýyla tanýnan bir
bölük insan da "Muhammed Allah'ýn ta
kendisidir" iddiasýndadýrlar.

SEVGÝ DÜNYASI
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Ýnsanlar gönderilen peygamberleri
hep hor görmüþ, insan olduklarý için
küçümsemiþ ve Tanrý'dan durmadan bir
"melek peygamber" isteðinde bulunmuþlardýr. Onlarýn canýný sýkan, gönderilen tanrýsal bildirilerin, aralarýnda
yaþayan bir "insan paygamber" tarafýndan hayata geçirilmiþ, yaþanýlýr hale
getirilmiþ olmasýdýr. Çünkü peygamber
onlarýn gözünde yaþanabilir ve
üretilebilir bir örnek olarak durmaktadýr. Eðer gönderilen bir melek olsaydý, onun örnek alýnmasý söz konusu
olamazdý. Kuran insanlarýn bu isteðine
þöyle karþýlýk verir:

Müslim'in Ebu Huzeyfe'den aktardýðý
bir hadiste: "Muhammed, kýyamete
kadar olacak þeyleri bana haber verdi"
demesine karþýlýk, onu en yakýndan
tanýyan eþi Hz. Ayþe "Kim Muhammed
yarýn ne olacaðýný biliyor sanýyorsa, o
Allah'a büyük bir iftirada bulunmuþ
olur" der ve bunu bir âyetle de destekler:

"De ki: Eðer yeryüzünde salýna salýna dolaþan melekler olsaydý, o zaman
onlara elçi olarak þüphesiz gökten bir
melek indirirdik." (17/95)

Ka'bul Ahbar "Allah göklerin ve
yerin ýþýðýdýr" (24/35) âyetini, yerin
ýþýðý Muhammed'dir diye yorumlar.

Melekleþtirmenin arka planý, peygamberi hayattan dýþlamaktýr. Kuran'da
peygambere “Allah'ý seviyorsanýz,
beni izleyin” (3/31) demesi buyurulmaktadýr. Çünkü o izlenebilecek, özenilecek bir örnektir.
Hz. Muhammed, peygamberlerin
yarýþtýrýlmasýna, abartýlý yüceltilmesine
hep karþý koymuþtur. Kendisine "Ey
yeryüzünün en hayýrlýsý!" diyen birine
"O dediðin Ýbrahim'dir" buyurmuþtur.
Onu Musa'dan üstün görmek isteyenlere "Beni Musa'dan üstün tutmayýn"
demiþtir. Ve Allah'ýn indinde en üstün
olanýn, takvada en ileri gidenler, yani
kötülüklerden en çok
sakýnanlar"olduðunu söylemiþtir.

"De ki: Göklerde ve yerde olan
hiçbir kimse gaybý bilemez, yalnýzca
Allah bilir" (27/65)
NUR-U MUHAMMEDÎ

Hakîm Týrmýzi, Zekvan'dan naklen
aktarýyor: "Muhammed'in gün ve ay
ýþýðýnda gölgesinin yere düþtüðü
görülmemiþtir". Suyutî buna þunu
ekler: "Her ne kadar bedenleriyle
görünseler de, meleklerin özellikleri ile
donatýlmýþlardýr." Bir türlü "insan
Muhammed"e gelemiyorlar. Çünkü bu
onlara örnek olacaklarý bir "model
insan" olarak sorumluluk yüklüyor.
Uydurma bir hadise göre, Hz. Ayþe
Peygambere soruyor: "Sen heladan
geldiðinde, senden geriye rahatsýz edici
bir þey göremiyoruz. Neden?"
Peygamber cevaplýyor: "Ey Ayþe
bilmiyor musun ki, yeryüzü peygamberlerden çýkan atýklarý yutar, onlardan
hiçbir þey görülmez."
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Suyutî iþi daha da ileri götürüyor ve
peygamberin tuvalete çýktýðý zaman
idrarýnýn ve dýþkýsýnýn görülmediðini ve
geriye sadece güzel bir koku kaldýðýný
söylüyor.
Hz. Muhammed'in cinsel yaþamý da
yüceltmeye konu edilir. Yardýmcýsý
Enes'e, peygambere otuz erkeðin
gücüne eþit bir güç verildiði söyletilir.
O arada Hz. Süleyman'ýn belinde, yüz
erkeðin suyu bulunduðu, 300 haným,
300 de cariyesi olduðu öðrenilince, bu
yarýþta geri düþmemek için Hz. Muhammed'e 4000 erkek gücü verildiði
ileri sürülür. Burada melek peygamber
deðil, süper bir erkek karþýmýza
çýkýyor.
ÝNDÝRGEMECÝ PEYGAMBER
ANLAYIÞI
Peygamber sözcüðü Arapça Nebi'nin
karþýlýðýdýr. Ve "haberci" demektir. Ne
var ki, nebi'yi sýradan bir haberciden
ayýran, verdið haberin "kaynaðý"dýr. Bu
kaynak bizi ve her þeyi yaratan
Allahtýr. Ve bu kaynaktan gelen haber
vahiy denilen özel bir iletiþim yoluyla
nebi'ye aktarýlýr. Öylece peygamber,
haber kaynaðý ile, hedef kitle olan
insanlar arasýndaki iletiþimi saðlar.
Resûl ise "resl" den türemiþtir. "Sözlü
veye yazýlý bir haberi taþýmakla
görevlendirilmiþ güvenilir kiþi" anlamýna gelir. Ancak peygamber sadece
taþýyýcý deðil, hedef kitle önünde, kaynaðýn bildirilerini þahsýnda örneklemek
ve öðretmek gibi bir misyon da yüklenmiþtir. Yani Yaradan'la yaratýlan arasýn
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da elçilik yapmaktadýr. Peygamber
örnek olmayý, örnekliðin yanýsýra
insanlarýn önünde gitmeyi, yol göstermeyi ve yön belirlemeyi de içerir.
Erich From "Ýtaatsizlik Üzerine"
kitabýnda, peygamberlerle ilgili olarak
þöyle bir portre çizer:
"Fikirleri bildiren, ayný zamanda
onlarý yaþayanlara peygamber diyebiliriz. Eski Ahit peygamberleri aynen
bunu yapmýþlardý. Onlar insanýn
varoluþunun cevabýný bulmasý gerektiði
ve bu cevabýn aklý ile sevgisinin geliþimi olduðu görüþünü bildirmiþlerdi.
Ayrýca alçakgönüllüðün ve adaletin,
sevgi ve akýlla ayrýlmaz þekilde baðlý
olduðunu öðretmiþlerdi. Vaazlarýnda
söyledikleri ne ise onu yaþamýþlardý.
Gücün peþinden koþmamýþ, hattâ ondan
kaçýnmýþlardý. Peygamber olmanýn
gücünü bile istememiþlerdi. Kudretten
etkilenmemiþler ve hapsedilmelerine,
sürgüne gönderilmelerine ya da ölümlerine yol açmýþ olsa bile, daima
hakikati söylemiþlerdi."
Örneklik iki þeyi gerekli kýlar:
1. Örnek gösterilen kiþi, örnek alacaklar tarafýndan taklit edilebilir bir þey
olmalýdýr.
2. Örnek ile örnek alacaklar arasýnda
yapýsal bir fark olmamalýdýr. Örneðin
insanlar yine kendileri gibi insan olan
birini örnek alabilirler. Melek insanlara
örnek gösterilemez.
Bu iki gerekliliði dikkate almadýklarý
için, yüceltmeci peygamber anlayýþý da,
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peygamberi sadece iletiþim aracýna
indirgeyen anlayýþ da, sonuçta peygamberi örneklik misyonundan soyutlayarak, onu hayattan dýþlayýcý bir tavýr
takýnýrlar.
Oysa peygamber yalnýzca vahiy alýp
ileten deðil, vahyin yaþayan öznesidir.
O tanrýsal bildiriyi kendi varlýðýnda
içselleþtirerek, vahyin amaçladýðý insan
tipinin "model þahsiyeti" olmuþtur.
Peygamber bir ilâhi inþa projesinin
mimarýdýr. Tanrýsal bildirinin uygulanabilirliðini gösteren bir örnektir.
Ýndirgemeci anlayýþ, peygamberi
yalnýzca "ilâhi bir postacý"ya indirgeyerek,örneklik niteliðini yok saymýþtýr.
Daha doðrusu bu misyonu Kuran'a
yüklemiþtir. Öylece Kuran, tanrýsal
bildirinin hem teorik kaynaðý hem de
pratik kaynaðý yapýlmak istenerek,
peygamberin davranýþlarý ve sözleri
dýþlanmýþtýr. Oysa peygamber, kutsal
bildiride insandan istenilenin hayata
dönüþmüþ halidir.
Peygamberin sünneti, yani
davranýþlarý, hal ve tavýrlarý dini uygulama yöntemidir. Özellikle eylemli
ibadetlerde bu büsbütün böyledir.
"Allah'a siz daha önce bilmez halde
iken, O'nun size talim ettirdiði gibi
ibadet edin" (2/239)
Burada talim sözü göstererek, yaptýrarak öðretmek anlamýnadýr. Nitekim
namazý müslümanlar peygambere
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bakarak, onun gösterdiði gibi kýlarak
öðrenmiþlerdir.
Peygamberin sözleri de Kuran'ýn bir
çeþit yorumu ve açýklamasýdýr. Ancak
binlerce hattâ milyonlarca hadisin uydurulduðu da bir gerçektir. O nedenle
hadisleri Kuran ve akýl-mantýk süzgecinden geçirerek ayýklamak gerekir.
"Allah'ýn kitabý bize yeter" peygamberi bir kenara koyalým anlayýþý,
Allah'ýn gönderdiði buyruklarý alýp,
peygamberi ile gösterdiðine sýrtýný dönmektir. Kurancýlýk, insana peygambersiz bir din sunarken, insaný "en yüksek
ahlâk üzere" olan peygamberin özendirici yaþam biçiminden uzak tutar.
Dinin teorik kaynaðý Kuran ise,
peygamber de pratik kaynaðýdýr.
Buhari ve Müslim'in kitaplarýna
aldýklarý þu uydurma hadisi Hz. Ayþe
þiddetle reddetmiþtir. "Kadýn, siyah
köpek ve eþek, namaz kýlanýn önünden
geçince o kimsenin namazý bozulur."
Kadýný, hayvanlarla ayný düzeyde
göstermenin yakýþýksýzlýðý bir yana,
Hz. Ayþe peygamber namaz kýlarken
önünde uzandýðýný ve Hz. Muhammed'in buna bir þey demediðini söyler.
KURANIN TANITTIÐI
PEYGAMBER
Hayattan dýþlanan, yüceltmeci ve
indirgemeci iki sanal Muhammed'den
sonra, Kuran'ýn tanýttýðý gerçek
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Muhammed'e bakmak ve onu örnek
almak gerekir. Nasýl ki Kuran'ý
peygamberle anlayabiliyorsak,
peygamberi de Kuran'la tanýyabiliriz.
Muhammed'i en iyi anlatacak kaynak
onu peygamber olarak seçip görevlendirendir. Güzel ahlâký tamamlamak için
geldiðini söyleyen Muhammed'e
Kuran: "Þüphesiz sen yüce bir ahlâk
üzeresin" (68/4) diyerek onun örneklik
misyonuna vurgu yapar.
Hz. Muhammed'e "Allah'a teslim
olduktan sonra sahip olunabilecek en
iyi þey nedir?" diye sorulduðunda
"Güzel ahlâkdýr" cavabýný verir.
Hz. Ayþe'ye peygamberin ahlâký
sorulduðunda þu karþýlýðý verir: "Siz
Kuran okumuyor musunuz, o yaþayan
Kuran idi."
O ne melek peygamber ne de sadece
vahiy postacýsýydý. Örnek alýnacak
misyonu olan bir peygamberdi. Onun
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örnek alýnabilmesi, ahlâki tavýr ve
davranýþlarýnýn yeniden üretilmesi
demektir. Tersi onu tüketmektir. Onu
tüketenler örnek alamazlar, sadece
þeklen taklit ederler. Oysa Kuran inþa
ettiði "model insan" olarak onu göstermiþtir. O güvenilirliði, inancý, teslimiyeti, görev bilinci, sabrý, azmi, merhameti, affediciliði ve engin hoþgörüsüyle
Tanrý'ya açýlan bir pencere idi.
Kadýnlara çok deðer verdiði ve ömür
boyu eþlerinden hiçbirini incitmemiþ
olduðu da bilinen bir gerçek.
Ebu Huseyn el-Basri, Hz. Muhammed'i örnek almayý þöyle tanýmlar:
"Hz. Muhammed'in yaptýðýný, yaptýðý
sebeple ve yaptýðý amaçla, yaptýðý gibi
yapmaktýr. Ona göre yaptýðý iþ þeklen
peygamberin yaptýðý gibi olsa bile eðer
onun gayesine uymuyorsa, örnek alýnmýþ olmaz. Tanrý'nýn seçip görevli
kýldýðý biri olarak, Peygamberin bu
misyonu 4T ile tanýmlanýr:
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Teblið, aldýðýný olduðu gibi verme.
Tebyin, açýklayýp anlaþýlýr hale
getirme.
Tezkiye, insaný bilinç, duygu ve
eylem düzeyinde arýndýrma. Tezkiye,
zekâ kökünden türetilmiþtir. Ýnsan gönlünü, potansiyelini ve temiz özünü
ortaya çýkarmasýna engel olan unsurlardan arýndýrmaktýr. Zekât da ayný kökten
gelir. O da malýn bir kýsmýný yoksula
aktararak malý arýndýrmak ve bereketlendirmektir. Yürek kirliliðini temizleyecek olanlarýn baþýnda peygamberler
gelir: "Nitekim size, mesajlarýmý iletmesi, sizi arýndýrmasý, vahiy ve hikmeti
bildirmesi, bilmediklerinizi öðretmesi
için içinizden bir elçi gönderdik."
(2/151)
Talim, insana mesajý yaþayarak ve
yaþatarak öðretmektir. Talim, canlý bir
öðretme öðrenme iliþkisidir. Göstererek, yaparak ve yaptýrarak öðretmektir.
KENDÝSÝNE YÖNELÝK
BÝLDÝRÝLER
Ona ilk gelen "Oku!" emri,
düþünerek okumayý, gözlem yapmayý
ve hatýrlatmayý da kapsar. Daha geniþ
bir yorumla bu emir Allah'ýn adýyla
vahyin ýþýðýnda Allah'ý, varlýðý, hayatý,
zamaný, tarihi, insaný, toplumu ve kendini oku anlamlarýný içerir.
Temizle buyruðu ile kalbi arýndýrmak
anlaþýlýr: "Ve benliðini arýndýr" (74/4)
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Peygamberin "saçlarýmý aðarttý"
dediði Hûd suresinin dosdoðru olma
buyruðu: "Þu halde, emrolunduðun
gibi dosdoðru ol ve sana uyanlara da
söyle öyle olsunlar." (11/112)
"Sana vahyedilene uy" (10/109)
(6/106) âyetleriyle, buyruða uygun
yaþamasý emrolunur.
"Onlarýn sözlerine karþý diren ve
onlardan güzel bir biçimde uzaklaþ."
(73/10)
"Diren ve sabret" (74/7) âyetleriyle
dayanýklý ve sabýrlý olmasý istenir.
TANRI ÝLE ÝLÝÞKÝLERÝ
"O'na kulluk et ve sadece O'na
dayan" (11/123) buyrulur. O'nu
yüceltmesi istenir: "Yücelt Rabbin'in
yüceler yücesi olan sýnýrsýz þanýný"
(87/1) O'nu yüceltmenin içselleþtirilmesi, buyruklarýný benimseyip
uygulayarak yaþamaktýr.
Peygambere, her türlü tehlikeye karþý
O'na sýðýnmasý öðütlenir: "Eðer sana
þeytandan bir ayartma dürtüsü gelirse,
hemen Allah'a sýðýn." (7/200)
Uykuyu ibadet için bölmesi buyrulur
ve bu sadece peygambere özgüdür,
"Teheccüt" namazý olarak isimlendirilir
ki, "sakin olmak, her þeyi býrakmak"
anlamýna gelir: "Ve gecenin bir vaktinde kalkýp, gönüllüce armaðan
ettiðin bir eylem olarak namaz kýl ki,
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böylece Rabbin seni belki övgüye lâyýk
bir konuma yükseltir." (17/79)
Günahlarýndan dolayý baðýþlanmak
dilemesi bildirilir: "Sen ey peygamber,
Allah'a karþý sorumluluðunun bilincinde ol; kâfirlerin ve ikiyüzlülerin
(söz ve tavýrlarýna) takýlma." (33/1)
Bu ayný zamanda "gündemi onlarýn
belirlemesine izin verme" anlamýndadýr.
ÇEVRE ÝLE
ÝLÞKÝLERÝNE DAÝR
Yapýlmasý ve sakýnýlmasý gerekenleri
bildir buyruðu: "Sen insanýn yaratýlýþýna uyan yolu tut, iyi olaný emret ve
insan doðasýna yabancýlaþanlarla
iliþiðini kes." En yakýnlarýndan baþlayarak, kendisine öðretilenleri ailesine
de öðretmesi bildirilir: "Ailene namazý
emret ve sen de bunun üzerinde sýký
sýkýya dur." (20/32)
Kendine karþý kusur iþleyenleri
affetme emri verilir. Uhud Savaþýnda
peygamberin talimatlarýna uymayýp,
savaþýn kaybedilmesine sebep olanlar
için bile: "Þu halde onlarý affet,
affedilmeleri için de dua et ve toplumsal her iþte onlara danýþmaya devam
et." (3/159)
Ýnananlarý yüreklendirmesi istenir:
"Sen ey peygamber, savaþta ölüm
korkusunu yenmeleri için, inananlarý
yüreklendir. Eðer sizden dirençli yirmi
kiþi olursa, bunlar ikiyüz kiþiyi alt
eder. Yok, eðer sizden yüz kiþi olursa,
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inkârda direnen bin kiþiyi alt eder.
Çünkü onlar derin kavrayýþtan yoksun bir yýðýndýrlar." (8/65)
Peygamberden, doðrularý hatýrlatarak
uyarmalarý ve buyruða uyanlara müjde
vermeleri istenir. Çünkü insanýn eðitiminde her ikisi de gereklidir. Ýnsanlarla
en güzel biçimde tartýþmasý bildirilir:
"Onlarla en güzel yöntemlerle tartýþ."
(16/15)
Ýþte gerçek Muhammed'in üstün
ahlâký, bu tanrýsal bildirilerin ýþýðýnda
þekillenir. Ýnsana en etkin ve yetkin
örnek olarak gösterilir. Þiraz'lý Sadi
der ki: "Bir avuç toprak aldým. Gül
kokuyordu. Sordum ona: "Bu senin asli
kokun deðildir. Sen bu kokuyu nerden
aldýn?" Toprak dedi ki: "Ben bir gül
aðacýnýn altýndaki topraðým. Gülün
kokusu bana sindi. Ýþte ben bunun için
gül kokuyorum." Gülyüzlülerin
etraflarýna saçtýðý gül kokusu, onlardaki
güzel ahlâkýn dokusudur. Fuzuli,
peygamberi övdüðü "su kasidesi"nde,
bahçývan boþuna zahmet etmesin, bin
gül bahçesini sulasa bile Muhammed
gibi gülün açmayacaðýný belirterek
þöyle der:
"Suya versin baðýban (bahçývan)
gülzarý (gül bahçesi) zahmet çekmesin
Bir gül açmaz yüzün tek verse bin
gülzare su."
Ne var ki, parmak izi misali, bu kendine özgü biriciklik sadece Muhammed'e mahsus deðil, O'nun sevgisinden
varettiði her birey için geçerlidir...
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Öfke Baldan Tatlý mý?
Nihal Gürsoy

NEDEN ÖFKELENÝRÝZ?
Genel olarak öfke, bireyin bir engellenme duygusuyla karþý karþýya kalmasý,
herhangi bir saldýrýya maruz olmasý, incinmesi, yoksun býrakýlmasý ya da kendisine yönelik bir tehdit algýlamasý durumunda hissettiði savunma duygusundan
kaynaklanan tepkidir. Hepimizin yaþadýðý
olumsuz olaylar karþýsýnda hissedebileceði bu duygu son derece doðal olmakla
birlikte kontrol edilmesi ve eðitilmesi
gereken bir durumdur.

Öfke, insan doðasýnda mevcut olup
kendisini savunmasýný, tehlikeli durumlarla mücadele etmesini, gerekirse karþý
koyup savaþmasýný tetikleyici bir duygudur. Ancak günümüzde insanlar bedensel
olarak savaþmayý gerektirmeyecek
koþullarda yaþamalarýna raðmen bir konuda egemen olmak ya da kötü bir duruma düþmeden durumu kontrol altýna almak adýna öfkelenmeye devam ediyorlar.
Günlük yaþamýmýzda çoðu zaman aðýr
sonuçlarýyla yüz yüze geldiðimiz öfke,

SEVGÝ DÜNYASI

26
insanýn nefsini kontrol edebilme özelliði
kazanmasýyla beraber, kendimiz ve
karþýmýzdakiler için bir tehdit unsuru
olmaktan çýkar, iliþkiler gereksiz yorgunluklardan ve iletiþim zorluklarýndan
ancak öfke kontrolü ile kurtulurlar. Öfke
duygusu genellikle aþaðýdaki koþullarýn
ortaya çýkmasýyla oluþan bir durumdur:

etiketlendirilmek, bir sorununuz karþýsýnda yardýmcý olabilecek kimselerin vurdumduymazlýðý vs. Baþka örneklerden de
söz edilebilir, ancak temel olarak yazdýðýmýz hususlar öfke duygusunun ortaya
çýkmasýna zemin hazýrlamaktadýrlar.

Saygýsýzlýk: Kiþinin duygu, düþünce ve
inançlarýna saygýsýzlýk edilmesi öfke duygusuna kapýlmasýna neden olabilir.

Öfke durumunda kiþi genellikle yüksek
sesle ve gergin bir biçimde konuþur.
Tartýþmacý, saldýrgan ve hata arayýcý,
suçlayýcý biçimde davranýr. Kalp atýþlarý
hýzlanýr, ellerde veya diðer uzuvlarda terleme, sýkça nefes alma, sinirlilik, abartýlý
duygular öfkenin göstergeleridir. Bedeni
ve ruhu yoran bu olumsuz duygunun bir
davranýþ biçimi olarak hayatýmýza yerleþmesi pek çok ruhsal ve bedensel
hastalýða davetiye çýkarýr.

Tehdit Algýsý: Kiþinin kendisi için
deðerli olan iliþkiler, maddi olanaklar,
yaþam tarzý ya da biçimi gibi özel alanlarda tehlike içeren bir kiþi veya durumun
varlýðý karþýsýnda öfke duygusuna kapýlmasý söz konusu olabilir.
Baþkalarýnýn Öfkesi, Saldýrganlýðý:
Baþkalarýnýn öfke patlamalarý, tavýrlarýndaki kötü tutum, saldýrganca sözler ve
davranýþ eðilimleri de bir savunma ya da
karþý saldýrý tepkisi olarak öfkeye neden
olabilir.
Yaþamsal Deðiþiklikler: Bir iliþkinin
bitmesi, aile ve yakýnlardan birinin ya da
bir kaçýnýn kaybý, evden ayrýlmak durumunda olmak, yer deðiþtirmek - yeni bir
ortama adapte olmak, ekonomik sýkýntýlar, ruhsal ve bedensel sorunlar öfke duygusunun ortaya çýkmasýna neden olabilir.
Haksýzlýða Uðramak: Bu duygu da
öfkenin ortaya çýkmasýna neden olabilir.
Emeðinizin karþýlýðýný alamamak, haklý
olduðunuz bir konuda güçten yana tavýr
alýnmasý, peþin hükümle

ÖFKE BELÝRTÝLERÝ

"Öfke, aklýn ateþini söndüren büyük bir
rüzgârdýr." diyen Andre Gide, öfke
esnasýnda aklýn ve mantýðýn devre dýþý
kaldýðýný, öfkenin kiþiyi teslim aldýðýný
çok güzel bir þekilde ifade etmiþtir.
Nitekim, güçlü öfke nöbetlerinden sonra
yaptýklarýna ve söylediklerine kendileri
bile þaþýran insanlar vardýr.
Öfke duygusunun varlýðý doðal olmakla
birlikte nasýl yaþandýðý ve nasýl ifade
edildiði çok önemlidir. Öfke, kiþide stres,
saðlýk problemleri, iliþkilerde kopmalar
veya ruhsal sorunlar yaratýyorsa bireyin
yardýma ihtiyacý var demektir. Kiþi kendi
kendisine yardým edemeyecek durumda
ise özellikle henüz öfkesini kabul edecek
ve yönlendirebilecek þekilde davranamýyorsa, öfke kontrolünü saðlamasý
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bakýmýndan bir uzmandan yardým almasý
gerekebilir.
Temelinde kýzgýnlýk duygusu barýndýran
öfke, doðru bir biçimde ve zararsýzca
boþaltýlamaz, ifade bulmazsa kin, düþmanlýk, nefret gibi daha derin sorunlarýn
ortaya çýkmasýna neden olabilir. Kiþi,
öfkelendiði kiþiye karþý yanlý ve önyargýlý
düþmanca bir tutum sergileyebilir ki, bu
durumda iliþkiler kopma noktasýna gelmiþ demektir. Bu bazen en yakýnlarýmýz,
aile bireyleri, çalýþma arkadaþlarý, eþ ya
da komþumuz olabilir. Öfkelerine maðlup
olmuþ insanlarýn iþledikleri suçlara ve
yaþadýklarý piþmanlýklara hepimiz pek
çok kez þahit olmuþuzdur. "Bir anlýk
öfkeyle iþledim cinayeti!" þeklindeki itiraflar basýn - yayýn organlarýnda sýkça yer
alýr. Oysa bu bir anlýk öfkeye yenik düþmenin altýnda ihmal edilmiþ, önemsenmemiþ, düzeltilmeye çalýþýlmamýþ uzun
süreli davranýþ bozukluklarý yatmaktadýr.
Kiþinin kendisine ve karþýsýndakine çok
büyük zararlar verebileceði bir duygu
olan öfke, deðiþik biçimlerde tezahür
edebilir.
ÖFKE BÝÇÝMLERÝ
Ýçe Yöneltilmiþ Öfke: Davranýþlarý ve
tepkileri baský altýna alýnmýþ kiþilerde
sýkça rastlanan bir öfke biçimidir. Kiþi,
çoðunlukla öfkeli olduðunu kabul etmez.
Surat asarak, küserek ve karþýsýndakinin
taleplerini görmezden gelerek, edilgen bir
þekilde umursamaz tavýrlar takýnýr. Bu
durumda saðlýklý bir iletiþimden söz
edilemez ve kiþiler giderek birbirlerinden
uzaklaþýrlar.
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Öfkenin Dýþa Yöneltilmesi: Sözel ve
davranýþsal tepkilerle ve bazen de saldýrgan bir tutumla dýþa vurulan öfkedir.
Kontrolsüzce ve patlamalar halinde
olduðunda þiddete dönüþebilir.
Kontrol edilmesi zor duygulardan biri
olan öfkenin, ani ve yüksek bir biçimde
ortaya çýkmasý zorunlu deðildir. Ancak,
kiþiler öfkelendiklerinde ne kadar öfkeli
olduklarýný belirtmek adýna özel bir
çabaya girmekten kendilerini alamazlar.
Sanki ne kadar kýzdýklarý anlaþýlýrsa,
karþýlarýndaki kiþi bir daha o hatayý
yapmayacakmýþ gibi bir yanýlgý içine
girerler. Bu hem bir cesaret hem de güç
gösterisine dönüþebilir. Oysa gerçek
eðitim ve deðiþimin yolu ancak sevgi,
hoþgörü ve toleranstan geçmektedir.
Ne yazýk ki, bu bilgi ve eðitimden
yoksunluk toplumda tarifsiz sýkýntýlara
ve acýlara neden olmaktadýr.
Önemli olan, istenilen davranýþ deðiþikliðini veya herhangi rahatsýz edici bir
durumu düzeltmek olmalýdýr. "Öfkemi
amacýma ulaþmayý engellemeyecek þekilde nasýl ifade edebilirim?" düþüncesi,
öfke kontrolü açýsýndan atýlmasý gereken
ilk adýmlardan biridir. Giderek bu duyguya hâkim olmak, onu yönetebilmek ve
yerine baþka davranýþ biçimlerini benimsemeyi tercih etmek gerekmektedir.
Bazý insanlar, hemen her durumda
öfkelenerek bunu dýþarýya yansýtmak için
bahaneler bulmakta mahirdirler. Sevmek
için deðil de kýzmak ve darýlmak için
sebep arýyor gibidirler. Bu tip insanlar
çevreleri tarafýndan sayýlýp sevilmedik-
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lerinden giderek yalnýzlaþýrlar. Hangi
durumlarda, neye sinirleneceðini
bilemediðiniz bir kiþiden ister istemez
uzaklaþýrsýnýz.
Sürekli eleþtiren ve öfkelenen birinin
sözleri gerçek deðerini yitirir. Ýnsanlar
onun bu genel tavrý karþýsýnda söylediklerini ciddiye almayarak ya da baþka
savunular geliþtirerek davranabilirler.
ÖFKE ÝLE NASIL BAÞ EDÝLÝR?
Bizi öfkelendiren durumlarda patlamak
asla çözüm getirmez. Aksine sorunlarýn
daha da büyümesine neden olur. Öncelikle, öfkemizin kaynaðýný bulmak gerekir.
"Neden öfkeliyim? Neye veya kime öfkeliyim?" sorularýný kendimize samimiyetle
sormalýyýz. Çünkü çoðu zaman öfkemizi
yansýttýðýmýz kiþinin veya durumun
öfkemizle ilgisi olmayabilir.
Bu sorunun cevabýný kendimize gerçekten verebilmemiz için kendimizi iyi
tanýyabilmek ve davranýþlarýmýz üzerinde
düþünmek gereklidir. Ancak bu þekilde
kendimize ve içinde bulunduðumuz olaya
saðlýklý ve objektif bir bakýþ açýsý getirebiliriz.
Durumu tam olarak deðerlendirmek,
haklarýmýzýn ve sorumluluklarýmýzýn
farkýna varmak anlayýþ ve sevgiden ayrýlmadan yapabileceklerimizi tespit etmek
önemlidir. Çözüm odaklý düþünmek,
sakin ve yapýcý bir biçimde davranmak
kendimizi çok daha iyi bir biçimde ifade
etmemizi saðlar.
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Alaycý, yaralayýcý ya da kýrýcý sözler
iliþkilerde geri dönüþsüz noktalara gelinmesine yol açabilir. Yüksek sesle ve hattâ
þiddet içeren mesajlar çoðu zaman tehdit
gibi algýlanýr. Bunun yerine anlaþma ve
uzlaþma dili kullanýlmalý, kendimizi ifade
ettiðimiz kadar karþýmýzdakini de anlamaya çalýþarak dinlemek, onun da kendisini tam olarak ifade etmesini saðlamak, olaya açýklýk getirecek sorular sormak gerekir. Niyetimizin olayý ya da
durumu her iki taraf adýna da en iyi ve
yararlý biçimde çözmek olduðu açýklýkla
anlaþýlmalýdýr.
Yazar Ambrose Bierce; " Öfkeliyken
konuþ, göreceksin piþman olacaðýn en
güzel konuþmayý yapacaksýn." diyerek,
öfke esnasýnda deðil de üzerinden biraz
zaman geçip olayý daha saðlýklý
düþünebildiðimizde aklýn ve gönlün
ýþýðýnda uygun bir dille çözümlemenin
saðlýklý olacaðýna dikkat çekmiþtir.
Kendi yorumumuzun en doðrusu
olduðunu düþünmek bize her zaman hata
yaptýrabilir. Bu nedenle dostluðuna ve
görüþüne güvendiðimiz kiþilerden yorum
almak bazen olaya çok farklý bir açýdan
yaklaþabilmemizi saðlayabilir. Ancak bu
konuda yardým aldýðýmýz kiþinin aðzýnýn
sýkýlýðý ve bizim niyetimiz ve anlatma
sebebimiz çok önem taþýr. Olay dedikodu
boyutuna ulaþýrsa mesele daha kötü bir
þekle dönüþebilir.
Kiþileri sýnýflandýrmak, önyargýlý ve
peþin hükümlü davranmak çözümden
uzaklaþmaktýr. Ayrýca gerçek sevgi içinde
olmak, hoþgörü ve baðýþlamayý gerektirir.
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Kendimizin ve karþýmýzdakinin olay
karþýsýnda ne hissettiðini anlamak ve
ifade edebilmek, gerektiðinde hak verebilmek özür dileyebilmek çok önemlidir.
Genel ifadeler kullanmakta bazen durumu açýklamayabilir. Mümkün olduðunca
durumu çerçevelendirmek, karþýmýzdakinin neyi ifade ettiðimizi tam olarak algýlamasýný saðlamak bakýmýndan önemlidir.
Nelerin deðiþmesini beklediðinizi
açýkça anlatýn ve ona zaman tanýyýn.
Unutulmamasý gereken en önemli hususlardan biri de yerleþmiþ ve huy haline
gelmiþ bazý alýþkanlýklarýn bir günden
ötekine hemen deðiþmesinin imkânsýz
olduðudur. Böyle köklü bir davranýþ
deðiþikliði için öncelikle kiþinin bunu
istemesi, çaba göstermesi ve inanmasý
gerekmektedir.
Ancak, olumsuzluklardan ziyade
çözümlerden söz ederek ve sevgi ve
anlayýþla davranarak öfkeli kiþiye yardým
edebilirsiniz. Tartýþmadan her iki tarafýn
da kazançlý çýkmasý önemsenmelidir.
Birini ezmek ya da küçük duruma
düþürmek hedeflendiðinde olay istenmeyen boyutlara ulaþabilir.
"Ya hep, ya hiç", "asla, hiçbir zaman"
gibi esnek olmayan, katý tutum ve anlayýþlarýn, korkularýn ve sevgisizliklerin
öfkenin köklerini beslediði gerçeðini asla
gözardý etmeden, güven vererek, sevgi ve
anlayýþ göstererek incelikle davranmak
yarayý içeriden kurutacaktýr. Olaylarý
büyütmemek, detaylarda boðulmamak,
gerektiðinde mizahý kullanmak da çoðu
zaman çözümü kendiliðinden saðlayacak-
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týr. Diyelim ki öfkemizi kontrol edemeyecek bir duruma geldiðimizde birden tepkilerimizin aþýrýlýðýnýn farkýna vardýk.
Böyle bir durumda, "zararýn neresinden
dönülse kârdýr" anlayýþýyla hareket
ederek, tepkilerimizi hemen durdurmalý
tutarlýlýk adýna davranýþýmýzý sürdürmeye
devam etmemeliyiz. Sakinleþmeyi hedefleyerek, derin ve aðýr nefesler almaya
baþlamalý, dikkatimizi olay veya kiþiden
uzaklaþtýrarak çevremizdeki farklý þeylere
odaklanmaya çalýþmalýyýz. Eðer, dýþarý
çýkma veya yürüme olanaðýmýz varsa
bunu deðerlendirmeliyiz. Hayal
gücümüzü kullanmak, bizi rahatlatan bir
imgeyi düþünmek de fayda saðlayacaktýr.
Bu ve benzeri yöntemlerle ilk birkaç
dakikada sakinleþmeyi baþarabildiysek;
1. Neden korktuðumuzu düþünmek,
2. Bizi tetikleyen þeylerin farkýna varmak,
3. Durumumuzu ve tavrýmýzý yeniden
belirlemek,
4. Olayý tekrar deðerlendirmek,
5. Verebileceðimiz alternatif yanýtlarý
gözden geçirmek,
Çok daha saðlýklý bir biçimde meseleye
yaklaþmamýzý saðlayacak, olayý bilincimizde yeniden yapýlandýrmamýzý
saðlayacaktýr. Þüphesiz, insanýn haklý
olduðunda hakkýný aramasý doðaldýr.
Ancak, hak aramanýn da çeþitli yollarý ve
ifade biçimleri vardýr.
Kendimizi haklý görüvermek kolaydýr.
Karþýmýzdakinin hakkýný, haklý olabileceðini düþünmek ise öfkenin önüne yýkýlmaz bir bariyer kurmaktýr.
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Monsanto ve GDO'ya Karþý Duran Ýlk Lider:

Hugo Chavez
Ayþe Bereket

Venezuela Baþkaný Hugo Chavez, ülkesinde çok sevilmesi, emperyalizm
karþýtlýðýyla ve çok renkli kiþiliðiyle, kuþkusuz nevi þahsýna münhasýr biri olarak
hatýrlanacak. Belki daha az bilinen bir yönü ise Monsanto ve GDO'lu tohumlara
hayýr diyen ilk lider olmasý.

2

004 yýlýnda, 60 milyondan
fazla çiftçiyi temsil eden bir
uluslararasý çiftçi kuruluþu La
Via Campesina Chavez
Yönetimi'nin Monsanto ile anlaþma
imzaladýðýný öðrenince, yönetimi
Monsanto ve Cargill'in Venezuela'da

transjenik soya üretimi yapmanýn yollarýný aradýklarýna dair uyarýr.
Bunun üzerine Nisan 2004'te Chavez,
"bu proje bitti" der, Venezuela topraklarýnda GDO'lu tarým yapýlmasýný
yasakladýðýný açýklar. Böylece Baþkan
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Chavez, Monsanto'nun 2.000 kilometre
karelik bir alanda GDO'lu soya üretme
planlarýna da engel olmuþ olur. Chavez,
bu kararýný Venezuela Anayasasý'nda
yer alan Gýda Egemenliði ve Güvenliði
maddelerine aykýrý olduðu için aldýðýný
belirtir. Chavez, bu tarým alanlarýnýn
Monsanto'nun GDO'lu soyasý yerine
yerel bir bitki olan yuka üretimi için
kullanýlacaðýný ve dünya çiftçilerinin
yararlanabileceði ve yerel tohumlarýn
korunacaðý büyük bir tohum
bankasýnýn kurulacaðýný açýklayarak
büyük bir adým atar.
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* Biyoçeþitliliðin azalmasý
* Ormanlarýn yok edilmesi
* Aþýrý pestisit ve herbisit kullanýmýna baðlý olarak toprak, su, insanlar ve
vahþi tabiatýn zehirlenmesi
* GDO'lu tarýmýn yayýlmasý
* Toprak mülkiyetinin çiftçiden
kurumsal þirketlere geçmesi
* Gýda egemenliðinin yitirilmesi
* Açlýk oranýnda artýþ yaþanýrken,
kurumsal karlýlýðýn da artmasý
* Yerel halkýn taþýnmak zorunda
kalmasý.
BAZI ÇARPICI ÖRNEKLER:

Günümüzde Güney Amerika'daki
soya üretimi gerçek bir çevre felaketi
olarak nitelendiriliyor. Yüksek protein
içerikli soya fasulyesinin yaklaþýk
%80'ini hayvan yemi olarak kullanýlmakta. 2010 verilerine göre, dünya
soya üretiminde %33 ile birinci sýradaki ABD'yi, %27 ile Brezilya ve 21% ile
Arjantin takip ediyor. Dünya soya üretimin %77'i GDO'lu soya. Arjantin,
Brezilya, Paraguay, Uruguay, Þili ve
Bolivya'da soya üretimini sadece
GDO'lu soyadan oluþmakta ve büyük
kýsmý ithal amaçlý.
"Yeþil Altýn" olarak görülen GDO'lu
soya üretiminin, bir de genel olarak
monokültür olarak uygulandýðýný da
unutmayarak, bu ülkelerde yol açtýðý
çevre felaketlerini genel baþlýklar altýnda toplayabiliriz:
* Ýklim deðiþikliði, ýsý artýþý, su
havzalarýnýn kaybolmasý ve sera gazý
emisyonu

* Brezilya'da, Amazon bölgesinde 1,2
milyon hektardan daha büyük bir alan
soya üretimi için yok edildi (2010 verileri). 2007'de GRAIN yayýnladýðý bir
bildiride önümüzdeki 10 yýl içinde
soyanýn Amazon Havzasý'nýn çoðunu
ele geçireceðine ve iþler bu hýzla giderse tropik ormanýn kuruyarak bir
bozkýra dönüþebileceðine ve
Brezilya'nýn önlem almasý gerektiðine
dair uyardý. Bunun sadece Brezilya'yý
deðil, tüm dünyayý ilgilendirmesinin
nedeni ise Amazon Ormaný'nýn devasa
bir biyokütle olarak küresel iklimi
düzenlemede oynadýðý rol. Amazon
Ormaný'nýn yok olmasý, kendi baþýna
atmosfere 90 milyar ton karbon salýnmasýna yol açarak küresel ýsýnma
%50'lik bir ivme kazandýrmaya yeterli.
* Paraguay'da Atlantik Yaðmur
Ormaný'nýn tahminen %90'nýn ekim
alaný için yok edildi, binlerce bitki
çeþidi, yüzlerce ender kuþ ve jaguar
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gibi nesli tükenmekte olan hayvanlarla
birlikte. (2011 verileri)
* Arjantin'de soya üretimine ayrýlan
18 milyon hektarlýk alan, ülkenin tarým
alanýn %50'sinden fazlasýna tekabül
ediyor.(2010 verileri)
2012'de Peru GDO'lu gýda ithaline,
üretimine ve kullanýmýna 10 yýllýk bir
yasak getirdi. Ayný yýl, Meksika ise
kendi mýsýr türlerini korumak için
GDO'lu mýsýr ekimini yasakladý. Ancak
bu iki iyi haber haricinde, bu bölge
GDO'nun insan saðlýðý ve doða
üzerindeki tüm tehlikelerine açýk.
Venezuela'nýn bu kadar erken bir tarihte GDO'ya hayýr demesinin deðeri
bugün daha net olarak görünüyor.
Kaynaklar:
http://venezuelanalysis.com/news/474
http://www.gmwatch.eu/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=
12598:gm-soy-increases-povertythreatens-health-in-south-americafarmer-advocates
http://www.wakingtimes.com/2012/0
8/23/the-killing-fields/
Monsanto: Dünyanýn birçok
ülkesinde faaliyet gösteren, asýl iþi
genetiði deðiþtirilmiþ ürünlerin
ekimi ve satýmý olan þirket. On binlerce çalýþaný var ve borsa hisseleri
deðerli. Özellikle Güney Amerika
tarým piyasasýnda etkili. Genel
müdürlüðü ise ABD’de bulunuyor.

Venezuela
Gýda Devrimi
Haber: Nick Dearden
Çeviren: Yaren Köse
Venezuela'nýn ilerici Ulusal Meclisi,
daðýlmasýndan birkaç gün önce, gerçek
anlamda demokratik bir gýda sisteminin
temellerini oluþturacak bir yasayý
geçirdi. Ülke, genetiði deðiþtirilmiþ
tohumlarý yasaklamakla kalmadý, ayný
zamanda tohumlarýn özelleþtirilmemesini ve yerel bilginin þirketlere satýlmamasýný saðlayacak demokratik sistemi de kurdu. Baþkan Maduro öneriyi
yasalaþtýran imzayý, yeni yýldan, yani
Maduro karþýtý yeni meclis göreve
baþlamadan hemen önce attý.
Hugo Chavez'den beri Venezuela,
tarým þirketlerine GDO da dahil olmak
üzere hep karþý çýktý. 2004'te 2000 km
kare'lik Monsanto mýsýrýný durdurmalarý meþhur bir hareketti. Chavez'in
ülke için resmi stratejisi 'insanlar ve
doða arasýnda uyumlu bir iliþkiye
dayanan eko-sosyalist bir üretim
modeli' yaratmaktan bahsediyor. Amaç,
açýkça, gýda egemenliði gýda üretiminin
demokratik kontrolü idi.
Ancak bu, tarým þirketlerinin ülkede
yer edinmeye çalýþmasýný engelleyemedi. Tüm dünyada hayatýn aracýný,
tohumlarý, tekeli altýna almak isteyen
büyük tarým þirketlerine karþý mücadele
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yürütülüyor. Afrika'da, Latin
Amerika'da, Asya'da ve hattâ
Avrupa'da. Tarým þirketleri geleneksel
bilgi ve kaynaklarý kolayca alabilmek,
patentlemek ve tekel haklarýndan kâr
elde edebilmek için yeni ve güçlü fikri
mülkiyet yasalarý için uðraþýyorlar.
Tarým þirketleri, yasa yapýcýlarý
GDO'lu tohumlar sayesinde ülkenin
karþý karþýya olduðu gýda kýtlýðýnýn
biteceðine inandýrmaya çalýþarak lobi
yapýyor. Ancak Venezuela'nýn, uluslararasý köylü aðý La Via
Campesina'nýn da üyesi olan güçlü
köylü hareketi mücadeleyi býrakmadý.
2013'te GDO'ya arka kapýyý açacak
olan öneriyi alt ettiler ve gerçekten
ilerici bir tohum yasasý oluþturmak için
bakanlarý, kampanya yürütücülerini,
köylüleri ve yerli gruplarý içeren iki
yýllýk demokratik süreci baþlattýlar.
Sonuç, Noel'den hemen önce geçen
yasa oldu. Agroekolojik üretim yöntemlerini, yani kimyasallardan, böcek
ilalçlarýndan ve tek tip üretimden
(monokültürden) uzak duran, doða ile
birlikte çalýþan bir tarým biçimini
destekliyor. Ülkeyi uluslararasý gýda
pazarýndan baðýmsýz hale getirmeyi
amaçlýyor. Tohumlarýn özelleþtirilmesini yasadýþý kýlarken orta ve küçük
ölçekli tarýmý ve biyoçeþitliliði destekliyor. 8. Madde, dayanýþma ruhu ile
tohumlarýn serbest takasýný destekliyor
ve tohumun fikri ya da patentli mülke
çevrilmesine ya da herhangi
özelleþtirme biçimine karþý duruyor.
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Venezuela'nýn adýmý çok etkileyici,
çünkü ülke, derin dýþ pazara baðýmlýlýk
ile içeriden ve dýþardan istikrarý bozma
çabalarý nedeniyle halen gýda kýtlýðý
yaþamakta. Bir yorumcunun belirttiði
gibi, "Venezuelalýlar gýda üretimini arttýracak kolay çözüm vaatlerine aldanmýyorlar." Gýda egemenliði yoðun
tarým yöntemlerine kýyasla çok daha
fazla üretebilir, özellikle de uzun
dönemde.
Ancak etkileyici olmasýnýn diðer
nedeni karar alma sürecinin Venezuela
toplumunun derinlerine uzanmýþ
olmasý. Sýradan insanlar tohumlarýn
düzenlenmesinde sürekli bir role sahip.
Gücü daðýtmak amacýyla, uzun dönem
gýda politikalarýný düzenleyecek politikacýlar ve yöneticilerle buluþacak bir
Halk Konseyi kuruldu. Nihayetinde
Venezuela gýda egemenliði hayalini
gerçeðe dönüþtürmenin yolunun
ekonomik demokrasiden geçtiðinin
farkýna vardý.
Tarým þirketleri ile mücadele eden
tüm ülkeler için, Venezuela bir umut
meþalesi yaktý.

Agroekoloji: Sürdürülebilir tarým
ve gýda sistemlerini inceleyen bilim
dalý. Çevreye zarar vermeyen tarým
tekniklerinin ve sistemlerinin
araþtýrýlmasý.
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Türk Mitolojisinden
Sayfalar
Nelda Ýnan

Mitolojik anlatýmlarda hayvanlarýn kanatlý, kanatsýz,
kutsal hayvanlar olarak ayrýldýklarýný, bazýlarýna kanatlarý
olmadýðý halde kanatlar takýlmýþ olduklarýný görürüz.
Kanatlý atlar, boðalar ve aslanlar gibi...
Türk Mitolojisinde de gökten, topraktan, sudan ve cennetten
(kartal bunlardan birisidir) gelmiþ hayvanlardan bahis edilir.
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T

ürk inancýnda hayvanlar son
derece önemli ve ayrýcalýklý
idi. Ýnsan soyunun hayvanlardan geldiðine inanýlýrdý.
Onlar bir nevi ana-baba sayýlýrdý.
Hayvanlar kutsaldý, kahramandý, kurtarýcýydý ve besleyiciydi. Kanatsýzlar
arasýnda kurt, at, boða, koyun, keçi,
ayý, geyik, deve, köpek, tilki, domuz,
aslan, kaplan ve yýlan önemliydi.
Kanatlýlar arasýnda ise aþaðýda daha
ayrýntýlý bir þekilde görebileceðimiz
gibi: Tuðrul (Hint Mitolojisindeki
ismiyle Zümrüd-ü Anka/Simurg da
denilen büyük bir kuþtur), Kaz, Hüma,
Kaknus, Anka, Kartal, Alp Kara Kuþ,
Akbaba, Kuðu, Güvercin, Turna,
Karga, Kuzgun, Horoz, Sungur vardý.
Bu hayvanlarýn bazýlarýnýn onlarla
ilgili bulunan çizimlerde (örneðin
geyik, at gibi) benekli, çizgili alacalý ve
lekeli tasvir edildikleri görülmüþtür ki
bu onlarýn özellikle kutlu ve göksel
olduklarýný göstermektedir.
Evrenle uyum içinde yaþayarak
huzurlu yaþayabileceklerine ve soylarýný sürdürebileceklerine inanan
Türkler hayvanlara evrenin insan
tarafýndan bilinmeyen sýrlarýný bilen,
üstün yeteneklere sahip canlýlarý
gözüyle bakmýþlardýr. Hayvanlarýn
sahip olduklarý güçlü sezgiler ve hayatta kalma yetenekleri onlarý etkilemiþtir.
Hayvanlarý yüceltmiþlerdir. Onlara hem
günlük yaþamlarýnda hem de törenlerinde yer vermiþlerdir. Hayvanlarýn
doðanýn görüngelerini insandan önce
hissetme, daha iyi kavrama ve yön
bulma yetenekleri var. Yaratýlýþ mitlerinde hayvanlara bu nedenle hayran-
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lýk ve saygý vardýr. Ayrý bir yer verme
vardýr. Çünkü onlar yaratýlýþa yardým
etmiþ dostlardýr.
Hayvanlara atfedilen bu kutsallýk ayrýcalýk Türklerin takvimlerine ve
astrolojilerine de yansýmýþtýr. Türk
Takvimi 12 hayvanlýdýr. Her yýla bir
hayvan ismi verilmiþtir. Bu 12 yýl
böyle devam ettikten sonra, 13.de
yeniden birinci hayvana dönülür.
Kaþgarlý Mahmut Divan-ý Lügat-i
Türk'de Türk hakanlarýndan birisinin
yýllara düzen verme arzusundan bahis
ettikten sonra, hakanýn bulduðu
çözümü anlatýr. Buna göre hayvanlar
suya salýnmýþ. Ýlk sýçan geçmiþ böylece
birinci yýlýn ismi Sýçan Yýlý olmuþ.
Daha sonra Öküz, Pars, Tavþan,
Ejder/balýk, Yýlan, At, Koyun,
Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz
geçmiþler.
Kuþlar
Türkler tüm bunlarla birlikte bazý
hayvanlara daha fazla kutsallýk atfetmiþlerdir.. Ama genel olarak kuþlar çok
önemli bir yer tutmaktadýr. Kuþlar
mitolojik anlatýmlarda ruhun simgesi
olarak görülmüþlerdir. Çünkü ruh
doðumdan önce ruh kuþ þeklindedir.
Gökten iner, ölümle birlikte yine göðe
uçar. Eski Türk yazýtlarýnda "ölmek"
fiili yerine zaten "uçmak" kullanýlmýþtýr. Kuþlarýn yaratýlýþ mitlerinde
bizzat yaratýcýnýn yardýmcýlarý ve
yaratýcýnýn görüntüsü olduklarýný
görürüz. Örneðin Altay Yaratýlýþ
mitinde Kara Kaz simgesi geçer ve
þöyle anlatýlýr: "Evvelce ancak su vardý.
Yer, Gök, Ay ve Güneþ yoktu. Tanrý ile
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bir kiþi vardý. Bunlar Kara Kaz þekline
girip su üzerinde uçuyorlardý. Kaz
sembolü Þaman geleneklerinde hâlâ
kullanýlmaktadýr. (Alman Mitolojisinde
de en büyük tanrý olarak gösterilen
Odin'in omuzlarýnda Hugün ve Munin
isimli, "fikri" ve "hafýza"yý temsil eden
iki karga bulunduðunu görürüz:)
Tufandan sonra sularýn çekilip
çekilmediðini anlamak için de
güvercin, kýrlangýç ve karganýn yollandýðýný biliriz. Ýlk kanatlý hayvan
kuðudur. Kara Han Yani Büyük Tanrý
kuðuyu suya yollamýþ, o da suya
dalmýþ, sonra çýktýðýnda gagasýna
bulaþan çamuru sularýn üzerine
üflediðinde karalar meydana gelmiþtir.
Kuþlar Tanrý'nýn elçisi olarak da
görülmüþtür. Altay ve Kuzey Türk
destanlarý hayli mitolojik olup, kuþlarýn
gaipten haber vermeleri ve olacak olan
olaylarý söylemeleri konu edilir. Özellikle de Orta Asya Destanlarýnda: Ak
üzerine göklü diye diye tanýtýlan
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(Aklýðýna Köklü Kögürçün)
Güvercinlerin önemli yeri vardýr.
Bütün milletlerin mitolojisinde
olaðanüstü ve büyük bir kuþ bulunmaktadýr. O, ulaþýlmasý güç bir idealdir.
Anka kuþu da hepimizin mitolojik
anlatýmlardan ve masallarda hatýrladýðý
bir kuþtur. Tüyü güzeldir. Uzun boyunludur. Boynunda halka halinde tüyler
ve üstünde 30 çeþit kuþun rengi
bulunur. Çok yükseklerde uçar. Kaf
Daðýnýn tepesinde yatar. Âbý-hayattan
içtiði için 500 yýl yaþar. Hz.
Süleyman'ýn divanýna devam etmiþ
ender kuþlardandýr. Hattâ ona (birisi
insan diðeri kuþ olan) 2 baþlý kuþ da
denir. Anka, gücü, saf olmayý, kendini
yaþarken yaratmayý, tekâmülü, erdemliliði, sadakati, zarafeti, hakkaniyeti
temsil eder. O, eriþilmezlik, yücelik ve
olaðanüstülük gibi özellikleri simgeler.
Anka, birçok kültürde yer alan evrensel
nitelikli mitolojik kuþtur. Her kültürde
Anka'ya yüklenen anlam, bunlarla ilgili
inanç ve efsaneler ufak farklýlýklar
gösterse de, öz
aynýdýr.
Anka, birçok
gelenekte yer almýþ
efsanevi ve ölümsüz
bir kuþtur. Eski Yunan
mitolojisinde
"Phoenix", Arap
geleneðinde "Anka",
Ýran geleneðinde
Simurg (Simorgh),
Çin'de "Tanniao" ve
kimi diðer geleneklerde ise "Homa" ya
da "Rokh" adýný alýr.
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Türk mitolojisindeki karþýlýðý ise:
Tuðrul kuþu'dur. Bu kuþ da efsanevi
Kaf Daðý'nýn üzerinde yaþar.
Yunan mitolojisine göre öldükten
sonra küllerinden doðan harika bir kuþtur; Taoizm'de ise ölümsüzlüðün ruhsal
aydýnlanmanýn ve yeniden doðuþun
sembolüdür. Ýran efsanesine göre de,
bu kuþ o kadar yaþlýdýr ki dünyanýn
yýkýlýþýna üç kez tanýk olmuþtur. 1700
yýl yaþadýðýndan, ölümsüz olduðundan
ve Bilgi Aðacý'nda bir yuvasý olduðundan bahsedilmiþtir. Sasani Persler,
Anka ya da Simurg'un yere bereket
bahþedeceðine ve dünya ile göðün
arasýndaki birliði saðlayacaðýna inanýrlardý. Simurg'un tüylerinin bakýr
renginde olduðu söylenmiþtir. Onun
iyiliksever bir doðasý olduðu ve kanatlarýnýn bir dokunuþunun her türlü
hastalýk veya yarayý tedavi edeceðine
inanýlýrdý.
Çeþitli efsanelere göre Anka, insanlar
gibi düþünür ve konuþurmuþ. Çok geniþ
bilgi ve hünerlere sahipmiþ, kendisine
baþvuran hükümdar ve kahramanlara
akýl hocalýðý yaparmýþ. Tüyleriyle
sývazlayýp yaralarý iyi eder, gözyaþý
þifa verirmiþ. Kaf daðýný aþabilmek ve
göðe yükselebilmek için Anka'ya
binmek gerekirmiþ. Dünyada her
dönemde yalnýz bir tane Anka kuþu
olduðuna inanýlýrmýþ.
Diðer adý Kara Kuþ olan Kartal ise,
eski Türklerde totem olmuþ bir kuþtur.
Ona kuþlarýn hakaný gözüyle bakýlýrdý
Atilla'nýn soyunun ulaþtýðý kartalýn
baþýnda taç vardý. Yakut (Türklerinin)
bazý soylu boylarýnýn kartaldan
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türediðine, Türk hükümdar
sülalelerinden bazýlarýnýn kartal
yuvasýnda doðduðuna inanýlýrdý. Hitit
heykellerinde 2-3 baþlý kartallar
görürüz. Yakut Türkleri kartalý hâlâ
Güneþin sembolü olarak kullanýrlar.
Çünkü onlara göre kartal bir kanat çýrpýþýyla mevsimleri deðiþtirebilir.
Türklerde "Kartal Simgesi" doðu ve
batý hâkimiyetini, dünyevi ve uhrevi
dünyayý ifade etmektedir. Güneþ'in,
Türklerin çok sevdiði kartalla simgelenmesi, hayat-ölüm ikili karþýtlýðýnda
Güneþ'in hayatý temsil ettiðini gösterir.
Bu sebeptendir ki Türk düþüncesinde
hükümdarlar, Güneþ'e benzetilmiþti:
Milleti doyurmak, giydirmek ve korumak onlarý Güneþ olarak vasýflandýrmaya olanak saðlamýþtý. Türk düþünce
tarzýnýn bir yansýmasý olan Kutadgu
Bilig de, doðan Güneþ hükümdarýn,
dolunay da vezirin simgesidir. Kutadgu
Bilig'in sembolik kahramanlarý olan
Kün-Toðdý adaleti, doðru yasayý, AyToldý kutu temsil eder.
Etrüsk'ler ve Kuzey Türklerince
Avrupa'ya taþýnmýþ olan çift baþlý
Kartal amblemi daha sonra Roma ve
Bizans Ýmparatorluklarýna geçmiþtir.
Trabzon Pontus Rum devleti ile çeþitli
Avrupa devletleri ve þövalyelerinin
resmi armasý veya bayrak motifi olarak
da kullanýlmýþtýr.
Pelasg ve Etrüsklerden sonra
Avrupa'ya gelen Hunlar, Avarlar
(Attila'nýn ordusunun sancaðý üzerinde
Bozkurt ile beraber kartalýn da var
olduðu bilinmektedir), Bulgar Türkleri,
Peçenekler, Kuman Kýpçak ve Selçuklu
Türkleri ile Avrupa kavimleri ve
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devletleri bu arma ile defalarca
tanýþmýþlardýr. Anadolu'da Hititler'in
Alacahöyük ve Yazýlýkaya'daki çift
baþlý kartal kabartmalarýnda görülen
armanýn Ön-Türklerden olan ProtoHitit "Hatti"lerce getirildiðini de unutmamak gerekmektedir.
Selçuklu Türkleri ve Anadolu Türk
Beylikleri bu tamgayý hem Anadolu'ya
geldiklerinde bulmuþlar hem de Orta
Asya'dan Ön Asya'ya gelirken bizzat
Oðuz ongunlarýnda da taþýmýþlardýr.
Rus çarlarýnýn da çift baþlý Kartal
armasý kullandýklarýný biliyoruz.
Almanlarýn, diðer Avrupalýlarýn,
Amerika Birleþik Devletleri'nin kartal
simgesi kullanmasý ise, çaðlar boyunca
güç sembolü olarak kullanýlmýþ bu
armayý sahiplenme arzusundan kaynaklanmýþtýr. Mason örgütlerinde de
doðu ve batýya hâkim olmayý ifade
eden kartal amblemi geleneði devam
ettirilmektedir. Ýstanbul Fener Rum
Patrikhanesinin ana kapýsýnýn üstünde
de çift baþlý kartal yer almaktadýr.
Kuþ Bedenine Girme
Müslüman olan veya olmayan
Türklerin bir çok masallarýnda kuþ
bedenine girip uçma, sýkça görülür.
Anadolu Türk masallarýnýn baþlangýcý
Ön Türklerin mitolojisine kadar gitmektedir. Kuzey Türk masallarýnda
beden deðiþtirmeye silkinme denilmektedir. Bu tarz bir inanýþýn yeniden
bedenlenmeyi çaðrýþtýrmasý ilginçtir.
Yunus Emre de "etten deriye
büründüm, Yunus gibi göründüm"
diyerek mitolojide geçen farklý beden-
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lere girme konusuna atýf yapmaktadýr.
Atmaca bedenine girme, yine mitolojik anlatýmlardan beslenen Türk halk
edebiyatý ile düþüncesinde en çok yer
alan bir motiftir. . Bu avcý kuþlarýn
Türk dilinde, çok çeþitli adlarý ile cinsleri vardýr. Kuzey Türk masallarýnda
yýrtýcý ve avcý kuþlar yer alýrlar. Yukarýda adý geçen Tuðrul Kuþu (Anka, Simurg) da böyle büyük türde bir kuþ idi.
Hacý Bektaþ Veli'nin, Anadoluya gelirken güvercin bedenine girdiði rivayet
edilir. Hacý Bektaþ Veli'yi yakalayýp
öldürmek isteyen Doðrul Baba'nýn da
benzer yetenekleri vardý. Nitekim o da
atmaca bedenine girmiþ ve Hacý
Bektaþý yakalamak istemiþti. Sonunda
Hacý Bektaþ Veli yeniden insan kýlýðýna
girerek, Doðrul Baba'yý atmaca kýlýðýnda yakalamayý baþarmýþtý.
Leylek bedenine girme motifi
Göktürk çaðýnda yazýlmýþ olup Çin
tarihlerinde görülmüþtür. Göktürklerin
ilk üç kardeþ atalarýndan biri, leylek
bedenine girmiþ ve uçup gitmiþti.
Çok derin olmayan kuzey Türk
masallarýndan birinde þöyle bir örnek
anlatýlýr: Kara kökül adlý bir yiðit, bir
kuþ olup, Gün Hanýn perceresine
konup, hanýn düþünceleri ile planlarýný
öðrenir. Ayný masalýn sonlarýnda: Kýz,
yiðit Kara Kökül'ün nasýl bir kuþ bedenine girdiðini kendi babasý Gün hana
sorar. O da kýzýna þöyle der: "O kuþ,
Kuyaþ'a (Güneþ) konan bir kuþtur."
Gelecek ay, konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz...
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elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. Bazý
insanlar hâlâ medyum kanalý ile
celse yapmanýn tuhaf bir þey olduðunu ve
doðru olarak öðrenilmiþ olanlara uygun
olmadýðýný, hattâ ters düþtüðünü söylemeye devam ediyorlar. Bu durumda
ortaya cevaplanmasý gereken bir soru çýkmaktadýr. "Doðru nedir ve gerçek nedir?"
Ben manyetik üstadým. Ben partnerimle
onun tercihi sonucunda 26 yýl önce 3
boyutlu âlemde biraraya geldim.
Partnerim ilk kez biraraya geliþimizi ve
benim gerçek olduðuma inanmakta nasýl

zorlandýðýný size birkaç kez anlatmýþ olabilir. Ýlk kez karanlýkta bir sandalyede
otururken bana ve temsil ettiðim þeye
inanmaktaki gönülsüzlüðünü ve bu
nedenle de benden, oradaysam kendimi
göstermemi talep etmiþ olduðunu da
anlatmýþ olabilir. O anda yüzü, beyni,
kalbi ve epifiz bezi senkronize olmuþtu
ve bir iþaret verilmesini istiyor ve bekliyordu. Mühendis kimliði inanmasýna
engel oluyordu ama yine de "bilmek"
için bir ilgi olduðunu dile getiriyordu.
Bu ilgi benim onun algý alaný içine
girmem için bir izin oluþturuyordu ancak
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bundan sonra olanlarý hiç beklemiyordu.
Sandalyeye oturduðunda aðlamaya
baþladý. Ýçinde duygular dalgalý deniz
gibi kabardý, yanaklarýndan aþaðý
gözyaþlarý süzülmeye baþladý ve aniden
sandalyeden zýplayýp kalktý. Kýzgýndý ve
durum hiç hoþuna gitmemiþti. Bu anlattýklarýmýn hepsi doðruyu yansýtmaktadýr.
Partnerim o aþamada bunun esasýnda bir
kontrol biçimi olduðuna karar vermiþti.
Duygularý hissetme arzusu göstermedi
ama yine de bu oldu. Bu süreç defalarca
tekrarlandý ve bunun nedeni de içindeki
mühendisin, o sözde bilim insanýnýn
hiçbir þekilde açýklama bulamadýðý o
neden ve etki iliþkisinin farkýna varmasýydý. O süreç sýrasýnda duygu dýþýnda
kelimeler, þimdi olduðu gibi mesajlar ve
herhangi bir tavsiye yoktu. Sevgili varlýklar, iþte bu aþamanýn sonucunda partnerimin kalbi aydýnlandý ve olay ile kendi
gerçek kiþiliði arasýnda bir baðlantý
gerçekleþti. Ondan sonra da beynini
devre dýþýna çýkardý ve gönlüne baktý.
Neler olduðunu iyice anlayabilmesi için
yýllarýn geçmesi gerekti ve bu aþamadan
sonra hem kendisini rahat hissetmeye
baþladý, hem de bunlarý paylaþma ihtiyacý
içinde olduðunu idrak edebildi.
Olay çok büyüktü. Bunu insanlara
anlatýrken Tanrý'nýn kendisine söylenmiþ
olduðundan çok daha büyük olduðunu ve
kendisinin içinde bulunduðu kutuya sýðmasýnýn mümkün olmadýðýný söylüyor.
Bundan sonra "Tanrý'nýn evrenin en
büyük fizikçisi olduðu" gibi terimler kullanmaya baþladý. Bilim hakkýnda ne
kadar çok bilgi sahibi olunursa, Yaratýcý
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hakkýnda o kadar daha fazla þey öðrenildiðini, aslýnda fizikle ruhsallýk arasýnda bir ayrýlýk olmadýðýný ama erkek ve
kadýnlarýn özgür iradeleri ile Tanrý ile
aralarýnda bir ayrýlýk yaratmayý seçtiklerini söylemeye baþladý.
Þimdi iþte buradayýz ve neyin doðru ve
gerek olabileceðini inceliyoruz.
Dinleyenler bunun bir mesaj olduðuna
inanýyor veya inanmýyor olabilirler fakat
yine de benim kim olduðumu sorguluyor
ve bunu bilmek istiyorlar. Ya ben sizin
bir parçanýzsam? Ya size þimdiye dek
söylenmiþ olandan çok daha büyükseniz?
Sizin sahip olduðunuz peþin hüküm
uyarýnca benim bir tekil varlýk olmam,
çok uzaklarda ve belki de tuhaf bir varlýk
gerekiyor. Benim resmimi çizmek
isteyenler beni deri ile kaplayýp omuzlarýma kanatlar yerleþtiriyorlar ve bana bir
isim veriyorlar. Beni bir melek olarak
kabul ve tasvir ediyorlar. Beni tekil
yapýyorlar çünkü insanlar nasýl tekilse
benim de tekil olmam icap ettiðini
düþünüyorlar ama insanlar da tekil deðil.
Oysa sizler tekil bir varlýk, "tek bir varlýk" olduðunuza göre benim de öyle
olmam gerektiðini düþünüyorsunuz. Eðer
ruhunuzun özünü görebilseydiniz, hep
çoklukla, çokluk içinde çoklukla
karþýlaþýrdýnýz çünkü Tanrý tekil deðildir.
Sizin Tanrý olarak adlandýrdýðýnýz varlýk
tekil deðildir. Sizin yaratýcý kaynak
olarak düþündüðünüz þey tekil deðildir,
tek bir þey deðildir. Aslýnda hayýrsever
bir tanrýsal enerji çorbasý, kuantum olarak
niteliði veya miktarý belirlenemeyen bir
sistem için bulunan hayýrsever sevgi söz
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konusudur. Bu her þeyin özüdür ve esas
olarak da siz busunuz. Sizler kýlýk
deðiþtirerek (tebdil-i kýyafetle)
dolaþýrsýnýz ve bu yüzden de üç boyutlu
âlemde tekil görüntü verirsiniz.
Sabahlarý kalkýp aynaya baktýðýnýzda
yansýtýlan görüntü o hep bildiðiniz
yüzdür. Bu bir þaka ve hattâ sýnýrlý boyutsal hiledir. Sizler aslýnda bundan çok
daha büyüksünüz ama gezegendeki bu
sýnav, bu deneyim için görüntünün böyle
olmasý gerekmektedir. Üç boyutlu
âlemdeki bu perdenin varlýðýna raðmen,
birçoðunuz daha büyük bir gerçeði
görmeye baþlamýþtýr. Gerçek ne kadar
büyürse, o kadar hayýrsever ve güzel
olmaktadýr. Ben þimdiye dek sizlere her
zaman tebrik mahiyetinde olan sevgi dolu
mesajlar verdim. Sizlere her zaman kendinizle, dünyada yapmakta olduklarýnýzla, bulunduðunuz yer ile, eskiden
olduðunuz ve ruhsal açýdan ulaþtýðýnýz
nokta ile ilgili güzel mesajlar verilmiþtir.
Sizlere asla bir þey olmanýzý veya
bir yerde olmanýzý söylemedim. Biraz
önce içinde özgür iradenizle kullanabileceðiniz bazý âletler olan bir âlet kutusunun kullanýmýnýza sunulmuþ olduðunu
ve âlet kutusunu açmanýz durumunda
bunlarý görebileceðinizi söyledim.
Sözünü ettiðimiz âletlerin bir listesini
yapmaya baþlayabilirim. Bu âletleri
sevgiyi hissetme, öfkede yavaþ olma,
insan tabiatý dediðiniz þeyin ötesine geçebilme, kendinize þifa verebilme ve
dünyada beklentilerin çok ötesine geçecek þekilde uzun kalabilme yeteneði
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olarak sýralayabilirim. Bunlar sizlerde
baþtan itibaren ve yapýnýz ile bir bütün
oluþturacak þekilde mevcuttur.
Bu iki gün içinde bizim yýllardan beri
söylemekte olduðumuz þeyleri bilim
insanýndan bilimsel vakýalar olarak da
dinlediniz. Size yýllar önce iklimin
döngüsel olduðunu ve bilinen döngüler
çerçevesinde ýsýnmanýn ardýndan soðumanýn geldiðini söylemiþtik ve burada
bunun bilimsel açýklamalarýný dinlediniz.
Biz de sizlere nedenleri izah ettik.
Döngüselliði ifade ettikten sonra doðal
olarak oluþan bu durumun sizler tarafýndan yaratýlmadýðýný söyledik. Burada
bununla ilgili bilimsel iddialarý da dinlediniz (Burada o gün bilim insaný Gregg
Braden tarafýndan yapýlmýþ olan bir
sunuma atýf vardýr). Bunlarýn temelinde
yatan bilimin incelenmesi sadece Yaratýcý
Kaynak (Tanrý) tarafýndan oluþturulan
sistemlerin incelenmesi anlamýna
gelmektedir. Yaratýcý tarafýndan
yaratýlmýþ olan olay ve durumlarýn her
zaman bilim tarafýndan destekleneceðini
ve bilime uygun olacaðýný kesin olarak
söyleyebilirim.
Sözü edilen döngüler belli bir neden ve
amaçla yaratýlmýþtýr. Bu gezegenin enerjisinin, yaþamýnýzýn, biyolojinin ve
ekonominin maruz olduðu döngülerin
altýnda yatan mantýksal muhakemenin
nedeni vardýr ve bu neden de bunlarýn
gezegendeki yaþam ve saðlýðýn
yenilenebilir sistemler grubunun varlýðýdýr. Sizlerin bundan dolayý kendinizi
bu deðiþimler baðlamýnda rahat hisseder-
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siniz zira böylece sizler döngülerin
kendilerini tekrarlayacak olduklarýný bilir
ve bu yüzden de istediðinizi yapma
serbestliðine sahip olduðunuzu
düþünürsünüz. Hal böyle olunca olaylar
sizlerde þoka da, sürprize de neden
olmaz.
Bütün bunlarý size söyledik ama gel gör
ki, sizler þu anda bundan önce asla
deneyimlememiþ olduðunuz bir enerji
içine girmiþ durumdasýnýz. Dünyada
oluþturulmuþ olan uygarlýk, yapýlan
seçimler temeline dayalý deðiþimlerin
hemen eþiðinde durmaktadýr fakat bu
deðiþimlerin hemen gerçekleþmesini beklememeniz gerekir. Bununla birlikte
deðiþimler baþlamýþtýr. Bazýlarýnýz için bu
deðiþimlerin tarihi 50 yýl öncesine kadar
gider. Enerji ve döngü daðýlýmlarý için
gerekli olan süreler onyýllarla ölçülür.
Bunlarýn yýldýrýmýn çakmasý gibi bir anda
olmasýný beklemek boþadýr. Birçoðunuz
uzun zamandan beri, bizim deyimimizle
gezegensel ruhsallýk uyanýþý ile iç içe
olmuþtur. Bu esas olayýn öncüsüdür, daha
50 yýl öncesinden gerçek bir potansiyel
olarak mevcuttu ve þimdi artýk tezahür
etmektedir.
Tanrý içinizdedir. Siz Tanrýsýnýz. Bu
gerçeði size en baþýndan itibaren söylemeye baþladýk ve bundan böyle de devam
edeceðiz. Göklerde sizleri belli bir
zamanda yargýlayacak olan bir varlýk
olmadýðýný bilmek ve bunun yerine sizler
tarafýndan yaratýlmýþ ve sahneye konmuþ
olan bir sevgi senaryosunun içinde yer
alýyor olmak çok güzel bir duygu deðil
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mi? Bu hayýrsever bir süreçtir ve bundan
sonra da hayýrsever olmaya devam edecektir ama baþka bir þey daha vardýr. Bu
hafta sonu sizlere öðretilmiþ olan bazý
þeylerin farkýna varmanýzý saðlayacak
þekilde enerji deðiþmeye baþlarken,
perdenin diðer tarafýyla sizin aranýzda
gerçekleþen iletiþim de metodoloji
açýsýndan deðiþmeye baþlamýþtýr.
Bilinç Büyümeye Baþlýyor
Bu sabah gerçekleþtirdiðimiz kýsa
celsede 8 yasýndaki bir çocuðun annesi
veya babasý olarak gerekli olan
davranýþlar ve 19 yaþýndaki bir gencin
anne ve babasý olarak gerekli olan
davranýþlarla ilgili bir örnek vermiþtik.
Bu örneði verdik, çünkü insanýn bilincinin çocuktan ergene doðru deðiþme
aþamasý ilerledikçe, sizlerin Yaratýcý
Kaynak tarafýndan ve çoðunlukla yaþlý
ruhlar aracýlýðý ile verilen mesajlarý ve
bunlarýn nasýl iþ gördüðünü anlamanýzý
istiyoruz. Þu aþamada her þey farklý
görünmeye, hissedilmeye ve daha ileri
bir aþmaya geçmeye baþlamýþtýr. Bu
bazýlarýný çok korkutmaktadýr çünkü
deðiþimi temsil etmektedir.
Bir Örnek ve Gözden Geçirme
Bir süre önce size Ruh ile iletiþim ile
ilgili olarak bazý tavsiyelerde bulunmuþtuk. O zaman size Ruh ile insan arasýndaki iletiþimin insan ile insan arasýndaki
iletiþime göre çok farklý bir zaman paradigmasý temeline dayalý olduðunu ifade
etmiþtik. Kuantum durumda zaman yok-
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tur. Bunu tahayyül edebilmek çok zordur
ama bildiðiniz zaman kavramý bizim için
deðil, sizin için geçerlidir. Onu siz yarattýnýz. Bizim zamanýmýz ise bir daire
üzerinde hareket eder. Bu konu ile ilgili
olarak kendi dünyanýza dair bir ipucu
istiyorsanýz, kuantum enerjisi ile yapýlan
araþtýrmalara ve zaman hakkýnda neler
keþfedildiðine bakýn. O zaman üç boyutlu
bakýþýn çok katý ve kutu içine
hapsedilmiþ, dilimlere ayrýlmýþ olduðunu
ve bu nedenle de zaman faktörünün
zorunlu hale geldiðini anlayacaksýnýz. Üç
boyuttan çýktýktan sonra dördüncü, beþinci, altýncý veya yedinci boyuta deðil, çok
boyutluluða girersiniz. Çok boyutlulukta
herhangi bir sýralama ile numaralandýrýlma yoktur. Eðer illâ numaralandýrmak
(beþ, altý, yedi, vb.) istiyorsanýz, o zaman
doðrusal sistemde sayýyor olursunuz ve
kendinizi yine üç boyutta bulursunuz. Bu
kafa karýþtýrýcý olabilir ama gittiðiniz yer
burasýdýr. "Beþinci boyut" veya "altýncý
boyut" diye bir þey yoktur ama zaman ve
adýmlarla ilgili algýlarýnýz yüzünden
böyle ifadeler size bir þekilde yardýmcý
olur.
Ruh'tan Gelen Mesajlar
Çok boyutluluðu ve zaman konusunu
kavrayabildiðinizde, Ruh tarafýndan
bazýlarýnýza verilen mesajlar söz konusu
olduðunda neden farklý düþünmek zorunda olduðunuzu daha iyi anlayabilirsiniz.
Örneðin, bazýlarý Ruh'tan yaþamakta
olduklarý yere ait olmadýklarý için ayrýlýp
orada iyi þeyler olacaðý gerekçesiyle
baþka bir yere taþýnmalarý gerektiðini
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söyleyen mesajlar alýrlar. Bu onlarý heyecanlandýrýr, kutlama faslýndan sonra
gereðini yaparlar ama hiçbir þey olmaz.
Size pek çok kez söylediðimiz bir þey var
ve bunu partnerim de öðretmektedir.
"Böyle bir þeyi kim kulaðýnýza fýsýldamýþ
olabilir?" Ruh, olaylar üç boyutta
gerçekleþmeden çok önce, size potansiyelleri söyler. Bunlarý derhal tezahür
ettiremezsiniz çünkü bunlar sizlerin
aklýnýzý kullanmanýz ve söyleneni yapmak için doðru zamanýn geldiðini hissettiðinizde gerekli adýmlarý atmanýz
konusunda size rehberlik yapmak üzere
söylenmiþtir. Burada özgür iradenin biraz
iteklenmesi söz konusudur. Eðer Ruh size
yanlýþ anlamalara yer vermeyecek þekilde
ve açýkça nereye, ne zaman ve nasýl gitmeniz gerektiðini söylese, özgür irade
geçerli olmazdý. Dolayýsýyla, böylesine
mesajlar aldýðýnýzda temkinli olmalý ama
baþka bir yere gitmenin size avantaj
saðlayacaðýný, böyle bir potansiyelin
olduðunu belirtilen güzel bir mesaj
aldýðýnýzý anlamalýsýnýz. Böyle bir
durumda hislerinizle birlikte sezgisel
gücünüzü ve keþfetmekte olduðunuz âletleri iyi kullanabilmek için durumu iyice
incelemeniz gerektiðini anlamalýsýnýz.
Bunlar daha önce söylemiþ olduðumuz
þeylerin gözden geçirilmesidir ama bunlardan daha fazlasý da vardýr. Her þey
deðiþmeye ve hareket etmeye baþlamýþtýr.
Ýnsanlar hâlâ belli þekilde düþünmeye ve
belli þekilde tepki vermeye devam etmektedir. Çünkü sizin bu zamana kadar hep
yaptýðýnýz ve bildiðiniz þey budur ama bu
enerjide birçok þey artýk farklýdýr.
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Okuma ve yazma öðrenmeye
baþladýðýnýzda öðrenmenizi kolaylaþtýrmak amacý ile elinize bir okuma kitabý
verilir. Bazýlarýnýzýn bunu halen hatýrladýðýný biliyorum. Bu süreçte nöronlar
arasýnda baðlantý saðlandýkça harfleri ve
kelimeleri tanýmaya ve ardýndan da okumaya baþlarsýnýz. Bu toplum bilinciniz
düzeyinde sizin okuma öðrenmenizi
kolaylaþtýrmak için kullanýlan bir araçtýr
ve þimdiye dek iþe de yaramýþtýr. Peki,
bu ilk okuma kitabý þimdi nerede? Hâlâ
o kitabý yanýnýzda taþýyor ve ara sýra göz
atýyor musunuz? Hayýr, çünkü o bilgiler
artýk sizin zihninize yerleþti ve hücresel
bilginizin ve yapýnýzýn bir parçasý oldu.
Artýk yazýlara bakýp nasýl biraraya getiririm diye düþünmek zorunda kalmadan
okuyorsunuz.
Vizyonlar, Mesajlar ve
Ýçrek (ezoterik) Yetenekler
Þimdi ayný þeyi Ruh'un sizinle çalýþma
þekline uygulamaya baþlamanýzý istiyorum. Ýnancý olmayan bir kiþiye onun beklentilerinin çok ötesinde olan bir þeyi
nasýl gösterebiliriz? Bu kiþinin gördüðü
vizyon ve rüya yoluyla yapýlabilir veya
kiþinin çok kuvvetli bir hissin etkisi altýnda kalmasý saðlanabilir. Bu yollarla da
kiþiye bazý þeyler gösterilmiþ olur. Bu
durumda o kiþinin ilgisi çekilmiþ olur ve
o kiþi özgür iradesiyle bu konu üzerinde
derinlemesine düþünmeyi seçebilir veya
seçmez.
Diyelim ki, bir rüya görürsünüz ve herhangi bir þeyle ilgili olarak çok güçlü his
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ortaya çýkar. Bu rüyada size yeni bir þey
gösterilmiþtir ve bu durumda nöronlar
arasý baðlantý oluþmaya ve siz de hayatýn
kapsam ve içeriðinin size öðretilenden ve
düþündüðünüzden daha geniþ olduðunu
anlamaya baþlarsýnýz. Bu geçerli vizyonlar gördüðünüz anlamýna gelmektedir.
Böylece rüyalarýn ve vizyonlarýn varlýðýný
ve bunlarýn size yardým amacýyla gösterildiðini anlamaya baþlarsýnýz. Bunun
size hediye edilen bir yetenek olduðunu
düþünür ve kutlarsýnýz. "Tanrý ne kadar
harika bir varlýk! Bana düzenli olarak
mesajlar gönderiyor." Birden mesajlar
duruverir.
Böyle bir durumda insanlar ne yapar?
Tek baþýna loþ bir odaya geçip mesajlarýn
durmasý için Tanrý'ya neyi yanlýþ yaptýklarýný sormaya baþlarlar. Belki de bir
baðlantý olduðunu ve sezgilerin güçlenmekte olmalarý nedeniyle de bunlara artýk
ihtiyacýnýz kalmadýðýný hiç düþündünüz
mü? Zaman içinde gördüðünüz pek çok
vizyon ve rüyadan sonra artýk kalýcý hale
gelmiþ olan bir baðlantý oluþturulmuþ olabilir. Bu durumda bu vizyonlara gerek
kalmamýþtýr çünkü artýk sezgi üste çýkmýþtýr. Bu durumda belki de eskiden kullanýlan ve daha "ilkel" bir yöntem olan
vizyon veya rüya yerine bilgileri bu
"modern" yöntemle alacaksýnýz. Bunun
anlamý ve nedeni ne olabilir? Bu sizlerin
artýk mezuniyet aþamasýna geldiðinizi
göstermektedir. Þimdi varolan yeteneklerini kaybetmiþ olduklarýný düþünüp
endiþe edenlere sormak istiyorum. Ya sizlerin de mezuniyet dolayýsýyla "modern"
yöntemleri kullanmanýz gerekiyorsa?
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Anlaþýlacaðý üzere her þey (veya hiçbir
þey) göründüðü gibi deðildir. Sizleri
buraya getirmiþ olan þeyler ve duygularýnýz bunun ötesine geçmiþtir. Sizler
artýk farklýsýnýz ve bilgiler artýk
içinizdedir. Þimdi artýk gerçeði biliyorsunuz ve onun için de hiç beklemediðiniz
þekilde mutluluktan uçma hissine (öfori)
kapýlacaðýnýz bir yere gitmek için böyle
basit þeylere ihtiyacýnýz kalmamýþtýr.
Bunun yerine sizden sakin bir yerde oturup etrafýnýzda bir huzur halesi yaratma
hissini, vizyon ve rüya gördüðünüzde
ortaya çýkan hissi, size özen gösterildiði
ve sevildiðiniz hissini, vb. bizzat üretmeniz istenmektedir ve bunu yapabilecek
kapasiteniz var. Bunlarý kendi baþýnýza
yapabilirsiniz çünkü siz yaratýcý kaynaðýn
bir parçasýsýnýz ve þu anda mezuniyet
aþamasýndasýnýz. Bunu daha açýk ifade
edebilir miydim? Bu bilmeniz gereken
hususlardan sadece birisidir ve daha
baþkalarý da sýrada bekliyor.
Her Þey Hep Birden Olmaz
Üzerinde hiç konuþmamýþ olduðumuz
baþka þeyler de var. Sizler etrafýnýzdaki
her þey böyle olduðu için, her þeyin her
zaman doðrusal ve tekil olduðu
varsayýmýndan hareket ediyorsunuz.
Daha önce uyanmýþ bir ruh olgusundan
söz etmiþtik. Sizler artýk gerçekliðiniz
dýþýnda kalanlarla ilgili olarak size söylenenden daha fazlasýnýn olduðunu biliyorsunuz, Ruhsal çekirdeðiniz ile baðlantý
yaptýðýnýzda, bu çok kiþisel bir durumdur.
Siz yaratýcý kaynaðýn bir parçasýsýnýz.
Sizler artýk tetikte ve uyanýksýnýz, diðer
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potansiyellerin ve kiþisel bir Tanrý'nýn
inanýlmaz sevgisinin farkýndasýnýz. Artýk
her þeyin bir parçasý olduðunuzu idrak
ediyorsunuz.
Artýk bitmekte olan bu hafta sonunda
döngülerle ilgili derinlikli ve önemli bilgiler aldýnýz (Bilim insaný Gregg Braden
tarafýndan hazýr bulunanlara verilmiþ olan
bilgilerden söz ediliyor). Eðer dikkatinizi
toplayarak dinlediyseniz, döngülerin
sahip olduðunuz paradigmalara özgü
olduðunu anlamýþsýnýzdýr. Bir dünya
döngüsünün, kiþisel ruhsal döngülerin,
iklim döngülerinin, ekonomik döngülerin
ve hattâ edinmiþ olduðunuz yaþam tecrübeleri temeline dayalý bir kiþisel
döngünün varlýðý açýktýr ama yine de
Ruh'un varlýðýna uyanmanýz halinde her
þeyin kýsa sürede biraraya gelebileceði
gibi bir fikir var. Bunun doðru olmadýðýný
söylemem gerek. Sevgili varlýklar, iþler
böyle yürümüyor. Ýçrek enerjilere açýlmak için pratik yapmak ve geliþmeden
kaynaklanan bilgelik için zaman gereklidir.
Sevgiyi hissetmenize ve uyanmakta
olduðunuzu bilmenize raðmen pek çok
uyanan ruh sýkýntýlýdýr. Ruh'a bunlarýn
bedeninizde neden olduðunu soruyorsunuz. "Sevgili Ruh, senin varlýðýný
keþfettim. Senin orada olduðunu biliyorum ve sevgini hissedebiliyorum.
Uyandým, uyandým, uyandým. Tanrý
büyüktür ve ben doðru mu yaþýyorum.
Benimle ve hayatýmla ilgili böylesine
huzurlu olmamý saðladýðýn için sana
teþekkür ederim. Neden þu alýþkanlýktan,
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baðýmlýlýktan, huydan vazgeçemiyorum?
Sana inanýyorum ve sen bana yeni bir iþ
bulacaðýmý söylemiþ olmana raðmen
neden uygun bir iþ bulamýyorum?" Bu
aþamadan sonra insanýn önyargýsý yine
üstünlüðü ele geçirir ve kimseye görünmeden o karanlýk odaya girip neyi yanlýþ
yaptýðýnýzý sormaya baþlarsýnýz.
Her þeyin uyanýþýnýz nedeniyle oluþturulmuþ olan döngüler içinde doðru zaman
ve yerde gerçekleþeceðini anlayabilmek
için ne kadar sabýr gerekmektedir? Eðer
istedikleriniz çok erken veya çok geç
gerçekleþirse, iþler sarpa sarar. Tamam,
sizi duyduk ama uygun zaman ve zemini
bekliyoruz. Aslýnda kontrolun sizde
olduðunu ve dalgalar ve döngüler içinde
sizin durumunuza özgü zamanlamayý ne
kadar iyi anlayabilirseniz, o ölçüde rahatlayacak, doðru zamanda her þeyin geleceðini bilecek ve elinizde olanlar için
teþekkür edeceksiniz.
Odada þifa verilmesini bekleyen bir
sürü insan var. Ben onlarýn kim olduklarýný biliyorum. Þifanýn þu anda gelmekte olduðunu biliyor musunuz? Ancak, þifa
uygun þekilde gelmektedir. Baþka bir
ifade ile söylemek gerekirse, doðru
zaman geldiðinde tümüyle gelecektir. Bu
odada daha uzun yaþayabilmek için bir
alýþkanlýktan (baðýmlýlýk) kurtulmalarý
gereken 8 kiþi var ve onlara hitap etmek
istiyorum. Onlar bunun için çaba harcadýklarýný ama baþarýlý olamadýklarýný
söylüyorlar. Bunun bir zamanlama
sorunu olmasý mümkün olabilir mi?
Olaya bu perspektiften bakmayý denediniz mi acaba? Bugün söylenmiþ olanlarý
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iyi dinlediniz mi? Deðiþim için daha
uygun ve kolay olan zamanlarý ve
yaþamýnýzýn döngülerini incelediniz mi?
Astroloji ve numerolojide enerji
olduðunu anladýnýz mý? Vardýr ve nedeni
de bunlarýn sizin bir parçanýz olmasýdýr.
Astroloji ve numeroloji sizin bir
parçanýzý oluþturur ve size zamanlama ile
döngüler konusunda yardýmcý olurlar.
Size yýllar öncesinden manyetik aðýn
bilincinizin bir parçasý olduðunu söylemiþtik. Bilim manyetik aðýn bilincinize
tepki verdiðini ve sizin de bundan etkilendiðinizi söylemektedir. Manyetik að
ayný zamanda Güneþin helyosferinin bir
parçasýdýr ve helyosfer de tepki verir.
Baþka bir deyiþle, güneþ sistemi sizinle
baðlantý içindedir. Bu bilgiden sonra
astrolojinin neden iþe yaradýðýný artýk
merak etmiyorsunuzdur herhalde. Ýncelemeniz ve aramanýz gereken döngüler
vardýr. Þifa bulabilmeniz için daha uygun
ve iyi zamaný bilebilmek amacýyla
üzerinde konuþmakta olduðumuz hususlarý araþtýrýp incelediniz mi?
Döngüler Sabýr Gerektirir
Bazýlarýnýz kendilerine göre bolluk
açýsýndan uygunsuz olduðunu düþündükleri döngülerden kurtulmak için çabalayýp
duruyorlar ama endiþelerini de silkip
atamýyorlar. Bu konuda ilerlemenin çok
zor olduðunun farkýna varmýþ mýydýnýz?
Bir þey olur ve baþka bir þeyi sýfýrlar. Bu
konuda endiþelenmeye baþlarsýnýz ve bu
korku senaryosunun bir parçasý haline
gelir. Durumun kötüleþmesine neden olan
husus her þeyin dalgalar halinde geldiðini
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anlamamýþ olmanýzdýr. Korku yüzünden
Ruh ile baðlantýda kopukluk ortaya çýkar
ve bu da iþleri çok zorlaþtýrýr.
Her þey, her zaman doðru þekilde
biraraya gelemez. Ýlk yapýlmasý gereken
þeyin uyanmak olduðunu anlamanýz
gerekir. Uyanýþ olgunluðu yaratýr. Bunu
takiben olgunluk bir baðlantý yaratýr ve
bu sayede olaylarýn gerçekten de þekillendiðini ve gelecekte nasýl olacaðýný
görme yeteneði geliþir. Böylece bilgeliðiniz doðru þekilde ilerlemeye baþlar.
Yolda giderken olaylarla ilgili olarak
varsayýmlarda ve tahminlerde bulunursunuz ama daha sonra Ruh'un sizin için
daha iyi þeyler hazýrladýðýný fark edersiniz. Bir þey baþka bir þeye ulaþtýrýr ve
sonunda mezun olursunuz. Ýþ o zaman
baþlar. Aniden doðru zaman ve yerde
alýþkanlýklardan, baðýmlýlýklardan ve
sürekli boðuþtuðunuz bolluk sorunlarýndan kurtulmaya baþladýðýnýzý görürsünüz.
Bazýlarýnýz bir süre sonra geriye bakýp
"Amma da uzun sürdü!" dediniz. Onlar
aslýnda her þeyin zamanlamasýnýn
mükemmel olduðunu idrak edemedikleri
için durumdan memnun olmakla beraber
çok uzun ve yýpratýcý bir süreç olduðundan þikâyet etmekten de geri durmazlar.
O kadar uzun süreyle beklemenin bir
ceza olduðunu düþündünüz mü? Bunu
hak etmediðinizi düþündünüz mü? Eðer
durum böyleyse, Tanrý önünde deðersiz
olduðunuzu - kirli doðmuþ - öne süren
diðer ruhsal sistemlerin o doðrusal öðretilerini içselleþtirmiþ olduðunuz ortaya
çýkar. Siz bu kutunun içinde mi debeleniyorsunuz?
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Aranýzdan kaçýnýz vazgeçtiniz? Kimler
bardaðýn yarýsýnýn dolu, yarýsýnýn boþ
olduðunu söylüyorlar? Onlar aslýnda her
þeyin hazýr olduðunu ama doðru zaman
için bir süre daha geçmesinin gerekli
olduðunu anlamýyorlar. Bekleme süresi
sizin açýnýzdan ne zaman "fazla uzun"
olur? Peki, bu bekleme sürecinde sizler
ne yapýyorsunuz? Sinirli ve huzursuz
þekilde ayak parmaklarýnýzla tempo
tutup "Sevgili Ruh, ne zaman?" diyor
musunuz? Kýzgýnlýk emareleri var mý?
Belki de bu kadar uzun sürmesinin
nedenini anlayamadýðýnýz için öfke bile
söz konusu olabilir.
Size bir ipucu, bir sýr vereyim. Sizler
sabýrsýzlýk göstererek, korkunun sizi ele
geçirmesine izin vererek ve hattâ Tanrý'ya
öfke duyarak istediðiniz þeylerin yaratýlmasýnýn önünü týkýyorsunuz. Zamanlama
belki gelip geçmiþ olabilir ama o durumda baþka bir döngüde olacaktýr. Durum
böyleyse, o döngü süresinde de ayak parmaklarýnýzla tempo mu tutacaksýnýz
yoksa zihninizde her þeyin olmuþ bitmiþ
olduðu geleceði canlandýrýp, bolluk
içinde, saðlýklý ve arzu ettiðiniz þeylere
kavuþmuþ olmaktan dolayý kutlama mý
yapacaksýnýz? Biz sizlerin burada
kalmanýzý istiyoruz ve bunun yolu ve
yöntemini de deminden beri anlatýyoruz.
Sizler gerçeklik yaratýcýlarýsýnýz ama
bunu üç boyut paradigmalarý içine sýkýþýp
kalarak yapamazsýnýz. Yetiþtirilirken size
öðretilenler temeline dayalý olarak bunu
yapamazsýnýz. Disiplin ile cezayý ve size
Tanrý'nýn yolu olduðu öðretilen diðer
yöntemleri ön plana alarak yapmak söz
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konusu bile olamaz çünkü iþler böyle
yürümüyor. Bu söylediklerim sizi þaþýrttý
mý? Sevgili varlýklar, olay sizin
düþündüðünüzden daha karmaþýktýr ama
yine de aslýnda basittir. Uyanýp kendiniz
için þefkat ve sevgiyi keþfettikten sonra
bunlarý diðerleri için de kullanabilirsiniz.
Daha önce söylediðimiz gibi, ilk önce
kendinizi sevmeniz gerekmektedir. Bu
noktadan itibaren üstatlarda olduðu kadar
saf olan þefkat geliþmeye baþlar. Ýþte bundan dolayý insanlar size doðru çekildiklerini hissedecekler. Denge ve bilgelik
saklanamaz ve apaçýk görünür. Bunu
çevrenize yayarsýnýz. Gezegeni bu yolla
deðiþtireceksiniz. Olay þefkatle baþlayýp
bitmektedir. Þefkat çevrenizi öylesine
deðiþtirir ki, insanlar da bunu hissetmeye
baþlarlar.
Yeni Enerji, Yeni Aletler, Yeni Güç
Her þey deðiþiyor. Bir zamanlar size
içinizden konuþarak ve yüksek sesle
konuþmaya gerek olmaksýzýn içselliðinizle temas kurabileceðinizi ve bunu
birkaç kez yaptýktan sonra içselliðin dinlemeye baþlayacaðýný söylemiþtik.
Tamam ama bu eskidendi çünkü artýk
yüksek sesle konuþmanýn içinde üstat
enerjisi vardýr. Þimdi artýk yüksek sesle
konuþmanýn, ses dalgalarýnýn atmosfer
içinde hareket ettikten sonra kulaðýnýza
ulaþmasýnýn ve söylediklerinizi duymanýn
gezegenin tüm tarihinde olduðundan daha
güçlü ve etkili olduðu zaman gelmiþtir.
Enerji deðiþimi, manyetik deðiþim ve
söylediðimiz diðer þeyler nedeniyle kendi
bedeniniz üzerinde size çok daha büyük

güç veren yepyeni bir paradigma çýkmýþtýr ortaya.
Doðrunuzu yüksek sesle söyleyin,
gerçekte böyle olmasa bile üç boyutta
var olduðuna inandýðýnýz potansiyelleri
olumlayýn ve bunlarýn nasýl gerçekleþtiðini izleyin. Bunu ne kadar çok
yaparsanýz, o kadar daha gerçek olacak
ve o kadar daha hýzlý gerçekleþecektir.
Kendi döngünüzü ayarlama gücüne
sahip olduðunuzu biliyor musunuz?
Sizleri, olumlamalarý her gün tekrarlamaya davet ediyorum. Bunu hissedeceksiniz ve benim haklý olduðunu
bileceksiniz. Bu sanki enerjinin idman
yapmasý gibi bir þeydir. Ne kadar çok
söyler ve ne kadar çok duyarsanýz,
nöronlar o kadar daha fazla ve hýzlý
biraraya gelecek ve söylediðinizi
yaratacaktýr. Bunu anlayabiliyor
musunuz? Bir þeyleri idrak ettiðinizde
sizin malýnýz olur. Bu sizin kendinizle
birlikte üstünde olduðunuz bir dairedir
ve þimdiye dek hiç bu kadar güçlü
olmamýþtý. Ben ilk kez geldiðim sýrada
bu iþler bugüne kýyasla farklýydý, hattâ
on yýl öncesinde bile farklýydý. Ancak,
siz bunu hak ettiniz.
Size bu bilgileri yanlýþ bir þeyler
yaptýðýnýz için deðil, þu anda hazýr
ve elinizin altýnda olan yeni enerjiyi
geliþtirmeniz için veriyoruz. Buradan
geldiðinize göre deðiþmiþ olarak ayrýlmanýzý istiyoruz.
Ve öyledir
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