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Sevgili Dostlar
“Her þeyi Yapan’dan, her þeyi isteyiniz artýk siz. Ve aldýklarýnýzla
önce yaþamý zor olanlara koþunuz þimdi. Çünkü onlar almaya
hazýrdýrlar. Ve onlar aldýklarý kadar vermesini bilenlerdir þüphesiz.”
Bu sözleri okuyunca kendinizi yaþamý zor olanlardan deðil de, onlara
koþacak olanlardan görüyorsanýz eðer, diyeceklerimiz sizleredir öncelikle. Çünkü insan genellikle kendine acýmaya, sözlerde belirtilen önceliðin
hemen kendisinde olduðunu düþünmeye meyillidir. Oysa yaþamý zor
olanlara koþmaya gönüllü olanlar sýkýntý içinde olsalar bile bunu zorluk
olarak görmezler, sisli günlerin, dumanlarýn, kirli perdelerin ortadan
kalkacaðýndan ve huzurlu bembeyaz kýyýlarýn görüneceðinden emin,
onun için çabaya girerler. Evet, her zorluðun daha da zoru vardýr ve
hemen akla parasal yokluk ve sevdiklerini acý þekilde kaybetmek gelir.
Ama aslýnda en zoru unutulduðunu, býrakýlýverdiðini zannetmek,
hayýrdan uzak olduðunu hissetmek, sevgisiz ve acýmasýz ortamlarda
terkedildiðini düþünmektir. Ýçimizdeki sevgi gerçekse, gülmeyi unutmuþ,
gönlü kararmýþ kardeþlerimize ümit ýþýðý olalým. Bunun için önce o
ýþýðýn bizim içimizde olmasý, kaynaðýný bilgiden, sevgiden, inançtan,
güzelliklerden ve müzikten almasý gerekir. Gönlü kararmaya baþlayan
insanýn zamanla kaný da kararýp kurumaya baþlar çünkü. Öyleyse
karanlýðýn ve karanlýktakilerin kitleleri kontrol altýnda tutmak için
sarýldýklarý ipe raðbet etmeyelim, yani korkuya. Evrensel enerjiyle her
gün iç içe ahenkle yaþayanlar, günlerini iyi olarak, doðru olarak,
çalýþarak, bilgi peþinde koþarak ve severek geçirenler, kendilerine ait
olanlarla birlikte nelerden korunduklarýný, dikkat ederlerse farkedeceklerdir. Büyük kaynakla baðlantýmýzý bir kere kurduk mu, bilelim ya da
bilmeyelim, hayatýmýzdaki her þey sýrasýyla ve olmasý gerektiði gibi olur.
Elbet ki çaba ve seçimler bize aittir ve bilgimizle, inancýmýzla, dikkatimizle, sevgimizle ve gerçeðe olan baðlýlýðýmýzla her zaman deneniriz.
Ama þimdi yaþamý zor olanlara koþmanýn, ümitsiz, býkkýn, yorgun, yaralý
gönüllere bilgi ýþýðý, sevgi suyu, ümit ve neþe götürmenin, korkuya teslim
olmadan korkanlarýn yanýnda olma zamaný.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Bir orkestranýn
baþarýsý için
müzisyenlerin
çalacaklarý parçalarý
çok iyi öðrenmeleri,
yeter sayýda prova
yapmalarý, çalgýlarýn
belirli bir düzenle
yerleþtirilmesi gerekir.
Bunlarýn yanýsýra
baþarý için en gerekli
þart, müzisyenlerin
orkestra þefine tam
bir sevgi, itaat ve
disiplinle uymalarýdýr.
Dr. Refet Kayserilioðlu

Disiplin ve Düzenin
Hayatýmýzdaki Önemi

SEVGÝ DÜNYASI

ÖRNEKLER
Bu yazýmýzda çok önemli
bir konuyu incelemek istiyorum. Konunun iyice
aydýnlýða çýkmasý için önce
bazý örnekler üzerinde durmak faydalý olacaktýr.
Büyük bir orkestrayý ele
alalým. Soprano kemanlar,
alto kemanlar, viyolonseller
ve kontrbaslar, flütler,
trompetler ve trombonlar ve
diðer nefesli sazlar, davul
ve bateriler ve diðer vurmalý sazlar hepsi tam bir
düzenle yerlerine otururlar.
Onlarýn oturuþlarý seslerinden birbirine destek
olmalarýný saðlayacak ve
gölgelemelerini önleyecek
tarzda düzenlenir. Ayni
zamanda öyle otururlar ki
hepsi orkestra þefini kolayca görebilirler. Herkes
kendi çalacaðý kýsmý (partisyonunu) iyice öðrenir ve
þefin vereceði iþarete uygun
olarak tam zamanýnda çalar.
Bir saniye önce çalmasý
veya bir saniye sonra çalmasý bütün eseri bozar,
berbat eder. Orkestra bu
düzenli çalmayý saðlayabilmek için bir eseri tekrar
tekrar prova eder. Birçok
provalardan sonra her saz
nerede baþlayacaðýný,
nerede bitireceðini, hangi
tempo ile çalacaðýný bilir.
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Yine de devamlý göz ucuyla
orkestra þefini1n iþaretlerini
izler. Ýþte ancak böyle
düzenli bir çalma ile o eser
en mükemmel bir þekilde
uygulanmýþ ve o orkestra da
baþarýya ulaþmýþ olur.
Ünlü orkestralarýn hepsi
çalýþma disiplini ve düzeni
mükemmel olan, þefin
direktiflerini iyi anlayan ve
onlara tam uyan elemanlardan oluþur. Verilen vazifeleri en iyi yapmak için
çýrpýnan, vazifesini, iþini
ve birlikte çalýþtýðý
arkadaþlarýný seven, bilhassa orkestra þefini sayan ve
ona mutlak olarak itaat
eden elemanlardan kurulu
orkestra, þüphesiz en
baþarýlý orkestra olur.
BEDEN ÖRNEÐÝ
Ýnsan bedeni düzenli
çalýþmanýn ve disiplinin en
güzel örneðini verir.
Bedende birçok organlar ve
her organda binlerce hücre
var. O hücreler sinir lifleri,
besleyici ve artýklarý
toplayýcý damarlarla devamlý kontrol altýnda tutulur.
Her organdaki hücre, o
organýn görevlerini yapacak
bir yapýya sahiptir. Ve
organýn topyekûn görevlerini aksatmayacak bir tempo-

da çalýþmak zorundadýr.
Yani organýn idareci ruhundan (organizatörü) gelen
emirlere aykýrý olarak (ne
yavaþ ne de istenenden
hýzlý) çalýþmamalýdýr. Tam
istenen tempoda ve dozda
çalýþacaktýr. Bunu o organa
gelen sinir impulslarý ve
önüne kadar gelen gýda
ürünleri veya kanýn terkibi
yoluyla düzenler. Meselâ
karaciðeri ele alalým.
Karaciðere gelen sinir
uyaranlarý önce karaciðerin
tümüne birden gelir.
Karaciðer saðlýk durumuna
göre bu uyaranlara tam
veya eksik uyar. Tam
uyduðunu varsayalým, o
zaman ikinci faktör kanýn
birleþimindeki maddeler,
meselâ, yaðlar, karbonhidratlar, aminoasitler ve
kanýn asitlik, alkalenlik
dereceleri yine hücre çalýþmalarýný kamçýlar veya
yavaþlatýr.
Ýþte bütün bu karýþýk
iþlerin tam bir düzende
iþlemesi, o organýn görevini
en iyi bir þekilde yapmasýný
saðlar. Aksi halde görevde
bir takým noksanlýklar olursa, o noksanlýklar baþka
organlarý ve bütün bedeni
hasta etmeye baþlar.
Görüyoruz ki bir tek
organýn vazifesini iyi yapmamakta devam etmesi
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bütün bedeni hasta etmektedir. Buna meydan vermemek için bedende beyinden gelen emirlere mutlak
bir uyma vardýr. Ve her
organýn görevlerini düzenli
bir þekilde yapmasý için sýký
bir kontrol mekanizmasý
faaliyettedir. Herhangi bir
organ "Ben dilediðim gibi
iþ göreceðim" diyemez.
Beyin de göndereceði isabetli emirlerle organlarý tam
bir düzende tutmak zorundadýr.
Beyinden birbirini tutmaz
emirleri almaya baþlayan
organlarýn çalýþmalarý
bozulur. Giderek organlarda
beyne baþ kaldýran, düzenin
dýþýna taþan hücreler
türemeye baþlar. Böyle
hücrelere kanser hücresi
denir. Eðer bedenin gücü
ve beyinden gelen emirlerin
düzenli ve kudretli oluþu
saðlanabilirse kanser
hücreleri kolayca yok
edilirler. Aksi halde onlar
vücutta baþlarýna buyruk
olarak üremeye baþlarlar
ve bir gün bütün vücudu
istila edip ölüme götürürler.
Beynin birbirini tutmaz
emirler göndermesine ise
devamlý kuruntu, üzüntü,
korku ve endiþeler sebep
olmaktadýr.

BÝR KÝÞÝNÝN
HAYATINDAKÝ
DÜZEN
Bir kiþi ister iþ adamý
olsun, ister bilgisini artýrmak, yaþantýsýný geliþtirmek
isteyen bir kimse olsun,
isterse bir öðrenci olsun
mutlaka kendisine bir plân
yapmak ve o plâna uygun
olarak dilediði seviyeye
gelebilmek için çalýþmak
zorundadýr. Plânsýz ve
düzensiz yaþayanlar, dýþ
etkenlerin ve hayatýn zorlamalarýyla bir þeyler yaparlar
ama bu hiç bir zaman
onlarýn dilediði seviyede
olamaz.
Saðlam ve hýzlý bir
ilerleme veya insanýn
övüneceði bir iþ baþarmasý
ancak plâna, programa
baðlý düzenli bir çalýþmayla
gerçekleþebilir. Bir plânýn
ve programýn uygulanabilmesi için kiþinin kendisine karþý insafsýz ve
müsamahasýz olmasý gereklidir. Bir insan kendine
fazla merhamet ederse ve
tembelliðine fazla tâviz
verirse, onun bir plâný
uygulamasý imkânsýz olur.
Bir gün "yorgunum" der,
ikinci gün "baþýmda aðrý
var" der, üçüncü gün
"isteðim yok" der, bir baþka
gün "yarýn çalýþýrým" diye

kendini avutur. Böylece
zamanlar, aylar ve yýllar,
plânlanan þeyler yapýlmadan gelir geçer. Sonra
bir gün döner bakar ki, bir
sürü zaman boþa gitmiþ. O
zaman o kendine yaptýðý
merhametleri, tembelliðine
verdiði tavizleri unutur da
üzülür, ya kendine ya da
talihine iftiralar eder.
Allah insana akýl ve
birçok iþi yapabilme
gücünü vermiþtir. Bir üstün
seviyeye ulaþmak isteyen
kimse iradesini ve aklýný
hayatýnýn mutlak hâkimi
yapmak zorundadýr. O
zaman istenilen ve özlenilen hedeflere ulaþmak,
adým adým gerçekleþir.
Bulunduðumuz medenî
toplumlarda insanlarýn ilerlemesi ve yükselmesi için
birçok yardýmlar ve imkânlar vardýr. Elverir ki bir
insan yükselmeyi gönülden
ve devamlý istesin ve o
yöndeki çabalarýný hiç
eksiltmesin. Arasýra parlayýp sönen istek ve çabalar
hedefe ulaþmak için yetersizdir. Ýsteklerin devamlý
körüklenmesi, çaba ve
çalýþmalarý aksatacak
engellerle devamlý savaþýlmasý lâzýmdýr. Çünkü insanlarý hedeflerinden uzaklaþtýran pek çok sebep her
gün önümüze çýkar.
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Bir fabrika kurmuþ ve
onu gittikçe geliþtirmiþ bir
insan mutlaka gece gündüz
fabrikasýný, bir annenin yeni
doðmuþ çocuðunu
düþündüðü gibi, düþünmüþtür. Onu nasýl kuracaðýný, nasýl geliþtireceðini,
nereden para bulacaðýný,
borçlarý nasýl ödeyeceðini
düþünmüþ, düþündüklerini
hiç vakit geçirmeden adým
adým uygulamýþtýr. Baþka
türlü, bir iþ kurulup geliþtirilemez. Gece gündüz iþini
düþünmeyen, iþini evlâdý
gibi sevmeyen, o iþin
sancýsýný çekmeyen onu
yürütemez, asla geliþtiremez. Bu, ders çalýþan bir
öðrenci için de böyledir, bir
lisan veya baþka bir þey
öðrenmek isteyen kimse
için de böyledir. Devamlý
düþünecek, evlâdý gibi
sevecek, o iþin veya dersin
sancýsýný çekecek ve hiç
boþa vakit harcamaksýzýn
çalýþacak. Baþarýnýn yolu
budur.
HER YERDE
DÜZEN VE DÝSÝPLÝN
Bir toplulukta, bir þirkette
veya daha büyük bir
toplumda huzurun,
baþarýnýn ve mutluluðun
gerçekleþmesi için o
toplumun týpký orkestra ve
beden örneðinde olduðu
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gibi iyi bir þekilde organize
olmasý, teþkilâtlanmasý
gereklidir. Yani her üye
veya þirketteki her kiþi belli
bir görevi yapmak sorumluluðunu üzerine alacaktýr.
Onun görevini en iyi þekilde yapabilmesi için bütün
kudret, düþünce ve isteklerini seferber etmesi ilk
þarttýr. Görevini sevgiyle ve
daha iyisini yapmak hýrsýyla ele alacaktýr. Ýkinci
önemli þart, idarecilerden
gelen emir ve direktifleri
harfiyen uygulayacaktýr.
Çünkü idareciler, onun
göreviyle diðer kiþilerin
görevleri arasýndaki birliði,
ahengi ve yardýmlaþmayý
saðlamak zorundadýrlar.
Elbette idareci mevkiine
gelmiþ kiþinin, topluluðun
bütün iþlerini yukardan
görebilecek, onlar arasýnda
iyi bir uyum (koordinasyon) kurabilecek yetenekte
olmasý gereklidir. Ýdarecinin
þahsi kaprisleriyle ve kendi
çýkarýný düþünerek deðil,
mutlaka topluluðun genel
yararýný düþünerek hareket
edecek seviyede olmasý
þarttýr.
Bu durumdaki bir idareci
bazý yerlerde doðrudan
kendi saðduyusu ve aklýyla
hareket edecek, çok yerde
de arkadaþlarýnýn fikirlerini
almakta yarar görecektir.

Eðer herkesin gayesi topluluðun ilerlemesi, geliþmesi
ve baþarýlara ulaþmasý ise,
herkes düþünecek, baþtakine fikirleriyle ve tecrübeleriyle yardýmcý olacaklardýr. Ýdareci çevresinden
aldýðý fikirleri ve uyarýlarý
kendi aklýnda deðerlendirecek ve gerekli sentezi yaptýktan sonra kararýný verecektir. Artýk o kararýný
verdikten sonra bütün
tartýþmalar kesilecek,
herkes bütün gücünü seferber ederek kararýn en iyi
þekilde uygulamasýna
çalýþacaktýr.
Ýyi organize olmuþ, iyi
teþkilatlanmýþ toplum
demek bu demektir. O
toplulukta, çalýþan herkes
vazifesini ve sorumluluk
hududunu iyi bilir, verilen
emirlere harfiyen uyar.
Emir almayý, emre uymayý
gurur meselesi yapmaz.
Aslýnda emre uymanýn bir
olgunluk ve seviye iþi
olduðunu bilir. Baþýna
buyruk hareketi deðil, organizasyon içinde kendine
düþeni en iyi yapmasýnýn
kendisine ve topluluða en
hayýrlý olduðunu idrak eder.
Ýyi organize olmuþ topluluklarda iþler süratle ve
mükemmel görülür. Onlarýn
baþarýlarý daima büyük ve
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süreklidir. O toplulukta
bilgi, fikir alýþveriþi ve daha
iyiyi yapmak esas olduðu
için devamlý bir ilerleme ve
kendi kendilerini yenileme
vardýr. O topluluk, duran,
donmuþ bir teþkilât deðil,
canlý, dinamik, devamlý
oluþan ve geliþen bir teþkilâttýr. Ýyi organize olmuþ
topluluklarda fertler arasýndaki sürtüþme en az seviyeye indirilmiþ, onlar
arasýnda sevgi ve birlik
ruhu geliþtirilmiþtir.
Geri ve ilkel topluluklar
kolay organize olamazlar.
Onlar arasýnda düzeni ve
disiplini saðlamak ancak
kamçý ile zor kullanarak
mümkün olabilir. Böyle
zoraki kurulmuþ bir düzen
ve disiplin ise ilk fýrsatta
yýkýlmak kaderiyle karþý
karþýyadýr. Çünkü geri
topluluklarda henüz düzen
ve disiplin þuuru
geliþmemiþtir. Onlar bunun
zaruretini idrak edemedikleri için, korktuklarý, þu
veya bu sebepten çekindikleri için uyarlar. Ama meydaný ilk boþ bulduklarý
zaman ne düzen, ne de
disiplin dinlerler.

DEMOKRASÝ
DÜZENSÝZLÝK
DEÐÝLDÝR
Demokrasinin bazý ülkelerde yanlýþ anlaþýlýp yanlýþ
uygulandýðýna þahit olmaktayýz. Demokrasi asla
düzensizlik ve disiplinsizlik
deðildir. Herkesin kurulu ve
iyi iþleyen bir düzeni
keyfince bozmasý,
dilediðince baþkalarýnýn
hakkýna tecavüz etmesi
demokrasi deðil, bir
anarþidir. Demokraside
kiþiye oy hakký ve söz
hakký tanýnmýþtýr. Ona
serbest yaþama ve geliþme
imkânlarý saðlanmýþtýr.
Hürdür ama baþkalarýnýn
hak ve baðýmsýzlýklarýna
saygý göstermek þartýyla.
Dikkatle, incelenirse
gerçek medeni bir ülkede
düzen ve disiplin en iyi bir
þekilde saðlanmýþtýr. Düzen
ve disiplini bozanlara asla
hoþgörü gösterilmez.
Acýmadan ceza verilir.
Yaptýðý düzensizliðe ve
disiplinsizliðe piþman olacak þekilde caný yanar.
Hatalarýn ve suçlarýn
devamlý affedilmesi adet
haline gelen ülkelerde
disiplin, düzen ve devlet
otoritesi gittikçe bozulur.
Orada verilen kararlar
uygulanamaz. Her yýl

yeniden plânlar, programlar
yapýlýr, hiçbirisi de gerçekleþtirilemediði için kimsede
program ve plâna karþý bir
güven kalmamýþtýr. Bazen
gerçekten ümit veren, iyi
iþ yapabilecek bir kiþi çýkar
ortaya, bazý çok güzel iþlere
teþebbüs eder. Fakat ona
destek olmasý gereken
kiþiler, ya onun bilgi ve
görüþlerini kavrayamadýklarý için ya da kýskandýklarý
için ona çelme takmaya,
engel olmaya çalýþýrlar.
Çoðu zaman da olurlar.
Memleket sevgisi de
çoðunlukla lâftadýr. Düzen
ve disiplini benimsememiþ,
vazife namusunu kazanmamýþ ve iþini sevmeye
baþlamamýþ toplumlarda
demokrasinin uygulanmasý
bu yüzden güçlüklerle
karþýlaþmaktadýr.
Çeþitli çalkantý ve sýkýntýlarla dünyada insanlar ve
toplumlar gerçekleri öðrenir
ve benimserler. Öðrenecekleri en büyük gerçek de,
þüphesiz düzeni ve disiplini
saðlamak, iþini, birlikte
çalýþtýðý ve birlikte yaþadýðý
kimseleri sevmek zorunluluðudur.
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 29

Kuþbakýþý Ýsrailoðullarý ve
Peygamber ÝÞAYA
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

RABBÝN SÜREKLÝ
GÖZETÝMÝNDELER
"Gülyüzlülerden Ýbretler" yazý dizimde 20
aydýr Ýsrailoðullarýndan söz etmekteyim.
Serüvenleri 4000 yýl öncesinden, yani Hz.
Ýbrahim'den baþlamýþtý. Yüce ilâhi planýn
seçilen bir milleti, peþ peþe gönderilen
peygamberler ve reddi mümkün olmayan

mucizelerle onlarý tek bir Allah'a inandýrmaya, O'nun deðiþmeyen ahlâk kurallarýna
uygun yaþatmaya çalýþtýðýný görmüþtük. Bu
nedenle onlarýn tarihini, yaþadýklarý
serüvenleri öðrenmek ayný zamanda tanrýsal
eðitimin inceliklerine de vakýf olmayý
saðlýyordu bizlere. Yüce Rabbimiz onlarýn
eðitimini baþýndan sonuna kadar sürdüreceðini Tevrat'ta þöyle dile getirir:
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** Ey Yakup evi ve Ýsrail evinin bütün
artakalanlarý, ana karnýnda olduðunuz
zamandan beri yüklenip götürdüðüm ve o
zamandan beri taþýmakta olduðum sizler,
beni dinleyin: " Ýhtiyarlýðýnýza kadar ve ak
saçlý oluncaya kadar sizi ben yükleneceðim;
bunu ben yaptým ve ben taþýyacaðým. Evet,
ben yükleneceðim ve kurtaracaðým." Ýþaya
46/3-4
Yaradan sözünde durmuþ hem peygamber
hem kral olarak Davut ve Süleyman'la çok
üstün gayretlerle onlarý desteklemiþti. Bütün
bu eþi bulunmaz imkânlara raðmen,
Süleyman'dan sonra kendi hallerine
býrakýlýp, onlardan artýk bir eriþkin gibi
kendi yollarýný kendileri çizmeleri
istendiðinde cevaplarý, anýnda ayrýlýðýn
atýna binmek olmuþtu. Kuzeydeki Ýsrail
Devleti hemen putperestliðe, altýn buzaðýya
tapmaya yönelmiþti. Hallerine acýndýðýndan
yine de Ýlyas ve Elyesa peygamberlerle
desteklenmelerine raðmen bunun da
kýymetini bilememiþler, ikiye ayrýldýktan
200 yýl kadar sonra Asurlular'ýn elinde yok
olup gitmiþlerdi. Böylece 12 kabileden 10'u
tarihin karanlýklarýna gömülmüþ, güneyde
iki kabileden oluþan Yahuda Devleti
kalmýþtý. Yeruþalim'e, (Kudüs) Süleyman
Mabedine ve Ahit Sandýðýna sahip olduk-
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larýndan Musa þeriatýna göre yaþamada daha
avantajlý durumdaydýlar. Onlarýn serüvenlerinden ve Ýþaya peygamberden yazýmýn
ikinci bölümünde söz edeceðim.
Ýþaya öyle bir peygamber ki, mesajlarý ve
öngörüleri her devir için geçerli olduðundan
New York'taki Birleþmiþ Milletler Binasýnýn
duvarýndaki bir mermer levhaya onun þu
sözünü oymuþlardýr.
“Onlar savaþ baltalarýný gömecekler
Mýzraklarýný ise budama kancalarýna
dönüþtürecekler
Ulus ulusa karþý kýlýç kaldýrmayacak,
Öðrenmeyecek artýk savaþmayý”
Güneydeki devletin tamamen yok
olmadýðýný bugünkü Ýsrail Devleti'nin varlýðýndan kuþkusuz biliyoruz. Ve onlarýn
davranýþlarýnýn, þimdiki Ortadoðu bataklýðý
baþta olmak üzere dünyamýzda ne kadar
etken olduðu apaþikâr. Ve geleceðimiz için
de kuþkusuz böyle. "Geçmiþin süzgeci geleceðin tanelerini verir" öyleyse geçmiþten
ibret alýp geleceðe bilinçli adým atmak
vazgeçilmez bir ihtiyaç. Bu nedenle 20 ay
boyunca incelediðimiz Ýsrailoðullarý'nýn
serüvenini bugün yaþadýklarýmýzý ve geleceðimizi deðerlendirmek açýsýndan hýzlýca
yeniden hatýrlamakta
yarar
görmekteyim.
4000 yýl öncesinin peygamberi
Hz. Ýbrahim, tarih
boyunca
büyük savaþlara,
katliamlara sebep olan üç
büyük dinin de
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atasý. Tek Allah inancýný birliði ve beraberliði öðütleyen Hz. Ýbrahim aslýnda üçü için
de vazgeçilmez bir simge. Oðlu Ýsmail ile
Müslümanlarýn, diðer oðlu Ýshak ve torunu
Yakub (Ýsrail) ile Ýsrailoðullarýnýn ve Yakub
soyundan Ýsa ile Hristiyanlarýn atasý. Her üç
din de O'nun katýndan gelen bilgilerle oluþmasýnýn yanýsýra biyolojik olarak da yakýn
kardeþler birbirleriyle.
Hz. Ýbrahim'in Ýshak peygamberden
torunu peygamber Yakub'a Tanrý tarafýndan
verilen isim Ýsrail olduðundandýr ki, onun
12 oðlundan çoðalan insanlar tarih boyunca
"Ýsrailoðullarý" diye anýlmýþtýr. Babalarý
Yakub ile birlikte Filistin'de yaþarken,
küçük kardeþleri dünya güzeli Yusuf'u
kýskanýp kuyuya atmalarý ve onun kervancýlarla Mýsýr'a götürülüp esir olarak satýlmasýyla kaderleri baþtan baþa deðiþmiþti.
Yusuf kölelikten Mýsýr'ýn Firavundan sonra
en kuvvetli yöneticisi konumuna yükselmiþti. Ayný zamanda Rabbi tarafýndan
peygamberlikle onurlandýrýlýp Ýbrahim dinini yaymakla görevlendirilmiþti. Hz. Yusuf
Filistin'de kýtlýklarla boðuþan anne babasý ve
bütün ailesini Mýsýr'a yerleþtirerek onlara
yeni bir yaþam ortamý saðlamýþtý. Ýlk yýllarda onlar Mýsýr'ýn þerefli misafirleriydi. Ama
yüzyýllar akýp geçerken, önce ikinci sýnýf
insanlar ve sonra da Mýsýrlý zenginlerin
köleleri olarak çok kahýrlý bir hayata
mahkûm olmuþlardý. Bu kadar da deðil.
Hýzla çoðalmalarýndan dolayý ileride
baþlarýna belâ olurlar diye iki yýlda bir
doðan erkek çocuklarý öldürüyorlardý. (elBakara 2/49; el-A'râf 7/141; Ýbrâhîm 14/6;
el-Kasas 28/4)
Ýlâhi plândan habersiz her þey böyle akýp
gidecek sanýlýrken bebek Musa'nýn doðumu
sadece Mýsýr'ýn, Ýsrailoðullarý'nýn deðil, tüm
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dünyanýn tarihini deðiþtirecek çok önemli
bir kilometre taþý olmuþtu. Aslýnda öldürülecek bebeklerden biriydi o. Ama kader tam
tersini söylüyordu. Rabbinden aldýðý
vahiyle gözbebeði oðlunu bir sepetin içinde
nehire býrakýveren annesi gözyaþlarý içinde
kývranýyordu. Sepetten Firavun'un sarayýna
alýnan bebek ne güzel orada prens gibi
büyütülmüþ delikanlýlýk çaðýna gelmiþti. Ne
var ki, bir kavgada haksýzlýðý önlemek için
attýðý yumrukla yere devrilip ölen zorba,
olaylarýn seyrini yeniden deðiþtirmiþti.
Musa sarayda dünya olaylarýný öðrenmiþ,
þimdi de canýný kurtarmak için kaçýp gittiði
Medyen'de Þuayb peygamberin damadý
olarak manevi geliþmesini tamamlýyordu.
10 yýlýn sonunda Mýsýr'a dönerken, gece
karanlýðýnda Âlemlerin Rabbi ona ismiyle
hitap ederek onu ve aðabeyi Harun'u
peygamberlikle ve kavmini Mýsýr'dan çýkarmakla görevlendirmiþti. Aslýnda böylece
bitmez tükenmez, bin bir zorluklarla dolu
yeni bir yaþama sürükleniyordu. Öyle ya
kim elindeki bu ucuz, her pis iþe sürüklenen
esir ordusunu kolaylýkla býrakýr?!..
Firavunla yýllar süren mücadelede üst üste 9
mucizeyle onu bunaltýp izin kâðýdýný aldýlar,
Kýzýldeniz'den geçtiler. Ama sonrasý daha da
zor oldu. Kendilerine vaat edilen Filistin
ülkesine kavuþmak için 40 yýl boyunca
çöllerde dolaþýp durdular. Kalýn enseli zorlu
kavmi onu ve aðabeyisini her karþýlaþtýklarý
güçlükte hýrpalamakla kalmadýlar, bir ara
öldürüp Mýsýr'a geri dönmeyi bile
düþündüler. Onlardan biraz ayrýlýnca da
Allah'ý unutup elleriyle yaptýklarý Altýn
Buzaðý'ya tapmaktan geri durmadýlar.
Allah vaadinde durucudur. Musa içine
giremeden ancak bir tepeden müjdelenen
Filistin'i görmekle yetinmiþti. Ama onun her
hizmetine koþan Yeþu, peygamber olarak 45
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yýl boyunca her güçlüðe göðüs gerip daðlýk
yörelerde de olsa Filistin'de onlara bir yurt
saðlamýþtý. Yeþu'dan sonra da Rableri onlarý
yüzüstü býrakmamýþ 200 yýl boyunca
Samson gibi peþ peþe gönderilen
"Hâkimler" denen kudretli kiþilerin önderliðinde oralarda kalýcý olmalarýný, ulus
haline gelmenin ilk adýmlarýný atmalarýný
saðlamýþtý. Sonrasýnda yeniden peygamberlik dönemi baþlamýþtý. Çünkü þimdiki
komþularý kudretli Filistîler'le baþ etmek
onlar için neredeyse imkânsýzdý. Ahit
Sandýðýný bile ellerinden almýþlar nispet
yaparcasýna kendi mabetlerinde sergileyip
duruyorlardý. Neyse ki Rabbin kral olarak
seçtiði Saul'un benimsenmesinde, Samuel
peygamberin Ahit Sandýðýnýn geri
gelmesinin bir iþaret olacaðýný söylemesi
çabucak gerçekleþmiþti. Ahit Sandýðý
Filistîler'e uðursuzluk üzerine uðursuzluk
getirdiðinden býrakýlmýþ tekrar kendi ellerine geçmiþti. Ýlk krallarý Saul ne yazýk ki,
eline geçen bu kudreti, nefsine yenildiðinden iyi yönde kullanmamýþ ve sonu da hiç
iyi olmamýþtý. Samuel peygamberin
ölümünden sonra Filistîler'le bir savaþta
Saul üç oðluyla birlikte öldürülmüþ, halk
baþsýz kalmýþtý. Neyse ki Samuel peygamberin önceden gizlice hazýrladýðý Davut'un
krallýðý ele almasýyla, ülke sahipsiz kalmaktan kurtulmuþtu. Davut ve Süleyman kral
peygamberlerin 80 yýllýk yönetimlerinde
yaþanan olaylarý dergimizde yakýn tarihlerde sizlerle uzunca paylaþtýðýmdan bu
özette onlarý tekrarlamayacaðým.
ÝÞAYA PEYGAMBER
Hz. Musa'dan 500 yýl geçmiþ,
zamanýmýzýn ise 2700 yýl öncesindeyiz.
Kuzeydeki Ýsrail Devleti yýkýlýp yok
olduðundan, sadece iki kabileden güneydeki
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Yahuda Devleti kör topal da olsa yaþamýný
sürdürüyor. Ýki güçlü devlet Mýsýr ve
Asurlular arasýna sýkýþmýþ zaman zaman
onlara haraç vererek ayakta kalmaya
çalýþýyorlar. Baþ þehirleri Yeruþalim (Kudüs)
olduðundan Süleyman Mabedi ve Ahit
Sandýðýna sahipler. Bu nedenle kuzeydeki
Ýsrail Devletinde olduðu gibi putperest krallarý o kadar çok deðil. Ama zaman zaman
güçlü devletlerin putlarý ve geleneklerine
göre Musa þeriatýna sýrt çevirip dinlerini
deðiþtirenler de olmuyor deðil. Ancak þeriata baðlý kalanlarda bile 10 emri dinleyen,
ahlâk kurallarýna baðlý yaþayanlar çok azýnlýkta. Ne ibadet yaparlarsa yapsýnlar din
aslýnda için için çürümüþ ve çürümeyi de
sürdürmekte.
Yahuda Devletinde kral Ahaz ve Hýzkiya
döneminde yaþamýþ olan Ýþaya sözde deðil
özde dindarlýðý öðütleyen ve yaptýklarý kötü
iþleri baþlarýna kakarcasýna açýk seçik dile
getiren bir peygamber. Onlarýn oruçlarý,
kurbanlarý, ibadetleri deðildi önemli olan.
Zaten bunlarý yapmak o kadar da zor deðildi. Ama nerede doðruluk, dürüstlük, eþitlik,
fakirin, acý çekenin feryadýný duyup
yardýmýna koþmak? Böyle giderse Ýþaya'nýn
yaþadýðý dönemde yýkýlýp yok olmuþ olan
Ýsrail'in âkýbetine uðramazlar mýydý? Kral
Ahaz korkusundan gönüllü olarak Asur'un
himayesine girmiþ, hattâ onlarýn putperest
dinlerini uygulamaya, uygulatmaya bile
çaba göstermiþti. Neyse ki sonraki kral
Hýzkiya, Musa þeriatýna tam olarak baðlanmýþ, gelenekleri harfi harfine uygulamaya
baþlamýþtý. Ýþaya için bunlar iyiydi, gerekliydi ama asla yeterli deðildi. Asur tehlikesi
bütün þiddetiyle üzerlerindeydi. Yeruþalim'i
kuþatmýþlar halka Ýbranice sesleniyorlardý.
Ýþaya'nýn Rabbinden getirdiði talimatlarla
Asurlular'a teslim olmayan krala karþý halký
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kýþkýrtýyorlardý. Onlarý açlýkla, susuzlukla,
eza ve cefayla korkutup yýkýlan Ýsrail'i
örnek gösteriyorlardý. Hýzkiya için ölüm
derecesinde zor günlerdi o zamanlar. Ama
Rabbin vaatleri aynen gerçekleþmiþ, kuþatmacýlar aniden beliren bir salgýn hastalýkla
yerlere serilip, çekip gitmiþlerdi. Bu ve benzer mucizeler Ýþaya'yý hepsinin gözünde çok
yüceltiyordu ama o övgülerle, saygýlý
davranýþlarla tatmin olacaklardan deðildi.
Arada Rabbinden halký yüreklendirecek,
seçilmiþ bir ýrk olduklarýný yineleyecek
sözler getirmesine raðmen, ahlâki çöküntüyü vurgulayan ateþli hitaplarýnýn yanýnda
bunlar çok sönük kalýyordu. Hattâ bir ara
120 yýl kadar sonra gerçekten yaþanacak
olan Babil sürgünüyle ilgili öngörüde
bulunuyordu:
** Rab diyor: Ýþte günler gelecek ki senin
evinde olan her þey ve atalarýnýn bugüne
kadar biriktirmiþ olduklarý Babil'e
götürülecek ve bir þey býrakýlmayacak. II.
Krallar 20/17
Ýþaya sadece yakýn tarihte olacaklardan
deðil, þimdi bizlerin bile henüz yaþamadýðýmýz, hasretle beklediðimiz iyilerin
dünyasýnýn müjdesini de veriyordu
mesajlarýnda. Rabi Benjamin Blech Ýþaya'dan ve onun bu müjdesinden "Yahudi
Tarihi" kitabýnda þöyle söz eder:
"Bütün büyük peygamberler gibi Ýþaya da
sadece derin bir ruhani þevke deðil, keskin
bir siyasi sezgiye ve ideal toplum hakkýnda
engin bir görüþe sahipti. Mesajlarýndan
birçoðu zamanýnda onu dinleyenler kadar,
günümüze de çok uygundur. Ýþte iki örnek:
** Ulus ulusa karþý kýlýç kaldýrmayacak,
öðrenmeyecek artýk savaþmayý
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** Kurt kuzuyla yaþayacak, leopar da
oðlakla yatacak.
Savaþ olmayýnca vahþet ortadan kalkacak
þiddete karþý en hafif eðilim bile kaybolacak. Ýþaya bizlere imkânsýzý düþlemekten
dolayý utanmamamýz gerektiðini öðretti."
YAHUDÝLERÝN YILLIK DUASI
Blech tarih kitabýnda Ýþaya'nýn bir
hitabesinin Yahudileri tarihleri boyunca
nasýl etkilediðini þöyle dile getirir:
"Halka toplumun önceliklerinden söz etti.
Bir insanýn diðer bir insana karþý yükümlülüklerinin, bir insanýn Tanrý'ya karþý
yükümlülüklerinden üstün olduðunu belirtti. Konuþmasý öylesine güçlü idi ki,
Yahudiler her yýl "Yom Kipur" bayramýnda,
yýlýn bu en kutsal gününde bu hitabesinin
dualarýnýn odak noktasý olarak okunmasýna
karar verdiler. Her sinagogda okunan bu
mesajda Ýþaya Tanrý adýna bir açýklama
yapýyor ve oruç tutmanýn neden Tanrý'nýn
affýný saðlamayacaðýný anlatýyordu."
Yahudi toplumunun her yýl tekrarladýðý
Ýþaya'nýn Tanrý'dan naklettiði Tevrat 58/110'daki bu hitabesini sadeleþtirerek ve
kýsaltarak aktarýyorum.
** Yüksek sesle çaðýr, sesini boru gibi
yükselt ve kavmime günahlarýný ve Yakub
hanedanýn suçlarýný bildir. Her gün beni
arýyor, benim nasýl davranacaðýmý öðrenmek istiyorlar. Sanki doðruyu yapan ve
Tanrý'nýn emirlerini yerine getiren bir milletmiþ gibi benden yargý istiyorlar. "Ýþte
oruç tuttuk ve Sen niçin görmüyorsun?
"Ruhumuza neden acý çektirdik ve Sen bunu
neden dikkate almýyorsun" diye soruyorlar.
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Ýþte siz kavga ve çekiþme için ve kötülük
yumruðuyla vurmak için oruç tutuyorsunuz.
Kötülük zincirlerini açmak, boyunduruk
baðlarýný çözmek, ezilmiþ olanlarý hür
olarak koyuvermek, her boyunduruðu kýrmak, kendi ekmeðini aç olanla paylaþmak,
yurtsuz düþkünleri kendi evine getirmek ve
çýplaðý görünce üstünü örtmek benim
seçtiðim oruç bu deðil mi?
Yaradan katýndan gelen doðru
kurallarý her dönem için geçerlidir.
dan 1300 yýl sonra Kuran'daki
suresinde de yukardaki gerçek
sadeliðiyle aynen duyurulmaktadýr.

ahlâk
Ýþaya'Maun
bütün

** Gördün mü o dini yalan sayaný? Ýþte
odur yetimi itip kakan! Yoksulu doyurmayý
özendirmez o. Vay haline o namaz kýlanlarýn
ki, namazlarýndan habersizdirler onlar.
Ýkiyüzlülüðe saparlar, gösteriþ yaparlar. Ve
onlar kamu hakkýna/ yardýma, zekâta, iyiliðe engel olurlar.
KÝMLER ÝYÝLERÝN DÜNYASINI
HAZIRLAYACAK?
Her þeyi, hepimizi sevgisinden Yaratan
Âlemlerin Rabbidir ve adaletin örneðidir.
Hz. Ýbrahim'den baþlamak üzere bir ulusu
peþ peþe gönderdiði elçiler, habercilerle
desteklemesi aslýnda geçici bir ayrýcalýklý
davranýþtýr. Genelde amaç bütün insanlýktýr.
Ve insanlýðýn geliþmesi içindir bütün bu
emsalsiz gayretler. Her þeyin bir sonu
vardýr. Nitekim Ýþaya peygamber 65 bap 1.
âyette, gelecekte Rabbin sadece Ýsrailoðullarý'na deðil, onu sormayan aramayan
baþka milletlere de hitap edip: "Buradayým,
buradayým" diyeceðini sanki olmuþ bitmiþ
bir olay katiyetiyle þöyle ifade etmektedir.

** Beni sormayanlar tarafýndan
aranýldým. Beni aramayanlar tarafýndan
bulundum. Ýsmimle çaðýrýlmayan bir millete
"Buradayým, buradayým" dedim.
Ve Ýþaya'dan 700 yýl sonra Museviler içinden çýkan peygamber Ýsa, Musa þeriatýný
deðiþtirip, geliþtirmiþti. Havarileriyle Tanrý
sözlerini sadece Ýsrailoðullarýna deðil bütün
milletlere ulaþtýrmýþtý. Sonrasýnda Hz.
Muhammed'in mesajý aradan 100 yýl bile
geçmeden 3 büyük kýtada gönülleri
alevlendirmiþ, gelecekte Batý uygarlýðýna
temel teþkil edecek bilimsel gerçekler islâm
bilginlerinin 500 yýllýk büyük çabalarýyla
insanlýðýn hizmetine sunulmuþtu.
Bütün bunlar geçmiþte yaþananlarýn tam
bir fotoðrafý. Peki, bundan sonrasý nasýl olacak? Yaradan'ýn Tevrat'ta, Zebur'da ve Kuran'ýn Enbiya suresi 105. âyetinde "andolsun" diyerek vaat ettiði o iyilerin dünyasýnýn
yollarýný insanlýða kimler açacak?
Türlü hüner ve çýkarlarla aslýndan sapýp
bozulan dinlerden sonra bunun için doðrudan Yaradan tarafýndan seçilen bir topluluðun görevlendirileceði Kuran'ýn Maide
suresi 54. âyetinde açýkca ortaya konuyor.
Üzerinde derin düþünülmesi dileðiyle
yazýmý bu âyetle noktalýyorum.
** Ey inananlar! Ýçinizden kim dininden
dönerse þunu bilsin: Allah yakýnda öyle bir
topluluk getirecek ki, O onlarý sever, onlar
da O'nu severler. Onlar inananlara karþý
alçakgönüllü, inkârcýlara karþý onurlu ve
þiddetli olanlardýr. Allah yolunda büyük
gayret sarfederler, hiçbir kýnayanýn kýnamasýndan korkmazlar. Bu Allah'ýn
dilediðine yönelttiði bir lütûfdur.
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Filozof, Psikolog
Sufî Muhasibî
Güngör Özyiðit, Psikolog

Haris el- Muhasibî ve Seri er - Sakati ve Baðdat Tasavvuf Okulunun
kurucularý ve ilk temsilcileridir. Hallac'ýn da yaþadýðý bu devir, Ýslâm
düþüncesinin Rönesans'ýdýr. Massignon bu evreyi Batý'daki 15. yüzyýla
benzetir. Baðdat'a "Ana gibi yar, Baðdat gibi diyar olmaz" dedirten
aydýnlýk dönemdir.

uhasibî 8.- 9. yüzyýlda
yaþamýþtýr. Basra'da doðmuþtur. Ýlköðrenimini orada görmüþ, genç yaþta Baðdat'a
gelmiþtir. Zengin bir aileden geliþi iyi bir
öðrenim görmesini saðlamýþtýr.

M

Ýslâm kültürünün o parlak dönemindeki
disiplinler Kuran, Hadis, Fýkýh, Kelam,
Tasavvuf ve Felsefe idi. Muhasibî Ýslâm'da
felsefi düþünceyi baþlatanlarýn baþýnda
gelir. Onun bu çok yönlü eðitim ve yorumlarý çaðýný aþmýþtýr. Farklý düþünce ve
görüþleri zamanýnda anlaþýlamadýðý için
aleyhine kampanyalar yürütülmüþtür. Bu
yüzden hayatýnýn son on yýlýný herkesten
uzak bir yalnýzlýk kozasý içinde geçirir.
Öldüðünde cenazesinde dört kiþi vardýr.

Babasý öldüðünde býraktýðý yetmiþ bin
dinar mirasý, zenginlik kalbi bozar diye
reddetmiþtir. Muhasibî insaný somut bir
varlýk olarak beden, zihin ve ruh bütünlüðü
içinde ele alýr. Bir psikolog gibi
davranýþlarýný inceler, motivasyonunu
araþtýrýr. Bir filozof gibi bilgi teorisini irdeler, nasýl yaþanmasý gerektiði konusunda
ahlâk felsefesi yapar. Psikolojik ve felsefi
boyuta Sufî boyutunu da ekler. Ona göre
Sufîlik, kutsal alaný kavramak, kutsal olana
ulaþmak, kutsal olanla birleþmek ve o hali
yaþamaktýr. Bu gerçeði deneyimleyerek,
duyarak ve duyurarak yaþamaktýr. Onun
Tanrý, evren, insan, ruh, akýl, hayat hakkýndaki inançlarýnýn kaynaþýp oluþturduðu
bilime dayalý felsefi görüþler organik bir
bütün oluþturur.
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Davranýþlarýn kökenlerini
araþtýrýr, yaþanmasý
gereken hayat tarzýný
göstermeye çalýþýr. Ýnsaný,
ruh- beden bütünlüðü
içinde görür. Beden ruhun
taþýyýcýsý ve enstrümanýdýr.
Ýnsan beden sahibi bir ruh olarak gören,
duyan, konuþan ve düþünen bir varlýktýr.
Ruh, insanýn duyarlýlýðýný ve etkinliðini
saðlar. "Eðer insana bir diken batsa, acýyý
ruh ile duyar. Ruh bedenden çýktýðýnda,
beden ateþte yakýlsa bile acý duymaz" der.
Ölümü de "Ruhun bedenden ayrýlmasý"
olarak deðerlendirir.

Ýnsan tarihi bir varlýktýr. Bu, insanýn üç
boyutlu bir zaman içinde yaþamasý ve iþe
kendisiyle baþlamasý demektir. Çünkü
insan, kendisinden önceki insanlarýn
baþarýlarý içinde doðar; onlarý hazýr bulur.
Hazýr bulduðu bu kültür birikimiyle
hesaplaþýr. Onlarý akýl ve mantýk eleðinden
geçirerek, olumlu olanlarý alýr, negatif olanlarý atar. Eðer yapýcý ve yaratýcý yönünü
kullanabilirse söz konusu birikimin üzerine
yeni deðerler ekler. Muhasibî sürekli düþünen, içini ve dýþýný meraklý gözlerle
tarayan, bir takým sorunlarýn bilincinde
olan, onlara çözüm bulmaya çalýþan bir
düþünürdü.
ÝNSAN GÖRÜÞÜ
Onun ana konusu ÝNSANDIR. Hayat
içinde devinen, hareket eden insaný inceler.

Ýnsaný kendine konu edinen felsefi
antropoloji, insaný, baþarýlarý, yapýp ettikleri, ölüm bilinci ve dil yönünde ele alýp
inceler. Ona göre ölüm bilincine sahip tek
varlýk insandýr. Ýnsan, ölenleri görerek öleceðini bilir. Ama nerede, ne zaman, nasýl
öleceðini bilemez. Bunun bilgisi ona verilmemiþtir. Bu þekilde insan, nasýl olsa bir
gün varacaðý ölüme hazýrlanýr. Bu hazýrlýðýn gayreti içinde ölümü rýza ile karþýlar.
Ölüm bilinci insaný, ölüm sonrasýný düþünmek ve daha dikkatli yaþamak konusunda
uyarýr. Dünya tutkularýnýn boþluðunu ve
geçiciliðini gösterir.
Dil de insana özgü bir yetidir. Ýnsanýn
varoluþ koþullarýndan beridir. Ýnsan dýþ
dünya ile kurduðu bað ile elde ettiði bilgi
ve baþarýlarý dil ile saptar, kaydeder.
Böylece dil, insanýn baþarýlarýnýn ve tarihinin taþýyýcýsý olur.
Muhasibî, aklýn teorik yönü olarak
gördüðü anlayýþ yetisini (fehm) þöyle
tanýmlar: "Akýldan doðan diðer iki anlam-
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dan birisi, gerçek anlamýn doðruluðunu
kavramaktýr. O da doðadan ve vahiy yoluyla gelen bilgilerden her birini dile getirmedir." Muhasibî bu görüþüyle, düþünce ile
dilin birlikte ortaya çýktýðýný göstermektedir. Ýnsan diliyle aklýn varlýðýný ortaya
koyar. O yüzden "Ýnsanýn özü, sözünde
görünür" derler. Arap þairin dediði gibi:
Susmada aczin bir anlýk gizlenmesi
vardýr
Ancak insanýn aklýnýn görünmesi
konuþmasý iledir.
Muhasibî iyiliðin ve kötülüðün kaynaðýnýn insanda olduðunu belirterek þöyle
der: "Ýyiliðin ve kötülüðün kaynaðý sende.
En büyük düþmanýn, yaratýlýþýnýn kötü yönleri. En iyi dostlarýn ise, yaratýlýþýnýn iyi
yönleri olduðunu bil. Ve bunlarý birbirleri
ile karþýlaþtýr. Ve bil ki sen tabiatýn, benliðini tedavi etmekten sorumlusun."
Muhasibî, kendi yapýp ettiklerini kontrol
edip, gözden geçirerek nefis muhasebesi
yapar. Bunun yapýlabilmesi için de nefsin
sýnanýp, denenmesi gerekir. Ýnsan davranýþý,
iç ve dýþ etkilerin bir sonucu olarak ortaya
çýkar. Davranýþa kaynaklýk eden etkenler
tasavvuf terminolojisine göre, gönül, akýl,
nefis ve þeytandýr.
GÖNÜL
Gönül tasavvufta duyarlýlýðýn ve sevginin
merkezi olarak görülür. Kuran'da ise
insanýn yüce deðerlere yönelen yanýdýr.
Aslýnda buna ruh da diyebiliriz. Duyu
organlarý ile gelen dýþ etkiler öfke, kin,
þehvet, sevgi, merhamet gibi iç etkilerle
gönülde veya ruhta birer niyet ve tutum
halinde dýþ organlar ile dýþlaþýp davranýþa
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dönüþürler.
Muhasibî'ye göre Tanrý, organlarýn
aracýlýðý olmadan da insana bir takým
görevler yüklemiþtir: "Onlar da üçtür. 1.
Ýmana sarýlma 2. Peygamberi örnek alma
3. Kötülüklerden sakýnma. (Takva)"
Gönlün benimsediði bilme, bilenle bilinen arasýna kavramlarýn girmediði bir
bilmedir. Doðrudan deneyimleyip
hissedilen bir biliþtir. Muhasibî buna marife
diyor. Ýnsanýn korku ile ümit arasýnda
olmasý, kötülüklerden korkup çekinerek,
iyiliklere yönelmesi böyle bir gönül
duyarlýlýðýný gösterir. Ruhun doðrudan
eylemine kattýðý benimsenmiþ bilgidir bu.
Doðrudan doðruya elde edilen ve dile
getirilmeyen marifedir. Ve bu öðrenilip,
öðretilen bir bilgi deðil, görülüp, duyulup,
yaþanan bilgidir. Bir tür iç aydýnlanmasýdýr.
Duyumlar iyi veya kötü þeylerden gelirler. Bunlar gönlün insaný hem iyiye hem de
kötüye çaðýran davetçileridir. Kaynaklarý
nefis, þeytan ve akýldýr. Bunlarýn nereden
geldiðini bilmesi için, insanýn gözünü içine
çevirmesi, dönüp gönlüne bakmasý, durup
düþünmesi, nefis, þeytan ve akýlla ilgili bilgisi olmasý gerekir.
NEFÝS
Kuran'da nefis, insanýn tüm iç hayatý
anlamýnda kullanýlmýþtýr: “Ey huzur içinde
olan nefis!” (Fecr- 27) “Muhakkak ki
nefis, kötülüðü emreder.” (Yusuf-83)
Muhasibî'de nefis, insanýn içgüdü
mekanizmasý ve eðilimler toplamýna verilen addýr. Yani dünya ile ilgili isteklerin
toplamýdýr. Ve nefse hâkim olmak için onu
tanýmak gerekir. Muhasibî nefis için üç ana
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eðilim saptar:
1. Gaye olarak kurtuluþu istememe niyeti
yoktur. Ama kurtuluþa giden yol ona zor ve
aðýr gelir.
2. Yok olmayý (helakini) istemez. Ama
yok oluþa götüren þeyleri hafife alýr.
3. Nefis daima anlýk hazlarý ve rahatý,
gelecekteki sürekli haz ve rahata tercih
eder. "
Muhasibî nefsi, sonsuz ve hesapsýz istekten kaynaklanan ihtirasýn çýkýþ yeri olarak
görür: "Bir þeyin en kötü yönü nefistir.
Nefsin nefsi hevadýr. (Boþ istekler).
Hevanýn nefsi de þehvetlerdir."
"En büyük düþmanýn iki tarafýn arasýnda
kalan nefsindir" sözünü kulaðýna küpe
yapar.
Freud ile baþlayan "Derinlik Psikolojisi"
bu gerçeðe þöyle ýþýk tutar:
Alt ben hazza yönelir
Arzu eden ister
Üst ben deðerleri gözetir
Dur bakalým der frenler
Arada kalan ben hakem olur
Ýkisini uzlaþtýrmayý dener.
Sufi eðitiminde nefis terbiyesi konusunda
ortak bir görüþ vardýr: Nefsi açlýk, az uyumak, az konuþmak ve rahattan uzak bir
yaþama ile yola getirmek... Uygulanan
eðitim metodu maddi ve bedenle ilgilidir.
Zira hazza yönelik eðilimlerin kaynaðý
bedendir.
Muhasibî bu konuda þunlarý söyler:
"Açlýk nefsi kýrar, tokluk ise taþkýnlýðýný
ayaklandýrýr. Gam ve hüzün kuvvetini açlýk-

ta bulur. Gam ve hüzünde açlýða karþý bir
kuvvet vardýr. Gam ve hüzün þehvete raðbeti keser."
O nedenle esas olan nefsi öldürmek
deðil, onun enerjisini iyiye kanalize etmektir. Muhasibî'yi dinleyelim:
"Ýnsana düþen nefsi ile mücahede (iç
savaþ) ve nefsini hevasýndan (boþ istek ve
heveslerden) alýkoymasýdýr. O (yani insan)
yaratýlýþýný deðiþtirip, melek tabiatlý olmakla görevli deðildir."
Ýnsanýn nefsine yenik düþmemesi için de
þunu öðütlüyor: "Bu iki türlü olur. 1)
Ýnsanýn hevasýna ve þeytanýn çaðýrdýðý
þeylere karþý direnmesi 2) Sabýr ve tahammül göstermesi."
Muhasibî buna "Nefsi Tutma" diyor.
Bunun için aceleciliði býrakmalý (acele iþe
þeytan karýþýr). Bir davranýþta bulunmadan
önce sabretmeli ve enine boyuna düþünmeli.
Nefsin Tanrý buyruklarýna karþý gelmesi
ve dünya sevgisi ve tembelliðindendir. Ona
hâkim olmak, onu bilmekle gerçekleþir:
"Kardeþim nefisini bil. Onun durumlarýný
iyiden iyiye gözden geçir. Dikkatle gözetle,
niyetini araþtýr ve denetle. Çünkü senin
ondan baþka nefsin yoktur." Ne demiþ Hz.
Muhammed: "Nefsini bilen Rabbini bilir."
ÞEYTAN
Muhasibî'nin düþüncesinde insaný etkileyen kaynaklardan biri de vesvese veren
yani þeytandýr. Þeytan, insanýn doðrudan
sapmasý ve þaþmasý için bütün gücünü kullanýr. Ýnsan için gerçek bir düþmandýr.

SEVGÝ DÜNYASI

Ýnsana etkisi nefis aracýlýðýyla, nefsi kullanarak olur. Bu anlamda nefis, þeytanýn
avukatlýðýný yapar.
Þeytan insanýn dýþýnda bir varlýk olup,
negativiteyi temsil etmektedir. Ve insana
yakýnlýðý, damarlarda dolaþan kan gibidir.
Þeytanýn insana etkisi, ona vesvese vermesi
ile gerçekleþir. Bunu da ya doðrudan
þaþýrtýcý ve saptýrýcý bir düþünce göndererek
ya da birini bunun için kullanarak, onun
aracýlýðýyla ayartarak yapar. Kuran bu iþ
için þeytana Kýyamet gününe deðil, Din
gününe kadar mühlet verildiðini bildirir.
Þeytanýn nefis aracýlýðýyla insana vesvese
vererek insaný etkilemesi üç yönde olur:
"1. Ýyi bir davranýþtan onu alýkoymak
2. Kötü bir davranýþý ona güzel göstermek
3. Onu gaza getirerek kötüyü ele ve dile
indirmesini saðlamak."
Ýnsan, þeytana karþý nasýl aymazlýktan
uzak, uyanýk ve tetikte olarak, onun
vesvesesinden kurtulur?
Muhasibî bunu bilgiye dayandýrarak
þöyle der: "Þeytanýn sana olan düþmanlýðýný tam olarak bilirsen bu bilgin seni
onunla savaþmaya götürür. Onun delillerine karþý deliller bulursun. Ve ona uymakta
duyduðun hazdan daha büyüðünü onunla
savaþýp ona uymamakta bulursun."
Þu da var ki, insan mutlak surette þeytaný
kendinden uzaklaþtýrýp, yakasýný ondan kurtaramaz. Þeytan son nefesimize dek bizi
þaþýrtýp saptýrmak için nöbettedir. Bu da
insanýn sürekli olarak ona karþý uyanýk ve
tetikte olmasýný gerektirir. Þeytandan
korunmanýn en etkili yolu, Yaradan'a
sýðýnmak, O'nun buyruklarýný gözönünde
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bulundurmak ve O'nun kullarýna sevgi ile
hizmet etmek. Ýçimizde vesvese verene
boþluk býrakmamak. Gönlümüzü Yaradan
ve insan sevgisiyle doldurmak. O'nu
anmak, doðruda ve iyide olmak, vesvese
verenden gelen etkilere karþý uyanýk
olmayý saðlar.
AKIL
Genel kanýya göre baþka hiç bir düþünür
akýl üzerinde Muhasibî kadar dikkatle durmamýþtýr. Ona göre akýl, doðuþtan gelen bir
kabiliyettir. Tanrýsal bir armaðandýr. Ve
bilgi akýldan doðar.
Muhasibî aklýn bizi aydýnlatan bir ýþýk
olduðunu þöyle özetler: "Akýl, Allah'ýn bir
kabiliyet olarak içimize koyduðu bir ýþýktýr.
Gönülde bir ýþýktýr; týpký gözdeki ýþýk gibi,
o görme duyusudur. Akýl gönülde bir ýþýktýr.
Görme gücü de gözde bir ýþýktýr."
Akýl, beraberinde özgürlük ve sorumluluðu getirir. Ve bize görev yükler: "Ýnsan
varlýðý bir birleþimdir. Bu bütün içinde akýl
da bir unsurdur. Ve aklýn bu bileþim içindeki varlýðý, insanýn Tanrý tarafýndan bir
vazifeler varlýðý ve bu vazifelerinden
sorumlu olmasýný istemesindendir."
Muhasibî aklýn teorik tarafýna "anlayýþ
kabiliyeti" der. Çünkü anlamak ve dile
getirmek (beyan) akýldan meydana gelir.
Akýl, algýlarý anlamlý bir yapý halinde
kavramlaþtýrarak anlaþýlýr hale getirir. Aklýn
varlýðýna iki kanýt vardýr. Muhasibî'ye göre:
"Aklýn varlýðýna kanýt ikidir. a) Tabiat b)
Tanrýsal bildiriler. Doðadaki düzenin ve
yasalarýn, Tanrýsal bildirilerin her ikisinin
akla uygun upuygun oluþu aklýn varlýðýna
ve Tanrýsallýðýna iki kanýttýr. Aklýn delile ve
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delilin de akla uygunluðu bunu gösterir."
Aklýn bilgi elde etmesi þöyle bir süreçte
gerçekleþiyor: 5 duyu ile elde edilen
duyumlar akla geliyor ve orada iþleniyor.
Öylece bilginin hammaddesi olarak gelen
duyumlar orada iþleniyor ve bilgi oluþuyor.
Böylece akýl, bilginin hem kaynaðý hem de
kaydedildiði yer oluyor. Akýl 'baðlamak'
anlamý iþte buradan geliyor. Ýnsanýn bir
vazifeler varlýðý olmasý akla bir sorumluluk
yüklüyor. Ve insana ahlâki bir kimlik
kazandýrýyor. Burada aklýn pratik yaný
ortaya çýkýyor.
Muhasibî aklýn pratik olarak nasýl kullanýlmasý ile ilgili ahlâki gereklilik yasasýný
aklýn kendisinde deðil, aklýn varlýðýna delil
olan Tanrýsal bildiride yani vahiyde bulur.
Ve buna 'görme', 'bilme' anlamýna 'basiret'
der.
Aklýn pratik yönü olan basirette insan
neyi görüyor? Dünya ve ahirette yararlý ve
zararlý þeylerin büyüklüðünü doðrudan
biliyor (marife). Allah'ý düþünmek de buna
dâhil. Ýnsana doðrunun ve yanlýþýn
ölçeðinin bildirilmesi ve insanýn bunu
bilmesi, þükredilecek bir bilgeliktir.
Muhasibî'ye göre Allah'ý düþünmeden,
Allah'a imanýn bilincine varmadan, ahlâki
ideali gerçekleþtirmek mümkün deðildir.
Allah'ý düþünen O'nun buyruklarýný yerine
getirir. Emirlerini yerine getirdikçe de
Allah'a imaný ve baðlýlýðý artar.
AHLÂK ÖÐRETÝSÝ
Ýnsana aklý ile birlikte verilen inisiyatif
ve özgür irade, insaný ahlâki yönden
sorumlu kýlar. Akýl Muhasibî'de insan
kabiliyetlerinden biri olduðu kadar en

önemlisidir de. Muhasibî ahlâkýnýn merkezi
otoritesi Tanrý'dýr. Ahlâklý olma, Tanrý
otoritesine boyun eðme (teslimiyet), isteyerek O'na uymadýr. Tanrý'nýn iradesi vahiyle
söze dökülmüþ olarak insan idrakine sunulmuþtur. Ahlâklý olmak, insanýn Tanrýsal
buyruklara akýl yoluyla inanýp baðlanmasý
ile gerçekleþir.
Muhasibî ahlâkýn teorik temelini Kuran
ve Hadislerde bulur. Ona göre aklýn pratik
yönü, yani basiret, ahlâki ilkeler koymaz;
dünya ve ahirette faydalý ve zararlý þeylerin
deðerlerini görür, duyar, bilir. Öncelikle
vahiy verileri bu kapsama girer. Ancak
vahiy verilerini de deðerlendiren, anlayan
ve akla uygunluðunu gören yine akýldýr. Ne
var ki Tanrý, ahlâk deðerlerini vahiy yoluyla belirlemiþ, insana bu deðerlerin geçerliliðini üzerine herhangi bir düþünce yürütme
hakký tanýmamýþtýr. Ayrýca insaný ilâhi
denetim dýþýnda býrakmamýþ, ona her yaptýðýndan sorguya çekileceði bildirilmiþtir.
Bütün þartlara raðmen, insana kayýtsýz bir
hürriyet verilmemiþtir.
Muhasibî özgürlüðü, insanýn aklý oranýnda bir seçim yapma özgürlüðü olarak ele
alýr. Ve onu hoþ karþýlar:
"Ýnsanýn Allah'a baðlýlýðý seçmesi þifa,
gönül üzerine bir serinlik ve basiret (pratik
akýl) için bir ciladýr."
NÝYET VE ÝRADE
Onun daha çok üzerinde durduðu irade
ve niyettir. Ýradeye baþýboþ bir özgürlük
yüklemez. Ýradeyi bilgiye dayandýrýr ve
ondan türetir. Bilgi ise insanýn doðuþtan
beraberinde getirdiði bir unsuru deðil,
kendi yaþantýsý sonucu elde ettiði bir
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baþarýsýdýr. Bu da insaný özerkliðe götürür.
Ýnsan iradesini bilgiye dayatan Muhasibî,
bu görüþüyle sebep sonuç örgüsünü kendi
bilgisine býrakýyor ve etkinliðini de kendi
bilgisinden türetiyor. Bu durumda irade,
bilgide insana verilmiþ olan durumlardan
birini isteme, birini diðerlerine tercih etme
olarak ortaya çýkýyor. Böylece irade
davranýþ oluyor. Burada Muhasibî araya
giriyor ve þunu diyor: "Bil ki davranýþý
istemen (irade) davranýþtýr. Ýstemen
üzerinde düþün ve dýþta görünen davranýþýna baktýðýn gibi, içinde görünmeyen
iradene de bak ve gör."
Muhasibî insanýn iradesinin zayýflýðý
karþýsýnda kaygýsýný þöyle belirtiyor: "Ben
insanlardaki marife (basiret) azlýðýndan ve
irade zayýflýðýndan korkuyorum."
Ýnsan varlýðý içinde içgüdü ve eðilimlerin, bencil duygularýn, yani nefsi arzu
gücünün karþýtý frenleyicisi iradedir. Ýnsan
irade gücü ölçüsünde egoist duygulara ve
nefsine hâkim olur.
Muhasibî iradeden sonra niyet üzerinde
önemle durur. Hz. Muhammed'in "Ameller
(davranýþlar) niyetlere göredir" sözünü
anýmsattýktan sonra, niyetin tanýmýný verir:
"Niyet, insanýn bir amaca göre davranmayý
istemesidir. Ýster bunu Tanrý için istemiþ
olsun, ister ondan baþkasý için istemiþ
olsun. Çünkü niyet iki gaye içindir.
1)Davranýþý yapmaya niyet 2) Bu davranýþý
amaçlardan birisi için yapmaya niyet."
Muhasibî þöyle bir benzetme ile durumu
somutlaþtýrmaya çalýþýr: "Ýnsan karanlýk ve
yaðmurlu bir gecede yol alan bir yolcuya
benzer. Böyle bir gecede yolculuk yapan
insanýn elinde feneri yoksa gözleri, eðer
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gözleri saðlýklý deðilse elindeki fener, kendisine yarar saðlamaz. Her ikisine de sahip
olduðu halde ayaðýný basacaðý yere bakmaz ve ayaðýný nereye koyacaðýný durup
düþünerek bulmaz ise, ne saðlýklý gözü ne
de elinde feneri olan insan gibidir. Burada
sýhhatli göz akýl, fener bilgi. Durup
düþünerek ayaðýný basacaðý yeri bulmak
akýl ile düþünmek; bilgi ile aydýnlanmak ve
kendisine gelen duyum ve düþünceleri
Kuran ve sünnetin ölçüsüne vurmaktýr."
Muhasibî Ýslâm kültüründe ilk kez
"Aklýn kazanýlmasý" terimini kullanýr.
Akýl doðuþtan getirdiðimiz bir yetidir ama
bilgi edinme, arýnma ve kendini geliþtirme,
cehit, çaba, emek isteyen bir iþtir. Bu da
aklý çalýþtýrmak demek olan düþünme,
okuma, dinleme, meraklý bir araþtýrma,
gördüklerimizden ibret alma ile gerçekleþir.
O nedenle kazanýlmýþ akýl, kazanýlmýþ
tecrübe, bilgi ve bilgelik anlamýna gelir.
Muhasibî akla çok deðer vermesine
karþýn, akýl ile etik yasalar koymayý, ahlâk
yasalarýný filozof Kant gibi akýldan türetmeyi sadece akla dayanýp güvenmeyi benimsemez. Bu konuda vahiy yoluyla gelen
bilgiye öncelik tanýr.
Davranýþlar niyetlere göre deðerlendirilir.
Burada niyet ve irade iç içe, birlikte
gerçekleþirler. Ona göre davranýþýn iki yüzü
vardýr: Psikolojik alanda süregelen iç yüzü,
organlar aracýlýðýyla görünen dýþ yüzü, yani
davranýþlar. Davranýþýn iç yüzünü niyet ve
irade belirler. Ýnsan, davranýþýnýn iç yüzünü
düzeltirse dýþ yüzünü de düzeltmiþ olur.
Çünkü Yunus'un dediði gibi insanýn içinde
ne varsa, dýþýna o sýzar. Bu yüzden
davranýþýmýzý deðiþtirmek için, içimizde
onu doðuran niyet ve iradeyi deðiþtirmemiz
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gerekir.
Ýslâm ahlâký yükümlülük-niyet-sorumluluk üzerine kurulmuþtur. Yükümlülük
insanýn bir vazifeler varlýðýnýn farkýna varmasýdýr. Niyet, insanýn bir iþi bir niyetle
yapmayý isteme iradesidir. Böylece insan
yaptýðý her davranýþýnýn sorumluluðunu
almýþ olur. Bu durumda iyi niyet nedir?
Yaradan'a duyulan sevgi ve saygýyla, O'nun
rýzasýna uygun yapýlan hareketlerdir. Ne
var ki bencil eðilimler, niyetin saflýðýný bozar. Bu eðilimlerin en baþta geleni riyadýr.
Riya, bir davranýþý Tanrý rýzasý için deðil de
gösteriþ için, desinler diye, kendini öne çýkarmak için yapmaktýr. Bir iþi Tanrý sevgisi
ve saygýsýndan dolayý deðil de, bir baþkasýna baðlý çýkarý için yaptýðýndan Tanrý yerine baþka bir þeyi koyduðundan, riya Tanrý'ya ortak koþma olarak örtülü bir þirktir.
Riyadan kurtulmanýn formülü, yaptýðýný
Tanrý için yapmak, O'nun bilmesiyle yetinmek, insanlarýn ne diyeceðinden çok,
Yaradan'ýn yargýsýna önem vermek ve
baþkasýnýn elindekine göz dikmek yerine,
Allah'ýn verdiklerine rýza göstermek.
Niyetin saflýðýný bulandýran ikinci egoist
eðilim kibirdir. Kibirde "Ýnsan olma þerefini" taþýyan insanlara karþý sevgi ve saygý
duymama vardýr. Tanrý, yeryüzünde kendisini halife kýldýðý insaný, kendisinden
sonra sevgi ve saygýyý en çok hak eden bir
varlýk olarak görmüþ ve göstermiþtir.
Peygamberin dediði gibi "Hakký kabul
etmemek ve insanlarý küçük görmektir".
Muhasibî, kibrin bilgisizlikten kaynaklandýðýný belirterek þöyle der: "Kibrin
aslý insanýn kendi deðerini bilmemesidir.
Eðer insan kendi kadrini bilmez ise, büyük-
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lük duygusuna kapýlýr." Böyleleri gönüllerindeki ululuktan dolayý hem Tanrý
buyruklarýný getiren peygamberlere karþý
çýkar hem de ayný özden varedildiði insanlarý küçük görür.
Kibrin ilacý Yaradan'ýn büyüklüðü
önünde küçüklüðünü fark etme, O'nun
buyruðuna boyun eðme ve büyüdükçe
küçülme erdemi olarak tevazudur. Bu ayný
zamanda O'nun önünde secde etmenin
derin anlamýna ermedir.
Tevazu, kibrin karþýtý olarak Tanrýya ve
tek tek insanlarýn taþýdýðý insan olma þerefine duyulan sevgi ve saygýdan kaynaklanýr. Buna en baþta insanýn kendine karþý
duyduðu saygý da dâhildir. Ýnsan, kendine
duyduðu saygýyý yitirdiði an kibre düþer.
Kendi deðersizlik duygusunu baþkalarýna
yansýtarak, onlarý hor ve hakir görerek,
kendi aþaðýlýk duygusunu örtmeye çalýþýr.
Tevazu hem Tanrý'ya hem insana sevgi ve
saygý içerdiðinden katýksýz, salt iyiliðin
gerçekleþtiði bir davranýþtýr. Tevazu baþka
gönüllere girmenin de en kestirme yoludur,
zira küçük gönüller ancak küçülmesini
bilenlerden yardým ve hizmet alabilirler.
Muhasibî "Ýyinin içeriði, iyi davranýþýn
kaynaklandýðý þey nedir?" diye sorar ve
yanýtýný yine kendi verir: "Tek bir ahlâk
yasasý vardýr: Allah'a sevgi ve saygýdan
dolayý davranýþta bulunmak. Ýnsana sevgi
ve saygýyla hizmet etmek."
Yaradan'a inanç ve gönülden baðlanma,
yarattýklarýna sevgi ve hizmet ahlâkýn
temel yasasý ve sözün hasý. Ýþte gerçek din
bize bunu öðütler.
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Hermetizm ve
Temel
Ýlkeleri
Nihal Gürsoy

Kökeni eski Mýsýr'a inen
kadim ve ezoterik bir gizem
öðretisi olan Hermetizmin
modern bir yorumu olarak
tanýmlayabileceðimiz "
Kybalion" adlý anonim
bir yeraltý klasiðinden
yararlanarak baþladýðýmýz
bu yazýda Hermetizm ve
onun temel ilkelerinden
söz edeceðiz.

HERMES VE ÖÐRETÝSÝ HAKKINDA
Her þeyi gören zihin vasýtasýyla,
Þahitlik ettim bizzat
Göklerin görünmez yüzüne,.
Ve tefekkür yoluyla eriþtim,
Hakikat bilgisine.
Ýþte bu biliþle yazýyorum tüm bu mýsralarý.
Bedenimden kurtulup,

Resim: Hermes Trismegistus, Johann Theodor de Bry

Düþüncelerimle uçtum.
Engin ve sýnýrsýz bir varlýk seslendi bana,
"Hermes, ne arýyorsun?
Ben, tek tanrý Athon'un düþünceleriyim.
Seninle her zaman her yerde."
Bir anda açýldý hakikat,
Gördüm sýnýrsýz görüntüyü,
Her þey ýþýðýn içinde eridi.
Sevgiyle bütünleþti.

22
Yukarýdaki mýsralar, Hermes'in yazdýðý
kabul edilen Corpus Hermeticum'dan alýnmýþ
olan Hermes'in mýsralarýdýr. Hermes, okültizmin merkezindeki büyük güneþ olarak
açýklanýr ve yüceltilir. Mýsýr'ýn ilk dönemlerinde yaþamýþ bulunan Hermes, "üstatlar
üstadý" diye çaðýrýlýrdý. Üç kere yüce Hermes
anlamýna gelen "Hermes Trismegistus" da
denilirdi. Üç kere yüce denmesinin nedeni
ise, hem rahip hem öðretinin kurucusu ve
bilge hem de kral olmasý nedeniyledir. Bir
anlamda da, isteme cesareti göstermek,
bilmek ve susmaktýr.
Okült öðretinin babasý, astrolojinin kurucusu, simyanýn kaþifi olarak bilinir. Hayatýnýn
ayrýntýlarý kaybolmuþtur. Mýsýr'da yaþadýðý
tarih kesin olarak bilinmemekle birlikte
Musa'dan çok önce yaþadýðýna dair otoriteler
fikir birliðine varmýþlardýr. Ölümünden sonra
Mýsýrlýlar onu Tanrý mertebesine yükseltmiþ
ve Thoth adýný vererek tanrýlarýndan biri yapmýþlardýr. Yýllar sonra Yunanlýlar da onu
birçok tanrýlarýndan biri yaparak ona "bilgelik tanrýsý Hermes" adýný vermiþlerdir.
Hermes'in hayatý ve ortaya koyduðu bilgiler
dünya düþünce hayatýna egemen olacak bir
felsefe üretme ihtiyacý gütmemiþtir. Daha çok
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tohum hakikati ortaya koymak ve ekmek þeklinde ilerlemiþtir. Hermes'in takipçileri kendi
öðretilerinin temel prensiplerinden biri olan
gizlilik ilkesine riayet ederek bilgiyi hep
ihtiyatlý bir biçimde söylemeyi uygun bulmuþlar ve sadece almaya ve uygulamaya
hazýr olanlara vermiþlerdir.
Öðretiye sadýk kiþilere emanet edilen kadim
bilgilerin özü ve ruhu böylelikle korunmaya
çalýþýlmýþtýr. Öðretmenleri tarafýndan, hakikat
peþindeki öðrencilere, öðretinin herhangi bir
ülkeye mâledilmemesi ve diðer inanç sistemleri ve dinlerle karýþtýrýlmamasý için sürekli
uyarýlar yapýlmýþtýr.
Ýlk zamanlarda temel Hermetik öðretiler,
"Kybalion" adlý bir kitapta toplanmýþtýr.
Kitap bizzat Hermetik inisiyeler tarafýndan
örneklerle açýklanmýþ olan ilkeler, ahlâk
kurallarý ve aksiyomlardan ibarettir.
Bu öðretiler, yaygýn kanaatlerin aksine
maddi elementleri veya metalleri diðerlerine
dönüþtürmekten ziyade, belli mental titreþimleri diðerlerine dönüþtürmek, akýl ve ruh
gücünü ortaya çýkararak onlar üzerinde kontrol ve hâkimiyet kurmak gibi hermetik simya
sanatýnýn temel prensiplerini içeriyordu.

Kybalion'un
orijinal
metninde
yazýlý olan
ifadeler
yazýmýzda
týrnak
iþaretiyle
alýntýlanacaktýr.
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Buradaki simyadan kasýt, aklýn ve ruhun
halden hale geçmesi, titreþimlerin yükselmesi
sanatýdýr. Hermetik öðreti, insanýn evrenle
olan birliðine ve insanýn bütünün parçasý
olduðuna dayanýr.
"Üstadýn ayak sesleri iþitildiðinde, öðretisine açýk olanlarýn kulaklarý sonuna kadar
açýlýr." Kybalion
"Öðrencilerin kulaklarý iþitmeye hazýr
olduðunda onlarý bilgelikle dolduracak
dudaklar gelecektir." Kybalion
YEDÝ HERMETÝK PRENSÝP
Bütün hermetik felsefenin dayandýðý yedi
hermetik prensip þunlardýr.
1. Zihinsellik Prensibi
2. Tekabül Prensibi
3. Titreþim Prensibi
4. Kutupluluk Prensibi
5. Ritim Prensibi
6. Sebep Sonuç Prensibi
7. Cinsiyet Prensibi
ZÝHÝNSELLÝK PRENSÝBÝ
"Bütün zihindir. Evren zihinseldir"
Kybalion
Bu prensibe göre bütün madde, enerji gibi
tüm dýþ görünüþlerin ve ifadelerin, kýsacasý
maddi duyularýmýza görünür olan her þeyin
altýnda yatan gerçeklik Tindir. (Spirit- Ruh)
Tin, bilinmez, tanýmlanamaz olmakla birlikte,
evrensel, ebedi, canlý zihin olarak
düþünülebilir. Bu prensip ayný zamanda tüm
evrenin sadece Bütün'ün zihinsel yaratýmý
olduðunu, yaratýlmýþ olan her þeyin geçerli
yasalara tabi olarak var olduðunu açýklar. Bir
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bütün olarak içinde yaþadýðýmýz var olduðumuz evrenin Bütün'ün zihninde mevcut
olduðunu söyler.
Hermetizmin öðrencileri bu yasalarý
geliþigüzel kullanmak yerine akýlcý bir
biçimde anlayýp uygulayarak maddenin,
enerjinin, gücün gerçek doðasýna yaklaþmaya
bu yönde kendileri üzerinde hâkimiyet kurmaya çalýþýrlar. Asýrlar önce eski Hermetik
üstatlardan biri þunlarý yazmýþtýr: "Her kim
ki evrenin zihinsel doðasýný kavrar, üstatlýk
yolunda hayli yol almýþtýr."
TEKABÜL PRENSÝBÝ
"Yukarýdaki aþaðýdaki gibidir, aþaðýdaki
yukarýdaki gibidir." Kybalion
Hermetizm'e göre geometri ilkeleri, uzak
güneþler ve onlarýn hareketleri konusunda
gözlemevinde oturduðumuz yerden nasýl
tespit yapmamýzý saðlýyorsa, tekabül prensibi
de insanýn bilinenden bilinmeyene dair akýl
yürütmesini saðlar.
Prensibin kavranmasý insana birçok
paradoksu ve doðanýn gizemini çözmesinin
araçlarýný sunan evrensel bir yasadýr.
TÝTREÞÝM PRENSÝBÝ
"Hiçbir þey durmaz, her þey hareket eder,
her þey titreþir." Kybalion
Prensip, modern bilimin de onayladýðý ve
her yeni bilimsel keþfin doðrulama eðiliminde
olduðu "her þey hareket halindedir", "her þey
titreþir" ve "hiçbir þey durmaz" gerçeðini
anlatýr. Oysa bu Hermesçi prensip binlerce
yýl önce kadim Mýsýr'ýn üstatlarýnca dile
getirilmiþtir.
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KUTUPLULUK PRENSÝBÝ

Hermes Trismegistus, Yedi Hermetic Prensip
Secretum Secretorum, 1140

Madde, enerji, zihin hattâ ruhun çeþitli
tezahürleri arasýndaki farklarýn, büyük ölçüde
farklý titreþim seviyelerine baðlý olduðunu
söyler. Saf tin olan bütün'den en kaba madde
formuna kadar her þey titreþim içindedir.
Titreþim ne kadar yüksekse varlýðýn evren
hiyerarþisindeki yeri de o kadar yüksektir.
Tin'in titreþimi öylesine sonsuz bir hýza ve
yoðunluða sahiptir ki, pratik açýdan, týpký
çok hýzla hareket eden bir tekerleðin sabit
olmasý gibi sabittir o. Ölçeðin diðer ucunda
titreþimi öylesine düþük kaba madde formlarý
vardýr ki onlar da hareketsiz görünürler. Bu
iki uç arasýnda sayýsýz farklý titreþim vardýr.
Taneciklerden elektronlara, atoma ve
moleküle, dünyalardan evrenlere her þey
titreþim halindedir. Bu durum, farklý titreþim
derecelerinden baþka bir þey olmayan enerji
ve kuvvet planlarý, titreþimlere baðlý zihinsel planlar, hattâ spritüel planlar için de
geçerlidir.

"Her þey ikilidir (dual), her þey iki kutba
sahiptir, her þeyin kendi zýt çifti vardýr, benzeyen ve benzemeyen aynýdýr. Zýtlarýn doðasý
bir, dereceleri farklýdýr. Uçlar buluþurlar,
bütün hakikatler yarým hakikatlerdir, bütün
paradokslar uzlaþtýrýlabilir." Kybalion
Bu prensip, her þeyde iki kutup ya da iki
yön olduðunu, zýtlarýn gerçekte ayný þeyin iki
ucu olduðunu ve bu uçlar arasýnda o þeyin
çeþitli derecelerinin var olduðunu açýklar.
Örnek vermek gerekirse, mutlak sýcak ya da
mutlak soðuk diye bir þey yoktur. Sýcak ya da
soðuk dediðimiz þey ayný þeyin farklý derecelerini gösterir. Aradaki fark sadece
titreþimin oraný, çeþidi ve biçimidir. Demek ki
sýcak ve soðuk dediðimiz þey ýsýnýn iki kutbundan baþka bir þey deðildir. Ayný þey ýþýk
ve karanlýk için de geçerlidir. Büyük, küçük,
ses ve sessizlik, artý ve eksi kutupluluk prensibinde ayný þeyin farklý dereceleridir.
RÝTM PRENSÝBÝ
"Her þey akar, içe ve dýþa her þey dalgalanýr, yükselir ve alçalýr, her þeyde sarkacýn
salýnýmý vardýr. Saða salýným sola salýným
aynýdýr. Ritm kendini telafi eder." Kybalion
Bu prensip, her þeyde daha önce açýklamýþ
olduðumuz kutupluluk yasasý gereði iki uç
arasýnda ölçülebilir bir öne ve arkaya, içe ve
dýþa, ileri ve geri, sarkaçsý, gelgitimsi bir
dalga hareketi ve akýþýn tezahür ettiði hakikatini anlatýr. Etki ve tepki, ilerleme ve gerileme, doðuþ ve batýþ birlikte vardýr. Evrenlerin,
güneþlerin, dünyalarýn, insanýn, hayvanlarýn,
zihnin, enerjinin ve maddenin yasasýdýr bu.
Söz konusu yasa, dünyalarýn yaratýlýþýnda ve
yok oluþunda, uluslarýn yükseliþinde ve
çöküþünde, canlýlarýn hayatýnda ve nihayet
insanýn zihinsel hallerinde tezahür eder.
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SEBEP SONUÇ PRENSÝBÝ
"Her sebebin bir sonucu, her sonucun da
bir sebebi vardýr. Her þey yasaya göre olur.
Deðiþim bilinmeyen yasadan baþka bir þey
deðildir. Birçok nedensellik planý vardýr,
hiçbir þey bu yasadan azade deðildir."
Kybalion
Bu prensip, hiçbir þeyin kendiliðinden
olmadýðýný yasaya göre olduðunu, rastlantý
diye bir þey olmadýðýný, varolan planlar olsa
da yüksek planlar alt planlara egemen olsa da,
hiçbir þeyin bu yasadan tümüyle kaçamayacaðýný açýklar.
CÝNSÝYET PRENSÝBÝ
"Her þeyde cinsiyet vardýr, her þeyin eril ve
diþil prensipleri vardýr. Cinsiyet bütün planlar
için geçerlidir." Kybalion
Bu prensip, sadece fiziksel plan için deðil,
zihinsel hâttâ spiritüel plan için de geçerlidir.
Fiziksel planda prensip, cinsiyet olarak ortaya
çýkar. Daha yüksek planlarda ise prensip daha
yüksek formlara bürünür. Ancak prensibin
varlýðý sabit kalýr. Bu prensip olmadan ne
fiziksel, ne zihinsel ne de spritüel yaratým
mümkün deðildir. Cinsiyet prensibi, meydana
getirmekten, yeniden canlandýrmaktan ve yaratmaktan hiç vazgeçmez. Her þey, kadýn olsun erkek olsun her insan bu iki unsuru kendi
içinde taþýr. Erkekte diþi, diþide erkek vardýr.
HERMETÝK AKSÝYOMLAR
"Eylemde tezahür veya ifade edilmeden
sahip olunan bilgi, deðerli metallerin istiflenmesi gibidir. Beyhude ve aptalcadýr. Bilgi de
týpký refah gibi kullanýlmak için vardýr.
Kullanma yasasý evrenseldir, bu kuralý
çiðneyen doðal güçlerle çeliþtiði için acý
çeker." Kybalion
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Daha önce de ifade ettiðimiz sebeplerden
dolayý, ona sahip kiþilerin zihinlerinde saklý
tutulan Hermesçi öðretiler, asla saklanmak,
gizlenmek için deðildir. Kybalion'dan yapýlan
yukarýdaki alýntýnýn da kuvvetle vurguladýðý
gibi öðretilere kullanma yasasý hükmeder.
Kullanýlmayan bilginin ne sahibine ne de
insanlýða bir faydasý yoktur. Öðrenilenlerin
eylemle ifade edilmesi þarttýr.
"Ruh halini veya zihin durumunu deðiþtirmek için titreþimini deðiþtir."
Kybalion
Ýnsan dikkatini bilerek istenilen ruh haline
yoðunlaþtýrarak irade gücüyle titreþimini
deðiþtirebilir. Ýrade dikkati yönetir ve dikkat
titreþimi deðiþtirir.
"Ýstenmeyen bir zihinsel titreþim oranýný
yok etmek için, kutupluluk prensibini harekete
geçir ve dikkatini yenmek istediðin þeyin karþý
kutbu üzerinde yoðunlaþtýr. Ýstenmeyeni kutbunu deðiþtirerek öldür." Kybalion
Hermetik formüllerin en önemlilerinden
biridir bu. Gerçek bilimsel ilkelere dayanýr.
Bu prensip modern psikologlar tarafýndan
bilinmektedir. Eðer bir korkunuz varsa onu
yok etmeye çalýþmakla uðraþmayýn. Bunun
yerine cesareti üretin, korku kendiliðinden
kaybolacaktýr. Karanlýðý yok edemezsiniz
ancak pencereyi veya ýþýðý açtýðýnýzda o
kendiliðinden gider.
Olumsuz bir niteliði deðiþtirmek için,
dikkatinizi ayný niteliðin olumlu kutbu
üzerinde yoðunlaþtýrýn. Titreþim yavaþ yavaþ
olumsuzdan olumluya dönecek ve kendinizi
olumlu tarafta bulacaksýnýz. Kutuplaþmada
ustalaþmak, zihinsel dönüþüm veya zihin
simyasý prensiplerinde ustalaþmaktýr. Kiþi
kendi kutbunu deðiþtirme sanatýný edinmediði
müddetçe çevresini deðiþtiremez.
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"Kutuplaþma sanatýnýn uygulanmasýyla
ritim kutupsuzlaþtýrýlabilir." Kybalion
Bir þeyin üstüne yükselip onun altýnýzdan
geçmesine izin vermeye benzer. Ýleri Hermesçiler kendi kiþilik kutuplarýndan çok varlýðýn
pozitif kutbunda kutuplaþýrlar. Böylece ritmin
iþleyiþinin dýþýna çýkarak kendilerini bilinç
planýnýn üstüne yükseltirler. Varlýk durumu
içinde sarsýlmadan kalmayý ve sarkacýn kendi
kutuplarýný etkilemeden alt plandaki kutbunu
deðiþtirmeyecek þekilde salýnmasýný saðlarlar.
Kendine hâkim olabilen insanlar yasanýn
farkýnda olsunlar ya da olmasýnlar bunu zaten
baþarabilmektedirler. Üstat, elbette çok daha
etkilidir. Çünkü daha üst bir yasayla alt ettiði
yasayý anlamýþtýr. Ýnsanlarýn inanamayacaklarý bir zihinsel sarsýlmazlýkla dengede durur.
Bununla birlikte ritim prensibini gerçekte yok
etmediðimizi asla unutmamak gerekir. Çünkü
o asla yok edilemez ancak bir yasayý diðer bir
yasayla dengeleyebiliriz.
"Hiçbir þey sebep sonuç prensibinden
kaçamaz. Fakat birçok nedensellik planý
mevcuttur.
“Üst planýn yasalarý, alt planýn yasalarýnýn
üstesinden gelmek için kullanýlabilir."
Kybalion
Ýnsanlarýn pek çoðu, çevrelerine, kendilerinden daha güçlü olanlarýn irade ve arzularýna, kalýtsal eðilimlerinin etkisine, onlar
hakkýndaki telkinlere ve diðer dýþ sebeplere
boyun eðerek satranç tahtasýndaki piyonlar
gibi hareket ettirilirler. Ýleri Hermesçiler
etkide bulunan bu sebeplerin üzerine çýkarak
daha yüksek bir eylem planý ararlar ve duygularýna, ruh hallerine, güdülerine, heyecanlarý-
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na egemen olarak olaðan ortamlarýnýn
üstesinden gelerek sadece piyon olmak yerine
oyunculara dönüþerek, farklý karakterler, nitelikler ve güçler yaratýrlar. Hayat oyununu
anlayarak ve anlamlandýrarak oynarlar.
Elbette en üstte olanlar bile bu prensiplere
tabidir. Fakat köle deðil üstattýrlar. Böyle
yaparak yasalara karþý çýkmak yerine onun bir
parçasý olurlar.
"Gerçek Hermesçi dönüþüm bir zihin
sanatýdýr." Kybalion
Hermesçiler, yukarýdaki aksiyomlarla kendisini ve çevresini deðiþtirebilme iþinin zihin
gücüyle baþarýldýðýný öðretirler. Evrenin
tümüyle zihinsel olmasý gerçeðinden yola
çýkarak, onun ancak zihin gücüyle
yönetilebileceði gerçeðine varýrlar:
20.yy’da hakkýnda araþtýrmalar yapýlan ve
büyük ilgi gören zihinsel güçlerin tezahürleri
ve fenomenlerinin temelinde, evrenin zihinsel
olduðu ilkesi mevcuttur. Evren zihinselse,
zihinsel dönüþümün evrenin þartlarýný ve
fenomenlerini deðiþtirdiði gerçeði ortaya
çýkar. Hermetik felsefe, günümüzde halen
mucizeler ve harikalar denilen þeylerin iþleyiþine dair temel prensipleri açýklamaya
çalýþýrken,onlarý tamamen öðrenme ve uygulama yolunda olanlar giderek üstatlaþýrlar.
Üstat, sýradan insana kýyasla akýntýya
kapýlýp oradan oraya sürüklenmek yerine,
canýnýn istediði yöne yüzebilen usta bir
yüzücünün hünerine ulaþabilen kiþidir. Ancak
akýntýya kapýlan da istediði yöne yüzebilen de
temel prensiplerin dýþýna çýkamaz. Kybalion
“Her kim ki bunu anlar, o üstatlýk yolundadýr” der.
"Bütün zihindir, evren zihinseldir."
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Kuantum Fiziði ve
Düþünce Dünyamýzýn Kontrolü
Prof. Dr. Mustafa EROL
Dokuz Eylül Üniversitesi

“Y

aþamdaki temel amacýmýz
nedir?" sorusunun en mantýklý
cevabý sanýrým "Mutlu olmak"
olmalýdýr. Ýstisnasýz tüm
insanlarýn yaþlýsý genci, yoksulu zengini,
Parisli'si Ýzmirli'si…ne kadar farklý
yaþam tarzlarýna sahip olursak olalým ne
kadar farklý çevrelerde yaþarsak yaþayalým temelde ihtiyaçlarýmýz aynýdýr. Ancak
günlük yaþam içinde hepimizin sýkýntýya

girdiði oldukça mutsuz olduðu, adeta
aþýlmasý imkânsýz bazý sorunlarý vardýr.
Bu sorunlar dýþ etkenlere baðlý olabileceði gibi büyük bir oranda aslýnda kendi
düþünce sistemimizin ortaya çýkardýðý
sorunlardýr. Bu nedenle gerçekte
insanoðlu sorunlarý aþmaya çalýþýrken en
büyük mücadeleyi yine kendisine karþý
vermektedir. Karþýlaþtýðýmýz sorun
nedenli büyük ya da aþýlmaz olursa olsun
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aslýnda düþünce sistemimizin ortaya
çýkardýðý ve dolayýsýyla da yine beynimizin çözebileceði sorunlardýr. Burada
esas olan insanýn düþünce sistemini
deðiþtirmesi ya da sorunu çözebilecek
þekilde soruna adapte etmesidir. Bu ise
gerçek anlamda zihinsel, bedensel eðitim
ve ciddi çalýþma gerektirmektedir.
Ýnsanýn mutluluk sorunu felsefe, psikoloji, nöroloji, psikiyatri, sosyoloji, fizik
gibi aslýnda bütün bilimlerin ortak
sorunudur.
Ýnsan düþüncesinin oluþtuðu ve
yönetildiði yer olan beynimiz, bilindiði
gibi yaþamýmýza dair olumlu ya da olumsuz her þeyden adeta sorumludur. Bu
durumda bütün mesele beynimizin iþleyiþ
mekanizmasýnýn çözümlenmesi
düþüncelerin nasýl oluþtuðunun ve nasýl
yönetildiðinin ortaya çýkarýlmasýdýr. Bu
ise sadece nörologlarýn ya da týp biliminin altýndan kalkabileceði bir sorun
deðildir. Zaten þu ana kadar da bu alanda
fazlaca bir yol kat edilememiþtir. Aslýnda
insan beyninin ürünü olan düþünce ve
eylemler, yine o kiþinin geçmiþte
yaþadýðý olaylar ve deneyimler tarafýndan
belirlenmektedir. Kiþilik dediðimiz
kavram tüm bunlarýn bileþkesidir.
Geçmiþte yaþanýlan her olay deneyim ya
da bilgi, beyin hücrelerinin içinde bir
takým protein zincirlerinin oluþmasýna ya
da bir çeþit yollarýn oluþmasýna neden
olmaktadýr. Bu yollardan daha sonra
düþünce oluþumu ve yönetimi esansýnda
elektronik sinyaller rahatlýkla geçerek
çeþitli kararlarýn alýnmasýný ya da alýnamamasýný ve uygulanmasýný saðlarlar.
Örneðin iðne battýðýnda acý hissini yaþamamýzýn ya da çok sevdiðimiz bir tatlýyý
yediðimiz zaman mutluluk hissini yaþamamýzý saðlayan bu elektronik sinyal
baðlantýlarýdýr. Bütün bunlar aslýnda
yaþadýðýmýz olaylara beynimizin getirdiði
yorumla iliþkilidir ve bu yorum da beyni-
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mize yine geçmiþte yaþanan olaylar
esnasýnda öðretilmiþtir. Örneðin ayný
restorana gittiðimizde ayný yemeði yeme
eðilimimiz bu þekilde kolayca oluþmaktadýr. Sigara içen bir kiþinin bir türlü bu
alýþkanlýðýndan kurtulamamasýnýn nedeni
de yine budur.
Bütün bu beyinsel aktiviteleri bilimsel
açýdan incelediðimizde bütün olup biten
yaklaþýk 1200 gr. olan beynimizde bulunan yaklaþýk 100 milyar kadar hücre
arasýndaki çok küçük elektriksel sinyallerin sürekli olarak merkezler arasýndaki
hareketidir. Düþüncenin oluþumu da
bunun eyleme dönüþmesi de tamamen
elektronik sinyaller aracýlýðý ile olmaktadýr. Bu sinyaller boyutlarýn çok küçük
olduðu mikro evren de gerçekleþmektedir. Mikro evrende gerçekleþen bu olaylar
yine bu evrenin kurallarýyla ancak
gerçekleþebilir.
Mikro evreni yöneten yasalarý konu
alan Kuantum fiziði, bu alanda yapýlacak
çalýþmalarýn olmazsa olmazý konumundadýr. Zira Kuantum fiziði mikro
evreni yöneten yasalarý aslýnda 1900
yýlýndan beri araþtýrmakta ve çok önemli
ölçüde de çözümlemiþtir. Bu nedenle
insan beyninde meydana gelen düþünceler ve bunlarýn yönetilmesi, eyleme
dönüþmesi konusu Kuantum fiziði
yasalarýnýn yönetimi altýndadýr. Örneðin
mikro evrende tünel olayý gerçekleþir,
yani bir elektron kendi enerjisinden daha
büyük bir enerji barajýný aþýp barajýn arka
tarafýna ulaþabilir. Bu Kuantum
mekaniksel ve mikro dünyaya ait bir
olaydýr ve her an gerçekleþir. Buna
benzer birçok olay yine Kuantum
dünyasýnda þu anda gerçekleþmektedir.
Kuantum fiziðinin düþünce dünyamýz
ve bunun yönetilmesinde nasýl kullanýlabileceðine geçmeden önce mikro dünyayý
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þekillendiren ya da yöneten Kuantum
evreninin bazý çok temel bulgularýna
kýsaca göz atarsak þunlarý özetleyebiliriz.
1. Mikro Evrenin Hareketliliði
(Dinamizmi):Kuantum Fiziðinde ve
dolayýsýyla mikro evrende her þey mutlak
anlamda hareket halinedir. Duraðan ya da
statik hiçbir tanecik yoktur. Zaten
Kuantum fiziði statik sistemlerle ilgilenmez. O halde mikro dünyanýn en temel
özelliklerinden birisi mikro evrenin
dinamik olmasýdýr.
2. Mikro Evrende Kesiklilik (süreksizlik) ya da Kuantizasyon: Enerjinin aslýnda sürekli olmadýðý fikri ilk kez Kuantum
fiziðinin en önemli kurucularýndan biri
olarak anýlan Max Planck tarafýndan
1900 yýlýndaki fizik kongresinde ortaya
atýlmýþtýr. (Enerji = n h f ….burada n bir
tam sayý, h Planck sabiti olarak
adlandýrýlan evrensel bir sabit ve f de
frekanstýr.) Bu düþünce o güne kadar
varolan düþünceleri temelden sarsmýþ ve
yeni bir dünyanýn yani Kuantum
dünyasýnýn doðmasýna neden olmuþtur.
Madde yani kütle mikro dünyada kuantizedir yani madde belli noktalarda bulunan atomlardan meydana gelmiþtir.
Einstein'ýn "Enerji ile kütle eþdeðerdir."
(E=mc2) ifadesi ile bu fikir birleþtirildiðinde enerjinin kuantize olmasý gerektiði hemen anlaþýlabilir. Artýk hakkýnda
hiçbir kuþku bulunmayan bu kesin gerçek
bizi daha sonra momentum, konum, hýz
ve açýsal momentum gibi birçok
kavramýn mikro dünyada kuantize
olduðunu keþfetmemizi saðlamýþtýr.
3. Mikro Evrende Dalga Fonksiyonu
(ψ): Mikro evrenin kuantize oluþu daha
sonra Erwin Schrödinger'i mikro
dünyadaki bütün taneciklerin uymasý
gereken bir denkleme götürmüþtür. Bu
denklem ünlü Schrödinger Dalga
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Denklemi'dir. Bu denklemin en önemli
yeniliklerinden biri taneciklerin
davranýþýnýn bir matematiksel fonksiyon
(ψ) tarafýndan tanýmlanmasýdýr. Bu
fonksiyonun belirlenmesi ile söz konusu
taneciðin bütün özellikleri belirlenmiþ
oluyor. Bu þekilde (ψ) nin devreye
girmesi ile bunun karesine eþit olan
olasýlýk yoðunluðu devreye giriyor. Yani
parçacýklar uzayýn belli noktasýnda belli
bir anda belirli bir olasýlýkla var olabilmektedir. Böylece klasik fizikteki
determinizm ortadan kalkýyor ve olasýlýklar devreye giriyor. Artýk hiçbir þey eskisi
kadar kesin deðil ya da hiç kesin deðildir.
Ancak bazý olasýlýklarla tanecikler belli
yerlerdedir. Ünlü fizikçi Einstein dahi bu
gerçeði kabul etmekte zorlanmýþtýr ve
"Tanrý asla zar atmaz" demiþtir. Ancak
gerçek odur ki mikro dünyada kesinlik
yok ve olasýlýklar vardýr.
4. Mikro Evrende Heisenberg
Belirsizlik Ýlkesi: Olasýlýklar fikri daha
sonra Heisenberg'i olasýlýklarýn olduðu
yerde belirsizlikler de vardýr fikrine
götürmüþ ve kendi adýyla anýlan yine çok
önemli bir yasa olan belirsizlik ilkesini
ortaya koymasýný saðlamýþtýr. Artýk
yapýlan ölçümler kesin deðildir. Her
ölçümde bir belirsizlik vardýr. Eðer siz
örneðin elektronun konumunu ve ona
baðlý olan hýzýný ölçmek isterseniz, konumu ne kadar doðru ölçerseniz o ölçüde
hýzýný ölçemezsiniz ya da hýzýný ölçmedeki belirsizlik artar. Bu belirsizlik sadece
mikro evrende etkili olabiliyor. Makro
evrende belirsizlik çok küçük olduðu için
hiçbir etkisi yok biz bunu doðal olarak
algýlamýyoruz.
5. Mikro Evrenin Dual (ikili) Yapýsý:
Fizikçileri þaþýrtan bir baþka çok önemli
konuda mikro evrende ya da atomik
boyutlarda maddenin ve ýþýðýn dual (ikili)
karakteridir. Diðer bir deyiþle madde yani
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tanecik bazen dalga karakterine bazen
de tanecik karakterine bürünür. Ayný
dual karakter ýþýk için de net bir þekilde
gözlenmiþtir. Iþýk bazen tanecik yani
foton gibi bazen de dalga gibi davranýr.
Ancak ya biri ya da öteki duruma
hâkimdir. Ýkisi de ayný anda varolamazlar.
6. Mikro Evrende Tünel Olayý:
Kuantum fiziðinin diðer birçok önemli
gözlemi tünel olayý olarak isimlendirilen
olaydýr. Bu olay bize mikro dünyada,
örneðin bir elektronun olmamasý gereken
yerde bulunabileceðini göstermiþtir.
Klasik açýdan bir elektron kendi enerjisinden büyük bir duvarý aþarak duvarýn
arka tarafýna geçemez. Oysa Kuantum
mekaniksel denklemler ve gözlemlerimiz
göstermiþtir ki, bu mikro dünyada her an
gerçekleþen olaðan bir olaydýr. Örneðin
elektronik âletlerimizde kullandýðýmýz
transistörlerde bu olay çok olaðandýr.
7. Karþýlýklý Etkileþim
(Correspondence) Ýlkesi: Kuantum fiziði
ile klasik fizik arasýndaki ilkeler ve
yasalar bu denli çeliþkili olduðuna göre
acaba nerede ve nasýl bu ikisi kesiþebilir
diye bakýldýðýnda ise þu sonuç net olarak
bulunmuþtur. Kuantum fiziði yasalarýndan klasik fizik yasalarý elde edilebilmektedir (tümevarým ilkesi). Yani mikro
dünyanýn verilerinin birleþtirilmesi ile
makro dünya hakkýnda bilgiler elde
edilebilmektedir. Bu tersinir olmayan bir
iliþkidir. Yani makro dünya (klasik fizik)
yasalarýndan mikro dünya (Kuantum
fiziði) yasalarý elde edilemez.
Yukarýda çok kýsaca ifade edilen ve
bunlar gibi birçok bilimsel yasa insan
düþüncesinin de üretildiði ve yönetildiði
yer olan insan beyninde gerçekleþmektedir. Dolayýsýyla insan beyninin iþletim
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sisteminin bu yasalara uymak zorunluluðu açýktýr. Normal insan saðduyusu ve
mantýðý ile çeliþen bu bulgular mikro
evreni þekillendirdiðinden insan
düþüncesini de mutlak anlamda þekillendirmektedir.
O halde yapýlmasý gereken þey bu
yasalarýn yardýmýyla insan beyninin
iþleyiþ mekanizmasýný, Kuantum fiziði
yasalarý ile yeniden çözümlemektir.
Ancak bu konu o kadar da kolay olamamaktadýr. Aslýnda oldukça farklý ve
karmaþýk bir çalýþma alanýna girmiþ
oluyoruz. Zira insan yaþamýný yöneten
beyinsel aktiviteler ya da kýsaca
düþüncelerin çözümlenmesi ya da
yönetilmesi konusu birçok disiplinin birlikte çalýþmasýný gerektiren bir konudur.
Ancak çözümlemenin beklide en önemli
aþamasýný, mikro evrendeki Kuantum
fiziksel yasalarýn insan düþüncesine
uyarlanmasý oluþturmaktadýr.
Mikro dünyayý yöneten Kuantum fiziksel yasalar ile yine mikro dünyanýn ürünü
olan insan düþüncesi birleþtirildiðinde
çok temel anlamda öne çýkan bazý noktalar þunlardýr.
1. Düþüncenin Kuantizasyonu: Ýnsan
düþüncesi fiziksel açýdan incelendiðinde
enerji anlamýna gelmektedir. Düþünce,
mikro tanecikler olan beyin hücreleri
tarafýndan meydana getirildiðine göre
mikro evrenin yasalarýyla yönetilmelidir
ve kuantize olmak zorundadýr. Gerçekte
yaþam, beyinde düþünce kuantlarýnýn
oluþmasý ve bunlarýn insan bedenini
yönetmesi anlamýný taþýmaktadýr.
Herhangi bir düþüncenin yönetilmesi ya
da yönlendirilmesi o düþünceyi oluþturan
çok küçük elementer parçacýklar olan
düþünce kuantlarýnýn yönetilmesi anlamýna gelmektedir. Bu olay ise bütün bir
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düþüncenin kontrol edilmesine oranla
çok daha kolay olmalýdýr. Çünkü düþünce
kuantlarý enerji miktarý olarak deðerlendirildiðinde düþüncenin tamamýna
göre çok daha küçüktür. Bu anlamda
yapýlmasý gereken þey Kuantum fiziði
yasalarýný kullanarak düþünce kuantlarýnýn ortaya çýkýþý ve geliþiminin
çözümlenerek kontrol edilmesidir.
Herhangi bir olay ya da konu hakkýndaki
özellikle olumsuz ve rahatsýz edici istenmeyen düþünceler, bu þekilde ayýklanarak
yok edilebilir ve istenen türden yapýcý ve
olumlu düþüncelerin ortaya çýkmasý
saðlanabilir.
2. Düþüncenin Matematiksel Ýfadesi:
Ýnsan düþüncesi bir çeþit enerji olduðuna
göre ona eþlik eden ve onu tanýmlayan
bir matematiksel dalga fonksiyonu yani
düþüncenin fonksiyonu olmalýdýr. Bu
fonksiyon o düþünceye ait her türlü bilgiyi içinde barýndýrýr. Dolayýsýyla tespit
edilmesi durumunda o düþünceye ait her
þey bilinir duruma gelecektir. Özellikle
istenmeyen düþüncelere ait fonksiyonlarýn belirlenmesi ile o düþüncenin
çözümlenmesi ve ortaya çýkmasýnýn ya
da yok edilmesinin saðlanmasý mümkün
olabilecektir. Burada önemli olan nokta
Kuantum fiziði yasalarý ile dalga fonksiyonunun bulunmasýdýr.
3. Düþüncedeki Tünel Olayý: Ýnsanlarýn
yaþamlarý boyunca karþýlaþtýklarý ve aþýlmasý mümkün olamayan engeller
(düþünsel ve yaþamsal sorunlar) gerçekte
özel bir teknikle yani tünel olayý ile aþýlabilir. Bu bir elektronun gerçekleþtirdiði
tünel olayýndan asla farklý deðildir.
Bunun için gerekli koþullarýn saðlanmasý
ve nasýl yapýlacaðýnýn Kuantum
mekaniksel anlamda belirlenmesi gerekmektedir. Böylece üstesinden bir türlü
gelemediðimiz yaþamsal sorunlarýmýzý bu
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özel teknik sayesinde yeterli enerjimiz
olmasa dahi aþabilecek ve yeni ufuklara
doðru rahatlýkla yol alabileceðiz.
4. Düþüncede Tümevarým Ýlkesi: Ýnsan
beyninde meydana gelen düþünce kuantlarýnýn birleþtirilmesi ile düþüncenin
bütünlüðü yani makro düþünceler elde
edilebilir. Böylece mikro düþünce kuantlarýndan makro düþünce bloklarýna geçiþ
yapýlabilir. Bu düþünce bloklarý doðrudan
yaþamýmýza ait düþünceleri, kararlarý, eylemleri kýsacasý her þeyi kapsamaktadýr.
Sonuçta insan beynindeki düþüncelerin
fizyolojik anlamda çok küçük elektronik
sinyallerden meydana geldiði ve
dolayýsýyla da enerji olduðu gerçeðinden
hareketle insan düþüncesinin de kuantize
olduðu ortaya çýkmaktadýr. O halde sorun
bu düþünce kuantlarýnýn kontrol edilmesi
ve yönetilmesi sorunudur. Düþüncenin
süreksizliði ya da kuantize olduðu
gerçeðinden hareketle hepimizin sýkýntýya
girdiði ve istemediði ya da kurtulmaya
çalýþtýðý düþüncelerden ve dolayýsýyla da
eylemlerden kurtulmasý mümkün olabilecektir. Bir anlamda insanýn mutluluðu bu
þekilde ciddi olarak artýrýlabilir. Ancak
bunun için sadece düþünce yönetiminin
Kuantum mekaniksel teorilerinin geliþtirilmesi yetmez, buna ilaveten bu modellerin insana kazandýrýlmasý için nasýl bir
eðitim sürecinin gerektiði de ortaya konmalýdýr. Bu gerçekte ciddi çalýþma ve
sabýr gerektirmektedir. Her þeye raðmen,
kýsa bir süre sonra insan zekâsýnýn harika
birikimleri ve Kuantum fiziði sayesinde
yine insan zekâsýnýn ortaya çýkardýðý ve
insanýn mutluluk yollarýný týkayan
engeller rahatlýkla aþýlabilecektir.
(Yazýnýn alýntýlandýðý kaynak:
ww.insanligacagri.org.tr/makaleDetay.ph
p?icerik=225)

32

SEVGÝ DÜNYASI

Türk Mitolojisinden Sayfalar

Kuþlara Atfedilen Önem ve
Verilen Deðer
Nelda Ýnan

Geçen ay, Türk Mitolojisinden Sayfalar ana baþlýðý altýnda aðýrlýklý
olarak kuþlarý iþlemiþtik. Aslýnda kuþlar tüm mitolojilerde önemli yer
tutan deðerli varlýklardýr. Çünkü onlar çaðlar boyunca gücün, özgürlüðün, sevginin ve bilgeliðin sembolü olmuþlar, doðaüstü veya kutsal
güçlerle yeryüzünü yani insanlarýn olduðu dünyayý birbirine
baðlamýþlardýr. Örneðin Avrasya mitolojinde kuþ, kâinatýn birbirinden
ayrý iki konumu arasýnda aracý rolünü oynardý.
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uþlar hem mitolojilerde, hem
destanlarda, hem masallarda
hem de dinlerde yer almýþtýr.
Yaratýlýþ mitlerinde ana rolü
oynamýþlar, Tanrýlardan gelen mesajlarý
insanlara iletmiþlerdir. Örneðin eski Mýsýr
mitlerinde yeryüzü sularýn üzerinde yükseldiðinde, ortaya çýkan ilk ilahýn bir kuþ
þeklinde belirdiði söylenir. Mýsýrlýlar bu
kuþu uzun bacaklý bir kuþ olarak resmetmiþler ve onun, evreni yarattýðýna sonra da
tanrý ve tanrýçalarý ve insanlarý yarattýðýna
inanmýþlardý. Kuþlar insan ruhunun ölümden sonraki serüveni ile de iliþkilendirilmiþlerdir. Bazen de insanlarý kandýrabilen,
kötülükler yapabilen varlýklar olarak da
gösterilmiþlerdir. Ýnsanlarýn ölü bedenlerin
beslenen kuþlar daha çok savaþ, ölüm, talihsizlik sembolleri olarak görülmüþlerdir.
Kuzey ülkeleri mitolojilerinde Tanrý Odin
iki bilge karga tarafýndan eþlik edilirdi.
Bunlar yeryüzünde olan biteni ona aktarýrlardý. Yunan Mitolojisinde ise kargalarýn
tüyleri ilk önceleri beyazdý ama Tanrý
Apollo onlarý sýrlarý ele verdikleri için
cezalandýrdýðýndan, siyaha dönmüþtü.

K

Ülkelerin diðer yaratýlýþ mitlerinde kozmik bir yumurtadan çýkan evrenin yaratýlýþý resmedilir. Endonezya, Polinezya ve
Kuzey Avrupa Ülkeleri olan Finlandiya ve
Estonya'nýn böyle hikâyeleri vardýr.
Kuþlar bazý mitlerde ilkel denizin dibine
dalarak buradan çamur çýkarýrlar ve bundan
yeryüzünü yaratýrlar. Sibirya'ya ait mitlerde
bu tarz kuþlara yer verilir. Keza Amerikan
Kýzýlderililerin mitlerinde de ayný þekilde
iþlenmiþtir. Türk Mitolojisinin ana
unsurlarýndan birisi de insan ruhlarýnýn bazý
durumlarda kuþ bedenlerine girebilmesidir.
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Þaman rahipleri ve kâhinlerinin de trans
hali esnasýnda kuþ bedenine girdikleri söylencesi vardýr. Ayný þey Kelt mitolojisinde
de mevcuttur. Burada da hem tanrýlar hem
de doðaüstü güce sahip olan varlýklar
kendilerini kuþ formuna dönüþtürme
gücüne sahiplerdir.
O dönemin insanlarý yeryüzünde mevcut
her cismin ve her maddenin kendine has
bir kuvvetin taþýyýcýsý olduðuna inanýrdý.
Bu kuvvetler ayrý görünseler de, aralarýnda
türleri bakýmýndan benzerlikler bulunurdu.
Bu duruma göre bir cisim birden fazla
görünüþ altýnda tezahür edebilirdi. Ve bir
insan yüzden fazla hayvan veya bitkinin
þekline bürünebilirdi. Her þekil
deðiþtirmede o cismin asýl mahiyeti
deðiþmez, ayný kalýrdý.
Türk söylence ve masallarýnda "beden
deðiþtirme" genelde üstün bir güç (Tanrý,
sihirbaz, cadý, evliya vb.) tarafýndan, ya
yapýlan bir iyiliðe karþýlýk ödül olarak ya
da yapýlmýþ bir kötülüðe karþý ceza þeklinde gerçekleþtirilir. Mitolojiler üzerinde
çeþitli çalýþmalarý bulunan J. P. Roux, þekil
deðiþtirmenin Türklerin kutsiyet anlayýþýnýn
gereði olduðunu vurgulamýþtýr. Diðer bir
araþtýrmacý Baldick ise, Türk inanýþlarýnýn,
insanlarýn hastalarý tedavi edebilmeleri ve
önemli ruhlarla buluþabilmeleri için
evrenin deðiþik bölgelerine seyahat
etmelerini saðlayacak dönüþüm mantýðýna
sahip olduðunu vurgulamýþtýr.
Efsane ve masallarda çoðunlukla, "geyik
bedenine/donuna girmek" ve "turna bedenine/donuna girmek" þeklindeki bir dönüþümden söz edilir. Bu konuyla ilgili olarak,
Kaygusuz Abdal'ýn, þeyhi Abdal Musa'ya
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nasýl mürit olduðunu anlatan yaygýn bir
hikâye güzel bir örnektir. Rivayete göre,
Gaybi Beð (yani Kaygusuz Abdal) aslýnda
Alanya beyinin oðludur. Adamlarýyla birlikte ava çýktýðýnda önüne bir ahu (geyik)
çýkar, Gaybi geyiðe ok atar, geyik koltuðuna saplanan okla kaçar, Gaybi de ardýna
düþer. Daðlar, vadiler geçerler nihayet bir
sahraya inerler. Yaralý geyik bir dergâhýn
kapýsýndan içeri girer, Gaybi de arkasýndan
içeri girerek derviþlere geyiði sorar.
Dergâhýn mürþidi Abdal Musa Gaybi'ye:
"O oku görünce tanýr mýsýn?" diye sorar.
Gaybi: "Tanýrým sultaným!" diye yanýt
verince, Abdal Musa: "Bak þimdi, gör
okunu" der ve koltuðunun altýna saplanan
oku çýkartýp Gaybi'nin önüne koyar. Meðer
geyik þekline giren Abdal Musa imiþ.
Piþmanlýk duyup kendisinden özür dileyen
ve dergâhýna alýnmasýný isteyen Gaybi'ye
Abdal Musa þöyle der: "Dergâhýmýzda, itizar ehline lutf- u ihsân kapýsý her zaman
açýktýr. Biz geçtik suçundan, bir daha böyle
etmeyesin, her gördüðün cana ok
atmayasýn."
Anadolu Alevilerine ait söylencelerde
Hacý Bektaþ Veli'nin þahin ve güvercin
kýlýðýna, Pir Sultan Abdal'ýn güvercin
kýlýðýna, Ahmet Yesevi'nin turna kýlýðýna,
Sarý Ýsmail'in doðan kýlýðýna, Baba
Resül'ün geyik ve güvercin kýlýðýna girdikleri söylenir. Bu dönüþümler, dinlerine
gönül vermiþ, ermiþ görevlilerin mucizeleri
olarak nitelendirilmekte, örneðin güvercin
kýlýðýna giren Baba Resül'ün bu mucizeyi
görenlerin Müslüman olmasýna yol açtýðý
söylenegelmiþtir. Barýþ zamanlarýnda
güvercin olan Hacý Bektaþ Veli'nin ise
savaþmaya þahin biçiminde gitmesi bu
baðlamda doðal gözükmektedir.
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Toltek, Maya ve Aztek mitlerinde ise bu
kez kuþlarýn insan bedenlerine girdiklerini
gözlemleriz. Tüm bu örnekler, canýn ve
ruhun kuþ kýlýðýnda olduðuna dair eski
mitolojik görüþlerden kaynaklanmaktadýr.
Avrupa ve bazý Asya mitlerinde de kartal,
baykuþ ve karga gibi kuþlarýn, insanlara
ilham vermek amacýyla insan bedenine
girdikleri anlatýlýr. Kuþlar arasýnda kartalýn
önemli bir rolü vardýr. Bunlar kuþlarýn kralý
diye tabir edilir. Gücün ve cesaretin sembolü olan Kartal, Roma Tanrýsý Jüpiter'in
sembolü olarak da görülmüþtür. Ayný sembolü kullanan krallar böylece kendilerinin
de ayný kutsal ve kahramanlýða ait özellikler barýndýrdýklarýna inanmýþlardýr. .
Yýlanlarla savaþan kartallar ve ejderhalar
ise ýþýk ile karanlýk arasýndaki mücadeleyi
temsil eder. Kýzýlderililerin inanýþlarýnda
kartal, bir kuþa dönüþmüþ olan kültürel bir
kahraman, bir avcý veya bir fýrtýna olabilir.
Sýra baykuþlara geldiðinde bu kuþlarýn da
oldukça farklý ve önemli bir yeri vardýr
mitolojilerde. Ancak bunlarýn rolü ne iyi ne
de kötüdür. Baykuþlar geceleri avlandýklarý
için bilgeliðin, sabrýn ve öðrenmenin, sýrlarýn ve karanlýðýn sembolü olarak gösterilmiþlerdir. Çin mitolojisinde gelecek olan
talihsizliðin, Afrika mitlerinde ise ölümün
sembolü olarak görülmüþlerdir. Yarasalar
da týpký baykuþlar gibi hem iyiyi hem de
kötüyü sembolize etmiþlerdir. Çin masallarýnda bu açýkça görülmekte, yarasalarýn
þans getirdiði ifade edilmektedir. Örneðin
mutluluðu sembolize eden yarasa: Varlýk,
Saðlýk, Uzun ömür, Erdemlilik ve Doðal
Ölümü anlatýr. Ama diðer kültürlerin
bazýlarýnda sýkça cadýlýk, kötü ruhlar ve
þeytanla iliþkilendirilir.
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Mitolojik kuþlarýn konuþma özellikleri
vardýr. Kendine has olan bu dil, yüksek
katlarla insan varlýðý arasýnda yakýnlýk
yaratmak anlamýna gelir. Kuþlar bilgelik
taþýrlar. Ýnsanlarý uyarýcý rolü üstlenirler.
Kahramanlara ve seyyahlara rehberlik
yaparlar. Mitoloji ve halk kültüründe
kuþdili bilmek, doðayla özel bir yakýnlýða
ve sihirli güçlere sahip olan karakterlere
özgüdür. Kuþdili bilmek, sihir ve büyü
gücüne kavuþmanýn da bir þeklidir. Diðer
bir deyiþle, varlýðýn anlaþýlma yolunun,
varlýklarýn deðiþik konumlarýyla iliþki kurmanýn, doðanýn bir parçasý olup onunla
anlaþabilmenin, yaratýlýþýn sýrlarýný öðrenmenin bir sembolüdür. Bu sembolik anlam
sonraki çaðlarda bilge konumuna gelmeyi
ifade etmiþtir. Nitekim daha sonra tasavvuf
edebiyatýna geçerek, Yunus Emre, Nesimî
ve diðer tasavvuf ruhunu yaratan þairlerin
ve derviþlerin dilinde manevî dünyayla
baðlý yerini almýþtýr.
Kuþlar her zaman insan dilinde konuþmazlar. Onlarýn kendilerine has dilleri
vardýr ve bazý hikâyelerdeki kahramanlar,
kuþlarýn dilini anlama gibi bir hünere
sahiptirler. Yunan Mitolojisinde ermiþ
Cassandra'nýn kulaðýný yalayan bir yýlan,
ona kuþlarýn dilini çözme yeteneðini
baðýþlamýþtýr. Bazý kuþlarýn gelecekten
haber verme ve Tanrýlarýn iradesini yansýtma yeteneði olduðuna inanýlmýþtýr. Ýran
Mitolojisinde kuþlar iletiþim kurma
yeteneðine sahiptir. Hint Mitolojisinde ise
alt tarafý insan yukarý kýsmý kartal olan
Garuda isimli bir varlýk resmedilir. Mitoloji
uzmaný M. Eliade, konu ile baðlantýlý
olarak þunlarý yazmýþtýr: "Hayvanlarýn,
en baþta da kuþlarýn, dilini öðrenmek
dünyanýn her yerinde doðanýn gizlerini
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bilmek ve dolayýsýyla gelecekten haber
verme yeteneðine sahip olmak demektir.
Kuþlarýn dili genellikle yýlan ya da sihirli
sayýlan bir baþka hayvan yiyerek öðrenilir.
Bu hayvanlar geleceðin sýrlarýný açýklayabilirler, çünkü ölülerin ruhlarýnýn "alýcýlarý"
ya da Tanrýlarýn görünürleþmeleri (tecelli)
olarak tasarlanýr. Onlarýn dillerini öðrenmek, seslerini taklit etmek, öbür dünyayla
ve gök âlemiyle iletiþmekle eþdeðerdir."
Eski Türklerin inanýþlarýnda da can veya
ruhun bir kuþ þeklinde tasavvur edildiðini
görmüþtük. Hatta cennetin Türk dilindeki
karþýlýðý da "uçmak"týr. Ölüm, hepimizin
bildiði gibi can kuþunun bedenden uçmasý
olarak telakki edilmiþtir. Sibirya
Tatarlarýnýn dilinde "o öldü" demek yerine
"o uçup gitti" denilirdi. Zehirlenerek ölen
Manas için, kendi ismini taþýyan destanda
(ünlü Manas Destaný) þöyle denilmiþtir:
"Manas'ýn caný uçmuþtu, asýl evine gitmiþti." Ölenlerin canýný sembolize eden
güvercine, Hakasçada "Kuday Kuþ"
denilirdi. Buradaki "Kuday", "gökyüzü"
anlamýna gelir. Türk destanlarýnda bu
kuþlarýn yeri Dünya Aðacý'nýn en
yukarýlarýdýr.
Sibirya'da yaþayan Türklerin yaygýn
inanýþýnda da "çocuðun ruhunun bir kuþ
þeklinde gökten gelip kadýnýn karnýna
girdiðine inanýlýr." Buna göre can veya
ruhun gökle ilgili olduðunun altý çizilir..
Tüm bu ifadeler, ruhlarýn kuþ kýlýðýnda
olduðuna dair görüþlerin izlerini taþýyorlar.
Anadolu'daki Sivas yöresindeki âþýklýk
geleneði de köklerini mitolojiden alýr, þöyle
ki, ziyaret yerlerinde uykuya dalan geleceðin âþýklarý, ancak rüyalarýna kuþ kýlýðýnda Cebrail veya Mikail girdikten sonra âþýk
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olabilirler. Orta Asya halklarý da insanýn
ruhunun güvercin veya baþka bir kuþ
görkeminde olduðuna ve bu þekilde yaþamaya devam ettiðine inanýrlardý. Birçok
Altay halklarýnda Þamanlarýn giyimi kuþ
motifini hatýrlatýrdý. Bu, esasen, Þamanýn
ruhuyla birlikte bir kuþ gibi göklere uçacaðý fikrinden doðmuþtur. Ýnanýþa göre,
þaman bu giysileri giydiði zaman kuþa
dönüþebilirdi. Azerbaycan Türklerinin
geleneksel inanýþýna göre, eve bereket
getiren "Kimsene" adlý ruhlar da kuþ kýlýðýna girip, insanlarýn uykusuna gelirler. Halk
inanýþlarýndaki kötü "Þeþe" ise bilinmezler
dünyasýndan gelen bir kuþtur. Menkýbelere
göre, Türkistanlý Sûfi þair Süleyman
Bakirganî'nin "Kamber" adýndaki eþi, kuþ
kýlýðýna girebilirdi. Uçan Kuþlarýn koruyucusu olan Kamber Ana kültü de onun adýyla ilgili olarak oluþmuþtur.
Yunus Emre'nin dilinden bir ifadede de
ruhun adeta bir kuþ olmasý þöyle ifade
edilir: "Benim caným bir kuþtur ki, gövdem
onun kafesidir. Dede Korkut masallarýnda
ise canýn esasen ruhumuz olduðu bilgisi,
kuþ sembolüyle verilir. Bu masallarda
Doðan kuþu sembolü kullanýlýr, Azrail
güvercin kýlýðýnda uçar. Azerbaycan Türk
dilinde ise, "birini özlemek, caný çekmek"
anlamýnda kullanýlan "kuþu konmak" deyimi vardýr. Tüm bu örnekler, canýn ve ruhun
kuþ kýlýðýnda olduðuna dair eski mitolojik
görüþlerden kaynaklanmaktadýr.
Türk halk kültüründe sýk sýk rastlanan bir
motif olan güvercin kýlýðýna girmeyi geçen
ay yazmýþtýk. Buna benzer þekilde Ahmet
Yesevî de zaman zaman turna kýlýðýna girerdi. Bektaþi pir Abdal Musa ise "Ali
oldum, âdem oldum adým bahane,

Güvercin donunda geldim cihana" demiþtir.
(Don: Eski Türkçede elbise anlamýndadýr).
C. G. Jung'a göre "Ýnsanoðlunun
geçirdiði deðiþik deneyimler, belirli bir
yoldan genetik olarak kodlanýr ve sonraki
kuþaklara aktarýlýr." Halk inançlarý da belirli olay, durum ve deneyimlerden kaynaklandýðýna göre, ayný þekilde sonraki
nesillere aktarýlmýþ, kimi zamanda inanç
konusu olmaktan uzaklaþarak deðiþik edebî
anlatýlarda birer motif olarak varlýklarýný
sürdürmüþlerdir.
Bize göre ise, masallarda, destanlarda,
mitlerde farklý sembollerle anlatýlmýþ olan
gerçekler de vardýr. Onlarý þimdikilerle
mecz ederek, daha üstün anlayýþlara varabilir, bilinmeyenin kapýsýný belki aralayabiliriz..
Faydalanýlan Kaynaklar:
* Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Cilt 1
ve Cilt 2
* (Masallarda Dýþ Can/Mustafa Sever)
* (Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. I,
TTK Basýmevi, Ankara 1993, s. 559)
* Yrd. Doç. Dr. Simge Özer Pýnarbaþý,
* Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Genel Sanat Tarihi Anabilim
Dalý (Kaynak: ACTA TURCICA
Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi)
* Türkbilig, 2008/15: 136-154. TÜRK
MASALLARINDA KAHRAMANIN VE
ÞAMANIN DON DEÐÝÞTÝRMESÝ
ARASINDAKÝ BENZERLÝKLER
Kadriye TÜRKAN*
* http://www.mythencyclopedia.com/BeCa/Birds-inMythology.html#ixzz43LbUqrXE
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Kuantum Modelleri Oluþturma
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
23 Ocak 2016, San Antonio - Teksas
Çeviri: Necati Tarýman
Bu celse 11 Þubat günü LIGO Bilimsel Ýþbirliði tarafýndan çekim dalgalarýnýn keþfinden birkaç gün önce
gerçekleþtirilmiþtir. Çekim dalgalarý fizikteki en önemli keþiflerden biri olarak kabul edilmektedir ve Einstein
tarafýndan neredeyse tamý tamýna 100 yýl önce ortaya atýlmýþ olan fikirlerin kanýtlanmasýna yardýmcý olmaktadýr. https://www.heartmath.org/research/global-coherence/

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. Þimdi
partneriýmin kenara çekilme
zamaný geldi. Bunu partnerimin
mesajýn bilincinin bir parçasý olmadýðýný
belirtmek için yeniden söylüyoruz.
Medyum kanalý ile celse sýrasýnda insanýn
entelektüel varlýðý, eðitimi, sesi, olgunluðu
ve aklý kullanýldýðý için olay oldukça tuhaf
ve esrarlý görünebilir ama tüm bunlara raðmen mesaj yine de baþka bir yerden kaynaklanmaktadýr. Partnerim bunu kesintisiz
gelen sezgisel düþünce gruplarý olarak nitelendirmektedir. Partnerim hem buradadýr,

S

hem de deðildir. Partnerim kenara çekiliyor
dediðimde, kendisi bu aracý (bedeni)
açmaktadýr ve duymakta olduðunuz
mesajlar onun epifiz bezinden ve yüksek
benliðinden geçerek size ulaþmaktadýr.
Aslýnda size bunlarý konuþan kiþinin
Partnerim olmadýðýný belirtmek için
söylüyorum.
Þu anda etrafýnýzda çepeçevre enerjiler
ve görünmez þeyler var. Bu sabah sözünü
ettiðimiz maiyet hâlâ burada ancak onlar
enerji olduklarý için sayýlamazlar ve rakamsal olarak ifade edilemezler. Etrafýnýzda
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görmekte ve hissetmekte olduðunuz pek
çok þey aslýnda enerjidir. Enerji pek çok
biçimde ortaya çýkar ama tamamý enerji
olarak belgelendirilemez. Enerji ile ilgili
olan bu mesaja inanabilmeniz için genellikle insanlarýn bunu nicelik ve nitelik olarak
belirlemesi gerekmektedir. Enerjinin
titreþimsel özelliklerini ölçmek istersiniz
ama bazen bu mümkün olmaz veya ancak
bazý istisnai durumlarda mümkün olabilir.
Bunu yapamama nedeniniz, gerekli olan
bilime henüz sahip olmamanýzdýr. Bu
sözler bilimin eleþtirisi deðildir ve sadece
daha öðrenmeniz gereken çok þey olduðunun saptanmasýdýr.
Bilimin Önyargýlarý
Kryon'a daha önce de birçok kez sorulan
bir soru var. Gelecekte ezoterik (içrek)
dünya hakkýnda bilim sayesinde daha fazla
bilgi sahibi olabilecek miyiz? Sorunun
cevabý olumludur. Þu anda dünyanýn durumu nedeniyle pek çok þey birbirinden ayrý
ve doðrusallaþtýrýlmýþ haldedir ama gelecekte bu deðiþecek ve bu sayede bunlar
daha iyi anlaþýlabilecektir. Bu konu hakkýnda daha önce konuþmuþ ve gezegendeki en
üst düzey üniversitelerin akademik alanda
kategoriler yarattýklarýný ve bunlarý sanki
birbirinden baðýmsýzmýþ, birbiriyle ilgisi
yokmuþ gibi ayrý tuttuklarýný ve hepsinin
birbiriyle, hem de yakýndan ilgili olmasýna
raðmen farklý kategorilere ayýrdýklarýný
söylemiþtik. Bu uzmanlaþma ve verimlilik
amacýna yönelik olarak yapýlmaktadýr ama
bazý yararlarý olsa bile oldukça aðýr bir
bedeli vardýr.
Fizik, kimya, biyoloji ve týp bilimlerine
sanki bunlar tümüyle ayrý ve birbirinden
farklý bilim alanlarýymýþ gibi yaklaþýlmaktadýr. Oysa bunlarýn birbirleriyle iliþkili
olduklarý kesindir ama üniversitelerin
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hiçbirinde tüm bunlarý ile biraraya getirme
amaçlý "entegrasyon binalarý" yoktur.
Þimdi bazýlarý çýkýp, "Bu gayet doðaldýr ve
böyle yapýlmasý gerekir çünkü her birinin
kendisine mahsus müfredatý olmasý
lâzýmdýr. Bunlarýn biraraya getirilmesi
olanaklý deðildir zira bunlarýn her birinde
öðrenilmesi gereken çok fazla þey olduðu
dikkate alýndýðýnda, hepsinin ayrý ayrý ve
baðýmsýz olarak çalýþýlmasý gerektiði açýkça
ortadadýr" diyeceklerdir.
Size bu baðlamda bir þey söylemek isterim sevgili insanlar. Tüm bu bilim alanlarýný
biraraya getirmenin bir yolu gerçekten de
vardýr. Sorun, bunun henüz sizin aklýnýza
gelmemiþ olmasý ve bu bulmacanýn "entegrasyon" aþamasý üzerinde düþünmemiþ
olmanýzdýr. Eðer her þeyin her þeyle olan
iliþkisinin derinliðini bilseydiniz, bir
deðiþimin gerekli olduðunu derhal
anlardýnýz. "Entegrasyon adýmlarý" veya
gözden geçirmeleri olabilirdi ama henüz bu
bile ortada yoktur.
Genel olarak bir konu incelendiðinde
baþka konu ve alanlarýn da incelenmesi
gereði ortaya çýkar ve keþifler bu þekilde
yapýlýr. Ama siz çalýþmanýzda sadece bir
bilim alanýnýn kendisine özgü özellikleri
üzerine yoðunlaþtýðýnýz için yapýlan keþifler de doðal olarak belli bir bilim alaný
içinde kalmaktadýr. Kimya, daha fazla
kimyaya yol açmakta ve sadece kimyacýlar
iþin içinde olmaktadýr. Yapýlan baðýmsýz
çalýþmalarýn her birinde bulmacalar vardýr
ve genellikle bunlar diðer bilim alanlarý ile
iþbirliði yapýlmasý sayesinde çözülebilir.
Bununla birlikte, bu bulmacalar çoðunlukla
bulmaca olarak kalmaya devam ederler.
Çünkü hiç kimse diðer çalýþma alanlarýna
bakmak zahmetine girmemektedir. Bilimin
daha ancak çok kýsa bir süre önce, gezegenin manyetik alanýnýn yaþamýn
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sürdürülmesi için gerekli olduðu fikrini
postula olarak kabul ettiðini biliyor muydunuz? Ben bunu size daha 1993 yýlýnda
söylemiþtim ve üstelik elinizde olan tüm
âletlere raðmen bu husus henüz bilimsel
olarak gösterilememiþ, ispat edilememiþtir.
Bilim alanlarýný birbirinden ayrý tutmakla
ilgili önyargý yüzünden birçok þey halen
sizden gizlenmektedir. Çünkü sizler fizik
ile biyolojiyi biraraya getirmemek
konusunda ýsrarcý davranýyorsunuz.
Kimya ile fizik baþta olmak üzere, bilim
alanlarýnýn entegre edilmesinin etkili ve
uygun yollarý vardýr. Bunun yapýlmasýna
baþlanmasý birçok büyük keþfe yol açacaktýr ancak bilim alanlarý birbirinden ayrý
tutulmasý alýþkanlýðý devam ettikçe bu
mümkün olmayacaktýr. Farklý alanlarda
uzmanlaþmýþ olan bilim insanlarý vardýr ve
bunlar bazen biraraya gelip parti yapmaktadýr. Çoðunlukla olay bundan ileri gitmemektedir, çünkü bu insanlar uzman
olduklarý alanlarla ilgili tartýþmalara
girmekten kaçýnmaktadýrlar. Her þeyi bu
kadar birbirinden ayrý tutup da nasýl tam ve
gerçek bilim insaný olunabilir acaba?
DNA'nýn yüzde doksanýnýn þifre içeren
kimya deðil, veri olduðu gerçeðini keþfetmeniz için 20 yýldan daha uzun bir süre
gerekti. Yanlýþ teþhis nedeniyle tüm bu süre
boyunca DNA'nýn bu bölümüne çöp muamelesi yaptýnýz. Durumun ortaya çýkarýlmasý için dil bilimcilerin devreye girmesi
gerekti. Dil bilimciler burada kimyasal
þablonlar deðil, dil þablonlarý gördüler. Ýþte
tam da bu husus karmaþýk ve bilinmeyen
kimyasal bulmacalar için çözümlerin
sadece kimyacýlar ve biyologlar tarafýndan
bulunmaya çalýþýlmasýnýn yanlýþ olduðunun
kanýtýdýr. Varsayýmlarýnýz, sabit fikirleriniz
ve önyargýlarýnýz bu harika bilginin size
ulaþmasýný onyýllar boyunca engelledi.
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Bilimde Gelmekte Olan Entegrasyon
Yapacaðýmýz ilk tahmin akademik bir
öngörü olacaktýr. Yeni bir bilinç gelmektedir ve onunla birlikte yeni bir bilgelik de
gelmektedir. Þimdiye dek hep birbirinden
ayrý tutulmuþ olan çalýþmalarýn biraraya
getirilmesi, birbiri ile uyum içine getirilmesi, birbiri ile "hizalanmasý" sayesinde
ortaya çýkacak olan inanýlmaz deðerin fark
edilmesini saðlayacak olan "bilimsel saðduyu" görünmeye baþlayacaktýr. Detaylarý
veremediðimiz için açýklamamýzý bununla
sýnýrlý tutmak zorundayýz.
Ancak bu durumun böyle olmasý gerektiði öylesine açýktýr ki, ileride bir gün
geriye bakacak ve "Biz o zamanlar nasýl
böyle yanýlgý içinde olabilmiþiz?" diyeceksiniz. Uzmanlaþmýþ aþçýlarýn (þeflerin)
biraraya gelip yiyecekle ilgili çok önemli
keþifler yapmalarý sayesinde, birbirinden
çok farklý gýda maddeleri biraraya getirilip
çok daha iyi yiyeceklerin ortaya çýkarýlmasýný hayal edin. Harika olmaz mýydý?
Lisan öðrenmek isteyenlerin ilk önce fiil
oluþturma, daha sonra sýfat dairesine ve en
sonunda da isim pavyonuna uðramak
zorunda kalmalarý durumunda iletiþimin ne
hale gelebileceðini tahayyül edebiliyor
musunuz? Kimse bir dil üzerinde gerçek
bir hâkimiyet kuramazdý ve sadece "bölümlerin bulmacasýnýn" içeriðinin ne olduðu
tartýþmasý yapýlabilirdi. Fizik dili görülmeye baþlayacak ve önümüzdeki dönemde
biyoloji, kimya ve bilinçle ilgili bazý sýrlarýn açýða çýkmasýna önayak olacaktýr.
Bugünkü celse gelmekte olan yeni bilinç
ve bunun her þeyi nasýl deðiþtireceðiyle
ilgilidir. Sizlere söylemek istediðimiz bazý
yeni þeylerle birlikte sizlerle tartýþmak istediðimiz hususlar var. Sizin önünüzde
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olduðumuzda, insanlýðýn geleceði ve
varolan potansiyeller hakkýnda konuþmaya
bayýlýrýz.
Önünüzde Olan
Kocaman
Görünmez
Dünya
Gözle görülmeyen þeyler hakkýnda ne
biliyorsunuz? Ýlk önce ezoterik olmayan
görünmez þeyler hakkýnda konuþalým. Sizin
açýnýzdan gerçek ama görünmez olan alana
girelim. Sizlerin her gün gördüðünüz, hissettiðiniz ve birlikte çalýþtýðýnýz ama insan
olarak sizin için tümüyle görünmez olan
fiziksel þeyler vardýr. Sizler bunlarý kabul
edersiniz, bunlarla birlikte çalýþýrsýnýz ve
iþlerin böyle yürüdüðünü düþündüðünüz
için onlarýn tümüyle görünmez olmalarý
sizi hiç rahatsýz etmez.
Dünyada yaþayan herkes çekimden
(yerçekimi) etkilenmektedir ama çekim
görünmezdir. Aslýnda yerçekiminin
Dünyayý birarada tuttuðu bile söylenebilir.
Size yerçekimi hakkýnda birçok bilgi
verdik. Size yerçekiminin deðiþken ve kontrol edilebilir olduðunu ve bunun nasýl
olduðunu zaman içinde öðreneceðinizi
söyledik. Çekimin ampirik yoldan kütleyle
mutlaka baðlantýlý olmasý gerekmediðini
söylemiþtik. Aslýna bakarsanýz, eðer maddenin kütlesinin nasýl deðiþtirileceðiyle
ilgili olarak biraz daha bilgi sahibi olsanýz,
onu miktar ile uyum içine getirebilirsiniz.
Bu sadece bir zaman ve keþif meselesidir
ve bunu takip edecek olan bilimsel açýdan
tümüyle mantýða uygun olacaktýr. Bilimsel
ve mantýksal açýdan her þeyin birbirini
takip edeceðini, sonuç itibarýyla daha önce
gülünç olarak nitelendirilen bazý þeyleri
yapýlabilir hale getiren keþifler yapýlacaðýný
ve ileride icat edilecek olan aygýtlarla
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çekimin görülebileceðini ve ölçülebileceðini söyleyebiliriz. Çekimin fiziði ile ilgili
daha fazla bilgi sahibi olduðunuzda, henüz
mevcut olmasa da ileride tasarýmlanacak
âletlerle çekimin görkemini, örüntüsünü ve
renklerini görebileceksiniz.
Fiziksel örüntüyü (model) görmeye ve
nedenlerini anlamaya baþladýðýnýzda her
þey daha gerçek olacaktýr. Ayrýca, çekimin
örüntülerini nihayet görmeye baþladýðýnýzda, onu nasýl deðiþtirebileceðinizi biraz
daha iyi anlayabilir durumda olacaksýnýz.
Þu anda varolan ama sizin göremediðiniz
örüntüler sayesinde sýrlar açýða çýkacaktýr.
Kuantum durumda olan þeyler sizlerin üç
boyutta gözlerinizle görüp bilincinizle
farkýna varmaya alýþýk olduðunuz þekilde
var olmazlar. Bunun için ileride gerçekleþecek olan bilimsel keþifler gereklidir ve
bunlar yepyeni bir anlayýþ ve bilinçle
geliþtirilecektir.
Gelmekte Olan Örüntüler
Partnerim sürekli olarak manyetik alanlardan söz etmektedir. Manyetik alan
görünmez olsa da, pusulanýn iðnesi bir þeye
iþaret ediyor olduðu için manyetik alanýn
varlýðýný biliyorsunuz. Bir þey fiziksel
olarak oradadýr ama görünmezdir. Sizin
üstünde oturduðunuz ve kelimenin tam
anlamý ile gezegenin yaþam gücüne baðlý
olan, bu bilinç koltuðu tümüyle görünmezdir. Ancak, ileride bunun görünür hale
geldiði gün gelecektir. Kendi gözlerinizle
görmeniz sözkonusu olmasa da, âletler
yardýmýyla görebileceksiniz. Çekimi ve
manyetik alaný görebilmeyi ve bunun nasýl
görüneceðini tahayyül etmeye çalýþýn. Âletlerin yardýmýyla renkleri ve titreþimleri
görebileceksiniz. Bu baðlamda örüntüleri
mi, yoksa sadece dönmekte olan enerji
kütlesini mi göreceksiniz?
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Size bir sýrrý açýklamak istiyorum, ama
aslýnda bu fizikçiler veya biyologlar için
çoktan sýr olmaktan çýkmýþtýr. Her þeyde
örüntü vardýr. Fraktallar (*) her zaman
oradadýr. Büyükten küçüðe doðru ve
küçükten büyüðe doðru giderler. Sizlerin
gördüðünüz örüntülerin biçimleri ve her
þeyin tasarýmý, aslýnda onlarý yaratanýn
küçük çaptaki örnekleri, eþantiyonlarýdýr.
Bu sizi bir sonraki adýma götürecektir.
Bundan sonra manyetik aðýn neden yapmakta olduðu iþi yaptýðýný ve bunu
yaparken nasýl biyoloji ve insan düþünüþü
ile ittifak kurduðunu anlayacaksýnýz.
Manyetik aðýn nasýl biyolojiyle uyum
içinde olduðunu anlayacaksýnýz, hattâ
saðlýðýnýzýn düzeltilmesi amacýyla bunun
nasýl ayarlanabileceðini bile bulabilirsiniz.
Tüm bunlar yola çýktýlar ve geliyorlar.
Bunlarýn hepsi bilimsel olacaktýr ama yine
de harika ezoterik keþiflere yol açacaktýr.
Bundan önce birçok kez, gelecekte icat
edilecek olan âletlerin insanlara doðru
döndürüleceðini ve bilimde bazý ilhamlarýn
geleceðini söyledik. Ýnsanlarýn etrafýnda bir
çeþit Kuantum durum olduðu açýkça ortaya
çýkacaktýr. Âletlerin ayarý iyileþtirilebildikçe Ýnsan Merkabah'ýnýn örüntülerini gerçek anlamda görebilmek ve ölçebilmek mümkün olacaktýr. Sevgili varlýklar,
Merkabah insanýn kutsal fiziðidir.
Bu ikisini en kýsa zamanda biraraya
getirebilmeniz gerekmektedir. Eðer kutularýnýz, kompartýmanlarýnýz içinde kalmaya
devam ederseniz, bunlar ayrý kaldýklarý
(*) Bir þeklin orantýlý olarak
küçültülmüþ ya da büyütülmüþleri ile
inþa edilen örüntüler fraktal olarak
adlandýrýlýr.
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sürece aradaki iliþkileri, baðlantýlarý ve
nasýl birarada çalýþtýklarýný anlamanýz
mümkün olmayacaktýr. Bilim insanlarýnýn
uzmanlýk kutusunun dýþýnda düþünmeye
baþlamalarýnýn zamaný gelmiþtir. Bu dairesel olan sorunlarýn çözümü için kullanýlacak olan doðrusal yaklaþýmdýr.
Geleceðe Yönelik Öngörüler
Ben bütün bunlarý öngörebiliyorum,
çünkü potansiyeller mevcuttur ve öngörüler
de potansiyeller temeline dayalýdýr. Bu
potansiyeller bundan önce baþka toplumlarda da görülmüþtü. Ve o toplumlar bir
zamanlar sahip olduklarý sizinkiyle benzerlik taþýyan bilim sayesinde, sizin þimdi
gelmiþ olduðunuz yere ulaþmýþlardý.
Bunlarý öngörebiliyorum çünkü hepsi daha
önceden de olmuþtu ve bu odada bulunanlardan bazýlarý topun yuvarlanmaya
baþladýðýný anlýyorlar (seminer de gerçeklikle ilgili konular çalýþýlmýþtý). Ulaþýlacak
yere varýlmasý kaçýnýlmazdýr. Þu anda bile
Dünyada bazý bilim insanlarý gelecekte bu
noktaya varýlmasýna yol açacak olan bilgilere ulaþmaya baþlamýþlardýr. Bunlarýn
hepsi yola çýktý ve geliyor. Düþünce ve bilgelik için mantýklý bir geliþme vardýr.
Koþmayý öðrenmeden önce yürümeyi
öðrenmeniz gerekir ve bu nedenle de size
bunlarýn gelmekte olduðunu söylüyorum.
Þu anda içinde bulunduðunuz oda ile
ilgili bir þey söylemek istiyorum. Ama
korkmanýza gerek yok. Þu anda bu odada
tehlikeli olabilecek bazý görünmez þeylerin
bulunduðunu biliyor muydunuz? Þu anda
odada bulunan bazý görünmez þeylerin,
dikkatli davranýlmamasý durumunda,
hastalýða yol açabileceðini biliyor muydunuz? Bununla birlikte, korkmanýza gerek
yoktur çünkü bunlara mikrop adý veriliyor.
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Eðer bu beyaný 100 sene önce yapmýþ
olsaydým, insanlar zangýr zangýr titremeye
baþlarlardý, hiçbir þekilde de inanmazlardý
ve "Bu olsa olsa ezoterik zevzeklik olabilir,
böyle bir þeyin gerçek olmasýna imkân
yok" derlerdi. Bazýlarý da kahkahayla
gülerlerdi. Ancak bu sürede bilimin yaptýðý
ilerlemeler sayesinde artýk herkes bunun
gerçek ve doðru olduðunu biliyor. Yaþamýn
mikroskopik ölçekteki özelliklerini görmenizi saðlayan bu âletleri geliþtirdiðinizde,
sizler için yepyeni bir dünya ortaya çýktý.
O zamana kadar tüm bunlar sizler açýsýndan sýr örtüsünün altýnda kalmýþtý ama
bilim birdenbire bunlarý gerçek hale getirdi.
Bu söylediklerimle nereye varmaya
çalýþtýðýmý anlayabiliyor musunuz?
Sevgili varlýklar bilimin, fiziðin, bilgilerinizin bilincin bilgeliðinin toplamý ile
uyum içine girmeye baþladýðý yere ulaþmanýz sizin mirasýnýz ve kaderinizdir. Bu
noktaya ulaþýrken keþifler ve icatlar da birlikte gelecektir. Bu sayede size müthiþ
yardýmý olacak alanlar açýlacaktýr
önünüzde.
Bu icatlar sizlere dünyanýn her tarafýnda
bol miktarda ve istediðiniz kadar içme ve
kullanma suyu saðlayacaktýr. Okyanus suyu
gerçek zamanlý olarak kolayca tuzsuzlaþtýrýlabilecek ve bunun için manyetik
güçten yararlanan etkili keþifler yapýlacaktýr. Enerji çok daha kolay þekilde elde
edilebilecek ve ucuz, hattâ bol ve bedava
ýsý sayesinde üretilecektir. Nüfus artýþý artýk
sorun olmaktan çýkacaktýr. Çünkü yüksek
bilinç çocuk yapýlýp yapýlmamasý veya kaç
çocuk yapýlmasý gerektiðini (kadim yerli
halklar binlerce yýldan beri bu yöntemi
baþarýyla kullanmaktadýrlar) anlayacak olan
biliþ bilgeliðini yaratacaktýr. Gelecekte
dönüp tarihe baktýðýnýzda, pek az bilgisi
olan cahil ve aptal insanlar olarak yaþamýþ

olduðunuzu ve bu koþullarda varlýðýnýzý
devam ettirebilmenizin hayret verici bir
durum olduðunu söyleyeceksiniz. Bunlarý
size nelerin gelmekte olduðuna dair bir
fikriniz olmasý için söylüyorum. Buradan
da insan bilinci alanýna geçiyorum.
Ýnsan Bilinci
Bilincin ne olduðunu düþünüyorsunuz?
"Kryon, bilinç düþünmedir. Ýnsanlarýn
düþünme þeklini gösterir. Bilinci düþünme
paradigmasýnýn tarif edilmesi olarak tanýmlamak mümkündür" diyebilirsiniz. Bu
gerçekten de söylenebilir ama burada yüksek ve alçak düþünmenin deðerlendirilmesi
kýsmýný atladýnýz. Bilinci görebilen fiziksel
âletler icat edildiðinde ne olabilir? Eðer
bana bilincin görülüp görülemeyeceðini
sorarsanýz, cevabým görülebileceði olacaktýr çünkü olay fizikten ibarettir. Canýnýz
sýkkýn ve moraliniz bozuk olduðunda bilgisayarýnýzýn çöktüðünü veya bir pilin bittiðini hiç gördünüz mü? Bunun bilincin
fiziksel olaylarla etkileþimi olduðunu
düþünmek yanlýþ mý olur? Hava durumunun tahmini için kullanýlan uydularla
yapýlan önemli bir keþif sayesinde,
manyetik alanýn gücündeki varyasyonlarla,
insan þefkatinin kitle bilinci arasýnda sürekli bir korelasyon (karþýlýklý iliþki) olduðu
belirlenmiþtir. Baþka bir deyiþle, þu anda
böyle bir bilgi olmamasýna raðmen
manyetik alanýn uluslararasý felaketlere ve
kutlamalara tepki verdiði söylenebilir!
Bilinç, fizikle yakýndan iliþkilidir. Doðru
donanýma sahip olduðunuz zaman örüntüleri görebileceksiniz. Bu olacaktýr.
Ýnsanlýðýn Gelecekteki Örüntüleri
Daha önce hiç ifþa etmemiþ olduðum bir
þeyi þimdi ifþa etmek istiyorum ve bu da
insanýn bilinç örüntülerinin nasýl
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görüneceðidir. Çok boyutlu fiziðin bundan
önce görünmez olan pek çok þeyin örüntülerini açýða çýkarma potansiyeline sahip
olduðu öncülünü belirlemiþtik. Kuantum
enerjiyle ilgili olan hemen her þeyin
görülebilir örüntüleri olacaktýr. Bu sürpriz
bir durum deðildir. Eðer bir insanýn bilincini görebilecek durumda olsaydýnýz, örüntüler sizce nasýl görünürdü? Burada bireysel bilinçle kitle bilinci karþý karþýya
gelmektedir. Bu örüntü fiziksel ve bireysel
olacak ve bir alaný olacaktýr. Bundan dolayý
zaman içinde ölçülebilir olacak ve örüntüsü
olacaktýr, "sizin örüntünüz". Burada fiziksel olan, bir alaný olan, ölçülebilen ve örüntüsü olan bireysel bilinçten söz ediyoruz.
Bunun fazla uçuk olduðunu mu düþünüyorsunuz? Þimdiye dek basit keþifler ve
deneylerle kitle bilincindeki deðiþimler
belirlenmiþ olduðuna göre, bunun gelecekte
daha rafine hale getirilebileceðinden neden
þüphe duyuyorsunuz ki?
Bu nasýl görünecektir? Size iki örnek
vermek istiyorum. Ýnsandaki en büyük iki
enerji üreticisi çifti korku ve nefret ile
þefkat ve sevgidir. Bu iki grup spektrumun
iki ucunda yer almaktadýr ve her ikisi de
son derecede güçlüdür. Bunlar alarmlarý
tetikleyebilir, bilgisayarýnýzý çökertebilir,
kalbinizi yumuþatabilir, kimyasal yapýnýzda
deðiþikliðe yol açabilir ve bunlarý hem kýsa
mesafeden hem de çok uzun mesafeden
gerçekleþtirebilirler. Öfkeli olduðunu
bildiðiniz bir insanla birlikte bir odada
bulundunuz mu? Bu öfkenin neredeyse
tadýný alabilir, en azýndan hissedebilirsiniz.
Bu his güçlendikçe o odada bulunmak istemez ve oradan ayrýlmak için can atarsýnýz.
Bir odada öfkeli veya nefret dolu bir insan
varsa, o odada karanlýk bir bulut varmýþ
hissine kapýlýrsýnýz. Bu durumda bir enerji
ve o enerjinin örüntüsünü hissediyor olur-
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sunuz. Ya odada bulunduðunuz insan bir
üstatsa ve sevgi enerjisi gönderiyorsa?
Bu durumda, "Ben bu yere bayýlýyorum.
Burada kalmak ve bu hissi iyice içime
çekmek istiyorum" dersiniz. Ýþte böylece
bilincin örüntüsünü tanýmlamýþ oldunuz.
Evrende bulunan her türlü enerji
ölçülebilir ve görülebilir ve enerjiyi üç
boyuta getirdiðinizde onu inceleyebilir ve
örüntüsünü görebilirsiniz. Her þeyde örüntüyü görmenin yollarý vardýr. Bu iþe basit
dalgalarla baþlayabilirsiniz ama zaman
içinde daha iyi âletler ortaya çýktýkça zarif
örüntüler de görülebilecektir. Bu dünyanýn
büyük üstatlarý ile birlikte olanlar, onlarla
birlikte oturup zaman geçirenler, onlarýn
yanýndayken yaratýcý kaynaðýn karþý konulamaz þefkat ve sevgisini hissetmiþler ve
her þeyle baðlantý içinde olma farkýndalýðý
ile ortaya çýkan mutluluktan uçma hissi
yüzünden sevinç ve neþe gözyaþlarý dökmüþlerdir. Ýþte enerji budur. Sevgiyi ölçebilir misiniz? Evet, ölçebilirsiniz. Sevginin
enerji olarak örüntüsü olduðuna ve
dolayýsýyla görülebileceðine göre ölçülmesi
de mümkün olmalýdýr. Bu yüzden ileride
yepyeni bir dünya serilecektir önünüze.
Size örüntülerin ne olduðunu göstermeme
izin verin.
Örüntüler - DÜÞÜK
Bu söyleyeceklerim öngörülerdir, çünkü
gelecek ile ilgilidir ama bu öngörüler
potansiyeller temeline dayalý olarak yapýlmaktadýr ve potansiyeller öylesine
güçlüdür ki, bunlar için kesin bile
denebilir. Gelecekte bir gün örüntüler
görülebilecektir. Bunlar insan bilincinin
örüntüleri olduðunda, çok ilginç bir þey
göreceksiniz. Bu durum gerçekleþtiðinde,
size þimdi söylediklerim doðrulanmýþ olacaktýr. Bu celsenin binlerce kiþi tarafýndan
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dinlendiði dikkate alýndýðýnda, referans
bulmak gayet kolay olacaktýr.
Ýlk önce, gücü çok fazla olmakla birlikte,
en düþük bilinçten söz edelim. Hem düþük
bilincin, hem de yüksek bilincin inanýlmaz
oranda güç taþýdýðýný anlamalýsýnýz.
Dolayýsýyla, "yüksek veya düþük" ifadesi
etkili gücün ölçümü olarak deðerlendirilmemelidir. Bu daha çok titreþimin
ölçümü olmaktadýr. Bunu frekansla karýþtýrmayýn çünkü buradaki teknoloji doðrusal
deðildir. Burada sadece düþüncenin titreþiminin örüntüsü, nereye gidebileceði, nereye gidemeyeceði, ne kadar kýsýtlayýcý veya
geniþleyici olduðu söz konusudur. Güç çok
derinliklidir. Nefretin gücü, kötülüðün gücü
çok fazladýr. Bunu zaten biliyorsunuz.
Nefretin gücü kötülük ve korku yaratýr ve
müthiþ güçlüdür. Eðer dikkatli olunmazsa,
nefretin gücüyle milletler esaret altýna alýnabilir. Bu gücün ne kadar büyük olduðunu
geçmiþteki örneklerden biliyorsunuz. Þimdi
bu özelliðe sahip olan bir bireyde bunu
ölçmek suretiyle bu gücün gelecekte bulunacak bir âlet üstünde yaratacaðý özel örüntü hakkýnda konuþalým.
Düþük bilinç aþýrý derecede temel ve
basit örüntüler yaratacaktýr. Bu örüntüler
kuvvetli bir daire yaratacak veya böyle bir
daireden çýkacaktýr. Bu biraraya gelecek
olan enerjilerin toplamý olacak ve bu enerji
diðer daha yüksek titreþimler önünde engel
oluþturacaktýr. Bireyin etrafýnda yer alan
bir daire veya bireyin yaratmakta olduðu
bilinç enerjisi gibi görünecektir. Bu daire
örüntüsü olan bir hapishane veya kendisini
tekrar etmeyen temel bir fraktal gibidir. Bu
kendi kendisini içinde hapis tutar ve örüntü
daire dýþýnda olan hiçbir þeyin farkýnda
deðildir. Bu öylesine güçlüdür ki, diðerleri
bundan etkilenirler ve daha güçlü bir daire
oluþturmak için kolayca ona katýlýrlar. Güç

de zaten buradan kaynaklanýr. Daire bu
aþamadan sonra çevresindeki bilincin
yarattýðý hapishane içinde daha geniþ ve
büyük hale gelecek, böylece daha büyük
bir daire yaratacaktýr ama bu tek bir daire
olmaya devam edecektir.
Þu anda hiç anlamadýðýnýz bir dilde
konuþtuðum hissine kapýlmýþ olabilirsiniz
ama biraz sonra ne demek istediðimi anlayacaksýnýz. Ýþaret etmek istediðim bunun
aslýnda basit olduðudur. Burada daire þeklinde bir kap veya kutudan söz ediyorum.
Bu kap veya kutu dýþarýyý görememektedir
ve sadece kendi kötülüðünden haberdardýr.
Yargýlarýný ve kararlarýný sadece kendi
içinde bildikleri temeline dayalý olarak
oluþturmaktadýr. Bu düþük bilinçtir. Onun
gündeminde sadece o vardýr ve baþka
hiçbir þeyi görmemektedir. Bu daire kendisi gibi düþünenleri kölesi haline getirebilir. Daire büyüyebilir ama asla kendi
dýþýna çýkamaz. Zaten bildiðinin dýþýnda
hiçbir þey göremez. Dairenin dýþýnda
daireye ait olan hiçbir örüntü yoktur.
Daire kýsýtlayýcýdýr. Durum apaçýktýr,
basittir ve düþük titreþimle temel düzeyde
yaþamýn idamesi söz konusudur.
Örüntüler - YÜKSEK
Þimdi diðeri hakkýnda konuþalým. Burada
þefkat ve sevginin yüksek bilinci, yüksek
düzeyli düþünce, bütünlük ve umursama
söz konusudur. Peki, bunun nasýl bir görüntüsü vardýr? Hazýrlýklý olun çünkü size her
þeyi veremem. Burada çok sayýda fraktal
yaratýlmaktadýr. Burada bir enerji birikimi
yaratýlmaktadýr ve bu birikim kendisi ile
uyum içinde olacak þekilde kendisini
çoðaltmaktadýr (orijinalin özel çoðaltýlmýþ
þekilleri olan yüksek frekanslý birçok fraktal). Bu geniþleyici ve çekicidir, yapýsallýðý
vardýr ve karmaþýktýr. Yarattýðý uyum ken-
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disinden çok öteye kadar etkisi olan fraktallar yaratmaktadýr ve dolayýsýyla her
tarafta olan madde üzerindeki etkisi
görülebilmektedir.
Böylece en basitten en karmaþýða doðru
giderken görmekte olduðunuz þey örüntüler
arasýndaki gerçek farktýr. Bunlardan biri
kýsýtlayýcý ve tekilliði dolayýsýyla güçlüdür.
Diðeri ise çoklu geniþleyiciliði içinde
geniþleyici ve güçlüdür. Sevgili varlýklar,
gelinen bu aþamaya kadar bu gezegende
insan bilinci, kendisini mümkün olan en
düþük titreþim dairesi ile çevrelemeye
eðilim göstermiþtir. Nefret, savaþ, kabalýk,
nezaketsizlik gibi olabilecek en düþük
titreþimden oluþan daire ile çevreleme
eðilimi ortaya çýkmýþtýr ve bunun nedeni
de yaþamý sürdürme güdüsüdür. Ýnsanlar
bu sayede varlýklarýný idame ettirebilmiþlerdir. Böylece ülkeler baþka ülkeler
ile savaþmýþlar, gruplar baþka gruplarla,
daireler baþka dairelerle karþý karþýya
gelmiþlerdir. Ve bu örüntüden ne elde
ettiðiniz de açýkça ortadadýr. Böylece
inanýlmaz ölçüde üzüntü ve kitle ölümleri
yaratýlmýþtýr. Ortaya çýkan daire örüntüsü
bilincin geniþlemesine izin vermemiþtir ve
dolayýsýyla kendisini pek çok kez tekrar
etmekle yetinmek zorunda kalmýþtýr.
Gezegenin tarihine hoþ geldiniz.
Baþka yerlere gönderilebilecek olan
uyum ortaya çýkmamýþtýr. Ne geniþleme, ne
de büyüme olmuþtur. Büyüme olmamýþtýr
ve sadece durgunluk olmuþtur ve bu durgunluk kendisini sürekli olarak tekrar
etmiþtir. Bilinç örüntüsü kendisinden baþka
hiçbir þeyi göremediði için gidebileceði bir
yer de olmamýþtýr.
Þimdi ise birdenbire bu gezegendeki
enerji bundan böyle örüntüleri deðiþtirecektir. Bilinç örüntüleri gezegenin
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manyetik aðýnýn özellikleri arasýnda yer
almaktadýr ve manyetik að da Güneþin
helyosferi tarafýndan deðiþtirilmektedir.
Sizin uzaydaki yeni yeriniz (Güneþ sistemi
bu yeni yere doðru hareket etmektedir) ile
birlikte bu að her iki bilinç örneðinin örüntülerini deðiþtirecektir ve ayrýca fraktallar
ile müthiþ karmaþýk olaný temel yaþamý
sürdürme güdüsünden çok daha güçlü hale
getirecektir. Bunu anlayabildiniz mi? Yeni
enerji insanlarýn diðer insan fraktallarýna
olan tepkisini deðiþtirmektedir. Artýk
büyüme zamaný gelmiþtir. Ýnsan bilinci
geliþecektir ve adaletin terazisine benzeyen
aydýnlýk ve karanlýk terazisine ihtiyaç
olmayacaktýr. Çünkü artýk kötülüðün þefkat
ve karmaþýk uyumlu titreþimler üzerindeki
etkisi çok daha küçük olacaktýr. Aydýnlýk,
kötülüðün gezegendeki basit örüntülerinden çok daha güçlü olacaktýr.
Karanlýk Kendisinden Ötesini
Göremez
Size çok sýradýþý olan ve düþük titreþimin
nasýl çalýþtýðý hakkýnda derinlemesine bilgi
veren bir þeyin kanýtýný göstermek istiyorum. Bu yýlýn ilk celsesinde Kuzey
Kore'nin genç liderinden söz etmiþtim.
Düþük bilincin, karanlýðýn kendi üstünde
yer alanlarý göremiyor olmasý gerçeðini
örnek olarak göstererek, bu kiþiden yeniden
söz etmek istiyorum. Düþük bilinç, ne
kadar güçlü, ne kadar zeki ve ne kadar
akýllý olduðunu düþünürse düþünsün,
dairesinin dýþýna çýkamaz.
Son derecede benlikçi ve bencil olan
bugünkü Kuzey Kore liderinin babasý
öldüðünde, onun yerine son derecede kendini beðenmiþ biri olan oðlu geçti. Tüm
yaþamý boyunca babasýný izlemiþ, bir gün
onun yerini alacaðýný bilerek geliþmesi
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sýrasýnda onu kendisine örnek almýþ ve
ortaya azami ölçüde egoist ve kendini
beðenmiþ biri çýkmýþtý. Babasýnýn yerine
geçtiðinde gerçek anlamda seçme hakký
vardý ve gerekli deðiþiklikleri yapmak
suretiyle babasýndan bile daha büyük olma
þansýna sahipti. Yeni lider, ismini yüceltecek ve onu olabilecek en yüksek benlikçi
yere çýkarabilecek þeyleri yapmak istedi.
Model olarak babasýný seçmiþti ve iktidara
geldikten sonra babasýndan bile daha þöhretli olmak için istediði her þeyi yapabilirdi. O ise en klasik þeyleri yaptý. Dünyadaki
en þöhretli ve sevilen lider olmak için eline
geçmiþ olan bu büyük fýrsatý tepti. Doðru
olaný yapmasý durumunda Dünya üzerindeki en þöhretli ve en çok sevilen lider olabileceði aklýnýn ucundan bile geçmedi.
Batýda eðitim görmüþ olmasýna raðmen bu
fýrsattan yararlanamadý.
Eðer doðru yolu seçseydi ve kendi ülkesindeki sýnýrlý sayýdaki insaný deðil de, tüm
dünyayý dikkate alsaydý, tüm yaþamý
boyunca dünyadaki en sevilen ve þöhretli
lider olabilirdi. Ýdareyi ele aldýðýnda tüm
yapmasý gereken dairenin ötesine geçecek
þekilde düþünmekti. "Joker" rolünü oynayabilir ve müthiþ þeyler yapabilirdi. Kuzey
ile Güney Kore'yi birleþtirebilir, bu iki ülke
arasýndaki ölüm tarlalarýný bertaraf edebilir,
nesiller sonra ailelerin yeniden biraraya
gelmesini saðlayabilir, sadece önemli
görünmekten baþka hiçbir amaca hizmet
etmeyen nükleer programý durdurabilir ve
halkýna refah, bolluk ve yiyecek saðlayýp
bölgeye de barýþ getirebilirdi. Kore'nin
tamamý ona büyük saygý duyardý ve gösterdiði bilgelik ve cesaret yüzünden tüm dünya rahatlayýp ona teþekkürlerini sunardý.
Birleþmiþ Milletler toplantýsýna katýlmak
için gittiðinde tüm ülkelerin temsilcileri
onu ayakta alkýþlar, önünde eðilirler ve ona

en yüksek barýþ ödüllerini verirlerdi. Çok
deðer verdiði o egosu düþünebileceðinden
çok daha fazla tatmin edilmiþ olurdu.
Bunlarýn hiçbiri aklýna bile gelmedi. Bunun
yerine kendisine miras kalan o karanlýk
kutunun hükümranlýðýný pekiþtirdi ve uzattý
ve bu nedenle de þimdi dünyadaki en
tehlikeli, en düþük, en kýsýtlayýcý ve hain
enerjinin baþýnda oturuyor. Bunu kendi
halkýný yoksulluða mahkûm ederek ve
bölgede istikrarsýzlýk yaratarak yapýyor. Bu
arada çok kýsa bir süre için kendi ülkesinde
güçlü ve þöhretli bir insan haline geliyor.
Bu durum hiç de uzun sürmeyecek.
Gezegendeki insanlarýn büyük çoðunluðunun desteðine sahip olmadýðýný göremiyor
ve sonuç itibarýyla her þeyi kaybedecek.
Düþük titreþimi düþük düzeyde tutan
dairenin bu kadar güçlü olabilmesi ilginç
bir durum deðil mi? Bununla birlikte, bunlarýn hepsi deðiþmeye baþladý artýk sevgili
varlýklar. Ýnsanlarý bireyler olarak inceleyip
nasýl davrandýklarýna bakarsanýz, bunu
görecek ve anlayacaksýnýz.
Bireyler
Yanýnýza öfkeli, kaba ve kibarlýktan nasibini almamýþ bir birey gelir ve gelir gelmez
kaba ve nezaketsiz bir þeyler söylerse, siz
bu kiþinin yanýndan uzaklaþýr ve onda bir
sorun olduðuna karar verirsiniz. Aslýnda o
kiþide önemli bir sorun yoktur ve sadece
yaþamý sürdürme konusunda gerekli
olduðunu düþündüðü þeyi yapmaktadýr.
Kaba ve nezaketsiz davranýþla sizin dikkatiniz çekilecek, sahne hazýrlanmýþ olacak
ve bunlar da o kiþinin kendisini önemli
olarak görmesini saðlayacaktýr. Bu
davranýþta enerji vardýr. Bu sizin hoþunuza
gidecek bir enerji olmasa da, yine de sizin
dikkatinizi çekecek ve korku yaratmak
suretiyle yetkili bile kýlabilecektir. Bu sizin
hoþunuza gitmeyebilir ama böyle insanlarýn
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yaþamý sürdürme stratejileri bu temel
üzerine kurulmuþtur. Eski enerjide bu belki
de en iyi yöntemdi ve bu insanlar halen de
bunun yerini alabilecek bir þey göremiyorlar. Bu davranýþla bu insanlar, herkesin
diðerlerinin sahip olduklarý þeyi istediði
bir dünyada yaþamý sürdürebileceklerini
düþünmektedirler. Aslýna bakarsanýz, bugün
bile kabalýðý gerekli ve önemli bir unsur
olarak gören kültürler halen varlýklarýný
sürdürmektedir. Çünkü onlara göre þefkat
ve nezaket zafiyete iþaret etmektedir. Bu
insanlar "Þefkat ve kibarlýk göstererek hiç
kimseyi veya hiçbir yeri fethedemezsiniz.
Þefkat ve kibarlýk dünyadaki zayýflara
göredir" diye düþünmektedir. Bu insanlar
kendi bakýþ açýlarýndan yaþamý sürdürme
dairesinin dýþýný görememektedirler. Bu
nedenle de hâlâ düþük enerji gücünü,
kabalýðý ve nezaketsizliði kullanmaktadýrlar. Onlarýn daha iyi bir þeyin varlýðýndan
haberleri bile yoktur.
Bugün görmekte olduðunuz þeyler artýk
istenmeyen sýnýfýna girmeye baþlamýþtýr.
Dünyanýn çoðu bu yaklaþýmdan býkýp usanmýþtýr ve varlýðý sürdürmenin daha zarif
yolunu aramaktadýr. Þefkatli bir kiþi asla
zayýf bir kiþi deðildir. Þefkatli bir insanýn
etrafýndaki enerji diðerleri için davetkâr bir
mahiyete sahiptir. Buna karþýlýk, kaba bir
insanýn etrafýndaki enerji diðer insanlar için
itici ve uzaklaþtýrýcý bir mahiyete sahiptir.
Aradaki farký görebiliyor musunuz?
Hangisini tercih ederdiniz?
Size az önce örüntüleri söyledim.
Söylemek istediðim husus karanlýk ile
aydýnlýk arasýndaki orantýnýn deðiþmekte
olmasý ve aydýnlýðýn artýk kazanan taraf
olmaya baþlamasý nedeniyle insan bilincinin yükselmekte olduðudur. Bu þefkat,
nezaket ve dürüstlüðün ýþýðýnýn çok daha
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parlak olmasý ve sonunda iþlevsel bozuklukla malûl olduðu apaçýk ortaya çýkacak
olan kabalýk ve nezaketsizliðin giderek
parlaklýðýný yitiren ýþýðýna göre çok daha
uzaktan görülecek olmasý anlamýna
gelmektedir. Kabalýk ve nezaketsizlik bir
süre sonra iþlevi bozuk davranýþ olarak
nitelendirilecek ve insanlar bu tip davranýþý
olan insanlardan uzaklaþmaya baþlayacaktýr. Çünkü bu davranýþ o kiþinin enerjisi,
onun nerede olduðu ve ne düþündüðü
hakkýnda yeterli bilgi vermektedir. Bu
davranýþ birçok insan için yaþamý
sürdürmeyi temsil etmesine raðmen eski
enerjidir ve yeni yaþamý sürdürme modu,
aydýnlýk ve yüksek bilinç olacaktýr. Pek
çok insan bunu görüp anlayacaktýr.
Daha yüksek özelliklere sahip olanlar
daha uzun yaþayacaklar ve zaman içinde
bu insanlar liderlik yapacaklardýr. Zaten
sizlerin istediði de budur. Seçim hazýrlýklarý
da, sonuçlarý da bu nedenle deðiþecektir.
Bu yüzden iþ alanýnda da büyük deðiþiklikler yaþanacaktýr. Dört yöne uzanacak olan
uyum etkisi yüzünden daha fazla ýþýk, daha
fazla þefkat ve daha fazla çözüm göreceksiniz. Þefkatli bir kiþi herkesin dikkatini
çeker ve þefkat hissini etrafýna yayar. Þefkatli bir insanýn güvenli olarak algýlandýðýný biliyor muydunuz? Ýnsanlar iyi bir dinleyici olmasý nedeniyle böyle bir kiþinin
yanýnda olmak isteyeceklerdir. Çünkü
bunun keyifli olduðunu düþüneceklerdir.
Böyle bir kiþinin etrafýndakiler onun yaydýðý enerjiyi hissedecekler ve bu nedenle
de onun güvenli olduðunu düþüneceklerdir.
Bu dengeli bireylerin etrafýnda olmak her
zaman güven verir. Onlar asla diðerlerine
zarar vermezler, hiçbir zaman kötü þeyler
söylemezler ve diðerleriyle rekabete girmezler. Bu kiþiler yanlarýna gelenleri dinlerler ve severler. Uzak olmayan bir gele-
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cekte böylesine özellikler iþ yaþamýnda da
yararlý olacaktýr. Bu size çok tuhaf mý geliyor? Bunun gelecekte normalin bir parçasý
olacaðýný düþünmek size garip mi geliyor?
Ýleride bu tip özellikler ölçülebilecek ve
neden iþe yaradýklarý da bilinecek. Bunun
tuhaf olduðunu düþünüyor bile olsanýz,
Dünyayý deðiþtireceðini söyleyebilirim.
Her þey bilimden ibaret deðildir. Ýnsan
bilinci zaman içinde yaþamý sürdürme
modunun dýþýna çýkacaktýr. Eski moda
yaþamý sürdürme modu ve karanlýk kaynaklý davranýþ deðiþecek ve daha zarif bir
yaþamý sürdürme davranýþý hâkim olacaktýr.
Bu sistemde her þeyi fethetmeyi ve
parçalamayý düþünenler yerine zarif þekilde
biraraya getirebilenler yaþamý sürdüreceklerdir. Bu insanlar yargýlamayý düþünmeyecekler ve inanç sistemleri arasýndaki farklarý arka plana iteceklerdir. Ýnsanlarý
yargýlamaktan vazgeçen, onlarý olduklarý
gibi kabul eden, herkesin içinde Tanrý'yý
gören ve olumlu beklentileri ilk sýraya
koyanlar yaþamý sürdürme konusunda en
iyiler olacaktýr. Ýnanç sistemlerindeki farklýlar aynen yiyecek seçiminde olduðu gibi
deðerlendirilecektir. Bunlar dengeli ve
bilge insanlarýn özellikleridir.
Tüm bunlar gelmektedir ve hattâ aslýna
bakarsanýz bir kýsmý geldi bile. Size bu
mesajla söylemek istediklerim bunlardý. Siz
bu iþlerin neresindesiniz? Sizin örüntünüz
nedir? Bu söylediklerimdeki gerçeklik
payýný hissedebiliyor musunuz? Sevgili
varlýklar, etraf güvenli olmaya baþlamýþtýr.
Artýk rahatlayabilir ve gardýnýzý indirebilirsiniz. Ýliþkilerinizi daha rahat geliþtirebilir ve daha þefkatli ve nazik olabilirsiniz.
Bazýlarýnýz sol taraftan hâlâ kötü bir þeyler
bekliyorsunuz. Gerçi maðaradan çýkmýþ
olduðunuzu hissediyorsunuz ama Bengal
kaplanýnýn hâlâ orada olup olmadýðý

konusunda pek emin olamýyorsunuz.
Kaplanlar eski enerjiye aittir ve hepsi dört
yöne doðru kaçýyorlar. Eski enerjinin kalýntýlarý olan kötülük ve karanlýk her tarafta
zemin kaybediyor. Azalan karanlýðýn
gerçekliði her tarafta ve bu kendisini
göstermeye, odaklanmaya baþladý.
Karanlýk, günlerinin sayýlý olduðunu
biliyor. Bu mücadeleyi gördüðünüzde,
bunun iyi haber olduðunu bilmelisiniz.
Bu iyi haber eski bilincinin sona ermekte
olduðunu ifade etmektedir.
Eðer tüm Dünya çapýnda anket yapýp
herkese sorular yöneltseniz, insanlarýn
büyük çoðunlukla barýþ istediklerini
anlardýnýz. Ýnsanlar birbirlerini fethetmeyi
ve bunu hedefleyen liderleri de istemiyorlar. Ýnsanlar sýnýrlý kaynaklara veya güce
sahip olmak için birbirlerini yok etmek
istemiyorlar. Artýk eðilim deðiþti ve gezegenin bilincinin isteði anne ve babalarýn
çocuklarý için istediklerinden farklý deðil.
Yüzlerce ülke biraraya gelmeye çalýþýyor
ve dengeli bir barýþ ve birlik oluþturmak
için yollar arýyor. Kültürel farklar her
zaman var olacaktýr ama þefkat ve denge
ortak insani özelliklerdir. Pek çok ortak
noktanýz var ve yeni bilgelik bunu size
gösterecektir.
Yüz yýl önce dünyada bu denge yoktu.
Bugün farklýlýk yaratan durum budur ve bu
geleceðinizin de farklý olmasýný saðlayacaktýr. Bundan böyle geçmiþi tekrarlamaktan vazgeçeceksiniz ve bunun yerine güzel
fraktallarýn ve þefkatin uyumunun olgunluðu ve bilgeliði ile büyüyeceksiniz.
Yeni dünyaya hoþ geldiniz. Yeni dünya
yola çýktý ve geliyor.
Ve öyledir.
KRYON
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