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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Bir yüce bedensiz varlýk bir zaman þöyle demiþti: “Aranýzda iyi
olanlar, aramýzda da iyi olurlar. Aranýzda sevilenler, aramýzda da
sevilirler... Çok düþünün, iyi olun. Aramýzda iyi olursunuz. Burada...
Burada... Aramýzda, burada...Hepinizin geleceði yer... Herkes
oradaki durumuna göre, burada da yer sahibi olur... Buradaki
kazancý, oradaki iyiliðidir.” Birden zihnimizi açan, dünya dýþýný,
ölüm sonrasýný düþünmeye yönelten bu sözler, ölümle hiçbir þeyin
bitmediðini, asýl yaþamýn bir çizgi halinde devam edip gittiðini,
iyiliðin ve ona baðlý olarak tüm olumlu hasletlerin evrenin her
yanýnda geçerliliðini ve belirleyiciliðini sürdürdüðünü, ölümün
sadece mekân ve boyut deðiþikliði olduðunu ama burada olup
biten ve yapýlanlar neyse onlarýn bizi her yerde takip ettiðini
söylüyordu bize. Sonra da bir baþka yerde ilave etmiþti:
“Arzulamak, iyiliði, iyi olmak için, iyilik olduðu için, yapmayý arzulamak lâzým... Çok düþünün, iyi düþünün, düþüncelerinizi kontrol
edin..” Baþka pek çok yerde düþünmenin altýný önemle çizerken
iyilik konusunda da onu ýsrarla belirtmesi, iyiliðin büyük önemini,
seçimimizin ondan yana olmasýnýn geleceðimizi nasýl belirlediðini
göstermekte. Ýyilik, O’nun yolunda yürümeyi seçenlerin, bunu
azmedenlerin, O’nun varlýðýný kabul ve tastik ettikten sonraki ilk
zorunluluklarýdýr. Onlar iyi olmaya mecburdurlar. Ayartýcý, yanýltýcý
faktörlerin tüm cazibeleriyle asýl deðer gibi sunulduðu günümüz
dünyasýnda düþünerek, çok düþünerek iyide kalmak için, iyilik
yapmak için çabalarlar. Farkýndalýklarý daha artmýþ olanlar iyiliðin
verdiði huzuru ve tamamlanma hissini bilerek onu büyük bir istekle
yaparlar. Ýyilerin sayesinde yeryüzü evimiz her türlü olumsuzluða
raðmen varlýðýný sürdürebilmektedir. Düzenimizin ayakta
kalabilmesini borçlu olduðumuz isimsiz kahramanlardýr onlar. Her
nerede iseler bizlerden onlara saygý ve selâm olsun. Biz herkese
sevgimizi göndeririz, ama onlara gözyaþý gözyaþý severek iletiriz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Titreyen ateþli eller
birbirini tuttu.
Ateþ var ki yanmasýnda
fayda var, ateþ var ki
sönmesinde fayda var.
Siz doðruyu bulun.
Birbirinize vereceðiniz
en iyi hediye bilgidir.
Unutmayýnýz ki cehalet
küfürden, sevilmemek
ateþten daha kuvvetlidir.
Dr. Refet Kayserilioðlu

Titreyen Eller,
Ürkek Bakýþlar

SEVGÝ DÜNYASI

enfaat hýrsýyla
biraraya gelmiþ
kiþiler titreyen
ellerle birbirlerinin ellerini tutuyorlar.
Aslýnda hiçbirinin diðerine
güveni yok. Kuþkulu
bakýþlarla birbirini kolluyorlar. Her an ihanet etmek
düþüncesi ve ihanete uðramak korkusu içindeler.
Hiçbirinde gerçek sevgiden
gerçek birlikten eser yok.

M

Ýnsanlarýn dünyada yaþamalarýnýn gerçek gayesi
tekâmül etmek, ruhen olgunlaþmaktýr. Istýraplar,
felâketler ve sýkýntýlar kiþileri
ve toplumlarý uyaran,
tekâmül yolunda hýzlandýran
birer kamçý gibidirler.
Memleketimiz ardý arkasý
kesilmeyen olaylarýn içinde
çalkalanýp duruyor.
Biz sað haklý veya sol haklý
diye bir iddiada bulunmayacaðýz. Her zaman yazdýðýmýz
ve söylediðimiz gibi fikir
olarak en doðru yol her
ikisinden de alýnacak olanlara, eklenilecek yeni fikirlerle bulunacaktýr. Ama eylem
olarak her kim olursa olsun
sürdürdükleri þiddet hareketlerine karþýyýz. Çünkü þiddet
ve kavga baþlayýnca ortada
aranýlacak doðru fikir ve
doðru yol diye bir þey kalmaz. Sadece hýrslar, kýzgýnlýklar ve kinler konuþur.
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Kanaatimizce bugün
ortadaki kavganýn temelinde
bir fikir çatýþmasý da yatmamaktadýr. Esas sebep yenilik,
deðiþiklik ve sosyal adalet
isteyenlerle, durumun aynen
devamýný ve statükonun
deðiþmemesini isteyenler
arasýndaki zýtlýktadýr. Þurasý
bir gerçektir ki ülkemizde
bugün çok kolay para
kazanan bir küçük azýnlýk ve
emeðinin karþýlýðýný alamayan ve devamlý artan
hayat pahalýlýðý karþýsýnda
geçimini teminde zorluk
çeken bir çoðunluk var.
Geçim sýkýntýsý çekenler
derece derece sýralanmakta,
bir dilim ekmeði bulmaktan
aciz olanlara kadar dayanmaktadýr. Aç, çýplak, sefil ve
periþan olan, ya bir umursamazlýðýn tevekkülüne
koyuveriyor kendini, ya da
meþru olmayan yollardan
hakkýný almaya yöneliyor,
Milyonlarýnýn üstüne milyonlar koymaya çalýþanlarla,
açlýk ve sefalet içinde
kývrananlarýn birarada
yaþadýðý bir ülkede kimse
için huzur yoktur. Atalarýmýz
bu gerçeði çok güzel dile
getirmiþlerdir: "Biri yer biri
bakar, kýyamet ondan kopar:"

kazýklama, yalan ve ikiyüzlülük alabildiðine yayýlmýþ
haldedir. Hükümetin baþýndakiler için bile ulu orta sözlerin ve þayialarýn dolaþtýðý,
devlet dairelerinde iþ yapmanýn çok zorlaþtýðý, gerçeklerin insanlara duyurulmadýðý, mahkemelerden hak
almanýn öylesine güçleþtiði
bir ülkede her çeþit karýþýklýðý beklemek gerekir. Çatýþmanýn esas nedenlerini bu
kötülüklerde aramak icap
eder. Bir yanda dalgasýnýn
bulandýrýlmasýný ve rahatýnýn
bozulmasýný istemeyenler
köþe baþlarýný tutmuþlar var
güçleriyle kültürsüz halký
uyutmaya, durumlarýný
muhafazaya çalýþýyorlar.
Kötülükleri görüp durumunun düzelmesini isteyenler
azýnlýktakiler, gerçekleri
topluma duyuramýyorlar.
Beklemeye, zamanla milleti
uyandýrmaya da sabýrlarý
yok. Normal yollardan iktidara gelerek durumu düzeltmeleri de hemen hemen imkânsýz. Þaþkýnca bocalamalar
ve çýrpýnmalar içindeler.

Ülkemizde bu büyük
adaletsizliðin, yanýsýra bir
büyük kötülük daha hüküm
sürmektedir. Dalavere, hile,
rüþvet, adam kayýrma, adam

Ýhtirasla ve menfaat hýrsýyla biraraya gelmiþ ve partiler
içinde örgütlenmiþ kimseler
titreyen ellerle birbirinin
ellerini tutuyorlar. Aslýnda

TÝTREYEN ELLER
BÝRÝBÝRÝNÝ TUTMUÞ
HALDE
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hiç birinin diðerine güveni
yok. Kuþkulu bakýþlarla birbirini kolluyorlar. Her an
ihanet etmek düþüncesi veya
ihanete uðramak korkusu
içindeler. Saðcý partilerde de,
solcu partilerde de durum
böyle. Hiç birinde gerçek birlikten ve gerçek sevgiden
eser yok. Belli bir hedefe
varýncaya veya bazý menfaatleri saðlayýncaya kadar birbirine destek oluyorlar. Güvensiz, kuþkulu, sevgisiz, pis
bir ortamda ömür geçirmeye, çýkarlarýný saðlayýp gününü gün etmeye çalýþýyorlar.
Halbuki biz, insan olarak
kardeþiz ve ayný ülkenin
evlâtlarý olarak da daha
yakýnýz. Yalnýz kendimizi
düþüneceksek, kardeþlerimizin açlýðýna, sefaletine ve
dertlerine seyirci kalacaksak
insanlýktan ve vatandaþlýktan
nasýl söz edeceðiz? Buna
kimin vicdaný razýdýr. Allah
buna razý olur mu? Dünyanýn
geliþmesi ve insanlarýn
tekâmülü ile vazifeli olan ve
Yaradan'dan emir alan Yüce
Ýdareci Varlýklar bunu hoþ
görürler mi? Elbette görmezler, elbette bu kötü gidiþin
düzelmesini isterler. Elbette
insanlarýn akýllarýný baþlarýna
almalarýný ve gerçek insanlýðý
benimsemelerini dilerler.
Ayni kötü gidiþ, insafsýzlýk,
sevgisizlik, sömürü, hakka

tecavüz, insan kardeþinin
canýna kastetmek bütün
dünyada hüküm sürüyor. Bu
durum ya insanlarýn geriliklerini, ya da geri ve kötü
olanlarýn dünyaya hâkim
olduklarýný ifade eder. Bu
kötü gidiþ sürüp gidecek mi?
Buna "Ýlâhi Ýdare
Mekanizmasý" izin verecek
mi? Bu dünya ve insanlar
sahipsiz ve baþýboþ mu?!
FELÂKETLER
SEBEPSÝZ DEÐÝLDÝR
Ýnsanlarýn dünyada doðmalarý, yaþamalarý ve bir gün
ölmeleri rasgele bir olay
deðildir, Bu düzenli ve asýrlardýr hiç þaþmadan devam
eden bir tabiat olayýdýr.
Doðal olaylar, doðal (daha
doðrusu ilâhi) kanunlarla
idare edilirler. Bu olaylarýn
bir sebebi, bir gayesi ve bir
de neticesi vardýr. Ýnsanlarýn
dünyada yaþamalarý o!ayýnýn
gerçek gayesi onlarýn ruhî bir
olgunluða ulaþmalarýdýr,
Öyleyse dünya yaþantýsý
içinde tekâmülü (evrimi) ve
olgunlaþmayý çabuklaþtýracak
bir takým faktörlerin olmasý
zarurîdir: Bu faktörlerin ilki,
bilgi ve görgünün artmasý ve
daha mühimi de karþýlaþýlan
sýkýntýlardýr.
Belâ, felaket, sýkýntý ve
ýstýraplarýn tekâmülü hýzlandýrdýðý, uyuþmaya ve don-

maya yüz tutmuþ ruhlarý
kamçýladýðý bir gerçektir.
Bunun için herkesin hayatýnda deðiþik tarzda sýkýntýlar
eksik deðildir. Bu kiþisel
sýkýntýlarýn yanýnda, toplumsal sýkýntý ve felâketler de
vardýr. Onlar da hem toplumlarý harekete geçirmek,
daldýklarý uykudan uyandýrmak, hem de oradaki kiþileri
ihtiyaçlarýna göre uyarmak
gayesini güderler. Dünyada
olan deprem, fýrtýna, sel,
heyelan, salgýnlar vs. gibi
tabiî âfetlerin, ya da harp,
kavgalar maddî ve ekonomik
sýkýntýlar gibi, insanlarýn
kendi elleriyle meydana
getirdikleri felâket ve
belâlarýn tekâmülü hýzlandýrýcý rolünü görmek zor
deðildir. Her nerede böyle
felâketler olmuþsa onun
arkasýndan büyük uyanmalar
ve büyük silkinmeler olmuþtur. Harpler bunun en açýk
delilini verirler. Her harp
birçok yaranýn, üzüntü ve
sýkýntýnýn yanýnda ilimde,
insan iliþkilerinde ve insanî
duygularýn geliþmesinde,
topyekûn insanlýðýn ilerlemesinde büyük roller
oynamýþtýr.
Aslýnda insan, ruhu yönünden devamlý aktif, canlý, ileri
gitmek, hareket etmek eðilimindedir. Bedeni yönünden
ise atalete, tembelliðe
uyuþukluða ve üþengeçliðe
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meyyaldir. Dýþ tesirlerin
etkisi eklenince, bedenin
istek ve eðilimleri çoðu
zaman aðýr basýverir ve insan
bir tembellik ve uyuþukluk
havasýna giriverir. Yatmak,
rahatýna bakmak, bir iþ yapmamak, en küçük iþi
gözünde büyütmek, sorumluluklarýndan þikâyet etmek o
durumdaki kiþinin
davranýþlarý olur. Ama bu
durum ruhun istek ve eðilimlerine aykýrý olduðu için o
þahýs iç sýkýntýlarýndan kurtulamaz. Ýç sýkýntýlarý onu
daldýðý uyuþukluktan
uyandýrabilirse ne alâ.
Uyandýramazsa dýþtan bir
uyarana ihtiyaç olacak
demektir: Ýþte o dýþ uyaranlar
belâlar, felaketler vs. diye
adlandýrdýðýmýz, aslýnda ilerlememizi ve kurtuluþumuzu
saðlayan kurtarýcýlardýr.
HENÜZ
SIKINTILARIMIZ
AZALMAYACAK
Bugün Türkiye ve Türkler
ilerleyen, hýzla geliþen ve
tekâmül eden dünya uluslarý
arasýnda geri kalmýþ veya
geri býrakýlmýþ durumdadýr.
Vaktiyle bizim idaremizde
olan komþu Balkan ülkeleri
bile bizi geçmiþ durumdalar.
Bir yanda ilerlemiþ, Dünyada
söz sahibi olabilecek ilim
adamlarýmýz yetiþmiþ halde,
bir yanda hâlâ orta çaðýn
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karanlýklarýnda yaþayan bir
büyük kitle vardýr. Bu zýtlýk
ortadan kalkmak zorundadýr.
Karanlýklarda yaþayanlar
mutlaka aydýnlýða çýkmak,
gerçekleri görmek ihtiyacýndadýr. Ülkemizdeki sýnýflar
arasýnda bulunan uçurumlar
dolacaktýr mutlaka. Bilenler,
gerçekleri görenler,
bilmeyenlerden sorumludur.
Bilgisizlikler yalnýz aþaðý,
halk tabakalarýnda olmaz,
onlar bazen idare kademelerine de, bazen en yüksek karar
mevkilerine de geçebilirler.
Bilenlere düþen vazife, onlarý
suçlamadan, ayýplamadan ve
karalamadan, sabýrla ve
sevgiyle uyandýrmaya çalýþmaktýr. Bu yapýlmazsa onlar
karþýlarýna çýkacak felâket ve
belâlarla, yola gelecekler
demektir. Ama onlar suyun
baþýnda iseler onlara gelecek
belâ bütün ülkeye gelecektir.
Ýþte bunu önlemek, bilen,
gerçekleri gören, fakat ayni
zamanda milletini ve insan
kardeþini seven kiþilerin
kaçýnýlmaz ödevidir.
Dünyadan geri kalmakta
devam edemeyiz. Mutlaka
ilerlemek, milletçe tekâmül
etmek ve hattâ baþka milletlere hizmet etmek, bulacaðýmýz yeni þeylerden onlarý
faydalandýrmak zorundayýz.
Türkiye hep baþka milletlerin
bulduklarýndan, meydana

getirdiklerinden yararlanan
parazit bir ülke olmaktan çýkmak zorundadýr. Ýnsanlar ve
milletler bizden faydalanýrlarsa bize olan sevgileri ve
saygýlarý artar ve bizim,
dünyadaki deðerimiz yükselir. Biz her zaman merhamete ve yardýma muhtaç,
biz hep geri kalan, bir yenilik
getirmeyen, baþkalarýna bir
þey kazandýrmayan millet
olmakta devam edecek
miyiz?
Bakýnýz bir koskoca
Arabistan'a, topraklarýndan
çýkan petrol dolayýsýyla zengin ve o petrolle iliþkisi olanlarca ilgi görüyorlar. Ama
milleti sefil, geri ve dünyaya
bir yeni eser kazandýracak
güçte deðil. Onun için milletler arasýnda fazla bir
deðerleri yok.
Bu sebeple, dünyada isim
yapmýþ sanatkârlarýmýzý,
yazarlarýmýzý, bestecilerimizi
ve ilim adamlarýmýzý baþ tacý
etmeliyiz. Çünkü onlar bizim
insanlýða olan borcumuzu bir
uçtan ödemeye baþlamýþ
öncülerimizdir.
ÝZÝN VERMEZLER
Geri kalmakta devam
etmemize ne Dünya þartlarý
izin verir, ne de insanlarýn
tekâmülleri ile ilgili ve vazifeli olan Ýlâhî Ýdare
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Mekanizmasý (Ýlâhi Ýdareci
Varlýklar topluluðu) izin
verir. Bizi uyandýrmak, ilerlemeye sevk etmek için türlü
sýkýntý ve belâlarý ardý arkasý
kesilmeksizin baþýmýza
getirirler. Tâ ki aklýmýzý
baþýmýza alýncaya ve doðru
yola girinceye kadar. Ýþte bitmeyen ve henüz bitmeyecek
olan sýkýntýlarýmýzýn gerçek
sebebi budur.
GÝDECEÐÝMÝZ
DOÐRU YOL
Bizi tek tek kiþiler olarak
ve topluca millet olarak hýzlý
tekâmüle, olgunluða, gerçek
insanlýða götürecek hayýrlý
yola girmek zorundayýz. Bu
zorunluðu tezden kendi
aklýmýzla bulur da serbest
irademizle kendimizi yola
sokarsak en hayýrlý iþi yapmýþ
oluruz. O zaman ayrýca sýkýntý ve ýstýrap çekmemize de
lüzûm kalmaz. Çünkü
"Koþan ata kýrbaç vurulmaz".
Hem kendi isteðimiz ve
irademizle yapacaðýmýz ilerleme çok daha kolay ve çok
daha çabuk olur. Aksi halde
bizim yetiþmemizden sorumlu olan Yüce Ýdareci
Varlýklara çok iþ düþecek
demektir.
Huzur yalnýz iyilikte,
sevgide, bilgimizi artýrmada,
doðrulukta ve bunlarý elde
etmek için çalýþmaktadýr.

Sevmeyi, bizi Sevgisinden
Vareden'i ve insan kardeþlerimizi gerçek olarak sevmeyi
baþarýrsak, yerimizde duramayýz. Mutlaka yükselmek,
kudretimizi artýrmak, her
yönden güçlenerek çevremize
daha çok faydalý olmak isteriz. Sevmek ise zor deðildir.
Aslýnda sevmek, düþmanlýðý,
sevgisizliði ve kötülüðü
sürdürmekten çok daha
kolaydýr. Sevdikçe huzur
bulur, mutlu olur ve çevremizin buna karþýlýk göstereceði
sevgilerle destekleniriz.
Hâlbuki düþmanlýðýn ve
kötülüðün karanlýðýna
gömülen kiþi bir yandan içindeki sýkýntýlardan, bir yandan
da çevresinden alacaðý kötü
tesirlerden ve sevgisizlikten
bunalýr. Sevgi ruhumuzun
asla vazgeçemeyeceði en asli
gýdasýdýr çünkü.
Titreyen ellerle birbirinin
elini tutan, kuþkulu bakýþlarla
birbirini kollayan kiþilerin
herkesten fazla içten bir
sevgiye
ihtiyaçlarý
vardýr. Onlar
yýllar yýlý
huzurdan, mutluluktan,
güvenden ve
sevginin aydýnlýðýndan yoksun yaþamaktadýrlar. Onlarýn
gönüllerindeki

karanlýðý aydýnlatacak olan
çevrelerinden toplayacaklarý
sevgidir. Sevgi toplamak ise
ancak, gerçek sevgiyi vermek
ve göstermekle olur. Sever
görünüp kandýrmakla, yalnýz
kendi çýkarýný düþünmekle,
insan kardeþini, vatandaþýný
sömürmekle ve kandýrmakla,
ezmekle deðil. Gerçekten
seven, sevdiklerini kendinden
önce düþünür, onlarýn huzuru
ve mutluluðu için her
fedakârlýða katlanarak çalýþýr.
Eline geçen imkânlardan
vatandaþlarýný en mükemmel
þekilde faydalandýrmak için
çalýþýr. Bir yandan bilgisini
artýrýr, bir yandan devamlý
bilenlere danýþýr. O elindeki
imkânlarý asla kendine daha
çok menfaat saðlamak için
kullanmaz. Ýþte böyle bir kiþi
sevilir, onun uykularý rahattýr.
Onun içinde, korku ve
endiþenin zerresi yoktur. Ýyi
ve doðru olan hiçbir þeyden
korkmaz. Çünkü doðrularýn
gözle görülmeyen ordularý
vardýr.

SEVGÝ DÜNYASI

7

Gülyüzlülerden Ýbretler: 33

Bâbil Sürgününden
Hz. Ýsa’ya 500 Yýl
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

TEVRAT
TAMAMEN SUSUYOR ARTIK!..
M.Ö. 586'da Nebukadnezar'ýn ordusu
tarafýndan yakýlýp yýkýlmýþ olan Süleyman
Mabedi, Bâbil sürgününden dönen
Ýsrailoðullarý tarafýndan yeniden inþa
edilmiþti. Hem de peygamber Yeremya'nýn
önceden müjdelediði gibi, yýkýlmasýndan tam

70 yýl sonra M.Ö.516'da yapýmý tamamlanmýþtý. Tevrat'ta geçmiþ yüzyýllarýn olaylarý,
olabildiðine detaylarýyla anlatýlageldiði halde, bu tarihten sonraki 500 yýlda, neler
yaþadýklarýyla ilgili kutsal kitapta tek bir satýr
bile yok. Zekeriya, Yahya, Ýsa peygamberlerin
hangi ortamda görev yaptýklarýný, yeni bir
dinin nasýl ortaya çýktýðýný iyice anlayabilmek
için, bu geçmiþ yüzyýllarda olan bitenler

8
hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmamýz gerekli. Rabbi Benjamin Blech'in ve Hayrullah
Örs'ün "Yahudi Tarihi" kitaplarý bu açýðý
kapamada çok iþime yaradý. Bu yazýmda
onlardan yer yer alýntýlar ve özetlerle, mazide
hýzlý bir gezinti yapacaðýz...
M.Ö.530'da Pers Kralý Kiros (Keyhüsrev)
Bâbil'e savaþsýz girerek Ýsrailoðullarý'ný
sürgünden kurtarmýþ ve onlarýn ülkelerine
dönmelerine izin vermiþti. Ýyiliklerini sürdürmüþ, Süleyman Mabedi'nin yeniden inþasý
için gerekli masraflarýn da kendi hazinesinden
saðlanmasýný, sonraki yöneticilere vasiyet
olarak býrakmýþtý.
Ýran merkezli Pers Krallýðý, Kiros'un
ölümünden sonra da büyümesini sürdürmüþ,
Mýsýr'ý iþgâl ederek dünyanýn en büyük
imparatorluðu haline gelmiþti. Filistin arada
tampon bir ülke durumunda, askeri yönden
önemi az olan bir konumda, onlarýn
hâkimiyetleri altýnda idi. Persler daha sonra
Romalýlar'ýn da akýllýca uyguladýklarý gibi,
uyruklarýnýn inançlarýna, dinlerine, tanrýlarýna
karýþmama siyaseti güdüyorlardý. Bu, tam da
Ýsrailoðullarý'nýn derlenip toplanmalarý için
aradýklarý fýrsatýn ta kendisiydi. Bu yýllarý
Hayrullah Örs þöyle anlatýr:
"Yahudiler yeniden tapýnaðýný ve kutsal
þehrini kurmuþtur. Ama o eski, kudretli
hükümdarlarýnýn günlerinin bir daha dönmeyeceðini tamamýyla anlamýþlardýr. Artýk
varlýklarýný korumanýn tek yolu, bu küçük
toplumun din birliðine sýký sýkýya baðlý
kalmasýydý. Siyasi zorluklar, felâketler bu
baðý bir daha koparmamalýydý. Böylece hem
anayurttaki hem de o zamanki dünyanýn dört
bucaðýna daðýlmýþ olan bütün Yahudiler için,
salt dinî bir merkez ve çözülmez bir bað mey-
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dana gelmiþtir. Þeriata harfi harfine uymak,
þimdi yalnýz Rabbin gazabýndan kurtulmak
için deðil, varlýklarýný sürdürmek için de
zorunludur. Filistin'deki küçük teokratik din
adamlarý devletinin "baþ kâhini", gelecek
yüzyýllarda artýk dünya iþleriyle uðraþmayacaktýr. Eski Ahit bundan sonraki olaylardan
hiç söz etmez. Daha doðrusu, artýk Ýsrail
Tarihi durmuþtur. Bundan sonra Yahudiler,
gözleri hep geçmiþte olarak yaþayacaklardýr.
Ýsrail politikaya sýrtýný çevirmiþtir."
PERS UYRUKLUÐU BÝTTÝ AMA....
Perslerin Ýsrailoðullarý üzerindeki egemenliði sessiz sedâsýz böylece 200 yýl kadar sürmüþtü. Bu arada Persler için için çürümekteydi. Nitekim M.Ö. 400'lü yýllarýn ortalarýnda
Yunanlýlar'a, hem karada hem denizde
yenilmiþler, Yunan hâkimiyetindeki Kýbrýs ve
Ege þehirlerinin baðýmsýzlýklarýný onaylamak
zorunda kalmýþlardý. Artýk siyasetin aðýrlýk
merkezi adým adým Batý'ya doðru kaymaktaydý. Ve bunun doruk noktasýna M.Ö. 4. yüzyýlda Makedonyalý Büyük Ýskender ve onun çok
geniþ bir coðrafyaya yaydýðý Helen
Kültürüyle ulaþmýþlardý. Bizzat Ýskender,
Yahuda Devleti'nin sýnýrlarýna kadar gelmiþ,
Filistîler'in þehri Gazze'yi 2 ay kuþatma altýnda tutup, kendine Mýsýr yolunu açýk tutmuþtu.
Artýk Ýsrailoðullarý'nýn yeni efendileri onlar
olacaktý. Hem de ne efendi!.. Çünkü bu defa
yaþanan, sadece siyasi bir uyruk altýna girme
deðildi hiç. Zaten buna alýþkýnlardý. Ama
þimdi Ýsrailoðullarý artýk çok büyük bir kültür
bombardýmanýyla karþýlaþacak, ne yapacaklarýný bilmez bir duruma geleceklerdi. Evet,
dinlerine, imanlarýna karýþýp görüþen yine
yoktu ama Sokrat, Platon, Aristo ile zirvelere
týrmanan Yunan düþünce sisteminin,
sanatýnýn, demokrasinin, bireysel davranma
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özgürlüklerinin kuþatmasý altýna gireceklerdi
ister istemez. Unutmayalým, Ýskender alelâde
bir imparator deðil ayný zamanda Aristo'nun
gözde bir öðrencisiydi. Ve seferlerine bilim
adamlarý ve sanatçýlarla çýkan ilk komutandý.
Komþularý ve azýlý düþmanlarý Filistîler'in
þehirleri Ýskender tarafýndan iþgâl edilirken
Yahudilerin ne durumda olduklarýný
Hayrullah Örs, tarihi kaynaklarýný da açýklayarak þöyle anlatýr:
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Bu þehir daha sonra en büyük kültür ve ticaret
merkezlerinden biri olacaktýr. Ýskender'in bu
sýrada çýkardýðý bir emirnâme de çok önemlidir. Ýskender bunda, Bâbilliler'in Yahuda'yý
iþgâli sýrasýnda buraya kaçmýþ olan bütün
Yahudiler'e, Ýskenderiye hemþerileriyle ayný
haklarý veriyordu. Bu büyük komutandan
sonra gelenler de bunu deðiþtirmedikleri için
Ýskenderiye, Yahudilik'in en önemli toplanma
yerlerinden biri haline geldi."
DÝN ULULARI BUNALIMDA!..

"Tevrat'ýn boyuna lânet okuduðu
Filistîler'in baþýna gelenler onlarý sevindirebilmiþ miydi? Ama bu yeni gelenler de yine
"sünnetsizlerdi", baþka çeþit putlara
taparlardý. Eski Ahit'te bunlar üzerine yine tek
kelime bile yoktur... Ancak çok daha sonraki
Makkabeler isyanýný anlatan ve normal olarak
Kutsal Kitaba alýnmayan Makkabeler
Kitabý'nýn baþýnda Ýskender'den kýsaca söz
edilmektedir.
Yahudi tarihçisi Flavius Josephus'un (M.S
37-100), Ýskender'in Suriye ve Filistin seferini anlatýrken dediðine göre, Ýskender Gazze'yi
aldýktan sonra, ordusunun asýl kuvvetleriyle
Yeruþalim'e gelmiþ, halk ve baþ kâhin onu
derin bir saygýyla karþýlamýþlar. Ýskender,
tapýnakta bir kurban sunmuþ ve halkýn vergilerini hafifletmiþ. Ama bu hikâye pek güvenilir gibi deðildir. Ýskender asýl amacý olan
Mýsýr yolunda Tyros ve Gazze'yi almak için
bu kadar zaman kaybettikten sonra böyle
önemsiz þehri ziyaretle vakit geçiremezdi...
Yahuda Devleti'nin hiç zorluk çýkarmadan
yeni efendilerine boyun eðdiði anlaþýlmaktadýr. Ýskender'in de Yahuda teokrasisinin
olduðu gibi sürmesine izin verdiðini görüyoruz... Ýskender Mýsýr'da bir kurtarýcý olarak
karþýlandý. Orada Ýskenderiye þehrini kurdu.

Evet Yahudiler, siyasi yönden Makedonya
egemenliði altýndaydýlar ama iç iþlerinde
özgür olduklarý için bu onlarýn dinsel yaþamlarýnda bir kýsýtlamaya neden olmamýþtý lâkin
Helen kültür bombardýmanýna karþý çok çaresiz konumdaydýlar. Bunu Hayrullah Örs çok
özlü dile getirir:
"Helenleþmiþ Makedonlar, onlarla birlikte
Helen askerler kurulan yeni þehirler ve
sömürgelere yerleþenler Yahudilere üstün
durumdadýrlar. Bu da Yahudilik için çok
tehlikeli bir hâl yaratmaktadýr. Bu insanlarýn
yaþayýþlarý, hayat görüþleri, üstün kültürleri;
felaketlerin birleþtirdiði ve kurtuluþlarýný
ancak þeriatlarýna sýmsýký baðlý kalmakta
gören bu kâhinler devletini en temelinden
sarsabilir. Daha þimdiden Yahudi gençleri,
yanýbaþlarýnda gördükleri spor yarýþmalarýna
katýlmaya, özgür düþüncelere kendilerini kaptýrmaya baþlamýþlardýr. Bu, týpký 19.
Yüzyýlda, modern dünya ile temasa geçen
eski kültürlerin durumuna benzer. Helen
uygarlýðý, o zamana kadar görülmedik bir
düzeye yükselmiþtir. Modern bir dünyadýr bu.
Acaba kâhinler zamanýn deðiþmekte
olduðunu fark etmiþler midir yoksa sadece
içlerinden lânetler mýrýldanarak gözlerini mi
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yummuþlardýr? Bilemeyiz. Ama olaylarýn
akýþýna kim karþý durabilmiþtir ki onlar durabilsin? Herhalde Kutsal Tapýnaðýn azýcýk
ötesinde Yahudi gençlerinin Helen modasý
disk atma yarýþlarýna, koþulara giriþtiklerini
görmek, Kâhinler için pek de hoþa gidecek bir
þey olmamýþtýr. Helen kültürü, önce böyle
spor yarýþmalarý yoluyla gençlik arasýnda
taraftarlar bulmuþtur. Ama kâhinler devleti bu
deðiþmelere aldýrýþ etmeden kendi yolunda
yürümeye çalýþýyordu. Geçmiþe, geleneklere
kaskatý baðlý, olduðu gibi kalmaktaydý."
".....Burada dindar Yahudileri bu sporlarýn
neden bu kadar kýzdýrdýðýný açýklamak
gerekir. Onlarýn içerledikleri oyunlarýn kendisi deðil, Helen âdeti gereðince spor yapanlarýn anadan doðma soyunmalarýydý. Sadece
bu çýplaklýk bile, ahlâk konusunda o kadar
tutucu olan Yahudileri çileden çýkarmaya
yeterdi. Yahudi þeriatý çok sertti ama iþ bu
kadarla da kalmýyordu. O zamana bir çeþit
seçkinlik, Tanrý'nýn özel kullarý olarak saydýklarý sünnetlilik de böylece herkesin gözü
önüne çýkýnca âdeta bir kusur, alaylarý üzerine
çeken bir utanç konusu olup çýkmýþtý. Yahudi
gençleri bu kusurlarýný saklamak için cerrahlara baþvuruyor, hattâ bazý imansýzlar artýk
oðullarýný sünnet bile ettirmiyorlardý. "Artýk
sünneti bile býrakmýþlardý" diye yakýnýr
Makkabeler Kitabý. Rabbi Benjamin Blech de
Yahudi Tarihi kitabýnda bu kültür kuþatmasýndan benzer ifadelerle söz eder:
"Alexander'in (Ýskender'in Yunanca adý)
günümüzde bile çok popüler bir Yahudi ismi
olduðunu biliyor muydunuz? Þu soruyu
sorun: Bir fatihin fethettiði halkýn gözünde,
onun adýný çocuklarýna takacak kadar çok
hayranlýk uyandýrmasý nasýl mümkün olabilir? Alacaðýnýz yanýt size, Helenist kültürün
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Yahudiler üzerindeki büyük etkisi hakkýnda
bir fikir verecektir. Alexander imparatorluðunun yeni üyelerini köle etmeye gelmemiþti.
Her þeyden çok isteði, herkesin Yunanca
konuþmasý, Yunan gibi davranmasý ve Yunan
olmasýydý. Samimi olmak gerekirse bunun
çekiciliði büyüktü. Hellenizm parlak bir
felsefe, muhteþem bir sanat, çok geliþmiþ bir
güzellik duygusu sunuyordu. Çok sayýda
Yahudi, düþmanlarýnýn baþtan çýkarýcý çaðrýsýna boyun eðdi. Zýtlaþma iki ideal arasýndaydý:
Helenizm, güzelliðin kutsallýðýna tapýyordu.
Yahudilik ise, kutsallýðýn güzelliðine. Ve bu
zýtlaþma savaþ alanýnda deðil, sporda, tiyatroda, kabarelerde ve arenalarda halledilmeye
çalýþýlýyordu."
KUTSAL KÝTAP
YUNANCAYA ÇEVRÝLÝYOR
Ýskender M.Ö. 323'de daha 33 yaþýndayken
sefer esnasýnda ölmüþtü. Hükümdarlýðý 13
yýldý. Daha yaþasaydý kim bilir daha da neler
yapacaktý? Ölümünden sonra "generaller
savaþý" denilen trajik yýllar yaþanmýþ, fethettiði yerler aralarýnda paylaþýlmýþtý. Buna raðmen Helen Uygarlýðýnýn etkileri ulaþtýðý yerde
300 yýldan daha fazla hükmünü aynen
sürdürecekti. Öyle ki Yunanca'nýn etkisiyle,
Yahudi dili Ýbranice'nin solup sararýp melez
bir dile dönüþmesinin önü alýnamamýþtý.
Dahasý unutulmuþ Ýbranice dolayýsýyla gençlerin Kutsal Kitaptan uzak kalmamasý için,
Yunancaya çevrilmesi bile gündeme gelmiþ,
uygulanmýþtý. Öyküsünü Hayrullah Örs'den
okuyalým:
"Ýskenderiye'deki Yahudiler Yunan dilini
doðal olarak oldukça fakir kalmýþ olan Aramî
dilinden üstün buldular. Þunu da söyleyelim
ki, artýk Ýbranice konuþulmaz olmuþ, yerini
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karma bir dil olan Aramîce almýþtý. Yunan
dilini filozoflar ve þairler büyük bir zenginlik
ve güzelliðe eriþtirmiþlerdi. Bu dil bütün
Akdeniz çevresinde bilim ve ticaret için
ortaklaþa kullanýlýr olmuþtu. Ýskenderiye'ye
yerleþen on binlerce Yahudi de bu dili
konuþuyordu. Öyle ki yeni yetiþen kuþak artýk
ne Ýbranice'yi ne de Aramîce'yi anlayabiliyordu. Bu nedenle Ýskenderiye'deki Yahudi
cemaati Musa'nýn 5 kitabýnýn Yunanca'ya
çevrilmesine karar verdi... Yeruþalim'deki baþ
kâhinden bu kitaplarý Yunanca'ya çevirecek
adamlar yollamasýný istediler. Efsaneye göre
gönderilen 70 bilgin birbirlerinden habersiz
çevirdikleri halde, hepsi de harfi harfine birbirinin ayný çýkmýþ. Ýþte bunun için Tevrat'ýn
bu ilk Yunanca çevirisine 70 anlamýnda
"Septuaginta" denir. Bu çeviri uzun zaman
Mýsýr sinagoglarýnda Ýbranice'nin yanýnda yer
almýþtýr."
"MAKKABE" YANÝ ÇEKÝÇ GÝBÝLER
Kimse kimsenin diniyle, imanýyla,
inançlarýyla uðraþýp; yasaklamalara, ceza vermelere falan kalkýþmasýn. Cevabý çok sert
oluyor. Yahudiler 150 yýl boyunca Helen
Yönetiminde dinlerinde serbest olmalarýna
raðmen M.Ö. 168'de Silifke (Seleukus) Kralý
akýlsýz bir zorba olduðundan, Yeruþalim'in
altýný üstüne getirip yaðma etti. Birçoklarýný
sürgünle cezalandýrdý. Gönderdiði fermanlarla, onlarýn putperest olmalarýný bile saðlayabileceði hayalini kurdu. Sadece hayal de
deðil, tapýnaklarýný Zeus Olimpiyatlarýna tahsis etti; kurbaný, Sept uygulamalarýný, sünneti
ölüm cezalarýyla önlemeye çalýþtý. Yahudiler
bu en kutsal haklarýnýn ellerinden alýnmasýna
asla izin vermediler. Ýhtiyar bir adamýn 5
oðluyla birlikte dalgalandýrdýðý isyan
bayraðýnýn altýna toplanan kalabalýk fedailer
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grubu, daðlara çýkýp maðaralarda gizlendiler.
Ýhtiyar adam öldü ama "Makkabe" yani çekiç
diye isimlendirilen büyük oðlu isyanýn baþýna
geçti. Güçlü Silifke Ordusunu yenip,
Yeruþalim'i kurtarýp eski haline getirdiler.
Fillerle güçlendirilmiþ yeni bir ordunun
önünde duramayýp yenildiler ama bu defa
Allah imdatlarýna yetiþti. Düþmanlarý, kendi
aralarýndaki çatýþmalardan dolayý barýþ yapmak zorunda kaldýlar. Yahudiler birkaç yýl
sonra da tamamen baðýmsýzlýklarýna kavuþtular. Bütün bu yaþadýklarýný da hâlâ elimizde
olan Makkabeler Kitabýna kaydettiler.
Sonraki yýllarda baðýmsýzlýklarýný korusalar
da komþularýyla bitmez savaþlarla rahat yüzü
görmediler tâ ki M.Ö.63 yýlýna kadar.
SONUN BAÞLANGICI...
Hannibal'in yenilmesiyle Akdeniz'in tek
efendileri olan Romalýlar'ýn önünde artýk kim
durabilirdi?! Roma generali Pompeius'un
Silifke Devleti'nin topraklarýný çiðneyip
geçerek Filistin'e girmesi o kadar zor
olmamýþtý. Ýsa'nýn doðumundan 63 yýl önce 3
aylýk bir kuþatmadan sonra Yeruþalim
Romalýlar'ýn oldu. Artýk orasý tam bir Roma
eyaletiydi. Kâðýt üzerinde göstermelik bir
Yahuda Devleti vardý ama dizginler tamamen
Roma'nýn elindeydi. Romalýlar'ýn atadýðý yandaþ Yahuda Krallarýnýn esas görevi vergileri
toplayýp göndermek, halkýn âsilik edip iþgâlci
askerleri yormasýný önlemekti. Zaten dinlerini
imanlarýný rahatça yaþamalarýna kimsenin
karýþtýðý falan da yoktu. Daha ne isteyebilirlerdi ki?!..
Ýþte Zekeriya, Vaftizci Yahya ve Mesih Ýsa
böyle bir ortamda peygamberlikle
görevlendirilmiþlerdi. Bunlarý gelecek
yazýlarýmýzda derinliðine inceleyeceðiz.
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rof. Dr. Yaþar Nuri Öztürk
"Kuran'daki Ýslâm" isimli temel
eserinde Kuran'ý kronolojik olarak
iniþ sýrasýna göre ele alýr ve
inceler. Ýlk indirilen Alâk Suresi'nin ismi bile,
baþlý baþýna bir mucizeyi dil düzeyinde
gerçekleþtirir. Bilindiði gibi, sure, insanýn
alâktan yaratýldýðýný bildirir. Alâk kelimesinin
kökü ilgi, sevgi, þefkat anlamlarýný taþýdýðý
gibi, kan pýhtýsý ve sperm anlamýna da
gelmektedir. Böylece Kuran mucizevî bir
anlatýmla, insanýn beden ve ruh olarak hem
maddî hem manevî unsurlarýnýn varoluþ kaynaðýný tek kelimeye sýðdýrmak kudretini
göstermiþtir. Alâk Suresi'ni izleyen 2. 3. ve
4. surelerde insanýn ruhsal evrim süreci
muhteþem bir tablo þeklinde ortaya konulmaktadýr. Prof. Öztürk, din ilimlerindeki
derin bilgisi ve yetkisiyle bu tabloyu deþifre
ederek þöyle demektedir:

P

"Dikkat edilirse Kuran'ýn ilk inen âyetleri
olan bu beþ âyette "Oku" emri 2 kez tekrarlanmýþtýr. Yani iman, teblið ve aydýnlýk
adamýnýn ilk iþi okumaktýr. 4. âyette kaleme
de dikkat çekilmiþtir. Nitekim iniþ sýrasýyla 2.
sure Kalem Suresi'dir. Ve orada da kalem ve
yazdýklarý kutsanmýþtýr. 3. ve 4. surelerde
okuma, aydýnlanma, yazýp hazýrlanma
devrelerini tamamlayan ruha, "kalk" emri
verilerek hizmet ve aksiyona davet gerçekleþtirilmiþtir.
Ancak, iniþ sýrasýna göre 4. sure olan
Müdessir Suresi'nde "Kalk ve uyar" diye
eyleme geçirilen peygambere, ayný sürenin
11. âyeti'nde þöyle deniliyor: "Benimle yarattýðým kiþiyi yalnýz býrak." Deðerli dostumuz
Yaþar Nuri, bu surenin ruhunu ise þu sözlerle
yorumluyor:
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"Anlaþýlan odur ki Cenabý Hak, "Kalk"
emri ile seferber ettiði resûlünü; kullarýyla
arasýna girmeye deðil, kullarýna gerçeði anlatmaya memur etmiþtir. Böylece tebliðin, bir
engizisyon anlayýþýna âlet edilmesinin önü
daha ilk adýmda kesilmiþ oluyor. Yani büyük
emaneti insanlýða tanýtacak ruh, bir despot
deðil, bir aydýnlýk getirici, þuur uyandýrýcýdýr.
Baþka bir ifadeyle, teblið adamý, Allah için iþ
yapan olacaktýr, Allah yerine iþ yapan deðil."
Eðer þu dört sürenin ruhu bu þekilde doðru
anlaþýlmýþ olsaydý, din, tarih boyunca her
türlü yozlaþmaya karþý korunur ve insanlýk
bugün olduðundan çok daha iyi bir yerde
bulunurdu.
"Ýndirilen Dini", "Uydurulan Dine" karþý
savunmak üzere diliyle, kalemiyle büyük bir
mücadele veren deðerli dostumuz Yaþar
Nuri'yle buluþup, din ve dine iliþkin konular
üzerinde konuþtuk. Söyleþimizde bir misyonun insaný olarak Yaþar Nuri Bey'i tanýmak
üzere, özgeçmiþinden baþladýk iþe. Baþka hiç
kimsenin özgeçmiþi, daha sonraki yaþamýný
bu denli belirleyici olmamýþtýr belki. Onun
geleceði ve yapacaðý, geldiði ailenin genlerinde yazýlý sanki. Okuyun, siz de hak vereceksiniz:
ÖZGEÇMÝÞÝ
1951'de Bayburt'ta doðdum. Erzurum'lu bir
anne ve Trabzon'lu bir babanýn oðluyum. Yedi
yaþýmdan sonraki hayatým ta 1968'e kadar
Trabzon'da geçti. Benim hayatýmýn þekillenmesi ailemin yapýsý ve dokusu ile çok sýký
ilintili. Bütün dedelerim, çok eski zamanlardan beri din ilimlerinde ileri gitmiþ insanlar.
Yani bizde din bilginliði sülâle boyu bir
meslek. Ancak, hemen belirteyim, din bilgin-
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liðini, geçim için, hayatýný kazanma anlamýnda bir meslek olarak hiç kullanmamýþlar. Bu
da ailemizin belirgin özelliklerinden biri. O
bakýmdan ayný zamanda benim bütün cedlerim tüccar olmuþlar. Nitekim babam da, din
bilginliðinin yaný sýra, tüccardý. Yani ticaret
geçim için, din bilginliði insanlara karþýlýksýz
hizmet için. Ailemizde, özellikle tasavvufta
çok ileri boyutlarda insanlar yetiþmiþ.
Ailemizin bir özelliði de çok güreþçi çýkarmýþ
olmasý. Babam, dedelerim hep pehlivan yapýlý
insanlardý.
G. Özyiðit: Ailenizin soyaðacý nereye
kadar uzanýyor?
Y. N. Öztürk: Þimdi Osmanlý
"Niyazoðullarý" olarak bizim þeceremizi (soyaðacýmýzý) tutmuþ. Buna göre kökenimiz
Baðdat'a kadar gidiyor. Oradan Malatya'ya
getirilmiþ. Oradan da kuzeydeki Pontus
Devleti'ndeki ihtida (din deðiþtirme) hareketlerini hýzlandýrmak üzere 9 aile Karadeniz
kýyýsýnda çeþitli yerlere yerleþtirilmiþ. Hepsi
Ýslâm ilimlerinde, tasavvufta mürþit mertebesinde, aklý baþýnda, iþ yapacak insanlar.
Böylece 9-10 kuþak geriye götürülen ve
bilinen bir soyaðacýmýz var. Ýþte bizim
yetiþmemizi þekillendiren, aile yapýmýzýn bu
belirleyici özellikleri oldu. Bir yandan din
ilimlerinde yükselerek insanlara hizmet
etmek, öte yandan hayatýný, geçimini ticaret
yaparak kazanmak. Buna çok titizlikle uyulurdu. Öyle ki din görevlisi olarak çalýþtýðým
bir dönemde babam, ölümünden az önce bana
-yeni doðmuþ çocuðumu göstererek- âdeta
yemin ettirircesine "Buradan aldýðýn parayý
þu çocuða yedirmeyeceðine dair bana söz
ver" dedi ve benden söz aldý. Yani din hizmeti
yaparak oradan para alýp karýn doyurmayý çok
tehlikeli, hattâ insan neslini zehirleyecek bir
negativite olarak görüyorlardý. Bu konuda o
denli titizlerdi.

G. Özyiðit: Böyle bir aile içinde çocukluðunuz nasýl geçti?
Y. N. Öztürk: Evimiz bir tür okul gibiydi.
Ýslâm ilimleri ve tasavvuf okutulurdu. Herkes
dedeme ve babama "Efendim" diye hitap
ederdi. O nedenle ben ileri yaþlarýmda bile
babama "baba" diyemezdim. Ayný zamanda
hocam olan babama, herkes gibi "Efendim"
demek durumundaydým. Bir bilgi ortamýnda
yetiþiyorduk, ama o arada çocukluðumuzu da
tam yaþayamýyorduk. Ayrýca küçük yaþta
ailenin sorumluluðunu taþýyorduk. Aileye lâf
getirecek, saygýnlýðýný sarsacak bir hareket
yapmamak için çok dikkatli yaþýyorduk.
YÜKLÜ BÝR EÐÝTÝM
G. Özyiðit:Eðitiminiz nasýl baþladý ve
geliþti?
Y. N. Öztürk: Ayný zamanda okul olan
evimizde ilk eðitimim 3 yaþýnda baþladý. Ýlk
öðretmenim ise babamdý. 3 yaþýnda Kuran
okumaya baþladým.9 yaþýnda Kuran'ý ezbere
biliyordum. Hafýz olmuþtum. Sonra, yine
babamdan Arapça ve Farsça öðrendim.
Babamdan sonra, o bölgenin en büyük ilim
sahiplerinden Cansýzoðlu Mustafa Efendi'den,
Arapça ve Farsça olarak, Ýslâm ilimlerinin
temel kaynaklarýný okudum. Öylece 10 yýl,
klâsik medrese eðitiminden geçtim. 17 yaþýmda, yani 1967'de ilkokul diplomasýný dýþarýdan sýnava girerek aldým.
G. Özyiðit:Niye o kadar geciktiniz?
Y. N. Öztürk: Babam, özel kabiliyetlerim
yüzünden, benim 5 yýlýmý okulda harcamamý
istemedi. Nitekim hiç abartmadan söylüyorum, ben Latin harflerle okumayý bir günde
öðrendim. Ve ertesi günü gazete okuyabiliyordum. Çok güçlü bir hafýzam vardý. 20
kýtalýk bir þiiri iki okuyuþta ezberleyebiliyordum. O nedenle hiç defter tutmadan, oku-
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yarak ve dinleyerek ortaokul ve liseyi, bazen
giderek, bazen dýþardan, rahatça bitirdim.
1968'de Ýstanbul'a geldim. Ýlâhiyat ve Hukuk
tahsil ettim. Bir süre avukatlýk, daha önce 12
yýl da vaizlik ve imamlýk yaptým. 1980'de
Ýstanbul Üniversitesinde Felsefe Bölümü'nde
doktora çalýþmam oldu. Ýslâm Felsefesi doktoru unvanýný aldým.
1976'dan itibaren de Baðlarbaþý Yüksek
Ýslam Enstitüsü'nde ders okutmaya baþladým.
1980'de orasý Fakülte oldu. 1986'da doçent
oldum. 1993'te ise Ýstanbul Üniversitesi
Ýlâhiyat Fakültesi'ne profesör ve dekan olarak
atandým. O arada otuza yakýn kitabým çýktý.
Çeþitli dergi ve gazetelerde de 300'e yakýn
makalem yayýnlandý. Konferanslarýmýn
sayýsýný ise artýk unuttum. 1,5 yýl Amerika'da
New York'ta "Ýslâm Düþüncesi ve Çaðdaþ
Sûfî Düþünce" dersleri okuttum. Ortadoðu,
Afrika ülkeleri, Balkanlar, Avrupa ülkeleri,
Amerika, Japonya ve Kore'de, alanýmla ilgili
araþtýrmalar yaptým. Uzun zamandýr, önce
"Son Havadis" sonra "Tercüman" ve halen
devam etmekte olduðum Hürriyet
Gazetesi'nde yazýlar yazdým. 1978 ve 1982'de
"Türkiye Milli Kültür Vakfý" ödüllerini
kazandým. Sonra televizyon devreye girdi.
Bunlar benim halk tarafýndan tanýnmamý
saðladý. Konuþmalarým, yazýlarým ve kitaplarým büyük ilgi gördü ve Türkiye'nin her
tarafýna çaðrý üzerine gittiðim konferanslar
zinciri baþladý. Böylece ayný amaca yönelik
deðiþik, ama birbirini tamamlayan iþler içinde
yaþayýp gidiyoruz iþte…
G. Özyiðit: Televizyondan sonra, konferanslarýn da Türkiye çapýnda büyük bir ilgi
gördüðünü duyuyoruz. Hattâ bir keresinde,
Adana'da ben de tanýk oldum buna...
Y. N. Öztürk:Evet... Türkiye'nin birçok
yerine çaðrý üzerine gidiyorum. 2-3 bin kiþilik
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coþkulu kalabalýklara sesleniyorum. O kadar
kalabalýk bir kitle hiç kýmýldamadan 3-4 saat
ilgiyle dinliyor. Ýnsanlar gerçeðe susamýþ bir
durumda. Her ne kadar anlamý söze sýðdýrmaya kalktýðýnýzda, esas sermayenin büyük
bir kýsmý gidiyorsa da, gözün ve kulaðýn da
nasibi var. Aslýnda ben konuþmaya teþne biri
deðilimdir. Konuþmaktan pek hoþlanmam bile
denebilir. Þu iþe bakýn ki bugün en çok
konuþanlardan biri benim. Ama Cenabý Hak
takdirini bizim tedbirin üstüne çýkardý.
Sevmediðim bir þeyi, benim alâmetifarikam
(belirgin iþaretim) yaptý. Hukuk tahsili yapmayý hiç istemezdim, onu da yaptýrdý; benim
iþime karýþma dercesine. Bir meczup velînin
dediði gibi hani "Þu Allah'la da asla baþa
çýkýlmýyor!
DOÐU-BATI SENTEZÝ
G. Özyiðit:Atatürk'ün "Az zamanda çok ve
büyük iþler yaptýk" demesi gibi, bu kadar
zamana bunca iþi nasýl sýðdýrdýnýz?
Y. N. Öztürk: Bu, bayaðý bir merak
konusu olmuþtur. Hattâ bazýlarý bunu bir
araþtýrma konusu olarak ele almýþtýr. Rahmetli
Prof. Recep Doksat, konferanslarýmý 3-4 saat,
her yaþtan ve kesimden insanýn kýmýldamadan, nefessiz dinleyiþini inceleme
konusu yapmýþtýr. Halen kitap, yazý ve konuþmadaki velûdiyetin (verimliliðin, akýcýlýðýn)
nasýl saðlandýðý araþtýrýlýyor. Bunun sebebi
bence þu: Bir kere çok iyi yetiþtim. Ve yobaz
yetiþmedim. Ne inkâr yobazlýðý, ne din yobazlýðý bize musallat olamadý. Onun için önce
babamý, arkasýndan Cansýz Mustafa Hoca'yý
rahmetle ve þükranla anýyorum.
Ýkincisi, bilgi bakýmýndan çok yönlü ve
düzenli bir þekilde eðitildim. Bir yandan
medrese eðitimi görürken, bir yandan batý
klâsiklerini okuyordum. Cansýz Hoca'nýn
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büyüklüðü iþte burada. Bana Hafýz Divanýný,
Ömer Hayyam'ý, Fizuli'yi, Yunus'u okuturken,
ayný zamanda Voltaire'i, Shakespeare'i,
Hugo'yu da okutuyordu. Bu kadar karma bir
seyir içindeydik. Yani insanlýk bir bütündü.
Ve bu mirasýn bütününü tanýmak lâzýmdý,
yeni sentezlere varabilmek için.
Eðer geliþmiþ bir beyin ve ruh karþýsýndaysanýz öyle yetiþmeniz gerekirdi. Bunu farketmiþlerdi ve bizi öyle yetiþtirdiler. Ve bana
kendimi geliþtirmem konusunda çok yardým
edildi, el uzatýldý, lisede Arapça, Farsça kitaplar okurken, lise hocam Sayýn Özalp
Tüzüner'den özel Fransýzca dersi alýyordum.
Gece-gündüz, nerede olursa. Ve bu insanlar
bana hiç hasis davranmadýlar. Cansýz Hoca,
nasýl cömertçesine bana bilgisini sunuyorsa,
Özalp Hoca da ayný cömertlikle ve bir kuruþ
almadan bana ders verdi. Baþkalarýna parayla
ders veren Özalp Hoca, nedense bana bunu
uygulamadý. Bende ne görmüþlerse, ilerde
nasýl bir hizmet vereceðimi sezmiþlerse, bana
çok farklý ve cömert davrandýlar.
Yine Trabzon Lisesi'nde müzik hocasý olan
Kâmil Bey, bende gördükleri müzik yeteneðini geliþtirmek üzere, eþi ile birlikte evlerinde
bana piyano dersi verdiler. Üstelik hiç bir
karþýlýk almadan. Sonra baktým ki, bu da baþlý
baþýna bir iþ. Benim ilmî yürüyüþümü bir
yerde aksatacak diye býrakmak zorunda
kaldým. O hocalarýmý da saygý ve þükranla
anýyorum. Böylece doðusu-batýsýyla çok sesli
olarak yetiþtik. Bu bana rahatlýk saðladý.
Görüþ ufkumu geniþletti. Karþýmdaki insan,
hangi meþrep ve mizaçtan olursa olsun, onu
anlamama yardýmcý oldu. Etki gücümü alabildiðine artýrdý. Çünkü insaný etkileyebilmek
için, önce onu kucaklayýp kavrayacaksýnýz;
baþka türlü hiç bir yere varamazsýnýz. Bu
þekilde, sistemli bir biçimde Doðu
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Edebiyatý'nýn Arapça, Farsça, Osmanlýca ve
Türkçe yoluyla, Batý'yý ise önce tercümelerle,
sonra Fransýzca ve Ýngilizce yoluyla iyice
tetkik ettim.
G. Özyiðit: Ýngilizceyi ne zaman öðrendiniz?
Y. N. Öztürk: Ýngilizceyi kýrk yaþýmda
öðrendim. Marmara Üniversitesi'nin yoðun
dil kurslarýna gittim, sekiz ay kadar. Sonra
Allah, bir-iki Amerikalý dost çýkardý karþýma.
Onlar da büyük paralarla ders veren insanlardý. Lûtfettiler ve yine bir kuruþ almadan,
bana gece-gündüz ders verdiler. O sýrada
Amerika'ya gitme imkâný çýktý önüme. Orada
hem ders okuttuk, hem de lisanýmýzý ilerlettik.
Bunlar, dünyayý sahip olduðu bütün kültür
mirasýyla tanýmamý saðladý.
ZAMANI ÝYÝ KULLANMA
G. Özyiðit: Siz de çalýþtýnýz ama…
Y. N. Öztürk: Hem de nasýl, hiç durmadan!... Birincisi bu. Ýkincisi, ben zamaný
çok rasyonel kullanýrým. Allah'ýn verdiði
kabiliyetler dýþýnda, verimliliðimi
dayandýrdýðým tek þey bu: Zamaný iyi kullanmak. Bir saniye zaman bile israf etmemeye,
boþa geçirmemeye çalýþýrým. Ama bu demek
deðil ki, kendime hiç zaman ayýrmadým,
gezmedim, eðlenmedim. 27 yýl da sporla
uðraþtým, judo yaptým. Bunun 4-5 yýlý
antrenörlükle geçti. Bunlar birbirine ters
düþen þeyler deðil.
G. Özyiðit: Birbirini destekleyen þeyler…
Y. N. Öztürk: Kesinlikle öyle… Belgrat
Ormaný'na gidip yürümek veya koþmakla,
masa baþýnda bir makale yazmak birbirinin
devamýdýr. Gidip bir havuzda 1 saat yüzmek,
insana dinçlik kazandýrýr ve kafa çalýþmasýndaki verimliliði de artýrýr.
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G. Özyiðit: Atalarýmýz "saðlam kafa,
saðlam vücutta bulunur" demiþ..
Y. N. Öztürk: Evet, çok doðru, aynen
katýlýyorum. Ýþte bu birbirini tamamlatma iþi
de bir tür yetenek.
G. Özyiðit: Yaþamý ve zamaný kullanma
kývraklýðý ve hüneri…
Y. N. Öztürk: Evet, bir nevi yaþama
sanatýnýn ustasý olmak bu…
G. Özyiðit:Uyku ile aranýz nasýl?
Y. N. Öztürk: Hayatým boyunca ne uyku
düþkünü oldum, ne de yemek düþkünü. Hele
yemek yemeyi çoðu kere angarya gibi görmüþümdür. Yalnýz uykuda o kadar fedakâr
deðilim. Gerçi bir hafta hiç uyumadýðým
zamanlar olmuþtur. Seyahatte veya bir
kitabýmýn çýkýþý sýrasýnda 5-6 gün
sabahladýðým olmuþtur. Ama bunu sonra telâfi
ederim. Günde normal 5-6 saat uyuyorsam, 8
saate çýkarýrým. Onu vücut benden istiyor,
ödünç verdim, geri ver diyor. Yemekte böyle
bir derdim yok. Ne kadar yemesem o kadar
rahatým.
G. Özyiðit:Oruç?
Y. N. Öztürk: Çok oruç tuttum.
Ramazan'ýn dýþýnda, Amerika'daki 1,5 yýlýn
büyük kýsmý dahil, gençliðim, diyebilirim ki
yýlda 4-5 ay oruç tutmakla geçmiþtir. O bana
ayrý bir haz veriyor. Konferanslar sürecinden
sonra bu sistem maalesef biraz bozuldu…
BESLENME VE KÝÞÝLÝK
G. Özyiðit: Tasavvufta "Açlýk, evliyanýn
lokmasýdýr" diye bir söz vardýr. Yine Mevlâna
ilhamla yazdýrdýðý Mesnevi'sinde çok acýkýp
bir iki lokma aldýðýnda, düþüncelerinin
çamurlaþtýðýný söylüyor. Buna göre, açlýkla ya
da yemek sistemiyle, esinlenme ve düþünce
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üretme arasýnda bir baðlantý var mý?
Y. N. Öztürk: Olmasý gerekir. Bir kere
yemeði þehvet haline getiren kimseden,
düþünce adýna bir þey beklenemez. Ayrýca,
yemeðe karþý uzak durduðunuz oranda, sahip
olduðunuz iç fakültelerin potansiyeli, performansý artar. Bir büyük dâhinin günlük beyin
faaliyetinde harcayacaðý kalori, bir atletin bir
dakikada harcayacaðýndan çok aþaðýda. Yani
beyin, o kadar azla yetinebiliyor. O bakýmdan
düþünce adamýnýn boðazla, sofrayla alâkasý
son derece önemlidir. Yani o ilgi, üreteceði
düþüncenin hem niteliðini, hem de niceliðini
etkiliyor. Kuran da buna dair ipuçlarý veriyor.
Temiz þeylerden yiyin ki, iyi þeyler üretesiniz
diyor. Yani yenilecek þeylerin kalitesi de çok
önemli. Amerika'da "Gýda ve Kiþiliðiniz"
diye, bir beslenme uzmanýnýn kitabýný okumuþtum. O da bunu doðruluyor.
G. Özyiðit: Siz neler yiyorsunuz?
Y. N. Öztürk: Biz, ailece kýrmýzý ete biraz
uzak duruyoruz. Tavuk ve daha çok da balýk
yiyoruz. Sebze ve meyveye soframýzda çok
yer veriyoruz. Yoðurt, zeytinyaðý ve zeytin,
kuru üzüm, esmer kepek ve çavdar ekmeði,
mýsýr ekmeði ve bal, genelde yediðimiz
þeyler...
SPOR
G. Özyiðit: Din ilimlerinde ilerleme ve
geçim için ticaretle uðraþmanýn yaný sýra, spor
da aile geleneklerinizden biri. Siz, judo yapmakla, bu geleneði de sürdürmüþ oldunuz.
Halen spor yapýyor musunuz?
Y. N. Öztürk: Elbette... Spor da benim
yaþamýmýn ayrýlmaz bir parçasý. Ayný zamanda verimli çalýþmamý saðlayan kaynaklardan
biri. Yürüyor ve koþuyorum, bisiklete biniyorum, yüzüyorum. Ayrýca her gün evimde jimnastik yapýyorum. Taþýndýðým evde ilk yap-
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týðým iþ, spor malzemelerini yerleþtirecek
mekâný ayarlamak. Ve taþýnmadan önce, evin
uygun bir yerine bir barfiks yaptýrmak. Buna
çok dikkat ederim. Spor bana saðlýklý düþünme imkâný veriyor. Spor yapmadým mý,
düþüncemin çürüdüðünü hissediyorum, öyle
bir imaj geliyor. O nedenle sporsuz bir yaþam
düþünemiyorum. Ruhun iyi ses çýkarmasý için
bedenin de iyi akort edilmesi lâzým.
MÜJDE VE UYARI
G. Özyiðit: Yazýlarýnýzda olsun, konuþmalarýnýzda olsun, insanlarý silkerek, sarsarak
uyarmaya çalýþýyorsunuz. Kitaplarýnýzdan
birinin ismi de "Çýplak Uyarý". Niçin "Çýplak
Uyarý" ve kimdir çýplak uyarýcý?
Y. N. Öztürk: Son dinin peygamberi "Ben
Çýplak Uyarýcýyým" diyor. O halde ne demek
çýplak uyarýcý? Çýplak Uyarýcý (en-nezir eluryân) deyimini Araplar, vereceði haberin çok
önemli oluþu yüzünden elbisesini bile giymeye vakit bulamadan dýþarý fýrlayýp, halký
uyaran kiþi için kullanýrlar. Bu deyim hem
haberin önemine, hem habercinin ciddiyet ve
yüceliðine dikkat çeker. Çýplak uyarýcý, ölümkalým noktasýnda konuþan, uçuruma gidip gitmeme kararýný etkilemek üzere konuþan
habercidir. Dinleyeni aydýnlýða, dinlemeyeni
hüsrana götüren sözün sahibidir çýplak
uyarýcý.
Kuran ilâhi mesajý insanlara ileten kozmik
sorumluluðun taþýyýcýsý peygamberlerin iki
niteliði üzerinde ýsrarla durur. Beþir (müjdeleyici) ve nezir (uyarýcý). Her peygamber ayný
anda hem beþirdir, hem de nezir. Muþtu ve
ümidin, varoluþ bünyesinde iþe yaramasý,
onlarýn uyarýyla birlikte bulunmasýna baðlýdýr.
Hayat pelteleþmeye, uyuþukluða, vurdumduymazlýða teslim edilmeyecek kadar ciddi ve

yücedir. Peygamber, insaný, uyarýcý sýfatýyla
ciddiyete ve titizliðe hazýrlarken, müjdeci
sýfatýyla da ümit, coþku ve atýlým sevdasýyla
doldurur. Müjde ve uyarý sürekli yücelen
ruhun iki kanadý gibidir.
G. Özyiðit:Bugün, sapla samanýn birbirine
karýþtýðý þu sisli-puslu ortamda, insanýn dara
düþtüðü ve yanlýþta kaybolduðu bir dünyada,
sizin de belirttiðiniz gibi, çýplak uyarýcýya,
havadan ve sudan daha çok muhtacýz. Bu
arada þunu da söylemekte yarar var galiba:
Gerçeði gören baþkalarýna da söyleme cesaretini gösteren ve benlik elbiselerinden soyunan
herkes, siz, biz, hepimiz "Çýplak Uyarýcý" olabiliriz!...
DÝNÝN ÖZÜ
G. Özyiðit:Yaþar Bey, yýllardýr dilinizle ve
kaleminizle savaþýyorsunuz. Ve bir "çýplak
uyarýcý" olarak, dinin aslý ile sahtesini birbirinden ayýrmalarý konusunda, insanlarý
bilinçlendiriyor, kutsal bir mücadele veriyorsunuz. Buna göre dinin gerçeði ile uygulanan
din hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Veya daha
özel þekliyle, Ýslâm'ýn aslý ile hâlihazýrdaki
hali üzerine neler söyleyebilirsiniz?
Y. N. Öztürk: Bir þeyin gerçeði, onun kaynaðýna uygun olaný demektir. Öyleyse dinin
gerçeði deyince ne anlýyoruz? Dini kim göndermiþse ve hangi kaynaða baðlamýþsa, ona
uygun olandýr. Böyle baktýðýmýzda dinin veya
Ýslâm'ýn gerçeði, peygamberlerin teblið ettiði
ve aldýðý vahiylere oturttuðu dindir. Bu dine
fatura edilerek çýkarýlan karýþýma, biz örf dini
veya hurafe dini diyoruz. Ýslâm bilginlerinden
bazýlarý meselâ Ýbni Teymiye "münzel din,
müevvel din" deyimini kullanmýþ, bizden beþaltý asýr önce. Yani Allah tarafýndan indirilen
(inzal olunan) din ile beþerin uydurduðu din.
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Ben bunu bir yazý baþlýðý yaptým: "Ýndirilen
Din, Uydurulan Din" diye. Þimdi bizim yaptýðýmýz bu ayrým, zaten bütün peygamberler
tarihinde var. Esasýnda böyle bir ayrým veya
realite olmasa, olay bir peygamberle biterdi.
O kadar peygamber göndermeye Cenabý Hak
niye gerek görmüþtür?
G. Özyiðit: Bozulmasa yenisi gelmezdi
diyorsunuz?
Y. N. Öztürk: Evet, çünkü bozuyorlar.
Peygamberin getirdiði mesajýn hemen
arkasýndan, ona fatura edilen bir sahte din
çýkýyor ortaya. Onun üzerine Yaradan, yenisini gönderiyor, tasfiye ediyor. Gönderiyor, filtre ediyor, temizliyor, arýtýyor, yenisini
koyuyor ortaya. Yine bozuyorlar. Bu böyle,
son peygambere kadar geliyor. Ondan sonra
bu temizleme ve ayýklama iþini kim yapacak?
Ýþte orada Cenabý Hak, Kuran'ý kendi korumasýna alarak tedbirini koymuþ. Ve diyor ki,
nübüvvet bitmiþtir, ama benim korumama
aldýðým kitap, bundan sonraki yozlaþmalarý
tasfiye edecektir.
Þimdi biz, iþte bu noktada devreye giriyor
ve iþe giriþiyoruz. Bu bir bakýma, tarihte
birçok benzerimiz gibi, Ýslâm'da "tecdit"
dediðimiz, yeniden yapýlandýrma hareketidir.
Bizim yaptýðýmýz bu, reform falan deðil. Ne
yapýyoruz ve ne yapmýþtýr bizim gibi çalýþanlar? Allah'ýn garantisinde ve korumasýndaki,
bu insanýn dejenere edemediði kaynaðý esas
alarak yozlaþmalarý tasfiye etmek, dini
arýndýrmak, yeniden yapýlandýrmak ve
örflerin ona yüklediði sahte deðerlerden dini
kurtararak, evrensel prensiplere baðlamak.
Çünkü din bizim 24 saatimizin bütün þartlarýna bir takým donelerle (verilerle) ýþýk tutmuyor. Olmasý gereken evrensel ölçüleri veriyor
sadece. Aralarý siz zamana ve mekâna göre
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dolduracaksýnýz. O da Kuran'ýn emridir. Yani
Kuran'da her þey var dediðimiz zaman bunu
anlamak lâzým.
G. Özyiðit:Aksi halde insan robot olurdu.
Y. N. Öztürk: Robot olurdu ve zaten bu,
varlýk kanunlarýna da aykýrýdýr. Çünkü daðýn
bir tarafýnda bir evrensel prensibi uygulama
þekli þöyledir, öbür tarafýnda böyledir. Yarýn
þöyledir, beþ gün sonra baþka türlüdür. Ama
"deðiþmezler" var. Kuran buna sünnetullah
diyor veya insanýn fýtratý diyor. Yani
yaratýlýþýn prensipleri. Bunlarý veriyor Kuran
ve insana diyor ki, bu köþe taþlarýna dikkat et,
bunlarý aþar taþarsan uçuruma gidersin. Ama
aralarýný sen dolduracaksýn. Fakat ana
esaslara müdahale etmeyeceksin. Þimdi bir
devirde bu aralarý birisi dolduruyor. Sonra
binleri geliyor, o doldurulan aralarý dinin bizzat kendisi yapýyor. Köþe taþlarýyla, araya
konan 3. ve 4. derecedeki malzemeleri eþitliyor. Bu defa ne oluyor, problem çýkýyor. Yani
Allah'ýn istediði din, bakýyorsunuz, insanla
çeliþiyor. Aslýnda çeliþmemesi lâzým. Neden
çeliþiyor?
Köþetaþý durumundaki vahyin verisi ile
insanýn oraya geçici bir süre kullanmak üzere
koyduðu dekoratif maddeleri ayný kefeye
koyuyorsunuz. Buna insanýn ýsýnmasý
mümkün deðil. Þimdi bizim yapmak istediðimiz, o köþe taþlarýný, yani Allah'ýn elinden
gelen prensiplerin diniyle, insanýn buna
eklediklerini birbirinden ayýrmak. Çünkü bin
yýl önce, o köþe taþlarýnýn arasýna konmuþ,
ayrýntý konumundaki malzemeyi bugün din
diye ortaya getirdiniz mi, bir facia tablosu
çýkar ortaya. O yüzden benim ana eserimin
ismi "Kuran'daki Ýslâm"dýr. Kuran'da ne
vardýr, ne yoktur? Yok olduðu halde, dine
yamanan þeyler neler? Ýþte o kitap, bunlarý
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ayýklýyor. Dini kaynaðýndan öðrenme
anlamýnda "Kuran'daki Ýslâm" isminin esprisi
bu. Ve inanýyorum ki din gerçeðinden,
insanýn derdine deva olacak reçeteler çýkarmasý, bu Allah'ýn elinden çýkanla, kulun
eklemelerini titiz bir þekilde ayýklamakla
mümkün olur.
G. Özyiðit: Bu anlattýklarýnýzýn ýþýðýnda,
bugün Ýslâm dünyasýna baktýðýmýzda, görülen
manzara hiç hoþ deðil.
BATI, KURAN'A DAHA YAKIN
Y. N. Öztürk: Ne yazýk ki öyle. Bugün
dünyanýn her tarafýnda, o arada ülkemizde de,
insanlarýn önüne Ýslâm dini diye çýkardýklarý
nedir? Tarih içinde Ýslâm'ýn temas ettiði
kültürlerin -baþta Arap Cahiliyet kültürü
olmak üzere- kalýntýlarýný toplayýp, Ýslâm diye
insanlara yutturmak istiyorlar. Þimdi bu dinmin deðildir. Adýna Ýslâm demekle, bu Ýslâm
olmaz. Böyle baktýðýmýzda karþýmýza ilginç
bir þey çýkýyor. Bugün Müslüman nüfus
kâðýdý taþýyan dünyanýn Kuran'a yakýnlýðý,
Kuran'ýn deðerlerini, vahyin verilerini hayata
geçirme bakýmýndan, batý dünyasýndan daha
uzaktadýr.
G. Özyiðit:Yani söylenenlere deðil de,
yapýlanlara bakarsak, batý dünyasý Kuran'ýn
özüne, Müslüman dünyadan daha yakýn
diyorsunuz. Ýlginçtir, Alman düþünürü Singrid
Hunke da "Allah'ýn Güneþi Avrupa'nýn
Üzerinde" isimli eserinde ayný tespiti dile
getiriyor.
Y. N. Öztürk: Tarafsýz gözle bakarsanýz
böyle. Bilimde, felsefede, sanatta bütün
deðerleri onlar üretmiþ. Temizlikte, dürüstlükte de Ýslâm dünyasýndan çok ileride. Öyle ki
Müslüman'a kelime-i þahadetten baþka bir þey
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kalmýyor. Bunda þaþýlacak bir þey de yok.
Madem Ýslâm evrenseldir, madem Allah
âlemlerin Rabbidir, bütün insanlýðýn Rabbidir.
Ve Ýslâm da bütün insanlara sesleniyor. O
halde Ýslâm kelimesini kelime-i þahadetin
cenderesine hapsetmeye bizim hakkýmýz yok.
Ýslâm'ýn, Kuran'ýn getirdiði bütün deðerleri
dikkate alacaksýn. Kelime-i þahadet bunlardan
yalnýz biridir. Buna göre Kuran'ýn getirdiði
deðerlerin bir listesini yapýn. Bu listedeki
deðerleri kim hayata sokmuþsa ona bir puan
verin. Göreceksiniz ki, Ýslâm dünyasýnýn alacaðý puan, batý dünyasýnýn alacaðý puandan
çok aþaðýlarda kalýr.
G. Özyiðit: Ýslâm dünyasý adýna yüz
kýzartýcý bir durum bu, deðil mi?
Y. N. Öztürk: Evet, ne yapalým ki böyle.
Acý ama gerçek. Bunu ilk kez ben söylemiyorum. Daha 1920'lerde Ýslâm'ýn büyük vicdaný
Mehmet Akif "Kuran dini açýsýndan
bakarsanýz dünyaya, Kuran'a en uzak kitle
bugün Müslüman geçinen kitledir" diyor.
Kuran'a en yakýn toplum olarak da Japon'larý
görüyor. Ve onlarý "boyu kýsa, ruhu büyük"
millet diyerek övüyor. Söz Japon'lardan
açýlmýþken bir þeyi daha hatýrlatmak istiyorum. Vaktiyle Japonya'dan II. Abdülhamid'e
bir heyet geliyor. "Efendim, bizim bütün dinleri incelemek ve din sorununda kendimize
bir çýkýþ bulmak gibi bir niyetimiz var. O
nedenle bize Ýslâm'ý anlatacak bir heyet gönderseniz. Olabilir ki ýsýnýrýz bu dine diyorlar.
II. Abdülhamid, akýllý bir insan. Siyaseti ve
dini iyi biliyor. Biraz süre istiyor. Erkânýný
toplayýp görüþtükten sonra, heyete verdiði
cevap tarihi bir önem taþýr.
Diyor ki II. Abdülhamid: "Ne yazýk ki,
böyle bir heyet gönderemeyeceðim size.
Çünkü öyle bir heyeti bulsam, o önce bana
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lazým." Öyle bir heyet yok zira. O dönemde
de din, slogan ve örf hegemonyasýna mahkûm
edilmiþti. Dini örf'ten, hurafeden temizlemek
gerek. Gerçi örf de bir deðerdir. Oysa dinin
evrensel ilkeleri zaman ve mekân üstüdür.
Burayý göz ardý etmemek lazým. Örfün yeri
var, Kuran da örfe atýf (gönderme) yapar.
Fakat örfü ilâhileþtirmeyi putperestlik sayar.
Örfün deðiþen yapýsý ile Kuranýn deðiþmezlerini eþitlemeye kalkarsanýz, mahvolursunuz.
Ýþte bizim Kurandaki din ile örfün dini,
vahyin aydýnlýk dini ile, örfün kaos dini
dediðimiz din bu. Bütün eserlerimizde bu
düþünce egemendir. "Kuran'daki Ýslâm"
bunun manifestosunu (bildirge) verir. Açýkça
söylüyorum, o kitabýn bugün için alternatifi
(baþka seçeneði) yoktur. Yarýn çok daha
güzelleri yapýlabilir elbet ki.
DÝNÝN TANIMI
G. Özyiðit:Dinin doðru bir tanýmýný yaptýðýmýzda, neyin dinin kapsamý içinde, neyin
dýþarýda kaldýðý iyice ortaya çýkýyor galiba.
Y. N. Öztürk: Evet, dediðiniz gibi, taným,
mutlaka korunmasý gereken öðeler üzerine
oturur. Eskilerin deyimiyle "tarif, efradýný
cami, aðyarýný mâni" olmalýdýr. Yani dýþlanmasý gerekeni tam dýþlayacak, korunmasý
gerekeni tam koruyacak. Üç þey girer bu
tanýmýn içine:
1- Ýlâhi konum olma niteliði: Yani dinin
arkasýna Allah'tan baþka kimseyi koymayacaksýn. Allah'ýn elinden çýkan din, yine O'nun
tekelindedir. Peygambere bile bu tekele iþtirak (ortak olma) hakký verilmemiþtir.
Peygamber ancak Allah'ýn buyruklarýný insanlara iletir. Görevi tebliðdir. Allah'la ortaklýk
kurup, bir kýsým hükümleri sen koy, bir kýsmýný da ben koyayým diye bir þey yok.
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Peygamberleri bu konuma getirdiniz mi,
onlarý þirk âleti yapýyorsunuz, Allah'a ortak
koþuyorsunuz demektir. Ve Ýslâm âlemi
bugün bunu yapýyor. Hýristiyanlarý yerden
yere çalýyorlar. Hz. Ýsa'yý Allah'ýn oðlu ilân
ettikleri için. Ama Ýslâm dünyasýnýn yaptýðý
da ondan hiç geri deðil. Yani Allah'ýn
Resûlü'nü, Allah'ýn þeriki, ortaðý haline
getiren negatif süreç, Peygamberin hemen
ölümünden sonra baþlamýþtýr. Onunla da
kalmamýþ, Ýslâm dünyasý daha 30'a, 40'a
yakýn yedek ilâhlar koymuþtur ve devam
ediyor bu. Demek ki, dinin arkasýna Allah'tan
baþka bir kuvveti hüküm sahibi ve kaynaðý
olarak koymaya kalktýðýmýz anda, tevhid
(Allah'ý birleme) gider, yerine þirk (Allah'a
ortak koþma) gelir.
G. Özyiðit: Yani hüküm sahibi yalnýz
Allah'týr.
Y. N. Öztürk: Evet, kesin öyle. Baþka
türlüsü yedek ilâhlar türetmek olur. Dinde
imza yetkisi tektir. Peygambere bile, bu imza
yetkisi verilmemiþtir. Ancak altý imzalanmýþ
hükümleri teblið yetkisi vardýr. Sorana da
açýklama yetkisi. O kadar.
Dinin tarifi içine giren ikinci husus: Din
akýl sahipleri içindir: Sade akýl da demeyelim,
iþleyen akýl, düþünen akýl diyelim. Kuran'da
cevher olarak akýl kelimesi geçmez.
Fonksiyonel akýl anlamýna "taakkûl" kelimesi
kullanýlýr. Çünkü ancak çalýþan, düþünen akýl
bir takým gerçeklere ulaþýr. Yani hitap, aklýný
çalýþtýran, düþünen insanadýr. 3- Din, ayný
zamanda hür iradesi olan insanlara seslenir:
Baský, zor ya da beyin yýkama yoluyla hür
irade ortadan kaldýrýlmýþ veya kýsmen mefluç
(iþlemez) hale getirilmiþse, orada Kuran'ýn
anlattýðý anlamda dinden söz etmeye imkân
yok.
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G. Özyiðit: Uygulamadaki din bu tanýmýn
dýþýnda kalýyor gibi.
Y. N. Öztürk: "Evet… Dinde olmasý
gereken üç unsurun karþýtý olan üç zaaf,
bugün maalesef Ýslâm dünyasýnda dini çürütecek derecede vardýr. Yani ne akýl kullanýlýyor
ne hür iradeye imkân veriliyor, ne de Allah'ýn
dini O'nun elinden çýkmýþ þekilde korunuyor.
Dinlerin içine onlarýn tahrip edecek birtakým
unsurlar soktunuz mu, kurallarý istediðiniz
kadar ihya edin, görünürde fotoðraf olarak
istediðiniz kadar mükemmeli sergileyin, ruh
gider ve din adýna ortada yalnýz slogan ve
kabuk kalýr.
G. Özyiðit: Ýnsan kendini gerçeðe göre
deðiþtirecek yerde, gerçeði kendine göre
deðiþtiriyor. Baþka deyiþle, dine uyacak
yerde, dini kendine uyduruyor.
Y. N. Öztürk:Yani Allah'ýn iradesinin yerini, dinde insan hýrsý aldý mý, bu hale geliyor.
Ne geliyor? Rahmet yerine dinde þiddet
geliyor. Ve Allah'a fatura edilerek sürekli
insanoðluna zulüm yapýlýyor. Bunun ismi de
din oluyor. O bakýmdan Kuran açýk söylüyor:
Ýmanlarýný zulümle kirletmeyenler, imanýn
nimetlerinden yararlanýr" diyor. Ýmaný zulümle kirlettin mi din, din olmaktan çýkar, insanlarýn baþýna belâ olur, tarih boyunca olduðu
gibi. Kuran'ýn yarýsý dini temsil edenlerden
þikâyetle doludur. Ýnsanlýða en büyük
kötülüðü bunlar yaptý, diyor Kuran. Çünkü
bunlar Allah'ýn iradesini çarpýttýlar, vahyin
beyanlarýný bozdular. Kendi nefislerini
Allah'ýn iradesinin yerine koydular.
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Y. N. Öztürk: Ruhban sýnýfýný getirdiniz
mi engizisyon gelir. Dini meslek edinenlerin,
insanlar üzerinde egemenliði baþlar. Nedir
engizisyon? Allah adýna insanlýðýn kaderine
hükmetmeye kalkmaktýr. Bunu baský, zorbalýk, yalan ve kandýrma izler. Allah adýna
tanýklýk taslayýp da insanlýða hükmetmeye
kalktýnýz mý, sorun çýkar. Hükmedilenler buna
uzun süre dayanamaz. Ýnsan yapýsýna ters
çünkü. Problem çýktý mý ne yapacaksýnýz?
Cuntayý nasýl yürüteceksiniz? Referandum
mu yapacaksýnýz? Kim baskýya, zorbalýða,
sömürüye oy verir. O zaman þiddete baþvuracaksýnýz. Halkýn direniþini zulümle kýrmaya
kalkacaksýnýz.
Oysa dinler, Allah'ýn yeryüzünde böyle jandarmalar kullanmadýðýný gösterir. Buna ihtiyacý yok. Hür irade varsa, jandarma olmaz.
Jandarma oldu mu, hür iradeyi -o arada
gerçek dini- ortadan kaldýrmanýz lâzým. Ne
var jandarmanýn yerine? Allah'ýn enformasyonu (bilgilendirmesi) var, teblið var. Bilgi ve
ýþýk daðýtan elleri, peygamberleri ve onlarý
izleyenler var. Ama dipçik yok, baský yok.
G. Özyiðit: O zaman dinde þiddet,
"Allah'ým bizi intikamýna memur et" gibi dine
deðil, kine fatura edilebilecek saçmalýklar
kesinlikle yok diyebilir miyiz?
Y. N. Öztürk: Hür irade dinin tanýmý
içinde varsa, þiddet olur mu? Manipülasyon
bile olmaz. Yani açýk þiddet ve baský deðil,
bir takým oyunlarla insan iradesi üzerinde
operasyonlara gitmek bile zulümdür. Býrakýn
açýk þiddeti.

DÝN ADAMLARI SINIFI
G. Özyiðit: Ayrýca, bildiðim kadarýyla
Ýslâm'da "ruhban sýnýfý", "din adamlarý sýnýfý"
diye ayrýcalýklý bir sýnýf yok.

G. Özyiðit: O da bir nevi aldatma, kandýrma oluyor.
Y. N. Öztürk: Tabiî… Ýþte engizisyon geldi
mi, saltanatýný sürdürmek için ya yalana ya
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þiddete baþvuracak. Çünkü ikna edecek bilgisi yok. Hükmetme ihtiraslarý insan ruhuna
ters düþüyor. Bu defa hegemonyalarýný
sürdürmek için zulme gidiyor. Ýþte þiddet
buradan doðuyor.
G. Özyiðit:Bilgi ve ikna yetersizliði, baský
ve zulme yol açýyor.
Y. N. Öztürk: Tamamen öyle… Tebliðde
baþarýlý olamayanlar, din adýna þiddete baþvuruyorlar. Tebliðden rahatsýz olanlara dikkat
edin, bizim toplumumuzda da þiddeti alkýþlayan bunlardýr. Önce insanlara Allah'ýn dininin
ulaþtýrýlmasýndan rahatsýz oluyor, onu engelliyorlar. Ondan sonra da þiddete yöneliyorlar.
DÝNDE ZORLAMA YOK
G. Özyiðit: "Oysa dinde zorlama yok."
Y. N. Öztürk: "Evet. Bakara Suresi 256.
âyet'te "Dinde baský-zorlama-tiksindirme
yoktur" diyor. Ýkrah kelimesini kullanýyor. O
sadece zorlama deðil, iradeyi iþlemez hale
getiren her türlü geliþmeyi içeriyor. Yani
insanýn kendi içinden severek benimsemediði
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bir þeyin, insana dikte ettirilmesidir. Ýlle
dipçikle olmasý þart deðil. Bir insana
istemediði bir þeyi, kerhen de olsa yaptýrmaya
kalkmanýz doðru deðil. Çünkü yine zorlamaya giriyor. Söz gelimi bir insana zorla
namaz kýldýrmaya kalkarsanýz, onun þirke
itersiniz. Çünkü namazý içten gelmeden kýlacaðý için riya olur. Riya (ikiyüzlülük) ise,
peygamberin dediði gibi þirktir. Özetle, dinde
zorlama insanlarý yýkýma, ikiyüzlülüðe ve putperestliðe iter.
G. Özyiðit:”Ýçinizde hayra çaðýran, iyiliði
emredip, kötülükten sakýndýran bir topluluk
olsun; iþte onlar baþarýya erenlerdir” (3/104)
Kuran'ýn bu âyetini nasýl yorumluyorsunuz?
Y. N. Öztürk: "Aslýnda bu Kuran'ýn, kendi
þartlarý içinde herkese yüklediði öðrenme ve
öðrendiðini teblið etme görevidir. O her
toplulukta belli bir ekibin olmasý, toplum
açýsýndan bir tür güvenlik sigortasýdýr. Yani
her toplulukta en azýndan hidâyeti temsil edecek bir grup olacak. Ben öyle anlýyorum.
Yoksa böyle bir ekip oldu mu iþ biter. Veya
bu, o ekibin iþi denildi mi, iþte ruhbanlýk
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sýnýfý gelir. Halbuki Kuran dininde sýnýf hegemonyasý yoktur. Kýyafet hegemonyasý yoktur.
Resmi mabet hegemonyasý yoktur. Herkes
Allah'ýn kuludur. Her yer mabettir. Tasavvuf
erbabýnýn dediði gibi "toprak post, Allah
dost". Ve evrensel ölçülere saygýsýzlýk olmamak þartýyla her kýyafet makbuldür.
Evrensellik bu. Aksi halde, evrenselliði benim
gibi düþünenlere saygý anlamýna alýrsanýz, bu
evrensellik deðil, egoizmdir.
LAÝKLÝK
G. Özyiðit: Laiklik konusunda ne diyorsunuz?
Y. N. Öztürk: Bu bir çerçeve kavramdýr.
Ýçine ne koyuyorsanýz, o olacaktýr. Siz dini
Allah'ýn iradesinden koparýp, beþerin hýrslarýna ve sömürüsüne teslim ederseniz, bunu da
din diye insanlýðýn ensesine bindirirseniz, o
zaman insanlýk tedbir almak zorunda kalýr.
Nitekim almýþtýr da.
G. Özyiðit:Yani laiklik bir tür düzeltme
operasyonu oluyor.
Y. N. Öztürk: "Tamamen öyle. Niye lâikliðe gidiyor insanoðlu? Allah'ý kullanarak
insana zulüm yapýyorlar. Din adýna insanoðlu
kahra mahkûm ediliyor. Ýnsanoðlu buna nasýl
dayansýn. Çare arýyor. O zaman diyor ki, þu
elini yakamdan çek, git, kendi izbende ne
yapýyorsan yap. Yani insanlar yanlýþ uygulanan dinin zulmünden laikliðe sýðýnmýþlar.
Bu anlamda laiklik, gerçek dindar için de bir
koruyucu þemsiye.
Ama siz beni elimden tutup da kaosa, zorluða, çýkmaza çekmiyor; rahmete ve güzelliðe, güzelce götürüyorsanýz, ne diyeceðim
ben. Yani bundan mý þikâyet edeceðim? Ýslâm
kelimesi silm ve selâm köklerinden türer.
Silm barýþ, güven, huzur demektir. Selâm da
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mutluluk, esenlik anlamýna gelir. Demek
oluyor ki, Ýslâm'ýn temelinde barýþ, güven,
mutluluk ve esenlik vardýr. Din asýl sahibine
teslim edilirse ve gerçek anlamda uygulanýrsa
laikliðe gerek kalýr mý? Ama dinin bugünkü
haliyle ve uygulanýþ biçimiyle, laikliðe gerek
vardýr; ancak laikliði de, gerçek dine karþý bir
baský þekline dönüþtürmemek þartýyla. Çünkü
laikliðin uygulanmasýnda da bu tür yanlýþlar
çok yapýlmýþtýr.
KURAN'A GÖRE
KURTULUÞA ERENLER
G. Özyiðit: "Bakara 62'de þöyle deniyor:
"Þu bir gerçek ki, iman edenlerden,
Yahudilerden, Hýristiyanlardan, Sâbiîlerden
Allah'a ve âhiret gününe inanýp, barýþa yönelik iþ yapanlarýn, Rableri katýnda kendilerine
has ödülleri olacaktýr. Korku yoktur onlar
için, tasalanmayacaklardýr onlar." Ayný þey
Mâide Suresi'nin 69. âyeti'nde de tekrarlanýyor. Kuran bu sesleniþiyle bütün insanlarý
kucaklýyor, herkese esenlik yollarýný açýyor.
Kimi Müslümanlar ise buna kýzýyor. Ne
diyorsunuz?"
Y. N. Öztürk: Þimdi Süleyman Ateþ
Hoca'mýzýn bu konudaki açýklamalarý biraz
sulandýrýldý. Bütün Hýristiyan Batý'yý ve diðerlerini cennete postaladýðý sanýldý. Kimsenin
kimseyi cennete yollamaya ne hakký var ne
de yetkisi. Onu Allah bilir, o, O'nun iþi.
Ancak Kuran bütün insanlarý kucaklayan bir
ölçü getiriyor ve diyor ki: Þu üç deðeri hayatýna sokmuþ insanlarý Cenabý Hak hüsrana
uðratmayacak ve onlarý ödüllendirecek. Kim
bunlar? Gayet açýk ve net söylüyor:
1. Hangi patenti, hangi nüfus kâðýdýný taþýrsa taþýsýn, hangi dine dâhil olursa olsun,
Allah'a inanacak. Yani bir nihai realitenin,
insaný ve varlýðý aþan ve onlarý yaratan bir
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realitenin varlýðýna inanacak.
2. Ölümden sonra bir hayatýn varlýðýna
inanacak.
3. Ýnsanlýðýn hayrýna, Allah'ýn iradesi
istikametinde, barýþa yönelik iyi ve yararlý
iþler yapacak (amel-i salih). Bunlarý yaparsa
diyor Cenabý Hak, patenti ne olursa olsun, bir
hurma lifinin çöpü kadar onlara haksýzlýk
edilmeyecek, onlarýn mükâfatý verilecek,
diyor. Bu niye birilerini rahatsýz ediyor? Bunu
Allah söylüyor. Bunun arasýna parantezler
sokarak, kendi hesabýna uydurmak, iþte bu
namussuzluktur, zulümdür. Yani siz bir
kelime-i þahadet çekip, bütün hayatýnýzý rezillik ve pislik içinde geçireceksiniz. Öbür
adam, kelime-i þahadeti yok, ama bütün
ömrünü Allah'ýn iradesine uygun deðerler
üretmekle geçirecek. Sonunda Allah huzuruna
gideceksiniz. Allah sizi, pasaporta sahte bir
damga vurdurmuþsunuz diye cennete koyacak. Bunu kim iddia edebilir? Bu Kuran'ýn
ruhu ile baðdaþabilir mi?
G. Özyiðit:Biliyoruz ki O abes iþ yapmaz
ve O'nun adaleti þaþmaz.
Y. N. Öztürk: Elbette… Cenabý Hak, o
âyetlerle bize muamele ediþ tarzýna iliþkin
ipuçlarý veriyor, ölçülerini öðretiyor.
TEKRAR BEDENLENME...
G. Özyiðit: Reenkarnasyon (yeni bir
bedenle dünyaya tekrar gelme) görüþünün
Kuran'a aykýrý olmadýðýný, tersine Kuran
tarafýndan desteklendiðini, Süleyman Ateþ
Hoca ile birlikte ilk ileri sürenlerden biri de
sizsiniz. Bu konuda ne diyorsunuz? Ve
mahþer inancýyla reenkarnasyonu nasýl baðdaþtýrýyorsunuz?
Y. N. Öztürk: Kuran reenkarnasyonu
doðruluyor. Kuran'da buna iþaret eden yirmiye yakýn âyet vardýr. (Bakara 28, Nisa 56,
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Furkan 13-14, Fatýr 16, Vaký'a 60-62, Mülk 12, Nuh 18, Ýnsan 28, A'lâ 12-l3, Abese 2l-22,
Hac 5, Nahl 70) Ayrýca reenkarnasyon ahiret
ve mahþer inancý ile de çeliþmez. Ahiretteki
dirilme (ba's), son hesap günü için dirilmedir.
Kuran, Müminün Suresi 100. âyeti'nde
mahþerle dünya arasý bir devreden söz ediyor;
bu devre, berzah'týr. Reenkarnasyon, þöyle
veya böyle, bu süreçte söz konusu olur. Ruh,
bir yerine birkaç kez bedenlenmekle berzahýn
dýþýna çýkmaz. Yani mahþer ve hesap, bütün
ihtiþamýyla bakîdir. Ve herkes haþrolacaktýr.
Dünyaya ne kadar gelirse gelsin, sonunda
bedenlenip hesaba çekilecektir. Bedenler
deðiþse bile ruh ve þuur birdir ve son hesap,
ruhun mahþerdeki son bedenlenmesi üzerinde
olacaktýr.
G. Özyiðit: Hac Suresi'nin 5. âyeti'nin
reenkarnasyona iþaret ettiðini ilk ileri süren
sizsiniz galiba?
Y. N. Öztürk: Evet. Cenabý Hak, onu bize
nasip etti. Hac Suresi 5. âyet'te þöyle deniyor:
"...Bununla birlikte içinizden bir kýsmý
öldürülüyor, yine bir kýsmý ilimden sonra bir
þey bilmesin diye ömrün en basit ve düþük
noktasýna geri gönderiliyor..."
Buradaki erzelil-umr"(ömrün en basit ve
düþük noktasý) deyimini geleneksel yorumcular ihtiyarlýk ve bunaklýk olarak anlamýþlardýr
ki, bu âyetin bütün esprisini yok etmiþtir. Bir
kere erzeli ömre atýlmaktan ve itilmekten
deðil, geri götürülmekten söz ediliyor. Buna
göre erzelil- umr, ömrün baþlangýcý, yani
tekâmül sürecinin en düþük noktasý oluyor.
Burada mucize bir anlatýmla reenkarnasyon
dile getiriliyor kanýmca. Yani Allah insanlarý
yaratýr ve öldürür. Ölenlerden bazýlarý,
yeniden ömrünün baþlangýç noktasýna çevrilir
ve daha önceki hayatlarýnda edindiði bilgileri
hatýrlamayacak þekilde yeniden bedenlenir.
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G. Özyiðit: "Ömür" kavramýný daha geniþ
bir açýdan bakarak deðerlendirmek gerekiyor.
Y. N. Öztürk: Evet. Kuran'daki "ömür"
kavramý, tekâmülü tamamlamak üzere tanýnan
kredinin tamamýný ifade ediyor. Ama kimi
insan o krediyi 3 kerede kullanýr, kimi 5
kerede. Onu Cenabý Hak takdir eder.
G. Özyiðit:Ama herkese tekâmül için
yeterli ömür, hak ve imkân veriliyor.
Y. N. Öztürk: Evet. Söz konusu kredi
herkese veriliyor. O þekilde tanrýsal adalet de
gerçekleþmiþ oluyor. Yani herkese tekâmül
için yeterli zaman, imkân ve fýrsat veriliyor.
DÝN GÜNÜ - KIYAMET GÜNÜ
G. Özyiðit: Birçok Kuran çevirisinde din
günü ile kýyamet günü ayný gün olarak
yorumlanýyor. Oysa yine Kuran'da þeytanýn
insanlarý azdýrmak üzere Allah'tan kýyamet
gününe kadar izin istemesine karþýlýk,
Allah'ýn ona kýyamet gününe kadar deðil,
fakat "din gününe" kadar mühlet verdiði
bildiriliyor. Bundan da, yalýn bir mantýkla, bu
iki günün ayný gün olmadýðý anlaþýlýyor. Siz
ne dersiniz?
Y. N. Öztürk: Ben onu "din günü" diye
tercüme ettim. Bir kere ifade deðiþik. Ýki ayrý
terim kullanýlmýþ. Ayný olsaydý yalnýz biri
kullanýlýrdý. Ýki ayrý terim kullanýldýðýna göre,
iki günün kesinlikle ayrý olmasý gerekir. Bu
konu üzerinde esaslý bir çalýþmaya girmiþ
bulunuyorum. Bütün klâsik tefsirleri tarýyorum. Sufi Edebiyatý'ný inceliyorum. Bakalým
daha neler bulacaðýz.

sonunda iyilikte yarýþasýnýz." deniyor. Yine
Kuran'da yeryüzünün sonunda iyi kullara
miras kalacaðý söyleniyor. Bütün bu haberlere
dayanarak, gelecek için iyimser olmamýz
gerekmez mi?
Y. N. Öztürk: Efendim, kötümser olmaya
bizim ne hakkýmýz var, ne de yetkimiz.
Ýyimser olmak zorundayýz. Çünkü iyimser
olmamak, Allah'ýn kudretinden kuþkuda
olmaktýr.
G. Özyiðit: Sanki O'ndan daha büyük bir
güç varmýþ da, O'nun dileðini engelliyormuþ
gibi. Böyle bir þey, önde ve sonda O'nun
emrinin geçerli oluþu ile çeliþir.
Y. N. Öztürk:Elbette öyle. Lokal olarak
veya zaman anlamýnda, geçici bir süreçte
bozulma olabilir. Ama geneli düþünürseniz,
mesela Kuran'ýn deyimiyle akýbeti, nihai noktayý esas alýrsanýz, her þey iyiye ve güzele
gidiyor. Ýyiye ve güzele gitmiyorsa, o zaman
abes var ve Allah yok demektir. Olmaz öyle
þey. Perdenin arkasýndaki o iradeyi görmek
lâzým. Ama þu zaman veya bu zaman þuraya
veya buraya bir karanlýk çökebilir. Onlar da
insanlýðýn tekâmülünde, ona ders vermek
içindir. Yani bir hikmeti vardýr. Fakat genel
anlamda ve kozmik manada kötüye gidiþ
olmaz. Çünkü Cenabý Hak aciz deðildir.
Sonunda O'nun dediði olacak ve insanlýk
O'nun istediði yere varacaktýr.
MUTLU SON

ÝYÝMSER OLMAK ZORUNDAYIZ...

G. Özyiðit: Kuran'ýn müjdelediði "mutlu
son"u, Rehber Varlýk "Nova" baþlýklý
bildirisinde görkemli bir þekilde bakýn nasýl
noktalýyor:

G. Özyiðit: Kuran'da "Allah dileseydi sizi
tek bir ümmet olarak yaratýrdý. O sizi böyle
boylarýnýza ve soylarýnýza göre ayýrdý. Tâ ki

"O'nun hükmü þaþmaz… Ve biliniz ki O,
iþin sonunda yeryüzündeki bütün gönüllere
hükmedecek."
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Spinoza ve Felsefesi
Derleyen: Nihal Gürsoy

HAYATI
Spinoza, Yahudi bir ailenin çocuðu olarak
24 Kasým 1632' de Amsterdam' da dünyaya
geldi. Ailesi Yahudi olduðu için Portekiz'den,
engizisyonun baskýlarý nedeniyle kaçarak
Hollanda'ya yerleþmiþti. Babasý, hem ticaret
hayatýnda hem de sosyal yaþamýnda baþarýlý
ve saygýn bir kiþiydi.
Hollanda'ya geldiklerinde Amsterdam'daki
Yahudi okullarýnýn müdürü olmuþ, oðlunun
da iyi eðitimli bir Yahudi hahamý olmasý için

tüm olanaklarýný seferber etmiþti. Spinoza,
erken yaþta gittiði Yahudi okullarýnda ve sinagoglarda Ýbraniceyi en iyi þekilde öðrenmiþ,
Yahudi ve Arap teologlarýnýn çalýþmalarýna
katýlmak ve yakýndan incelemek imkânýný
bulmuþtu.
Spinoza'nýn sorgulayýcý ve araþtýrýcý düþünce yapýsýnýn geliþmesinde öðretmenlerinden
Monesseh ben Ýsrael'in, çok büyük katkýlarý
olmuþtur. Spinoza'yý sürekli yaratýcý bir
biçimde düþünmeye ve sahip olduðu bilgiler
arasýnda baðlar kurmaya yönlendirmiþtir.
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Henüz 18 yaþýnda iken 1650 yýlýnda
Latince, Ýbranice, fizik, kimya, biyoloji,
mekanik, Gökbilimleri, fizyoloji ve felsefe
okumaya baþlamýþ oldukça donanýmlý bir
kiþiydi.
Yaþadýðý dönem, bilimsel buluþlarýn, din
adýna yapýlan bölünme ve çatýþmalarýn, siyasi
çalkantýlarýn ve felsefi geliþmelerin oldukça
yoðun olduðu bir dönemdir.
Düþünce kaynaklarýnda, farklý etkilerin
bulunduðu Spinoza, Yahudi mistiklerinin,
Ýslam âlimlerinin,17.yy da çok önemli
geliþmeler kaydetmiþ bulunan doða bilimlerinin, kendisiyle ayný yüzyýlda yaþamýþ
bulunan Descartes'ýn ve diðer filozoflarýn
eserlerini ve düþüncelerini derinden incelemiþ
ve varlýk problemine yönelerek, kendi
metafiziðini kurmuþtur.
Batý felsefesinin rasyonalist, metafizik ve
etik konularýna tamamen hâkim oluþu, doða,
tarih, ahlâk ve özgürlük konularýndaki derin
birikimini ve fikirlerini Tanrý, varlýk, akýl,
iman ve özgürlük çatýsý altýnda, rahatlýkla
ortaya koyabilmesini saðlamýþtýr.
Albert Einstein "Ben, dünyanýn yasalara
dayalý uyumunda kendisini açýða vuran
Spinoza'nýn Tanrýsý'na inanýyorum. Ýnsanlýðýn
iþlerini yapan ve kaderi belirleyen Tanrý'ya
deðil" demiþtir.
Yaþadýðý yüzyýlda yanlýþ anlaþýlmalara
maruz kalan, hakkýnda pek çok çeliþkili
yorumlar yapýlan Spinoza, 1655 yýlýnda
henüz 23 yaþýnda iken, din dýþý olmakla
suçlanmýþ, piþman olmaya zorlanmýþ, kendi
fikirlerini sahiplenmekten vazgeçmezse
aforoz edileceði bildirilmiþtir.
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Savunmasýnda, "Ýncil, Tevrat ve Kuran'ýn
kutsal kitaplar olduðuna inandýðýný ancak bu
kitaplarýn, Tanrý'nýn varlýðýný ve doðasýný
insanlara öðretmek için deðiþmeceli ve
simgesel ifadeler kullanarak insanlýðýn
ufkunu geniþletmeye çalýþan kitaplar
olduðunu" söyleyen Spinoza, din dýþý ve din
düþmaný ilan edilerek geriye dönüþsüz olarak
aforoz edilmiþtir.
1660 yýlýnda Amsterdam Sinagog'u yerel
yetkilileri Spinoza'yý "Her türlü din ve ahlâk
için büyük tehdittir" duyurusunu yaparak
tekrar þikâyet ettiler.
Spinoza, yaþamý boyunca hem en büyük
din düþmanlarýndan biri olarak ilan edilmiþ
hem de eserlerini okuyan felsefeci ve
ahlâkçýlar tarafýndan, yaratýmýnýn kaynaðýndaki temel ilham ve düþüncelerin Tanrý sevgisine dayandýðý kabul edilmiþtir.
Henüz 21 yaþýnda iken Witt Hollanda
Bölgesi Konsey Yönetimine atanan Spinoza,
babasýnýn ve çevresinin tüm karþý çýkýþlarýna
raðmen hayatýný havrada öðrendiði optik
iþleriyle uðraþarak ve mercek yontarak kazanmaya devam etmiþ, sade ve mütevazý bir
yaþam sürdürmüþtür.
1673 yýlýnda kendisine teklif edilen
Heidelberg Üniversitesi'ndeki felsefe
kürsüsünü de reddetmek durumunda
kalmýþtýr. Çünkü kendisine yapýlan teklifte ön
þart olarak, " din adamlarýný rahatsýz etmeme"
koþulu vardýr.
Bertrand Russell'ýn "tarih boyunca yaþamýþ
en insancýl ve cana yakýn dev filozof" olarak
deðerlendirdiði Spinoza, 21 Þubat 1677' de
Hollanda'nýn Lahey kentinde henüz 44 yaþýn-
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da iken ölmüþtür. Ölümünden sonra ise,
yaþamýþ en büyük bilgelerden biri olarak
anýlmýþtýr.
ESERLERÝ:
- Ethica
- Tanrý, Ýnsan ve Ýnsanýn Mutluluðu Üzerine
Kýsa Ýnceleme
- Politik Ýncelemeler
- Kavrayýþ Gücünün Geliþimi
- Descartes Felsefesinin Ýlkelerinin 1. ve 2.
Bölümlerinin Geometrik Yöntemle Taranmasý
- Teolojik - Politik Ýncelemeler
Ethica, Spinoza'nýn en önemli eserlerinden
olmasýna raðmen, kendisi tarafýndan en ince
detayýna kadar hazýrlanmakla birlikte,
yaþarken yayýnlanmasýný istememiþtir. Kitap
basýlmaya hazýr olduðu halde ölümünden
uzun bir süre sonra yayýnlanmýþtýr.
Ýzleyicilerinin ve kendisinin notlarýndan
hazýrlanarak basýlan kitaplarý da vardýr.
SPÝNOZA VE FELSEFESÝ
Spinoza'nýn felsefi görüþleri ve düþünceleri,
genellikle varlýk konusunun araþtýrýlmasýna
yöneliktir. Varlýk konusundan Tanrý, âlem,
akýl ve iman iliþkisi, kutsal kitaplar, vahiy,
peygamberlik ve mucizeler, inanç gibi pek
çok konuya geçerek aralarýnda temel baðlar
ve iliþkiler kurmuþtur. Spinoza, ahlâk,
kavrayýþ, insanýn mutluluðu üzerine, politik
konular dâhil pek çok felsefi düþünce ortaya
koymuþ olmakla birlikte, felsefe tarihi içinde
Tanrý anlayýþý en fazla tartýþma konusu yaratmýþ olan filozoftur.
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SPÝNOZA'YA GÖRE
TANRI VE TANRI ÂLEM ÝLÝÞKÝSÝ
Kimi düþünürler tarafýndan panteist ( Tanrý
ve âlem özdeþtir ) olarak anlaþýldýðý gibi,
Tanrý ve âlemi ayrý kabul ettiðini söyleyenler
de azýmsanamaz. Spinoza'nýn kalýp olarak,
"Her þey Tanrýdýr ve Tanrý her þeydir."
Tarzýnda bir söylemine kendi eserlerinde,
yazýlarýnda ve mektuplarýnda rastlamak
mümkün deðildir.
Spinoza'nýn kendi eserlerindeki
ifadelerinde, "Varolan her þey Tanrý'dandýr ve
ancak Tanrý tarafýndan tasarlanabilir. O'nsuz
ne var olabilirler ne de tasarlanabilirler" þeklindeki düþüncelerini sýkça dile getirdiðini
görmekteyiz. ( Ethica )
Dolayýsýyla Spinoza, ne her þeyi Tanrý
sayarak âlemi yok saymakta, ne de Tanrý'yý
tüm þeylere indirgeyerek her þeye Tanrýlýk
atfetmektedir. O, Tanrý'yý her þeyin yegâne
varlýk sebebi olarak görmekte ve her þeyin
O'nun sayesinde ve O'nun tarafýndan meydana getirildiðini belirtmektedir. Âlem Tanrý
tarafýndan meydana getirildiði gibi, yine
O'nun tarafýndan koruma ve muhafaza altýna
alýnmýþtýr. Güç ve kudret, bir þeyin meydana
getirilmesinin yanýnda muhafaza edilmesini
de saðlamaktýr. Spinoza bu korumanýn da
O'nun koyduðu doðal kanunlarla olduðunu
dile getirmektedir. Bu yasalara "tabii yasalar"
denilebileceði gibi "ilâhi yasalar" da
denilebilir.
Spinoza yorumcularýnýn en önemlilerinden
biri olan Duff da, Spinoza'nýn tabii yasalarýn
Tanrý'nýn yasalarýndan baþka bir þey
olmadýðýný savunduðu üzerinde durur.
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Bir baþka Spinoza yorumcusu olan
Sullivan'a göre, Spinoza'da Natura Naturans
ve Natura Naturata ayrýmýndan dolayý, Tanrý
ve âlem arasýndaki iliþki hem farklý hem farklý deðildir.

Zorunlu varlýk var olmak için kendisinden
baþka hiçbir þeye ihtiyaç duymayan, kendi
kendisine var olan varlýktýr. Bu anlamda
zorunlu varlýk yalnýzca Tanrý'dýr. Tanrý'dan
baþka hiçbir varlýk kendi kendine var olamaz.

Bir taraftan Tanrý âlemin özüdür, diðer
taraftan âlem Tanrý'nýn özüdür. Sullivan
böylece Spinoza'ya göre Tanrý'nýn hem içkin
hem de aþkýn olduðunu ortaya koyduðunu
belirtmektedir. Bilindiði gibi ve yukarýda da
iþaret edildiði üzere panteizm, "Her þey
Tanrý'dýr" veya "Tanrý her þeydir" derken,
içkinci bir anlayýþ gütmekte panenteizm ise
"Her þey Tanrý'dadýr" diyerek, Tanrý - âlem
ayrýlýðýný ya da özdeþliðini ortadan kaldýrmakta, Tanrý'nýn âlemi yarattýðýný, onun hem
içkin hem de aþkýn olduðunu savunmaktadýr.
Nitekim Spinoza, arkadaþý Oldenburg'a
yazdýðý mektupta "Tanrý ve âlem bir ve ayný
þeydir diyen kimseler, açýkça büyük bir yanýlgý içindedirler" diyerek, bu konudaki
düþüncelerini ortaya koymuþtur. Bu anlayýþ
daha önceleri yaþamýþ olan ve Spinoza'nýn
çok etkilendiði Ýbn-i Rüþd'de de vardý.
Spinoza'dan sonra yaþamýþ olan Hegel'de bu
anlayýþýn etkisinde kalmýþtýr.

Mümkün varlýklar ise, var olmak için
kendinden daha mükemmel bir varlýðýn
yardýmýna gerek duyan varlýklardýr. Diðer bir
ifadeyle bu varlýklar yaratýlmýþ varlýklardýr.
Spinoza'ya göre âlem de, sonlu varlýklardan
biridir. Sýnýrlýdýr. Sonu ve sýnýrlarý vardýr.
( Musa Kâzým Arýcan - Spinoza'nýn Tanrý
anlayýþý )

Spinoza'da bütün yollar, mükemmel olan
Tanrý'ya çýkmaktadýr. O ilk ve birdir. Her þeyi
var eden, koruyan, kuþatandýr. Ezeli ve ebedidir. Tam olan O'dur. Her þey Tanrý'nýn sýfatlarý sayesinde bilinir ve her þeyin ilk sebebi
O'dur. Spinoza, Tanrý hakkýndaki düþüncelerini ifade etmeden önce, varlýk kavramý
üzerinde durmuþ sonra da Tanrý'yý zaman
zaman onunla isimlendireceði cevher
kelimesini nasýl anladýðýný açýklamýþtýr.
Spinoza varlýklarý iki kýsýmda ele almaktadýr. Zorunlu varlýk ve mümkün varlýklar.

O, tek ve bir olan bölünemeyen mutlak
cevherdir. Spinoza'ya göre, Tanrý'nýn âlemi
yaratma ihtiyacý olmadýðý ve âlemin
tesadüfen meydana geldiðini iddia eden doktrinler de saçmalýktan ibarettir.
Tanrý âlemi ilâhi tabiatýnýn gereði olarak
yaratmýþ, cömertçe ve en güzel þekilde donatmýþ, içindeki tüm hayatý koyduðu yasalarla
bütün kýlmýþ, yine koyduðu yasalarla âlemi
koruyup, gözetmiþtir. Tanrý ve âlemin bir ve
özdeþ olmasý Spinoza'nýn "varlýk felsefesi"
kuramýna da uygun düþmez.
SPÝNOZA'DA
SEVGÝNÝN KÖKENÝ VE ÝLÂHÝ AÞK
Spinoza hakkýnda yapýlan yaygýn yanlýþlardan biri de onun felsefesinin tamamen
spekülasyona dayalý olduðu düþüncesidir.
Oysa Spinoza'nýn felsefesi pratiði hedefleyen
bir felsefedir. Spinoza'ya göre felsefi
düþünceyi gerekli kýlan; bilgiye deðil, mutluluða olan gereksinimdir. Onun bulmaya
çalýþtýðý gerçek, insaný mutlu edecek gerçeðin
ne olduðudur.
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Felsefesinin temel amacý zorunlu varlýk,
cevher ve öz olarak adlandýrdýðý Tanrý'nýn
varlýðýný açýk seçik ortaya koymak olduðu
gibi insana ruhundaki ebediyet özünü gösterebilmek, yine insanda mevcut bulunan doðal
ýþýðýn yani aklýn yol göstericiliðinde Tanrý'nýn
buyruklarýna göre yaþamayý öðretmek ve insana en yüksek mutluluk yolunu göstermektir.
Spinoza'nýn insanla ilgili en büyük endiþesi
sevgi üzerinedir. Hristiyanlýk dininin asýl
amacýnýn Tanrý'yý sevmek ve böylece bireysel
ve toplumsal yaþamý da sevgi ile doldurmak
gerçeðini gözardý ederek kurumsallaþtýðýný
söyler. Teolojik - Politik Ýnceleme kitabýnda
"Sýk sýk þaþkýnlýða düþmeme neden olan þey,
Hristiyanlarýn yani sevgi, barýþ, özdenetim
sahibi gözüken ve herkese karþý iyi niyetli
davranmayý öðretmekle övünen insanlarýn,
kendi dinlerinin temel erdemi olan sevgiyi
bir kenara itip, kötücül bir ruhla yaþamalarý
ve her gün birbirlerine karþý en þiddetli kini
açýða vurmalarýdýr" der. Bir Hristiyan için
sevgi erdeminin ayýrýcý bir vasýf olmasý
gerekirken, bunun böyle olmamasýný bu din
için çok üzücü bir durum olarak nitelendirir.
Yahudilerin Tanrý'yý sadece kendilerinin
Tanrýsý gibi algýlamalarýný yadsýr. Tanrý
herkesin Tanrýsý'dýr. Hangi dine ve inanca
sahip olursa olsun o tüm varlýklarý korur ve
gözetir der.
Tanrý'nýn Musa'ya ve diðer peygamberlere
görünme þeklinin ise sembolik olduðunu,
O'nun her an ve her yerde hazýr ve nazýr olduðunu, bu sembollerin insanýn daha kolay anlayabilmesi için gerekli olduðunu dile getirir.
Kur'an-ý Kerim'in de diðerleri gibi kutsal
kitap olduðuna, Hz.Muhammed'in Peygamber
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olduðuna inanýr. Ancak Müslümanlýðýn durumunu da diðerlerinden farklý görmez.
Bu durum, Spinoza'yý endiþelendirmekle
kalmaz, ayný zamanda sevgiyle ilgili doðru
görüþü temellendirmekle ilgili araþtýrmalar
yapmaya sevk eder. "Bu belânýn nedenini
ararken, nereden kaynaklandýðýný araþtýrmaya
baþladým. Gördüðüm temel nokta þu: Tanrýsal
dini yayma sevgisi, hýrsa ve iðrenç bir açgözlülüðe dönüþtü. Hattâ tapýnak bile yozlaþarak
bir tiyatro olup çýktý. Orada dinlenenler artýk
din âlimleri deðil, hatipler" demiþtir.
Spinoza, bu hatipler için ; "Bunlarýn derdi
halký bilgilendirmek deðil, onlarý kendi
önlerinde hayranlýkla diz çöktürmek istiyorlar" diyerek bu sorunun altýný çizerken, ikinci
neden olarak da insanýn önyargýdan kurtulmadýkça, aklýný özgür olarak kullanamadýðýndan vahþilere dönüþtüðünü söyler.
Üçüncü neden olarak, insanýn kendi kýsýtlý
aklýný çok yücelttiðini Tanrýsal buyruklarý,
düþünmek, anlamak ve onlara uymak yerine
kendi akýllarýnýn doðrultusunda hareket ettiðini vurgular.
Dördüncü ve en önemli nedeni ise insanlarýn gerçek sevgiyi bilmemelerine baðlar.
Spinoza'ya göre; kendisini ve davranýþlarýný
doðru tanýyan ve hatalarýný ýslah etme
çabasýnda olan insan giderek daha çok sever.
Ýnsanýn kendisini kusursuz bir biçimde
tanýyabilmesi için, sonsuz evrensel varlýðýn
kendi içinde de iþlediði gerçeðinin bilincine
ulaþmasý gereklidir. Bu bilinç, insanda büyük
bir farkýndalýða ve sevince neden olacak, kendisini Yaradan'a ve diðer canlýlara çok daha
büyük bir sevgi besleyecektir. Ayný zamanda
bedenin arzu ve istekleri de baskýn olacaðýn-
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dan zorunlu olarak insan kendisini bir
mücadelenin içinde bulacaktýr.
Egoyla sürüp giden bu çetin mücadele,
sevginin yetkinleþmesi için iþin doðasý gereði
gerekli bir mücadeledir.
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etmek mümkün deðildir. Ýleride diðer görüþlerine de deðineceðimiz Spinoza'nýn, diðer
yanlýþ anlaþýlma nedenlerinden bazýlarýna
aþaðýda kýsaca deðineceðiz.
SPÝNOZA NEDEN YANLIÞ ANLAÞILDI?

Spinoza'ya göre biz ne kadar sevgi
gücümüzü kullanýrsak o kadar çok ebedilik
ýþýðýnýn özünü yakalamýþ ve kutlu ve yetkin
bir tavýrla dolmuþ oluruz. Ýþte bu duygu ve
inanç Spinoza'nýn "ilâhi aþk" kavramýnýn
içeriðini belirler. Tanrý aþký, karþýmýzda mevcut olarak imgelediðimiz bir Tanrý'ya deðil,
ebediliðini kavramýþ olduðumuz Tanrý'ya
yöneliktir. Spinoza açýsýndan bunun aþkýn bir
yaþam felsefesine dönüþmesi önemlidir.

Spinoza'nýn felsefi çalýþmalarýnýn anlaþýlmasýnýn ve deðerlendirilmesinin özel zorluklarý olduðu kabul edilir. Felsefenin bildik
terimlerini kullanmakla birlikte kendi
metafiziðini kurarken bu kelimelere yüklediði
anlam katmanlarý ve terimleri birbiriyle iliþkilendirme tarzý onun sisteminin anlaþýlmasýný
güçleþtirmiþ, bu nedenlerle deðiþik çevrelerce
"Tanrý düþmaný" ya da "Tanrý sarhoþu" olarak
deðerlendirilmiþtir.

Sezgisel bilgiden doðan ve insanýn yaþam
felsefesine dönüþmüþ olan bu Tanrý aþký aslýnda insanýn özünde zaten var olan kusursuz
sevgidir. Ancak insan ebediliðe dönük yüzünü
unutup, bedenden gelen tutkulara dönük hattâ
çoðu zaman köle olduðundan, bu durumda
özündeki ebediyetle ve özgürlükle tüm
baðlarýný koparmýþ olmaktadýr. Böyle bir
insan hiçbir zaman gerçekten mutlu olamaz.

Rasyonalist filozoflarýn pek çoðu gibi o da
matematikten etkilenmiþ, ancak geometriyi
benimseyerek yapýtlarýnda geometrik modeli
esas almýþtýr. Örneðin Ethica isimli eserinde
hem biçimsel yapý hem de içerik olarak
geometrik yöntemin varlýðý açýkça hissedilir.
Ahlâký geometrik yöntemler kullanarak kanýtladýðý bu kitap, ölümünden sonra felsefe tarihinin en önemli eserleri arasýna girmiþtir.
Ayrýca yaþadýðý dönemdeki din adýna, din
adamlarý tarafýndan yapýlan uygulamalarý
eleþtirmesi ve dinin özüne dair yaptýðý felsefi
yorumlar kendisinin, bu camia tarafýndan
tamamen dýþlanmasýna neden olmuþtur.

Sevginin etkinliði, akýl ve ruhun birlikte
etkinliðinden kaynaklanýr ve insanýn en temel
ve yüce erdemi sevgidir. Ýnsanýn selâmeti,
özgürlüðü, yüceliði ve mutluluðu bu yüce
sevgide yatmaktadýr.
Spinoza'nýn çaðýnýn çok üzerindeki
düþünceleri ne yazýk ki anlaþýlamamýþ, ancak
ölümünden uzun zaman sonra anlaþýldýðý
andan itibaren sürekli yeniden gündeme gelerek deðerlendirilebilecek bir nitelik kazanmýþtýr. Bu büyük bilge ve filozofu elbette
birkaç düþüncesini ortaya koyarak ifade

"Mutluluk, erdemin ödülü deðil, kendisidir"
diyebilecek kadar erdemi yücelten filozof,
insanýn gerçeðe açýk olmasýný, yeni fikirlere
açýk olmasýyla baðdaþtýrarak, düþüncelerine
bir kez daha sahip çýkar. Yeni fikirlere þaþmayýn. Þunu bilin ki hiçbir þey, sýrf birçok
kiþi tarafýndan kabul edilmiyor diye doðru
olma vasfýný yitirmez….
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Longoz Ormanlarýnýn Güzel Evi:

Ýðneada
"Siz ve Âlemler bir bütünden oldunuz" Bizim Celselerimiz
Seyhun Güleçyüz

S

on iki sene içinde tabiatýn ne denli
hýzla bozulduðunu sanki daha fazla
hisseder oldum. Pabuçlu ayaklar,
çýplak patiler hep bir koþuþturma içindeler
gün boyu. Buna bir de gürültü kirliliði
eklenince, masallarýn büyüsü de kayboluyor.
Aðaçlar, onlardan "aðaçlar" diye çoðul söz
edemeyeceðim kadar azaldýlar. Sokaklar
"Boðulmuþum" diye baðýrýyor. Ýnsanlar þemsiyelerini yaðmurda ters çevirenin rüzgâr
olduðunu sanýyor olsalar da bence bu olumsuz yönde deðiþimin neticesi. Hani þöyle
güzel bir söz geçer dünya hakkýnda Bizim
Celselerimiz'de: "Þimdi tüm etrafýnda onun

hayrýna olmayan çok þeyi iþlemektedir insan,
kendi faydasý için sanýp da kendi zararýna
olan." Çok doðru bir söz. Ýspatý ise her yerde..
Biraz hava almak için yan yana dizilmiþ
kafelerden birine oturursanýz yan masadakilerle birlikteymiþsiniz gibi iç içe olursunuz.
Hatta onlarýn ýsmarladýðý masalarýnda kurabiyelerden uzanýp bir tane alsanýz, eminim
farkýnda bile olmazlar. Geçen sabah, deðiþim
yüzünden buralara epeydir gelmeyen bülbüllerin serenadýyla uyandým. Ýçimi müthiþ bir
sevinç kapladý. Yazýn keyfini müjdeleyen
Güneþin iliklerimi ýsýtmasý da üstüne ekle-
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nince doðayý çok özlediðimi hissettim. "O
bana gelmiyorsa, ben ona giderim" dedim ve
hemen harekete geçtim.
Ne zaman haritaya baksam mavi ve yeþilin
beraber olduðu yerler ilgimi çeker. Haritada
da bir nokta kadar yer kaplayan Ýðneada'ya
gitmeye karar verdim ve bir tur ayarladým.
Tabiat çoðunlukta dosttur. Düþman gibi
gözüktüðü zaman bile insanoðluna kudretini
tecrübe imkâný sunar. Meselâ fýrtýnada
mücadeleyi, yýlmamayý, yýkýlaný daha saðlam,
daha hünerli yapmayý öðretir. Ýçinde yaþarken
insanlarýn, birbiriyle saðlam, adil dostluklara
sahip olmasýný, dertleri, sevinçleri paylaþmasýný, yardýmlaþmasýný, birlik olmanýn
gereðini gösterir. Fýrtýnasý, yaðmuru, tipisi ile
doða kendi düzeni içinde uyumlu dostça, paylaþarak yaþanabileceðini ve bu bütünlüðün
içinde, sevgi ve saygýyla çalýþarak Yüce Yaradanýmýz'ýn tüm varettikleriyle var olduðumuzu ispatlar. Bu anlattýklarýmý Ýðneada'da,
tabiatýn içinde yaþarken çok net gördüm.
Senelerdir turlarla seyahat ediyorum. Bu
turda, ilk defa karþýlaþtýðým kiþilerin birbirine
davranýþlarý, baþta Tur sahipleri olmak üzere
"Önce Siz" saygýsý içindeydi. Herkes birbirini
memnun etmeye çalýþýyordu. Turdaki kiþi
sayýsýnda önceden hazýrladýklarý özel hediyeler ve ikramlarý sunarak, sevgi ve saygýlarýný
gösteriyordu herkes birbirine. Hayranlýk duydum, onlarýn doðal ve gönülden davranýþlarýna. Trakya'ya doðru yola çýktýktan biraz sonra
saðda Karadeniz'i gördüðümüzde þaþýrdýk.
Çünkü hýrçýn dalgalarýn sahibi çýlgýn
Karadeniz'in yerine sakin edalý bir gelinin
duvaðý gibi kýpýrtýlarý olan deniz ve sonsuz
kumlu bir sahil bizimle yola koyulmuþtu.
Doðanýn bu sükûneti içinde bir tepede, öðlen
yemeði yemek için þirin bir lokanta, sardun-
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yalarýyla bizi bekliyordu. Burasý Limanköy
idi. Aþaðýda küçük beyaz evler, bir liman ve
kýrmýzý bir fener vardý. Sanki bir film platosundaydýk. Deniz bile kýyýda beyaza dönüyordu. Okuduysanýz bilirsiniz, Virgina Wolf'un
romanlarýnda anlattýðý sahil köylerinden
birindeydik sanki. Bu doðanýn bize birinci
dersi oldu: "Estetiðin hazzýný yaþamak için
doðayý gör"
Limanköy 150 yýl önce Romanya'dan gelen
göçmenler tarafýndan kurulmuþ.
Bulunduðumuz bölge, Kýrklareli'nin
Demirköy ilçesine baðlý 22 km. sahile sahip
14.10.2015'te Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlýðý tarafýndan ne yazýk ki 3. Nükleer
Enerji Santralinin kurulma yeri olan Ýðneada.
Halk ve duyarlý toplum kuruluþlarý basýn
ve yayýn sansürüne raðmen bu kararý engellemeye çalýþýyorlar. Onlarýn çok haklý sebepleri
var. Çünkü burasý ayný zamanda Dünya Biyosfer Projesi kapsamýndadýr. Yýldýz Daðlarý
yani Istranca Daðlarý (Akarsulu anlamýna
gelir) Biyosfer alanýdýr. Bu sýradaðlar,
Karadeniz'e paralel, Bulgaristan sýnýrýnýn da
ötesine uzanýr. 300 km. uzunluðundadýr. Bu
alan içinde; Kasatura Körfezi Tabiatý Koruma
Alaný (329 hektar) ve Longoz Ormaný Milli
Parký (3155 hektar) bulunur. Böylece Yýldýz
Daðlarýnýn Türkiye sýnýrý içinde kalan 197 bin
hektarlýk alaný Biyosfer alanýdýr.
Biz bu alandaki 29 yerleþim bölgesinden
Ýðneada'yý, Demirköy'ü, Kýzýlaðaç'ý,
Hamidiye'yi, Fener'i ve bir sýnýr köyü olan
Kýyýköyü'nü gördük. Bu bölgelerde doða
insaný içine çekiyor, hayranlýkla sadece aný
yaþýyorsunuz. Doðayla ayný rezonansa ulaþýyor, adeta farkýndalýðýnýzýn farkýna varýyorsunuz. Algýnýzýn ve dikkatinizin arttýðýný,
duyularýnýzýn hassaslaþtýðýný, asýl hünerin
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bakmakta deðil görmekte olduðunuzu
anlýyorsunuz. Ýnanýlmaz huzur ve mutluluk
sarýyor sizi, adeta boyut deðiþtiriyorsunuz.
Ýþte bize doðanýn ikinci dersi: Binlerce yýl
öncesinden gelen Budist meditasyonunun
esasýný oluþturan ama dikkate ve bilince
dayanan esasýyla evrensel nitelik kazanan
bir tekâmül anahtarý: Farkýndalýk...
Ýðneada Longoz Ormaný Milli Parký 2007
yýlýnda Demirköy'de 3.155 hektar alanda
kurulmuþtur. Bu yöreyi Türk topraklarýna
katan Ýnebeyi'nin adý yerleþim bölgesine
verilmiþtir. Türkiye'nin 39. Milli Parkýdýr.
Bu alan bataklýklar, tuzlu, tatlý su gölleri ve
kýyý kumullarýný birarada barýndýran eþsiz bir
ekosistemdir.
Bu Longoz (su basar ormaný) denize doðru
akan derelerin getirdiði kumlarýn ve alüvyonlarýn birikerek kýyýda set oluþturmasý ve dere
aðzýný kapatmasý sonucu akarsuyun biriktiði
yerde oluþur. Bu Milli Parkýn içinde 5 tane
göl vardýr. Su meþesi, kýzýlaðaç, diþbudak,
gürgen ve akaðaç Longoz'un önemli
aðaçlarýndandýr. Buradaki ekosistemin
devamlýlýðý için en temel koþul bol suyun
devamlý var olmasýdýr. Suyun getirdiði kil ve
organik materyaller sahanýn topraklarýný
zenginleþtirir. Bu sucul ormanlar taban suyuna baðlý, sýk ve on beþ metreye uzanan yükseklikte aðaçlarýn bulunduðu bir ekosistemdir.
Longoz'un içinde yürürken, önümüze çýkan
çamurlu satýhlardan geçerken düþtük, kaydýk,
birbirimize destek olduk. Uzun aralýklarla
Güneþin kendisini görmeden (ama ýþýk
huzmelerinin keyfine vararak) yürüdük. Ýþte o
zamanlarda aðaçlarýn ululuðunu, ara sýra
yapraklara deðen ýþýðýn, aðacý altýn varaklarla
süslediði kutsal varlýklara dönüþtürdüðünü
gördüm. Etkilenmemek mümkün deðildi.
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Hele ulu gürgen aðacý çok özel bir varlýk.
Çünkü gövdesinin yere en yakýn yerinden, on
beþ metre boyuyla göklere uzanan en uç dallarýna kadar var olan yapraklarý altýn varaklar
gibi ýþýðýn dokunuþlarýný hafif esintilerle
etrafa yansýtýyordu. Ormanýn içinde þaþýrtýcý
biçimde karþýmýza çýkan ve bizi çocuklar
kadar þenlendiren küçük gelincik ve papatya
tarlalarýnda resim çektirdik.
Bu orman hepimizi çok mutlu ve neþeli
yaptý. Yürürken bazen geyik, domuz ve
tavþan ayak izlerine de rastladýðýmýz on kilometrelik Ýðneada Longoz Ormanýný dört
buçuk saatte, derelerin sýð yerlerine attýðýmýz
kalýn aðaç dallarýnýn üzerinden dikkatle
geçerek, eski ama tehlikeli köprülerin yerine
farklý yollar deneyerek, biraz da oturup dinlenerek özel rehber eþliðinde tamamladýk.
Yani ormandan çýkabildik. Sözün özü
doðanýn saf sevgi enerjisi hepimizi canlandýrdý. Günlük dertlerimizden azade, sevinç
ve huzurla bütünleþtik.
Gezimizin devamýnda, Pabuçdere'sinden
suya sarkýp bize yol vermek istemeyen aðaçlarýn arasýnda tekne turu yaptýk. Aðaçlarýn
üzeri sarmaþýklarla sarýlmýþtý. Onlarýn gövdesi
çok kalýn ve çok yükseklere kadar uzanýyordu. Ben o sarmaþýklara tutunmuþ bize doðru,
her an Tarzan ve Jane'in geleceðini düþünsem
de gerçekleþmedi ne yazýk ki. Dere kenarýnda
bu bölgeye has, Trakya kaplumbaðalarýný
güneþlenirken gördük. Yan yana veya üst üste
dallara dizilmiþ keyifle güneþlenmekteydiler.
Türkiye'mizde, Acarlar (Sakarya), Sarýkum
(Sinop), Kýzýlýrmak Deltasý (Samsun) olmak
üzere buna benzer diðer Longoz Ormanlarý da
bulunmaktadýr.
Yolumuzun üzerinde Aya Nikola Manastýrý
vardý. Dünyanýn en eski taþ oyma manastýr-
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larýndan biri. M.S. 527 yýlýna ait..
Þimdilerde nesli tükenmeye yüz tutmuþ olan
"büyük kulak yarasalarýnýn" da yuvasý durumunda. Son sýðýnak da denilen Beðendik
Köyü Bulgaristan sýnýrýnda, tepede. Sahile
inince sol tarafta, Rezve deresinin sýnýrýmýzý
çizdiði yerde ve çok yakýnýmýzda Rezova
Bulgar köyü bulunuyor. Burasý sarp kayalarýn üzerinde çok bakýmlý ve yeþil bir köy.
Bizim topraklarda ise nefis bir sahil. Kum
laleleri, gelincikler ve arka fondaki masmavi
denizle tam bir Van Gogh tablosunu
çaðrýþtýrýyor.
Dönüþ yolunda Sislioba kalesi uzaklarda
göründü. Bu kalenin özelliði, Bizans döneminde Meriç Nehri kýyý kalelerinden biri
olmasý. Bizanslar kervanlarý kontrol etmek
için kaleler yapmýþlar.
150 milyon yýllýk (evet doðru okudunuz),
150 milyon yýllýk bir maðara olan Despina
Maðarasý, Demirköy'de bulunuyor. 3200
metre boyunda ve üç tane giriþi var. Rezve
deresinin de çýktýðý yer.
Türkiye'de 454 kuþ türünün 250 türü
Ýðneada'da bulunuyor. Avrupa Kýrmýzý Liste
(E.R.L =I UCN) ölçülerine göre nesli
tehlikede olanlar statüsünde olan birçok kuþ
burada yaþýyor. Ayrýca Akkuyruklu kartal,
Cüce karabatak ve küçük kerkenez,
Ýðneada'nýn ekosistemini temsil ediyor. Bu
bölge kuþlarýn göç yolu üzerindedir. 52 tür
kara memelisi ve deniz memelisi olarak da
yunuslar vardýr. Lagünlerde 30 tür tatlý su
balýðý, 23 tür deniz balýðý yaþar ve bu bölge
310 tür arý, böcek gibi kanatlýlara da ev
sahipliði yapar. 544 tür bitkisiyle burasý
yeþil hazine olup çok deðerlidir ve adeta
açýk hava müzesi vazifesi gören önemli bir
bölgedir.
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Tarihine baktýðýmda, bu hazinenin hiç
rahat býrakýlmadýðýný gördüm. Ýðneada
(Tynias) tarih öncesi çaðlardan beri iskâna
tabi tutulmuþ önemli bir bölgedir. M.Ö.
1200 yýlýnda Traklar tarafýndan Mert ve
Erikli gölleri arasýnda kurulmuþtur. Kuzeyden ve Batýdan gelen akýnlar nedeniyle
Traklar, bir müddet sonra kaçarak Kefken'e
yerleþmiþlerdir. Pers Kralý Darius tarafýndan
M.Ö. 513 yýlýnda yeniden zapt edilmiþtir.
Doðu-Batý yolu üzerinde olduðu için birçok
devletin egemenliði altýnda kalmýþtýr. Doðu
Roma Ýmparatorluðuna geçtikten epey sonra
Hun Ýmparatoru Atilla tarafýndan M.S. 447
yýlýnda istila edilmiþtir. Avarlar daha sonra
Bulgarlar tarafýndan yönetilen Ýðneada M.S
1362'de Osmanlý Sultaný I. Murat tarafýndan
feth edilmiþtir. 500 yýl sonra 93' harbi
denilen Osmanlý - Rus savaþýnda (18771878) Ruslara geçmiþtir. Bu arada
Balkanlardaki sürgün edilen Türkler, Trakya
bölgesine yerleþir. Böylece Ýðneada ve
çevresindeki köyler oluþur. 1912 yýlýndaki I.
Balkan Savaþýnda Bulgarlar, buralarý istila
ederler. Ýðneada'nýn çilesi bitmez. Halk çok
zulüm, katliam yapar. Tüm tarihi yapýlar
yýkýlýr. Neyse ki 1913'de barýþ imzalanýr.
Midye (Kýyýköy) - Enez sýnýr hattý çizilir ve
Ýðneada yeniden topraklarýmýza katýlýr.
Türkiye'nin her yeri görülmeye deðer. Ben
doðanýn bütünlüðünü ve insanýn bunun içindeki yerini bulmasýnýn mutluluðunu
Ýðneada'da yaþadým. "Siz ve âlemler bir
bütünden oldunuz; O'nun sevgisini katarak,
'Ol' dediði anda. Ve her þey ve siz, þimdi ne
kadar deðiþmiþseniz bile, her þeyinizle, hep
birlikte hâlâ o bütünsünüz" sözü hep kulaklarýmda çýnladý. Doða bana üçüncü dersini
verdi: Bütünlüðü delilleriyle gösterdi.
Hepimiz inanýyorum ki bir taneyiz.
Þükrediyorum bütünlüðümüze.

SEVGÝ DÜNYASI

Öte Taraftan Konuþmalar

Erik'in Hayatý, Ölümü ve
Ölümden Sonrasý
Elisa Medhus, MD
Çeviren: Nelda Ýnan

Þüphesiz ki ölüm bir yok oluþ deðil, bizlere yeni fýrsatlarýn
verildiði farklý bir deneyimdir. Ölüm, yaþam olduðu için vardýr
ve esasen tüm hayatlarýmýzýn en önemli deneyimini oluþturur.
Bizi eþsiz bir düzenle yöneten Ýlâhi Ýdare Mekanizmasýna göre
de tekâmülümüzün tamamlanaElisa Medhus
bilmesi için þart olan bir
iþleyiþtir. Defalarca ölmek demek
aslýnda defalarca yaþadýðýmýzý da
ifade eder. Her yaþam ve
akabindeki her ölüm, bizi yaþam
ustasý olmaya bir adým daha
yaklaþtýrabilir eðer aklýmýzý ve
gönlümüzü iyi kullanabilirsek..
Eliza Medhus'un birebir deneyimlerinden yola çýkarak yazýya
döktüðü hikâyesini, oðlunu
yitiriþinin ardýndan onunla
kurduðu irtibatýn adým adým nasýl
gerçekleþtiðini aþaðýdaki
sayfalarda bulacaksýnýz.
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rik 21 Eylül 1989 tarihinde
öðleden sonra saat üçte doðmuþtu. Dünyayý, tek bir kez
sýzlanmadan selâmlamýþtý.
Parlak ýþýklardan ve serin havadan þikâyet
etmek yerine çevresine barýþçýl biçimde
uyum saðlamayý yeðlemiþti. On iki veya
on üç yaþýna gelene dek mutlu bir çocuk
olmuþtu.

E

Erik bir çocuk olarak güzeli görmesini
ve seçmesini çok iyi bilirdi. Kadýnlara
tapar ve onlara saçlarý, gözleri ve giysileriyle ilgili iltifatlar yapmaktan çekinmezdi. Hattâ anaokuluna devam ederken
pek çok kadýn öðretmenine evlilik teklifi
bile yapmýþtý. Sýnýf arkadaþlarýyla
yürüyüþlere gittiklerinde, öðretmenlerinin
bundan hoþlanmamasýna raðmen, yolda
gördüðü her çiçeðe, her böceðe ve her ota
hayranlýkla ve sevgiyle bakmak için
dururdu. Erik ayný zamanda maçoluða da
hayrandý. Askeri giysilere ve askerlikle
ilgili her türlü edevata düþkündü.
Motosikletleri, motosiklet yarýþlarýný yani
motorla ilgili olan her þeyi çok severdi.
Motorlar üzerinde çalýþmaktan,
arkadaþlarýnýn arabalarýný tamir etmekten,
onlara stereo sistemler monte etmekten
çok hoþlanýrdý. Erik kýlýk kýyafetine de
oldukça düþkün bir çocuktu. Kendi deyimince "Baba gibi" giyinmeyi severdi.
Ölümünden önceki aylarda hiç bir sebep
olmaksýzýn takým elbise ve kravatla dolaþýyordu. Erik tam da babasýnýn oðluydu.
Erik bu tutkusunu devam ettirmek için
babasýnýn merak duyduðu tüm sporlara,
motorsiklet yarýþlarýna, motokroslara,

slalom kayak ve diðer aktivitelere katýlýyordu. Hem bir anne hem de bir eþ olarak
tümüne gözümü kapatmaktan baþka çarem
olmadýðýný biliyordum. Ancak eþim Rune
oldukça korumacý olduðundan yine de
Erik'in bu sporlarda daha da ilerisini
denemesine (ekstrem sporlar) izin
vermedi. Sanýrým Erik de týpký benim
gibi bazý güçlü duygularý ruhunda baskýn
biçimde yaþayan birisiydi.
Erik, maço görünmeyi seven bir çocuk
gibi görünse de nezaketli ve baþkalarýnýn
duygularýna oldukça hassasiyet gösteren
bir çocuktu da ayný zamanda. Ýnsanlarýn
ne zaman sevgiye veya cesaretlendirilmeye ihtiyaçlarý olduðunu çok iyi anlardý. 9
aylýkken bile, esasen onu rahatlatmak için
kucaðýmýzda tuttuðumuzda, bu kez o bizi
rahatlatmak için sýrtýmýza vururdu minik
elleriyle. Hiç kimseyi kýrmak istemezdi.
Bir gün hatýrlýyorum iki veya üç yaþlarýndayken, onu doktordan kollarýndaki aþý
izleriyle eve getirdiðimde, babasýnýn
"Nasýlsýn oðlum?" sorusu üzerine
gözyaþlarýnýn temizlediði yüzündeki
gülümsemeyle :"Çok iyiyim" demiþti.
Erik büyüdükçe, çekiciliði ve karizmasý
daha da arttý. Gülümsemesi ve kahkahasý
bulunduðu odayý aydýnlatýrdý. Ýnsanlarla
harika sohbetler yapardý hiç çekinmeden.
Onlara sorular sormakta da ustaydý.
Baþkalarýný sabýrla ve þefkatle dinlerdi.
Kendisi gibi ýstýrap çekenlere de ulaþýrdý.
Evde "anne yemeði" yesinler ve ailemizin
tedavi edici sevgisinden faydalansýnlar
diye sokaktan toplayýp eve getirdiði evsizlerin sayýsýný hatýrlamýyorum bile. Erik'in
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neþesi her zaman bulaþýcý olurdu. Örneðin
türlü komiklikler ve þakalar yapar ve
herkes eðlensin diye harika fýkralar uydururdu. Yaptýðý her þeyin içine ruhunu katar
ve herkesi neþelendirir, mutlu kýlardý.
Erik, baðlý bulunduðumuz sosyoekonomik sýnýftaki arkadaþlarýyla
kýyaslandýðýnda asil özelliklere sahip bir
çocuktu. Þöyle ki, þýmarýklýktan çok uzaktý. Sahip olduðu her þeye þükür ederdi.
Paylaþmayý ve vermeyi çok severdi.
Ailesine ve arkadaþlarýna düþkündü. Asla
böbürlenmezdi. Kocaman bir kalbi ve
ruhu vardý ve karþýsýndaki kendisinden
yaþça daha küçük olsa bile üzdüðünü veya
incittiðini hissettiði an özür dilerdi.
Tüm bunlara raðmen Erik'in mücadele
ettiði yönleri vardý. Örneðin, okulu onun
için istenmeyen bir yer haline getiren,
üzerine aldýðý sorumluluklarý yerinde
getirirken onu bunaltan ve üzen öðrenme
güçlüðü vardý. Anne ve babasý olarak bu
konuda ona ne kadar anlayýþla davranmýþ
ve onu cesaretlendirmek için elimizden
gelenin en iyisini yapmýþ olsak da,
akademik baþarýsýzlýðý kendine olan
güvenini zedelemiþti. Akranlarý ve bazý
düþüncesiz öðretmenleri onun yüzüne
karþý: "Aptal" demiþlerdi. Ayrýca Tourette
Sendromu'ndan kaynaklanan tuhaf tikleri
nedeniyle de arkadaþlarý tarafýndan hiç de
hoþ olmayan davranýþlara maruz kalýyordu. Ancak ortaokul yýllarýna geldiðinde bu
çok mutlu, karizmatik ve þefkatli çocuðun
bir yabancýya dönüþmeye baþladýðýný hissetmiþtim. Kendini vahþi ve acýmasýz
dünyadan korumak için etrafýna sert bir
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kabuk örmeye baþladýðýný da... Artýk daha
az gülümsüyordu ve okulda diðer çocuklarla yumruk kavgalarýna karýþýyordu.
Karanlýk iþte böyle baþladý. Kalbindeki
ve ruhundaki ýþýðý emerek, hayatýna zehirli
bir enfeksiyon gibi girdi. Ama bu karanlýk
içindeki sevgiyle yine de baþedecek nitelikte deðildi bana göre.
Size bu söylediðimi tam olarak ortaya
koyacak bir hikâyesini anlatayým. Kýz
kardeþi Michelle, bunu bizimle yeni paylaþtý. O ve Erik, ikiz kardeþler olacak
kadar birbirlerine çok yakýndýlar.
Michelle'in, henüz ergenlik çaðýndayken,
sonu hüsranla biten bir kaç romantik iliþkisi olmuþtu. Örneðin, 18 yaþýndayken
hayatýnýn aþký diye nitelendirdiði Chris'le
tanýþmýþ ve bundan sadece bir veya iki
hafta sonra ona evlenme teklif etmiþti.
Elbet ki bu eþim ve benim için mutlu bir
haber deðildi, çünkü yaþý otuza geldiði
halde hâlâ anne ve babasýnýn oturduðu
evin bodrum katýnda kalmaya devam
eden, xbox oynayan ve tüm gece boyunca
sigara ve bira içen, caddelerde kayak
yapan tiplerin nasýl olduðunu çok iyi
bilirsiniz, ki Chris de böyle tiplerden
birisiydi. Þu anda Chris nerde derseniz,
parmaklýklar ardýnda olduðunu söyleyebilirim size. 18 yaþýna gelmiþ kýzlarýn
kararlarýnda çok da isabetli olduklarýný
söyleyemeyiz deðil mi?
Michelle Chris'ten ayrýldýðýnda,
hikâyesini arabada giderken Erik ile paylaþmýþ ve anlatýrken de hýçkýrýklarla aðlamaya baþlamýþ çünkü böyle bir olay onun
için hayatýnýn sonu demekmiþ. (Bu olayýn
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ardýndan elbet eþimle birlikte biz de
gözyaþý dökmüþtük ama bizimkisi rahatlamadan ve neþeden kaynaklanmýþtý).
Michelle'in bize daha sonra anlattýðýna
göre, onun aðladýðýný gören Erik de
hýçkýrýklarla aðlamaya baþlamýþtý. Erik
iþte böyleydi. Birisinin kalbi kýrýldýðýnda
onunki de kýrýlmýþ olurdu. Deðer verdiði
biri üzüldüðünde o da çok üzülürdü.
Baþkalarýnýn acýsýný hissetmek, insanýn
kendi acýlarýný ve üzüntüleri fazlayken ne
kadar cesaret ister aslýnda. Hele ki böylesine sevgi dolu ve hassas bir çocuk için ne
büyük bir yüktü.
Erik 15 yaþýna geldiðinde, ona Bipolar
Bozukluk teþhisi konuldu. Böylece ilaca
baþlamýþ oldu. Terapistinin ve psikiyatrýnýn seanslarýna her hafta düzenli olarak
katýlmasýna raðmen, derin bir depresyona
girdi. Acýsýný kýsmen de olsa dindirmek,
maruz kaldýðý katý dýþ þartlarla mücadele
edebilmek için sanýrým huzuru ve çareyi
uyuþturucu ve alkolde aramaya baþlamýþtý.
Anne ve babasý olarak, kendini her yönden iyi hissedebilmesi için elimizden
geleni yaptýk. Onu ne kadar çok
sevdiðimizi ve onun hayatýmýzda olmasýndan ne kadar büyük bir mutluluk ve þükür
duyduðumuzu ona söylemediðimiz tek bir
gün bile olmadý. Sonuç olarak Erik'te bir
miktar bir iyileþme saðladýk. Uyuþturucu
ve alkolü býraktý ve iyi bir kaynakçý olabilmek için elinden geleni yapmaya
baþladý. Bununla birlikte mutsuzluk yine
de peþini býrakmadýðýndan, boþluðu
doldurmak için maddi þeylere sahip
olmaya karþý doyurulamaz bir açlýk
geliþtirdi. Örneðin, kamyonuna yeni bir
stereo sistemi takmak, yeni bir kaynak
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makinesi almak, yeni bir spor uðraþýsý
veya hobisi için yeni âletler edinmek, ya
da yeni bir bisiklet almak gibi.. Parasýz
kaldýðýnda bu kez sahip olduðu diðer þeyleri satarak, sahip olmak istediðini satýn
almak gibi.. Erik'in ayrýca arkadaþlýk ve
dostluk kurmaya karþý þiddetli bir arzusu
vardý içinde.
Üzülerek söylemem gerekirse, pek çok
arkadaþýný telefonla aradýðýnda, karþýlarýnda Erik'in olduðunu anladýklarýnda, hemen
kapatýyorlardý telefonlarý. Pek çoðu onu
tuhaf, toplum dýþý buluyor ve sonuç olarak
o da kendini derinden yalnýz hissediyordu.
Ben bunu çok ironik buluyorum çünkü
Erik baþkalarýna karþý (ister arkadaþlarý,
isterse de yabancýlar olsun) çok duyarlý bir
çocuktu. Sýrtýndaki ceketini bile anýnda
çýkarýp verirdi onlara. Ve sorunlu olan
bazý yaþýtlarýný evimizde yemek yesinler
ve uyusunlar diye bizzat getirirdi.
Dünyada yaþadýðý yirmi yýl boyunca onun
birlik bozucu, eleþtirel, hor görücü hiç bir
sözünü iþitmedim. Belki de içsel
mücadeleleri nedeniyle yeryüzünde
tanýdýðým en þefkatli, en yargýsýz insanlarýndan biriydi. Erik pek çoklarý tarafýndan yanlýþ anlaþýldý. Kendine has tikleri
vardý ve sigaraya düþkündü. Bununla birlikte, bu denli sert dýþ kabuðunun içinde
bir pýrlanta saklýyordu. Onun kadar iyi,
onun kadar sevgi dolu, fedakâr ve
anlayýþlý insan az bulunurdu. Bazen kendimi onun gerçek ruhunu okuyabilen tek
kiþiymiþim gibi görürdüm. Bu yalnýzlýk
verici bir duyguydu. Ancak onun ölümünden sonra arkadaþlarýndan birinden
aldýðým aþaðýdaki sevgi dolu e-posta bu
duygumda deðiþiklik yarattý:
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"Sevgili Doktor Medhus,
Facebook'daki arkadaþlýk isteðinizi
büyük bir saygýyla kabul ediyor, baþsaðlýðý dileklerimi iletiyorum. Oðlunuz Erik
ve aileniz bir süredir düþüncelerimi meþgul ediyor. Onun zamansýz ölümüyle birlikte bu korkunç kayba mümkün olabildiðince alýþabilmeniz için dua ediyorum.
Erik'le ilgili son aným Starbucks'da
çalýþtýðýmýz zamana rastlýyor. Üç yýldan
bu yana çalýþtýðým bu kafede Erik ile
arkadaþ olmuþtum. O, bana çok þey ifade
eden, çok sevdiðim bir liseli arkadaþým idi
ayný zamanda. Kafeye gelen liseli
arkadaþlarýn pek çok davranýþ ve tutumlarýna karþý sabýrlý deðildim ki hâlâ da
sabýrlý olduðum söylenemez. Erik, diðer
öðrencilerden çok farklý idi ve ben onu
görmekten çok mutlu olurdum her zaman.
Gülümsemeye ve arkadaþlarý iyi davranmalarý konusunda uyarmak için biraz sert
davrandýðýmda, barýþý saðlamaya her
zaman hazýrdý. Sýkça barda veya yolda
onunla sohbet ederdik.
Ölümüne çok yakýn günlerden birinde
kafeye, oldukça içine çekilmiþ bir halde
(ki bu hali onun normal hali deðildi, en
azýndan benimle birlikte olduðu zamanlarda böyle görmemiþtim onu hiç) geldi.
Ona bir içecek verdim ve biraz sohbet
ettik. Biraz endiþelendim ama þimdi
sýkýlarak söylemek zorundayým ki onun,
o günkü ruhsal durumunu geçirdiði kötü
bir güne veya kötü bir haftaya atfetmiþtim.
Ve içimden "Bunu aþacak" demiþtim. Bana
"Facebook'ta arkadaþ olabilir miyiz?"
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diye sormuþ, ben de ona bundan mutluluk
duyacaðýmý söylemiþtim. Beni o gün
hemen listesine eklemiþti. Bir kaç gün
sonra da onun intihar ettiði haberini
aldým. Keþke içgüdülerimi dinleyip Erik'e
daha fazla eriþmeye çalýþsaydým. O müthiþ
bir çocuktu.
Sonra sizin blogunuzu okumaya
baþladým. Onun hâlâ dünyevi gerçek
içinde, arkadaþlarýný ve ailesini izlediðini
bize inandýracak kadar ilham verici ve
kalplerimizi yumuþatýcý bir blog bu. Öte
tarafta huzur içinde olduðuna inanmakla
birlikte, ailenize sýkça dua ettiðimi bilmenizi isterim.
Keþke size daha fazlasýný yapabilsem.
Ama ne yazýk ki elimden þu anda gelen bu.
Lütfen bir sonraki buluþmanýzda Erik'e
onu düþündüðümü ve sýkça özlediðimi
söyleyin. Dilerim onun varlýðýný sýkça
hissedersiniz ve onunla ilgili anýlarýnýz
acýlý ruhunuza bir merhem olur.
“Saygýlarýmla
“Amber”
Bu mektubu okuduðumda, hýçkýrýklarýma mani olamadým. Gözlerimden akan
yaþlar þükür ve neþeyle dolu olduðu kadar
Erik'in kendisinin ne kadar sevgiye layýk
bir insan olduðunu asla öðrenememesinin
üzüntüsüyle de doluydu.
Elbet ki onun da týpký bizler gibi
kusurlarý da vardý ama sahip olduðu
harika özelliklerin yanýnda bunlar zayýf
kalýyordu.
Gelecek AY. "Erik'in Ölümü"
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Yeni Ýnsan Ýçin
Beþ Kavram
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
7 Þubat 2016, Red Deer, Alberta, Kanada
Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. Size
"Manyetik Hizmet" ifadesinin bir
mecaz olduðunu yeniden söylüyoruz
çünkü bu gezegenin manyetik aðý bizim
deyimimizle bilincin tavrýný içermektedir.
Size daha önce manyetik aðýn olmadýðý bir
gezegende yaþayamayacaðýnýzý söylemiþtik.
Ýþte bu yüzden gelecek olan bilinç deðiþimi
nedeniyle daha en baþlarda, Dünyanýn
manyetik özelliklerinde deðiþiklik olmasý
gerekmiþtir. Benim baþtan itibaren vermek

S

için geldiðim hizmet budur ve artýk bunun
benim að grubum tarafýndan baþarýlmýþ
olmasý nedeniyle ben bundan böyle sadece
ulak (haberci) olarak görev ifa edeceðim.
Ýnsanlar bana nereden geldiðimi sordular ve
hâlâ soruyorlar. Size bu sabah da söylediðim
gibi, ben baþlý baþýna bir varlýk olmadýðým
gibi tekil de deðilim. Bilgilerin sadece tekil
bir kaynaktan geldikleri fikri, aslýnda insana
mahsus bir önyargýdýr. Ben, aynen sizler gibi,
yaratýcý kaynaktan geliyorum. Sevgi ve
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þefkâtin saf bilincini temsil ediyorum.
Sandalyede oturduðunu gördüðünüz insan
aracýlýðý ile de sizlere hitap ediyorum.
Bu yöntem sizin için fazla sýradýþý mý?
Sizlerin Ýsa adý ile andýðýnýz kiþinin
ölümünün üstünden otuz küsur yýl geçtikten
sonra bir havari çýkmýþtý ortaya. O zamanlar
Tarsuslu Saul olarak bilinen bu kiþi söyledikleri yüzünden hapse düþmüþtü. Sonradan
St.Paul olarak tanýnan bu havari, hapisteyken
sayfalar dolusu yazdý ve bunlar uzun zaman
sonra Kutsal Kitabýn parçalarýný oluþturdular.
Paul tek baþýna hapisteyken ve o sefalet
içinde bile neþeyle doluydu. Bir taraftan
gözyaþlarý yanaðýndan aþaðýya doðru
süzülürken, o yarý karanlýkta durmaksýzýn
yazý yazmakta ve önündeki parþömenleri yazý
ile doldurmaktaydý. Sonralarý milyonlarca
insan bu yazýlanlarý okuyacak, bunlarý Paul
tarafýndan yazýlan Tanrý'nýn kelâmý olarak
kabul edecekti. Ama bu doðru deðildir. Bu
kelâm aslýnda hapisteyken transa girmiþ olan
Paul'un sözleridir. Bu kanallýk yolu ile bilgi
almaktýr. Paul o hapishane hücresinde
Tanrý'nýn güzelliði, Dünyada olup bitenler ve
sevgi üstadý ile ilgili bilgiler almýþtýr.
Sizin bu yöntemle ilgili herhangi bir sorununuz olduðunu sanmýyorum. Bununla birlikte modern bir insan, burada bir sandalyede
oturup büyük deðiþimle ilgili güncellenmiþ
bilgileri, yaratýcý kaynaktan alýp sizlere
aktardýðýnda, "Ýmkânsýz!" diyen birçok insan
var. Burada iþ sizlerin ayýrt etme
yeteneðinize kalmaktadýr ve sizin inancýnýz
baðlamýnda asla bir yargýlama yoktur ama
sizlerden ayýrt etmenizi istiyorum, en azýndan
bu durumu ayýrt etmenizi ve hissetmenizi
istiyorum. Þu anda duyduklarýnýzda olan
enerjiyi ayýrt etmenizi istiyorum. Beni þu
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anda dinlemekte olan herkesten bunu istiyorum. Bu sözleri dinleyip onlarý anlamaya
çalýþacak mýsýnýz yoksa onlarý hissedecek
misiniz? Eðer böyle bir þeyin olamayacaðýna
çoktan karar vermediyseniz, sizleri bu sözleri
dinleyip size yönelik olan þefkât ve sevgiyi
anlayýp hissetmeye davet ediyoruz.
YAÞLI RUHUN SORUSU
Bugün yapýlan bu celse uyanmakta olan
ruhlar tarafýndan sýk sýk sorulmakta olan bir
soruya cevap teþkil edecektir. Soru "Sevgili
Kryon, sevgili Ruh, sevgili Tanrý, deðiþim
geçirmekte olan bu yeni enerjide yaþlý ruhlar
olarak bizler, bu yeni enerjiyi geliþtirmek ve
kendimize yardýmcý olmak için ne yapabiliriz? Bundan sonra neler olacak? Biz neler
yapabiliriz? Bizler neler yapmalýyýz?" þeklindedir.
Sevgili varlýklar, cevaplarý sizlere daha
önce söylemiþtim ama bu sorularýn her soruluþunda cevaplar daha geliþmiþ olmak durumundadýr çünkü sizlerin doðrusal zamanýnýz
ilerledikçe potansiyeller de deðiþmektedir.
Bu nedenle de sizler daha önce hiç deneyimlemediðiniz bir gerçeklikte bulunuyorsunuz.
Bu yeni bir durumdur. Sanki her þey dün ve
önceki gün olduðu gibi görünebilir ama
durum hiç de öyle deðildir ve çevrenizdeki
potansiyeller deðiþmiþtir. Sizin beklediðiniz
gibi bir deðiþim olmayabilir ama onun yerine
daha iyi bir þey gerçekleþebilir.
Çünkü siz sonuçlarý deðiþtirmiþ olabilirsiniz. Her þey dinamiktir (deðiþken).
Belirli bir program dâhilinde size aktarýlacak
enerjinin belirlenmiþ bir miktarý yoktur.
Çünkü sizin bilinciniz günün her saatinde
yaþamýn potansiyellerini deðiþtirmektedir.
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Þu anda söylediðim þeyleri sizlere söyleyebiliyor olmamýn nedeni sizin Dünyanýza benzeyen baþka dünyalarda emsallerin oluþmuþ
olmasý ve sizlerin bazýlarýnýzýn da bu yoldan
önceden geçmiþ olmanýzdýr. Sizler bunlarý
yaþadýnýz. Akaþýnýz, "Ýþte þimdi bu durum
yine ortaya çýktý ve ben ne yapmam gerektiðini biliyorum. Ben bunlarý önceden de görmüþ
ve yaþamýþtým" demektedir. Bu sizin için ilk
kez deðildir. Sizler bu gezegendeki insanlýðýn
baþýna gelen çok önemli bir deðiþimin eþiðindesiniz. Bu enerjiyle barýþýk olmak için ne
yapabilirsiniz?
BEÞ KAVRAM
Bugün size beþ kavramdan söz edeceðim ve
bunlar hiç de kolay þeyler deðildir. Bu sizin
tamamlamanýz gereken bir liste deðildir
çünkü biz listeler vermeyiz. Bunlar daha
ziyade kavramlardýr ve birincisinin birincil
(esas) kavram olduðunu söyleyeceðim. Baþka
bir ifade ile, bu konuyu her tartýþtýðýmýzda bu
kavram ilki olacaktýr.
BÝRÝNCÝ KAVRAM
Bu kavramlardan birincisi, mutlaka en
önemlisi olmamakla birlikte baþta yer alaný
deneyimi idrak etmek kavramýdýr. Ýngilizcede
bu kelime (cognize) serbest bir yorumla
inancýn pekiþtirilmesi anlamýna gelmektedir.
Sizler yerçekiminin olduðunu kabul edersiniz,
çünkü doðduðunuz andan itibaren onu deneyimlediniz. Yerçekimi görünmezdir ama onun
varlýðýna öylesine inanýrsýnýz ki, yaptýðýnýz
her þey onunla birlikte çalýþmaya yöneliktir.
Sizlerin yerçekimini idrak ettiðiniz
söylenebilir. Bir çocuk olarak örneðin, diþ
perisine inanabilirsiniz ama yerçekimini
bilirsiniz, kavrarsýnýz. Bir þeyi idrak

ettiðinizde, o artýk son nefesinize kadar sizin
bir parçanýz olur. Son nefesinize kadar
yerçekimine inanýrsýnýz. Yerçekimini göremeseniz de onun varlýðýný idrak edersiniz,
bilirsiniz.
Þimdi sizden içine girmekte olduðunuz
enerjinin þimdiye dek, içinde olduðunuz enerjiden çok daha farklý olduðunu idrak etmenizi
istiyoruz. Bu birincisidir ve birincildir. Bunu
inanç sisteminize öylesine saðlam olarak yerleþtirmelisiniz ki, bundan sonra yapacaðýnýz
her þeyde yeni enerjinin artýk yeni normal
olduðu açýkça bilinmelidir. Bu yeni planýn bir
parçasýdýr ve bunda geriye gidiþ olamaz. Sanki ölmüþsünüz ve daha az olan yerçekimi ile
gelmiþsiniz ve daha fazla þey yapabilirsiniz
gibi. Bu ebedidir ve bunu tanýmalýsýnýz.
Sevgili varlýklar, idrak etme kavramý beþin
ilki olmak zorundadýr çünkü bu deðiþimin
gerçekleþmiþ olduðuna inanmazsanýz baþka
hiçbir þey yapamazsýnýz. Bu deðiþim dinamik
bir yapýya sahiptir ve dolayýsýyla devam
etmektedir. Bir roman okuduðunuzu düþünün.
Yeni bir romanda yeni sözcükler okuyorsunuz, ama sayfa çevrilmiþ kalýyor. Geriye
dönüp daha önce neler olduðunu okumazsýnýz. Þimdi çevrilmiþ sayfayý geçtiniz,
yeni enerjiyi deneyimliyorsunuz. Bunun
gerçekleþmekte olduðuna inanarak onu tanýyorsunuz.
ÝKÝNCÝ KAVRAM
Ýkinci kavram "deðiþime izin vermek"
olarak önümüze çýkýyor. Ýnatçý Ýnsan Varlýðý
deðiþime alýþýn artýk! Her þey deðiþiyor ama
belki de sizin planladýðýnýz yönde deðiþmeyecekler. Bununla ilgili nasýl hissediyorsunuz?
Sizler tekil olduðunu düþünen insanlar olarak
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deðiþime izin vermenin aslýnda olgunlaþmak
olduðunu anlayabilir misiniz acaba? O tek
kutu dýþýna çýkýp düþünebilir misiniz? Oturup,
"Bu mu yoksa daha iyi bir þey mi? Büyümeye
izin veriyorum. Kendimde bilinç deðiþimine
izin veriyorum ve bunun yaþamýmda þimdiye
kadar hiç düþünmediðim þekilde bazý deðiþikliklere yol açabileceðini de biliyorum." diyebilir misiniz? Bundan ne kadar korkuyorsunuz? Aslýnda korku iþlerin nereye gittiðiyle
deðil, deðiþimle ve kelimenin bizzat kendisi
ile ilgilidir. Bu beþ kavramdan ikincisi,
deðiþimlere herhangi bir korkuya kapýlmadan
izin vermektir.

rahat geldiði için sadece yürümekle yetinmekte olan insanlarsýnýz. Buradaki metafor
çok açýktýr, deðiþime izin vermek.

Bunlarla ilgili numerolojiye bir bakýn. Bir
rakamý her zaman yeni baþlangýçlar anlamýna
gelir. Ýki rakamý genellikle dualite ile ilgilidir
ve dualite de çoðu zaman baþlýca deðiþim
korkusudur. Sizler esas olarak gerçekliðinizin
alýþýk olduðunuz o merkezi noktadan kaymasýný istemiyorsunuz. Olay genellikle aydýnlýk ile karanlýk arasýnda kalan yaþamý
sürdürme meselesidir. Alýþmýþ olduðunuz
dualite, aydýnlýkla karanlýk arasýndaki o denge
aslýnda sizin rahatlýk bölgenizdir ama þimdi
birdenbire biraz daha fazla ýþýk yakalamanýz
ve yaþamýnýzdaki karanlýðýn tedricen de olsa
azalmasýný temin için ruh sizi zorlayýp iteklemeye baþladý. Bu yüzden hemen hemen her
þey deðiþecek. Buna izin verecek misiniz,
vermeyecek misiniz? Ýnanç ve deðiþime izin
vermek ilk ikisidir.

Yolda sakin sakin arabanýzla gittiðinizi ve
aniden salak ve ahmak gibi davranan biri
önünüzü kestiðini hayal edin. Sonra da korna
çalýp baðýrarak sizi aptal ve salak olarak nitelendiriyor. Neler hissedersiniz? Böyle bir
senaryoda tepkiyi þefkât düzeyinde gerçekleþtirmek mümkün olabilir mi? Evet, zor
olmakla birlikte bu kesinlikle mümkündür.
Her þeyden önce bu olayýn sizi etkilemesine
izin vermemelisiniz. Bu davranýþ karþýsýnda
öfkelenmeniz gerektiðini belirten evrensel bir
yasa var mý?

Perdenin diðer tarafýndan size bakýyor ve
boðuþmak durumunda kaldýðýnýz her þeyin
eski alýþkanlýklardan vazgeçmek gibi
olduðunu söylüyoruz. Ama eski alýþkanlýklar
sadece alýþkanlýktýr ve hepsi de budur. Sizler
aslýnda süper güçleri olan ve uçabilen varlýklar olmanýza raðmen size çok daha kolay ve

ÜÇÜNCÜ KAVRAM
Bundan sonraki üç tanesi daha pratiðe
yönelik olmakla birlikte çok zordur. Þimdi
artýk inancýnýz saðlam ve deðiþime izin vermiþ olmakla dualiteyi de fethetmiþ durumda
olduðunuz için, en büyük adýmlardan birine
hazýrsýnýz. Üç numara þefkâtli eylemdir. Bu
aþamadan itibaren her þeyi þefkât bakýþ
açýsýndan yaparsýnýz.

Siz þefkâtli bir insan olarak öfke ve
galeyana gelme düðmelerini hiçbir tepki vermeye gerek duymayacak kadar devreden
çýkarýn. Bu durumda siz sadece karþýdaki
sürücünün çok kötü bir gün geçirmekte
olduðunu düþünüp olayýn üzerinde hiç durmamaya karar verir ve hýzýnýzý düþürerek diðer
sürücünün rahatça yanýnýzdan geçip gitmesine
izin verirsiniz. Bu olaydan dolayý kin ve
gareze de izin vermez ve diðerine uyup
karþýlýk vermeyi düþünmezsiniz. Böylece
tüm davranýþlarýnýz þefkât parametresi
çerçevesinde kalmýþ olur.
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Yaþam süreniz boyunca diðer insanlarla
olan iliþkiler baðlamýnda birçok olayýn ortaya
çýkmasý ve bunlarýn bazýlarýnýn duygularýnýzý
incitici mahiyette olmasý kaçýnýlmazdýr. Bu
etrafýnýzdaki diðer insanlarla ilgili olarak bazý
hayal kýrýklýklarýnýn yaþanmasý ve onlarýn
nasýl davrandýklarýyla ilgilidir. Bunlarýn hepsi
normaldir ve insana mahsus davranýþlardýr.
Ancak tüm davranýþlarýnýz ve eylemleriniz
þefkât parametreleri çerçevesi içinde yer alýrsa, bütün olaylara farklý bir gözle bakabilirsiniz. Sevgili varlýklar, þefkât parametreleri çerçevesinde kaldýðýnýzda hiç kimse
sizin duygularýnýzý incitemez çünkü siz kim
olduðunuzu bilirsiniz. Diðerleri sizi tanýmlayamaz ve sadece akýllarýna geldiði gibi ve
özensiz olarak konuþtuklarý için, sizi
olmadýðýnýz bir kiþi haline getiremezler. Ýþin
esasý bu insanlarýn o anda muhtemelen dengesiz halde olmalarý ve kötü bir gün geçiriyor
olduklarýdýr. Ne demek istediðimi anlatabiliyor muyum?
Durum ve olay ne olursa olsun, þefkâtli
eylem þefkâtli bir kalpten kaynaklanýr. Bunu
yapabilen insan güçlü konumdadýr. Bu güç ve
bilgeliðin pozisyonudur. Þimdi, dinleyen
bazýlarýnýzýn þunu iþitmeye gereksinimi var:
Þefkâtli olmak zayýflýk deðildir. Bu gezegende yürümüþ olan üstatlar þefkât yayýyorlardý!..
Birçoðunuzun tapýndýðý üstatlar baþtan sona
kadar þefkâtten ibaretti ama bu üstatlarýn
hiçbiri zayýf deðildi. Size þefkâtli ve nazik
insanlar hakkýnda neler söylenmiþ olursa
olsun, bu konudaki algýnýzý yeniden düzenlemek zorundasýnýz. Denge güçtür, merhamet
aslýnda güç demektir. Dengeli bir insanýn
kolay kolay hasta olmayacaðýný biliyor muydunuz? Dengeli bir insan sizin eþzamanlýk

dediðiniz þeye sahip olur. Diðerleri onun çok
þanslý olduðuna hükmederler. Þefkâtli insan
tam da þefkâtli eylemleri ve onun lehine
çalýþan eþzamanlýlýk sayesinde doðru zamanda, doðru yerde olmayý hep baþarýr ve baþýna
iyi þeyler gelir. Þefkât aslýnda þans ve talih
gibi kavramlarý geçersiz hale getiren bir enerjidir. Realitenizin kontrolu sizdedir.
Bu çok güzel bir paket, öyle deðil mi?
Þefkâtli eylem yoluna girdiðinizde her þey
deðiþir. Bu üç numaralý husustu. Bildiðiniz
gibi numerolojide üç sayýsý katalizörü temsil
eder. Kimyada katalizör baþkalarý ile tepkimeye girdiðinde kendisi deðiþmeden kalýrken
diðerlerinin deðiþmesine neden olan element
olarak tarif edilir. Þefkâtli bir insan da etrafýndaki insanlarý deðiþtirir ama kendisi onlardan
etkilenmez. Þefkâtli bir insana olumsuzluk
yapýþamaz. Bu öylesine güçlü bir pozisyondur ki, herkes o þefkâtli insanla birlikte olmak
ister. Yürüdüðünüz yerde dünyayý
deðiþtirirsiniz.
DÖRDÜNCÜ KAVRAM
Dört numaralý özellik ruhsal görüþtür
(gönül gözü). Sizlerin büyük resmi görmeye
baþlamanýzý istiyorum. Sizlerin her þeyde
Tanrý'yý görmenizi istiyorum. Dýþarýya baktýðýnýzda aðaçlarda ve toprakta Tanrý'yý görmenizi istiyorum. Güneþten gelen ýþýnlardaki
sýcaklýðý hissetmenizi istiyorum. Karanlýkta
olsanýz bile, üzerinizde ýþýldayan Tanrý'nýn
sýcaklýðýný hissetmenizi istiyorum.
Þefkât sahip olunabilecek bir özelliktir ve
ruhsal görüþe sahip olduðunuzda her þeyde ve
her insanda Yaratýcý Kaynak'ý görürsünüz.
Yolda sizin önünüzü kesen kiþinin içinde de
Tanrý vardýr, aynen sizde olduðu gibi. Þefkâtli
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eylemlerinizle birleþen ruhsal görüþünüz "Ýþte
orada aynen benim gibi olmakla birlikte kendisi hakkýnda henüz az veya yetersiz bilgisi
olan bir varlýk gidiyor" der.
Üçüncü kavram olan ve ruhsal görüþe sahip
olan þefkâtli ruh Tanrý'nýn her þeyde var
olduðunu bilir ve görür. Biri sizin yüzünüze
doðru baðýrdýðýnda siz öfkeye kapýlmak
yerine onun yüzünde Tanrý'yý görebiliyor
olma özelliði þefkâtli bir insan olmanýza
yardýmcý olur. Bunu yapabilir misiniz?
Bunun için farklý düþünmek zorundasýnýz,
hattâ gezegende yaþamýþ olan ruhsal üstatlara
benzemeniz bile gerekebilir çünkü onlar tam
da bu þekilde yaþar ve bunu yaparlardý.
Sevgili varlýklar, sizlere söylediklerimin
hepsi yeni insanýn tam ve doðru tanýmýdýr.
Eðer sürekli olarak pratik yapmaz, sürekli
olarak ve usanmadan çabalamazsanýz bunlarýn hiçbirinde %100 baþarýlý olmanýz söz
konusu olamaz. Bir numaralý özelliði deðiþimi idrak etmek olarak tanýmlamýþtýk.
Bir þeyi idrak ettiðinizde, bu anýnda gerçekleþmez. Üzerinde çalýþmanýz gerekir.
Kanýtlarý zaman içinde daha fazla gördükçe
inanç tedricen pekiþtirilir ve son aþamada
idrak ortaya çýkar. Aslýnda sizler hepiniz idrak
etmek ve inanmak yolunda sürekli eðitimden
geçiyorsunuz. Ýzin vermekle ilgili olarak da
farklý þeyleri kabul etmek konusunda kendinizi eðitmeli ve sürekli olarak bu konu
üzerinde çalýþmalýsýnýz. Þefkâtli kiþilik birdenbire ve tümüyle deðil, zaman içinde yavaþ
yavaþ geliþir.
Hayal kýrýklýðýna uðradýðýnýz veya hattâ
öfkelendiðiniz için baþarýsýz olduðunuzu
düþünmeyin. Bu sadece sizin henüz þefkâtli
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olmadýðýnýzýn bir hatýrlatýcýsýdýr. Ruhsal
görüþün yerleþip oturmasý için zaman gerekir
sevgili varlýklar.
Ýleride bir gün her þeye ve herkese Tanrý
ýþýðý altýnda bakacak hale geleceksiniz ve bu
tümüyle farklý bir perspektif olacak.
Restoranda size hizmet eden garson aslýnda
bir hizmetli deðil, Yaratýcý'nýn ýþýðýný taþýyan
güzel bir insandýr. Ona gülümser ve masanýza
gelip hizmet ettiði için onu kucaklayýp
teþekkür etmek istersiniz. Bu size çok tuhaf
mý geliyor? Yargýlama ve eleþtirme yapmadan
önce güzelliði görmek çok mu garip? Zaman
içinde diðerlerine farklý muamele etmeye
baþlayacaksýnýz ve bu kesinlikle zaaf eseri
olmayacaktýr. Ýnsan olarak en baþta gelen
gücünüz diðerlerinde Tanrý'yý görebilmektir.
Dýþarý çýktýðýnýzda aðaçlarda Tanrý'yý görecek
ve bunun sizin de bir parçasý olduðunuz ilâhi
bir sistem olduðunu bileceksiniz. Sadece sistemin bir parçasý olmanýn bilincine varmak
bile insanda karþý konulamaz neþe ve sevgiye
yol açabilir. Tüm bunlar sizin þimdiye dek
düþündüðünüzden ve size öðretilenlerden çok
farklý, öyle deðil mi?
BEÞÝNCÝ KAVRAM
Beþ rakamý numerolojide deðiþim anlamýna
gelir ve en zor kavramlardan ve edinilmesi en
zor özelliklerden biridir, çünkü sabýr gerektirir. Oysa insan her þeyi hemen ve anýnda
ister. Gördüðünüz gibi ben kimlerin burada
olduðunu biliyorum. Her þeyi anýnda istemek
sizin içinize iþlemiþtir. Otorite veya yetkili
makam konuþtuðunda, bir þeyin olmasýný
anýnda isterler. Her ne zaman bir talimat ve
baþarýlmasý gereken bir iþ sözkonusu olursa,
bunun anýnda gerçekleþtirilmesi için zorlama
da vardýr. Ýnsanlar her þeyin onlara çabucak
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ve en kýsa sürede teslim edilmesini ve
eylemin derhal olmasýný isterler.
Gevþemeyi eþzamanlýlýk ile uygulamak
zorunda olacaksýnýz. Dinleyin: Olmasýný istediðiniz þeylerin pek çoðunun gerçekleþmesi,
önce baþka þeylerin olmasýna baðlýdýr.
Rahatlayýn!
Bu diðer þeyler üzerinde hiçbir kontrole
sahip olmayabilirsiniz ama onlarýn deðiþmesi
için potansiyeller yerli yerinde durmaktadýr.
Sizin göreviniz bunun olmasý için beklemeyi
içinize sindirmek, bu nedenle öfkelenmemek
ve bunalmamaktýr. Görev budur.
Yýllarca önce partnerimle celse yapmaya
henüz yeni baþladýðýmýz dönemde, tren biletini alýp peronda beklemekten söz ederdik.
Biletin parasýný kazanýp almýþsýnýzdýr ve
cebinizde biletle peronda beklerken tren de
yoldadýr ama siz henüz ne zaman geleceðini
bilmiyorsunuzdur. Sabýrlý bir insan trenin
yolda olduðunu bildiði için tehir yüzünden
þikâyet etmek yerine gayet rahat davranabilir.
Beklerken þikâyet ederek kendisini ve diðerlerini huzursuz etmek yerine oyalanacak ve
zamaný olumlu þekilde geçirecek yollar bulur.
Ruhsal sabýr altýndýr ve kazanýlmasý çok
zor bir özelliktir. Saydýðýmýz bu beþ özelliðin
hiçbiri doðuþtan ve doðal olarak sizlerde
mevcut deðildir ve bu yüzden de bunlarý
içselleþtirmek zor iþtir ama baþarýlmasý
kesinlikle mümkündür sevgililer!
Birincisi hariç, bu özelliklerden hiçbirisini
öne alarak pratik yapmayýn. Önce ilkini
yapýn. Yaptýðýnýz þeyi idrak edin. Anlayýn ve
inanýn, ardýndan hepsi üzerinde çalýþabilirsiniz. Bazýlarýnýz birisinde daha iyi
olurken, diðerleri baþkalarýnda daha iyi ola-
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caktýr zira hepiniz kendinize özgüsünüz ve
kiþilikleriniz geçmiþ yaþamlarýnýzda aldýðýnýz
derslerin ve edindiðiniz tecrübelerin toplamý
ve özetidir. Notlarý mukayese edip yanlýþ yaptýðýnýz hissine kapýlmayýn. Her þeyi türdeþ
hale getirip bir liste içinde toplama ve ondan
sonra kendinize göre belli ölçülerde yeterli
olmadýðýnýz hissiyle baþarýsýz olduðunuzu
düþünme eðilimi çok yaygýndýr. Bu özellikler
baðlamýnda bu kadar çok kez dünyada
yaþamýþ bir bireysel ruh olarak bunu yapmamalýsýnýz.
Son kez dünyada yaþarken neler yaptýðýnýzý
biliyor musunuz? O yaþamýn sizin bu günkü
durumunuz ve beþ özellik üzerinde önemli
etkisi vardýr. O dönemlerde edindiðiniz tecrübeler bu beþ kavramla ne kadar ve nasýl baþa
çýkabileceðinizi tayin etmektedir. Bazýlarýnýz
bunun için hazýrken, bazýlarýnýz da deðildir.
Bazýlarýnýz diðerlerine göre daha fazla çalýþmak zorunda kalacaktýr. Bu nedenle hepsine
kiþisel olarak yaklaþýn ve baþkalarýnýn size ne
yapmanýz gerektiði konusunda söylediklerinden etkilenmeden bulmaca üzerinde
çalýþmaya devam edin. Her biriniz diðerlerinden çok büyük oranda farklýdýr.
Bunlarýn hepsinin Tanrý'nýn gözünde
tümüyle kabul edilebilir ve normal olduðunu
bilmenizi istiyorum. Baþarýsýz olmayacaksýnýz. Kendinizi diðerleri ile mukayese
etmeyin. Doðrudan Yaratýcý'nýn gözlerinin
içine bakmanýzý, Tanrý olduðunuzu ve size
söylediðim her þeyin doðru ve mümkün
olduðunu bilmenizi istiyorum. Bu sadece
baþlangýçtýr. Bugün buraya size bunlarý söylemek için geldim.
Ben insanlýðý seven Kryon'um.
Ve öyledir.
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