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Sevgili Dostlar
“Ben haksýzlýða gelemem, hemen söylerim” Ben çok açýk bir insaným, hemen
konuþurum” diyerek hoþlarýna gitmeyen, canlarýný sýkan her þeye tepkilerini
gizlemeyen insanlarý biliriz. Aslýnda hastalýklarýn birçoðunun içimize attýðýmýz
öfkeler, kýzgýnlýklar ve kýrgýnlýklardan olduðu çok öteden beri bilinirdi de þimdi
her yerde söylenen bir gerçek oldu. Öyleyse hasta olmamak için yukarýda
sözünü ettiðimiz insanlardan mý olmalýyýz? Onlarýn böyle yaparak, kýzgýnlýk,
öfke, kin ve üzüntü hallerini biriktirerek hiç hastalanmadýklarýndan emin olmamamýz bir yana, biz aklýmýza uygun ve doðru gelen þeyleri haklý olduðumuzu
düþünerek oracýkta söyleyiverenlerden miyiz yoksa kendimizle cengimiz, nefis
mücadelesi gibi bir uðraþýmýz mý var? Nefis mücadesi içinde olanlar, nefislerini
rahatlatacak, besleyerek büyütecek herhangi bir þeyi yapmamaya, söylememeye
çok özen gösterirler. Bunun doðruluðuna, faydalýlýðýna, gerekliliðine ve zorunluluðuna akýl ve mantýk yoluyla inanmýþlardýr. Bu tür insanlarýn Yaradan’ýn huzurunda makbul olduðunu da bilirler ayrýca. Pekiyi, hastalanacaklar mýdýr
öyleyse? Bazý hususlara dikkat etmezlerse ne yazýk ki evet. Birçok iyi ve temiz
insan, kalbi kýrýk ve hasta olarak dolaþýrlar aramýzda. Susmamýz gereken yerde
sustuðumuzda, gelen negatif dalga ve rüzgârlara kendimizi siper ettiðimizde,
zihinsel olarak olayýn dýþýna çýkýp, biraz yukarýdan olan bitene bakýp kendimizi
tebrik ederek sevmeliyiz. Karþýmýzdakiler zafer edâsýyla kabarýp dururken, biz,
bizden çýkarak çok ötelere gidecek ve baþkalarýný da etkileyecek olan menfiiliðe
sebep olmadýðýmýz, temiz kaldýðýmýz için memnun olmalýyýz. O’nun bize sevgiyle
baktýðýna, O’nun yolundan çýkmadýðýmýz için belki bizi yanýnda alýkoymaya
devam edeceðine inanmalýyýz. Sonraki günlerde çok mu dertlendik, çok mu
mahzun ve kýrgýn olduk? Olabiliriz elbette. O zaman olayýn ve konuþmanýn
üzerinde kötücül olmadan düþünürken, susmamýzýn ya da yenilmiþ gibi gözükmemizin akýl ve duygu nedenlerine kendimize acýmadan, kendimizi mutlaka ikna
etmemiz gerekir. Darbenin büyüklüðüne göre deðiþen süreye ihtiyacýmýz vardýr.
Tüm bu süreçte ve aslýnda her zaman bizi her türlü dertten ve sýkýntýdan kurtaracak olan yalnýzca, sadece ve elbette O olduðunu bilerek O’na bütün varlýðýmýzla yönelmemiz, O’ndan yardým dilememiz her þeye yetecektir. O gereken
her þeyi yapar. O bizim tüm düþmanlarýmýzý bilir, bize O’nun dostluðu yeter.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Siz iyi oldukça,
hakka saygýlý oldukça,
bilginizi ve sevginizi
artýrdýkça,
sizi Sevgisinden
Vareden'e inanýp,
O'nun emirlerine
uydukça
size hiçbir zarar gelmez.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Uyanýk Olmak
Zorundayýz
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BÝR OBSESYON
OLAYI NEDENÝYLE
Üniversitede okuyan
güzel bir kýz. Annesi ile
babasý ayrýlmýþlar. Kýz, ne
annesinden, ne de babasýndan yeteri kadar sevgi
göremiyor. Üniversitede
tanýþtýðý bir erkek arkadaþý,
ona çok yakýnlýk ve sevgi
göstermiþ. "Evleniriz" diye
ümit vermiþ. Aralarýndaki
iliþki ileri dereceye varmýþ.
Sonra erkek yan çizmeye ve
kýza hor davranmaya
baþlamýþ. Kýz buna
üzülerek, okula gitmemeye,
evine kapanýp, üzülmeye ve
aðlamaya baþlamýþ. Bu
durum günlerce devam
etmiþ. Ve bir gün, kafasýnýn
içinden, yani zihninden
birisi onunla konuþmaya
baþlamýþ. Önceleri onu
teselli ediyor, ona ümit
veriyormuþ, sonralarý ona
hükmetmeye ve hattâ
korkutmaya baþlamýþ.
Bundan kurtulmak için
doktorlara gitmiþler, çeþitli
sinir ilaçlarý almýþ. Biraz
rahatlamýþ, topluma karýþmaya baþlamýþ. Bana
geldiði zaman, gene de çok
ürkek ve hasta idi.
Bir baþka olay: Hukuk
fakültesinin son sýnýfýnda
bir delikanlýyý yýllar önce
tedavi etmiþtim. Bu
delikanlýyý, aðabeyi bana
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getirip götürüyordu.
Þuursuz hareketler yapýyor,
saçma sapan þeyler
konuþuyormuþ. Bir
seferinde, denizde boðulmak üzereyken kurtarmýþlar. Olayýn baþlangýcýnda, delikanlý arkadaþlarýyla
bir ruhlarla konuþma
celsesinde bulunmuþ. Gelen
ruh, bazý doðru haberler
veriyormuþ. Sýnýfý geçip
geçmeyeceðini merak
etmiþ, "geçeceksin" demiþ.
Ama o tatmin olmamýþ, eve
gelmiþ, ayný tecrübeye, fincanla ruh çaðýrmaya kendi
baþýna devam etmiþ.
Gerçekten bir ruh gelmiþ.
Konuþma geç saatlere kadar
devam etmiþ. Ve ruh ona,
bir kalem kâðýt almasýný,
söyleyeceklerini yazdýracaðýný bildirmiþ. Gerçekten
de, sayfalar dolusu bildiriler
vermiþ. Ýleriki gecelerde,
artýk yazmaya da gerek
kalmadan, doðrudan zihninden konuþmaya baþlamýþ.
Uzun uzun övgülerden
sonra, bir gün delikanlýya,
"Sen artýk erdin" demiþ.
"Dilersen, Hz. Ýsa gibi, su
üstünde yürüyebilirsin."
Delikanlý, heyecanla bu
büyük müjdeyi, uygulamaya koyulmuþ. Küçük
Çekmece'ye gitmiþ, denizin
üstünde yürümeye
baþlamýþ. Çevreden bakanlar, bir delikanlýnýn,
elbiseleriyle suyun içine

yürüdüðünü ve göðsüne
kadar suya battýðýný görmüþler, "Bu oðlan deli mi?"
diyerek, koþup kurtarmýþlar.
Suyun üstünde yürüme
hikâyesi, böylelikle fiyasko
ile sonuçlanmýþ. Durumu
öðrenen aðabeyi, bana
tedaviye getirdi. Yaptýðýmýz
uzun hipnoz seanslarýndan
sonra, onu bu obsesyon olayýndan tamamen kurtardýk.
OBSESYON OLAYI
NEDÝR?
Obsesyon kelimesinin,
psikiyatrideki anlamý, bir
fikre saplanmak, yanlýþ
olduðunu bildiði halde, bir
fikrin etkisinden kurtulamamak demektir. Meselâ,
sebep yokken öleceðinden,
deli olacaðýndan, kanser
olacaðýndan korkup duran
kiþiler, obsesyona uðramýþlardýr. Spiritüalizmada ise,
obsesyon, bir ruhun hükmü
altýna girme, bir ruhun
zihne hükmetmesi veya
tebelleþ olmasý olayýna
verilen addýr. Buna eskiden
"tasallut" denirdi. Bizim
burada bahsedeceðimiz obsesyon, tasallut dediðimiz,
bu ikinci cins obsesyondur.
Ýnsanlarýn kötüleri, bilgisizleri olduðu gibi, ruhlarýn
da bilgisizleri ve kötüleri
vardýr. Ruh veya bedensiz
varlýk dediðimiz, aslýnda,
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dünyadan ayrýlmýþ insanlardýr. Onlarýn içinde, bilgilileri, iyileri olduðu gibi,
kötüleri ve bilgisizleri de
vardýr. Ýyileri, dünyadaki
insan kardeþlerine yardým
ederlerken, kötüleri de,
insanlarýn bedenlerinden
yararlanarak, dünyaya ait
isteklerini tatmin etmeye
çalýþýrlar. Onlar, hassas ve
medyum yapýlý insanlarý
ararlar. O kiþilerle iliþki
kurabilmek için de, zayýf
anlarýný ve zayýf yönlerini
araþtýrýrlar. Bulunca da, o
kiþilere, devamlý fikirler
göndererek, sürekli bir
zihinsel konuþmaya girerler.
Giderek o kiþiyi tam etkisi
altýna alýp, ona dilediðince
hükmetmeye baþlarlar.
Böylece bir obsesyon, veya
tebelleþ olma olayý gerçekleþmiþ olur. Böyle obsesyon
yapan birçok geri ruhla
karþýlaþtým. Kurbanlarýna
sýmsýký sarýlmýþlar, onlarý
elden kaçýrmamak için her
çareye baþvuruyorlardý.
Obsesyon yapan geri ruhlarla yaptýðým görüþmelerde, onlarla dostça
konuþarak, iyi davranarak,
güvenlerini kazandým.
Böyle bir obsesyon olayýna
sebep olmalarýnýn, kendilerine de zararlý olduðunu
göstermeye çalýþtým.
Baþarýya ulaþýp kurtarabildiðim obsesyon olaylarý

oldu, kurtaramadýklarým
oldu. Obsede eden ruhla,
obsede olan insan, adeta bir
ortak hayat yaþýyorlardý.
Bundan her ikisi de zarar
görüyor, sýkýntý çekiyordu.
Bir yönden de, her ikisi de
bilgisizliklerinin cezasýný
çekerek tecrübe kazanýyorlardý. Bugünkü týp ilmi,
ruhlarý yok farz ettiði için,
böyle bir vaka karþýsýnda,
obsede eden bir ruhla bilgili
ve sabýrlý bir tarzda konuþmayý denemiyor, doðrudan
ilaçlara baþvuruyor.
Eðer, "obsesyon olayý
neden oluyor? Yaradan
buna niçin izin vermiþ?"
diye sorar ve bunun cevabýný araþtýrýrsak, mikroplarý
düþünmemiz gerekir. Ayný
soruyu, neden mikroplara
ihtiyaç görüldü? diye de
sorabiliriz. Dünyada mikroplar olacak ki, biz onlara
karþý korunmanýn yollarýný
bulabilelim. Vücudu saðlam
olana, saðlýk kurallarýna
tam uyana, bulaþýcý mikroplardan sakýnmasýný bilene,
hastalýk gelir mi hiç? Ýnsan
ruhunun mikrobu da, her
cins kötü ruhlar, kötü insanlar ve kiþinin kendi yaptýðý
kötülüklerdir. Bizim
Celselerimiz'de geri ruhlara
nasýl davranacaðýmýzýn,
onlardan nasýl korunacaðýmýzýn anahtarý veriliyor:

"Ýyiliði benimseyiniz;
sevmesini biliniz, çalýþýnýz,
doðru olunuz. Öðreniniz,
bilgili olunuz!.. Her þeyi,
her kötü þeyi, mahvedercesine yok edeceksiniz."
Bunlarý tam yapanlara,
aklýný ve mantýðýný elden
býrakmayanlara, her þeyi
kontrol edecek olanlara, ne
kötü ruhlardan ne de kötü
insanlardan hiç bir zarar
gelemez. Eðer bir zarar
geliyorsa, yukarýdaki þartlara uymamaktan, bilgi ve
tecrübe noksanlýðýndan
dolayýdýr. Aslýnda dünyada,
her yönümüzü birden geliþtirmek için bulunuyoruz.
UYANIK OLMAK
ZORUNDASINIZ
Vaktiyle, Mart 1955'de,
Dr. Bedri Ruhselman'ýn
yöneticiliðini yaptýðý bir
celsede, Mazhar Öðüt isimli
bir medyumun aracýlýðýyla,
kendisini Merihli Bir Dost
diye tanýtan, bir bedensiz
varlýk, uyanýk olmak
konusunda çok önemli bir
bilgi vermiþtir. Tekâmül
yolunda yürüyen insanlarýn,
kazasýz belâsýz gidebilmeleri için, iki þeye çok
dikkat etmeleri gerektiðini
belirtmiþti:
"Bir yanda taallûk dikeni,
bir yanda tasallut çengeli
olduðunu asla unutmayarak,
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ruhunuzun cehtini ona göre
ayarlayýn. Ýþte, bütün esrar,
bütün hikmet bundadýr."
Bu sözleri, bugünkü dile
çevirirsek, bir yanda bir
fikre, bir ideolojiye veya bir
kiþiye körü körüne baðlanmamak gerekiyor. Bir yandan da, tasallut çengeline
takýlmamak için uyanýk
olmak gerektiði belirtiliyor.
Yani, bir ruhun obsede
etmesine engel olmak için,
ruhunuzun cehtini, gayretini
artýrýn, deniyor. Bu da, bilgi
ve tecrübelerin artmasýyla,
iyiliðin doðruluðun,
sevginin benimsenmesiyle
olacak bir þeydir.
Bir yere kadar sizi
geliþtiren bir fikir veya bir
inanç, bir yerden sonra sizi
kalýplaþtýrmaya ve dondurmaya baþlayabilir. Ýþte o
zaman, taallûk dikeni, (yani
aklý çalýþtýrmadan, körü
körüne baðlanma) bize batmaya baþlamýþ demektir. Ya
da her yönüyle iyi ve örnek
bir insan, zayýf veya eksik
bir yönüyle sizi yanlýþa
götürebilir. Bir ideolojiye
veya bir insana yüce duygularla, hizmet ve yardým
duygularýyla baðlanan kimselerin, akýllarýný iþletmeyi
býraktýklarý için, ters yollara
saptýklarýný, kötü iþler yaptýklarýný bu ülkede görmüyor muyuz? Hýrsýzlýk, soy-
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gunculuk, haraççýlýk ve
hattâ katillik yapacak kadar
kötü yollara sapmýþ, idealist
kimselerin, esas suçu ne
idi? Bir yerden sonra, akýl
ve mantýklarýný elden býrakmalarý, yani telkinleri
dikkat ve kontrolden
geçirmeden körü körüne
benimsemeleriydi. Öylece
geliþmeleri, yükselmeleri
engellenmiþ oldu.
Akla þöyle bir soru
gelebilir: "Öyleyse, bir
fikre, bir ideolojiye, bir
ekole veya bir insana inanmayacak mýyýz? Elbette
inanacaksýnýz. Ýnanmadan
hiçbir yolda yürüyemezsiniz, hiçbir iþi sürekli
yapamazsýnýz. Ýnancýn,
baþlý baþýna bir güç
olduðunu biliyoruz. Ama
inandýðýnýz þeye, uyanýk bir
inançla inanacaksýnýz.
Dikkati ve kontrolü asla
elden býrakmayacaksýnýz.
Yeni bilgi ve tecrübelerle,
inancýnýzý tazeleyecek ve
geliþtireceksiniz. Aklýnýz ve
mantýðýnýz size Yaradan'ýn
en kýymetli hediyesidir.
Onu geliþtirmek ve kullanmak, sizin görevinizdir.
Ýyiliði, doðruluðu, çalýþmayý bilgiyi arttýrmayý ve
her þeyi sevmeyi söyleyen
bilgiler, doðru bilgilerdir.
Bir tasallût çengelinin
(Obsesyon) size takýlma-

masý için de, 5 esasý iyice
benimsemek þarttýr. Sonra,
hiçbir eksiðinizi veya hiçbir
derdinizi gözünüzde büyütmeyiniz. Kendinize çok acýmayýnýz, kendiniz için çok
üzülmeyiniz. Toplumdan,
insanlarla iliþkiden sakýn
kaçmayýnýz. Ýnsanlarýn bazýsý, sizinle alay etseler, size kötülük etseler bile, yine
toplumdan kaçmayýnýz.
Toplumdan kaçýp, kendi
kabuðunuza çekilirseniz, ve
herkese küserseniz, tuzaða
düþmeniz çok kolay olur.
Bir de, bilgisizce, eðlence
için ve merak için ruh
celseleri yapmayýnýz. Hele
kendi kendinize kapanýp,
yüce ruhlardan bildiriler
alýyorum diye sabahlara
kadar yazýlar yazmayýnýz.
Uykunuzu düzenli
uyuyunuz. Saðlýk kurallarýna iyi uyunuz: Aç
kalmayýnýz. Bir kelimeyle
normal yaþayýnýz ve
tekâmül yolundan (Beþ
Esastan) asla ayrýlmayýnýz:
O zaman size hiçbir zarar
gelmez. Ýyilerin ve doðrularýn, gözle görülmeyen
ordularý vardýr. Siz iyi
oldukça, hakka saygýlý
oldukça, Sizi Sevgisinden
Vareden'e inanýp, O'nun
emirlerine uydukça, size
hiçbir zarar gelmez. Aksine,
korunur, esirgenir ve adým
baþýnda destek görürsünüz.
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 36

Yaradan Yeryüzünde Bütün
Gönüllere Hükmedecek!..
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

2000 YILLIK DUA
"Gülyüzlülerden Ýbretler" yazý dizimizde sýra son iki büyük peygambere,
Hz. Ýsa ve Hz. Muhammed'e geldi.
Kutsal kitap Ýncil'de zaten baþtan sona
Hz. Ýsa'nýn hayatý anlatýlýr. Filmlerde
dizilerde de bunlarý çok izledik; kitaplarda çok okuduk. Bu nedenle kronolo-

jik bir yaþam öyküsü yerine, Ýncil'de
çaðýmýzý ve geleceðimizi ilgilendiren
ibretler üzerinde duracaðým bir kaç
yazýmda. Ayný þeyi, zaten islâm kültürü
içinde yaþadýðýmýzdan Hz. Muhammed'in yaþamýný incelerken de
yapacaðým. Hayat hikâyesini deðil,
aydýnlatýlmasýnda yarar gördüðüm
konularý aktaracaðým.
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Hz. Ýsa'nýn çaðýmýzda ve gelecekte
yaþayacaklarýmýz için en önemli mesajý;
aslýnda kutsal kitap Ýncil'e de adýný
veren bir büyük müjdedir. O, dünyaya
tekrar geleceðini, insanlara yeniden
Rabbin ahlâki kurallarýný, doðru
yaþamýn ana esaslarýný duyuracaðýný
söyler. Ve sonunda, nasýl göklerde
melekler arasýnda Yaradan'ýn buyruklarý
aynen uygulanýyorsa, yeryüzünde de
aynýsýnýn olacaðýný müjdeler. Bu nedenle 2000 yýldýr Hýristiyan âleminde bu
büyük müjdenin gerçekleþmesi için
þöyle dua edilir.
** Ey göklerde olan Babamýz, ismin
yüceltilsin Melekût'un (hükümranlýðýn)
gelsin, göklerde olduðu gibi yeryüzünde
de Sen'in istediðin olsun. (Matta 6/9-10)
Ýncil'de ikinci geliþten ve onun nasýl
olacaðýndan pek çok yerde söz edilir.
Ýslâm kültüründe de Kuran'da ve
hadislerde bu, açýk bir þekilde ortaya
konulur. Bunlarý kýsaca tekrarlamakta
yarar var.
Kuran'da Nisa sûresi 157-158 no'lu
âyetlerde Musevilerin Ýsa'yý öldürmeye
kalkýþtýklarý ancak baþarýlý olamadýklarý,
Ýsa'yý deðil bir benzerini çarmýha
gerdikleri anlatýlýr. Yani Ýsa doðal bir
ölümle dünyamýzý terk etmiþ ve ruhu
O'nun katýna yükseltilmiþtir. Ýzleyen
159. âyet ise þöyledir:
** Andolsun kitap sahiplerinden her
biri ölümünden önce ona (Ýsa'ya) mutlaka inanacaktýr. Kýyamet günü de o,
onlar aleyhine bir tanýk olacaktýr.
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Âyette Ýsa'nýn dünyada yeni bir
yaþamý olacaðý, ölümünden önce hangi
dinden olurlarsa olsun bütün kitap
sahiplerinden getirdiklerine iman edenlerin bulunacaðý ifade edilmektedir.
Yola gelmeyenler içinse Kýyamet sorgulamasýnda Ýsa'nýn buna tanýklýk edeceði
bildirilmektedir.
Hz. Ýsa'nýn kýyametten önceki son
uyarýcý olacaðý aþaðýdaki âyetlerde de
tekrarlanmaktadýr:
** Allah demiþti ki "Ey Ýsa, seni Ben
öldüreceðim, Bana yükselteceðim, seni
inkâr edenlerden temizleyeceðim ve
sana uyanlarý tâ kýyamet gününe kadar
inkârcýlarýn üstünde tutacaðým... (3/55)
** (Hz. Ýsa'dan söz edilirken:) Hiç
kuþkusuz o, kýyamet saati için bir iþarettir. (43/61)
Sahiheyn denilen ve en çok güvenilen
iki hadis kitabýnda yani Buhari ve
Müslimde de Hz. Muhammed yemin
ederek Hz. Ýsa'nýn ikinci geliþinden açýk
ifadelerle söz eder.
Ýkinci geliþinde dünyada barýþý,
kardeþliði saðlýyacaðý, bolluk ve bereket
getireceði de bildirilir.
* Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin
ederim ki, yakýnda Hz. Meryem'in oðlu
âdil bir hâkim olarak sizin içinize iner.
Haçý kýrar, Hýnzýrý katleder ve vergiyi
halk üzerinden kaldýrýr. Mal çoðalacak,
hattâ malý kabul eden bir kiþi bulunmayacaktýr. (Buhari - 776)
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* Meryem oðlu aranýza indiðinde
acaba siz ne halde olursunuz?! Halbuki
önderiniz da sizdendir. (Buhari - 1082)
* Allah'a yemin ediyorum Meryem
oðlu, âdil bir hâkim olarak muhakkak
inecek, haçý kýracak, Domuzu
muhakkak öldürecek, vergiyi muhakkak
kaldýracaktýr..... Bütün düþmanlýklar,
kýzgýnlýklar ve hasetler mutlaka yok
olup gidecektir... (Müslim - 243)
ÝKÝNCÝ GELÝÞÝN ANA HEDEFÝ
Hz. Ýsa'nýn ikinci geliþinde hedefinin
iyi anlaþýlmasý için namazýn her rekatýnda tekrarlanan Fatiha suresindeki
"Maliki yevmiddin" (Din Gününün
sahibi) üzerinde çok kýsa da olsa tekrar
söz etmek istiyorum. Âdem'e secde
etmeyen Ýblis, Hicr suresinde insanlarý
yoldan çýkarmak için Rabbin ona Din
Günü'ne kadar verdiði süreyi beðenmedi. Sürenin Kýyamete kadar uzatýlmasýný
istedi. Tabii ki talebi red edildi. Bu
yaman pazarlýktan net olarak anlaþýlýyor
ki, "Din Günü" Kýyametten önce dünyada yaþayacaðýmýz bir ön hesap günüdür.
Öyle bir gün ki, gelmiþ geçmiþ bütün
insanlar ayný baþlangýç gününde (Kâlû
belâ) olduðu gibi O'nun önünde
toplanacaktýr. Ama bu defaki toplanma
bir bir hesaba çekilmemiz için olacaktýr.
Böylece Ýblis dahil insanlarý yoldan
çýkaran bütün elebaþlarý dönmemek
üzere yeryüzünden sürülmesinden sonradýr ki, göklerin melekûtu dünyaya
egemen olacaktýr. Yaradan'ýn doðru
yaþam ilkelerinin bütün gönüllerce benimsendiði bu iyilerin dünyasýný Kuran'da da Enbiya suresi 105. âyette Allah
yemin ederek þöyle müjdelemektedir:
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** Andolsun Tevrat'tan sonra
Zebur'da da þunu yazmýþtýk: Yeryüzüne
mutlaka benim iyilik ve barýþ seven
kullarým varis olacaktýr.
Hz. Ýsa ikinci geliþinden ve göklerin
melekûtunun yeryüzünde oluþturulacaðýndan çok söz ettiðinden; öðrencileri, havarileri de bunlarýn ne zaman ve
nasýl gerçekleþeceði üzerinde sýk sýk
sorularla konunun aydýnlatýlmasýný
isterler. Göklerin melekûtu ile ilgili
sorularýna Ýsa mesellerle cevap verir.
Gelecek yazýlarýmda bunlardan söz edeceðim. Ne zaman geleceði konusunda
ise sanki bir hýrsýz gibi kimseye açýkca
belli etmeden gizlice geleceðini Matta
ve Markos Ýncillerinde þöyle dile getirir:
** Fakat o gün ve o saat hakkýnda ne
göklerin melekleri ne de oðul, yalnýz
Baba'dan baþka kimse bir þey bilmez.
Þimdi uyanýk olun.. Rabbinizin (öðretmeninizin) hangi gün geleceðini
bilmezsiniz. Fakat þunu bilin ki, eðer ev
sahibi hýrsýzýn hangi saatte geleceðini
bilseydi, uyanýk kalýrdý da evinin
duvarýný deldirmezdi. Ýþte bunun için siz
de hazýr durunuz çünkü Ýnsanoðlu Ýsa
sanmadýðýnýz saatte gelecektir. (Matta
24/36-44)
** Dikkat edin, uyanýk kalýn, o anýn
ne zaman geleceðini bilmiyorsunuz. Bu
yolculuða çýkan bir adam gibidir: Evini
býrakmýþ, yönetimini uþaklarýna teslim
etmiþ, her birine görevini göstermiþ ve
kapýcýyý uyanýk kalmasý için uyarmýþtýr.
Siz de uyanýk olun!.. Çünkü ev sahibinin ne zaman geleceðini akþam mý, gece
yarýsý mý, horoz öttüðünde mi, sabah mý
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bilmiyorsunuz. Ansýzýn gelip sizi uyur
bulmasýndan korkun. Size ne söylüyorsam, bunu herkese söylüyorum: Uyanýk
olun! (Markos13/33-37)
Ýkinci geliþin zamanýný, Hz. Ýsa'nýn
kendisi dahil kimsenin bilmediði, bunu
sadece Allahýn bildiði açýkca belli
edilmiþti. Peki ama o günler için bir
ipucu, bir iþaret, bir belirti de yok
muydu? Hz. Ýsa bu konuda onlara
ummadýklarý kadar bilgi vermiþti:
** Ýsa Zeytinlik Daðý'nda otururken
öðrencileri gelip bir kenarda ona sordular: "Söyle bize bu olaylar ne zaman
olacak? Ve senin geliþinin, Dünyanýn
sonunun belirtisi ne olacak?" Ýsa onlara
þu cevabý verdi: "Sakýn sizi kimse
yanýltmasýn. Çünkü birçoklarý benim
adýmla gelip 'Mesih benim' diyeceklerdir. Ve birçok kimseleri yanýltacaklardýr. Savaþlardan ve savaþ gürültülerinden konuþulduðunu iþiteceksiniz.
Sakýn telaþlanmayýn! Çünkü bunlarýn
olmasý gerekiyor! Ancak bu daha son
deðildir. Çünkü ulus ulusa karþý, ülke
ülkeye karþý gelecektir. Yer yer kýtlýklar,
depremler görülecektir. Bütün bunlar
doðum sancýlarýnýn baþlangýcý olacaktýr.
O zaman size eziyet edecekler ve sizi
öldüreceklerdir. Ve benim adýmdan
ötürü bütün uluslar sizden nefret edecektir. O zaman birçoklarý yolunu þaþacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edeceklerdir. Birçok
yalancý peygamber ortaya çýkacak ve
pek çoklarýný yanýltacaktýr. Fesat
çoðalacaðý için çoklarýnda sevgi
sönecektir. Fakat sona kadar dayanan
kurtulacak olan odur. Ve Allahýn
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hükümranlýðýnýn bu müjdesi bütün milletlerin yüzüne karþý tanýklýk etmek
üzere Dünyanýn her tarafýna duyurulacaktýr. Ve son o zaman gelecektir.
(Matta 24/3-14)
** Eðer o sýrada size biri iþte Mesih
burada ya da þurada derse ona inanmayýn. Çünkü yalancý Mesihler ve
yalancý peygamberler ortaya çýkacak ve
mümkün olursa seçilmiþ olanlarý bile
yanýltacak harikalar ve fevkalade þeyler
yapacaklardýr. Ýþte size önceden söyledim. (Matta24/23-25)
DÝN GÜNÜNDE
BÜYÜK SORGULAMA
Ýkinci geliþte en yüce ilâhi mesajlarla
bütün Dünya insanlarý aydýnlatýlmýþ,
hayrý veya þerri seçmede özgür
býrakýlmýþtýr. Artýk herkes kendi yolunu
kendi belirleyecek ve sýra Din Günü
sorgulamasýna gelecektir. Hz. Ýsa artýk
hýrsýz gibi deðil, tam tersine bütün
insanlarýn göreceði þekilde meleklerle
beraber gökten yeryüzüne inecektir.
Uyarý dönemi sona erdiðinden bu geliþi
yalnýzca kendisine baðýþlanmýþ en yüce
sorgulama yetkisini kullanmasýyla ilgili
olacaktýr. Yazýmý bu çetin sorgulamanýn
nasýl olacaðýný Ýncil'den aktararak sonlandýrýyorum.
** Ýnsanoðlu bütün melekler kendisiyle beraber olarak izzeti ile
geldiðinde, izzetinin tahtý üzerine oturacaktýr. Bütün uluslar onun önünde
toplanacaklar ve o, çobanýn koyunlarý
keçilerden ayýrdýðý gibi, insanlarý birbirinden ayýracaktýr. Ve koyunlarý saðý-
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na, keçileri soluna koyacaktýr. O zaman
kral saðýnda olanlara þöyle diyecektir:
"Gelin ey Babamýn sevdikleri, Dünya
yaratýldýðýndan beri sizin için hazýrlanmýþ olan melekûtu miras olarak alýn.
Çünkü acýktým bana yiyecek verdiniz;
susadým bana içecek verdiniz; yabancý
idim beni içeri aldýnýz. Çýplakken beni
giydirdiniz; hastayken beni ziyaret
ettiniz; hapisteyken yanýma geldiniz."
O zaman doðrular ona: "Ya Rab " diye
cevap vereceklerdir, "Biz seni ne zaman
aç gördük de yedirdik ya da susamýþ
gördük de içirdik? Ve biz seni ne zaman
yabancý gördük de içeri aldýk ya da
çýplak gördük de giydirdik? Ya da biz
seni ne zaman hasta ya da hapiste
gördük de yanýna geldik?" Ve kral
onlara þu cevabý verecektir: "Doðrusunu
size söylüyorum, kardeþlerim olan þu en
küçüklerden birine, bunu her yaptýðýnýzda, onu bana yapmýþ oldunuz!.." Sonra
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solundakilere þöyle diyecektir: "Çekilin
yanýmdan ey lânetliler, gidin Ýblis ile
onun yarýmcýlarýna hazýrlanmýþ ebedi
ateþe. Çünkü acýktým bana yiyecek vermediniz; susadým bana içecek vermediniz; yabancý idim beni içeri almadýnýz;
çýplakken beni gidirmediniz; hastayken
ve hapisteyken beni aramadýnýz." O
zaman bunlar da ona: "Ya Rab" diye
cevap vereceklerdir. "Biz seni ne zaman
aç ya da susuz, yabancý ya da çýplak, ya
da hasta, hapiste gördük de yardýmýna
gelmedik?" O zaman onlara þu cevabý
verecektir: "Doðrusunu size söylüyorum, þu en küçüklerden birine bunu her
yapmadýðýnýzda bana da yapmamýþ
oldunuz." Ve bunlar ebedi azaba, doðrular ise ebedi hayata gideceklerdir.
(Matta25/31-46)
Gelecek Ay:
Hz. Ýsa’nýn “Ahmed” Adýyla Ýslâm
Peygammberini Müjdelemesi
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Türkiye’nin
Ortak Deðerleri
Güngör Özyiðit, Psikolog

ürkiye tarihinin en zor
dönemlerinden birini yaþamaktadýr. O yüzden her
zamandan fazla birliðe,
bütünlüðe ve dayanýþmaya ihtiyacýmýz
var. Bu nedenle bizi biz yapan,
toplumumuzu tamamlayan ortak deðerlere odaklanmalýyýz. Ayný zamanda
tarihin bize yüklediði misyonu yerine
getirmek üzere birlikte, þevkle bir geleceðe yönelmeliyiz.

T

Tam da bu kritik noktada Doðan
Grubu bir yýldýr önemli bir proje
üzerinde çalýþtýðýný açýkladý. Amaç,
ortak deðerlerimizin, müþtereklerimizin
yeniden gündeme getirilip konuþulmasý, hatýrlanmasý, önemsenmesi ve
geliþtirilmesi. Hürriyet Gazetesi
Kurban Bayramý'nda bu projenin ilk
adýmýný attý. Ve ülkemizin seçkin kiþileri, aydýnlarý, kanaat önderleri ile
"Nedir bizim müþtereklerimiz?"
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sorusuna aldýðý cevaplara kendi görüþlerimizi de ekleyerek katkýda bulunalým.
ORTAK PAYDALARIMIZ FAZLA
Projenin mimarlarýndan Doðan
Holding Yönetim Kurulu Baþkaný
Begümhan Doðan Faralyalý'ya göre,
içinde bulunduðumuz kutuplaþma ve
ayrýþmadan çýkýþ yolu, ortak deðerlerimizin farklýlýklarýmýzdan çok daha
fazla oluþu. Ortaklýklarýmýza sahip çýktýkça, farklýlýklarýmýzý da zenginlik
olarak görebilir ve ortak bir Türkiye
hayalinde buluþabiliriz.
Begümhan haným, 20 yýl yurdýþýnda
yaþamasýna, oradaki geliþmiþliði,
eðitimin kalitesini, demokrasiyi yerinde
gözlemlemiþ. Ne var ki, modernleþmenin ve geliþmenin yalnýzlýðý yenemediðini görerek, hep ülkesini özlemiþ
ve Türk olmakla gurur duymuþ. Doðu
ile Batý arasýnda önemli bir köprü olan
Türkiye'nin farklý bir model sunabileceðine gönülden inanmýþ.
ORTAK YAÞAM KÜLTÜRÜ
Yazar Taha Akyol ortak deðerlerimiz,
geçmiþte yaþadýðýmýz zenginlikler
olarak birlikte yaþama kültürümüzü,
bunun unsurlarý olan hoþgörü, karþýlýklý
anlayýþ ve saygý gibi deðerleri öne
çýkarýyor.
Eski Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr.
Ali Bardakoðlu, dinin özündeki ahlâký
yeniden keþfetmemiz gerektiðini belir-
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tiyor. Ve dini belli þekil ve ritüellere
indirgemek yerine adalet, dürüstlük,
hak yememe, yalan söylememe,
ötekine saygý, yardýmlaþma, kendisi
için istediðini kardeþi için de isteme
gibi temel erdemlerle birlikte anlamamýzý öneriyor. Ve dini siyasete,
ticarete bulaþtýrmama konusuna dikkati
çekiyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman "En
sýcak söz kalýplarý bizde var" derken
"Hayýrlý olsun"lara, "Allah kavuþtursun"lara, "Canýn sað olsun"lara gönderme yapýyor.
Hürriyet yazarý Ayþe Arman,
müþtereklerimiz olarak Atatürk'e
saygýyý en büyük ortak deðerimiz
sayýyor. Dostlarýmýzý, komþularýmýzý
ailemiz kadar önemsediðimizi belirtiyor. Yaþlýlara saygý ve merhamet bizde
her ülkeden daha fazla diyor. Abartýlý
þekilde konuksever olduðumuza
deðiniyor. "Allahaýsmarladýk" gibi
güzel bir uðurlamanýn baþka hiçbir
dilde karþýlýðý olmadýðýný söylüyor. Ve
ailenin ortak deðerimiz olduðunu
belirterek, "iyi ki öyledir" diyor.
Yine Hürriyet yazarý Ahmet Hakan
ortak deðerlerimizi þöyle sýralýyor:
Farklý bir aþk anlayýþýmýz vardýr. Ölesiye severiz ve "Geberiyorum aþktan"
deriz.
Hemen hepimiz Kemal Sunal'a güleriz.
Yardýmseverliðimizin sýnýrý yoktur.
Adres sorana, bilmesek de tarif ederiz
o adresi.

SEVGÝ DÜNYASI

Türkü anlamak için türkü dinlemek
gerekir. Her Türk'ün dönüp dolaþýp
geleceði yer Neþet Ertaþ türküleridir.
Baþka hiçbir millette yoktur, elin
adamýný baba yarýsý yapan kirvelik
rütbesi.
Filmde kötü adam rolünü oynayaný
sokakta görsek yuhalarýz, belki de
döveriz..
Tavlada yenilsek de hep yendiðimizi
sanýrýz..
Hemen hepimiz "Adý Yemen'dir"
türküsünü duyduðumuzda anýnda eþlik
ederiz, koro halinde katýlýrýz..
EÞÝT YURTTAÞLIK
Müzisyen-yazar-yönetmen olan Zülfü
Livaneli "Bizi biz kýlan ortak noktalarýmýza yeniden nasýl kavuþabiliriz?"
sorusunu sorduktan sonra þunlarý
söylüyor: "90'lý yýllardan beri üç kutuplu Türkiye tezini yüzlerce kez yazmýþ
bir insan olarak, þu anda Türkiye'nin
müþtereklerinin dibe vurmuþ olduðunu
görüyorum. Daðýlan bir imparatorluðun
Balkanlar'dan, Kafkasya'dan,
Ortadoðu'dan gelen ve birbirine hiç
benzemeyen insanlardan bir ulus yaratmaya çalýþtýk. Ve bir ara baþarýr gibi
olduk... Ama sonra dini, etnik, milliyetçi partiler kuruldu ve Türkiye'yi
böldüler... Bizi tekrar bütünleþtirecek
olan deðerler, gerçekten laik, gerçekten
demokratik, gerçekten hukukun üstünlüðüne sahip, etnik ve dini köken ayýrmadan her insana eþit anayasal yurttaþlýk hakký tanýyan bir çaðdaþ devlet,
toplum ve hukuk düzenidir... Atatürk
en büyük ortak paydamýzdýr. Atatürk'ü
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yok ederseniz Türkiye çöker.
Cumhuriyeti demokratikleþtirmek,
kurucularýmýzýn bizlere býraktýðý bir
görevdir. Ve asýl müþterekimiz budur."
SÖZ OLA KESE SAVAÞI
Yazar Doðan Hýzlan "Eðer farklý
düþüncelere tahammül eder, saygý gösterirsek, karþýmýzdaki de bizim farklý
düþüncemize saygý gösterir" diyor.
Türkiye'nin hem Doðu hem Batý
kültürüyle beslenen bir kültür zenginliðine sahip olduðunu söylüyor.
Deðerlerimiz, müþtereklerimiz
tartýþýlýrken özenli bir dil kullanýlmasýný, ama kýnayan, küçümseyen bir
dil olmamasýna dikkat çekiyor:
"Tatlý dil üzerine ne çok atasözümüz
vardýr. 'Tatlý dil yýlaný deliðinden
çýkarýr'. Yunus Emre'nin söylediði pýrlanta deðerindedir: 'Bu dünya cehennemini sekiz uçmað (cennet) ede bir söz'
'Söz ola kese savaþý'."
Acýlarý, sevinçleri paylaþmada da
üstümüze yoktur: "Biz acýyý da, mutluluðu da paylaþmayý biliriz. Bu açýdan
Batý'nýn benciliði ruhlarýmýza sýzmamýþtýr. Acýlara, savaþlara, göçlere,
darbelere karþý eþsiz bir direnç ve
dayanma gücümüz vardýr. Þair Gülten
Akýn ne yazmýþtý: "Kaç Eyüp þaþkýna
döner sabrýmýzdan."
Kýbrýslý Psikanalist Prof. Dr. Vamýk
Volkan "1950'lerde arkadaþtýk,
komþuyduk, beraberdik" diyor.
Amerika'da bir tarihçi ile "Ölümsüz
Atatürk" kitabýný yazmak için
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çalýþýrken, Ankara Üniversitesinden bir
profesör de kendilerine yardým eder.
Çok sonralarý onun bir kürt olduðunu
öðrenir.
Son on yýllarda Türkiye'de etnik ve
dinsel ayrýþmalarýn giderek arttýðýna
deðinen Vamýk Volkan, Türkiye'nin
geriye gidiþini þöyle deðerlendirir:
"Türkiye'de geriye gidip, eski
gelenekleri tekrar yaratma isteði geliþti.
Bunun için din bir politika âleti olarak
kullanýldý. Halkýn çoðu da kurulduðu
dönemden itibaren Türkiye
Cumhuriyeti'nin inançlý insanlara baský
yaptýðý fikri yaratýldý veya hiç olmazsa
abartýldý. Bir gruba maðdurluk aþýsý
yapýldý ve onlara bilinç dýþýndan, kendi
inançlarýnda olmayanlarý düþük görme
hakký verildi. Bu durum, herkesin her
gün farkýna vardýðý kimlik krizine yol
açtý."
DEMOKRATÝK VE
LAÝK CUMHURÝYET
Yazar ve gazeteci Fikret Bilâ
"Müþtereklerimizi Keþfedelim" baþlýklý
yazýsýnda, bu topraklarda bin yýl birlikte yaþayan bir toplumun sayýsýz ortak
deðeri ve onlarýn oluþturduðu kültürü
olduðunu söyledikten sonra þunlarý
yazýyor:
"Ancak 15 Temmuz kanlý darbe giriþimi bize demokrasimizin ve laik
cumhuriyetimizin en önemli ortak
deðerimiz olduðunu gösterdi. Birarada
barýþ ve huzur içinde yaþamamýzýn en
önemli güvencesinin demokratik, laik

cumhuriyetimiz ve bu deðerleri
içselleþtirmiþ olan halkýmýz olduðunu
tüm dünyaya kanýtlamýþ olduk."
Türkiye'yi de, halkýmýzý da birarada
tutan ve tutacak olan kültürdür.
"Büyük Atatürk'ün 'en büyük eserim'
dediði Türkiye Cumhuriyeti'ni
kurarken yaptýðý millet tanýmý bu sosyolojik gerçeðin anlatýmýdýr: 'Türkiye
Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk
Milleti denir' tanýmý etnik, ýrkçý deðil,
kültürel bir tanýmdýr."
"Atatürk ayný coðrafyada, ayný ya da
çok yakýn kültüre sahip olan Anadolu
halkýnýn ortak deðerlerine dayalý bir
millet tanýmý yapmýþtýr."
ÝKÝ BÝN ELLÝ
Dýþarýdan bakanlar bazen bizi bizden
iyi görebiliyorlar. Dünya liderlerine
danýþmanlýk yapan ünlü gelecek bilimci Ýsrail'li Prof. David Passig bunlardan
biri. "2050" kitabýnda Türkiye'nin ve
Dünyanýn geleceðini öngörmeye
çalýþarak þöyle diyor:
"Türk kültürüyle uzun süredir
ilgileniyorum. Türklerin tarihini
öðrendikçe, hem bilinen hem de gizli
kalmýþ yanlarý beni büyüledi. Sonuç
olarak Türkiye'nin 21. yüzyýl tarihinin,
kültüründe önemli bir yer tutacaðýný
anladým. Bu eðilimler Türkiye'nin 100
yýllýk bir uykudan sonra doðal görevine
geri döneceðini, bölgede büyük kuvvetleri dengelemesi gereken bir süper güç
haline geleceðini açýkca gösteriyor.
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Türkiye her zaman Doðuyla Batý,
radikallikle ýlýmlýlýk, dini fanatizmle
aktif demokrasi arasýnda dengeleyici
bir güç oldu. Türk vatandaþlarýnýn ve
liderlerinin, Türkiye'nin coðrafi ve
kültürel þartlarýnýn kendilerine verdiði
bu görevi devam ettirecek cesareti
göstereceklerini umut ediyorum.
TARÝHSEL MÝSYON
Prof. David Passig, tarihin yüklediði
bu görevin Türk insanýnýn genlerine
yazýldýðýný belirterek þu sözleri dile
getiriyor: "Türkiye, kanýnda akan süper
güç olma hissini yeniden yaþayacaktýr.
Sakinleri çevrelerindeki engellerin
farkýna vardýklarýnda, kendilerine ve
komþu milletlere çok büyük fayda
saðlayacaklar. Bir Ýsrail'li olarak
Türkiye'nin tarihteki görevini sorumlulukla yerine getireceðini ümit ediyorum. Ýsrail milleti ve komþularý kuvvetli, þeffaf ve anlayýþlý bir Türkiye'ye
gereksinim duyuyor. Ortadoðu ülkelerini gerçek ve uygulanabilir bir barýþ
anlaþmasýnda sadece Türkiye'nin birleþtirebileceðine inanýyorum.
"Avrupalýlarýn ve Amerikalýlarýn
bölge halklarýnýn kültürel farklarýný
anlamadýklarýný düþünüyorum. Ýki
tarafý ancak bölgenin tarihini ve binlerce yýl burada etkin olan ve olmaya
da devam eden dinleri anlayan biri
yakýnlaþtýrabilir. Türkiye, Ýsrail ve tüm
Arap ülkeleri için dileðim, Türkiye'nin
yeniden yükseliþinin beraberinde bol
lütuf ve dostluk getirmesidir. Bu büyük
milleti saygý ile selâmlýyorum."
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Gelecek bilimci David 21. yüzyýlda
göreceðimiz ekonomik ve siyasal güçlerin 20. yüzyýldan farklý olacaðýnýn
altýný çizerek, bu dört gücü Amerika,
Rusya, Türkiye ve Japonya olarak
sýralýyor.
DOÐU - BATI KÜLTÜR SENTEZÝ
Prof. David, Türkiye'nin hangi
nedenle Ortadoðu'da liderlik konumuna
yükseleceðine iliþkin gerçekçi bir açýklamada bulunuyor: "Asya ile
Avrupa'nýn birleþtiði yerdeki stratejik
konumu dolayýsýyla Türk kültürü, Batý
kültürüyle Doðu kültürünün özel bir
karýþýmýdýr. Modern Türkiye'nin büyük
bölümünü oluþturan Anadolu, Taþ
Devrinden beri hep uygarlýklar
barýndýrmýþ en eski bölgelerden biridir.
Türkiye, iki kýtada yer alýr ve Avrupa
ile Asya arasýnda köprü görevi görür.
20. yüzyýlýn baþýnda Türkiye, demokratik, laik ve hukuki bir cumhuriyettir.
ABD, Karadeniz'de Ruslara karþý meydan okuyabilmesi için Türkiye'ye
donanmasýný ve hava kuvvetlerini
geliþtirmesi için yardým edecek, uzay
çalýþmalarýna da destek çýkacak.
Öylece bölgedeki gücün Ýran veya
Ýsrail yerine Türkiye'de olmasýný tercih
edecekler. Nükleer silâhlara sahip
olmasý muhtemel bir Ýran, Ýsrail ve
Türkiye arasýndaki seçimlerini elbet ki
Türkiye'den yana yapacaklar. Arap
yarýmadasý yüzyýlýn ikinci on yýlýnda
sosyal ve siyasi geliþmelerine devam
ederken, Ortadoðudaki bazý devletler
güvenlikleri ve ekonomik geliþmeleri
için Türkiye'ye baðlý olacaklar."
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"Türkiye'nin bölgesel süper güç
rolünü üstlenme süreci 2020'lerde
hýzlanmaya baþlayacak. Bu arada
Türkiye Rusya ile ekonomik ve askeri
baðlantýlar kurabilir. Uyanan bölgesel
güçlerle iliþkiler hassaslýk, dikkat ve
zekâ gerektirir. Ýsrail'in coðrafyasý
Türkiye'ye karþý davranýþlarýnda tevazu
ve saygý göstermesini gerektiriyor."
"George Freidman, 21. yüzyýlda
Türkiye'nin Japonya ile birleþerek
ABD'nin o zaman kadar gelen
hakimiyetine karþý küresel bir güç oluþturacaðýný tahmin ediyor."
Prof. David 2050 kitabýnda þöyle bir
finali öngörüyor: "2050 yýlýnda Ankara,
Ýsrail'le, kendisini daha 100 yýl önce
denize dökmeye kararlý olan Arap
devletleri arasýnda imzalanacak
görkemli bir barýþ anlaþmasý törenine
ev sahipliði yapýyor."
TÜRK TÖRESÝ
Türk töresine ve tarihine baktýðýmýzda, bugünkü misyonunun ipuçlarýný
orada görebiliriz. Türk ailesi "baba
ailesi" olmasýna karþýn, kadýn- erkek
eþitliði vardýr. Hakan bile yönetirken
eþine, Hatun'a danýþýr. Kararlar birlikte
alýnýr. Ailede tek kadýn ve anne vardýr.
Eski Türklerde doðan çocuða hemen
isim konmazdý. Yetiþip büyümesi,
kendi gücünü ve hünerini gösterecek
bir duruma gelmesi beklenirdi. Ve ne
zaman yiðitliðini gösterir, deðerini
kanýtlarsa, o zaman yaptýðý þeye uygun

olarak, o yerin bilge kiþisi tarafýndan,
törenle kendisine bir isim verilirdi.
Ýsim insanýn kimlik kartýdýr. O nedenle
ismin hak edilmesi, ismin anlamý ile o
kiþinin niteliklerinin örtüþmesi gerekir.
Böyle güzel bir gelenek, insanlarý isim
almak için bir deðer üretmeye ve bir iþ
baþarmaya yönelteceði gibi, toplumun
da düzeyini yükseltir.
ORTANCA OÐUL
Türk töresinde aile temel alýndýðýndan, aile ocaðýnýn sönmemesi için
oðullara bazý görevler yüklenir. Miras
kurallarýna göre, baba yurdunda oturacak olan küçük oðul, evi ve topraðý
alýr. Sürüler ve eþya büyük kardeþe
kalýr. Ortanca kardeþ varsa, ona da
baba yadigarý bir kýlýç ile bir yay ve ok
kalýr. Ve onlara, yani ortanca oðlanlara
"adsýz" derler. Bu çocuklar babalarýnýn
kýlýcý bellerinde, yayý ellerinde ve oku
omuzlarýnda olarak törenle uðurlanýrlar.
Kendilerine oba, ana ve baba aramaya
çýkarlar.
Araþtýrmacý Von Müller bu konuya
deðinerek þöyle bir deðerlendirmede
bulunur: "Bu usûl Türklerde erkek çocuklarýnýn hayatýný kol ve kafa gücüyle
kazanmasý, büyük iþler baþarmasý, cesaret ve atýlganlýk sahibi olmasýný saðlamýþtýr. Selçuklularý ve Osmanlýlarý
büyük devlet yapan iþte bu adsýz’lardýr.
Bu töre ile Türkler, çocuklarýndan
birine Dünyaya açýlma, serüvenlere
atýlma ve giriþimlerde bulunma
olanaðýný vermiþtir. O yüzden ortanca
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oðul, bir bakýma ayrýcalýklý sayýlmýþtýr.
Onun üzerinden aile sorumluluðu alýnmýþ ama toplumun ve belki de insanlýðýn sorumluluðu omuzlarýna yüklenmiþtir. Sözün kýsasý ortanca oðul, tam
anlamýyla topluma adanmýþtýr. Onun
adsýz oluþu bile, herhangi bir aileye
deðil, tüm topluma ait oluþunu gösterir.
ÖZLENÝLEN VE SAKINILANLAR
Türk insaný neye özenir, hangi
erdemleri edinmeye çalýþýr ve hangi
davranýþlardan sakýnýp, kaçýnýr?
Kaþgarlý Mahmud'a göre, Türklerin
özendiði, sevip benimsediði erdemler
þunlar: Güzellik, sevimlilik, tatlýlýk
(güleryüz, tatlý dil), edep, büyükleri
aðýrlama, küçükleri ve zayýflarý koruma, sözünü tutma, sadelik, yiðitlik,
mertlik. Kýnanan ve uzak durulan
davranýþlar ise þunlar: Yalan, zulüm,
harislik, acelecilik, açgözlülük, cimrilik, hiddet, içkicilik, sözünden dönme,
inatçýlýk.
Eski Türk geleneklerinde aileden
törenle uðurlanan ve topluma adanan
"ortanca oðul" bugün de kendini yüce
ilkelerin hizmetine adayan "adsýz"
kahramanlar olarak önemini ve deðerini koruyor. Her devir kendi ihtiyacýna
uygun tipler yaratýr. Bugünün beklenen
insaný ise; gönlünü yýkayýp arýtmýþ,
öylece Yaradan'a yer yapmýþ,
baþkalarýnýn gönlünde de O'na yer yapmayý iþ edinmiþ "gönüleri" tipidir.
Günümüzde insanlýk ailesinin ortanca
oðlu olmaya en yatkýn ülke Türkiye.
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Tarihsel birikimi, coðrafi konumu ve
Anadolu Müslümanlýðý olarak kutsal
kitaplarýn doðru yorumu Türk
insanýnýn, kendini insanlýðýn esenliðine
adayarak Tanrýsal bir misyona hazýrlandýðýný gösterir.
Öyleyse Türk insaný Tanrýsal misyonun bilincinde olarak, bir gönülerleri
ordusu kurarak, deðiþen dünya içinde
"deðiþmeyen evrensel deðerlerin"
öncülüðünü ve sözcülüðünü yeniden
üstlenmek zorunda.
Çaðdaþ toplum düþünürleri, maddeci
Batý Uygarlýðýnýn çökmekte olduðunu
ve yerine göksel ölçüyü temel alan bir
kültürün doðacaðýný öngörmektedirler.
Tarihte umulmadýk çýkýþlar yapmakta
ün salmýþ olarak tanýnan Türkiye, bu
ölçüyle deðerlendirildiðinde, mutlu
yarýnlarýn öncülüðünü yüklenmiþ bir
ulus olarak görülmektedir.
Büyük sezgisiyle geleceði ve olacaðý
önceden gören Atatürk, 10. yýl nutkunda, Türkiye'nin çaðdaþ uygarlýk düzeyinin üstüne çýkacaðýný, geleceðin ufkunda yeni bir güneþ gibi doðacaðýný kesin
bir dille söyledikten sonra, üzerini çizdiði ve söylemediði þu satýrla bugüne
ve yarýna bir belge daha býrakýr:
"Bu sözlerimin gerçekleþtiði gün milletimden ve bütün insanlýktan ricam:
Beni hatýrlayýnýz!.."
Sözü bal edip de ne güzel söylemiþ
koca Yunus: "Gayrýdýr her milletten þu
bizim milletimiz!.."
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Dünya Bir Olgunlaþma Yeridir

Okuluna Sahip Çýk!..
Erol Yurderi

er insan yaþamýnda bir kere
olsun kendine þu soruyu sormuþtur. Niçin dünyadayýz?
Sonsuz olan evrende çok
küçük olan dünyamýz, þu anda
üzerinde, çeþitli bitkileri, böcekleri,
hayvanlarý ve milyarlarca insaný
barýndýrmaktadýr. Acaba dünya, çeþitli
varlýklarýn deneyim yaparak geliþtiði,
olgunlaþtýðý bir okul mu?

H

Evet, birçok öðretiden anlýyoruz ki,
dünyamýz bir okul ve bizler de bu
okula kayýt olmuþ öðrencileriz. Okulun
ders programý, varlýklarýn geliþimlerini
hýzlandýracak þekilde düzenlenmiþ.

Öðretmenleri ihtiyaca göre gönderilmiþ. Ýmtihanlarý ise, çetin. Ve ayrýca
bizlere, bu okuldan mezun olabilmemiz
için belirli bir olgunluða ulaþmamýzýn
þart olduðu söyleniyor.
Bir ruhsal bilgide: "Herkes olgunlaþmayý dünyada yapar. Olgunlaþmayanlar
tekrar imtihan edilecekler." "Dünyada
olgunlaþmayan insanlar aramýza gelemezler. Aramýza gelebilmek için olgunlaþmak þarttýr. Bu bir nizam, kaidedir
ki bozulmaz. Herkes ona Dünyada
ulaþýr" diyerek, olgunlaþma olayýna ve
bunun dünyada kazanýlacaðýna ve
ancak ondan sonra daha üst bir okulda
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okumaya hak kazanabileceðimize
dikkat çekilmektedir. Hemen aklýnýza
þu soru geliyor. Ýnsan bir kere dünyaya
gelerek olgunlaþabilir mi? Bunun
cevabý elbet ki hayýr olacaktýr. Çünkü
insanýn, dünya okulundan öðreneceklerini tamamlamasý ve istenilen olgunluða eriþebilmesi, dünyaya birçok defa
gelip gitmesini (enkarne olmasýný)
zorunlu kýlmaktadýr. Bu geliþ ve gidiþlerin sayýsý, yeterli olgunlaþmanýn
saðlanmasýna kadar devam eder.
Dünyaya doðan insan, okulun herhangi bir sýnýfýna kaydolmuþ bir öðrenci gibidir. Okulda öðreneceði derslerden baþarýlý veya baþarýsýz olmasý, kendini tanýmasýna ve farkýndalýðýna
baðlýdýr. Yaþamýnda karþýsýna çýkan
olaylar, karýþýklýklar ve zorluklar onun
için birer öðretidir. Ýnsan, þimdiye
kadar yeryüzüne gönderilmiþ olan ilâhi
kanunlarýn ýþýðýnda bütün bu tecrübeleri deðerlendirerek kendinin nerede olduðunu görebilir, gerekli içsel deðiþim
ve dönüþümünü yapabilir. Biliyoruz ki,
insanýn dünyadaki farkýndalýðýnýn arttýrmasý onun tekâmül etmesidir.
Dünyada olgunlaþmak, bir anlamda
da insanüstünü bulmaktýr. Ayný ruhsal
bilgi insanlarýn bu hedefe (insanüstüne)
ulaþabilmesi için, önce "iyi insan"
olmasý gerektiðini vurgulamakta ve iyi
insaný da þöyle tarif etmektedir: "Ýyi
insan olmak için iyiliði sevmek, yeniliði kabul etmek, çalýþmayý baþtacý
etmek lâzýmdýr. Ýyi insan, insanüstü
olur. Ýnsanüstü olan aramýza þimdiden
gelmiþ sayýlýr. Ýnsanüstünü bulunuz".
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Ayrýca varoluþ sebebinin de: "Ýnsanüstünü bulmak, birliðe kavuþmak, tek
düþünceyi elde etmek" olduðunu söylemektedir.
Yine ayný ruhsal bilgi, insanlarý yükselterek olgunluða, insanüstüne ve
sonuçta birliðe götürecek yolun, beþ
esaslý bir merdivenden geçtiðini söylemektedir. Bunlar; "Ýyilik, doðruluk,
çalýþmak, bilgi ve sevgi'dir." "Her yola,
her hedefe buradan ulaþýlýr" denmektedir. Bizi iyi insan olmaya götürecek bu
evrensel deðerleri kendimize ölçü
kabul edip günlük yaþantýmýzda uyguladýðýmýzda, hedefe çabuk ulaþmýþ oluruz.
Bugün dünyamýzýn ve insanlýðýn
içinde bulunduðu durum, herbirimizin
gördüðü gibi içler acýsýdýr. Okulumuz
ve üzerinde yaþayan herþey, yine insan
tarafýndan süratle yok edilmek üzeredir.
Yüce bir varlýk olduðu söylenen insan,
henüz uykudadýr. Kurtulmak ve kurtarmak için hiçbir çabasý yok!. Ama unutmayalým ki evrende bu okulun bir
sahibi var. Bizler ise, okulun gelip
geçici öðrencileriyiz. Ýnsanlýða, "Zaten
bir gün ya hep beraber olacaksýnýz, ya
hep beraber yok olacaksýnýz. Dost
olmaya, bir olmaya alýþýn" denilmiþtir.
Dünyamýzýn kurtuluþu ancak, uyanmýþ,
yükselmiþ ve olgunlaþarak birliðe
ulaþmýþ insanlarýn çokluðu ile olacaktýr.
Yüce Yaradan hepimize, çok geç
olmadan, dünya okulunu istenilen birliðe ve olgunluða ulaþarak bitirmemizi
nasib etsin!..
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Yaþam Dersleri
Derleyen: Nihal Gürsoy

"Yaþamýn içinde kaybettiðimiz hayat,
bilginin içinde kaybettiðimiz bilgelik nerede?"

T.S.Eliot

Burada sözü edilen yaþam dersleri, görkemli yaþamlarýnda rollerini ustalýkla
oynamýþ, hayatýn türlü hallerini yaþamýþ, bilge ve baþarýlý insanlarýn deneyimlerinden yazýlý kaynaklara dayanarak derlenen damýtýlmýþ hayat derslerini
içeriyor.
Hayatta, tüm hatalarý kendimiz yaparak öðrenecek vaktimiz yok. Baþkalarýndan
öðrendiklerimizle hata yapma payýmýzý küçültme þansýmýz var. Elbette sadece
okuyarak veya dinleyerek deðil, üzerinde derinlemesine düþünüp sindirerek.
Konfüçyüs'ün dediði gibi: "Düþünmeden öðrenmek faydasýz, öðrenmeden
düþünmek tehlikelidir."
Yaþamýmýz boyunca yükselmek, öncelikle gerçekten insan olmak çabasýyla
baþlar. Bunun için, önce doðru yaþam bilgilerini öðrenmeli, sonra yaþamalý,
daha sonra yaþadýklarýmýz üzerinde defalarca düþünmeliyiz. Bu sonuncu etap,
kiþinin kendi tecrübeleriyle baþkalarýndan öðrendiklerini biraraya getiren derin
bir kavrayýþ sürecidir. Bu öðrenme modeli, hayatý derin ve doðru bir þekilde
okuyarak yaþamanýn en iyi yoludur.
Bu yazýya, Arthur Miller'a atfedilen ancak teyit edilemeyen bir sözü de eklemek
istiyorum."Öðrenmenin de maliyeti vardýr:
Önceden öðrenenler indirimli fiyattan öðrenir,
Otoriteden öðrenenler özgürlük bedeliyle öðrenir,
Deneyerek öðrenenler etiket fiyatýndan öðrenir,
Hayattan öðrenenler gecikme zammýyla öðrenir,
Hayattan da öðrenemeyenler boþa gitmiþ hayatlarýyla öðrenirler."
Herkese, öyküsü yazýlmaya deðer bir hayat dileðiyle diyerek, yaþamlarýný olabildiðince iyi deðerlendirmiþ, hepimizin tanýdýðý kiþilerin hayat tecrübelerinden
elde ettikleri bazý ilkeleri, yazýlý kaynaklar aracýlýðýyla aktarýyorum.
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Thomas Edison
Thomas Alva Edison, Amerikalý mucit,
iþadamý. 1847 yýlýnda Ohio'da
doðdu.1931'de öldü. Dünyanýn en büyük
firmalarýndan General Elektrik'in kurucusu,
gramofon, kamera ve ampul gibi icatlarýyla
ünlü. Ýþitme engelli olmasýna raðmen, 12
yaþýnda ailesinin yanýnda iþ hayatýna atýldý.
Çalýþanlarýndan, on günde bir küçük bir
icada, altý ayda bir büyük icada imza
atmalarýný istedi. Binlerce patente sahip,
icatlarýný seri üretimlerle paraya çevirdi.
Birçok endüstrinin doðmasýna sebep oldu.
Bu yüzden modern dünyayý þekillendiren
insanlardan biri olarak tanýnýyor.
Diplomaya dayanmayan içgüdüsel ve
deneysel baþarýsý, ticari zekâsý, azimli
yapýsý ve sorunlarý icat çýkararak çözme
yeteneðiyle ders kitaplarýna giren bir
yaþam hikâyesi oldu.
Meþgul olmak ile amaçlý çalýþmak arasýndaki farký bilin. Meþgul olmanýz, gerçekten
çalýþýyor olmanýz anlamýna gelmez. Çalýþmanýn amacý bir þey üretmeniz ya da bir iþ
ortaya çýkarmanýzdýr. Bu iki amaçtan birine
ulaþmak için; amaca, planlý ve programlý
bir biçimde çalýþmaya, önseziye, zekâya ve
terlemeye ihtiyaç vardýr.
Þans, hazýrlýklý olduðunuz bir fýrsatla
karþýlaþmanýzdýr. Görünen o ki, hayatýn
bize sunduðu fýrsatlar, mevcut yeteneklerimizden çok daha fazla. Her zaman hatýrlamakta fayda var. Talih, genelde fýrsatla
hazýrlýðýn kesiþtiði yerde bulunur. En
büyük baþarýnýz, en zorlu çabanýzýn
karþýlýðýdýr.
Elektrik ampulü, beni en çok uðraþtýran
icadým oldu. En zorlu deneyleri býkmadan,
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usanmadan yapmam gerekti. Þahsen, hiçbir
zaman umutsuzluða kapýlmadým. Ancak iþ
arkadaþlarým için ayný þeyi söyleyemem.
Neleri yapmamak gerektiðini gördükçe,
neleri yapmak gerektiðini de görürsünüz.
Olumsuz sonuçlar, tam da istediðim
þeylerdir. Benim için olumlu sonuçlar
kadar deðerlidirler. Bir iþi en iyi þekilde
gerçekleþtiren icadý bulabilmek için, daha
önce bu iþi yapamayan cihazlarý bulmanýz
gerekebilir.
Gençleri mucit yetiþtirmek için ne yapmalý? Medeniyetin en önemli görevi, insanlara düþünmeyi öðretmektir. Okulun temel
amacý da bu olmalý. Bir çocuðun zihni
doðal olarak aktiftir. Yaptýðý egzersizler
sayesinde geliþir. Çocuklara hem bedenleri
hem de zihinleri için bolca egzersiz vermek
gerekir.
Eðitim sistemimizin temel sorunu, öðrencilere zihinsel esneklik tanýmamasýdýr.
Çocuklarýn beyinlerini bir kalýba sokmaya
çalýþýyoruz. Onlara, verilenleri kabul
etmesi için ýsrar ediyoruz. Eðitim sistemimiz, çocuklarýn mantýk yürütmesini
veya yeni bir þey düþünmesini teþvik
etmiyor. Aksine gözlemden daha çok,
ezbere önem veriyor.
Baþarýsýzlýk tembellikten, tembellik kibirden kaynaklanýr. Baþarýsýzlýk aslýnda bir
kibir meselesidir. Ýnsanlarýn çoðu çok çalýþmaz çünkü çaba sarf etmeden baþarýya
ulaþabileceðini sanýr. Bir sabah uyandýklarýnda kendilerini baþarmýþ bulacaklarýný
zannederler. Aslýnda düþündükleri yarý
yarýya doðrudur. Eninde sonunda bir gün
uykularýndan uyanacaklar, hepsi o kadar.
Bir amaca inandýðýnýzda kibri bir yana
býrakýn ve çalýþmaya baþlayýn. Deneme
üzerine deneme yapýn. Günün sonunda,
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baþarýlý iþin % 1'i ilham, %99' u terdir. Bu
nedenle dâhi sanýlan kiþi, genelde ev ödevini iyi çalýþmýþ, yetenekli bir insandan baþka
bir þey deðildir. Çoðu baþarýsýzlýðýn sebebi,
insanlarýn bir iþi yarým býraktýklarý anda
baþarýya ne kadar yakýn olduklarýnýn
farkýnda olmamalarýdýr.
Diðer Sözleri:
* Ýsraf, zarardan daha kötüdür.
Sorumluluk iddia eden her bireyin, israf
konusunda duyarlý olmasýnýn zamaný geldi.
* Güçlü düþünceler geliþtir ama kendi
düþüncelerinin esiri olma!
* Her insan yaptýklarýnýn ahlâki sorumluluðunu taþýmalýdýr.
Martin Luther King, Jr.
Martin Luther King, Jr. Amerikalý papaz,
insan haklarý aktivisti. Atlanta'da doðdu.
1968 yýlýnda suikasta kurban gitti. Irkçýlýða, adaletsizliðe, fakirliðe ve savaþa karþý
'barýþçýl baþkaldýrýnýn' simgesi. Üstün hitabet yeteneðiyle ünlü. Dünyaca meþhur, 'Bir
hayalim var' baþlýklý konuþmanýn sahibi.
Nobel Barýþ Ödülü'ne layýk görülmüþ en
genç insan. Siyahlarýn birçok siyasal hak
kazanmalarýný saðladý. Amerika'da her yýlýn
üçüncü Pazartesi günü Martin Luther King,
Jr. Günü olarak kutlanýyor.
"Her þey bittikten sonra, düþmanlarýmýzýn
sözlerini deðil, dostlarýmýzýn sessizliðini
hatýrlarýz." Vicdanýnýn gücüyle yürüyecek
cesaretin var mý?
Korku, 'Bu iþ güvenli mi?' diye sorar.
Menfaat, 'Bu iþin içinde çýkar var mý?' diye
sorar. Gösteriþ, 'Bu iþ popüler mi?' diye
sorar. Bazen sýrf vicdanýnýz doðru
olduðunu söylediði için, güvensiz, menfaat
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içermeyen ve popüler olmayan yolu seçmeniz gerekebilir.
Bugün baþkalarý için ne yaptýn? Bir
birey, bireyselliðin dar sýnýrlarýndan kurtulup, kendini insanlýðýn önemli endiþelerine adamadýðý sürece yaþamaya baþlamamýþ demektir. Her insan, hayatýnýn bir
noktasýnda karar vermek durumundadýr.
Fedakârlýðýn yaratýcý ýþýðýnda mý yürüyeceðim? Yoksa yýkýcý benliðin karanlýðýnda
mý? Yaþamýn size inatla sorduðu ve acilen
cevaplamanýz gereken soru þudur:
Baþkalarý için ne yapýyorsunuz?
Ýyi amaçlara kötü yollarla ulaþýlmaz.
Özgürlük için tutkuyla ve yorulmadan
çalýþmalýyýz. Ama davamýz boyunca ellerimizin temiz kaldýðýndan emin olmalýyýz.
Yalana, nefrete ve fesata hiçbir zaman
baþvurmamalýyýz. Asla gocunmamalýyýz.
Ýnsanlýðý sevginin gücü kurtaracak!
Sevginin gücünü, sevginin kurtarýcý gücünü
keþfetmeliyiz. Bunu baþarabildiðimiz
zaman içinde yaþadýðýmýz þu köhne
dünyayý, yepyeni bir dünyaya dönüþtürebileceðiz. Ýnsanlarý daha iyi birer birey
haline getirebileceðiz. Bunu yapabilmenin
tek yolu sevgidir!
Kötülerle iþbirliði yapmak, iyilere
kötülük yapmaktan farksýzdýr. Âdil
olmayan bir sistemi kabul edenler, sistemin
iþbirlikçileridir. Bu durumda ezilen de ezen
kadar kötüdür. Kötülükle iþbirliði yapmamak, iyilikle iþbirliði yapmak kadar önemli
bir ahlâki sorumluluktur. Ezilenler, hiçbir
zaman zalimlerin vicdanlarýnýn rahat nefes
almasýna izin vermemelidir. Din, her
insanýn kardeþinden sorumlu olduðunu
söyler. Adaletsizliði veya ayrýmcýlýðý
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mücadele etmeden kabul etmek, zalime
"yaptýðýnýn ahlâki olarak doðru olduðunu
söylemektir." Vicdanýnýn uyumasýna bir
þekilde izin vermek demektir. Bu durumda
ezilen, kardeþinin sorumluluðunu üstlenmemiþ demektir. Uysallýk, her ne kadar
kolay bir yol olsa da, ahlâki bir yol
deðildir. Korkak bir yoldur!
Diðer Sözleri:
* Sevgiye sýký sýký sarýlmaya karar
verdim. Nefret, taþýnmasý çok aðýr bir yük.
* Ýnanç, merdivenin tamamýný görmesen
de ilk adýmý atabilmektir
* Bir düþmaný dosta çevirebilecek tek
güç sevgidir.
* Sýrf güçlü olmak adýna elde edilen güç
ilgimi çekmiyor. Gücün ahlâki, doðru ve
iyi olanýyla ilgileniyorum.
Albert Einstein
Albert Einstein. Teorik fizikçi. Yahudi
asýllý Alman, Ýsviçre, Amerikan vatandaþý.
1879 yýlýnda Ulm þehrinde dünyaya geldi.
Okul yýllarý oldukça problemli geçti.
Kariyerine Ýsviçre'de bir patent ofisinde
baþladý. 300'den fazla makale yayýnladý.
Ýzafiyet teorisi ile fizik biliminde çýðýr açtý.
Atom enerjisinin kapýsýný araladý.1921
yýlýnda Nobel Fizik Ödülü'nü kazandý.
1933 yýlýnda Nazi Almanyasý'ndan kaçtý.
Uzun süre Amerika'da yaþadý. 1955 yýlýnda
öldü. Fizik dýþýnda, politika, din ve insan
haklarý gibi konularda da derin
düþünceleriyle tanýnýyor. "Yaþamýþ en zeki
insan" olarak anýlýyor.
"Sorunlar, onlarý yaratanlarýn mantýðýyla
çözülemez." Beyninizi bilgiyi taþýmak için
deðil, iþlemek için kullanýn.
(Ses hýzýnýn tam olarak kaç olduðunu
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bilmemesi üzerine: ) Bu tarz bilgileri hiçbir
þekilde aklýmda tutmuyorum. Kitaplarda
yazýlý zaten bunlar. Üniversite eðitimi,
ezberlemek deðildir. Zihninizi düþünmeye
hazýrlamak demektir.
Ýnsanlar baþarma cesaretini nasýl kaybediyor? Aslýnda herkes dâhidir. Önemli olan
amacýnýza yönelik azimle çalýþmaktýr. Ama
siz kalkýp bir balýðý, aðaca týrmanma
yeteneðine göre yargýlarsanýz, balýk da tüm
hayatýný, aptal olduðuna inanarak geçirir.
Din ve bilim, insanlýða faydalý olmak
için çatýþmak yerine anlaþmalýdýr. Din ve
bilim el eledir. Din olmadan bilim
yavandýr. Bilim olmadan din kördür. Bu
ikisinin birbirlerine ihtiyacý vardýr ve
amaçlarý birdir: Hakikati aramak.
Baþarýlý olmaya çalýþmak mý, Deðerli
olmaya çalýþmak mý? Baþarýlý olmaya çalýþmayýn, deðerli olmaya çalýþýn. Baþarýlý insan, çevresine verdiklerinden fazlasýný alýr.
Deðerli insan ise, aldýklarýndan fazlasýný
verir. Ýnsanýn gerçek deðeri, aldýklarýyla
deðil, verdikleriyle ölçülür. Baþarýlý olmaya
çalýþmaktansa deðerli olmaya çalýþýn.
Bilim insanlarý mutlu etmekte neden zorlanýyor? Uygulamalý bilimler bize zaman
kazandýrýyor ve hayatýmýzý kolaylaþtýrýyorlar, peki buna raðmen neden mutlu
olmamýzý saðlayamýyorlar? Cevabý basit:
Bilgilerimizi akýllýca kullanmanýn yollarýný
henüz bilmiyoruz. Bilimi savaþ sýrasýnda
birbirimizi öldürmek, zehirlemek ve sakat
býrakmak için kullanýyoruz. Barýþ zamanýnda ise telaþlý ve öngörülemez bir yaþam
sürmek için, ruhumuzu makinelerin kölesi
haline getirdik. Çoðu insan, monoton bir
düzende, ekmek parasý için sürekli
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kaygýlanýr halde çalýþýyor. Uygulamalý
bilimleri anlamanýz, insanlýða hayrýnýzýn
dokunmasý için yeterli deðil. Ýnsanlarýn ve
insanlýðýn geleceði için duyulan kaygý, tüm
teknolojik geliþimlerin temelini oluþturmalýdýr. Ýnsanlýðýn çözemediði 'iþgücü ve
ürünlerin daðýlýmý' sorunlarýný düþünmeliyiz. Aklýmýz insanlýk için bir berekete
dönüþmelidir, lânete deðil.
Ait olduðumuz bütün içindeki yerimizi
görecek þekilde bakýþ açýmýzý yeniden
düzenlemeliyiz. Ýnsan, evren ismini
verdiðimiz bütünün bir parçasýdýr. Evrende
belirli bir zamanda ve mekânda yaþar.
Ýnsan hayatýný, sanki kendisi, düþünceleri,
duygularý evrenin geri kalanýndan ayrýymýþ
gibi yaþar. Bu bilince sahip olmak, optik
bir yanýlgýdýr. Bu yanýlgý, bizler için bir
hapishanedir. Yaþantýmýzýn, kiþisel ihtiraslarýmýzla ve kendimize yakýn hissettiðimiz birkaç kiþiyle sýnýrlý kalmasýna
sebep olur. Yapmamýz gereken; sevgi çemberimizi, içinde yaþayan tüm canlýlar ve
doðanýn her türlü güzelliðini alacak þekilde
geniþletmek ve kendimizi bu hapishaneden
kurtarmaktýr. Böyle bir þeyi kimse tamamen baþaramaz. Ancak bunu denemek bile
sizi güvenli ve özgür kýlar.
Karmaþýk bir fikri yalýn bir mecazla
anlatýn. (Ýzafiyet teorisini en yalýn biçimde
anlatmasý istendiðinde verdiði cevap:) Bir
adam, güzel bir kýzla bir saat geçirse bu
ona bir dakika gibi gelir. Ayný adamý kýzgýn
bir sobanýn üzerinde bir dakika oturtsanýz,
bir dakika ona bir saat gibi gelir. Ýþte
izafiyet budur!
Ýnsan ne için yaþamalý? Konfor ve mutluluða hiçbir zaman bir amaç olarak bakmadým. Bana yol gösteren ve hayatýmý
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yaþama sevinciyle dolduran idealler,
hakikatin peþinde koþmak ve iyiliktir.
Diðer sözleri:
* Bu dünyadaki görevimiz, sevmek ve
hizmet etmektir. Bunlarý yerine
getirdiðimiz sürece, öteki dünyada ne olacaðýna dair endiþe etmemize gerek yok.
* Hayatý boyunca hep baþkalarýna yardým
eden, korkuyu aþmýþ, saldýrganlýk ve
küskünlük duygularýna yabancý olan insanlara çok saygý duydum. Bunlar, büyük
ahlâki liderlerin özellikleridir.
* Mutlu bir yaþam sürmek istiyorsan,
hayatýný bir amaca ada. Kiþilere ya da nesnelere deðil.
* Ýster çöpçü olsun, isterse bir üniversitenin dekaný herkesle ayný sadelik içinde
konuþurum.
* Sevgi, görev bilincinden daha iyi bir
öðretmendir.
* Otoriteye, düþünmeden saygý göstermek, hakikatin en büyük düþmanýdýr.
Ýnsanlýðýn, ortak bilgi havuzuna büyük
katkýlarda bulunan binlerce insan var.
Ancak burada birkaç tanesinin düþüncelerinin pek azýný paylaþabilmemize raðmen,
onlarýn amaçlarý uðruna nasýl azimle, canla
baþla çalýþtýklarýný, iyilik, doðruluk,
dürüstlük, doðru kullanýlan yararlý bilgi,
sevgi ve insana verdikleri deðer bakýmýndan ne kadar çok ortak yönleri olduðunun
farkýna vardýk. Ýnsanýn ve insanlýðýn
sorumluluðunu baþ tacý ederek sürdürdükleri yaþamlarýna ve hizmet etmekten duyduklarý mutluluða tanýklýk ettik.
Ýnsanlýk; yerel ve dar ufuklarý aþarak,
evrensel doðrularýn ve hakikatin peþinde
olanlarýn elinde yeþermeye ve büyümeye
devam edecektir.
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Sesin ve Müziðin Etkileri
M. Reþat Güner

eslerin ve müziðin üzerinizde ne
gibi etkiler meydana getirdiðine en
son ne zaman dikkat ettiniz? Her
birimiz o ya da bu ölçüde seslerle ve
müzikle iç içeyiz. Dýþ dünyayla iletiþim kurduðumuz en önemli duyularýmýzdan bir tanesi
iþitme duyumuz hiç þüphesiz. Bu duyu
sayesinde çevremizle iletiþim kurabiliyor, birbirimizi anlayabiliyor ve kendimizi seslerle
ifade ediyoruz. Þu an bu satýrlarý okurken bile
zihninizde sözcükleri duyuyor ve böylece
okuduklarýnýzdan bir anlam çýkartýyorsunuz.
Peki ya müzik? Müzik yaþamýmýzý nasýl etkiliyor? Ya da müziðin olumlu etkilerinden
yararlanmak hiç aklýmýza geliyor mu?

S

Ses ve müziðin çeþitli etkileriyle ilgili
araþtýrmalar geliþtikçe bu konunun ne kadar

önemli olduðu ve bu etkilerden bilinçli olarak
yararlanýldýðýnda yaþantýmýzda ne kadar
olumlu etkiler meydana getirebildiði gözler
önüne seriliyor. Ve bu etkileþim aslýnda çok
da somut. Çünkü müziðin zihnimizde ve
duygularýmýzda uyandýrdýðý etkiler bir yana
ses titreþimlerinin madde üzerindeki somut
etkileri artýk çok iyi bilinen bir konu. Yani
müzik yalnýzca kulak zarýmýz üzerinde deðil
bedenimizin her hücresi üzerinde çok çeþitli
türde etkiler meydana getirebiliyor.
Bunun nasýl olduðunu görmek isterseniz
müzik setinizin veya bilgisayarýnýzýn hoparlörüne yakýn bir yere içi su dolu plastik veya
kâðýt bir bardak koyup müziðin titreþimlerinin suyu nasýl hareket ettirdiðini izleyebilirsiniz. Eðer bu konuda daha da ileri git-
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mek isterseniz davul, darbuka ya da def gibi
gergin bir yüzey üzerine kum serpip müzik
setinizin bas sesleri çýkaran hoparlörünün
üzerine koyun. Özellikle uzun seslerden
oluþan bir müzik çalýn ve oluþan desenleri
hayranlýk içinde izleyin.

frekans ani biçimde baþ aðrýsýna ya da aþýrý
denge kaybýna yol açabilmekte, düþük
frekanslý sesler ise bedeni etki altýna alabilmekte, strese, kasýlmalara ve aðrýya yol
açabilmektedir.
Müziðin Etkileri

Þimdi, müziðin ve seslerin, büyük çoðunluðu sudan oluþan hücrelerimiz ve organlarýmýz üzerinde nasýl bir etki yaratabileceðini
düþünebiliyor musunuz? Titreþen sesler
çevremizdeki hava içerisinde gözümüzle
göremediðimiz titreþimsel desenler oluþturur
ve bu titreþimler harekete baðlý enerji alanlarý
yaratýr. Biz de bu enerjileri emeriz ve onlar da
bizim nefes alýþ veriþimizi, nabzýmýzý, kan
basýncýmýzý, kas gerginliðimizi, vücut sýcaklýðýmýzý ve diðer içsel ritimlerimizi yavaþ
yavaþ deðiþtirir. Ayrýca dalga türlerine ve
diðer özelliklerine baðlý olarak seslerin elektrik yükleyici ya da serbest býrakýcý etkileri
olabilmektedir. Bazý durumlarda sesler beyni
ve bedeni pozitif elektrikle yükler. Bazen de
yüksek sesli, ritimli bir müzik bize enerji
verir, gerilimlerimizi ya da aðrýlarýmýzý
maskeler ya da ortadan kaldýrýr. Sesler elbette
negatif etkilere de yol açabilir. Þehir gürültüleri baþýmýzý þiþirdiði gibi bedenimizdeki
enerjiyi de tüketebilir. Aþýrý gürültülü tiz bir

Pek çoðumuz ne gibi bir etkisi olduðunun
tamamýyla farkýnda olmadan müzik dinleriz.
Dinlediðimiz müzikler bazen uyarýcýdýr,
bazen rahatsýz edici, bazen de rahatlatýcý olabilir Tepkimiz her ne olursa olsun, dinlediðimiz müzikler üzerimizde ruhsal, zihinsel ve fiziksel etkiler yaratýr. Bunu çoðu
zaman farkýnda olmadan deneyimleriz. Þimdi
müziðin etkilerini çeþitli araþtýrmalara dayalý
olarak baþlýklar halinde ele almak istiyorum.
Müzik Beyin Dalgalarýný
Yavaþlatabilir ve Düzenleyebilir
Müziðin bu etkisi çok çeþitli deneyler ve
gözlemlerle kanýtlanmýþtýr. Beyin dalgalarý
hem müzik hem de kiþinin kendi çýkardýðý
seslerle deðiþtirilebilmektedir. Gündelik
bilinç halindeyken beynimiz saniyede 13 ila
20 titreþim hýzýna sahip olan "beta" dalgalarý
yaymaktadýr. Ancak gözlerimizi kapatýp
gevþemeye baþladýðýmýzda
bu dalgalar 13'ün altýna
düþer ve "alfa" ritmine
geçeriz. Rüya görmeye
baþladýðýmýz uyku durumunda bu dalgalar 8'in altýna
düþer ve o zaman da "teta"
olarak adlandýrýlan faza
geçmiþ oluruz. Teta dalgalarý
ayný zamanda derin meditasyon veya trans halleri
esnasýnda da gözlenebilir.
Çok derin uyku halinde ise
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0.5 ile 4 titreþim arasýnda deðiþen delta dalgalarý ortaya çýkar. Beyin dalgalarý ne kadar
yavaþlarsa kendimizi o kadar rahat, huzurlu
ve sakin hissederiz.
Belli türdeki müzikler veya özel olarak
dizayn edilmiþ sesler beyin dalgalarýný
yavaþlatýp rahatlamayý kolaylaþtýrabilmektedir. Çeþitli antropolojik araþtýrmalar müziðin
çaðlar boyunca bilinç halini deðiþtirmeye
yönelik amaçlarla kullanýlageldiðini göstermektedir. Hatta yakýn zamanlardaki araþtýrmalar antik dönemlerde deðiþik bilinç hallerini baþlatmaya yönelik müzik türlerinin
yanýsýra son derece sofistike akustik dizaynlarýn da keþfedilmiþ olduðunu göstermektedir.
Beyinle ilgili araþtýrmalar müziðin özellikle
beynin sað yarýküresine hitap ettiðini göstermektedir. Beynimizin sol yarýküresi genellikle mantýksal iþlevleri yerine getirirken sað
yarýküre daha çok sezgisel ve yaratýcý
aktivitelerle iliþkilidir. Ýþte bu yüzden evde,
iþte ya da okulda çalýnan müzik beynin sol
yarýküresiyle sezgisellikten sorumlu olan sað
yarýküresi arasýnda dinamik bir dengenin
oluþmasýný saðlayarak yaratýcýlýðý artýrýcý bir
rol oynayabilir. Eðer bir iþ yaparken dikkatinizin daðýlmaya baþladýðýný ve hayallere
daldýðýnýzý fark edersiniz on ya da on beþ
dakika kadar arka planda Mozart ya da Bach
gibi bestecilerin müziklerini veya barok
döneme ait bir müziði dinleyin. Bu zihninizin
tekrar yerine gelmesini ve dikkatinizi toparlamanýzý saðlayacaktýr.
Müzik Nefes Alýþveriþini Etkiler
Normal bir halde otururken dakikada yirmi
beþ ila otuz beþ kez arasý nefes alýp veririz.
Derin ve yavaþ nefes alýp vermek hem beden
hem de zihin için oldukça olumludur. Hafif
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ve hýzlý nefes alýp vermek ise yüzeysel ve
daðýnýk bir zihin haline yol açabilir. Bu
bakýmdan nefes ritmi ile zihinsel iþlevler
arasýnda çok yakýn bir baðlantý vardýr. Ayný
zamanda zihinsel durumumuz da nefes alýp
veriþimizi etkiler. Dinlediðimiz müzikler
içimizde farklý duygusal ve fiziksel etkiler
meydana getirdiði için nefes alýp verme
hýzýmýzý etkilerler. Örneðin yüksek volümde
çalan bir rock müziðini dinlerken gevþeyip
yavaþ biçimde nefes alýp vermeniz pek
mümkün deðildir. Ancak rahatlatýcý aðýr tempolu ve kaliteli bir müzik sizi çok olumlu bir
ruh haline getirebilir.
Müzik Kalp Atýþýný,
Nabzý ve Kan Basýncýný Etkiler
Müzik aynen solunumda olduðu gibi kalp
atýþý ve kan basýncý üzerinde de etkilidir.
Çünkü insan kalbi sese ve müziðe kolaylýkla
ayak uydurabilir. Nabzýmýz müzikle ilgili
frekans, tempo ve volüm gibi niteliklere tepki
verir ve sesin ritmine ayak uydurmak için
hýzlanýr ya da yavaþlar. Müzik ne kadar
hýzlýysa, kalbimiz o kadar hýzlý atar, müzik ne
kadar yavaþsa kalp de o kadar yavaþ atar.
Nefes alýþ veriþ hýzý gibi, daha düþük bir kalp
atýþý daha az fiziksel gerilim ve stres yaratýr,
zihni sakinleþtirir ve bedenin kendi kendisini
iyileþtirmesine yardýmcý olur. Müzik, doðal
bir kalp atýþ düzenleyicisidir.
Lousiana Eyalet Üniversitesi'nde yapýlan
bir araþtýrmada 24 gençten oluþan bir topluluða spor antrenmaný yaptýklarý esnada önce
hard rock dinletilmiþ. Bunun kalp atýþ
hýzlarýný daha fazla artýrdýðý ve antrenmanlarýnýn kalitesini düþürdüðü gözlenmiþ. Ancak
aðýr tempolu ve rahatlatýcý müzikler gençlerin
kalp atýþ hýzlarýný yavaþlattýðý ve daha uzun
süre antrenman yapabildikleri görülmüþ.
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Müzik kalp atýþýnýn yaný sýra kan basýncýný
da deðiþtirebilmektedir. Güney Carolina
Üniversitesi Halk Saðlýðý Okulu'nda görevli
olan Dr. Shirley Thompson aþýrý gürültünün
kan basýncýný yüzde on kadar artýrabileceðini
bildirmektedir. Bu etki elbette dolaylý
biçimde ortaya çýkmaktadýr. Bu konuyla ilgili
çeþitli araþtýrmalar aðýr tempolu müziklerin
sistolik kan basýncýný büyük oranda
düþürdüðünü göstermektedir.
Müzik Kas Gerilimini Azaltýr,
Beden Hareketlerini ve
Koordinasyonu Geliþtirir
Bedenimizdeki bütün kaslar iþitme siniriyle
iç kulaða baðlýdýr. Dolayýsýyla kas gücü,
esnekliði, yoðunluðu sesten ve titreþimlerden
etkilenmektedir. Bir aerobik sýnýfýndaki yetmiþ üniversite öðrencisi ile yapýlan bir çalýþmada araþtýrmacýlar müziðin bir yandan
deneklerin keyiflerini ve motivasyonlarýný
artýrýrken diðer yandan da güçlerini artýrdýðýný
ve hareketlerini daha koordine biçimde yönlendirebilme yeteneklerini geliþtirdiðini
keþfettiler. 1980'lerde Norveçli eðitimci Olav
Skille ciddi fiziksel ve zihinsel özürleri olan
çocuklarý tedavi etmek için müziði kullanmaya baþladý. Çocuklarýn seslerle karþý
karþýya býrakýldýðý özel bir ortam olan "müzik
banyosu"nu icat etti ve belli müziklerin kas
gerilimini azalttýðýný ve çocuklarý gevþettiðini
gördü. Skille'nin yöntemi "Vibroakustik
Terapi" adýyla Avrupa'nýn diðer bölgelerine de
yayýldý. Genellikle düþük frekanslý müzikler
sýrtýn alt bölgelerinde, kuyruk sokumunda,
baldýrlarda ve bacaklarda titreþim yaratmaktadýr. Frekans yükseldikçe etkisi daha çok
göðsün üst bölümlerinde, boyunda ve baþta
hissedilmektedir.
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Müzik Beden Isýsýný Etkiler
Bir kapý gýcýrtýsý, rüzgâr uðultusu ve diðer
ürkütücü sesler soðuk terler dökmenize ve
tüylerinizin diken diken olmasýna yol açabilir.
Özellikle filmlerde bu tür ses efektlerinden
oldukça etkili biçimde yararlanýlmaktadýr.
Film müzikleri ve filmlerde kullanýlan ses
efektleri filmdeki sahnelerin duygusal etkisini
artýrmada hayati bir rol oynar. Film izlerken
karþýnýzda yalnýzca görüntüler ve sesler vardýr
ve filmi izleyen kiþi bu verilerden yola
çýkarak kendi içinde hisler oluþturur.
Bütün sesler ve müzikler beden ýsýsýný,
dolayýsýyla da ýsý deðiþikliklerine uyum saðlama yeteneðimizi az da olsa deðiþtirmektedir.
Ünlü Rus besteci Igor Stravinsky bu konuyla
ilgili gözlemini "Vurmalý çalgýlar ve bas
kalorifer etkisi yapar." biçiminde dile
getirmektedir. Soðuk bir kýþ gününde özellikle güçlü vuruþlarý olan sýcak ve hoþ bir müzik
dinlemek ýsýnmanýza yardýmcý olacaktýr. Ama
yazýn sýcak günlerinde daha uçuk ve soyut bir
müzik sizi serinletebilir.
Müzik Endorfin Düzeyini Yükseltebilir
Beynin kendi uyku ilacý olan endorfin hormonu ile ilgili araþtýrmalar bu hormonun
aðrýyý azaltýp "doðal bir sarhoþluk" hali
yaratabileceðini göstermektedir. Müziðin
neþesinden ve zenginliðinden doðan iyileþtirici kimyasallar bedenin kendi yatýþtýrýcýlarýný
yaratmasýna ve baðýþýklýk sistemini
güçlendirmesine olanak tanýmaktadýr. 1996
yýlýnda, Teksas Austin'de müzikle ile ilgili
yapýlan bir araþtýrmanýn sonuçlarýna göre
doðum yaparken müzik dinleyen hamile
kadýnlarýn genellikle anesteziye ihtiyaç duymadýðý görülmüþtür. Doðal sarhoþluk ya da
keyif hali stresin ve acýnýn karþýsýndadýr ve
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bazen de bedeni hastalýklara karþý koruyan
lenfositlerin yani T hücrelerinin düzeyini
yükseltmektedir. Müziðin bedensel saðlýk
üzerindeki etkileri çok eski çaðlardan beri
bilinmektedir. Antik þifa merkezlerinde müziðin iyileþtirici etkilerinden hem psikolojik
hem de fizyolojik rahatsýzlýklarýn giderilmesinde yararlanýlmaktaydý.
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zihinde canlandýrma ve nesneler arasýndaki
farklýlýklarý ayýrt etme yeteneklerini geliþtirebilmektedir. Diðer bir deyiþle, müzik çevremizi algýlayýþýmýzý etkilemektedir. Bu anlamda müzik sesten yapýlmýþ bir duvar kâðýdýna
benzemektedir. Ortamýmýzý daha ferah, daha
geniþ ve daha þýk yapabilir.
Müzik Zaman Algýmýzý Deðiþtirir

Müzik, Strese Baðlý
Hormonlarý Düzenleyebilir
Anestezi uzmanlarý rahatlatýcý müzikler
dinleyen kiþilerin kanýndaki stres hormonlarýnýn düzeyinin büyük ölçüde düþtüðünü,
bazý durumlarda ilaç alýmýnýn bile
gerekmediðini söylemektedirler. Bu etkiyi
kendi yaþamýmýzda pek çok kez gözlemlemiþizdir.
Bütün bu fizyolojik etkilerinden dolayý
müzik baðýþýklýk sistemini de güçlendirmekte,
hastalýklara karþý direnci artýrmaktadýr.
Müzik Üç Boyutlu Algýmýzý Etkiler
Çeþitli araþtýrmalarýn sonuçlarýna göre belli
müzikler beynin fiziksel dünyayý algýlama,

Müziði zihnimizi yavaþlatmak ya da hýzlandýrmak için kullanabiliriz. Hýzlý, tekrara
dayanan ve marþ gibi müzikler hýzýmýzý
artýrabilir. Klasik ya da Barok müzikler daha
düzenli davranýþlara yol açar. Çok romantik
ve New Age türü müzikler stresli bir atmosferi yumuþatmaya yardýmcý olur. Bazý müzikler belli durumlarda zamanýn durmuþ olduðu
hissini verebilir.
Müzik Hafýzayý ve
Öðrenmeyi Güçlendirebilir
Belli tür müzikler kiþiye göre deðiþmekle
birlikte konsantrasyonu artýrarak öðrenmeyi
kolaylaþtýrabilmektedir. Arka planda Mozart
ya da Bach gibi hafif ve aðýr tempolu müzikler çalmak bazý kiþilerin daha uzun süre konsantre olmasýný saðlayabilmektedir. Çalýþýrken
özellikle barok müzik dinlemek yazýlarý, þiirleri ve yabancý dildeki sözcükleri ezberleme
yeteneðini artýrabilmektedir. Bulgar asýllý Dr.
Georgi Lozanov'un hýzlý öðrenme yönteminde
müzik oldukça önemli bir rol oynamaktadýr.
Lozanov'un geliþtirmiþ olduðu "telkin bilim"
yöntemiyle örneðin bir yabancý dili çok kýsa
sürede öðrenmek mümkün olabilmektedir. Ve
bu tekniðin en önemli bileþenlerinden biri de
müziktir. Lozanov bu çalýþmalar esnasýnda
arka planda belli müzik parçalarýný kullanmaktadýr.
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Müziðin Daha Süptil Yönleri
Burada sýraladýðým etkiler konunun yalnýzca küçük bir kýsmýný oluþturuyor. Bu konuyla
ilgili yazýlabilecek daha pek çok þey var.
"Müzik ruhun gýdasýdýr." sözünü hepimiz
duymuþuzdur. Gerçekten de müzik tüm güzel
sanatlar içerisinde en soyut olanýdýr. Çünkü
doðrudan doðruya duygularýmýza ve ruhumuza hitap eder. Deðiþik müziklerin
üzerinizde meydana getirdiði etkileri bazen
sözcüklerle açýklayamazsýnýz. Çünkü müziðin
fiziksel etkilerinin yaný sýra normal duyularla
algýlanamayan ancak hissedilebilen süptil bir
etkisi de vardýr. Duyular dýþý yeteneklere
sahip kiþiler özellikle canlý icra edilen müziðin güçlü bir enerjiye sahip olduðunu ifade
etmektedirler. Müziðin bu etkisi enerji
alanýmýz (aura) üzerinde çeþitli etkileþimlere
yol açmakta ve bizler de bundan etkilenmekteyiz. Sesin görünen ve bilinen etkilerinin
yaný sýra duyularla algýlanmayan pek çok
etkilerinin var olduðu özellikle eski kültürler
tarafýndan çok iyi bilinen bir gerçekti. Ve
belki de müzik böylesine sýradan hale gelmeden önce özel etkiler meydana getirmek için
kullanýlýyordu. Nitekim buna ait pek çok
araþtýrmalar sesin ve müziðin olaðandýþý
bilinç hallerini baþlatmak ve elde etmek için
yoðun biçimde kullanýldýðýný göstermektedir.
Günümüzde bu amaçla dizayn edilmiþ
çeþitli ses ve müzik CD'leri var ve bunlardan
bazýlarý gerçekten çok baþarýlý. Bu sesleri dinlediðinizde kolayca mediatif bir hâl içerisine
girebiliyor ve bunu sürdürebiliyorsunuz.
Kýsacasý müzik, yaþamýmýzýn ayrýlmaz bir
parçasý. Bir müzisyen olarak sizlere önerim
mümkün olduðunca yüksek kaliteli müzikleri
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dinlemenizdir. Elbette yerine göre her tür
müzik dinlenebilir. Ancak barok ve klasik
dönem müziklerinin yansýttýðý tesirler hem
beyniniz hem de ruhunuz üzerinde çok olumlu etkiler oluþturmaktadýr. Çünkü bu müzikler
her yönüyle doðanýn ve evrenin uyumunu
yansýtmaktadýr. Bundan dolayý da yaydýklarý
etkiler bilincinizi yükseltici niteliktedir.
Böylesi kaliteli müzikler bestelemiþ pek çok
ünlü besteci vardýr. Ben özellikle
Bach,Vivaldi, Handel, Telemann, Scarlatti ve
Mozart gibi bestecilerin eserlerini dinlemenizi
öneririm. Çaðýmýza yakýn bestecilerden
Debussy ve Ravel'in eserleri de oldukça yüksek düzeyli etkiler taþýmaktadýr. Klasik müzik
dinlemeye aþina olmayanlar baþlangýçta bunlarý dinlemekte güçlük çekebilir. Bu müzikleri
önce arka planda çalarak iþe baþlayýn.
Zamanla alýþtýðýnýzý ve sizi çok rahatlattýðýný
fark edeceksiniz. Bunlarýn yaný sýra New Age
türü müziklerin bazýlarý da oldukça rahatlatýcý
etkiler taþýmaktadýr. Zamanla hangi müziklerin sizde ne gibi etkiler meydana getirdiðini
kendi kendinize deneyerek anlayabilirsiniz.
Müziði kendi ruh halinizi deðiþtirmek ve kontrol etmek için kasýtlý olarak kullanmaya
baþladýðýnýzda sizin için çok yararlý bir araç
haline dönüþebilir.
Son notum anne babalara… Ýçinde
yaþadýðýmýz ortamda biraz zor olsa da ne olur
çocuklarýnýzý kaliteli müzik dinlemeye alýþtýrmak için elinizden geleni yapýn. Çünkü bu,
onlarýn gelecekteki yaþamlarýný çok olumlu
yönde etkileyecektir. Özellikle bebek yaþlarda
çocuðu olanlar doðduðu andan itibaren
bebeklerinin odasýnda klasik müzik çalabilirler. Hamile anneler ise daha doðmadan
bebeklerine klasik müzik dinletmeye baþlayabilirler. Çünkü bebekler anne karnýnda 4.5
aylýk olunca duyabilmeye baþlarlar.
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M. Reþat Güner:
1966 yýlýnda Ýzmir'de doðdu. 1977 yýlýnda Ýzmir
Devlet Konservatuvarý'na girdi. 1987 yýlýnda Dokuz
Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'ndan mezun
oldu. Ayný yýl Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý'nda fagot
sanatçýsý olarak çalýþmaya baþladý.
1987 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet
Konservatuvarý'ndan mezun oldu. Ýnsan bilinci ve insan
zihnine yönelik ilgisi nedeniyle üniversite yýllarýnda
felsefi ve bilimsel alanda çeþitli araþtýrmalar yapmaya
yöneldi. Müzikle olan ilgisini boþ zamanlarýmda çeþitli
tarzda beste ve düzenleme çalýþmalarý yaparak
sürdürürken Eylül 2014 itibarýyla Ýzmir Devlet Senfoni
Orkestrasýndaki görevinden emekliye ayrýldý.
1990 yýlýnda Ýzmir Ruhsal Araþtýrmalar Derneði'nin
kurucu üyeleri arasýnda yer aldý. 1991 yýlýndan bugüne dek zihin, ruhsallýk ve insan bilinciyle
ilgili çeþitli konularda birçok konferanslar ve seminerler verdi, uygulamalý atölye çalýþmalarý
yaptý, makaleler yazdý.
1996 yýlýnda ruhsal ve kiþisel geliþim alanýnda kitaplar yayýnlamak amacýyla kurulan Ege
Meta Yayýnlarý'nýn kurucularý arasýnda yer aldý ve bu yayýnevinden çýkan pek çok kitabýn editörlüðünü yaptý.
2003 yýlýnda zihinsel geliþim ve deðiþim teknolojileri üzerine çeþitli çalýþmalar yapmaya
baþladý.
2004 yýlýnda NLP ile tanýþtý ve ayný yýl NLP Master Practitioner sertifikasýný aldý.
2005 yýlýnda Dr. Janet Cunningham ve Dr. Jeffrey Ryan'dan Regresyon Uzmanlýðý eðitimi
aldý. 2008 yýlýnda International Board for Regression Therapy (IBRT) onaylý regresyon terapistliði sertifikasý aldý.
2006 yýlýnda Ýntegral Bütünsel Geliþim Merkezi'nin kurulmasýna öncülük etti.
2007 yýlýnda kýsa adý EARTh olan "Avrupa Regresyon Terapistleri Birliði"ne üye oldu. Bu
kurumun düzenlediði çeþitli kurs ve workshoplara katýldý. Bu çalýþmalar vesilesiyle Roger
Woolger ve Hans Ten Dam'la tanýþtý ve onlarýn çeþitli workshoplarýna katýldý.
Geçtiðimiz yýllarda, verdiði çok sayýda seminer ve kiþisel geliþime yönelik atölye çalýþmalarýnýn yanýsýra her meslekten bireylerle stres kontrolü, zihinsel sakinlik, içsel deðiþim ve
performansýn artýrýlmasý üzerine 2500'den fazla bireysel çalýþma yaptý.
Ýzmir Ruhsal Araþtýrmalar Derneði'ne uzun bir dönem baþkanlýk yaptý. MTÝAD ve Bilyay
üyesidir. M. Reþat Güner, Doða Bütünsel Geliþim Merkezi'nde çeþitli seminerler vermekte, NLP
ve Regresyon Uzmanlýðý alanýnda bireysel çalýþmalar yapmakta, yeni seminer programlarý
geliþtirmekte, insan bilinci, ruhsallýk ve zihinsel deðiþim teknolojileri ile ilgili çalýþmalarýný çok
yönlü olarak sürdürmektedir. Tülin Etyemez Schimberg ile birlikte regresyon eðitimlerini
düzenlediði Unicorn Dönüþümsel Çalýþmalar'ýn kurucusu ve eðitmenidir.
Yayýnlanmýþ Eserleri:
Okültizm, Tarih Boyunca Gizli Bilimler, 1996, Ege Meta Yayýnlarý.
Ýlkeleri ve Uygulamalarýyla Kendi Kendine Telkin, (Derleme) 2004, Ege Meta Yayýnlarý.
Bedensel ve Zihinsel Gevþeme Teknikleri, 2006, Ege Meta Yayýnlarý.
Yönlendirmeli Gevþeme Uygulamasý, Audio CD, 2009, Ege Meta Yayýnlarý.
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Mutluluk Endeksi
Nick Marks, TED Konuþmasý
Çeviren: Ýdil Bilgiç Alpaslan, Gözden geçiren: Osman Oðuz Ahsen

Nick Marks baðýmsýz bir politika danýþmaný, konuþmacý, istatistikçi ve yazardýr.
Kendisinin bulduðu ve üzerinde çalýþtýðý bir terim olan "Mutlu Gezegen Endeksi", iyi
yaþanan hayatlarýn gezegenimize pahalýya mal olmayacaðý bir gelecek için
sürdürülebilir iyiliðin ve mutluluðun ölçüsüdür.

M

artin Luther King sivil haklar
hareketine ilham olduðunda, 'Bir
kâbusum var' dememiþti. 'Bir hayalim var' demiþti. Benim de bir
hayalim var. Geleceðin bir kâbus olacaðýný
düþünmeyi býrakabileceðimize dair bir hayalim var. Bu zor olacak çünkü son zamanlardaki kýyamet filmlerinin en önemlilerini göz
önüne alýrsanýz, çoðunluðu insanlýðýn geleceðini felaket olarak gösteriyor. Bence bu
film, 'The Road' son zamanlarýn izlemesi en

zor filmlerinden biri. Çok güzel bir film ama
her þey ýssýz, her þey ölü. Sadece hayatta
kalmaya çalýþan, bu yolda yürüyen bir baba
ve oðul. Benim de parçasý olduðum çevre
hareketi, geleceðe dair bu hayalin ortaya çýkmasýna suç ortaklýðý etmiþtir.
Çok uzun süredir, neler olacaðýna dair
kâbus gibi bir gelecek hayali satýyoruz. En
kötü senaryoya odaklandýk. Sorunlara odaklandýk. Ama çözümleri yeterince düþünmedik.
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Þöyle diyebiliriz, insanlarýn dikkatini çekmek
için korkuyu kullandýk. Herhangi bir psikoloðun da söyleyeceði gibi, organizmanýn
korku hissi kaçýþ mekanizmasýna baðlýdýr. Bir
hayvan korktuðunda ortaya çýkan -bir geyiði
düþünün- savaþ ve kaçma mekanizmasýnýn
parçasýdýr. Bir geyik kaçmaya hazýrken çok,
çok hareketsiz bir þekilde donar. Bence insanlardan bizim çevresel bozulma ve iklim
deðiþikliði gündemimize destek vermelerini
istediðimizde de tam olarak bunu yapýyoruz.
Korkuyu kullandýðýmýz için, insanlar donuyor
ve kaçýyorlar. Bence çevre hareketinin
büyümesi ve ilerlemenin ne demek olduðuna
dair düþünmeye baþlamasý gerekiyor.
Ýnsan topluluðunu geliþtirmek neye benzerdi? Bence karsýlaþtýðýmýz problemlerden biri,
piyasada hâkimiyet kurmuþ kiþilerin ilerlemenin ne olduðuna dair bir finansal tanýmlama yapýyor olmalarý. Ýlerlemeyi ekonomiye
baðlýyorlar. Bir þekilde eðer doðru rakamlar
yukarý yönlü olursa, ister hisse senedi
piyasasýnda ister GSYIH'da veya ekonomik
büyüme alanýnda daha iyiye gideceðimize,
hayatýn bir þekilde daha iyi olacaðýna dair
yorumlar yapýyorlar. Daha fazlanýn daha iyi
olduðu insanlardaki korku yerine açgözlülüðe
çekici geliyor. Hadi ama! Batý dünyasýnda,
her þeye yeterince sahibiz. Belki dünyanýn
bazý kýsýmlarý deðil ama biz yeterli þeye
sahibiz. Uzun zamandýr biliyoruz ki bu, uluslarýn refahýnýn iyi bir ölçüsü deðil. Aslýnda,
ulusal muhasebe sistemimizin mimari olan
Simon Kuznets 1930'larda þöyle demiþtir:
"Bir ülkenin refahý, ulusal gelirlerinden
çýkarýlamaz." Ancak biz üretime ve mal üretmeye sýký sýký dayanan bir ulusal muhasebe
sistemi yarattýk. Gerçekten de, bu muhtemelen tarihi bir þey ve zamanýný doldurdu. Ýkinci
Dünya Savaþý'nda, birçok þey üretmemiz
gerekti. Gerçekten de belli tür mallarýn üretiminde o kadar baþarýlýydýk ki, Avrupa'nýn
büyük kýsmýný harap ettik ve sonrasýnda da
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yeniden inþa etmek zorunda kaldýk.
Dolayýsýyla ulusal muhasebe sistemimiz
üretebildiklerimize baðlý hale geldi.
Ancak 1968 ile birlikte, Robert Kennedy
isimli hayalci adam sonu kötü olacak baþkanlýk kampanyasýnýn baþýnda, þimdiye dek
gayrisafi milli hâsýlaya yönelik yapýlmýþ en
akýcý eleþtiriyi getirdi. Konuþmasýný ise þöyle
bitirdi: "Gayrisafi milli hâsýla yaþamý deðerli
kýlanlar dýþýndaki her þeyi ölçer." Bu ne kadar
çýlgýnca? Bizim geliþme ölçümüz, toplumdaki
ilerlemenin en baskýn ölçütü sadece, yaþamý
deðerli kýlanlar dýþýnda kalanlarý mý ölçüyor?
Ýnanýyorum ki, eðer Kennedy bugün yaþýyor
olsaydý, benim gibi istatistikçilerden dýþarý
çýkýp yaþamý neyin deðerli kýldýðýný bulmamýzý isterdi. Bizden, ulusal muhasebe sistemimizi, sosyal adalet, sürdürülebilirlik ve
insanlarýn refahý gibi daha önemli kavramlara
dayanarak yeniden þekilendirmemizi isterdi.
Aslýnda sosyal bilimciler çoktan dýþarý çýktýlar ve bu sorularý dünyanýn her yerinde sordular. Bunlar küresel çaptaki bir anketten.
Ýnsanlara, ne istediklerini soruyor. Beklendiði
üzere, dünyanýn her yanýndaki insanlar istedikleri þeyin kendileri, aileleri, çocuklarý,
baðlý olduklarý topluluklarý için mutluluk
olduðunu söylüyor. Tamam, paranýn da önemli olduðunu düþünüyorlar. Para orada ama
mutluluk kadar önemli deðil, sevgi kadar da
önemli deðil. Hepimizin þu hayatta sevmeye
ve sevilmeye ihtiyacýmýz var. Para, saðlýk
kadar da önemli deðil. Saðlýklý olmak ve dolu
dolu bir hayat yasamak istiyoruz. Bunlar
doðal, insani özlemler gibi görünüyor. Ýstatistikçiler neden bunlarý ölçmüyor? Uluslarýn
geliþimi dediðimizde neden biraz önceki kavramlar yerine, ne kadar mala sahip olduðumuzu düþünüyoruz? Gerçekten de, bu benim
yetiþkinliðim boyunca yaptýðým þey. Mutluluðu nasýl ölçeriz, refahý nasýl ölçeriz, bunlarý
çevresel limitler içerisinde nasýl yaparýz?
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Benim çalýþtýðým New Economics Foundation (Yeni Ekonomi Vakfý) adlý kurumda,
Happy Planet Index (Mutlu Gezegen
Endeksi) dediðimiz bir þey yarattýk; çünkü
insanlar ve gezegenin mutlu olmasý gerektiðini düþünüyoruz. Neden bunu gösteren bir
geliþmiþlik ölçütü yaratmýyoruz? Yaptýðýmýz
þey, söylediðimiz þey, bir ulusun baþarýsý en
nihayetinde vatandaþlarý için mutlu ve saðlýklý
yaþamlar üretmekte ne kadar baþarýlý olduðu
ile ilgilidir. Dünya üzerindeki her ulusun
hedefi bu olmalýdýr. Ancak bu konuda önemli
bir girdi var ki bu da dünya kaynaklarýnýn ne
kadarýný kullandýðýmýzdýr. Sadece bir gezegenimiz var. Hepimiz onu paylaþmak zorundayýz. Nihai kýt kaynak, paylaþtýðýmýz bu
gezegendir. Ekonomi bilimi, kýt kaynaklar
konusuyla yakýndan ilgilidir. Arzu edilen bir
çýktýya dönüþtürülmek istenen kýt bir kaynak
olduðunda, verimlilik kavramýyla düþünür.
Paramýzýn karþýlýðýný ne kadar aldýðýmýzý
düþünür. MPE, gezegensel kaynak kullanýmýmýza karþýn ne kadar refah elde
ettiðimize dair bir ölçüttür. Bu bir verimlilik
ölçütüdür. Bunu size göstermenin muhtemelen en kolay yolu, sizlere bu grafiði göstermek olabilir.
Grafiðin yatay ekseninde "ekolojik iz" var.
Bu, ne kadar kaynak kullandýðýmýzý ve dünyaya ne kadar baský yaptýðýmýzý gösteriyor.
Bunun artmasý, kötüye iþaret ediyor. Dikey
eksende ise "mutlu yaþam yýllarý" adlý bir
ölçüt var. Uluslarýn refahýyla ilgili. Mutluluða
göre ayarlanmýþ beklenen yaþam süresi gibi
düþünülebilir. Uluslardaki yaþamlarýn nitelik
ve niceliði gibi. Orada gördüðünüz sarý nokta
ise, küresel ortalama. Þimdi, bu küresel ortalamanýn çevresinde büyük bir uluslar dizisi
var. Grafiðin sað üst köþesine doðru olan
ülkeler, oldukça iyi giden ve refah üreten
ülkeler ama o noktaya varmak için gezegenin
kaynaklarýný yoðun þekilde kullanýyorlar. O
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üçgenle gösterilenler ABD ve diðer Batý
ülkeleri, aslýnda bir kýsým Körfez ülkeleri de
burada yer alýyor. Tam tersine, grafiðin sol alt
köþesinde ise çok fazla refah üretemeyen
ülkeler var - örneðin, Sahra çölünün güneyindeki ülkeler. Hobbes'in deyimiyle, oralarda
yaþam kýsa ve insanlýktan uzak. Bu ülkelerin
çoðunda ortalama yaþam beklentisi, sadece 40
sene. Dünyanýn bu kýsmýnda sýtma ve AIDS
birçok insaný öldürüyor.
Þimdi de iyi haberler! Yukarýdaki bazý
ülkeler, sarý üçgenler, küresel ortalamadan
daha iyiler ve grafiðin sol üst köþesine doðru
gidiyorlar. Bu, özlemlerimizi dile getiren bir
grafik. Sol üst köþede, iyi yaþamlarýn
dünyaya pahalýya mal olmadýðý yerde olmak
istiyoruz. Bunlar Latin Amerika ülkeleri.
Yukarýda tek baþýna duran ülke benim daha
önce hiç gitmediðim bir yer. Belki bazýlarýnýz
orada bulunmuþtur. Kosta Rika. Kosta
Rika’da ortalama yaþam beklentisi 78,5 sene.
Bu, ABD'dekinden bile daha uzun. Gallup'un
en son dünya anketine göre, dünyadaki en
mutlu milletler, Ýsviçre ve Danimarka'da
yaþayanlardan bile daha mutlular. En mutlu
yer. Bunu, Batý dünyasýnda tipik olarak kullanýlan kaynaklarýn sadece dörtte birini kullanarak yapýyorlar.
Orada neler oluyor? Kosta Rika'da neler
oluyor? Dataya bakalým. Elektriklerinin
%99'u, yenilenebilir kaynaklardan geliyor.
Hükümetleri 2021 yýlýnda karbon nötr olmaya
söz veren ilk hükümetlerden biri. Ordularýný,
1949'da laðvettiler. 1949! Sosyal programlara
yatýrým yaptýlar, saðlýk ve eðitim gibi. Latin
Amerika'daki ve dünyadaki en yüksek okuryazarlýk oranlarýndan birine sahipler. Ayrýca o
Latin kanýna sahipler, deðil mi? Sosyal
baðlýlýða sahipler. (kahkahalar) Muhtemelen
buradaki zorluk - düþünmeye baþlamamýz
gereken þey - geleceðin Kuzey Amerikalý
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olmayabileceði, Batý Avrupalý olmayabileceði. Gelecek Latin Amerikalý olabilir.
Gerçekten de esas zorluk, küresel ortalamayý
buraya taþýyabilmek. Yapmamýz gereken þey
bu. Eðer bunu yapacaksak, aþaðýdaki ülkeleri
ve grafiðin saðýndaki ülkeleri oradan çekmemiz gerekli. Ancak bundan sonra, mutlu
bir gezegen yaratmaya baþlayabiliriz. Duruma
bakmanýn bir yolu bu.
Diðer yolu ise zaman trendlerine bakmak.
Dünyadaki her ülke için geçmiþe giden iyi
verilerimiz yok, ama bazý en zengin ülkeler
için, OECD için, bu verilere sahibiz. Bu,
zaman içerisindeki refahýn trendi, küçük bir
artýþ, ama bu da ekolojik izimizin trendi.
Böylece mutlu gezegen metodolojisine göre,
nihai kýt kaynaklarýmýzý istediðimiz çýktýya
dönüþtürürken daha az verimli hale gelmiþiz.
Asýl nokta ise, bence asýl nokta, bu odadaki
herkesin herhangi bir kýyamet habercisi olay
yasamadan toplumun 2050 yýlýna varmasýný
istemeleri. Aslýnda o kadar da uzak bir tarih
deðil. Sadece, insan ömrünün yarýsý kadar
uzak. Bugün okula baþlayan bir çocuk,
2050'de benim yaþýmda olacak. Çok da uzak
bir gelecek deðil. Bu, Birleþik Krallýk
hükümetinin karbon ve sera gazý salýnýmý
hedefi. Bunun sýradan bir iþ olmadýðýný göz
önünde bulundurun. Bu, iþ dünyamýzý
deðiþtirmek demek. Organizasyonlarýmýzý,
hükümet politikalarýmýzý ve hayatýmýzý
yaþayýþ þeklimizi deðiþtirmemiz demek. Esas
nokta ise, refahý arttýrmaya devam etmemiz
gerektiði. Kimse seçime gidip de yaþam
kalitesinin düþeceðini söylemeyecek. Bence
hiç birimiz insanlýðýn geliþiminin durmasýný
istemiyoruz. Bence bunun devam etmesini
istiyoruz. Bence beþeriyetin artmaya devam
etmesini istiyoruz. Ve bence iklim deðiþikliðine þüphe veya reddediþle yaklaþanlar da,
bu noktada resme katýlýyor. Bence onlarýn
istediði bu. Yaþam kalitesinin artmaya devam
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etmesini istiyorlar. Ellerindekilere sahip çýkmak istiyorlar. Eðer onlarý da dâhil edeceksek, yapmamýz gerekenin bu olduðunu
düþünüyorum. Bu da, verimliliði daha da çok
arttýrmamýz gerektiði anlamýna geliyor.
Grafikler çizmek ve benzeri þeyler yapmak
çok kolay, ama asýl nokta bu eðrileri
çevirmemiz gerektiði. Ýþte burada geri
besleme döngüleri yaratan, doðru bilgiyi
doðru zamanda isleyen sistem teorisinden,
sistem mühendislerinden yardým almamýz
gerektiðini düþünüyorum. Ýnsanoðlu 'þimdi'
ile motive olur. Evinize akýllý bir sayaç
koyarsýnýz, þu anda ne kadar elektrik harcadýðýnýzý, size ne kadara mâl olduðunu
görürsünüz. Çocuklarýnýz gider ve hýzla ýþýklarý söndürürler. Bu, toplum için nasýl olurdu
peki? Neden her akþam radyodaki haberlerde
FTSE 100 endeksini, Dow Jones endeksini,
dolar-pound oranýný duyuyorum? Dolarpound oraný hangi yönde hareket ederse iyi
haber anlamýna geleceðini bile bilmiyorum.
Bunu neden duyuyorum? Neden dün
Britanya'nýn ne kadar enerji kullandýðýný,
ABD'nin ne kadar enerji kullandýðýný duymuyorum? Karbon salýnýmýný her yýl yüzde
üç azaltmaya dair hedefimizi tutturduk mu?
Bu, kolektif bir amaç yaratmanýn yoludur.
Onu medyaya verirsiniz ve hakkýnda düþünmeye baþlarsýnýz. Refahý arttýrmak için pozitif
geri besleme döngülerine ihtiyacýmýz var.
Hükümet seviyesinde, refaha baðlý ulusal
hesaplar oluþturabilirler. Ýþ dünyasý
seviyesinde, yaratýcýlýðý ve yenilikçiliði
tetikleyen iþçilerin refah seviyesine bakabilirsiniz. Bunca çevresel sorunla baþa çýkmak için bir sürü yeniliðe ihtiyacýmýz olacak.
Kiþisel anlamda da bu dürtülere ihtiyacýmýz
var. Belki verilere çok ihtiyacýmýz yok ama
hatýrlatmalara ihtiyacýmýz var. Birleþik
Krallýk'da her gün beþ meyve ve sebze yemeye, ne kadar egzersiz yapmamýz gerektiðine
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dayalý - hiç bana göre deðil - çok güçlü bir
kamu saðlýðý mesajýmýz var. Bunlarýn mutluluklar ne ilgisi var? Daha mutlu olmak için
her gün yapmanýz gereken beþ þey nedir?
Bir kaç yýl önce Bilim Bakanlýðý için bir
proje yaptýk, Foresight (Öngörü) adýnda
büyük bir programdý. Uzmanlar dâhil olmak
üzere birçok insan vardý, her þey kanýta dayalýydý, büyük bir dosyaydý. Ýþimizin bir kýsmý
þuydu: hayatýnýzdaki refahý arttýrmak için
hangi beþ pozitif eylemi yapabilirsiniz?
Buradaki nokta þu ki, bunlar aslýnda mutluluðun sýrrý sayýlmazlar; daha çok mutluluðun
kenarýndan sýzacaðý þeyler.
Bunlardan ilki baðlanmaktýr, sosyal iliþkileriniz hayatýnýzýn en önemli yapý taþlarýdýr.
Sevdiklerinize elinizden geldiði kadar enerji
ve zaman harcýyor musunuz? Bu iliþkileri
inþa etmeye devam edin. Ýkincisi aktif olmaktýr. Kötü bir ruh halinden çýkmanýn en hýzlý
yolu: dýþarýya çýkýn, yürüyün, radyoyu açýn ve
dans edin. Aktif olmak, olumlu ruh hali için
önemlidir. Üçüncüsü farkýnda olmaktýr.
Dünyada olan bitenden, mevsimlerin deðiþiminden, çevrenizdeki insanlardan ne kadar
haberdarsýnýz? Sizi nelerin beklediðinin ve su
yüzüne çýkmaya çalýþtýðýnýn farkýnda mýsýnýz?
Dikkatliliðe dair kanýtlara göre, biliþsel
davranýþ terapisi refahýmýz için çok önemli.
Dördüncüsü öðrenmeye devam etmektir ve
devam etmek önemlidir, tüm hayat boyunca
öðrenmek. Öðrenmeye devam eden ve meraklý olan yaþlýlar, kendini kapatmaya baþlayanlardan çok daha iyi bir saðlýða sahiptirler.
Ama bunun formal öðrenim olmasý gerekmiyor; bilgiye dayalý deðil. Bu daha çok merakla ilgili. Yeni bir yemek yapmayý, çocukken
öðrenip de unuttuðunuz bir enstrümaný
yeniden çalmaya baþlamayý öðrenmek gibi.
Öðrenmeye devam edin. Sonuncusu da tüm
aktivitelerin en ekonomik olmayaný, vermek.
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Cömertliðimiz, fedakârlýðýmýz.
Sevecenliðimiz, hepsi beynimizdeki ödül
mekanizmasýna sýký sýkýya baðlýdýr. Birilerine
bir þey verdiðimizde kendimizi iyi hissederiz.
Sabah, iki grup insana yüzer dolar vererek siz
de bir deney yapabilirsiniz. Bir gruba bu
parayý kendilerine harcamalarýný, diðer gruba
da diðer insanlar için harcamalarýný söyleyin.
Gün sonunda mutluluklarýný ölçün, gidip de
parayý baþkalarýna harcayanlarýn kendilerine
harcayanlardan çok daha mutlu olduðunu
görürsünüz.
El altýndaki kartpostallarýn üzerine
yazdýðýmýz bu beþ yolun, dünyaya herhangi
bir þeye mal olmadýðýný söyleyebilirim.
Herhangi bir karbon içeriðine sahip deðiller.
Tatmin edilmeleri için maddesel þeylere
gereksinimleri yok. Bence mutluluðun
dünyaya bir þeye mal olmamasý oldukça
makul. Martin Luther King, ölmesine yakýn,
muhteþem bir konuþma yaptý. Demiþti ki,
"Ýleride zorluklar olduðunu biliyorum,
önümüze sorunlar çýkabilir, ama hiçbirinden
korkmuyorum. Umursamýyorum. Daðlarýn
tepesine çýktým ve Vaat Edilmiþ Topraklarý
gördüm."O bir vaizdi, ama inanýyorum ki
çevre hareketi ve aslýnda, iþ dünyasý, hükümet
daðýn tepesine çýkmalý ve çevresine bakmalý
ve Vaat Edilmiþ Topraklarý görmeli veya vaatlerin vatanýný, hepimizin istediði dünyaya dair
bir hayali olmalý. Sadece bu da deðil, oraya
varmak için Büyük Deðiþimi yaratmamýz
lâzým ve bu büyük deðiþimin yollarýný iyi
þeylerle kaplamalýyýz.
Ýnsanoðlu mutlu olmak ister. Onlarý beþ
yolla donatýn. Ýnsanlarý biraraya toplayan ve
onlara “Mutlu Gezegen Endeksini gösteren
iþaret levhalarýna ihtiyacýmýz var” deyin.
Sonrasýnda inanýyorum ki hepimizin istediði
bir dünyayý, mutluluðun dünyaya hiçbir þeye
mâl olmadýðý bir yeri beraberce yaratabiliriz.
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Öte Taraftan Konuþmalar

Baþka Bir Ýnsanýn
Bedeninde
Elisa Medhus, MD
Çeviren: Nelda Ýnan

Eliza Medhus'un birebir deneyimlerinden yola çýkarak yazýya döktüðü
hikâyesini, oðlunu yitiriþinin ardýndan onunla kurduðu irtibatýn adým
adým nasýl gerçekleþtiðini anlattýðýmýz yazý dizimizin geçen ayki
bölümünde, Erik'in ailesiyle adým adým kurduðu iletiþimden söz etmiþtik.
Erik'in özel bir gönül baðýnýn olduðu teyzesi Laura'yý bir sabah rahatlatmak için evini nasýl ziyaret ettiðini, bunun üzerine de Laura'nýn bu
ziyaret ile ilgili yazdýðý dokunaklý yazýyý da
Elisa Medhus
sizlerle paylaþmýþtýk. Yine hatýrlayacaðýnýz
gibi ailesi Erik adýna bir blog açmýþ ve
dünyanýn her yerinden insanlarýn bu blog
vasýtasýyla Erik ile iletiþime geçmelerine
yardýmcý olmuþlardý. Erik'in en özel
ziyaretleri fiziksel anlamda göründüðü
ziyaretler olmuþtu. Kanada'ya göç etme
planlarý yapan adý Damien olan Ýrlandalý
genç bir yardýmcý hekim, Erik tarafýndan
ziyaret edilen ve yapacaðý seçimde kendisine Erik tarafýndan yardým edilen ilk blog
üyesi olmuþtu.
Bu ay konumuza "Baþka Bir Ýnsanýn
Bedeninde" baþlýðýyla devam ediyoruz.
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te âleme geçmiþ olan
sevdiklerimizin çocuklar ve
hattâ hayvanlar vasýtasýyla
bizlerle iletiþime geçebildiklerini duymuþtum. Diðer zamanlarda ise kendilerine benzer kiþiler vasýtasýyla da bizimle irtibat kurabiliyorlardý. Her zaman bizimle olduklarýný ve
her þeyi beþ duyumuzla algýlamaya
çalýþtýðýmýz bu üç boyutlu dünyanýn bir
buzdaðýnýn sadece üst kýsmý olduðunu,
gerçek varlýðýmýzýn çok daha büyük ve
daha anlamlý bir gerçeklik içinde mevcut olduðunu bilmemizi istiyorlardý.
Diðer bir deyiþle orasý esas evimizdi,
yani ruhlarýmýzýn neþeyle ve coþkuyla
gitmeyi bekledikleri yerdi.

Ö

Erik ergenlik çaðýný yaþadýðý yýllarda,
adý Stacy olan bir kýza derin duygular
beslemiþti. O zaman her ikisi de yaklaþýk on dört yaþlarýndaydýlar. Kýz çok
güzel ve iyi kalpli idi. Stacy, oðlumun
harika bir ruha sahip olduðunu
anlamýþtý. Ne yazýk ki ailesiyle birlikte
West Coast'a taþýnmak zorunda kalmýþ
ama birbirleriyle mesajlaþmaya devam
etmiþlerdi. Ama sonunda Stacy bir
adamla tanýþmýþ ve ondan bir bebeði
olmuþtu. Erik ile Stacy'nin iliþkisi
aslýnda birbirlerine derin baðlarla baðlý
olduklarý bir platonik sevgi idi.
Stacy, Erik'in ölümünü duyduðunda
adeta yýkýlmýþtý. Ölümünden kýsa bir
süre sonra bana rüyamda görünerek,
Stacy ve küçük oðlunu sonsuza kadar
sevip koruyacaðýný ve bunu Stacy'e
iletmemi söyledi. Sabahleyin ilk iþ

olarak Stacy'i Facebook'ta bulup ona
Erik'in mesajýný aynen ilettim. Ertesi
gün bana geri dönen Stacy'nin anlattýklarýyla tam anlamýyla aðzým açýk
kalmýþtý. Yeni bir iþe baþlamýþtý ve ilk
günü son derece sinirli ve gergin
geçmiþti. Herkes ona yabancýydý.
Bununla birlikte, eþiði geçtikten sonra
küçük bir çocuk ona doðru koþarak,
kollarýný onun boynuna dolamýþ ve
ona: "Merhaba, benim adým Erik, seni
tüm kalbimle seviyorum" demiþti. Ýþte
o zaman oðlum Erik'in onunla bir
çocuk vasýtasýyla iletiþim kurduðunu
tam olarak anlamýþtý. Hemen hýçkýrýklarla aðlamaya baþlamýþtý. Erik ona
kendi lisanýyla: "Seni ve aileni her
zaman seveceðim ve koruyacaðým"
demiþti.
Dokunmak ve Gýdýklamak
Erik öldükten üç ay sonra, bana
medyum Kim O'Neill vasýtasýyla
bacaðýmda, kolumda veya baþýmýn her
hangi bir yerinde ürperti benzeri bir his
yaratarak bir mesaj yollayacaðýnýn
haberini vermiþti. Bir hekim olmam
sebebiyle buna tam olarak inanamamýþtým çünkü týbbi bakýþ açýsýndan
bakýldýðýnda vücudun belli bir bölgesindeki tüylerin ürpermesi öyle bir
anda olamazdý. Yani bedenin genelinde
olabilirdi ama sadece bir tarafýnda veya
bir bacaðýnda veya bir kolunda olabilir
miydi? Hayýr. Kaldý ki, daha çok kafa
veya beyin insaný olduðumdan dolayý
bedenimde olup bitenlerle hiç bir
zaman uyum saðlamýþ biri olmamýþtým.
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Ayrýca tüylerimin diken diken olmasý
veya ürpermesi sýkça rastladýðým bir
olay da deðildi hiç. Eþimin ülkesi
Norveç'e gittiðimde bile, sýfýrýn altýndaki derecelerde dýþarýda dolaþmama raðmen tüylerim soðuktan ürpermemiþti.
Bu nedenle baþýma geldiðinde bunu
fark edip etmeyeceðimden bile emin
olamadým.
Bir kaç ay önce arabamý yýkanmasý
için götürdüðüm yerdeki bekleme
odasýnda oturuyordum ki, gözüme
masanýn üzerinde duran geçen haftanýn
gazetesi çarptý. Aniden aklýma Erik'in
mesajý geldi ve varlýðýnýn enerjisini çok
yakýnýmda hissettim. "Bu çok garip"
dedim kendi kendime. Çünkü eþim tam
o anda motosikletiyle yarýþ yapýyordu
ki týpký babasý gibi motosiklet hastasý
olan Erik'in benim yerine babasýyla birlikte olabileceði daha akla yatkýn geliyordu. Demek ki bu özel durumdan
faydalanmam gerekiyordu diye düþündüm. Acaba Erik bana ne söyleyecekti?
Bu nedenle ona baþýmýn sað tarafýnda
bir ürperti hissi yaratmasýný söyledim.
Aradan bir kaç dakika geçmiþti ki,
baþýmýn sað tarafý ürpermeye baþladý.
Bunu açýkça hissedebiliyordum. Bu his
o kadar güçlüydü ki, saç derimin adeta
baþýmdan ayrýlacaðýný düþündüm.
"Aferin sana Erik" dedim. "Ýyi iþ
çýkardýn doðrusu. Þimdi de baþýmýn
diðer tarafýnda ayný hisleri uyandýr
bakalým." Aradan yine bir kaç dakika
geçti. Bu kez hiç bir þey olmadý.
Bunun üzerine ben de vazgeçtim.
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"Belki de babasýna gitmiþtir, yarýþa
katýlmak için" diye düþündüm içimden.
Her halükarda hissettiklerim harikaydý.
Tatmin olmuþ biçimde, yüzümdeki
gülümsemeyle gözlerimi kapatýp, Erik'e
sevgilerimi yolladým. Ruhumun kollarýyla onu sardýðýmý ve kalbime doðru
bastýrdýðýmý imgeledim. Onu kucakladým ve nazikçe alnýndan öptüm ve
ona: "Erik, seninle onur duyuyorum
caným. Yeryüzünde ne kadar çok insana
yardým ediyorsun. Seni çok seviyorum
oðlum" dedim. Düþüncelerim tam o
anda bir laser ýþýðý gibi yoðun sevgime
ve onur duyguma odaklanmýþtý. Bir kaç
dakika sonra bu kez baþýmýn sol
tarafýnda ürperti baþladý. Bu beni
oldukça þaþýrtmýþtý çünkü duygularýma
odaklanmaktan, Erik'ten istediðim þeyi
unutmuþtum. Aðzým þaþkýnlýktan yine
açýk kalmýþtý. Ayný þey ikinci kez olabilir miydi? Bunu soran elbet ki
içimdeki bilim kadýnýydý. Tamam,
þimdi bunu test etmeliydim. Þimdi de
Erik'in annesi olmuþtum ve acaba
ondan çok fazla þey mi istiyordum?
Sonra derin bir nefes alarak ondan
üçüncü þeyi istedim: "Erik þimdi de sað
kolumda ayný hisleri yaratabilir misin?"
Aradan dakikalar geçti. Yine hiç bir þey
olmadý. Hmmm.. Peki, bu belki de
sadece bir tesadüftü, öyle deðil mi?
Olsun öyle de olsa ben ona olan sevgimi hissetmiþ, bundan mutluluk duymuþtum. Bu duygumla birlikte
dakikalar boyunca ona yeniden
düþünce dalgalarý ve imgelemler yollamaya baþladým.
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Sonunda zihnim yoldan çýkarak,
baþka düþüncelerin çukuruna kaymaya
baþladý: "Arabam nerde þimdi? Çocuklar acaba bulaþýk makinesini boþaltmýþlar mýdýr? Akþam evdekilere ne
piþireceðim?"
Zihnim bu sýradan ve lüzumsuz
düþünceler zinciriyle meþgulken aniden
sað kolumda ürperti hissetmeye
baþladým. Bu his gitgide kuvvetleniyordu. Ýçim müthiþ bir þükür duygusu ve
sevgiyle doldu taþtý. Sevinç gözyaþlarý
yanaklarýmdan aþaðýya iniyordu.
Arabam temizlenmiþti ve bu Erik'in
mucizesiydi. Günüm tamamlanmýþtý.
Ýçi müþterilerle dolu olan bekleme
odasýnda daha fazla rahatsýzlýk yaratmamak adýna dýþarý çýkarak kenarda
oturdum. Yaþadýklarýmýn tümünü içime
sindirmek ve tadýný çýkarmak istiyordum. Sonra içimden gelen bir sesle
baþýmý saða çevirdim ve inanýlmaz
güzellikte bir Yusufçuk böceðinin bana
sakince baktýðýný gördüm. Orada uzun
süre kaldý ve beni iri gözleriyle izledi.
Erik bunu varlýðýnýn iþareti olarak
ölümünden sonra pek çok kez yapmýþtý.
Sadece beni deðil, ailemizin diðer
üyelerini de kýþ aylarýnda dahi
Yusufçuk böceði olarak ziyaret etmiþti.
Ben Erik'in kabiliyetlerinin ona
ailemizin ve özellikle annesi olarak
benim duyduðumuz sevgiyle
güçlendiðine inanmýþtým. Sevgi bir
enerji idi hem de çok güçlü bir enerji..

Pis Kokular
Erik, henüz yaþarken de muzip bir
çocuktu. Erik'in öte âleme geçtikten
sonraki önemli þakalarýndan birisi de
tuhaf kokular yaratmaktý. Bunlar
arasýnda marijuhana, sigara, kokmuþ
çorap kokusu, kokarca spreyi, pipo
veya nargile kokusu ve diðer kokular
vardý. Erik'in Blog'una mektup gönderenler arasýnda adý Bec olan koku
deneyimiyle birlikte týpký benim gibi
ürperti hissini yaþayan birisi vardý.
Aþaðýdaki hikâyeyi ilginç kýlan þey,
Bec'in Blogumuza yeni katýlmýþ olmasý
ve Erik'in þakalarýyla ilgili ön bilgiye
sahip olmamasýydý:
"Merhaba Elisa,
Adým Rebecca ama arkadaþlarým
beni Bec diye çaðýrýrlar. Size þunu
söylemek zorundayým ki sizin ve
Erik'in yaptýklarýnýza tam anlamýyla
âþýk oldum. Günlük aydýnlanmam
ve sizlerin neler yaptýðýnýzý görebilmek için her gün Blogunuzu
okuyorum. Erik inanýlmaz bir varlýk,
siz ise bir ilham kaynaðýsýnýz
gerçekten. Gösterdiðiniz cesarete,
þeffaflýða bazý zamanlarda ise çaresizliðinizi açýkça paylaþmanýza
hayraným. Bunlar beni (ve eminim
ki herkesi) inanýlmaz etkiliyor ve
þüphesiz daha iyi bir insan olmayý,
tüm insanlara yeryüzündeki her
canlý varlýðýn ihtiyaç duyduðu ve
hak ettiði daha fazla sevgiyi vermeyi istememe neden oluyor.
Blogunuzu, baþladýðýnýz güne
giderek satýr satýr okumaya
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baþladým. Ýþ yerinde olduðumdan
dolayý zaman zaman gizlice okuyordum. Zaman zaman iki iþte birden (gündüzleri bir diþ hekiminin
muayenehanesinde, akþamlarý da
bir barda) çalýþýyorum Gece geç
saatlere kaldýðýmdan ve dönüþ
yolunda biraz korktuðumdan,
annem yapabildiðinde benimle birlikte bekler bazen. Birlikte bir kadeh
þarap içeriz ve konuþuruz. Eðer
Cumartesi sabahýnýn erken saati
ise (Gece yarýsý 3 gibi), ona sizin
Blogunuzu anlatýrým.
Geçenlerde Erik ve Kim'i anlattým
ona. Müthiþ etkilendi. Erik'le ilgili
konuþurken, bedenimin her yaný
ürpermeye baþladý. Bunlar normal
ürperti hisleri deðildi. Oldukça
güçlüydü. Yüzümdeki en zayýf
tüyler bile ürpermiþti. Anneme gösterdiðimde bana, tüylerimin 90
derecelik açýyla dikleþtiðini söyledi.
Bu oldukça tuhaf bir durumdu. Erik
ile ilgili konuþmaya devam ettikçe,
bedenimdeki tüyler ürpermeye
devam ediyordu.
Tam bu sýrada annem birdenbire:
"Üffff.. Sen de duyuyor musun
þu pis kokuyu?.. Ýðrenç!!" Elbette
duyuyordum. Anneme belki de
komþulardan birisinin ot içtiðini
söyledim. Koku ve ürperti hissi çok
uzun sürmedi. Geldiði gibi gitti. Ve
biz Erik ve Kim ile ilgili konuþmaya
biraz daha devam ettik.
Derken ertesi gün iþe gittiðimde
en son kaldýðým yerden okumaya
devam etmek üzere sizin Blog'a
yeniden girdim. Bir kaç post sonra
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Erik'in kendisini keskin nargile
kokusuyla tanýtacaðýný (ki bu beni
özellikle þaþýrttý çünkü ben de
anneme bazen bu tür þakalar
yapmaya bayýlýrým doðrusu) söylüyordu.
Derken tüylerimizin ürpermesine
neden olacaðý bölümüne gelince
aðzým bir karýþ açýk kaldý gerekten.
Bunu onunla da paylaþmak için,
hemen annemi aradým. Sizden
þunu rica ediyorum: Lütfen geçen
gün annemle yaþadýðýmýz ve
yukarda size yazdýðým deneyimimizi Erik'e sorabilir misiniz? O gün
bize gelen gerçekten kendisi miydi?
Geçen Cumartesi günü, evimi
temizlerken biraz mola vermek
adýna dýþarý çýktýðýmda aniden
çýkan bir Yusufçuk böceði etrafýmda
kanat çýrpmaya baþladý. Bir kaç
dakika boyunca etrafýmda uçtu
durdu. Hemen yazdýklarýnýz geldi
aklýma. Sizi ve Erik'i yeniden hatýrladým o an.
Lütfen yaptýklarýnýza devam edin.
Yazdýklarýma cevap vermeniz beni
mutlu kýlacaktýr. Bu satýrlarý iþ
yerimde gizlice yazýyorum. Bu
nedenle yazým hatalarýmdan dolayý
sizden özür diliyorum.
Bana zaman ayýrdýðýnýz için
teþekkür ederim. Elbet ki Erik'e de!
Sevgilerimle
Bec

Gelecek Ay: Konumuza "Eþyalarý
Hareket Ettirmek" baþlýðýyla devam
edeceðiz.
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Alan - Bölüm 1
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
3 Temmuz 2016, Laguna Hills, California
Çeviri: Necati Tarýman

evgili varlýklar, ben Manyetik
Hizmetten Kryon. Derin bir
nefes alýn ve içinde bulunduðunuz gerçekliðin farkýna
varmaya çalýþýn. Çok güzel bir Pazar
günü öðleden sonra loþ sayýlabilecek
bir odada sandalyede oturan bir adamý
ve size perdenin diðer tarafýndan
geldiði söylenmiþ olan ve o adamýn
sesi kullanýlarak aktarýlan bir mesajý
dinliyorsunuz. Durum gerçekten de
budur ama buradan ayrýldýktan sonra
dostlarýnýz ve komþularýnýz size hafta
sonunu nasýl geçirdiðinizi sorduklarýnda durumu bu þekilde tanýmlarsanýz,
pek çok insanýn gözlerini devirdiklerine þahit olacaksýnýz.

S

Bu özel bir gruptur ve grupta olanlar
bunu, perdenin ötesindeki görünmez
bir kaynaktan gelen gerçek bir sevgi ve
bilgelik mesajý olarak kabul etmektedirler. Aslýna bakarsanýz, þu anda burada bulunanlarla daha ileriki tarihte
dinleyecek olanlarýn bazýlarý bile
mesajla ilgili þüphelere kapýlacaklardýr.
Çünkü insanlara mahsus olan böyle
doðal bir önyargý vardýr. Herhangi bir
þeyi tam öðrenmeye baþladýðýnýzda,
baþka bir þey ortaya çýkarsa, her zaman
bunun gerçek olup olmadýðýyla ilgili
soru da ortaya çýkar. Sizler bunlarla
karþý karþýyasýnýz ve ayný zamanda
Yaratýcý Kaynak da bunlarla karþý
karþýyadýr. Ýnsanlarýn gerçek olduðuna
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inanmadýklarý þeyler için bile zihinlerinde yer açtýklarý, gerçeðin
düþündüklerinden farklý olabilecek
olan parçalarýný incelemeye baþladýklarý bir zaman acaba hiç gelecek mi?
Böyle bir zaman gelirse, çok güzel bir
sistemle ilgili olarak kanallýk yolu ile
bilgi verilmesinin önü açýlmýþ olacaktýr.
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inceleyip araþtýrmaya baþladýðýnýz bazý
þeylerin olabileceðini ve bunlarýn size
belirli bir tavrý olan fizik gibi hiç beklemediðiniz bir þeyin varlýðýný gösterebileceðini düþünüyor musunuz? Burada
"belirli tavýr" ifadesi ile ahenk, birliktelik, eþzamanlýlýk ve sevgiye olan
yatkýnlýk kastedilmektedir. Üzerinde
konuþmak istediðim konu budur.

Tanrý En Büyük Fizikçidir
Alan
Geçmiþte gerçekleþtirdiðim celselerden birinin baþlýðýný "Tavrý Olan Fizik"
olarak belirlemiþtim. Bu celsede fiziði
sizin düþündüðünüzden farklý olarak
tarif etmiþtim çünkü fiziðin sanki belli
yönde bir yatkýnlýðý (buna önyargýlý
olan bir tavýr diyebilirsiniz) varmýþ
gibi, sanki doðrusal olarak bakýldýðýnda
beklenen eþit dengelenme durumu yokmuþ gibi bir görüntü ortaya çýkmaktadýr ve böyle bir durum gerçekten de
vardýr. Þimdi noktalarý birleþtirin ve
ruhsal saðduyuyu kullanýn. Fiziði kim
yarattý? Her þeyin yaratýcýsý kimdir?
Her þeyin yaratýcýsý olan "BEN
BENÝM", Yaratýcý Kaynak, Tanrý yarattý. Ayný Tanrý sizin içinizdedir, sizi her
türlü ölçünün ötesinde sevmektedir ve
içinde yaþamakta olduðunuz gerçekliði
de O yaratmýþtýr.
Her þeyin gerçekliði, her þeyin fiziði
Merkezi Kaynak tarafýndan yaratýlmýþtýr. O fiziðin içinde Tanrý'nýn orada
olduðuna iþaret edebilecek olan bazý
hayýrsever anomalilerin olmasýnýn
mümkün olabileceðini düþünüyor
musunuz? Þimdiye dek henüz
keþfedemediðiniz ve ancak yeni yeni

Bilim insanlarýnýz pek uzun olmayan
bir süre sonra benim "Alan" olarak
adlandýrdýðým þeyi görmeye baþlayacaklardýr. Aslýnda bu, daha þimdiden
birçok büyük metafiziksel öðretmen
tarafýndan zaten bilinmekte, anlatýlmakta ve öðretilmektedir, yani zaten
ortaya çýkmýþ durumdadýr, incelenmekte ve araþtýrýlmaktadýr. Bu baðlamda
ifade edilmek istenen husus þudur:
Aynen yaylý çalgýlarda varolan tellerde
olduðu gibi, her insanýn kendisine özgü
bir "titreþimi" vardýr. Hafifçe farklý bir
titreþime geçtiðinizde, kozmos ile
uyum içine girmeniz mümkün olmaktadýr. Bu baðlamda bu konuda çalýþan
bilim insanlarý rezonans durumundaki
frekanslarýn (uyum içine girip birlikte
týnlayan, birlikte titreþen frekanslarýn)
karþýlýklý etkileþimlerini örnek göstermektedirler.
Hiç duþ yaparken þarký söylediniz
mi? Eðer söylediyseniz, belli notalarý
kullandýðýnýzda duþ alanýnýn diðer
notalara kýyasla daha gürültülü olarak,
daha yüksek sesle titreþtiði dikkatinizi
çekmiþ olabilir. Bunun nedeni kul-
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landýðýnýz notanýn duþun olduðu
mekânla rezonans içinde (titreþim
uyumu) olan bir frekans olmasýdýr.
Böylece siz o anda sesinizin titreþimleri ile duþ mekânýnýn rezonant frekansýný yakalamýþ olursunuz ve ses daha
yüksek ve parlak hale gelir. Bu durumda þarký söylemekten daha fazla keyif
alýrsýnýz. Bugün de öðretilmiþ olduðu
gibi, birbirine yakýn duran iki yaylý çalgýdan birinin bir teli yeteri kadar yüksek ses çýkarýrsa, diðer yaylý çalgýdaki
bu sese tekabül eden tel de titreþmeye
baþlar. Ýþte buna rezonant frekans denir
ve isterseniz siz bunu planlanmýþ ahenk
olarak nitelendirebilirsiniz. Sevgili varlýklar, gezegenin fiziði bununla
doludur.
Bizim "alan" olarak nitelendirdiðimiz
þey Tanrý tarafýndan belirli yatkýnlýðý
olacak þekilde sizin çevrenize yerleþtirilmiþ olan ve baþka bir kaynakla rezonans içine girebilen fiziksel alandýr.
Tanrý bu alaný, sizin lehinize bir
önyargýsý, size bir yatkýnlýðý olacak
þekilde yaratmýþtýr. Bu rezonans tavrý
birliktelik ve ahenge göre ayarlanmýþtýr. Sizlerden artýk bu Alan ile uyum
içine girmeniz ve onunla birlikte
"týnlamanýz" istenmektedir ve zaten
tasarýmýnýz da buna uygun olarak
yapýlmýþtýr.
Bu olgu için þimdiye dek birçok farklý isim ve nitelemeler kullanýlmýþtýr.
Bazýlarý da bunu deneyimlemiþ olabilir.
Birçok celsede bu olgu belli bir yere
ulaþmak ve burada çevrenizde bulunanla rezonans içinde olmaya baþlamak
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þeklinde tarif edilmiþtir. Ýþte bu yukarýda belirtilmiþ olan "Alan"dýr. Bu Alan,
hayýrsever ve ahenkli titreþimdir. Bunu
bilincinizle uyum içine getirebilmeniz
durumunda, hücresel yapýnýz aktive
edilmiþ olacaktýr ve bunun sonucu da
daha uzun ömürdür.
Aslýna bakarsanýz, Alan'ýn bilinçle
doðru zamanda ve doðru yerde ahenkli
hale getirilmesi ve rezonans içine
girmesi, ani iyileþmenin de sebebidir.
Bunun neden ve nasýl mümkün
olduðunu hiç merak ettiniz mi? Alan
ile tam olarak uyum içine girebilen
insanlar ayný zamanda fiziði de kontrol
edebilir ve deðiþtirebilirler. Tarih
boyunca fiziði kontrol edebilmiþ olan
üstatlardan söz edildiðini hiç duydunuz
mu? Gerçekten de üstatlarýn birçoðu
bunu baþarabiliyordu. Þu anda dünyada
bunu baþarabilen insanlar yaþamaktadýr. Kýsa süre öncesine kadar
Hindistan'da yaþamýþ, þimdi ölmüþ olan
(Sai Baba) bir kiþi bunu yapabiliyordu.
Size bu yeni enerjide bilmeniz
gereken þeyleri anlatýyorum. 2012
yýlýndan beri Alan farkýndalýðýný arttýrdý
ve giderek daha fazla sayýda yaþlý ruh
uyum içine girebileceklerini ve Alan
içinde bulunan bilinç frekanslarýný
bulabileceklerini anlamaktadýr. Daha
önce de söylediðimiz gibi, bu durum
görülmeye ve hissedilmeye baþlanmýþtýr ve bu yüzden de bilimde bu
olgulara isimler verilmeye baþlanmýþtýr.
Bu olaylar doðrusallýk dýþýnda kalmaktadýr ve burada kuantum dolaþýklýk gibi
terimler kullanýlmaktadýr. Bu terimlerle
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hayýrsever ve ahenkli olmakla birlikte
tuhaf ve doðrusal olmayan þekilde birlikte çalýþmak isteyen þeyler kastedilmektedir. Baþka bir ifade ile, normalde
birlikte çalýþamayan ama sözü edilen
Alana maruz kaldýklarýnda birlikte
çalýþmaya baþlayan þeyler kastedilmektedir. Bu giderek daha fazla olmaktadýr.
Alanýn Kullanýmý
Size neden bu konu hakkýnda konuþtuðumu söylemek istiyorum. Aranýzdan
pek çoðunuz pek çok kez denemiþ
olmalarýna raðmen Yaratýcý Kaynak ile
uyum içine girip birlikte titreþmeye
baþlayabilecekleri o tatlý noktayý, o
özel yeri bir türlü bulamadýklarýný
söylemektedir. Sevgili varlýklar, yeni
enerjide bu Alan, yaþlý ruhlar için
yaratýldý ve bu yeni enerjide bilincinizin rezonant frekansý olarak devreye sokulmak üzere beklemektedir.
Þimdi Kryon'un daireler halinde
konuþtuðunu söyleyebilirsiniz ama
sevgili varlýklar sizlere böyle mesajlar
vermek çok zordur zira burada daha
önce hiç karþýlaþmadýðýnýz ve doðrusal
olmadýðý gibi, inancýnýzda da yer
almayan olgular söz konusudur. Özellikle yeni enerjinin söz konusu olduðu
durumda Yaratýcý Kaynaðýn, fiziði
yardýmcý ve hayýrsever olacak þekilde
konumlandýrmýþ olmasý makul gelmiyor mu? Sizlerin böylece anlamlý olan
ve birçok sorunun çözüme kavuþturulmasýnda yardýmcý olan bazý keþifler
yapmanýz anlamlý ve makul deðil
midir?
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Partnerim konuþmalarýnda eþzamanlýlýk yaratma ve "þans faktör"ünü
deðiþtirme baðlamýnda edindiði tecrübelerden söz ediyor. Ýþte bu da "Alan"
vasýtasýyla yapýlmaktadýr. Partnerim,
mekanik sorunlar nedeniyle kapýya geri
dönmüþ olan bir uçaktan indikten
sonra, yardým için etrafýna bakýnmaya
baþladýðýnda Alan ile rezonans içine
girmektedir. Ve Alan da ona kendi baþýna asla bulamayacaðý ahenkli bir
çözümü göstermektedir. Eðer isterseniz
buna "geliþtirilmiþ sezgi" diyebilirsiniz.
Alan kendisiyle uyum içine girmiþ
olanlara (rezonans içinde olanlara)
yardým etmekte, eþgüdüm yaratmakta,
gerekli olan þeyleri biraraya getirmekte, birçok þeyin ahenk içinde olmasýný
ve ayný frekansta titreþmesini saðlamaktadýr. Ýsterseniz bu ahengi çözüm
ve anlamlý olan bir yaþam olarak
yorumlayalým. Hiç cevap olmadýðýný
düþündüðünüz anlarda sorunlara çözüm
bulan bir enerjiden söz ediyoruz.
Alan ile temas kurabilmenize yardýmcý olan bir hýzlý þerit sistemi vardýr. Bu
konuda þimdiye dek meditasyon yapmýþ, talep etmiþ, sorular yöneltmiþ
veya dua etmiþ olabilirsiniz. Ben size
yardýmcý olmak istiyorum. Ýçselliðin
gerçekte ne olduðunu biliyor musunuz?
Ýçselliðe insanýn akýllý bedeni denmiþtir
ve içsellik hem sizin ötenizde, hem de
içinizde olan beden hassasiyeti olarak
tanýmlanmaktadýr. Sizin adale testi
(kinesiyoloji) yaptýðýnýz parçanýz
burasýdýr. Bedeninize belirli yollarla
sorular sorabileceðinizi ve bilincinizin
bilmediði cevaplar alabileceðinizi
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biliyor muydunuz? Ýþte bu kinesiyolojinin temelini teþkil eden akýllý beden
olmaktadýr. Bedeninizde sizin
bilmediðiniz þeyleri bilen bir parça
vardýr ve buna "içsellik" adý verilmektedir. Yeni enerjinin bazý bölümleri
sizinle içsellik arasýnda köprü kurmaya
baþlamýþtýr. Köprü nihayet tamamlandýðýnda, sizler kendi týbbi sezgisel
medyumlarýnýz olacaksýnýz ama köprü
yapým aþamasýnda olduðu için henüz
bu konuma gelmediniz. Bununla birlikte, içsellik sýrdýr ve Alanýn kullanýlmasýna verilen cevaptýr. Ýçsellik daha
þimdiden Alan ile baðlantýyý saðlamýþtýr. Bu da sizin daha þimdiden Alan
ile baðlantý içinde olduðunuz anlamýna
gelmektedir.
Homeopatinin neden iþe yaradýðýný
hiç merak ettiniz mi? Milyonda bir
veya iki düzeyinde olacak kadar, bilimsel olarak ölçülmesi neredeyse
mümkün olmayacak kadar az miktarda
tentürü dil altýna koyuyorsunuz. Bu
tentür "niyet programý" olarak tasarýmlanmýþtýr ve bedeninize sizin ne yapmak istediðinizi söylemeye hazýrdýr.
Herhangi bir tepkimeyi baþlatmasý
neredeyse mümkün olmayacak kadar
az miktarda kimyasal madde ile
bedeninize talimat veriyorsunuz ve
bedeniniz bunu derhal görüp anlýyor.
Aslýnda homeopati birçok ülkede normal tedavi yöntemi olarak kullanýlmaktadýr. Ama þimdiye dek bilimsel olarak
ispatlanmasý mümkün olmamýþtýr.
Ýçsellik dilin altýna yerleþtirilen talimatý görmekte ve bedene ne yapmasý
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gerektiðini söylemektedir. Akýllý beden
çok akýllýdýr, bu mesajlarý görmek ve
buna uygun olarak davranmak onun
sorumluluðu altýndadýr ve bu çerçevede
sizi Alan ile baðlantýya geçirmek için
mesajlarýn gereðini yerine getirmektedir. Alan sizin etrafýnýzda yer alan
hayýrsever ve ahenkli fiziktir ve þifayý
destekler, huzur yaratýr, sizin neþeli
olmanýzý saðlar ve her yerdedir. Ýleride
anýlan bu Alan'a baþka isim verilecektir
ama þimdilik bu yeni enerjinin sýrrý
olarak kalacaktýr. Eðer Alan ile temasa
geçmeye çalýþtýysanýz, meditasyon yapmýþ ve talep etmiþ olmanýza raðmen
herhangi bir geri dönüþ olmadýðý için
bunalmýþ ve sýkýlmýþ haldeyseniz, o
zaman bunun yerine içselliðinizle
temasa geçmenin zamaný gelmiþ
demektir. Ýçsellik de zaten bedeninizin
içinde yer almakta ve hazýr olarak beklemektedir.
Þimdi içsellikle nasýl konuþabileceðinizle ilgili bir þeyler söylemek
istiyorum. Bizim üç yýldan beri öðretmekte olduðumuz þeyi anlamanýzý
istiyorum. Sizin henüz varlýðýndan
haberdar olmadýðýnýz bazý çok etkili
ve yeni güçler vardýr. Siz yüksek sesle
konuþarak bedeninize ve içselliðinize
yapýlmasýný istediðiniz þeylerle ilgili
talimatlar verebilir ve böylece bu yeni
güçleri kullanabilirsiniz. Þu aþamada
en etkili yöntem iyi ve akýllýca oluþturulmuþ olumlamalarý yüksek sesle
söylemektir.
Olumlamalarý yüksek sesle söylemek,
söylediklerinizin sizin talimatlarýnýz
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olduðunun pozitif þekilde
güçlendirilmesi anlamýna gelmektedir.
Ýyi bir olumlamayla sadece talep etmiþ
veya arzu etmiþ olmaz, bunun yerine
size ait olaný beyan etmiþ olursunuz.
Bunu ilk duyan ve gereðini yapan
içsellik olmaktadýr. Çünkü içsellik
yüzeye en yakýn yerdedir ve sürekli
dinleme halindedir. Siz zaten yýllardan
beri adale testi yapýyor, homeopati kullanýyordunuz ve içsellik anteni hazýr
vaziyette size kulak vermektedir. Ne
istediðinizi veya rica ettiðinizi deðil,
neye sahip olduðunuzu, neyin size ait
olduðunu bilincinizi de iþin içine
katarak yüksek sesle söylemekten daha
tesirli bir yol yoktur.
Çok uzun yýllar önce, henüz yeni
enerji yokken Kryon'a olumlamalarýn
yüksek sesle ifade edilmesinin gerekli
olup olmadýðý ve bununla baðlantýlý
olarak da bunlarýn sessiz olarak içten
söylenmesinin yeterli olup olmadýðý
sorulmuþtu. O zaman içten söylenmesinin yeterli olacaðý ve yüksek sesle
söylemekle, sessiz olarak içten söylemenin arasýnda fark olmadýðý cevabý
verilmiþti. Þimdi ise bu geliþmiþ enerji
içinde o zaman verdiðim cevabý
deðiþtiriyorum. Çünkü yeni enerjide
Alan'ýn gücü arttý. Alan artýk çok daha
kolaylýkla senkronize olabiliyor ve
dolaþýk hale gelebiliyor. Alan artýk
durumsal, biyolojik ve bilinçli olarak
her þeyi biraraya getirmek için hazýr.
Alan sizi hayal edebileceðiniz en iyi
þekilde yüksek benliðinizle biraraya
getirmeye hazýr duruma geldi. Bunun
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için ana âlet içsellikle yüksek sesle
konuþmaktýr ve þu aþama itibarýyla
yüksek sesle yapýlan olumlamalarýn
bilincinin kullanýlmasý en iyi yoldur.
Bu nedenle bundan sonra tüm gezegen
çapýnda olumlamalarda bir patlama
yaþanacaktýr. Olumlamalar 100 yýlý
aþkýn süreden beri zaten vardý ama
artýk onlarýn çiçek açmalarýnýn zamaný
geldi çattý. Sizler artýk kendi akýllý
bedeninizde varolan ve fiziðin hayýrseverliði ile baðlantýda olan Alan ile
temasa geçebilirsiniz.
Þimdi burada oturanlarýn büyük bir
kýsmý "Keþke Kryon'un neden söz
ettiðini anlayabilseydim. Bazen onun
nelerden söz ettiðini çýkarmak çok zor
oluyor" diyor. Ancak, bu iþin en iyi
tarafý sizin bilmek zorunda olmamanýzdýr. Sizlere pratik olarak üç
boyutta kullanabileceðiniz bir âlet sundum. Size olayýn ayrýntýlarýný ve fiziksel olarak nedenini anlattým. Bununla
birlikte, bunu ancak sizler doðrulayabilecek durumdasýnýz. Ben size sadece
söylemlerinizde çok dikkatli olmanýz
gerektiðini söyleyebilirim. Bedeninize
söylediklerinizin olumlu olmasýna özen
gösterin çünkü bunlarla kim
olduðunuzu beyan etmiþ oluyorsunuz.
Bazýlarý bu iþ için fazla doðrusal olabilirler ve bu yüzden de dikkatli
olmalýsýnýz. Örneðin hastasýnýz, aksýrýp
týksýrýyorsunuz ama yine de
saðlýðýnýzýn yerinde olduðunu beyan
ediyorsunuz. Ýþte fazla doðrusal olanlar, bu durumda inkâr içinde
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olduðunuzu, çünkü hasta olduðunuz
açýkça belli olmasýna raðmen saðlýklý
ve iyi olduðunuzu beyan etmekte
olduðunuzu söyleyeceklerdir. Sizler
aslýnda çok boyutlu dairenin fiziðini
hiç anlamýyorsunuz, hattâ anlamaya
baþlamýyorsunuz bile. Sesli olumlama
ile yaptýðýnýz þey, geleceðin zaman
fraktalýnýn iyileþtirilmesidir. Böylece
siz henüz var olmayaný (sizin gerçekliðinize göre) yaratmaktasýnýz. Ama
bize göre Alan zaten þimdiden oradadýr
ve çözüm üzerinde çalýþmaktadýr. Bu
durumda sizin þimdiki halinizde henüz
var olmasa bile, çözüm güçlü bir
potansiyel olarak zaten var edilmiþ
olmaktadýr.
Bunu anlayabiliyor, bundaki potansiyeli görebiliyor musunuz?
Doðrusallýðý geri plana atýp, aklýnýzýn
eþit olmayan þeyleri biraraya getirmeye
çalýþmasýna engel olarak bu olumlamalarý yapabilir misiniz? Hasta olan
kiþinin þifa bulmuþ olduðunu ve bunun
için Ruh'a teþekkür ettiðini söylemesiyle bu durum aslýnda (size göre)
henüz var olmayan gelecekte yaratýlmýþ
olmaktadýr. Ama yine de o kiþi hemen
ardýndan öksürebilir. Maddi sýkýntýlar
ile boðuþmakta olan ve banka hesabýnda para olmayan ama bolluk içinde
olduðunu, günlük yaþamý bakýmýndan
endiþeleri olmadýðýný ve bunu hak
etmiþ olduðu için, ihtiyacý olan her
þeye sahip olduðunu söyleyen kiþi tam
da bunlarý yaratmýþ olmaktadýr. Ýliþkileri ile ilgili sýkýntýlarý olan kiþi tam ve
kesin zaferini ilan edebilir, huzura

kavuþtuðunu söyleyerek Ruh'a teþekkür
edebilir. Bu kiþinin durumunda, olumlamalarý yaptýktan hemen sonra herhangi bir deðiþiklik olmayacaktýr ama o
kiþi yüksek sesle bu olumlamalarý yapmaya yine de devam edecektir. Çünkü
o þimdiki halinden deðil, gelecekteki
halinden söz etmektedir.
Ne söylediðimi anlayabiliyor musunuz? Daha sonra böyle bir kiþi olacaðýnýz için, kim olduðunuzu beyan etmeye
baþlarsýnýz. Sizin doðrusal zamanýnýzda
bu henüz gerçekleþmemiþtir tabii ama
bizim açýmýzdan olup bitmiþtir. Bu
celseyi dinleyen ve okuyan her bir
kiþiye hitap ediyorum. Bedeninize
söyleyebileceðiniz þeyler olduðunu
biliyorum. Artýk Alan ile baðlantýyý
kurmanýn zamaný gelmiþtir. Aslýnda
söyleyecek baþla þeyler de var ve bu
nedenle de ikinci bölüm olacaktýr.
Sevgili varlýklar, sizler zaten gerekli
donanýma sahipsiniz. Alan ile baðlantýnýz zaten var. Fiziðin gerçekten de
belirli bir tavrý vardýr, bu hayýrsever bir
tavýrdýr ve elini uzatýp size "Gel ve
yardým edebilip edemeyeceðimizi gör!"
demektedir. Ýþte bu Yaratýcý'nýn ve
bugünkü enerjinin güzelliðidir. Sizden
çok güzel bir þeyle uyum içinde titreþmeniz, daha sonra geri çekilip iþlerin
nasýl yürüdüðünü ve her þeyin nasýl
yerli yerine oturduðunu izlemeniz
isteniyor.
Ve öyledir.
KRYON
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