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Sevgili Dostlar
Melekler kendi kendimize olan borcumuzdan bahsetmekteler; Yaradanýmýz’ýn
sonsuz baðýþlayýcý olmasý nedeniyle O’na olan borcumuzun bile ödenebileceðini,
ödeyemeyeceðimiz tek borcun kendimize olan borç olduðunu söylemekteler. Biz
kimiz ve borçlandýðýmýz kendimiz kim? Belli ki bir ikili yan var, ama nasýl?
Kendinimizi ne kadar az bildiðimizi ve tanýdýðýmýzý bize amansýzca hissettiren bu
sözler öylece tam cevaplanamadan durmakta, çözülmeyi beklemekte. Belki de bu
sorularýn sýrrýna varmak için yapýlmasý gerekli iþler vardýr. Örn. acaba dönüp de
kendimize deðerli bir dosta davranýr gibi saygýyla muamele ettiðimiz, kendi
kendimizin dostu olmakla ilgilendiðimiz oldu mu hiç? Etrafta kimse yokken bile
en nadide misafirimize yaptýðýmýz gibi kendimizi aðýrlýyor muyuz? Kendimize
hizmet etmek ve bunu öne almak bencilliðin geldiði son kerte mi yoksa yapýlmasý
ve varýlmasý gereken bir seviye mi? Hiç daha peþinen kendimizi çok sevmeye
niyet ettik mi gerçekten? Kendimize inanmayý ve güvenmeyi gerçekten
denediðimiz oldu mu hiç? Bunlarý yapmanýn olumlu ve güzel yanlarý, metodlarý
öðretilmez bizlere, aksine bunlarý yapmamamýz istenir. Dýþtan özgüveni çokmuþ
gibi görünen birçok insan baþta olmak üzere, insanlar genellikle kendilerini
suçlar, kötüler ve eksikli görürler, kendilerini sevmezler, beðenmezler ve kendilerine güvenmezler. O zaman içlerindeki kocaman boþluðu nasýl dolduracaklardýr; baþ edemedikleri bu meseleyi yalanla, dolanla, yanlýþla, kötülemeyle kapatmaktan baþka ne çare kalacaktýr o zaman ellerinde? Böylece kendine olan
borçlarý artarak devam eder gider onlarýn. Oysa kendisini beðenmeyen, bunu
öðrenememiþ kimse kimi beðenir, kendisini sevmeyen kimi sevebilir ki... Kendine
güvenemeyen bir insan kimseye de güvenemez. Elbet ki, þiþirilmiþ, içi boþ tavýrlardan bahsetmediðimizi, bilgiyle ve tevazuyla yapýlan eylemlerden söz ettiðimizi
sizler anlýyorsunuz. Nasýl ki gerçekten güçlü olan gerekmedikçe ikide bir gücünü
sergilemeye gerek duymazsa, nasýl ki gerçekten büyük olan her fýrsatta ululanmaya çalýþmaz, gerektiðinde küçülebileceðini gösterirse, kendine gerçekten güvenen, inanan, kendini seven ve önem veren insan da bunu göstermek için çabaya
girmez. En olmadýk zamanda birden bunu siz farkeder, hissedersiniz. Onun etki
alaný içinde huzur bulursunuz; çünkü o insanlarý ezmez, onlardan kendisini
örnek almalarý için çabalamaz, sedece kendi olur. Ondaki bu sýrrý anlayýp onun
gibi olmayý siz istersiniz. Kendine borçlanmadan yaþayan bu insanýn neþesi ve
hafifliði herkesi sarar. Öyle bir insan görürseniz kýymetini de bilirsiniz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Siz birbirinizi överek
yüceltiniz.
Elbet ki, gönlünüzden
gönlünüze uçacaklarý
baþkalarý duyamaz... Siz
onlarý duyurun, siz onlarý
bildirin.
Siz birbirinizi övmeyi de,
birbirinizi yermeyi de
bilmiyorsunuz. Onlarýn
yolu iyilikten geçer.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Överek Yüceltiniz ve
Överek Düzeltiniz

SEVGÝ DÜNYASI

“O

nunla seviþerek
evlenmiþtik.
Birbirimizi her
yönden beðeniyorduk. Ve bana hayranlýðýný
her aðzýný açýþta bildiriyordu.
Ben onu sadece beðeniyordum. Fakat onun ilgisi ve
sevgisi zamanla benim kalbimi de tutuþturdu. Ben de onu
sevmeye baþladým. Nihayet
ayrý yaþayamayacaðýmýzý
anladýk ve evlendik. Ýlk
aylarýmýz çok mutlu idi.
Kendimi cennette sanýyordum. 'Bu kadar güzel dünya,
böyle cennet dünya olur mu?'
diye düþünüyordum. Onun
eve geleceði saatleri sabýrsýzlýkla bekliyordum. Kýsa
zamanda deðiþik yemekler
yapmayý öðrenmiþtim. Ona
zevkle güzel sofralar hazýrlýyordum. Üç ay her þey çok
güzeldi. Üç ay sonra
kocamýn annesinin hediyesi
olan kýymetli bir tabaðý kaza
ile kýrmýþtým. Kocam bunu
görünce aðýr sözlerle kýzmaya baþladý. Ne dikkatsizliðim ne iþ bilmezliðim, ne
de verdiðim maddi ziyanlar
kaldý. Onun annesinde bunlarýn hiçbirinin olmadýðýný
söylüyordu. Ýþte o zaman
içimde bazý þeylerin yýkýlmaya baþladýðýný hissettim.
Aylar geçtikçe tenkitleri
çoðaldý. Ben de kendimi
savunuyordum ve zaman
zaman bu karþýlýklý konuþmalarýmýz sert münakaþalara
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ve hattâ kavgalara dönüþtü.
Þimdi onu sevmiyorum.
Ondan ayrýlamýyorum da;
çünkü çocuðumuz var.
Sonra yalnýz kalmaktan
da korkuyorum."
Bunlarý genç bir haným
hastam anlatmýþtý. Ýçtenlikte anlattýðý bu hayat
hikâyesinde sevginin nasýl
baþladýðýný ve nasýl sonlandýðýný da gösteriyordu.
Gerçekten sevginin baþlamasýnda övücü sözlerin,
hayranlýðýný dile getirmenin
rolü çok büyüktür. Bizi öven,
içtenlikle bizdeki meziyetleri
belirten kiþinin, bizi
sevdiðine hükmederiz. Ama
kötüye kullanma da, övgü
silâhýnýn kendi gizli ve kötü
maksatlarýna âlet ederler.
Ama kötüye kullanma da,
övgü silâhýnýn ne derece
kudretli olduðunu ortaya
koyar.
Bir erkek hastam þöyle dert
yanýyordu: "Karým, ailesinden, bir erkeðe nasýl
davranýlacaðýný öðrenmemiþ.
Çünkü annesi babasýný hiç
saymaz ve sevmez. Her dakika adama hakaret eder, her
an hýrlaþýrlar, kocasýný hem
çocuklarýnýn yanýnda, hem
akraba ve ahbaplarýnýn yanýnda küçültmekten marazi bir
zevk duyar. Karým çocukluktan itibaren babasýnýn
kötülendiðini ve horlandýðýný

görmüþtür. O da bana ayný
muameleyi yapmak istedi.
Ama ben onun babasý gibi
uyuþuk ve pýsýrýk deðilim.
Ona haddini bildirdim. Fakat
huzurumuz yok. Benden hem
korkuyor, hem de çenesi durmuyor. Ne yapacaðýmý
þaþýrdým. Karýmdan hem
hoþlanýyorum, hem de ayrýlmayý düþünüyorum."
Ona, karýsýný devamlý
övmesini, tenkit etmeyi
býrakýp meziyetlerini araþtýrýp
dile getirmesini salýk verdim.
Bir haftalýk bu tatbikat bile
pek çok hayýrlý geliþmeler
yarattý. Elbette yýllar boyunca
edinilmiþ bazý kötü huylar,
bir haftada veya bir ayda
hemen atýlamaz. Ama doðru
yola girilip, o yolda sabýrla
yürününce iyi ve memnun
edici neticelere ulaþmak
kesindir. Aslýnda evliliðin en
büyük faydasý karý kocanýn
birbirine her yönde destek
olmalarýdýr. Destek olmak da
yalnýz övgüyle ve sevgiyle
mümkündür. Sevgi övgü ile
doðar, övgü ile geliþir.
Ýki kiþinin birbirini
sevmesini, beðenmesini,
karþý cinsten olanlarýn da birbirlerine âþýk olmalarýný
incelersek övgünün rolünün
ne derece büyük olduðunu
hemen görürüz. Sizin bir
kiþiden hoþlanmanýzda, onun
size deðer vermesi, sizi

SEVGÝ DÜNYASI

4
beðenmesi en baþrolü oynar.
Eðer siz onu önceden deðerli,
güzel ve meziyetli bulmuþsanýz, onun bu yüceliklerine ulaþmayý istersiniz.
Ona kendinizi sevdirebilmek
için de onu översiniz,
beðendiðinizi, hayran
olduðunuzu söylersiniz.
Beðendiðinizi, hayran
olduðunuzu ve sevdiðinizi
davranýþ veya sözlerle ifade
ise en deðerli birer övgüdür.
"Sana hayraným, seni seviyorum" demek "Sen çok
deðerlisin" demektir aslýnda.
Bunun tersi de ayný biçimde
doðrudur.
Ýþte bu yüzden sevgi ile
övgü birçok yerde eþ anlama
gelir. Sevgisizlikle yerginin
eþ anlama geldiði gibi.
Çoðu kere "O adam beni
hiç sevmez, her fýrsatta beni
kötüler ve yerer." Eleþtiriyi
yergi ile karýþtýrmamak
gerektir. Sevgi ile dolu olarak
bir kiþiyi eleþtirebiliriz.
Onu yanlýþlardan kurtarmak,
hatalý bir adýmýn zararlarýndan korumak için uyarýlarda
bulunabiliriz. Ama eleþtiri
sevgi ile ve iyi niyetle yapýlmazsa yýkýcý bir silâh olur,
kullananýn elinde. Çoðu
eleþtiriler böyle yapýcý
gayeden uzak, sevgiden yoksun oluyor... Kötü bir maksat
olmasa bile, sýrf kendi bilgiçliðini ortaya koymak için

edilmiþ, bir yýðýn gayesiz lâf
oluyor. Ýyilik ve düzeltme
gayesine yönelmemiþ, sevgiden yoksun eleþtiriler etkisiz,
faydasýz ve çoðu zaman da
zararlý olurlar.
Ýnsanlarýn birbirlerini
sevmelerinde övgünün
yerinin ne kadar önemli
olduðunu görüyorum. Ýþte bu
çok temel bir sosyal bilgidir.
Bu bilgiden yoksun olan
kiþiler birbirlerini nasýl sevmeye baþladýklarýný unutuyor
veya hiç incelemiyorlar.
Sevginin kendiliðinden doðuverdiðini, kendiliðinden
büyüdüðünü sanýyorlar.
Birbirini sevmeye baþlayan
kiþiler de bu sevginin kendi
kendine geliþeceðini ve
devam edeceðini zannedip
hiçbir gayret göstermiyorlar.
Oysa sevgilerimiz ancak
yerinde övgülerimizle devam
eder ve övgülerimizle geliþir.
Sevdiðinizin meziyetlerini,
baþarýlarýný her zaman görür,
onlarý içtenlikle her zaman,
söylerseniz ve onu severseniz, hem onun sevgisini
hem kendi sevginizi devam
ettirmiþ olursunuz. Evet,
kendi sevginizin devamý da
sevdiðinizi övmenize
baðlýdýr. Çünkü övdüðünüz
kiþinin sevilmeye lâyýk
olduðunu, bir iç yargý ile
düþünür ve kabul edersiniz.
Yerdiðiniz ve kötülediðiniz

kiþinin de artýk sevginize
layýk olmadýðýný düþünmeye
baþlarsýnýz. Yerdiðiniz kiþi de
"artýk o beni sevmiyor" diye
düþünmeye baþlar, þüphesiz.
ÖVGÜ YAPABÝLMEK
BÝR YÜCELÝKTÝR
Toplumumuzda övgüyü bir
yaðcýlýk, samimiyetsiz bir
davranýþ olarak niteleyen
kiþiler çoktur. Gerçekten
içten olmayan, doðru
olmayan, sadece bir menfaat
temini için yapýlan övgüler
en hafif tabiriyle bir
samimiyetsizliktir. Daha ileri
þekilleri hilekârlýða kadar
gider. Ama bunun yanýnda
samimi övgüler de o derece
deðerlidir. Bazý kendini
incelemeye üþenen kiþiler,
peþin bir yargý ile övgüsünün
samimiyetsizlik olarak nitelendirileceðinden korkarak
övgüden kaçýnýrlar. Hâlbuki
gördüðümüz bir iyi þeyi
yerinde söylememek asýl
samimiyetsizliktir. Bir kiþi
bir övgüyü yapmadan önce
"Bu söyleyeceðim iyi þey
onda var mý?" diye sormalýdýr kendine. Cevap "var"
olsun. "Ben bunu söylerken
bir çýkar düþünüyor muyum?" "Hayýr." "Öyleyse
bunu söylüyorum" demelidir.
Ýyi bir þeyi gördüðü halde
onu söylememek kýskançlýk
anlamýna gelir.
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Övgü aslýnda kendini ikinci planda tutabilmenin ifadesidir. Herkese samimi övgüler yapabilen kiþiler, nefsini yenmiþ, benlik duygularýndan kurtulmaya baþlamýþ,
gönlü herkese karþý sevgi ile
dolu olan kiþilerdir. Öven
kiþi, kýskanç olmadýðýný, hep
kendini öne geçirmek iddiasýnda olmadýðýný ve
baþkalarýndaki iyi yönleri,
onlarýn baþarýlarýný görebildiðini ifade ediyor demektir. Övgü yapabilmek bu
sebepten bir yüceliktir.
ÖVGÜ YAPANI DA
YAPILANI DA
YÜKSELTÝR
Bir kiþi sizi içtenlikle
övüyorsa o kiþi derhal sizin
gözünüzde yükselir. Onun
samimi övgüleri sizi de
mutlu eder, kendinize
inancýnýzý, güveninizi arttýrýr.
Sizi baþarý yolunda kamçýlar.
Hastalarýmda ve çevremdeki insanlarda sýk sýk rastladýðým bir eksiklik kendi
deðerlerini, meziyetlerini
görememek ve kendilerini
haksýz olarak kötülemek
oluyor. Çok akýllý, cin gibi
zeki bir delikanlý, bakýyorsunuz kendisini aptal ve akýlsýz olarak görüyor. Bu yüzden kendisine güvenini
yitiriyor. Ders çalýþamýyor,
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baþarýya ulaþamýyor. Ona
yanlýþýný gösterip, aksine çok
akýllý olduðunu ispatladýðým
zaman o çok baþarýlý bir
insan oluveriyor. Ben hastalarýmda gördüðüm meziyetleri içtenlikte dile getirmekle
onlara çok faydalý olduðumu
her zaman müþahede
etmiþimdir.
ÖVGÜ ve ÇOCUK
TERBÝYESÝ
Çocuk terbiyesinde
övgünün yeri çok önemlidir.
Çocuklarýný bol bol öven,
herkesin yanýnda bu övgülerini içtenlikle tekrarlayan
anne babalar onlarýn süratle
geliþmelerini, kiþilik sahibi
olmalarýný saðlarlar. Övülen
çocuk baþarýlý, dengeli ve
mutlu olur. Yerilen çocuk ise
pýsýrýk, korkak, kendine
güveni olmayan, baþarýsýz bir
insan olur. Övgü ve sevgi
çocuklarýn ruhi geliþmelerini
saðlayan iki ana gýdadýr.
Hatalarýn düzeltilmesinde
de devamlý hatalarý göstermek, çocuðun veya büyük
insanýn yüzüne vurmak yerine, onun iyi ve üstün taraflarýný belirtmek en faydalý
yoldur. Bunun yanýnda hatalarý küçültmek, onlarýn
kolayca düzeltilebilir þeyler
olduðunu göstermekle de
þahsa cesaret vermiþ oluruz.

Çünkü hatalarda devam çoðu
zaman onlarý düzeltecek gücü
kendinde görmemekten olur.
Anne babalar ve öðretmenler övgünün büyük gücünü
mutlaka iyice öðrenmelidirler. Bunu bilmeyen
aileler evlatlarýna, öðretmenler öðrencilerine çok büyük
kötülükler etmektedirler.
Tahtaya kaldýrdýðý öðrencisine: "Otur aptal, tembel
bilmiyorsun, çalýþmamýþsýn"
diyen bir öðretmen hiçbir
þeyi düzeltmemekte, aksine
pek çok þeyi yýkmaktadýr.
Yalnýz tahtaya kaldýrdýðý o
öðrencinin çalýþma hevesini,
cesaretini, kendine güvenini,
onun hayat boyu sürecek
baþarýsýný ve mücadele azmini deðil, onu dinleyen diðer
öðrencilerin de cesaretlerini
kýrmaktadýr.
Övgü ne derece yapýcý bir
silâhsa, yergi de o derece yýkýcý bir silâhtýr. Büyük liderler peþlerinden gelen insanlarýn deðerlerini görüp onlarý
dile getirdikleri için onlara
büyük atýlýmlar yaptýrabilmiþlerdir. Bütün peygamberler bunun örneðidir. Yakýn
tarihimizde Atatürk bunun
apaçýk örneðidir. "Ne mutlu
Türküm diyene" diyerek
Türkler'i nasýl yüceltmiþ,
onlara nasýl moral ve
mücadele gücü aþýlamýþtýr.
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 53

Son Nebî
Hz. Muhammed

“G

ülyüzlülerden Ýbretler" yazý
dizimde ilk peygamber Hz.
Âdem'in ve Kuran'da adý
geçen gülyüzlülerin yaþamlarýndan günümüzde de bizlere yararlý
olacak ilginç olaylarý sizlere aktarmýþ,
yorumlarýmý paylaþmýþtým. Son aylarda
Hz. Ýsa'nýn yaþamýnda ve sonraki 2000
yýlda yaþananlar üzerinde uzunca durduktan sonra son olarak sýra Hz.
Muhammed'e gelmiþtir.

Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

Bin yýldan beri Ýslâm kültürü içinde
yaþayan ülkemizde, özellikle son yýllarda ilköðretimden baþlayarak çocuklarýmýz, gençlerimiz Müslümanlýkla
ilgili bilgilerle zaten donatýlýyorlar.
Daha da önemlisi, ilâhiyat eðitiminden
geçenlerin ve eðitim görevlilerinin çok
deðiþik kitaplarý, tez konularý, Doðu'dan
Batý'dan çevrilmiþ sayýsýz kitap ve
makaleler konuyla ilgilenen herkesin
zaten elinin altýnda. Bu nedenle
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Müslümanlýkla ilgili yazý dizimde bu
bilinenler üzerinde fazla durmayacaðým. Daha ziyade özellikle kafalarý
bulandýran itirazlar, örneðin Peygamber'in çocuk yaþýndakilerle evliliði,
Zeyd - Zeynep olayý, savaþlarý, erkeklere 4 kadýn alabilme, mirastan iki misli
faydalanma ayrýcalýklarý gibi konular
üzerinde fazla detaya girmeden kendi
yorumlarýmý küçük baþlýklarla sizlere
aktaracaðým. Ama daha da önemlisi
Peygamber'in zorluklara nasýl katlandýðý, örnek davranýþlarý, inancýný
pekiþtirmek için hangi düþünce aþamalarýndan geçtiði gibi konular da yazý
dizimizde yer alacak. Peygamber'in
ölümü ve henüz topraða verilmeden
ardýndakilerin arasýndaki hilâfet mücadeleleri, en yakýnýndaki iki seçkin
kiþinin, eþi Hz. Ayþe ile Hz. Ali'nin ünlü
deve savaþý, Ýslâm tarihindeki ve
kültüründeki günümüz için de önemli
gördüðüm olaylar da kuþkusuz yazý
konumuz olacak. Müslümanlýðýn gerek
kuruluþunda gerekse sonrasýnda yaþananlar tarih bilimi açýsýndan son derece
aydýnlýk olduðundan ve sayýsýz kitaplara
geçtiðinden düþüncelerimi karanlýk
bodrumlarda deðil, güneþli ortamlarda
yaþananlarýn ýþýðýnda aktaracaðým.
Her peygamberin kendisinden sonra
gelecek olanýn adýndan, sanýndan söz
ettiðini biliyoruz. Bu ilk yazýmda önce
Ýncil'de son peygamberden nasýl söz
edildiði, Kuran'da bunlara nasýl
deðinildiði ve Bizim Celselerimiz'de de
nasýl doðrulandýðý ile ilgili 15 ay önceki
yazýmdan hatýrlatmak için alýntý
yapacaðým. Sonra da Hz. Muhammed'in
ilk vahiyden önceki yaþantýsý, vahyi
nasýl alýp inancýný nasýl pekiþtirdiði
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konusunda örnekler sunacaðým. En
sonunda da Kuran'ýn Hz. Muhammed
tarafýndan yazýlamayacaðýnýn delilleri
üzerinde tekrar duracaðým.
HZ. ÝSA'NIN
SON PEYGAMBERÝ
MÜJDELEMESÝ
Bu konuda 4 kitabýn sonuncusu olan
Yuhanna Ýncili'nden 6 âyet aktarmýþtým.
Bunlardan son ikisi þöyle idi:
** Þimdi ise beni Gönderen'e gidiyorum ve sizden kimse "Nereye gidiyorsun?" diye bana sormuyor. Fakat size
bu þeyleri söylediðim için yüreðinizi
keder doldurdu. Bununla beraber ben
size hakikati söylüyorum. Benim gitmem
sizin için hayýrlýdýr. Çünkü gitmezsem
Tesellici size gelmez. Fakat gidersem
onu size gönderirim. Ve o geldiði zaman
günah için, kurtuluþ için ve hüküm için
dünyayý aydýnlatacaktýr. (16/5-8)
** Size söyleyecek daha çok þeylerim
var. Þimdi dayanamazsýnýz, fakat o
Hakikat Ruhu gelince size her hakikate
yol gösterecek; zira kendiliðinden
söylemeyecektir. Fakat her ne iþitirse
söyleyecek ve gelecek þeyleri size
bildirecektir. (16/12-13)
Yukardaki Ýncil âyetlerini Hýristiyan
ve Müslüman din bilginleri farklý
yorumlamaktadýr.
Roma Ýmparatorluðunun uçsuz bucaksýz topraklarýnda çok deðiþik inanç ve
lisanlarý olan topluluklara Ýsa dinini
yaymak için görevlendirilen 12 havari,
bu büyük yükün altýndan nasýl çýkabile-
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cekti? Hz. Ýsa onlara Kutsal Ruh
Cebrail'in vahiylerle ilhamlarla yardýmcý olacaðýný, deðiþik dilleri kendiliðinden konuþup anlaþabileceklerini önceden müjdelemiþti. Nitekim Ýncil'deki
"Resûllerin Ýþleri" bölümünde bunun
deðiþik uygulamalarýný zaten görmekteyiz. Bu durumda yukardaki âyetlerin
birçoðunu bu þekilde yorumlayabiliriz.
Ancak sadece bu kadar deðil. Bu iç içe
cümlelerde ayný zamanda son peygamber Hz. Muhammed'in görevinden de
söz edilmektedir. Özellikle en son
âyette onun kendiliðinden konuþmayýp
vahiyle iþittiði sözleri söyleyerek
gerçekleri
dile
getirmesi,
Hz.
Muhammed'in yaþamýna tam tamýna
uymaktadýr. Bu gerçek Kuran'da çok
daha net ifadelerle ortaya konmaktadýr.
KURAN'DA
** Onlar ki yanlarýndaki Tevrat ve
Ýncil'de yazýlmýþ bulacaklarý ümmi
peygambere uyarlar. O, onlara iyiliði
emreder, kötü ve çirkinden alýkoyar.
(7/157)
** Meryem oðlu Ýsa da þöyle demiþti:
"Ey Ýsrailoðullarý! Ben size Allah'ýn
elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ý
doðrulayýcý ve benden sonra gelecek
Ahmet adýnda bir elçiyi müjdeleyici
olarak gönderildim. Fakat Ýsa'nýn
müjdelediði elçi onlara apaçýk delilleri
getirdiðinde, "Bu katýksýz bir büyüdür"
dediler. (61/6)
Yukarýdaki âyetlerin ilkinde þu anda
elimizde olan Tevrat ve Ýncil'de Hz.
Muhammed'in geleceðinin yazýlý olduðu açýkça ifade edilmektedir. Bu neden-
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le yukardaki Ýncil âyetlerinin Ýslâm bilginlerince yapýlan yorumlarýnýn tanrýsal
bir doðrulamasý olmaktadýr. Sonraki
âyette ise bugünkü Ýnciller'de bulunmamasýna raðmen Hz. Ýsa'nýn Ahmet adýyla son peygamberi müjdelediði hiçbir
baþka yoruma imkân tanýmadan, dosdoðru ortaya konmaktadýr. Aþaðýda
okuyacaðýnýz Bizim Celselerimiz'de de
bu yinelenmektedir. Ayrýca Hz. Ýsa'nýn
bunu dile getirdiði esnada, ona inanmayýp kendisinden kanýt isteyen hayýrdan uzak kiþinin, nasýl þaþýrýp kaldýðý da
bizlere bildirilmektedir.
BÝZÝM CELSELERÝMÝZ'DE
** Bir zaman, sizin yaþadýðýnýz günlere benzer bir günde, þimdi adýný
bildiðiniz, þimdi beklediðiniz.. Ýsa
kendinden sonra gelecek gülyüzlünün
Ahmet adýyla müjdesini verdiði bir
yerde, hayýrdan uzak, belâ çukuruna
yakýn biri çýktý ve sordu. Dedi ki: "Sen
ey her þeyi haber veren, her þeyi
bildiðini söyleyen, bilir misin ki, þimdi
þu anda benim evimde ne vardýr, bana
ait olan? Ve bilir misin ki þimdi þu
anda ne vardýr, benim evimde senelerdir biriktirdiðim, kendim için?" Bir
çýrpýda söyledi onlara, ismini
bildiðiniz, o adamýn evinde olaný. Ve o
adamýn evinde olanýn, aslýnda o
adamýn olmadýðýný. O adam öylece
dondu, öylece kaldý, soru sorduðu
yerde piþman...
Ve dedi ki ismini bildiðiniz: "Size
gelecek benden sonra o gülyüzlü. Ve o
da size haber verecek, iþaretleyecek
ondan sonra gelecek olaný ve olacak
olaný."
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Görüldüðü gibi Bizim Celselerimiz'de
de son peygamberin Ahmet adýyla müjdelendiði tamamen doðrulanmaktadýr.
Yine Bizim Celselerimiz'de çok ayrý
bilip, deðerlendirdiðimiz Musa, Ýsa ve
Muhammed kastedilerek vahyi hangi
iþaretlerle aldýklarý ve vahiy esnasýnda
neler yaþadýklarý þöyle anlatýlmaktadýr:
** Hani o üçüne ayný gelen biliyorsunuz ya birinde bir alevdi iþareti,
birinde bir güvercin ve birinde hani
sözü geçen o melek…
Hani o üçünün de birbirine benzer
yönü vardý bir tek þeyde. Üçü de almak
için tek baþýna yol alýrlardý sýkýlarak,
titreyerek, çýrpýnarak…
Böylece Hz. Muhammed'in peygamberliði tekrar doðrulanmaktadýr.
ÝLK VAHÝYDEN ÖNCE
Hz. Muhammed 25 yaþýnda iken, kendisinde daha yaþlý, dul Hatice ile evlenmiþti. Ticaret hayatý içinde zenginleþen
karýsýna aþk ile baðlýydý. Ve bu aþký 25
yýl boyunca onun bir tek eþi olarak
Hatice'nin ölümüne kadar sürüp gitmiþti. Nasýl sürmesindi ki?! Peygamberliði sýrasýnda en büyük desteði kendisine ve ilâhi görevine inancý ve bilgeliðiyle Hz. Hatice'den görmüþtü.
Peygamberi kendisine inananlarla birlikte Mekke'nin dýþýnda bir daðýn
deresinde 3 yýl boyunca yaþamaya
mecbur etmiþlerdi. Gizli gizli gýda ve su
yardýmý olmasaydý ölüp gideceklerdi.
En büyük destekçisi yine karýsýydý.
Peygamberliðinin 9. yýlýnda Mekke'nin
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reisi ve koruyucusu amcasý Ebu Talip ve
eþi Hatice'nin peþ peþe ölüvermeleriyle
kolu kanadý kýrýlmýþtý. O yýlý sonradan
Müslümanlar
"Hüzün yýlý" diye
gözyaþlarýyla anmýþlardý.
Þimdi biz peygamberliðinden önceki
yýllara geri dönelim. Zengin karýsýndan
dolayý maddi manevi hiçbir sorunu
yoktu ama çevresinde olup bitenlere
hiçbir anlam veremiyordu. Kýzlarý diri
diri gömenler, en ufak bir anlaþmazlýkta
birbirlerini öldürenler, yalanlar, dedikodular, iftiralar… Yaþam böyle mi
olmalýydý? Çözüm arýyordu olup bitene.
Rahatça düþünebilmek için kendisini
daðdaki maðaraya atýyordu. Aslýnda
sadece Hz. Muhammed'in deðil tüm
peygamberlerin ilk vahiylerinden önce
bu aþamalardan zaten geçtikleri Bizim
Celselerimiz'de þöyle anlatýlmaktadýr:
** Önceki gülyüzlüler, ne için var
olduklarýný bir zaman bilmediler...
Yaþadýlar olaylar içinde ve sizi
üzerinde rahatça dolaþtýranýn üstünde
gezindiler... Sonra gözlerini açýp baktýlar etraflarýna biteviye... Onlarý
ürküten, onlarý korkutan, onlara yanlýþ gelen vardý çok, her yerde. Ve
herkes onlardan uzakta idi, onlarýn
içlerinden bildiklerinden...
Sonra, uzun bir müddet düþünceye
vardýlar,etraflarý için hayýr aradýlar,
kendilerini düþünceye verdiler, beklediler, beklediler… Bir zaman geldi,
artýk düþündüklerinden, O'na, her yerleri ve her yönleri ile açýk oldular. Ýþte
o zaman, vermek için aldýlar, aldýlar,
aldýlar. Her güçlüðe göðüs gerip yalnýz
verdiler."
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ÝLK VAHÝY
"Hira
maðarasýndayken
Melek
Cebrail bana göründü. Gözümün önüne
üzerine birtakým harfler iþlenmiþ uzun
bir atlas sererek: "Oku!.."dedi. Cevap
verdim: "Ben okuma bilmem." Bunun
üzerine vücudumu bu atlasýn kývrýmlarý
arasýna alarak o kadar þiddetle sýktý ki
nefesim kesildi ve öleceðim sandým!.."
Bunlarý 40 yaþýndaki Hz. Muhammed
anlatýyordu. Sýk sýk gidip derin
düþüncelere daldýðý Hira maðarasýnda
olaðanüstü bir olay yaþamýþtý. Devamý
þöyle olmuþtu:
"Sonra beni koyuvererek tekrarladý:
"Oku..." Yine: "Ben okuma bilmem"
dedim. Daha þiddetle sýktý. Göðsümden
son nefesim çýkacak sandým. Nihayet
baðýný gevþetti ve üçüncü defa emretti:
"Oku!.." Yine sýkýþtýrýr korkusuyla: "Ne
okuyayým?" diye sordum. Çünkü bu
defa artýk nefesim dayanamayacaktý. O
zaman Cebrail dedi ki:
** Yaradan Rabbinin adýyla oku!.. O
insaný bir kan pýhtýsýndan yarattý. Oku,
Rabbin nihayetsiz baðýþ sahibidir ki
kelimeler öðreten O'dur. Ýnsana
bilmediðini bildiren O'dur." (96/1-5)
Ýþte Hz. Muhammed'in peygamberliði
böyle baþlamýþ ve Kuran'ýn ilk âyetlerini Cebrail böyle getirmiþti. Ve 23 yýl
boyunca da getirecekti. Ama artýk
görünerek deðil, içinden seslenerek ne
Hz. Muhammed'in ne de hiç kimsenin
bilmediði gerçekleri en güzel Arapça
ile, yüreklere iþleyen hitaplarla getirecek de getirecekti!..
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Ýlk yýllar, Hz. Muhammed'in kendi
peygamberliðine tam inanmasýyla,
geçmiþti. Kuþku duymamasýna imkân
var mýydý? Ne olmuþtu kendisine, cin
mi çarpmýþtý yoksa? Bütün bu olasýlýklarý düþündü ve gördü ki, kendisine
gelenlerle cin çarpmýþlarýn abuk sabuk
sözleri arasýnda en ufak bir benzerlik
bile yoktur. Aklýyla ve mantýðýyla iyice
düþünerek anladý ki, bu gelenler O'nun
yüce katýndan tüm insanlarýn iyiliði için
gönderilen en doðru yaþam bilgileridir.
Ve kendisi bu bilgileri yaymak, insan
kardeþlerine benimsetmek için seçilmiþ
bir görevli, bir peygamberdir.
Hz. Muhammed'in bu görevini en iyi
þekilde yerine getirdiðini, 23 yýllýk
peygamberliði esnasýnda dinini bütün
Arabistan'a yaydýðýný ve ölümünden 80
sene sonra Ýspanya'dan, Çin'e kadar
milyonlarca gönle O'nun buyruklarýnýn
hükmettiðini tarih kitaplarýndan bilmekteyiz. Eðer Hira maðarasýnda o
olaðanüstü olay baþlamasaydý ne
Arabistan'dan böyle bir uygarlýk doðacak ve ne de böyle bir adamýn
yaþadýðýndan haberimiz olacaktý.
Sadece Hz. Muhammed için deðil tüm
peygamberler için geçerlidir bu kural.
Eðer onlar yüce bir melek aracýlýðýyla
Tanrý katýndan bilgiler almamýþ, sadece
kendi akýllarýnýn hükmettiðiyle yaþamýþ
olsalardý dünyada fazla bir iz býrakmadan geçip giderlerdi. Ama o gülyüzlüler, Musa, Ýsa, Muhammed Tanrý'dan
aldýklarýný kendi hayatlarýnda uygulayýp
örnek olduklarý, etrafýndakileri kendilerine özendirdikleri ve emredildikleri
gibi dosdoðru davranmakta hiçbir
güçlükten yýlmadýklarý içindir ki bugün
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isimleri hâlâ dillerde ve gönüllerdedir.
Ancak geçmiþte ve günümüzde bazýlarý
Allah'a da inanmýþ olduklarý halde bir
türlü peygamberlere inanmayý akýllarýna
kabul ettirememiþlerdir. Onlar, peygamberlerin iyi niyetli ve insanlarýn iyiliðini
isteyen kiþiler olduklarýný kabul etmekle
beraber, aslýnda sadece kendi düþünüp
bulduklarýný etraflarýna yaydýklarýný,
yalnýz etkisi fazla olsun diye Tanrý
katýndan aldýklarýný söylediklerini ileri
sürerler. Gerçek olan hangisidir? Bunun
cevabýný en kolay ve güvenilir yoldan,
tarih bilimi açýsýndan yaþamýný adým
adým izleyebileceðimiz Hz. Muhammed'i ve gönderilenler arasýnda bugün
en emin kaynak olan Kuraný Kerim'i
inceleyerek bulabiliriz.
Kuraný Hz. Muhammed'in yazmadýðýný, yazamayacaðýnýn kanýtlarýný
ayný baþlýk altýndaki eski bir yazýmdan
aktarýyorum:
Mekke'nin ileri gelenleri gizli bir
toplantý yapýyorlardý... Ýçlerinden en
akýllýsý olan Mugire oðlu Velid toplantýyý idare ediyordu... Amaçlarý, yavaþ
yavaþ taraftarlarýný artýrmakta olan Hz.
Muhammed'e karþý alýnacak tedbirleri
tespit etmek, onu lekeleyecek tesirli bir
sözde aðýz birliðine varmaktý...
Ýçlerinden bazýlarý:
"Muhammed kâhindir diyelim." dediler.
Velid itiraz etti:
"Onun sözleri kâhinlerin mýrýltýlarýna,
dýrýltýlarýna, kafiyeli sözlerine benzemiyor."
"Muhammed delidir diyelim." dediler.
Velid:
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"Muhammed'in hali bu iddiayý
temelinden çürütür." diyerek bu sözü de
kabul etmedi.
"Muhammed büyücüdür diyelim."
dediler.
Velid bu fikri de beðenmedi.
Muhammed'in
üfürükçülük
yapmadýðýný, sihirbaz marifetlerinden de
hiçbirini göstermediðini söyledi.
Uzun münakaþalardan sonra, peygamberin sözlerinin oðulla baba, karý ile
koca arasýný açtýðýný; her yerde fitne ve
fesada sebebiyet verdiðini, yani onun
"söz büyücüsü" olduðunu kabul ettiler.
Ona ne yalancý diyebilmiþlerdi, ne
düzenbaz, ne þöhret düþkünü, ne deli, ne
de saralý..
Bugünün inanmayanlarý ne diyorlar, O
yüce peygamber için?.. Söz büyücüsü
gibi hiçbir mânâ ifade etmeyen bir lâfýn
o gün arkasýna düþen olmadý. Þimdi ise
tabiî buna gülüp geçilir. Bugün saðduyu
sahibi herkes Hz. Muhammed'in aklýnýn
ve ahlâkýnýn yüceliðinden ve gerçekten
insanlýðýn hayrýna çalýþtýðýndan emindir.
Fakat inanmayanlar burada bir de þu
ilâveyi yapýyorlar:
"Hz. Muhammed'in üstün bir insan
olduðundan þüphemiz olmamakla
beraber, Kuran'ýn Tanrý katýndan vahiy
yoluyla
geldiðine
inanamýyoruz.
Herhalde Hz. Muhammed Kuran'ý kendi
yazdýðý halde sýrf insanlara etkisi fazla
olsun ve onlarý doðru yola daha çabuk
çeksin diye ona esrarengiz bir hüviyet
vermek istedi. Eðer ben yazdým deseydi
sözlerine bir kiþi bile kulak vermeyecekti." Ýþte birçoklarý Kuran'ý, Hz.

12
Muhammedin hayatýný ve o devrin þartlarýný iyice tetkik etmedikleri ve
üzerinde düþünmedikleri için böyle
söylüyorlar.
Þimdi Kurân'ý Hz. Muhammed'in yazmadýðýnýn, yazamayacaðýnýn delillerinden
bazýlarýný
sýralayalým.
Bunlardan bilhassa yazýnýn sonunda
okuyacaðýnýz pozitif bilimlere ait
deliller, mutlaka sizlere yeni düþünceler
ilham edecektir.
HZ. MUHAMMED
OKUR-YAZAR DEÐÝLDÝ
Bunun ispatýný hiçbir tarihî belgeye
baþvurmadan Kuran'da Peygambere
seslenen þu âyetin mantýkî bir incelemesiyle kolaylýkla yapabiliriz:
** “Sen bundan evvel hiçbir kitap
okur deðildin. Elinle de onu yazmadýn.
Böyle olsaydý yalan söyleyenler elbette
kuþkulanýrlardý.” (29/48)
Eðer Hz. Muhammed okur-yazar
olsaydý bu âyet gelir gelmez o zamana
kadar ona inanmýþ olanlar bile "Senin
kitabýn yalan söylüyor" diyerek yanýndan uzaklaþýrlardý. Zira peygamber 40
yýldan beri onlarýn arasýnda yaþýyordu
ve herkes tarafýndan bütün halleriyle
biliniyordu. Bu âyete o devirde yandaþlarý ve karþýtlarýndan hiçbir itiraz
gelmediðine göre peygamberin ümmî,
yani okur-yazarolmadýðý gerçeðin tam
bir ifadesi olmaktadýr.
Bundan 1400 yýl önce, gazete yok,
radyo yok, televizyon yok; çölün
ortasýnda, bedevilerin arasýnda yaþayan,
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üstelik okur-yazar olmayan bir adam
Kuran'daki bu kadar bilgileri nereden
buldu da söyledi? diye soruyorum.
Cevap hazýrdýr: "Peygamber 40 yaþýna
kadar zaman zaman kervanlarla geziler
yaptý. Bu bilgileri o gezilerinde papazlardan öðrenmiþtir."
Düþünün ki koskoca Kuran, kulaktan
dolma birkaç kýrýntý bilgiyle yazýlmýþ.
Yine uzun tarihî araþtýrmalara girmeden bu cevabýn yanlýþlýðý ortaya konabilir. Biran için peygamberin bunlarý
papazlardan öðrendiðini varsayalým.
Öyleyse bütün papazlarca Hz. Ýsa'nýn
çarmýhta öldüðü bilindiði ve böyle
anlatýldýðý halde, neden Hz. Muhammed
Kuran'da, hem de Hristiyanlarý davasýndan uzaklaþtýrma pahasýna, Hz. Ýsa'nýn
öldürülmediðini,
bir
benzerinin
öldürüldüðünü söylüyor? Burada
peygamberin bir yanlýþ hatýrlamasý
olamaz; çünkü Hz. Ýsa'nýn çarmýha
gerilmesi en çok anlatýlan, üzerinde
en fazla gözyaþý dökülen, yani çok
önem verilen bir konu. Papazlar bunu
yeterince anlatmýþlardýr. Hz. Muhammed Peygamberlerin öldürülemeyeceðini söyleyerek bir kurnazlýk da
yapmýþ olamaz, zira Kuran'da öldürülen birçok peygamberden zaten
bahsedilmektedir.
Ayrýca, Kuran'da papazlarýn hiç
bilmedikleri ya da yanlýþ bildikleri pek
çok yeni bilgiler de vardýr. Hz.
Muhammed'i denemek için Yahudiler,
Tevrat'ta bir kez ismi anýlan
Zülkarneyn'i sordular. Bu konuda geniþ
bilgi veren tam 16 âyet geldi.
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Ýnciller'i ve dinini çok iyi bilen bir
Hristiyan arkadaþým: "Kuran'da Hz.
Ýsa'nýn çamurdan kuþlar yaparak onlarý
dirilttiðinden
bahsediliyor,
ama
Ýnciller'de böyle bir þey yok" diye
kuþkusunu belirtmiþti.
Hz. Muhammed'den 300 yýl önce o
zaman mevcut 23 Ýncil'den 4'ü kabul
edilmiþ, diðerleri ortadan kaldýrýlmýþtý.
Ortadan kaldýrýlan bu 19 Ýncil'e
"Apokrif" diyorlar. Türkiye'de bulamayýp Almanya'dan getirttiðim Apokrif
Thomas Ýncili'nde þöyle bir olay
anlatýlýyordu: "Hz. Ýsa, çocukken
Yahudiler'in çalýþmasýnýn yasak olduðu
bir Sebt (Cumartesi) gününde çamurdan
kuþlar yapýyor; babalýðý kýzýp da
kuþlarýn üzerine yürüyünce küçük
Ýsa'nýn: "Kaçýn, sizleri parçalayacak!.."
demesi üzerine çamur kuþlar canlanýp
uçuyorlar."
Görülüyor ki, Kuran'da papazlarýn
bile bilmediði pek çok gerçeklerden
bahsedilmesi, onun böyle derme çatma
bilgilerle ümmî bir kimse tarafýndan
yazýlamayacaðýný apaçýk ortaya koymaktadýr.
ARAPLAR ÖNCE KURAN'IN
EDEBÝ HAÞMETÝNE
VURULDULAR
Hele bir de Kuran'ýn edebî deðerine
göz atýnca bunun imkânsýzlýðý daha da
anlaþýlmaktadýr. Güzel bir beyit var:
Þair, þair doðar anadan
Asârý görülür iptidadan.
Peygamber'in devrinde Araplar'ýn en
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çok deðer verdiði þiir ve edebiyattý.
Birinci gelen þiirler Kâbe'nin duvarýna
asýlýrdý. 40 yaþýna kadar Hz.
Muhammed bir tek mýsra söylemedi.
Yani þairlikten, ediplikten bir nasibi
yoktu. Þair tabiatlý bir insan, çýlgýn
gençlik yýllarýnda, kervanlarla yapýlan
harikulade seyahatlerde, çöl gecelerinde
iyice berraklaþan Ay ve yýldýzlarý
seyrederken içinden coþup gelen þairane
duygularý nasýl engelleyebilirdi? Ama
dediðim gibi, peygamber olmadan,
vahiyler gelmeden önce, tek bir mýsraý
bile olmadý. Ne zaman ki, Cebrail,
vahiyleri getirmeye baþladý, o þiirden,
edebiyattan böylesine uzak kimsenin aðzýndan dökülenler öylesine
haþmetli oldu ki, bir duyan sihrinden bir
daha kurtulamýyordu. Bu nedenle
peygambere "Söz büyücüsü" adýný takmýþlardý.
Peygamber, bilgileri papazlardan
duydu diyelim, birdenbire bu þiir ve
edebiyat yeteneði nasýl belirdi öyleyse
kendisinde?!..
Hem öyle edebiyat ki, Kâbe'nin
duvarýna asýlý þiirlerden birinin sahibi
baþ þair Lebit, Kuran'ý iþitince, çok
sönük kalan þiirini yýrtýp attý ve derhal
Müslüman oldu. Kuran'daki fikir ve
sanatýn bu olaðanüstü kompozisyonunu
gören uzmanlar her devirde onun
önünde saygýyla eðilmiþlerdir.
BU GERÇEKLERÝ
1400 YIL ÖNCE
KÝM BÝLEBÝLÝRDÝ?
Günümüz insanýný, Hz. Muhammed'in
peygamberliðine, þu anlattýklarýmdan
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çok daha fazla inandýracak bir husus var
ki, o da yakýn zamanlarda bulunmuþ bir
takým tabiat kanunlarýnýn bundan 1400
yýl önce gönderilmiþ Kuran'da açýkça
bildirilmiþ olmasýdýr.

peygamber yüzyýllar öncesinden nasýl
bilebilirdi?

** “O, geceyi gündüzü, Güneþ'i, Ay'ý
yaratandýr. Ve bütün o yýldýzlar her biri
kendi dairesi içinde yüzmektedir.”
(21/33)

Aþýlayýcý olarak Kuran'da "Levakýh"
kelimesi geçmektedir ki, bu da "ilkah"
dan yani "döllenme" kelimesinden türemektedir. "Döllenmeyi saðlayan rüzgârlar" anlamýna gelmektedir. Bu âyet de
yeni bulunmuþ bir gerçeði, yani çiçeklerdeki erkek organ hüviyetindeki polen
tozlarýnýn rüzgârlarla savrularak diðer
çiçeklerin diþi organýna ulaþmasý ve döllenmenin bu suretle olduðunu 1400 yýl
evvel mucizevî bir tarzda bildirmektedir.

Kuran'da Güneþ, Ay ve bütün yýldýzlarýn bir yörüngede hareket ettikleri
söyleniyor. Bu, yakýn zamanlarda
bulunmuþ bir bilimsel gerçektir. Hattâ
100 yýl öncesine kadar yalnýz Güneþ
Sistemindeki gezegenlerin hareketli,
yýldýzlarýn sabit olduðu sanýlýyordu.
Þimdi anlaþýlmýþtýr ki, uzaklýklarýndan
öyle
görünmüþ,
hepsi
hareket
halindedir. Yani Kuran'ýn söylediði
gibidir.
** “Sen daðlarý görür, onlarý yerinde
durur sanýrsýn. Halbuki onlar bulut gibi
geçer gider...” (27/68)
Dünyanýn döndüðü 1400 yýl önce
baþka nasýl anlatýlabilirdi?..
** “O meyvelerin hepsinden yine
kendilerinin içinde çiftler yaratmýþtýr...
Bütün bunlarda iyi düþünecekler için
âyetler (tabiat kanunlarý) vardýr.”
(13/2-3)
Kurân'da "Çift"in karþýlýðý olarak
"zevceyn" yani karý-koca kelimesi
geçmektedir ki, bu da yeni bulunmuþ bir
gerçeði, çiçeklerin ve meyvelerin içindeki erkek ve diþi organlarý ifade etmektedir. Günümüzün bu gerçeðini

** “Biz aþýlayýcý rüzgârlar gönderdik...” (15/22)

Hz. Muhammed dönemini býrakýnýz.
Ondan 600 yýl sonra yaþayan üstelik de
hem týp, hem Kuran bilgini olan
Fahreddin-i Razi, bu âyetin gerçek
anlamýný tam kavrayamamýþ ve acaba
rüzgârlar bulutlarý aþýlar da yaðmur mu
yaðar diye kuþkuda kalmýþtýr.
Kuran'da bunlara benzer birçok âyet
daha var. Þu yazdýklarýmýzýn, deðil Hz.
Muhammed gibi okur-yazar olmayan
ümmi bir kiþinin o devirin en bilgininin
bile bilemeyeceði gerçekler olduðu
apaçýktýr.
Þurasý muhakkak ki, hem Kurân hem
de bozulmamýþ þekliyle Tevrat, Zebur,
Ýncil ve tüm göksel kitaplar, peygamberlerin uydurmasý deðil, Tanrý'nýn yüce
katýndan insanlara doðru yolu göstermek, gerçeklerin sezgisini vermek,
düþüncelerinde onlara ýþýk tutmak için
gönderilmiþ en öz bilgilerdir.
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Kendi Kendini Arayan

Montaigne ve Denemeler
Güngör Özyiðit, Psikolog

Rönesans, aydýnlanma ve insancýlýk akýmý, insan bilincinin, insaný ve doðayý
özgürce, aklýný kullanarak tanýma çabasýdýr. Ve Montaigne bu çabanýn ilk öncülerindendir. Kendini özgür düþüncenin deney tahtasý haline getiren de odur.
Yaklaþýk on beþ yýl boyunca Yüksek Mahkemenin Soruþturma Dairesi üyeliðinde
bulunur. Bir ara siyasete de girer. Orada hoþgörülü, uzlaþmacý bir tavýr sergiler.
Erasmus hümanizmasýnýn (insancýlýðýn) potasýnda yoðrulan Montaigne, gerçeði
kendine dönmekte, kendini incelemekte arar. Ve her insanda, bütün insan hallerinin
bulunduðunun ayýrdýna varýr.
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ÝÇ KALE
Ona rahatça düþüneceði, okuyacaðý ve
yazacaðý özgür zaman saðlayan belirli bir
servete ulaþtýktan sonra, þatosunun kulesindeki odaya, iç kalesine kapanýr. O güne dek
görevinin, sarayýn, babasýnýn istediklerini
yapmýþtýr. Þimdi ise gönlünün ve aklýnýn
gösterdiði doðrultuda yaþamayý amaçlamaktadýr.
Kuledeki oda, içinde dolaþýlabilecek
geniþliktedir. Montaigne, ancak hareket
edebilirse iyi düþünebileceðini söyler.
Dostu La Boetie'nin ölümünden sonra ona
býraktýðý kitaplarla, kendi kitaplýðýný buraya
taþýtýr. Tavan kiriþlerine elli dört Latince
özdeyiþ yazdýrýr. Ne zaman bakýþlarý tavana
dikilse bilgece bir sözle gözgöze gelir. Bu
54 özdeyiþin sadece bir tanesi Fransýzcadýr:
"Que sais je?" "Ne biliyorum?"
O güne kadar 38 yýl yaþamýþ, birçok
tecrübe, gözlem biriktirmiþ olan Montaigne,
þimdi burada kendisinin kim olduðunu aramaktadýr. Evde annesi, karýsý, çocuklarý
yaþamaktadýr. Ama o odasýnda, özel alanýnda genellikle yalnýz olmayý yeðlemektedir.
Ýnsanýn yalnýzken, bir baþýnayken,
Leonardo da Vinci'nin dediði gibi daha
fazla kendine ait olduðunun bilinciyle,
zamanýný iyi deðerlendirip verimli bir hale
getirmek istemektedir. Montaigne'in krallýðý
burasýdýr. Ve kitaplar ona hizmet etmekle
yükümlüdürler. Kitaplar onun düþüncelerini
tetikleyerek yeni düþünceler üretmesine
katkýda bulunurlar.
O gezip gördüðü, okuyup dinlediði ve
yaþadýðý her þeyden peteðine bal taþýyan bir
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düþünce arýsý gibidir. Montaigne sanki tek
kitabý olan "Denemeler"i yazmak için
yaþamýþ gibidir. "Denemeler"de kendini
yazar. Bunun için seçtiði yol ve yöntem, iç
gözlem yoluyla kendi hayatýný, her anýný
didikleyerek kâðýda dökmektir.
"Denemeler"in yazýldýðý yirmi yýl (15721592) yani ölümüne kadar, o kendini,
kitabýný yazmaya adamýþtýr.
"Denemeler"i okuyan öncelikle þu iki
þeyi öðrenir: Doðanýn istediði gibi düþün ve
yaþa; hiçbir kitabýn, hiçbir dogmanýn tutsaðý
olma.
O her zaman düþüncemizin çemberini kýrmaya, kendi kendimizi eleþtirip yenileyerek
aþmaya yardýmcý olur. Montaigne toplumun
düzenini birdenbire deðiþtirmeye de karþýdýr. Bunun ortalýðý büsbütün karýþtýracaðýna
inanýr. Korktuðu þey yenilik deðil, kargaþalýktýr. Bir de eski deðerlerin hepten ortadan
kalkmasýna gönlü razý gelmez. O, düzen
bozmadan düzen getirmekten yanadýr.
"Denemeler", KENDÝNÝ TANI sözünün
bütün bir ömre uygulanmasýdýr. Hiç kimse
kendini onun kadar sabýrla, inatla, dikkatle
gözetlememiþ, en gizli hallerini yakalamakta onun kadar atik davranmamýþtýr. Þeyh
Galib'in "Hoþça bak zâtýna ki, zübde-i
âlemsin sen"(âlemin özetisin) sözünü mistik
anlamýndan sýyýrýp soyarsak, Montaigne'nin
kendine söylediði ve yapmak istediði tam
da budur.
Kendi de deneme yazarý olan felsefe profesörü Nermi Uygur "Denemeci" baþlýklý
yazýsýnda, deneme türünü þöyle tanýmlar:
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"Essayer" denemek, sýnamak demek
Fransýzcada. Bir þeyi ele alýp tartmak, bir
þeyin ayarýný bulup çýkarmak istemiyle
evirip çevirmek anlamýnda kullanýlýr. Þöyle
bir baþlayalým, böyle deðilmiþ demek, bir
de þuna bakalým, yine de sallantýlý bir
durum belirdiðine göre, þöyle olmaz mý
acaba, ama gene de olmuyor mu, bir de
baþka türlü deneyelim..."
Görüldüðü gibi denemeci hiç bir konuda
kestirip atmaz. Hep seçenekler sunar, kapýyý
aralar. Okuyaný da birlikte düþünmeye
çaðýrýr.
Montaigne'nin yapmak istediði eðitmek,
öðretmek, sorunlarý çözmek, yol göstermek
deðil, olsa olsa düþündürmek, uyarmak ve
uyandýrmaktýr. Ona göre herkes kendini
eðitir, adam eder, etmelidir. Adam olmanýn
ilk adýmý da kendini bilmekle baþlar.
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Montesquieu, önemli bir noktaya dikkat
çeker: "Yazarlarýn çoðunda yazan adamý
görüyorum, Montaigne'de ise düþünen
adamý."
Andre Gide'in deðerlendirmesi de çok
anlamlý: "Pilatus'un devirler boyunca
yankýsý çýnlayan korkunç sorusu karþýsýnda
Montaigne, daha insanca, daha din dýþý,
baþka bir anlamda Ýsa'nýn tanrýca cevabýný
veriyor: "Gerçek nedir?" Cevap: "Gerçek
benim!.."
Yani Montaigne gerçek olarak sahiden
tanýyabileceði tek þeyin kendisi olduðuna
inanýyor. Onu kendinden söz etmeye
götüren budur. Çünkü kendini bilmeyi her
þeyden daha önemli sayýyor. "Ýnsanlarýn ve
her þeyin yüzünden maskeyi kaldýrmalý"
diyor. Maskesini atmak için kendini anlatýyor. Böylece, maskesini atan insanda
hemen kendi benzerimizi buluyoruz."

BAÞKALARININ DÝLÝYLE
Montaigne, Avrupa'ya serbestçe, akla
dayalý düþünmeyi öðreten kiþi olarak birçok
düþünürü derinden etkilemiþtir. Ünlü
düþünür ve bilim adamý Pascal þöyle der:
"Denemeler"de gördüðüm her þeyi
Montaigne'de deðil, kendimde buluyorum.."
Voltaire, o esprili üslûbu ile onu þu þekilde deðerlendirir:
Montaigne, o hoþ sohbet insan
Bazen derin, bazen sudan
Þüphe etmesini bilmiþ
Burnu bile kanamadan
Kerli ferli softalarla
Alay etmiþ sakýnmadan

Avrupa'nýn en ünlü biyografi yazarý
Stefan Zweig, son günlerinde, Brezilya'da
eþiyle birlikte intihar etmeden önce,
Avrupa'daki bir arkadaþýna "Artýk sadece en
büyükleri okuyabiliyorum" der ve yazmak
için de dünya edebiyatýnda deneme türünün
babasý, büyük hümanist Montaigne'i seçer.
Güç beðenir Nietzche de. Ve Montaigne
için þunu söyler: "Bir zamanlar böyle bir
insanýn yaþamýþ olmasý, bugün þu
yeryüzünde yaþamanýn hazzýný artýrýyor."
DENEMELER'DEN BÝR DEMET
Montaigne'in malzemesi sadece kendisi
deðildir. Rönesans'ýn bütün hümanistleri
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gibi o da okumaya doyamaz. Plutarkos'u,
Vergilius'u, Stoacý filozoflarý, Antik çað
Yunan filozoflarýný, Petrarka'yý okur.
Kitaplýðýnda hepsi de deðerli bine yakýn-o
zaman için çok- eser olduðu söylenir.
Denemeler'inde çok sayýda alýntýya yer vermesi de bundandýr. Örneðin "Felsefe yapmak, ölmeyi öðrenmektir" denemesine ünlü
hukukçu ve hatip Çiçero'dan bir alýntý ile
baþlar: "Felsefe yapmak, kendini ölüme
hazýrlamaktan baþka þey deðildir." Bunun
anlamý derin araþtýrmalara giriþmektir. Ve
derin gözlemler ruhu bir anlamda daha yüksek bir düzeye getirir. Bedensellikten uzak
bir özenle sarýp sarmalar. Bu özen ayný
zamanda hem bir okuldur hem de ölüm
benzeri bir durumdur; ya da þu demektir:
Bu dünyadaki düþünme eylemlerinin, bilgeliklerin tamamý sonunda tek bir noktada
odaklanýr, bu bize ölümden korkmamayý
öðreten noktadýr."
Ýnsana her yaþýnda seslenebilen, ruhuna
dokunan yazarlarýn sayýsý azdýr: Homeros,
Shakespeare, Goethe, Balzac, Tolstoy gibi...
Ve bazý yazarlar da vardýr ki, kendilerini
herkese bütünüyle açarlar ve kendilerinde
insanlýðýn bütün hallerini gösterirler.
Montaigne bunlardan biridir iþte.
Montagne'in asýl zevki bulmak deðil, aramaktýr. Katý düþüncelerden her zaman çekinir ve þöyle der: "Hiçbir þeyi iddia etmemek, hiçbir þeyi bir çýrpýda yadsýmamak."
Onun kendiyle hesaplaþmasý hiç bitmez.
Ve arayýþý ömür boyu sürer. Montaigne'in
aradýðý hem kendinde belirginleþen özgün
yan, yani içimizdeki ben, hem de öteki,
hepimizde ortak olan yandýr.

Onun tek katý tezi varsa, o da þudur:
"Dünyanýn en önemli þeyi, insanýn kendi
kendisi olmayý bilmesidir." Montaigne
yaþamý boyunca hep "Nasýl yaþýyorum?"
diye sorar. Bu ayný zamanda "Nasýl yaþamalýyým?" sorusunu da içinde barýndýrýr.
ÖZGÜRLÜK ÖZLEMÝ
Ona göre insan hep uyanýk olmalý, kendini baðýmlý hale getirmemeli, köleleþmemeli,
sürekli özgür kýlmalý. Bu özgürlükleri de
þöyle sýralar:
* Kendini beðenmiþlik ve gurur karþýsýnda özgür kalabilmek; bu belki de en güç
olanýdýr.
* Kendini korkudan ve umuttan özgür
kýlabilmek.
* Kendini kör inançlardan, dar dünya
görüþlerinden özgür kýlmak
* Kendini dünyaya baðlayan tutkularýn
tutsaklýðýndan kurtarmak
* Kendini paradan ve hýrsýn her türlüsünden, þehvetten özgür kýlmak
* Kendini aileden ve çevreden özgür kýlabilmek
* Kendini her türlü baðnazlýktan kurtarabilmek
Kendisi için özgür düþünen, yeryüzündeki bütün özgürlükleri de onurlandýrmýþ olur.
Montaigne'in istediði kendi kendisine
karþý da özgür olmaktýr: "Yaþamaktan ve
sevinç duymaktan baþka bir hedefi olmayan
Ben."
O hayatta her þeyi olduðu haliyle kabullenir ve sever: "Doðada hiçbir þey, hattâ
amaçsýzlýk bile amaçtan yoksun deðildir.

SEVGÝ DÜNYASI

Evrende her þey yerli yerinde, olmasý
gereken gibidir."
O, güzeli belirgin kýldýðý için çirkini
sever; erdemi vurguladýðý için de kötüyü.
Her þey iyidir ve çeþitlilik Tanrý'nýn kutsamýþ olduðu bir þeydir. Yanlýþ olan ve suç
sayýlmasý gereken tek þey vardýr: Bu
çeþitlilik, çok renklilik içindeki dünyayý
öðretilerin ve sistemlerin kýskacýna sokmaya kalkýþmak. Böyleleri özgürlüðe
saygýsý olmayanlardýr.
Ölümünden bir süre önce, temiz bir vicdanla þunlarý yazar: "Ýçinde yaþadýðýmýz
zamanýn herkese olduðu gibi bana da fýrsatlar sunmasýna raðmen, ellerimi hiçbir
zaman bir baþkasýnýn malýna ya da servetine
uzatarak kirletmedim. Savaþta ve barýþta
yalnýz benim olanla yaþadým. Hiç kimseden
karþýlýðýný vermeksizin bir hizmet istemedim. Çünkü benim, yargýlarýna boyun eðdiðim kendi yasalarým ve mahkemem var."
KENDÝMÝZÝ ANLATMAK
"Ýnsanýn birinci elden öðreneceði kaynak
kendisidir: "Pilinius'un dediði gibi, herkes
kendisi için bir derstir. Elverir ki, kendini
yakýndan görmesini bilsin. Benim yaptýðým,
bildiklerimi söylemek deðil, kendimi öðrenmektir, baþkasýna deðil kendime ders
veriyorum. Bana yararý olan bu iþin belki
baþkasýna da faydasý olabilir. Zaten benim
bir þeye dokunduðum yok. Yalnýz kendimle
uðraþýyorum. Benim mesleðim, sanatým
yaþamaktýr."
...Bence insan ne olduðunu bilmekte
dikkatli olmalý; iyi tarafýný da kötü yanýný
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da ortaya çýkarmalýdýr. Sokrates, Tanrýsý'nýn
dediðine uyup, kendini gerçekten tanýmasýný ve küçülmesini bildiði için Bilge
adýný almaya hak kazanmýþtýr. Kendisini
böylesine tanýyan adam istediði kadar
kendinden söz etsin."
HAYAT VE FELSEFE
Gerçek felsefe ruh ve beden birliði ve
bütünlüðü içinde, bize sevinçli yaþamanýn
yolunu göstermeli: "Felsefeyi barýndýran
ruh, kendi saðlýðýyla bedeni de saðlam
etmeli. Huzur ve rahatýn ýþýðý dýþarýdan
görünmelidir. Bilgeliðin en açýk görüntüsü,
sürekli bir sevinçtir. Asýl felsefe bize coþkulu yaþamayý öðretendir."
Ona göre yaþamak en ciddiye alýnacak
iþtir: "Pek þaþkýn varlýklarýz: 'Falanca
hayatýný iþsiz güçsüz geçirdi' deriz. 'Bugün
hiç bir iþ yapmadým' deriz. Bir þey yapmadým ne demek? Yaþadýnýz ya" Bu sizin
yalnýz baþlýca iþiniz deðil, en parlak ve en
þerefli iþinizdir. En büyük, en onurlu eserimiz doðru dürüst yaþamaktýr."
AÞK ÜSTÜNE
Aþk, güzelliðin büyüsüne kapýlarak,
cinselliðin güdümünde türünü çoðaltma
arzusudur.: "Kitaplarý bir yana býrakýr da
dobra dobra konuþursak, aþk dediðimiz þey,
arzulanan bir varlýkta bulacaðýmýz tada
susamaktan baþka bir þey deðildir gibi
geliyor bana. Venüs'ün bize verdiði þey
nihayet bir boþalma hazzý deðil mi? Bu haz
ölçüsüzlük veya hayâsýzlýk yüzünden
kötülük haline geliyor. Sokrates'e göre aþk,
güzelliðin aracýlýðýyla çoðalma arzusudur."
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DOSTLUK
Dostluk, paha biçilmez bir deðerdir.
Ýnsanýn yine kendi kalarak, bir baþkasýyla
bütünleþmesini saðlar: "Dost ve dostluk
dediðimiz, çoklu ruhlarýmýzýn beraber
olmasýný saðlayan bir rastlantý ya da zorunlulukla edindiðimiz ilintiler, yakýnlýklardýr.
Benim anladýðým dostlukta ruhlar o kadar
derinden uyuþmuþ, karýþmýþ, kaynaþmýþtýr
ki, onlarý birleþtiren dikiþi silip süpürmüþ
ve artýk bulamaz olmuþlardýr. Onu (La
Boete'yi) niçin sevdiðimi bana söyletmek
isterlerse, bunu ancakþöyle anlatabilirim
sanýyorum: "Çünkü o, o idi, ben de bendim.
Ruhlarýmýz o kadar sýký bir beraberlikle
yürüdü, birbirini o kadar coþkun bir
sevgiyle seyretti ve en mahrem taraflarýna
kadar birbirine öyle açýldýlar ki, ben onun
ruhunu benimki kadar tanýmakla kalmýyor,
kendimden çok ona güvenir hale geliyordum."
"Gerçek dostluðun ne olduðunu bilirim.
Bildiðim için de dostumu kendime çekmekten çok, kendimi ona veririm. Ona iyilik
etmeyi, onun bana iyilik etmesinden daha
çok isterim."
ÝNSAN VE AKIL
Akýl herkeste var. Ama aklýný çalýþtýran,
yani düþünen, aklýný gönlü için kullanan
insan az: "Yine kendime döneyim:
Kendimde deðer verdiðim tek þey, hiç kimsenin kendinde eksik görmediði bir
vergidir. Kendi aklýmý beðenmekle her
insanýn her gün yaptýðýný yapmýþ oluyorum.
Kim kendini akýlsýz sayabilir? En zavallý,

en aptal insanlar bile akýldan yana paylarýna
razýdýrlar. Baþkalarý bizden daha yiðit,
bedenen güçlü, daha yetenekli, daha güzel
olabilir. Ama akýl üstünlüðünü kimseye vermeyiz. Tabiatýn insanlara en adilce daðýttýðý
nimet akýldýr, derler. Çünkü kimse akýl
payýndan þikâyetçi deðildir. Nasýl olsun?
Aklýný beðenmemesi için, aklýndan ötesini
görebilmesi lâzým. Ben düþüncelerimin
doðru olduðunu sanýyorum. Ama öyle
sanmayan kim var?
Böyle iken, düþüncemin kendi yetersizliðini yüzüme vurmaktan hiç geri
kalmadým. Herkesin gözü dýþarýdadýr; ben
gözümü içime çevirir, içime diker, içimde
gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime
bakarým. Benim iþim gücüm kendimledir.
Hep kendimi seyreder, kendimi yoklar,
kendimi tadarým. Herkes kendinden baþka
þeylerin peþindedir, hep kendinin ötesine
gitmek sevdasýndadýr. Persius'un dediði gibi
"Kimse kendi içine dönmeye çalýþmaz."
Ben ise kendi içimde yuvarlanýp gidiyorum."
KÝTAPLAR
Size hiç ihanet etmeyecek bir dost varsa,
o da kitaplardýr. Hem de ne doyurucu bir
dost: "Ýki alýþveriþ (dostluk ve aþk) rastlantýlara ve baþkalarýna baðlýdýr; biri aramakla bulunmaz kolay kolay, öteki yaþla
solar gider. Onun için hayatýmý doldurup
doyuramazdý onlar. Üçüncü alýþveriþ kitaplarla kurduðumuz iliþkilerdir ki daha
saðlam ve daha çok bizimdir. Ötekilerin
baþka üstünlükleri vardýr; ama bu üçüncü
daha sürekli ve daha kolayca ve yararlýdýr.
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Ömür boyu yaný baþýmda, her yerde elimin
altýndadýr. Kitaplar yaþlýlýðýmda ve yalnýzlýðýmda avuturlar beni. Sýkýntýlý bir avareliðin baskýsýndan kurtarýr, hoþlanmadýðým
kiþilerin havasýndan dilediðim zaman
ayýrýverirler beni. Fazla aðýr basmadýklarý,
gücümü aþmadýklarý zaman acýlarýmý törpülerler. Rahatýmý kaçýran bir saplantýyý
baþýmdan atmak için kitaplara baþvurmaktan iyisi yoktur; hemen beni kendilerine
çeker, içimdekinden uzaklaþtýrýrlar. Öyleysek, onlarý yalnýz daha gerçek, daha canlý,
daha doðal rahatlýklar bulamadýðým zaman
aramamama hiç de kýzmaz, her zaman ayný
yüzle karþýlarlar beni. Ýnsan hayatý denen
bu yolculukta benim bulduðum en iyi yolluk (nevale) kitaplardýr ve ondan yoksun
anlayýþta insanlara çok acýrým."
DÜNYA YURTTAÞLIÐI
Ýnsancýllýðýn en uç noktasý kendini insanlýk ailesinin bir bireyi ve dünya yurttaþý
olarak görebilmesidir. "Sokrates söylemiþ
diye deðil, kendi tabiatýma uyarak, üstelik
aþýrýlýða bile kaçarak bütün insanlarý
hemþerim sayýyorum. Bir Polonyalý'yý týpký
bir Fransýz gibi kucaklýyorum. Dünya ile
akrabalýðýmý kendi milletimle akrabalýðýmdan üstün tutuyorum. Doðduðum yerin pek
o kadar düþkünü deðilim. Kendi düþüncemle vardýðým yeni bilgiler, bana yalnýz
eðitimle edindiðim hazýr ve geliþigüzel
bilgilerden daha deðerli gelir. Kendi
kazandýðýmýz temiz dostluklar nerde, iklim
ve kan dolayýsýyla baðlý olduðumuz
dostluklar nerde!.. Tabiat bizi özgür ve
baðýmsýz yaratmýþ, bizse tutup kendimizi
bir takým çemberler içine hapsediyoruz."
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DOÐRULUK KAYGISI
Birlikte doðruyu araþtýrmak yerine, kendi
doðrumuzu dayatmak ve savunmak, diyalog
yoluyla anlaþmayý ve uzlaþmayý çýkmaza
sokar: "Düþünce çatýþmalarý beni ne kýrar,
ne yýldýrýr, sadece dürtükler, kafamý
çalýþtýrýr. Eleþtirilmekten kaçýnýrýz; oysaki
bunu kendiliðinden istememiz, gelin bizi
eleþtirin dememiz gerekir. Hele eleþtirilme
bir ders gibi deðil de bir karþýlýklý konuþma
gibi olursa. Biri çýkýp da bizim düþüncemizin tersini söyledi mi, onun doðru söyleyip
söylemediðine deðil, doðru yanlýþ, kendi
düþüncemizi savunmaya bakarýz. Bizi
düzeltmek isteyene kollarýmýzý açacak
yerde yumruklarýmýzý sýkýyoruz.
Bana çatýldýðý zaman öfkem deðil, dikkatim uyanýr. Bana çatandan bir þey öðrenmeye can atarým. Doðruyu bulmak her iki
tarafýn kaygýsý olmalý. Ýnsan öfkelendi mi
düþünemez olur; aklýndan önce sinirleri
iþler. Doðruyu hangi elde görsem, sevinçle
karþýlar uzaktan kokusunu alýr almaz, silâhlarýmý atar, teslim olurum".
ÖLÜM
Ölüm ömrümüzün tadýlacak son deneyimi. Ýyi yaþanmýþ bir hayat için ölüm bir
vedâ busesi olur. "Mademki ölümün önüne
geçilemez, ne zaman gelirse gelsin.
Sokrates'e "Otuz Zalimler seni ölüme
mahkûm etti" dedikleri zaman "Tabiat da
onlarý" demiþ.
"Bütün dertlerin bittiði yere gideceðiz
diye dertlenmek ne budalalýk"
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Nasýl doðuþumuz bizim için her þeyin
doðuþu olduysa, ölümümüz de her þeyin
ölümü olacak. Öyle ise, yüz sene daha
yaþamayacaðýz diye aðlamak, yüz sene
önce yaþamadýðýmýza aðlamak kadar
deliliktir. Ölüm baþka bir hayatýn kaynaðýdýr. Bu hayata gelirken de aðladýk,
eziyet çektik; bu hayata da eski þeklimizden
soyunarak girdik."

iken yapsýn, ruhunu hastalýktan korumuþ
olur. Ama bunun dýþýnda ruh bedenle iþbirliði etmeli, onun zevklerine katýlmalý, onunla karý koca olmalý ve bilgeliðe ermiþse
beden hazlarýna, acýlaþmalarýna meydan
vermeden dizgin vurmalý. Ýnsan beden
hazlarýný gereðince tatmayý biliyorsa
Tanrýlara yaraþýr bir olgunluða varmýþ
demektir."

Tabiat bunu böyle istiyor. Bize diyor ki:
"Bu dünyaya nasýl geldiyseniz, böylece
çýkýp gidin. Ölümden hayata geçerken
duymadýðýnýz kaygýyý, hayattan ölüme
geçerken de duymayýn. Ölümünüz varlýk
düzeninin, dünya hayatýnýn þartlarýndan
biridir. Ondan kaçmak, kendi kendinizden
kaçmaktýr. Sizin bu tadýný çýkardýðýnýz varlýkta hayat kadar ölümün de yeri vardýr.
Dünyaya geldiðiniz gün bir yandan yaþamaya, bir yandan ölmeye baþlarsýnýz.

Montaigne'den 360 yýl kadar sonra Nâzým
Hikmet, bakýn yaþama sanatýný ne güzel dillendirir “Taranta Babu'ya Mektuplar” ýnda:

Hayat kendiliðinden ne iyi, ne kötüdür;
ona iyiliði kötülüðü katan sizsiniz. Ölüm
size ne saðken kötülük eder, ne ölüyken:
Saðken etmez, çünkü hayattasýnýz; ölüyken
etmez, çünkü hayatta deðilsiniz. Hayatýnýz
nerede biterse, orada tamam olmuþtur.
Hayatýn deðeri uzun yaþanmasýnda deðil,
iyi yaþanmasýndadýr."
YAÞAMAK SANATI
"Dünyada insanlýðýný bilmekten, insanca
yaþamaktan daha güzel, daha doðru bir iþ
yoktur. Bilimlerin en çetini de bu hayatý iyi
yaþamasýný bilmektir. Hastalýklarýmýzýn en
belâlýsý bedenimizi sevmemek, küçük
görmektir. Ruhunu bedeninden ayýrmak
isteyen, gücü yeterse, bu iþi beden hasta

...Ve dünya öyle büyük
Öyle güzel
Öyle sonsuz ki deniz kýyýlarý
Her gece hepimiz
Yanyana uzanýp yaldýzlý kumlara
Yýldýzlý sularýn
Türküsünü dinleyebiliriz
Yaþamak ne güzel þey
TARANTA BABU
Yaþamak ne güzel þey...
Anlayarak bir usta kitap gibi
Bir sevda þarkýsý gibi duyup
Bir çocuk gibi þaþarak
YAÞAMAK...
Yaþamak birer birer
Ve hep beraber
Ýpekli bir kumaþ dokur gibi
Hep bir aðýzdan
Sevinçli bir destan okur gibi yaþamak
ve Nâzým “Davet” þiirinde tüm insanlarý
böyle güzel bir yaþamýn içine çaðýrýr:
Yaþamak bir aðaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeþçesine
Bu hasret bizim!...
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Neþe Hakkýnda
Nihâl Gürsoy

"Bilgeliðin neticesi, sürekli bir neþedir." SENECA

N

eþe, hayatýn bir tastikidir. Yaþama
kudretinin bir ifadesidir. Var olma
gücüne temas etmede, onu tatmada elimizde bulunan ve bize canlýlýk katan
bir duygu, bir oluþ halidir. Acaba insan
neþeyi kendiliðinden gelsin diye beklemeden kendisi üretebilir mi? Onu kendisine
mâl edebilir mi? Onu yetiþtirip büyütebilir
mi? Günümüzde bilgelik, neþenin gücü
üzerine temellendirilebilir mi?
Doðunun ve batýnýn bilgelik öðretilerine
baktýðýmýzda neþenin katkýlarýný görmemek
mümkün deðil. Çin Taoist düþüncesinde
neþe temeldir, týpký Ýncil'in mesajlarýný

derinden beslediði gibi. Bunun yanýnda
felsefenin önemli filozoflarýndan Spinoza,
Nietzsche, Bergson da neþeyi düþüncelerinin hemen merkezine oturtmuþlardýr.
Öncelikle neþe, mutluluk, haz ve zevk
kavramlarýný kýsaca gözden geçirerek
konuya açýklýk kazandýrmaya çalýþacaðýz.
HAZ- MUTLULUK- NEÞE
Haz-zevk: En yaygýn ve en doðrudan
tatmin deneyimi haz tecrübesidir. Bu bir
ihtiyacýmýzý veya gündelik bir arzumuzu
giderdiðimizde hepimizin yaþadýðý bir
deneyimdir.
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Susayýp, su içtiðimizde, acýkýp yemek
yediðimizde, yorulup dinlendiðimizde
bedensel bir haz duyarýz. Bedensel hazlarýn
yanýnda, akla ve gönüle baðlý olan daha
içsel hazlar da vardýr. Bizi duygulandýran
bir müzik, ilgimizi çeken bir kitabý okumak, güzel bir manzara karþýsýnda hissettiklerimiz akla ve gönüle yönelik hazlardýr.

muhtelif cevaplar önerdiði bir felsefi soruþturma baþlamýþtýr.

Haz, süreklilik içermez dýþ uyaranlara
baðlý olarak sürekli yenilenmesi gerekir.
Doyarýz, bir süre sonra tekrar acýkýrýz.
Okuduðumuz güzel kitap biter, yenisinin
arayýþýna gireriz. Gerçekte, kendimize
sadece haz arayýþýný temel alýrsak, kalýcý bir
tatmin haline eriþemeyiz.

Hazsýz mutluluk olmaz ama mutlu olmak
için, hazlar arasýnda seçim yapmak ve
onlarý mutedil bir hale getirebilmek gerekir.

Yine hepimizin tecrübe ettiði ikinci bir
mesele, birtakým hazlarýn bize o anlýk zevk
verdiði halde uzun vadede zarar vermeleridir. Güzel bir pasta leziz olabilir,
ancak sürekli tüketildiðinde saðlýðýmýza
büyük zararlar verebilir. Buna benzer pek
çok örnekten söz edebiliriz. Bu nedenle,
Doðu ve Batý bilgelerinin üzerine eðildiði
önemli bir soru çýkar ortaya, hazzýn ötesine
geçen kalýcý ve olumlu bir tatmin saðlayan,
dýþ uyaranlara baðlý olmayan bir tatmin
mevcut mudur? Kýsa bir süreyle sýnýrlý
olmayan, dýþsal uyaranlarla gerçekleþmeyen, neticesinde olumsuz sonuçlar
getirmeyen, hazzýn ya da anlýk tatmin
duygularýnýn ötesine geçen kalýcý bir
hoþnutluk hali... Bu hali tanýmlamak için
kullanýlan genel kavram mutluluktur.
Böylece, M.Ö. 2000 yýlýnýn ortalarýnda
Akdeniz havzasýndan, Hindistan ve Çin' e
kadar hazzýn zayýflýklarýný ve sýnýrlarýný
aþmaya çalýþan bilgelerin ve düþünürlerin

MUTLULUK NASIL
GERÇEKLEÞEBÝLÝR
Her biri diðerinden farklý olan bu cevaplar üç ana noktada birleþirler.

Epiküros (M.Ö 342 - 271) itidalin, ýlýmlýlýðýn büyük filozoflarýndan biridir. Hazlarý
yasaklamaz, çileciliði salýk vermez ancak
aþýrý hazza yönelik yaþamanýn insaný tahrip
ettiðini, yaþam amacýna yönelik olarak
geliþtirici olmadýðýný ifade eder ve þöyle
devam eder. "Zevk, hayatýn amacýdýr
dediðimizde; ne þehvete iptila zevklerden
ne de ölçüsüz keyiflerden bahsetmiyoruz.
Mutlu hayatý oluþturan þey, bunlarýn hiçbiri
deðildir. Tecrübe edilmesi ve kaçýnýlmasý
gereken þeylere dair sebepleri her koþulda
bulabilen; ruhun en büyük alt-üst oluþlarýna
sebep olan boþ kanýlarý bir yana itebilen
ihtiyatlý bir muhakemenin ürününden söz
ediyoruz. Mutluluða, dolayýsýyla da en
büyük iyiliðe ulaþmanýn ilkesi basirettir."
Basiret; doðru bilgiyle ve doðrulukla
seçmemize, ayýrt etmemize, hüküm vermemize imkân saðlayan bir davranýþ
biçimidir. Aklýn, doðru bilgilerin ve tecrübelerin neticesinde geliþir.
Epiküros'tan önce yaþamýþ olan
Aristotales de (M.Ö 322 - 384) onun gibi
basiret ve erdemli olmanýn mutluluðu
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yakalamak için önemli olduðunu vurgulamýþtýr.

mutluluðun daha yüksek ve daha olgun, bilgece bir biçimidir.

Aristotales'e göre, aklýn basireti kullanarak yaptýðý bu ayýrt etme egzersizi
sayesinde erdemli bir hayata eriþebilir ve
mutlu olabiliriz. Aristotales, erdemli olmayý
mutluluða ulaþmanýn þartý olarak ifade eder.
Ona göre erdem haz ve iyilikle mutluluða
götüren deðerler ve bu iki nokta arasýndaki
dengedir. Ýfrat ve tefritle (ölçüyü aþmak ve
yeterli ölçüde olamamak) davranýlmadýðýnda gerçekleþen durumu ise ölçü olarak
adlandýrýr.

Bilgelik, bilge olmak elimizde olmayan
þeyler için hayattan razý olmak ve onu
olduðu haliyle sevmektir. Bu formül bize,
baðlý olan þeylerle baðlý olmayanlar arasýnda ayýrým yapabilmemizi talep eden Stoacý
ahlâk anlayýþýný da çaðrýþtýrýr. (Kýbrýslý
Zenon M.Ö 336 -264)

Aristotales'e göre zevkler mutedil, ýlýmlý
ve özenle seçilmiþ olmazsa mutluluk da
olmaz. Ýtidal ve denge ile yaþamaya Çin
geleneðinde "ahenk" adý verilir. Doðada var
olan ve bütün insan davranýþlarýnda yeniden
üretilmeyi bekleyen, bir enerji akýþýna
imkân saðlayan, kendimizle ve tüm canlýlýkla birlik ve bütünlük saðladýðýmýz bir
oluþ biçimi olarak tanýmlanýr bu ahenk hali.
Ýnsanýn en büyük korkularýndan biri de
kendisini mutlu eden, bir denge ve ahenk
hali içinde olmasýný saðlayan þartlardan ve
kiþilerden mahrum kalmaktýr. Mutluluk,
nasýl kalýcý kýlýnabilir? Baþka bir deyiþle
"Eþim beni terk ederse? Ýþimi ya da paramý
kaybedersem, hastalanýrsam nasýl mutlu
kalabilirim?" gibi yaþamsal kaygýlar ve
bunlarýn gerçekleþmesi durumunda mutluluðunu kaybeden insan ne yapabilir?
Antikçað filozoflarý bu soruyu, insanýn
mutluluðu dýþ sebeplerden ayýrmasý ve onu
kendi içinde yeniden bulmayý baþarmasý
gerekir þeklinde cevaplandýrmýþlardýr. Bu,

Hayat bizi bir kaza, bir kayýp bir facia ile
karþýlaþtýrdýðýnda ne yapmalý? Stoacýlar der
ki: Bilgelik, Tanrýsal bir düzende yaþayan
insanýn elinden geleni yapmasýna raðmen,
tercihinin dýþýndaki durumlarla karþýlaþmasý
halinde, durumu olduðu gibi kabullenmesi
ve hayata rýza göstermesiyle gerçekleþebilir.
Bu, insanýn kendisinden daha yüksek bir
iradeyi tanýmasý ve onu kabul etmesidir.
Þüphesiz ki bunu bilmek, insanýn eline
sihirli bir deðnek vermez. Bu gerçeði bilen
pek çok insan için bile bilgelik, eriþilmesi
gereken zor bir hedef olarak kalýr ve ona
pek az insan eriþir.
Kadimler ve bazý filozoflarca böyle
tanýmlanan bilgelik ideali tek bir kelimeyle
özetlenebilir: "Özerklik ". Yani, mutluluðun ve mutsuzluðun artýk dýþ koþullara
baðlý olmadýðý, içsel özgürlüðe eriþebilme
durumu. Bize hoþ gelenin de nahoþ gelenin
de sadece bir algýdan ibaret olduðunun
bilinciyle, gerçeðe odaklanýp kabullendiðimizde, neþe duymayý öðrenmeye açýk
hale gelmiþizdir.
Bilgenin aradýðý mutluluk, mümkün olan
en kalýcý, kuþatýcý ve bütünleyici hâldir.
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Bilge gerçek mutluluðun bu halde barýndýðýný bilir. Dünyaya yönelik bakýþýmýz dünyanýn kendisi deðildir. Bizim algýladýðýmýz
haliyle dünyadýr. Bir yerde mutlu olan insan
her yerde mutlu olacaktýr. Bir yerde mutsuz
olan insan ise her yerde mutsuzdur. Bunu
tasvir eden bir mesel sufi geleneklerinde þu
þekilde dile gelir:
Bir zamanlar bir þehrin giriþinde yaþlý bir
adam otururmuþ. Onu tanýmayan bir
yabancý yanýna gelip sormuþ:
- Bu þehre ilk geliþim, burada
yaþayanlar nasýl insanlardýr?
Ýhtiyar soruya soruyla karþýlýk vermiþ:
- Sizin geldiðiniz yerdeki insanlar
nasýl insanlardýr?
Yabancý demiþ ki:
- Bencil ve kötülerdi. Zaten o nedenle
buraya geldim.
Ýhtiyar þöyle demiþ:
- Burada da aynýlarýný bulacaksýn!
Bir süre sonra baþka bir yabancý gelip
ayný ihtiyara sormuþ:
- Buraya gelmek zorunda kaldým.
Söyle bana ihtiyar buradakiler nasýl
insanlardýr?
Ýhtiyar, ona da ayný soruyu sormuþ:
- Söyle bana ahbap, senin geldiðin
yerdekiler nasýl insanlardýr?
Yabancý cevap vermiþ:
- Ýyi ve misafirperverdirler. Orada
çok dostum vardý ancak iþlerim
nedeniyle ayrýlmak zorunda kaldým.
Ýhtiyar þöyle demiþ:
- Burada da ayný öylelerini bulacaksýn.

Az ötede develerini sulayan bir
çerçi (gezici satýcý) konuþmalara kulak
misafiri olmuþ. Son yabancý da uzaklaþtýðýnda ihtiyarýn yanýna gelip
sitemkâr bir edâ ile þöyle demiþ:
- Ayný soruya nasýl oluyor da tamamen farklý iki cevap verebiliyorsun?
Ýhtiyar demiþ ki:
- Çünkü herkes yüreðinde kendi
dünyasýný taþýr.
Böyle bir mutluluk anlayýþý, günümüz
batý toplumlarýnda egemen olan anlayýþýn
zýt kutbudur. Tüketime ve baþarýya endeksli
Narsizm, sözüm ona mutluluk durmadan
göklere çýkarýlýr. Bütün reklâmlarda bize,
gerçekte en basit ihtiyaçlarýmýzýn doðrudan
tatminiyle sýnýrlandýrýlan bir mutluluk
anlayýþý pazarlanýr. Ýnsanýn sahip olma
dürtüsü mutluluk anlayýþýyla özdeþleþtirilir
adeta. Filozoflar ve bilgeler mutluluðu; bir
iþin, bir iradenin, bir çabanýn sonucunda
varýlan kalýcý bir ahenk durumu olarak
tanýmlarken, günlük yaþamda genellikle haz
ve mutluluk kavramlarý arasýndaki ayýrýmý,
yeterince açýk yapamadýðýmýz için durmadan yenilenmesi gereken, küçük hazlarýn
peþinden koþarýz. Haz ve mutluluk dýþýnda,
yaþamdan duyulan derin memnuniyetin
kaynaðý ve sonucu olan bir baþka hâl daha
mevcuttur: Neþe.
NEÞE (SEVÝNÇ):
Psikiyatrist François Lelord ve
Christophe Andre, neþe duygusunu
þöyle tanýmlarlar. "Bir olay karþýsýnda belirli ve sýnýrlý bir süreyle verilen tepki olarak
neþe - sevinç durumu ayný zamanda hem
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zihinsel hem de fiziksel olarak yoðun bir
histir."
Neþe - sevinç duygusunun da haz gibi
çoðunlukla geçici bir duygu olduðu sanýlýr.
Bach'ýn en coþkulu kantatlarýndan birinin
böyle bir evrensel dilekten kaynaklanmasý
tesadüfî deðildir. "Sevincim sürsün! "
Sevinç bir coþku hissiyle birlikte var
olma kudretimizi artýran bir güç de getirir.
Canýmýza can katar. Baruch Spinoza'nýn
Etik adlý eseri bir neþe felsefesidir.
Spinoza ( 1632 -1677 ) "Her þey kendi
var olma kudretine göre, kendi var olma
halini korumaya çabalar." der. Bu çaba,
Spinoza'dan yaklaþýk olarak iki asýr sonra
biyoloji biliminin de teyit ettiði evrensel bir
hayat kanunudur. Her organizma sadece
varlýðýný muhafaza etmekle kalmaz, ayný
zamanda kendi yaþama kudretini de artýrmaya çabalar. Ýnsanýn kendisini aþmaya ve
mükemmelleþmeye yönelik bu doðal
çabasýnda etkilediði veya etkilendiði baþka
yapýlarla karþýlaþtýðýný söyler.
Bu karþýlaþmalar bir engel meydana
getirdiðinde, onun eylemde bulunma
gücünü azalttýðýný, insanýn bir hüzün hissi
tarafýndan kuþatýldýðý tespitinde bulunur.
Daha büyük bir mükemmelliðe ulaþma
imkâný, var olma kudretinde bir artýþ
imkâný saðladýðýnda ise insan, bir sevinç ve
neþe haliyle dolar diye açýklar.
Böylece Spinoza sevinci " Ýnsanýn daha
az bir mükemmellik halinden daha büyük
bir mükemmellik haline geçiþi " olarak
tanýmlar. Bununla iþaret etmek istediði þey
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büyüdüðümüz, geliþtiðimiz, bir þeyi
baþardýðýmýz, kendi doðamýza uygun bir
þekilde kendimizi biraz daha fazla gerçekleþtirdiðimiz her defasýnda neþe - sevinç ile
dolduðumuzdur. Bizi çoðaltan, yaþama
kudretimizi artýran, bizi yükseðe çeken her
olay bizi sevince boðar.
Spinoza, ulvi saadet, hakiki mutluluk ya
da her daim mevcut olan neþe dediði duruma ulaþmak için, insanýn nefsinin köleliðinden kendisini kurtarmasý gerektiðini söyler.
Bu görüþ, eski Hindistan bilgelerinin de
tasvir ettiði kurtuluþ sevincini anlatýr.
Bu seviyeye eriþmek için çaba göstermeye baþlayýnca, tasavvuf öðretisinin de
üzerine kurulduðu, nefis terbiyesini gerçekleþtirmeye baþlarýz. Uyaranlar ve olaylar
karþýsýnda akýl ve gönül dengesini kurarak
hareket etmeyi prensip haline getirerek
yaþamayý seçeriz. Bunun için öncelikle
gerekli olan, insanýn iyi ve kötü hakkýnda
doðru ve detaylý bilgilere sahip olmasýdýr.
Neþenin kalýcýlýðý da bizim bu doðrultudaki davranýþlarýmýzda sebat etmemizle,
kendimizi daha iyiye daha yeniye doðru
yönlendirmemizle yakýndan ilgilidir.
Spinoza, neþe hakkýndaki felsefi tanýmý
ortaya koyan ilk kiþidir. Spinoza'ya göre
neþe mükemmelleþmedir, var olma
kudretindeki artýþtýr.
"Neþe bir güçtür, onu ekip yetiþtiriniz."
Dalai Lama
Gelecek sayýmýzda: Neþeyi ekip,
yetiþtirmek konusuna devam edeceðiz.
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Ýstanbul - 2
Seyhun Güleçyüz

Tarihte "Dünya Ýstanbul'da baþlar" diye bir söz vardýr. Ayasofya'nýn tam karþýsýnda köþede Bizans'tan kalma "Milyon Taþý" durur. Ýstanbul Milyon Taþý (Sýfýr Taþý),
antik dönemde Dünyanýn merkezi Roma'nýn da sýfýr noktasý olarak kabul edilmekteydi. Bizanslýlar "Yaþadýðýmýz âlemin varlýðýnýn temeli o taþýn durduðu yerdedir"
derlermiþ. Eskiden Milyon Taþý dört sütunlu bir anýtýn içinde sergilenirmiþ.

Ý

stanbul, uzun ve karmaþýk tarihi
boyunca, farklý medeniyetlerin
bazen merkezi, bazen de yörüngesine girdi. Böylece o medeniyetlerin birbirine hiç benzemeyen þehircilik anlayýþlarý
Ýstanbul'un oluþumunda etkili oldu. Ýstanbul, insanlarýn onun bu denli bozulmamýþ
eski halini özler olduklarý bir þehir haline
geldi. Çünkü sindirilmesi zor olan bu hýzlý
büyüme, estetikten uzak bir deðiþim
yaratýyor. Bu þehirde uzun seneler yaþamýþ

olanlar, acý da olsa, deðiþimin bilincine
varýp hüzünlenen Ýstanbullulardýr. Onlar,
geriye kalandan çok kaybettiklerine üzülen,
deðiþen insanýn halini ve iç göçün etkisini
yüreklerinde daha derin hissedenlerdir.
Ýkinci Ýstanbul gezi notlarýma Evliya
Çelebi'nin her dilde Ýstanbul isimlerinden
söz ederek baþlayacaðým. Ýlk ismi Ýstanbul
Kalesidir. Çünkü Yedikule'den Topkapý'ya
oradan Edirnekapý'ya uzanan bölge surlarla
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çevrilidir. Surlar iki sýradýr ve ikisinin arasý
40 arþýndýr.(1 arþýn= 0.68m.) Surlarýn kalýnlýðý ise 6 arþýndýr. Dýþta hendekler vardýr,
kara kýsmýnda uzunluðu 18 mildir. Deniz
kýsmýnda bazý yerlerde surlar vardýr. Ýkinci
ismi Ýstanbul'u ilk kuran Yanko Bin
Madyan (Madyan oðlu Yanko) olduðu için
Yankoviçe denir. Üçüncü ad ise Ýskender'den kaynaklý Ýbrî dilinde Aleksandýra'dýr.
Sýrplar, Pozanta der. (Evliya Çelebi
Seyahatnamesi. Ýstanbul 1.Cild Sayfa 8)
Konstantin, Ýstanbul'u dokuzuncu kere
kurduðu için Yunan dilinde Konstantiniyye
dediler. Nemseliler (Avusturyalýlar) =
Kostantinopol, Fransýzlar=Ýgrandona,
Araplar=Kostantiniyyen-i Kübrâ dediler.
Moðollar=Çakdurkan ve Osmanlýlar ise
Ýslambol (Ýstanbul) dediler.
Geçen yazýmda Pera'yý anlattým, þimdi
oradan devam ediyorum. Pera, az nüfusun
yaþadýðý baðlýk bir yerken en çok gayrimüslim burada bulunurmuþ. 17. yy ortalarýndaki nüfus, Ýstanbul'da 600-750 bin arasýndaymýþ ve bunun %40'ý gayrimüslimmiþ.
Pera'ya yerleþenler arttýkça ilk batýlý elçiliklerin ikametgâhý konumuna gelmiþ.
Osmanlý, elçiliklerini batýda 18. yy
çeyreðinde açmýþtýr. 1913'de Pera'da
Galatasaray bölgesi Beyoðlu'nun baþlýca
eðlence merkezi durumundaymýþ.
Concordia Tiyatrosu, gece kulübü burada
bulunuyormuþ. Yanýnda bulunan Mýsýr
apartmaný, adýna uygun Ýskenderiye'ye özgü
art-nouveau arabesk tarzý mimarisiyle çok
zariftir ve hâlâ yerinde durmaktadýr. Dar bir
aralýktan Haçopulo pasajýna gidilir. Zengin
bir Rum ailesi olan Haçopulo ailesi Ýtalyan
tarzý atmosferde bir bina yapmýþlardýr. Bir
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zamanlarýn en ünlü maðazalarý buradadýr.
Rejans restoraný da bu bölgededir. 1917'de
Rusya'daki Ekim devriminden ve onu
izleyen iç savaþtan sonra Rusya'dan
Türkiye'ye akýn akýn Rus göçü olmuþtur.
Beyaz Ruslar (Belarus'lar) slav kökenlidirler. Þimdi Litvanya'da yaþamaktadýrlar.
Bu ara bilgiden sonra bilmeyiz ki, Ýstanbul'a Ruslar ve Beyaz Ruslar göçmüþ ve
çoðunluðu Pera'ya yerleþmiþtir. Buralara
insanlarýn alýþýk olmadýðý bir eðlence tarzýný
da beraberlerinde getirmiþler, birçok lokanta, pastane ve gece kulübü açmýþlardýr.
Hâlâ, sayýsý az da olsa bu lokantalar Ýstanbul'da vardýr. Hattâ o dönemden kalan ve
Türk Lokantalarýnýn hâlâ menüsünde bulunan kievski, karski, strogonof, borç çorbasý
da onlardan bize geçen leziz yemeklerdir.
Rejans, benim üniversitedeyken çok severek gittiðim Galatasaray'da Rus kadýnlarýn
açtýðý bir lokantadýr. Rivayete göre aralarýnda Rus Kontesi olduðu da söylenir.
Rejans'a gittiðim zamanlar bu madamlar
yaþlanmýþtý, tek tip giyinirlerdi ve çok
mesafeli ama zarif davranýþlar içindeydiler.
O zarif madamlarýn ömrü bu günlere
yetmese de, Rejans Rus Lokantasý geleneklerini, ayný yerinde iyi kötü sürdürmektedir.
Þimdi Tepebaþý caddesinden geçerken
dikkat ederseniz çok zengin Katolik
Ermenilerin ve bazý Osmanlý bürokratlarýnýn estetik açýdan çok güzel olan apartmanlarýný görürsünüz.
Asmalý Mescit ilginç bir sokaktýr. Burada
çok eskiden beri Fransýzca ve Ýngilizce
yayýnlanan, The Levand Herald gazetesi
basýlýrmýþ. Ünlü besteci Donizetti'nin
kardeþi, II. Mahmud'un "Paþa" unvanýný
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verdiði Donizetti Paþa'nýn evi bulunuyormuþ. Donizetti Paþa, Ýstanbul'da saray
Mýzýka-i Hümayun'u kuran, þefliðini yapan
ve Mecidiye marþýný besteleyen Ýstanbul
aþýðý bir müzisyendir. Buradan Meþrutiyet
Caddesine çýkýnca uzaktan o dönemin ve
her dönemin en güzel otellerinden olan Pera
Palas Oteli gözümüze çarpar. O yol
üzerinde þimdiki sergi binasýnýn yerinde
Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi bulunurdu.
Sonra Ýstanbul Þehir Opera, Bale ve
Tiyatrosu oldu. Ben on üç, on dört
yaþlarýmdayken yatýlý okuduðum için her ay
bu binada gösterilen opera veya baleye okul
gruplarýmla getirilirdim. Önceden opera ve
balenin müdürü olan Aydýn Gün Bey gelir,
okulda hafta sonu bize gideceðimiz gösterinin ön bilgisini anlatýrdý. Böylece biz,
eserleri bilerek seyrederdik, gittiðimizde.
Pera Palas 1894 yýlýnda iki Rum mimar
tarafýndan yapýlmýþtýr. Orient Express
treninin son duraðý olarak belirlenmiþtir.
Ýstanbul'da elektriðin ilk kullanýldýðý
binalardan biridir. Otel çevre deðiþip
yenilendikçe, eskiyen þarap gibi hem deðer
kazanýyor hem de þýklýðýný koruyor. Ben her
sene bir kere uðrar, þöyle bir içinde dolaþýr
ve oturup bir þeyler içerim. Burada kalmýþ
olan ünlüler, otelin þanýna þan katmýþlardýr.
Agatha Christie, Ýngiliz Kralý 8. Edward,
Ýran Þahý Rýza Pehlevi, Sýrp Kralý Pyotr
Tito, Mata Hari, Greta Garbo, Marlene
Dietrich otelin müþterileridir.
Caddeye çýkýnca, eski Bristol Otel þimdilerin Pera Müzesi olarak 2005'den beri
kültür sanat hizmeti vermektedir. Ön cephesi aynen korunmuþ sayýlýr. Burasý otel
olarak kullanýldýðý zamanlarda, arada bir
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babam beni görmeye Adana'dan gelince
kaldýðýmýz, çok mutlu hafta sonlarý
geçirdiðim anýlarýmýn otelidir. Merdivenleri
ve otelin katlarý kýrmýzý halý kaplýydý ve
merdivenlerin trabzanlarý çok geniþ, süslü
bir sanat eseriydi, týpký saray merdivenleri
gibi..
Meþrutiyet Caddesi'nin sol tarafýnda çok
güzel bir bina gözümüze çarpar. Burasý
1845'de Ýtalyan Rönesans usûlü yapýlmýþ
Ýngiliz Konsolosluðu binasýdýr. Etraflýca
düþündüðümüzde görüyoruz ki, farklý
düzeydeki ilginçliklerin yoðunlaþtýðý bir
yerde bulunuyoruz.
Binalar arasýnda yürürken demir
kapýlarýnda haç kabartmalarý olan düz
cepheli bir kilise gördüm. Burasý Rum
Katolik Kilisesi olan Ayia Trias'dýr. Çok az
bir cemaati olan zarif bir kilise. Kilisenin
sýrasýndan yürüyerek tekrar Galatasaray'a
geldik. Çiçek Pasajýnda güzel bir öðlen
yemeði yerken, etrafý da incelemek çok
keyifli oluyor.
Çiçek Pasajý veya "Cite Pera" Tanzimat
döneminde yaþayan Rum banker Hristaki
efendi tarafýndan yaptýrýlmýþ. Daha önce
burada MaruniNaum Efendinin ahþap
tiyatrosu varmýþ. 1970'de bir gece binanýn
üst katlarý çöküverince benim anýlarýmýn
bir kýsmý da enkaz altýnda kaldý. Çünkü
ben buranýn eski halini de çok beðenirdim.
Ara sýra midye tava ve bira atýþtýrýrdýk öðle
zamanlarý, çiçeklerin süslediði çiçek
pasajýnda..
Meydan'ýn en gözde binasý bembeyaz ferforje demir yapýsýyla Galatasaray Lisesidir.
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Bu alanda eskiden Yeniçeri ve kapýkulu
askerlerinin yetiþtirildiði Acemi Oðlan
kýþlasý bulunurmuþ. Batýlý tarzda eðitim
veren ilk lise olarak 1868 Sultan Abdülaziz
döneminde açýlmýþtýr.
Taksim'e doðru ilerlerken solda Ýstanbul'un en önemli sivil mimari örneði olan
Cercle D'Orient binasý bulunurdu. Ýlk sahibi
Abdülaziz döneminin en köklü zenginlerinden Abraham Paþadýr. Bina Levanter
mimar Vallury'nin eseridir. Batý mimarisinin
Osmanlý gelenekleriyle harmanlanmasý
tarzýnda yapýlmýþtýr. Bu mimar, Ýstanbul
Arkeoloji Müzesini, Mektebi Týbbýye-i
Þahane binasýný, Osmanlý Banka binasýný
yapmýþtýr. Cercle D'Orient yani Büyük
Kulüp sadece binanýn iki katýnda kiracý
olarak bulunmuþ ve giriþ katý ünlü
maðazalara ev sahipliði yapmýþtýr. Daha
sonra binanýn ikinci sahibi borsa simsarý
Manuk Manukyan olmuþtur. Arkadaki geniþ
arsasýný da almýþtýr. Gece kulüpleri açýlmýþ
ve Ruslar iþletmiþtir. Arkadaki arsa ise
Emekve Melek sinemasý olmuþtur.
Þimdilerde bu bina Grand Pera projesinde
AVM oldu. Emek sinemasý da binanýn 5.
katýna taþýndý.
Taksim'e yaklaþýrken karþýlaþtýðýmýz
Aða Cami'nin þadýrvaný Mimar Sinan'a
aittir ve 1596'da cami ile birlikte
yapýlmýþtýr. Ýlk restorasyonunu Sultan II.
Mahmud yaptýrmýþtýr. Tek minareli caminin
içindeki altýn varaklý kalem iþleri ünlüdür.
Süsleme sanatýnýn ünlü ismi Hakký
Altunbezer'in eseridir. Tavan döþemelerini
özel bir teknik olan volta döþeme adýyla
anýlýr. Seyrederken deniz dalgasý hissi verir.
Çok eskiden ziyaret etmiþtim. Hemen az
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ileride yolun saðýnda geniþ bir bahçede ve
sokak içinde Aya Triada Rum Ortodoks
Kilisesini görürüz. 1800'lerin sonunda
yapýlan büyük görkemli bir kilisedir.
Taksim meydaný 1600 yýllarýnda mezarlýk
alanýdýr. 1732'de bu bölgede Beyoðlu ve
çevresinin su sorununu çözmek için büyük
maksem (su deposu)yapýlýr. Belgrad ormanlarýnda yapýlan bentler sayesinde oradan
gelen su, depoya dolup oradan çevredeki
çeþmelere ve diðer yerlere daðýtýldýðý için
Taksim adýný almýþ bu bölge.
Taksim 280 yýldýr meydan olarak kullanýlýr. Cumhuriyet Anýtý 1928'de Ýtalyan
Heykeltýraþ Pietro Canonica tarafýndan
yapýlmýþtýr. Heykeltýraþ Hadi Bora ve
Türkiye'nin ilk kadýn heykeltýraþý Sabiha
Bengisu'nun yardýmlarýyla heykel tamamlanmýþtýr. Anýtýn yapýmý 2.5 yýl sürmüþ.
Anýt Roma'dan gemiyle getirtilmiþtir.
Aðýrlýðý 84 tondur. Taþ ve bronzdan
yapýlmýþtýr. Yeni kurulmuþ Türkiye
Cumhuriyeti'nin mali kaynaklarý kýsýtlý
olduðundan, heykelin ücreti için halktan da
para toplanmýþtýr. Ýstanbul'da yanýlmýyorsam çok kiþinin bu anýtýn önünde mutlaka
bir fotoðrafý vardýr deðil mi?
Taksim, çok merkezli bu güzel þehrin en
önemli yerlerinden biridir. Boðaz kýyýsýna
bizi ulaþtýran Gümüþsuyu Caddesi özellikle
1950 yýllarýnda þehrin en pahalý yerleþim
bölgesiydi. Burada boðaz manzaralý Park
Otel önceleri Ýtalyan Elçisi Baron Blanc'ýn
evi olmuþtur. Türkiye'den ayrýlýrken
borçlarýna karþýlýk evini Abdülhamid'e
satar, o da güvendiði veziri son Osmanlý
Sadrazamý Tevfik Paþa'ya hediye eder.
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Paþanýn ailesi daha sonra burayý otele
çevirir. Park Otel hâlâ otel olarak
iþletilmektedir. Yoldan biraz aþaðýda saðda
Alman Konsolosluk binasý 1877'de mimar
Goebels tarafýndan yapýlmýþtýr.
Konsolosluðun yanýndaki sokak, bizi
Katolik Süryani Patrikliði Vekâleti
Kilisesine götürür. 1960'da Mardin'den göç
eden Süryani Katolik Cemaatine hizmet
vermektedir kilise.
Aþaðý caddeye inince karþýmýzda Bezmiâlem Valide Sultan'ýn yaptýrmaya baþlayýp,
oðlu Sultan Abdülmecid tarafýndan tamamlanan Dolmabahçe Camii bütün zarafetiyle
mavi denizin ön tarafýnda görülür, sanki
beyaz bir kuðu gibidir.
Mimarý, Balyan ailesinin torunu Nigoðos
Balyandýr. Osmanlý tarzýnda yapýlmýþtýr.
Caminin kitabesinin tepesinde Sultan
Abdülmecid'in tuðrasý yer almaktadýr. Yan
tarafta Dolmabahçe Saat Kulesi
Dolmabahçe Sarayý'nýn saltanat kapýsýnýn
yanýnda yer alýr ve 1890-1895 yýlýnda
Sultan II. Abdülhamid tarafýndan
yapýlmýþtýr; Sarkis Balyan mimarýdýr.
Barok ampir stilinde inþa edilmiþtir ve
dört katlýdýr. Yukarý doðru daralan katlarýndan ikinci kat alýnlýklarýnda terazi
ve silâh resme oyulmuþ olup, alýnlýklara
mermere yine oyularak yerleþtirilmiþ
barometreler vardýr. Kapý üstlerinde de
görülmektedir. Kulenin saati Fransa'dan
getirilmiþtir.
Gülbahçesinin içinden, ince bir yoldan
Dolmabahçe Sarayýna girilir. Sol tarafta
kafe ve alýþveriþ pavyonlarý bulunur.
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Avrupa mimari üsluplarýnýn karýþýmýnda
olan saray binasý Nigoðos Balyan tarafýndan 1843'de baþlanmýþ, 1855'de bitirilmiþtir.
Dolmabahçe, önceden de yazdýðým gibi
geniþ bir koy ve mesire yeriyken Sultan I.
Ahmed döneminde doldurulmuþ. Kasr ve
küçük köþkler yapýlýp önce yazlýk, sonra
geniþletilip büyütülerek Beþiktaþ Sarayý
diye anýlmýþtýr. Depremden zarar görünce
Sultan III. Selim tarafýndan yýktýrýlýp Çinili
Köþk hariç, saray yaptýrýlmýþtýr. Mimarý o
zaman Ýtalyan Melling olmuþtur. Sultan
Abdülmecid 1843'de, sarayý ahþap olduðu
için yýktýrýp 1856'da biten, þimdi
gördüðümüz saray haline getirmiþ.
Saray 110 bin metrekare alana sahiptir.
Bu yapýya Sultan Abdülhamid, veliaht
dairesini ve saat kulesini eklemiþtir. Yapý,
bodrumla birlikte üç katlýdýr. 286 oda, 46
salon, 6 hamam ve 68 tuvaleti vardýr.
Döþemeler, perdeler sarayda, çok büyük
boyutlarda özel olarak dokunmuþtur.
Mabeyn bölümü, Dolmabahçe Sarayýnýn
en önemli bölümüdür. Çünkü devlet iþleri
buradan yürütülür. Giriþteki merdivenlerin
trabzanlarý kristalden yapýlmýþtýr. Bu katta
elçilerin aðýrlandýðý Süfera Salonu ve
Padiþahýn huzuruna çýkacaklarý kýrmýzý
oda çok þýktýr. Salon, bodrumdaki tesislerden elde edilen sýcak havanýn sütun diplerinden içeri verilmesiyle ýsýtýlýr.
Geleneksel bayramlaþmalarda Topkapý
Sarayý'ndaki altýn taht getirilir. Padiþah
oraya oturup bayramlaþýr. Harem gene ayrý
bölümdür ama Padiþahýn katýndadýr.
Abdülaziz'in yataðý bana çok küçük
gelmiþti. Çünkü Abdülazizçok iri bir kiþiy-
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di. Atatürk'ün odasý çok etkileyicidir, çünkü
yataðýn üzerinde çok büyük bir Türk
Bayraðý örtülmüþtür. Atatürk'ün çalýþma
odasý sayýsýz deðerli eþya ile görülmeye
deðer.
Eski Eþyalar Sergi Salonu, Milli Saraylar
Yýldýz Porselenleri koleksiyonlarýnýn Ýç
Hazine Sergi binasý ve Milli Saraylar Tablo
Koleksiyonu sürekli sergilenmektedir.
Mabeyn bölümünde Sultan Abdülmecid
Kütüphanesi görülmelidir. Bu kütüphane ve
19. yy kitaplýðý araþtýrmacýlara açýktýr.
Bahçede, müzayede konferans salonlarý
bulunmaktadýr.
Gümüþsuyu'na çýkan yokuþun sol baþýnda
18. yy da yapýlmýþ sipahi aðasý Hacý Emin
Aða tarafýndan yapýlmýþ çok zarif beyaz
mermer sebil vardýr. Arkasýnda küçük bir
mezarlýk varmýþ eskiden. Orada þimdi bir
çayhane bulunuyor. Onun az ilerisinde I.
Abdülhamid'in sadrazamý Koca Yusuf
tarafýndan yaptýrýlan bir sebil daha vardýr.
Burada bir üçüncü sebil daha var. Bu sebil
üç köþelidir ve çayhane hizmeti verir.
Dolmabahçe Sarayý'nýn arkadaki eski has
ahýrlarýnýn yerine 1939'da mimar Paolo
Vietti Violi tarafýndan temeli atýlmýþtýr,
Dolmabahçe Stadýnýn. Araya II. Dünya
Savaþý girince inþaat durdurulmuþ. 1943'de
gene temel atýlýp ayný mimarýn yanýna,
Mimar Fazýl Aksu ve mimar Þinasi
Þahingiray katýlýp inþaat baþlamýþ. O dönem
Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü'ye ithafen
stadýn adý Ýnönü Stadý olmuþtur. 1950 yýllarýnda stadýn arkasýndaki gazhane ve havagazý fabrikasý yýkýlýp Stad büyütülür, açýk
tribünler yapýlýr. 1998'de BJK Derneði'ne
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49 yýllýk intifa hakkýyla verilmiþtir, Gençlik
Spor Bakanlýðý onayýyla.
Kabataþ Martý Projesi þu anda hýzla uygulanýyor, Kabataþ Ýskelesi yok artýk ve bu
projede trafik yer altýna alýnacak 25 bin
metrekarelik büyük bir otopark yapýlacakmýþ. Dilerim tarihimize sadýk bir proje olur.
Çünkü Kabataþ sahilde olan Hekimoðlu Ali
Paþa Çeþmesi sonra set üstüne taþýnmýþtý.
Az ileride Çifte Saraylar diye tarihte adý
geçen Saliha ve Adile Sultan Saraylarýnýn
yerine önce Meclis-i Mebusan binasý
yapýlmýþ. Sahilde bol aðaçlý nefis boðaz
manzaralý bu bina, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi olmuþtur sonunda.
Ýnsanýn sanata, estetiðe olan yeteneklerinin
bu müthiþ manzara karþýsýnda nasýl coþacaðýný anlayabiliyorum ve hiç kuþkusuz
kabul ediyorum. Sanat tarihçi ve müzeci
Osman Hamdi Bey uluslararasý ünlü bir
ressamdýr, bu üniversiteyi 1882'de Sanayi-i
Nefise Mektebi adýyla kurmuþtur. 1953'de
geçirdiði yangýndan sonra þimdiki halini
almýþtýr. Yolumuzun üzerinde az ileride
Molla Çelebi yani Fýndýklý Cami vardýr.
Mimar Sinan'ýn yalýn ve o dönem için yeni
bir denemesidir, 1589'da inþa etmiþtir.
Yarým kubbeler köþelerde yer alýr. Bu da
camii çok estetik yapmýþtýr. Külliyesi de
vardý ama 1950'deki yol geniþletme çalýþmalarý yüzünden geriye sadece cami
kalmýþtýr. Bizans Kralý Konstantin'in
zamanýnda Tophane'de 500 top hazýr
bulunurmuþ. O dönemde Galata'dan
Eminönü tarafýndaki Yemiþ Ýskelesine üç
kat zincir çekip üzerine büyük köprü yapmýþlar. Ýnsanlar geçermiþ ve gemiler
geçerken köprü açýlýr ve sonra yine kapa-
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nýrmýþ. Birde Eyüp'ten Sütlüce'ye köprü
yapmýþ Bizanslýlar.
Galatasaray ile Tophane arasýnda demir
madeni varmýþ. Sultan Beyazýd-ý Veli
zamanýnda demir çýkarýlýrmýþ Tophane bölgesinde. Evliya Çelebi Kanuni Sultan
Süleyman'ýn oðlu Cihangir için "sanki göklere baþ kesmiþ cihannüma bir cami" yaptýrdýðýný yazar. Bu cami günümüze gelene
kadar beþ yangýn geçirmiþ. Ýlk camiyi
Mimar Sinan 1559'da yaptýrmýþ ve en sonda
Sarkis Balyan tarafýndan eskisine yakýn
inþa edilmiþtir. Bu bölgede, yani Cihangir,
Ayazpaþa ve Tophane arasýnda nefis boðaz
ve Haliç manzaralý bol aðaçlý bir çay bahçesi vardý. Ben üniversitede okurken giderdik
baharda: Ýsmi "Cennet Bahçesi" idi. Þehrin
gürültüsünden uzak ulu aðaçlarýn gölgesinde kuþ sesleri içinde denizin en güzel
renklerini Kýz Kulesi eþliðinde seyrederdik.
Þimdilerde bu bahçe yok ama bildiðim
kadarýyla 1993-95 yýllarýnda hâlâ bakýmsýzda olsa vardý. Tophane bölgesi topçu
kýþlasýnýn bölgesi olmuþsa da, Bizans döneminde Gümüþþehir diye anýlýrmýþ, çünkü
çok güzelmiþ. Osmanlý döneminde de o
bölge ve Karaköy son dönemlerde çok
güzel þýk insanlarýn yaþadýðý, iþ yeri olarak
kullanýlan, zarif binalarýn bulunduðu bölge
iken 1956 yol çalýþmalarýna fedâ edilmiþ
Tophane'nin sahil kýsmý. Kara tarafýnda
Fatih Sultan Mehmet'intop döküm atölyesi
olan bina þimdi asýrlar sonra Tophane-i
âmire binasý iken resim ve heykel sanatý
sergilerinde kullanýlan çok kýymetli 600 yýllýk bir yapýdýr. Tophane bölgesinde sahil
tarafýnda 1987'de Ýstanbul Modern Resim
Galerisi, ilk defa uluslararasý çaðdaþ resim
sergisiyle adýný duyurdu. Sonra Dr. Nejat
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Eczacýbaþý'nýn Ýstanbul'a armaðaný olarak
daimi bir modern sanat müzesi ve galerisi
oldu. Eskiden Denizcilik iþletmelerinin
kuru yük antreposu olan, yenilenerek çok
deðerli ve iþlevsel bir alana dönüþtürülen
Ýstanbul Modern, müthiþ manzarasý olan bir
vaha gibidir. Sunduðu harika sanat eserleri
ve etkinliklerin yanýsýra þehir yaþamýndan
kaçmak isteyenler için güzel bir deniz manzarasý eþliðinde çaylarýný içip bir þeyler
atýþtýrabilecekleri bir mekândýr da ayný
zamanda.
Tophane Meclis-i Mebusan Caddesi
üzerinde Kýlýç Ali Paþa Cami 1580'de
Mimar Sinan tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Ben
bu camiyi görünce hep heyecanlanýrým.
Büyüklüðü bana hem Mimar Sinan'ý hem
de Ýnebahtý kahramaný Kaptan-ý Derya Kýlýç
(Uluç) Ali Paþa'yý hatýrlatýr. Akdenizli
denizcilerin isminden bile titrediði
Trablusgarp-Tunus-Cezayir ve bir sürü
adalarýn fatihi Turgut Reis'in sað kolu Uluç
Ali Reis'tir bu paþamýz. Malta kuþatmasýndan sonra Cezayir Beylerbeyliði de yapmýþtýr. Ýnebahtý zaferinden 80 gemiyle
dönünce Sultan II. Selim onun adýný Kýlýç
Ali Paþa olarak deðiþtirmiþtir. Cami yaptýrmak için Kýlýç Ali Paþa, Sultan II. Selimden
yer istediðinde, rivayete göre Padiþah; "O
deryalarýn Serdarýdýr. Varsýn muktedirse
camisini de derya üzerinde yapsýn" der.
Kýlýç Ali Paþa'da "Doðrudur, bizim
mekânýmýz deryadýr" der ve Tophane
arazisinin bir kýsmýnda denizi doldurtur
camiyi oraya yaptýrtýr. Cami, Osmanlý
mimarisinin en güzel örneklerindendir.
Külliyesi de varmýþ ama 1956'daki yol
geniþletmelerine fedâ edilen eserlerimizden
olmuþtur. Avluda caddeye bakan sebili çok
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ince bir iþçilik sergiler. Caminin içi çok
ferah ve kubbeleri sütunlarýnýn yerleþimiyle
çok güzel bir eserdir.
Karaköy Meydaný ve sokaklarýn çoðu
yabancý mimarlar tarafýndan inþa edilmiþ
Art Nouveau tarzý binalarla taçlandýrýlmýþ
bir zamanlarýn en güzel semtlerinden
biridir. Karaköy vapur iskelesine çok yakýn
olan Yeraltý Cami, hiç camiye benzemez,
minaresi de yoktur. Çünkü Ýstanbul kuþatmasý sýrasýnda Bizanslýlar Haliç'in aðzýný
kapatmak için gerdikleri zincirlerin bulunduðu Kastellion Kalesinin bodrumudur.
Zincirlerin baðlandýðý dört köþe sütunlarý
caminin içinde görebilirsiniz. Bu sütunlar
hâlâ camiyi ayakta tutmaktadýr.
Ýstanbul kuþatmasýnda ölmüþ iki ermiþ
kiþinin lahdi camidedir. Ýnsanlar kuþatmadan sonra baþlayarak hep onlarý ziyaret
etmektedir. Sultan II. Mahmud zamanýnda
cami haline getirilmiþtir. Yeraltý caminin
üstündeki bina eski karantina binasýdýr.
Deniz tarafýndaki Art Nouveau bina Deniz
Ýþletmelerinin binasýdýr.
Karaköy Rýhtýmý 1895'de
yapýlmýþtýr. Tophane'den
Karaköy'e kadar olan bölge
þimdilerde restore edildi,
nefis avlulu hanlar þýk
alýþveriþ dükkânlarý ve
restoranlar haline geldi. Her
gün çok raðbet gören bir
bölgedir. Ýþte o sokaklarýn
birinde Rus Ortodoks
Kilisesi Aya Ýlya ve Aya
Panteleymon'u görmeden
geçmemeliyiz.
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Az ilerde, Türk Ortodoks Kilisesi Panayia
var. 1585'de inþa edilmiþtir. Ýçerde Kýrým
Kefe'den getirilen siyah Meryem ikonu
bulunur. Ben siyah Meryem ikonunun bir
baþka modelini Barselona yakýnlarýndaki
Dontserrate Manastýrý'nda görmüþtüm.
Ýnsanlar akýn akýn ziyarete geliyorlardý.
Türkiye'de bir zamanlar Sümela
Manastýrý'nda da varmýþ, alýp saklamýþ
rahipler. O zamandan beri bulunamamýþ.
Saint Benoit Fransýz Lisesi de
Karaköy'dedir. 1362'de Bizans mimarisiyle
yapýlmýþ Benedikt rahiplerinin yönettiði
yetim, sahipsiz ve fakir çocuklarýn bakýldýðý
bir kurummuþ. Daha sonra Kral IV. Henry
1607'de gönderdiði Cizvit rahipleri çalýþmalarýný sürdürmüþlerdir. 1783'de Kral XIV
Louis'nin emri ile Cizvit Rahipleri þimdiki
okulu, Saint-Benoît Koleji'ni açan Lazarist
Rahiplerine devretmiþlerdir. Þimdiki Saint
Benoit Okulunu açmýþlar. Fransýz elçiliði
tapusuna 1880'de eklenmiþ 1919'da da
tekrar Fransýz Koleji olarak eðitim ve öðretime baþlamýþtýr.
Þimdilik, devamý var deyip vedâ ediyorum sizlere.
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Öte Taraftan Konuþmalar

Zaman Nasýl Çalýþýr?
Zaman ve Uzay
Elisa Medhus, MD "Oðlum ve Öte Hayat"
Çeviren: Nelda Ýnan

"Bu bölümde Erik, zamanýn ve uzayýn doðasýndaki
safaride bizlere rehberlik yapacak. Onun bizimle
paylaþtýðý bu bilgilerin þüphe götürmez biçimde
dünyanýn her yerindeki fizik bilimcilerin bulgularýyla
örtüþtüðüne tanýk olacaksýnýz. Zaman zaman ben de
anlamak adýna bu kavramlarla boðuþuyorum. Çünkü
lineer bir lisan kullanarak lineer olmayan kavramlarý
tarif etmenin zor olduðunu tahmin ediyorum. Týpký
benim gibi, sizin de aklýnýzýn sýnýrlarýný zorlayacaðýndan emin olduðum bu bölümü okurken, yanýbaþýnýzda
bir kutu aðrý kesici bulundurmanýzý salýk veriyorum."
Ben: Zaman orada nasýl çalýþýyor Erik?
Erik: Çalýþmýyor. Böyle bir þey yok.
Zamanla ilgili bana hatýrlatýlan tek þey
sizinle beraber Dünyada geçirdiðim zaman. Burada acýkma ya da uykuya duyulan her hangi bir ihtiyaç olmadýðý için,
Zaman, sizin lineer boyutunuzdakine benzemiyor. Böyle olduðu için siz: "Karným
acýktý, öðle yemeði vakti" "Acýktým akþam
yemeði vakti" veya "Yorgunum yatmam
gerekiyor" dersiniz. Sanýrým bu, dünya
planýnda bu tarz þeylerle uðraþmak için
olmasý gereken yapý veya kýsýtlamalar
nedeniyle böyle. Zaman, maddenin hallerinde, olaylarýn kendi akýþlarý içinde

girip çýktýklarý hallerde, birbirini ardýþýk
sýrayla takip eden þeylerde ve sebepsonuçlarda meydana gelen deðiþikliklerin
yanýsýra, insan tecrübelerinin önemli bölümünü oluþturan zamandan baðýmsýz
düþünülemeyecek diðer þeyleri de kavramlaþtýrmamýza yarar. (Bunlarý anlatýrken
küçük dâhimle gurur duyduðumu
söylemeliyim!)
Ben: Peki sen zamaný nasýl algýlýyorsun?
Buradaki zamanla nasýl bir iliþkisi mevcut? Geçmiþ ve gelecek yaþamlarla nasýl
iletiþim kurulabiliyor?
Jamie: Büyük bir yay varmýþ gibi elinde
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önce kuvvetlice aþaðýya bastýrýyor, sonra
da iyice uzatýyor.
Ben: Çok ilginç!
(Uzun bir ara geçiyor)
Jamie: Erik bana gülüyor! Hayýr, hayýr,
hayýr Erik! Önce çok basit anlat, daha
sonra yavaþ yavaþ karmaþýklaþtýrabilirsin.
Ben: Evet, lütfen..
Erik: Her boyutun içinde, farklý zaman
ölçüleri vardýr. Buradan baþlayalým.
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burada hýzlanýr ve yavaþlar. Bu týpký nefes
alýp vermeye benzer. Derin nefes alýp onu
içinde tutarsýn ve kalp atýþýný yavaþlatýrsýn;
ya da hýzlý hýzlý nefes alýp kalbini daha
hýzlý attýrýrsýn. Bu bir arabanýn içine
bindiðimizde, bir yere geç kaldýðýmýzý
bildiðimizde olur. Hýzlanmadýðýmýz halde
yine de oraya tam zamanýnda varýrýz. Belki
de zamanýndan önce. Ve sonra da bu nasýl
oldu diye þaþýrýrýz. Çünkü her zaman yaptýðýn gibi kýrmýzý ýþýða yakalanmýþ
olduðundan trafik ýþýklarýnda durmuþ ve
insanlarýn arabanýn önünden geçmelerini
izlemiþsindir ama yine de varacaðýn yere
zamanýnda varmýþsýndýr.

Ben: Tamam
Erik:Ýnsan olarak yeryüzünde bulunduðumuzda, zaman bizim için lineer biçimde
akar. Örneðin, lisaný ele alalým. Oldukça
lineer olan insan lisaný vasýtasýyladýr ki
sekanslar (birbirini aralýklarla takip edenler) mümkün olabilmektedir. Böylece biz
yapacaðýmýz iþleri ve eylemleri ardýþýk
sýrayla planlarýz. Ýþte ardýþýklýða izin veren
lisan yardýmýyla þimdi içinde olduðunuz
an, geçmiþ anlar ve gelecek anlar'la
çepeçevrelenir. Dolayýsýyla bu insan
yapýmýdýr. Kullandýðýmýz tüm zaman kiplerine bakalým: Geçmiþ zaman, þimdiki
zaman, gelecek zaman.
Jamie: Bu nedir Erik? Bana diyor ki:
"A'dan B'ye tik, tak, tik, tak"… Ve bunu
elini bir saatmiþ gibi kullanarak yapýyor..
Erik: Siz insanlar zamanda geriye doðru
gitmezsiniz. Sadece ileriye doðru gidersiniz ve belli bir hýzda. Þimdi bizim içinde
bulunduðumuz boyutta uygulanmayan bir
ölçü vardýr ve bu hepimizi kapsar. Zaman

Ben: Evet, bu benim baþýma pek çok
geliyor.
Erik: Bir de bazýlarý vardýr ki, kendilerinin çok fazla zamaný olduðunu
düþünür. Sadece bir dakikalarýný almasý
gerektiðini düþündükleri bir zaman diliminde eþyalarýný toplarlar, hazýrlýk
yaparlar. Ama bir de bakarlar ki aradan on
dakika geçmiþ. Zaman burada hýzlanýr iþte.
Ben: Ya da bir proje üzerinde konsantre
olmuþ biçimde çalýþtýðýnda, aradan geçen
üç saatin nasýl olup da geçtiðini anlamazsýn. Çünkü sen sadece bir saattir
çalýþtýðýný düþünüyorsundur.
Erik: Evet senin konsantre olmuþ
biçimde içine dalmak diye tabir ettiðin,
"mýntýkada olmak" halinden söz edeceðim
ben de. Çünkü bu bir duygusal haldir de
ayný zamanda.
Ben: O halde biz de dikkatimizi anlatacaklarýna yoðunlaþtýralým þimdi.
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Erik: Evet bu az önce söylediðim gibi
bir duygusal hal. Mutluluk deðil, neþe ve
keyif hali içindeyken zaman sizce hýzlanýr
mý, yavaþlar mý?
Ben: Yavaþlar mý? Bilmiyorum. Bu
zamanýn hangi tarafýnda olduðuna baðlý
olabilir. Bu referans aldýðýn noktaya baðlý
herhalde. Kafam karýþtý þimdi.
Erik: Bu doðru. Zamanýn çoðunda, neþe
içindeyseniz, burada geniþleme söz
konusudur. Ve bu geniþleme içinde, zaman
anlaþýlmasý zor gelebilir size ama hýzlanýr!
Ben:Hýzlanýr mý? Zamanýn dýþýna çýktýðýnda hýzlanmýþ olduðunu anlarsýn, ama
içindeyken..bilemiyorum.
Erik: Geniþleyen dev gibi bir þeydir.
Ben: Geçtikten sonra da: "Aman
Allahým, zaman nereye uçup gitti?" diye
sorarýz.
Erik: Evet, evlendiðin günü düþün anne:
evleniyorsun, tören için hazýrlanan yerde
yürüyorsun, her þey bir anda hayattan daha
büyük gözükür gözüne. Ama gece olup da
gün bittiðinde, her þeyi sadece o otuz dakika içinde yaþadýðýný anlarsýn.

sadece ayak parmaklarýnýn ucuna bakmak.
Böyle hallerde, zaman çok yavaþ akar.
Ýnsanlarýn duygusal halleri zamaný etkiler.
Lisan, zamaný bir þekilde çerçeveye sokar
ama duygular onu geniþletebilir veya tam
tersine büzüþtürebilir.
Ben: Büyüleyici bir þey
Erik: Ýnsanlar acý çektiklerinde veya
zorluklarýn içinden geçtiklerinde daha hýzlý
yaþlandýklarýný fark etmiyor musun?
Ben: Evet, ben de geçen yýl on sene yaþlandým. Bir de ülkeyi yöneten baþkanlara
bak. Saçlarý ne kadar da çabuk beyazlaþýr
deðil mi?
Erik: Ama insanlar neþeli olduklarýnda
bedenleri de genç durur.
Ben: Evet
Erik: Ýþte bu zaman'dýr. Bu zamanýn
ölçüsüdür.
Ben:Aman Allahým! Çok ilginç

Erik: Þimdi acý ve kederi düþün..
Zihninin kederle dolu olduðu hali.

Erik: Böylece dünya boyutunda Zaman,
lisanýn, devinimin ve duygunun fonksiyonudur. Devinim ve lisan sizin zamanla
ilgili algýnýzý oluþtururlar. Duygular ise
onu geniþletir veya büzüþtürebilir. Zaman
sadece bilinçlilikte vardýr. Bilinçli olma
halinin dýþýnda zaman varolmaz.

Ben: Zaman sonsuza kadar böyle gidecek zannedersin.

Ben:Aman Allahým! Bu gerçekten aklýn
sýnýrlarýný zorlayýcý bir açýklama Erik.

Erik: Sonsuza kadar. Bu gerçekten dar
görüþlülükten baþka bir þey deðil. Bu

Erik: Ýçinde yaþadýðýn boyutun dýþýna
çýktýðýnda ise, Zaman'ýn farklý ölçülerinin

Ben: Anladým, tamam
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olduðunu görürsün. Zamanýn önü ve arkasý
vardýr. Zamanýn önü senin odaklandýðýn
taraftýr. Ona odaklanýrsýn ve onu yaratýrsýn.
Zamanýn geniþlemesine odaklandýðýnda
onu yaratýrsýn. Zamanýn arkasý ise hiçbir
odaklanmanýn olmadýðý taraftýr. Burada
hiçbir ölçü yoktur. Zaman orada olduðu
halinde vardýr. Bu, her þeyin bir anda
olduðu zamandýr.
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Erik: Ne demek istediðini anlýyorum
anne. Görsel bir þey istiyorsan, diyelim ki
bir að, içine dalgalar koy ve her çizginin
birbiriyle kesiþmesini saðla. Böylece istediðin her hangi bir lokasyona seyahat edebilirsin, her hangi bir boyut ya da istediðin
geleceðe veya geçmiþe ya da mevcut noktana. Her þey bir anda olmaktadýr.
Ben: Tamam. O keþiþimler nedir peki?

Jamie: Erik, anlayabileceðimiz gerçeklerin hakikatinde zamanýn hiçbir geçmiþinin ve geleceðinin olmadýðýný söylüyor.
Yani Erik'in boyutunda zaman böyle.
Ben: Tamam
Jamie: Ona, yeryüzünün döngüsü, nasýl
bir anda yaratýldýðý, üzerinde nasýl
yaþandýðý ve sonra da nasýl yok edildiði ile
ilgili daha büyük bir þey mi anlatmaya
çalýþýyorsun diye sordum. Bana baktý ve
gülerek: "Evet!" dedi.
Ben: Öyleyse biz hem geçmiþimizi hem
de geleceðimizi, þimdi içinde yaþadýðýmýz
zamanýn içinde yaþýyoruz, öyle mi?
Erik: Evet, Evet!
Ben: Tamam. Öyleyse dünyaya oradan
enkarne olan insanlar ayný zamanda öte
âlemde mi yaþamýþ oluyorlar?
Erik: Tam olarak böyle anne!
Ben: Bu çok ilginç. Orada Zaman nasýl
þekilleniyor? Sadece bir nokta mýdýr bu?
Bir að mýdýr? Bir halka mýdýr? Ben
geçmiþ, þimdi ve geleceðin daha büyük
skalasýný, bütünselliðini konuþuyorum.

Erik:Yaþamlar. Yaþamlarýn kesiþmesi.
Geçmiþ yaþamlarýn terimleriyle konuþmamýz lâzým çünkü insanlar için zaman
lineerdir. Ve sizler içine girmedikçe geleceðe inanmazsýnýz. Öyle ki bilim kurgu
gibi gelen, gelecek hayatlar hakkýnda
bile konuþmayýz. Ama yakýn zamanda,
"gelecek yaþam" terimi, "geçmiþ yaþam"
terimi gibi sýradan olacaktýr. Leonardo da
Vinci'nin neyi ortaya çýkardýðýný düþünüyorsun? Onun çizimlerine ve tasarýmlarýna
baktýðýnda, zaman ve boyutlar içinde nasýl
seyahat edebilmiþ olduðunu net biçimde
görebiliyorsun.
Týpký bu þekilde geçmiþe, þimdiye
ve geleceðe bakabilirsin. Vagon tekerini
düþün. Ruhun bunun göbeði, merkezidir
ve yaþamlarýn hep burayý merkez alarak
dýþarý yayýlýr. Öldüðünde yeniden eski
yerine, merkezine döner. Tekerleðinin
toprakta býraktýðý iz, senin zamanla
ilgili algýný oluþturur. Hayatlarýnýzýn
tümü ayný zamanda olup durur ama sana
göre bu lineer bir þekilde ilerler gibi
görünür.
Gelecek ay: Bu konuya devam edeceðiz.
Erik'in Zaman ve Uzay hakkýndaki yeni
açýklamalarýna tanýk olacaðýz.
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Sizler Kimsiniz?
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
14 Ocak 2018 Longmont - Colorado
Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Partnerim yine kenara çekiliyor
ve yeni bilgiler akýp gelmeye
baþlýyor. Bu mesaj yirmi yýlý aþkýn bir
süreden beri size vermekte olduðum bilgilerle birleþtirilecektir ama artýk bir
sonraki bilgi aþamasý tamamlanmýþ
olmaktadýr.

S

Tibet numerolojisine göre 2018 asal
bir sayýdýr. Toplamý 11 olmaktadýr ve bu
sayýnýn anlamý aydýnlanmadýr. Bu
çerçevede bu gezegen için olup bitenlerle ilgili olarak gerçek anlamda pek çok

akýlda ýþýðýn yakýldýðý yýl olmasýna izin
vermek için bir davetiye gibi algýlanmalýdýr. Bugün sizlere ezoterik (içrek)
ama çok önemli bilgiler vereceðim ve
bu bilgiler sizinle ve sizin kim
olduðunuzla ilgili olacaktýr. Ýnsanýn yeni
paradigmasý hakkýnda konuþacaðýz.
Bu hafta sonu yapýlan çalýþmalar hem
bilimsel hem de ezoterik mahiyetteydi.
Buradaki dinleyici kitlesi içinde yer
alan kiþiler çoðunluða nasip olmayan
bir þeye, yani enerjilerin birleþimine
þahit oldular. Bu bilimle, sizin deyiminizle, ruhsallýðýn birleþimidir. Bu çalýþ-
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ma sýrasýnda bu ikisi öylesine iç içe
geçmiþtir ki, birçok insan bunlarýn
arasýnda ne fark olduðunu, hattâ fark
olup olmadýðýný sormak durumunda
kalmýþlardýr. Bu yüzden þimdi yeniden
dile getireceðim. Eðer gezegeni
Tanrý'nýn veya Yaratýcý Kaynaðýn yarattýðýna inanýyorsanýz, o zaman bu
Yaratýcý Kaynak mantýk çerçevesinde
üstat fizikçi olmalýdýr. Baktýðýnýz ve
üzerinde çalýþtýðýnýz her þey zeki bir dýþ
kaynak tarafýndan yaratýlmýþ olmalýdýr
ve bu yüzden de, sizin biliminiz bu
Yaratýcý Kaynaðýn yaptýklarýnýn incelenmesi ve araþtýrýlmasý ile ilgilidir.
Artýk bilimle ruhsallýk arasýnda sadece
belli bir alanda ortaya çýkan bir
kesiþmeden fazlasýnýn olduðunu anlamaya baþlamanýz gerekmektedir.
Aslýnda ikisi ayný þeydir. Ýçinde
yaþadýðýnýz zamanýn önemli bir göstergesi kendi gerçekliðiniz içinde en bilimsel düþünen insanlarýn bile "Evrende
hepimizi etkilemiþ olan bir çeþit zekâ
görüyoruz. Bu zekânýn nasýl iþ
gördüðünü ve durumun niçin böyle
olduðunu anlayamýyoruz ama fiilen
yapmakta ve yapmýþ olduðumuz
gözlemler temeline dayalý olarak bu
durumun söz konusu olduðunu kabul
etmek zorundayýz" demeleriveya demek
zorunda kalmalarýdýr. Yukarýdaki beyanla her þeyin rastgele ve þans eseri
yaratýldýðý ile ilgili eski fikirlere ama
yeni bilgiler ýþýðýnda bunun imkânsýz
olduðuna atýf yapýlmaktadýr. Ayný
zamanda "Sizler gerçekte kimsiniz?"
sorusuna da acilen bir cevap bulunmasý
gerektiði ortaya çýkmaktadýr.
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Zaman içinde bilimsel alanda çalýþmakta olan en tutucu insanlar bile
iþlerin onlarýn düþündüðü veya onlara
söylendiði gibi olmadýðý sonucuna varmak zorunda kalacaklardýr. Bu
çerçevede insanýn evrimiyle ilgili çalýþmalar sorgulanýr hâle gelecektir. Bu
noktaya nasýl geldiðiniz ve bunun için
ne kadar süre gerektiði hakkýnda
þimdiye dek geçerli olan düþünceler
aslýnda yanlýþtýr. 2012 sonrasý dönemde
hikâyenin tümüyle farklý olduðu ile
ilgili çok belirgin göstergeler ortaya
çýkacaktýr.
Durum þimdiden aþaðý yukarý belirginleþmeye baþlamýþ olmasýna raðmen
ders kitaplarýnýzda insanýn geliþimiyle
ilgili efsaneler hâlâyerini korumaktadýr.
Bu durumun deðiþmesi gerekecektir ve
bunun nedenini size söyleyeceðim.
Deðiþmek zorundadýr çünkü eðer
deðiþmezse, etraflarýna baktýklarýnda
çok farklý bir hakikat görmeye baþlayan
genç insanlar isyan edeceklerdir. Ýþler
bu noktaya geldiðinde, þu aþamada eski
düþünceler ve fikirler temeline dayalý
önyargýlarla dolu olan tarihin yeniden
yazýlmasý icap edecektir. Ancak, benim
asýl üzerinde konuþmak istediðim konu
bu deðildir.
Yaratýlýþ Hikâyesine Yeni Bakýþ
Hikâyenin geri kalan bölümü hakkýnda konuþmak istiyorum. Bundan sonra
anlatacaklarým, arada bilimsel çerçevede
vurgular olmakla beraber, tümüyle içrek
mahiyettedir ama mantýða uygundur.
Daha önce anlatmýþ olduðum bir
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hikâyeyi biraz geliþtirerek yeniden gündeme getirmek istiyorum. Bu yaratýlýþ
hikâyesidir. Bu gezegende olabilecek en
büyük aþk hikâyelerinden birisi, belki
de birincisidir ve galaksinin baþka bir
tarafýnda bulunan ve ruhsal geliþimleri
sizden milyonlarca yýl önce baþlamýþ
olan varlýklarla ilgilidir. Böyle bir
geliþimin nasýl olabileceðini tahayyül
edebiliyor musunuz? Eðer bilinç insanlarda geliþiyorsa ve bilincin fiziksel
olaylarý ve durumlarý etkilediði gösterilmiþ olduðuna göre, insanýn bilincinin
zamanýn belli bir noktasýndan itibaren
fizik üzerinde, en azýndan belli ölçüler
içinde, kontrol sahibi olabileceðini
düþünmek fazla ileri gitmek mi olur?
Sizi "tohumlamýþ" olan varlýklar
bilinçleri aracýlýðýyla fiziðin birçok
bölümünü kontrol edebilmektedirler. Bu
teknoloji olmayýp, esas itibarýyla ruhsal
olarak geliþmiþ ve sevecen bilinçtir. Bu
varlýklar 200.000 yýl önce bu gezegene
geldiler ve sizi deðiþtirdiler. Biz onlara
tohum ekiciler, siz de Pleiadesliler
diyorsunuz. Hattâ bazýlarý onlarý melek
olarak bile nitelendiriyorlar çünkü size
göründüklerinde sizler onlarý "dünya
dýþý varlýklar" olarak kabul ediyorsunuz.
Bu size saçma geliyor mu? Size bir þey
sormama izin verin: Bu gezegende fiziði ve gerçekliði kontrol edebiliyormuþ
gibi görünen üstatlar yaþadý mý? Evet,
üstatlarýn büyük çoðunluðu bu olguya
iþaret eden mucizeler gösterdiler. Bunu
biraz düþünün. Ya ruhsal benliðinizin
üstatlýk derecesine kadar geliþtirilmesi
sayesinde daha henüz keþfetmemiþ
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olduðunuz sistemleri deðiþtirme
yeteneði yaratýlabilirse? Kutsal
metinlerde tam da böyle olaylardan söz
edilmektedir!
Bu tohum ekicileri, biyolojik ilerlemeler vasýtasýyla insanýn bilincini
deðiþtirdiler. Onlar modern insanýn
DNA'sý içinde bulunan manyetik örüntüleri deðiþtirdiler. Ruhsal açýdan
bakýldýðýnda, içinizdeki Tanrý'yý ayýrt
etme, hayýrsever bir Yaratýcý potansiyelini hissetme veya ayýrt etme
kabiliyetini kazandýnýz. Böylece karanlýkla aydýnlýk ve doðru ile yanlýþ arasýndaki farký anlayabilme kabiliyetini ve
bunlar arasýnda seçim yapma özgürlüðünü kazandýnýz. Bu süreç içinde ve
bu sayede Tanrý sevgisini hissedebilecek
duruma geldiniz. Tüm bunlar Yaratýcý
Kaynak tarafýndan bilinçli ve kasýtlý
olarak tasarýmlanmýþtý ve dolayýsýyla ne
kazaydý ne de deneydi. Sevgili dostlar,
sizler belli bir amaca yönelik olarak
buradasýnýz. Bu sizin uygarlýðýnýz için
enerjinin sýnavýdýr.
Bununla birlikte, iþler bu noktada
sona ermiyor çünkü iþin içinde belli bir
zaman çerçevesi var. Bu zaman
çerçevesini bundan önce bütün boyutlarý
ile tartýþmadýk gerçi ama bunun sizin
gözlemlediðiniz yýldýzlarýn algýsý ile
ilgili olduðunu söylemek doðru olacaktýr. Gezegeniniz Güneþin etrafýnda
yörüngesi üzerinde dönerken yýldýzlar
gezegenin aðýr yalpalama hareketine
uygun olacak þekilde çok tutarlý bir
örüntü içerisinde yavaþça ilerlemekte-
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dirler. Sizin de ölçtüðünüz gibi, gezegenin yalpalama hareketi baþlangýçtan
sona kadar 26.000 yýl sürmektedir.
Ýnsanlýðýn karanlýk ile aydýnlýk bilinç
arasýnda özgür iradesiyle seçim testinin
süresi iki yalpalama döngüsü
(2x26.000) olmaktadýr. Bundan önce
pek çok insan bunun bir döngü
olduðunu düþünmüþtü ama doðrusu iki
döngüdür.
Ýnsanlar Çok Uzun Zamandan Beri
Buradalar
Bazýlarý konuyla ilgili olarak daha
þimdiden ipin ucunu kaçýrmýþ ve
dolayýsýyla da kafalar iyice karýþmýþ
olabilir. Bu yüzden kadim insanlarýn
keþiflerini ve fikirlerini yeniden gözden
geçirdiðimizi ve kadim insanlarýn sizin
tarihinizden önce çok daha eskiye giden
bir tarih olduðunu söylemiþ olduklarýný
hatýrlatmak istiyoruz. Sizin Dünyada
yaþama süreniz hakkýnda kendinize göre
fikirleriniz var.Ve bunlara göre yaþam
süresi 9.000 yýlýn ötesine pek geçmiyor.
Ancak, artýk sizinkinden önce baþka
uygarlýklarýn varlýðý ile ve hattâ bu
uygarlýklarýn astronomi bilgisine sahip
olduklarý ile ilgili kanýtlar ortaya çýkmýþtýr. Hattâ Türkiye'de yaptýðýmýz
celsede bu konu hakkýnda geniþçe bilgi
vermiþtik. Bu teorideki aðýrlýklý fikir
gezegende beþ uygarlýðýn var olduðu ve
bunlarýn hepsinin 26.000 yýllýk bir yalpalama döngüsü içinde gerçekleþtiði
þeklindedir. Birçok insan 2012 yýlýndan
itibaren (21 Aralýk 2012 tarihi yalpalama hareketinin merkeziydi) altýncý
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döngünün baþladýðýný düþünmektedir.
Buna ilaveten, Mayalar'ýn uzun dönemli
takvimi 26.000 yýllýk döngünün neredeyse tam beþte birine tekabül etmektedir ve bu da bu takvimin sizin uygarlýðýnýza ait olduðunu göstermektedir.
Ancak, biz þimdi size bu enerjinin
(aydýnlýk ve karanlýk) insanla sýnavýnýn
zaman çerçevesinin 26.000 yýllýk bir
döngü deðil, aslýnda 52.000 yýllýk iki
döngü olduðunu söylüyoruz. Bu size
benzeyen, sizin gibi düþünen ve tam
olarak sizin gibi geliþen insanlarýn
52.000 yýldan beri bu Dünyada olduklarý anlamýna gelmektedir. Þimdi
gerçekten insanlýðýn gezegendeki tarihinin 50.000 yýldan daha uzun olduðunu
düþünüyor musunuz? Size okulda ne
öðretilmiþti? Yeni bilgiler duymak için
hazýr olun.
DNA ve arkeolojik kanýtlarla teyit
edilmiþ olan en eski uygarlýðýn gerçekten de yaklaþýk olarak 52.000 yýllýk tarihi olmasý ne kadar büyük tesadüf deðil
mi? Bu uygarlýk Avustralya'dadýr. Ýþte
bu durum sizin gibi insanlarýn 52.000
yýldan beri varlýklarýný sürdürüyor
olduklarýnýn kanýtýdýr. Neden 52.000
yýl? Çünkü bu süre içinde insanlar 5
deðil, yaklaþýk olarak 10 uygarlýk kurmuþlardýr. Yaklaþýk ifadesini kullanmamýzýn sebebi bunlarýn birbirleri ile
içiçe geçmiþ olmakla birlikte, yine de
belirgin olarak ayrý olmalarýdýr. Þimdi
eðer bu söylediklerim doðruysa, okulda
uygarlýðýn geliþim süresi konusunda
size öðretilenler hakkýnda ne düþün-
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meniz gerekiyor? Okullarda size okutulan kitaplara mý yoksa yeni kanýtlara mý
inanacaksýnýz?

üzerinde konuþuldu.) Lemurya tarihi
50.000 yýl geriye gider. Bu bilgiyi size
on yýl önce vermiþtik.

Ýlk beþ dönemde yaþamýþ olan insan
sayýsý (nüfus) "uygarlýk" terimini kullanmayý haklý kýlacak kadar yüksek
olmayabilir ama bu dönemlerde yaþayan
gruplar yine de kendilerini yok ettiler
veya yokolmalarýna yol açacak yerde
idiler. Daha küçük sayýlarýn söz konusu
olduðu kabileler halinde yaþamda bu
mümkündür. Var olan insanlarýn sayýsý
ne kadar az olursa olsun, yine de çok az
sayýda insan kalana kadar savaþabilirler.
Birbiri ardýna gelen karanlýk insan tabiatý olabilir. Eðer kendi tarihinize göz
atarsanýz, tam olarak bunu yapmýþ
olduðunuzu göreceksiniz.

Arkeologlar geçmiþ beþ uygarlýk
(26.000 yýl) hakkýnda pek fazla bilgi
bulamayacaklar. Aslýna akarsanýz,
14.000 yýldan (Ýndus Vadisi grubu)
önceki dönemler için herhangi bir þey
bulmak çok zordur zira tabiat insanlarýn
yapýp geride býraktýklarý her þeyin
üstünü kapatmak konusunda çok
mahirdir.

Ýklim döngüleri de bu duruma katkýda
bulundu çünkü þimdiki iklim deðiþiminde döngülerin rol oynadýðýný
anlarsanýz, bunun ayný zamanda yalpalama ile ilgili olduðunu da göreceksiniz. Þu anda bir iklim döngüsünün var
olmasý ve bunun da yeni bir yalpalama
döngüsünün baþlangýcýna denk gelmiþ
olmasý ilginç deðil mi?
Akaþýnýz gerçekte neyle doludur?
Yaþlý ruhlar, kaç yýldan beri bu bulmaca
üzerinde çalýþýyorsunuz? Eh, biraz önce
size söyledim! Bazýlarýnýzýn geçmiþi
52.000 yýl geriye gidiyor. Bu kapsamda
daha önce size bildirdiðimiz Lemurya
ile ilgili zaman çerçevesine bakarsanýz,
her þey anlam kazanmaya baþlar.
(Konferans sýrasýnda Lemurya tarihi

Ýlk birkaç küçük uygarlýk döneminde
pek az sayýda yapý vardý ve bunlar da
zaten küçük yapýlardý. Hattâ bazý uygarlýklarda hiç yapý yoktu ve aynen
Avustralya yerlilerinin tarihinde olduðu
gibi, o insanlar da gýda maddelerini ve
mevsimleri takip ederek dolaþýyorlardý.
O dönemlerde tarým henüz geliþmemiþti
ve bu insanlar hiçbir yerde uzun süre
kalmazlardý. Ancak, sayýlarý az olsa bile,
kaynaklarýn nasýl bölüþüleceði hakkýnda
anlaþmazlýklar hiç eksik olmazdý. Bu
size tanýdýk geliyor mu? Sürekli hareket
halinde olduklarý için yolculuk sýrasýnda
tanýmadýklarý insanlarla karþýlaþma olaðan bir durumdu ve birbirlerinden korkmalarýna yetecek sayýda insan vardý.
Birbirleri hakkýnda pek az bilgi sahibiydiler, çünkü kendi gruplarý dýþýnda paylaþtýklarý pek az deneyim vardý. Ýnsan
sayýsý azdý ama birbirleri ile savaþmaya
yetecek sayý vardý. Bir taraftan birbirlerini öldürürken, diðer taraftan enfeksiyonlar, hastalýklar ve salgýn hastalýklar
da geri kalanlarý yok ediyordu.
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DNA Deðiþiminin Önemi
Bundan sonraki ifþaatýmýz hakkýnda
bundan önce konuþmuþtuk ama Kývýrma
Üstadýnýn bunu yeniden duymasý
gerekiyor. Kendisi þu anda dinleyiciler
arasýnda oturuyor ve Lemuryalý isminin
Yaw'ee olduðunu daha önce
söylemiþtik. (Kryon izleyiciler arasýnda
oturmakta olan DNA araþtýrmacýsý Dr.
Todd Ovokaitys'e iþaret etmektedir)
Evet, sizin DNA'nýz deðiþtirilmiþti.
Partnerim 28 yýl önce benimle birlikte
çalýþmayý kabul ettiðinden beri bunu
söylüyorum. Pleiadies (insanlara karanlýk ve aydýnlýk bilgisini vermiþ olan
varlýklar) tohumlarý bu güzel dünyada
insanýn DNA'sýnýn deðiþtirilmesi
yoluyla ekilmiþtir. Bu sayede
Pleiadeslilerin içinde olan DNA'nýn bir
bölümü doðrudan insanlara verilmiþ
oldu. Onlar tarafýndan size verilen en
önemli þey çok uzun zamandan beri
saklanmakta olan bir çift kromozom
olmuþtur.
Bu kromozom hakkýnda biraz sonra
size bilgi vereceðim. Bu kromozom çifti
bilgeliðin spesifik bir hatýrasýný elde
etmenizi saðlamaktadýr. Buna sezgi denmektedir ve esas olarak sizin þimdiki
insan tabiatýnýn dýþýna çýkabilmenize
olanak saðlamaktadýr. Böylece size
savaþý ihtimal dýþý býrakacak þekilde
düþünme kabiliyeti verilmiþ olmaktadýr.
Sevgili dostlar, bu her zaman keþifleri
kendi baþýnýza ve dýþarýdan müdahale
olmaksýzýn yapabilip yapamayacaðýnýzý
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gösterecek olan özgür iradeyle seçim
sýnavý olmuþtur. Sizler sýnavda baþarýlý
oldunuz.
Sizler þu anda onuncu uygarlýðýn
sonunda ve onbirinci uygarlýðýn
baþlangýcýnda bulunuyorsunuz ve durumun ne olduðunu anladýnýz. Dünyadaki
enerji sizin için deðiþmektedir. Þu anda
sizin aydýnlýkta ilerlemeniz için þimdiye
dek hiç olmadýðý kadar fazla imkân
vardýr. Þu aþamada çok boyutlu hale
gelme imkâný ortaya çýkmýþtýr. (Buna
hazýr mýsýnýz?)
Bir Sonraki Adým: Çok Boyutlu
Farkýndalýk Kazanmak
Son birkaç yýldýr celselerde bu konu
hakkýnda bilgiler veriyorum. Hattâ son
Kryon yayýnýnýn (Kryon Kitabý 14)
konusu da budur. Bir insan doðrusallýktan çýkýp çok boyutlu hâle gelince ne
olur? Bu neye benzer? Her þeyden önce
bilinciniz etkilenir. Bizim sözünü
ettiðimiz bilinç çok boyutlu bir insanýn
geliþmiþ düþüncesi ve farkýndalýðýdýr.
Bu daha yüksek bir bilinçtir ve
empatiyi, þefkati, özeni, kibarlýðý,
zarafeti, hayýrseverliði ve daha fazla bilgeliði içinde barýndýrýr. Bu bilinç
sayesinde son 10 uygarlýk sýrasýnda
iþlerin nasýl yürüdüðü ile ilgili olarak
hiç bilmediðiniz þeyleri "hatýrlarsýnýz".
Bu yýldýzlardan kaynaklanan bir
anlayýþtýr ve savaþýn hiç iþe yaramadýðýný söyler. Esas çekirdek yaþamýn
ve insan olmanýn güzelliðinin takdir
edilmesidir. Bu sayede Dünyada her
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yeni doðan bebeðin içine öncelikli bir
talimat yerleþtirilir ve bu da yaþama
saygý duyulmasý talimatýdýr ve sevgili
dostlar, DNA'nýzda olan bir þeyden kaynaklanmaktadýr.
Bugün çok kayda deðer, bilimsel,
güzel ve ayný zamanda tartýþmalý bir þey
üzerinde çalýþtýnýz. 200.000 yýl önce bir
kromozom çiftinin (iki numaralý olarak
etiketlenmiþ) aniden deðiþmesi ile neler
olduðu hakkýnda derine inen bir çalýþma
yaptýnýz. Bir þekilde 24'üncü kromozom
çiftini kaybettiniz ve yine bir þekilde
baþka bir çiftte biçimdeðiþimi gerçekleþti ve iki numaralý çiftte þaþýrtýcý
deðiþiklikler ortaya çýktý. Sonuç itibarý
ile evrim zincirinde insanýn altýnda
olduðu kabul edilen memelilere hiç benzemeyen bir þekilde 23 kromozomunuz
oldu. Birdenbire insanýn evrimi hakkýnda size þimdiye kadar söylenenlerde
kocaman bir "eksik parça" ortaya çýktý
ve bu döneme kadar bu konu bir muamma olarak kalmaya devam etti.
Aslýnda o zaman sizin DNA'nýz en
radikal þekilde deðiþmiþti. DNA ebeveyn tohum ekiciler olan Pleiadeslilerin
DNA'sýný yansýtacak þekilde deðiþmiþti.
Çok ruhsal ve katý doktrinleri (insanlar tarafýndan yaratýlmýþ)olan dinleyiciler bu sözler üzerine gözlerini devirerek
"Ben bunu biliyordum. Yeniçað celseleri
bizim "ET'lerden (dünya dýþý varlýklar)
geldiðimizi söylüyorlar" diyeceklerdir.
Sevgili dostlar, benim söylediðim bu
deðildir. Ben size aslýnda o sözde
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dünyadýþý varlýklarýn, Pleiadeslilerin
Tanrý'nýn içeride olduðunu bildiklerini
söylüyorum. Pleiadesliler Yaratýcý
Kaynaðý sizden çok daha iyi ve ayrýca
perdenin diðer tarafý hakkýnda her þeyi
biliyorlardý, çünkü onlar bunu yaþýyorlardý. Bu sizi perdenin diðer tarafýnda
gizlenmekte olan þeyle uyum içine sokmaktadýr. Bu sayede nihayet dýþarý ile
yani Yaratýcý Kaynak ile olan baðlantý
ifþa edilmektedir. Ýnsanýn içindeki Tanrý
28 yýldan beri Kryon mesajlarýnýn
öncülü ve en fazla sözü edilen konusu
olmuþtur. Galaksinin baþka yerlerinde
olan varlýklarýn da sizin Dünyada
bildiðiniz "Tek Tanrý" kavramýna aþina
olmalarý bu kadar uçuk bir ihtimal
midir?
DNA - Eksik Olan
24üncü Kromozom Çifti
Þimdi DNA'nýza geri dönelim.
Ýnsanlarda 23 çift kromozom olduðunu
gözlemliyorsunuz ve ayný zamanda
geçmiþe göre þaþýrtýcý ve hayret
verici biyolojik deðiþimler üzerinde
çalýþmaya baþlýyorsunuz. Bu çerçevede
bazý DNA'larýnýzýn birleþmesinden ve
bu sýrada ortaya çýkan bazý geliþmelerden söz edebiliriz. Ancak, gözden
kaçýrdýðýnýz bir þey var. Oldukça belirsiz olmakla birlikte baþka bir þey var.
Birkaç yýl önce bir potansiyel, bilimsel olarak ortaya çýkarýldý. Deneylerde
DNA'nýzýn gerçekten de belli ölçüde
çok boyutlu olma ihtimali ortaya çýktý.
Bu deneylerde bir kuantum alanda
DNA'nýn varlýðýnýn o alanda bulunan
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elektronlarýn dönüþünü (spin) etkilediði
ortaya çýktý. DNA o alandan çekildikten
sonra DNA'dan dolayý ortaya çýkan
deðiþimler kalmaktadýr. Þimdi buradaki
mantýðý takip edin. Eðer DNA'nýn varlýðý çok boyutlu bir alanda atomik
yapýyý deðiþtiriyorsa, DNA'nýn çok
boyutlu bir bileþeninin olmasý gerekir.

sahip olduðunuzdur. Tam da bu
doðrusal düþünce sizi þimdiye dek savaþ
ve iþlev bozukluðu girdabýnýn içine
sürükledi! Bunu anlayabiliyor
musunuz? Sizler hiçbir zaman kim
olduðunuzu anlayabilecek kadar akýllý
olamadýnýz ama artýk bu durum deðiþmeye baþladý.

Bundan önce bir kez söylemiþ
olduðum bir þeyi yeniden beyan etmek
istiyorum. Üç boyutlu ortamda görünür
olmasa da, sizde 24 çift kromozom var.
Kromozomlar birleþtirildi, yerleri
deðiþtirildi ve ortaya çýkan yeni 24'üncü
çift çok boyutlu oldu. Bu üç boyutlu
ortamda görünmeyen çift 10 uygarlýk
dönemi boyunca kullanýlmadý ama artýk
deðiþimden dolayý uyanmaya baþladý.
Bu çift ayrýca Güneþ Sisteminizin
uzayda içinden geçmeye baþladýðý yeni
alanda tedricen yaratýlmakta ve sizin
manyetik alanýnýzda yeni ortaya
çýkmakta olan radyasyon tarafýndan
etkilenmektedir.

Bu durumu idrak edip uyanmaya
baþlamýþ olanlar binlerce yaþam boyunca Dünyada bulunmuþ, savaþýn dehþetini
ilk elden görüp tecrübe etmiþ ve bu yüzden böyle bir kurtuluþu beklemiþ olan
yaþlý ruhlardýr. Yaþlý ruhlar eþzamanlýlýk
kavþaklarýnýn tesadüfen ortaya çýkmadýðýný ve bunun planlý olduðunu anlarlar. Yaþlý ruhlar ayrýca daha olumlu bir
insan bilinci tutarlýlýðýnýn dünya çapýnda
ortaya çýkmaya baþladýðýný da öðrenmektedirler. Bu perdenin diðer tarafý ile
olan baðlantýnýn uyumlu tutarlýlýðýdýr.
Bu sizin hiç beklemediðiniz bir tutarlýlýktýr ve zaman içinde siyasetten baþlayarak kurum ve kuruluþlarýnýza kadar
gerçekliðinizin parçasý olan her þeyi
etkileyecektir. Bununla birlikte, eski
enerjiyi aynen muhafaza etmek isteyen
pek çok insan olduðu için sözü edilen
bu tutarlýlýk sorunlara da yol açacaktýr.

Buradaki öncülü anlayabiliyor musunuz? Sizde hâlâ 24 çift kromozom var
ama nasýl çekim gücü veya manyetik
alan görünmüyorsa, bir çift de görünmüyor, doðrudan belirlenemiyor.
Bu çok özel 24üncü çift tam olarak
kuantum durumdadýr ve bu yüzden
sizin DNA'nýz bir kuantum alanda
yer alan elektronun dönüþünü etkileyebilmektedir.
Peki, bunun sizin için anlamý nedir?
Bunun anlamý kendinizi doðrusal
düþüncenin dýþýna çekebilme imkânýna

Sevgili dostlar, bu söylediklerim sizin
için tuhaf ve hattâ havsalanýza sýðmýyor
olabilir ama sonuçta hepsinin gerçekleþtiðini göreceksiniz. Bu 24üncü çift
ortaya çýktýkça, bir gün onu oraya yerleþtiren varlýklarla karþýlaþma ihtimaliniz de artmaktadýr. Þimdi yeniden soruyorum. Sizden çok daha yaþlý ve ileri
düzeyde olan ve sizden çok daha önce
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Tanrý'nýn güzelliðini bulmuþ olan varlýklarýn, sizinle birlikte bu muazzam galakside yaþýyor olduklarýný tahayyül etmek
size bu kadar zor ve garip mi geliyor?
Bu konu hakkýnda biraz düþünün.
Bu aþk hikâyesidir. Bazý yüksek
düþünürlerin tanýmladýðý gibi Dünya bir
simülasyon deðildir ama böyle bir
görüntü arz ediyor olabilir.Çünkü
Dünyada olup bitenler tümüyle sunidir.
Baþka bir ifadeyle, Dünyada yaþam
tesadüflere baðlý olmasýna imkân
tanýyamayacak kadar hýzlý yaratýlmýþ ve
geliþmiþtir. Yaratýlýþ da, geliþim de
tasarýmlanmýþtýr. Ýnsanýn 200.000 yýl
önce burada deðiþtirilmesi de tasarým
icabýdýr. Sizin içinde yaþadýðýnýz ve
Gaia adýný verdiðiniz bu güzel sistemin
geliþimi rastgele olamayacak kadar
planlý ve düzgündür. Uzun zamandan
beri söylediðimiz gibi, sizler karanlýk ile
aydýnlýðýn çok önemli sýnavý içinde yer
alýyorsunuz.
Artýk celsenin sonuna geliyoruz ama
bu çok kayda deðer bir þeyin de
baþlangýcýdýr. Size vermiþ olduðum bilgiler cismen tecelli etmeye baþladýkça,
insanlýk daha sonra olacaklar üzerinde
tam kontrole sahip olduðunun farkýna
varacaktýr. Bu gezegen için yeni bir
ümit yeþermeye baþlayacaktýr ve bu
ümit bilimin daha ancak yeni yeni ve
kenarýndan köþesinden görmeye
baþladýðý bazý þeyler üzerine dayanmaktadýr. Aslýnda bilim bunu henüz itiraf
etmiyor ama görmeye baþladýðýný da
inkâr edemiyor.
Ýçinde olduðunuz dönemde bilgi

saniyeler içinde gezegenin her tarafýna
yayýlabilmektedir. Yeni keþifler
sayesinde görülebilen bu yeni ve beklenmedik þeylerin yeni paradigmada
gizli tutulmasý söz konusu bile olamaz.
Eskinin paradigmalarý ve protokolleri ne
olursa olsun, on milyonlarca insana
sunulan ve onlar tarafýndan görülen
"gülümseyen ve merhaba diyen" bir
þeyinvarlýðýnýn küçük bir liderler veya
eðitimciler grubu tarafýndan inkâr
edilmesi mümkün deðildir. Bu mecazi
ifadeyle ne demek istediðimi anlayabiliyor musunuz? Bundan böyle artýk
ýþýðý ne saklayabilir ne de inkâr edebilirsiniz çünkü izleyici sayýsý çok fazla.
Önümüzdeki dönemde birçok alanda
bunalým ve sýkýntý ortaya çýkacaktýr.
Gördüklerinizle size söylenenler arasýnda büyük tutarsýzlýk olacaktýr. Burada
olan ve dinleyen yaþlý ruhlar, çaðýnýzýn
özgür irade ile seçimi budur. Buna
hazýrlýklý olun. Öðretmen Gregg (seminer sýrasýnda bir sunum yapmýþ olan
GreggBraden kast ediliyor) gerçekten
de haklýdýr. Bu bir zaman sonra kim
olduðunuzu ve evrendeki ve özellikle
de galaksideki yerinizi tanýmlayacaktýr.
Ýçinde Tanrý'yý barýndýran sevgili
meleksi varlýklar, ben sizin kim
olduðunuzu biliyorum. Artýk sizlerin de
bunu görüp farkýna varmanýzýn zamaný
geldi.
Ve öyledir.
KRYON
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