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Sevgili Dostlar
Hiç hayatýnýzda “Bu bana yapýlýr mý? Ben bunu hak edecek insan mýyým?”
dediðiniz oldu mu? Mutlaka hepimiz en az bir kere bu acý tecrübeyi yaþamýþ ve
þaþkýna dönmüþüzdür. Bir gencin ergenlikten çýkmasý gibi doðal ama sarsýcý bir
durumdur bu. Ýnsaný ve hayatý tanýma yolunda gerçek adýmlar atmaya baþlarýz.
Ýçimizden akýllý olanlar, baþkalarýnýn tecrübelerine dikkat ederler. Edebiyata,
özellikle roman sanatýna düþkün olanlar, en azýndan düþünce planýnda daha
zengin tecrübe ortamý içinde olduklarýndan daha þanslýdýrlar. Ýnsanlar böyledir,
þu tecrübe dünyasýnda birbirlerine bilerek ya da bilmeyerek üzüntü, sýkýntý ve acý
verirler; en büyük acýyý da güvendiðiniz, sizi sevdiðini düþündüðünüz insanlar
yoluyla yaþarsýnýz çoðu zaman. Elbette kararlar bize aittir: “Artýk demek böyle,
ben de acýmasýz olacaðým.” “Bana yapýlanýn intikamýný mutlaka alacaðým.”
“Hak yerini bulmalý, bana bunu yapan ya da yapanlar hak ettikleri cezayla
cezalandýrýlmalý...” Bunlarý mý diyeceðiz? Hiddet ve öfkemize en baþtan gem
vurabilirsek, istemediðimiz, kendimize yakýþtýramayacaðýmýz durumlara
sürüklenmekten daha en baþýnda koruruz kendimizi. Zordur ama çok gereklidir.
Üzülürüz, çok üzülürüz. Þunu aklýmýzýn bir kenarýnda tutalým ki, aslýnda çoðu
zaman sizi üzmek için yapýlmamýþtýr olanlar. Ýnsanlar, yakýnlarýnýz hayatlarýný
kendi bildikleri gibi yaþamaya çalýþýrlarken, hesap edemedikleri, kontrollerinden
çýkan nedenlerden dolayý sizi de etkileyecek sonuçlara sebep olmuþlardýr.
Hiçbir kötü muameleye lâyýk olmadýðýmýzý düþünmek gibi bir zanla kendi
kendimizi yüceltemeyiz öyle deðil mi? Karþýlýklý haklarla birbirimize baðlý
olduðumuz hiçbir insan nefreti, aþaðýlanmayý, çamurda debelenmeyi hak
etmemelidir, hele ki vaktinde sevdiðimiz kiþilerse onlar. Sevgi bitmez, bitmemeli,
bitirilmemeli, sevilen unutulmamalýdýr. Biz de insanýz üstelik, biz de bilmeden ve
istemeden bir baþkasýna sýnav konusu olmuþuzdur ya da olacaðýzdýr mutlaka.
Bunun aksini iddia etmek kibire girer ve kibir en büyük yalanlardan biridir
kuþkusuz. Bu gerçeði kabullenmekten baþka bir yol yoktur. O nedenle bize
yapýlanlarla deðil, kendi yaptýklarýmýzla ilgilenmeyi öne alalým. Gerçek yolunda
yürüyenlerin hiç düþmaný olmaz mý? En baþta vesvese veren olmak üzere tabii ki
çok sayýda vardýr. Ama sabýr, tolerans, korkusuzluk, doðruya ve gerçeðe güven,
O’na teslimiyet bizlerin dayanaklarýdýr. Hani O bizim bütün düþmanlarýmýzý bilir,
bize O’nun dostluðu yeterdi ya, iþte onun gibi. “Gerçeði öðrenenler onun yükünü
aldýklarýndan, doðruyu bilenler onun mesuliyetini bulduklarýndan duramazlar,
yollarýna her ne çýkarsa çýksýn.”
En Derin Sevgilerimizle
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Hoþ görme, eski dilde
müsamaha'nýn,
Batý dillerindeki tolerans'ýn
karþýlýðýdýr. Bu eþ anlamlý
kelimelerden genel olarak
anlaþýlan insanlarýn
hatalarýna, görgüsüz,
yanlýþ ve bize uymayan
davranýþlarýna, sözlerine
ve fikirlerine göz yummak,
onlarý kendi halleriyle,
kendi dertleriyle baþ baþa
býrakmaktýr. Bu tarz
hoþgörüde, insanlarý
sevmek, onlara el uzatmak,
doðruyu göstermek ve
öðretmek için çaba
harcamak yoktur.

Hoþ Görmek,
Hak Vermek,
Baðýþlamak
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Dr. Refet Kayserilioðlu
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oþ görmek, hak
vermek ve
baðýþlamak,
sabretmek gibi
yüksek deðerlerdendir.
Yükselmenin beþ esasýna
uyduktan ve yapýlmamasý
gerekenleri yapmamaya
baþladýktan sonra, bu yüksek
deðerleri de kazanýp uygulamaya sýra gelir. Þimdi hoþ
görmekten baþlayarak, hak
vermeyi ve baðýþlamayý iyice
tanýyalým. O zaman bunlarýn
gerçekten üstün deðerler
olduðunu daha iyi görürüz.
Terbiyede, eðitimde ve
insanlara yeni bilgileri ve
doðru esaslarý benimsetmede
sevgi, sabýr, hoþgörü, hak
verme ve baðýþlama þarttýr.
Bunlar olmadan kimseyi
deðiþtiremez, kimseye yeni
bir þeyi kabul ettiremezsiniz.
Hoþ görme, eski dilde
müsamaha'nýn, Batý dillerindeki tolerans'ýn
karþýlýðýdýr. Bu eþ anlamlý
kelimelerden genel olarak
anlaþýlan insanlarýn hatalarýna, görgüsüz, yanlýþ ve bize
uymayan davranýþlarýna, sözlerine ve fikirlerine göz yummak, onlarý kendi halleriyle,
kendi dertleriyle baþ baþa
býrakmaktýr. Bu tarz
hoþgörüde, insanlarý sevmek,
onlara el uzatmak, doðruyu
göstermek ve öðretmek için
çaba harcamak yoktur.
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Tolerans veya hoþgörü bu
anlayýþla, yanlýþta olanlarý
dýþýmýzda tutmak, onlarý
görmezlikten gelmektir.
Bu kadarý bile aslýnda
hoþgörüsüz olmaktan
elbette daha iyidir. Çünkü
hoþgörüsüzlük en hafif
þeklinde kýnama ve ayýplama, biraz daha serti suçlama ve en þiddetlisi ise, cezalandýrma, dövme, öldürme
olarak görülür. Ülkemizde
gerek çocuk terbiyesinde
gerekse karý koca iliþkilerinde olsun böyle
hoþgörüsüzlük örnekleri çoktur. Hoþgörüsüzlüðün en
büyük örnekleri ise politikada ve dini inanç alanýnda
görülmektedir. Kendisi gibi
düþünmeyeni, kendi inandýðý
gibi inanmayaný yok etmek
isteyenlerin örnekleri çoktur.
Günümüzde hoþgörü, daha
geniþ anlamda görülmeye
çalýþýlýyor. Herkesin özgürce
düþünebileceði, özgürce
inanabileceði, özgürce giriþimlerde bulunabileceði
söyleniyor. Ama uygulamada
bunlar tam yapýlamýyor.
Sadece medenî ve üstün
görünen insan olma isteðiyle
bunlar tam uygulanamaz.
Hele çýkarlardan ve benliklerden fedâ etmeden uygulanmasý çok zordur. Aslýnda
çeþitli görüþlere, düþüncelere
ve inançlara saygý duyulmaya
çalýþýlmasý, hoþgörüye alýþ-

mayý, geliþmeyi ve yükselmeyi saðlar. Ýnsanlarý tek
tip olmak zorunluluðundan
çýkarýp çeþitliliðin, renk renk
oluþun güzelliðini getirir.
Bizim anladýðýmýz hoþgörü
ise, daha üstün ve daha
insanca bir davranýþtýr. Bize
göre hoþgörülü davranmak,
insanlarýn yanlýþlarýna, kötü
tutumlarýna karþý yalnýzca
göz yummak, anlayýþlý olmak
deðildir. Eksikli gördüðümüz
kiþiye el uzatmak, ona
doðruyu buldurmak, onu
iyiye çekmeye çalýþmaktýr.
Böyle bir davranýþ ancak, o
kiþiyi kardeþ bilirsek ve
gerçekten seversek mümkün
olabilir. Yoksa kiþiyi kendi
eksiði ve yanlýþý ile baþ baþa
býrakmak, "neme lâzým, ne
hali varsa görsün" demek,
onu yabancý görerek dýþlamak olur. Bu görüþün daha
ileri þekli, "bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn"
demektir. O yýlan baþka
insan kardeþlerimi ister
soksun, ister öldürsün,
beni ilgilendirmez demektir.
Bu koyu bir bencillik ve
neme lâzýmcýlýktýr. Hâlbuki
bütün insanlarýn ayný özden,
"Yaradan'ýn Sevgi Özünden"
yaratýlmýþ kardeþler olduðunu bilenler, insanlarý
böyle yabancý görmez,
onlarýn eksiklerine ve sýkýntýlarýna karþý böyle ilgisiz
kalamazlar.
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Hoþ görmek, insaný gerçekten sevenin, onun tekâmül
yolunda hatalarýndan adým
adým kurtulabileceðini
bilenin yapacaðý bir
eylemdir. Ýnsan, en doðru ve
en üstün davranýþa ancak
zaman içinde ulaþabilir. Hiç
kimse hatasýndan hemen kurtulamaz. Bu sürekli bir iç
çabayý gerektirir. Çocuk da
düþmeden, birçok hatalý
adýmlar atmadan yürümeyi
öðrenemez. Kendi hatalarýmýza da, baþkalarýnýn
hatalarýna da hoþgörülü
davranacaðýz, çabuk kýzmayacaðýz, tenkide, suçlamaya
sapmayacaðýz. Aksine
düzelebileceði ümidini ve
inancýný aþýlamaya çalýþacaðýz hem kendimize hem
insanlara. Ýnsan eksiklerinden
ve hatalarýndan kurtulacaðýna
inanýrsa, kendine güvenirse
ve o yönde sürekli çaba
içinde olursa her hatasýný ve
eksiðini düzeltebilir. Öyleyse
inancý ve güveni kaybetmemek için ve iç savaþý
sürekli yapmak için, insanýn
kendine sürekli moral vermesi gerekmektedir.
Olgun kiþiler, sevdiklerine
hoþgörüyle davranarak,
onlarý hatalardan kolayca
kurtulabilecek güçte olduklarýna inandýrarak yollarýný
kýsaltýrlar. Tenkid ederek,
kýnayarak, suçlayarak hiç

kimse düzelmez. Bu tutum
insanlarý savunmaya, sonra
da düþman olmaya iter.
Dünyada, hatalardan kurtulmak için yaþýyoruz. Ýnsan
hata yapacak, hatanýn acýsýný
çeke çeke hata yapmamayý
öðrenecektir. Alýnacak dersler, tecrübeler ve bilgiler
böyle alýnýr. Bu yolu kýsaltmak için de baþkalarýnýn
tecrübelerinden ders almak
gerekir. Baþkalarýnýn acý
tecrübelerle edindikleri öz
bilgileri alýp gönlünüze
benimsetir ve onlara uygun
yaþarsanýz, ayrýca sizin de acý
çekmenize gerek kalmaz.
HATADAN
KURTULMAK ÝÇÝN
Bir insan "Ben hatasýzým"
diyorsa, kendini tarafsýz bir
gözle incelemiyor, kendi
eksiklerini göremiyor veya
kendine iltimas yapýp hatalarýný görmezlikten geliyordur. Böyle bir insan büyük
yanlýþ içindedir. Çünkü
düzelme yoluna bir türlü
giremez. Bazý kiþiler de
sürekli herkesi eleþtirerek,
suçlayarak ve kötüleyerek
kendilerinin ne eksiksiz, ne
üstün olduklarýný kanýtlamak
isterler. Onlar en büyük yanlýþ içindedirler. Baþkalarýný
suçlamak, kötülemek kimseyi
yükseltmez, üstün insan yap-

maz. Aksine küçültür ve suç
iþlemiþ olur. Ayrýca
baþkalarýný hoþ görmemekle
tecrübesiz ve bilgisiz olduklarýný ortaya koyarlar. Üstelik
bu davranýþlarýyla kimseyi
düzeltemezler, aksine düþman kazanmýþ olurlar.
Hatalardan kurtulmak için
onlarý örtmeyeceðiz. Onlarý
düzeltmemiz gerektiðini
söyleyecek ve sürekli çaba
içinde olmak gereðini de
kabul edeceðiz. Dünyada
hatalardan ve eksiklerden
kurtulmak için yaþadýðýmýzý
hiç unutmayacaðýz.
Kendimize de, insan kardeþlerimize de anlayýþlý, insaflý
ve hoþgörülü olacaðýz.
Elbette suç iþleyeni,
baþkasýna kötülük ve zulüm
yapaný, toplum düzenini
bozaný, insanlarýn yaþamalarýna ve yükselmelerine
engel olaný hoþ görecek
deðiliz. Öylelerine kanunlar
ve toplum düzeni gereken
cezayý verecektir. Fakat bu
ceza, intikam almak için
olmayacak, aksine o kiþiyi
akýllandýrmak, düzeltmek ve
doðruya çekmek için olacaktýr. Yaradan'ýn düzeninde de
kiþinin baþýna gelen acýlar,
kazalar, belâlar, kiþiye yanlýþ
yolda olduðunu göstermek ve
düzeltmek içindir. Suçlu
olaný cezalarla uyarýrken,
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ayný zamanda ona doðru yolu
göstermek ve doðru yaþama
bilgilerini öðretmek gerekir.
Hatasýný görenin önünde,
doðru davranýþýn bilgisi olursa düzelmesi kolay olur.
Hoþgörü üstün bir meziyettir. Yükselme yolunu görenler, tekâmül gerçeðini öðrenenler hoþgörü ve tolerans
içinde olurlar. Onlar
Yaradanlarýný tanýdýklarý ve
sevdikleri için, O'na giden
zor yolda insan kardeþlerine
yardýmcý olmayý görev bilirler. Ýnsana yardým ancak
insaný severek, hoþgörü ve
tolerans içinde olarak,
baðýþlayarak, hak vererek
gerçekleþir. Ýnsana hizmet
Hak'ka hizmettir. O'na olan
borcumuzu ödemektir. Bizim
Celselerimizde çok güzel
belirttiði gibi:
"O, kendi yolundan
sapaný da, doðru yolu bulaný
da daha iyi bilendir. Ýþte siz
bunun için yumuþatýcý ve
hoþgörücü olunuz. Ayýp
arayan, kovucu ve söz
getirip götüren, haddi
aþmýþ, hayra engel olucudur,
iþte siz, böyle çirkin ve kötü
huyluya da, iyiyi ve iyiliði
bildiriniz. Ona kendini,
kendinizde buldurunuz."
Burada gerçeði görenlere
doðru yolu; O'na giden yolu
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bulanlara bir uyarý var:
"Yumuþatýcý ve hoþgörücü
olunuz" deniyor. Kötüleyen,
ayýp arayan, dedikoducu,
kovucu, söz getirip götüren
ve insanlarý yeren kimseler,
haddi aþan, hayra engel olanlardýr. Onlar çirkin ve kötü
huylulardýr. Fakat siz onlara
da iyiyi ve iyiliði öðretiniz.
Onlara örnek olarak,
düzelebilecekleri ümidini
vererek hayra çekiniz. Yani
onlara gerçek deðerlerini,
kendinizde geliþtirdiðiniz
deðerlerle gösteriniz.
Hoþgörüsüz kimseler,
huzursuz ve mutsuzdur.
Hoþgörüsüz toplumlar,
sürekli kavga ve döðüþ
içindedirler. Hoþgörülü
kimseler ise deðerlidirler,
herkesçe sevilir ve beðenilirler. Onlar Yaradan'ýn da
sevgilileridirler.
HAK VERMEK
Ýnsanlara hak vermek,
herkesi kendi þartlarý içinde
deðerlendirmekle mümkün
olabilir ancak. Bir gecekonduda yetiþmiþ, görgü ve
nezaket kurallarýný öðrenememiþ bir insaný kaba
davrandýðý için suçlamamak
gerekir. Aksine onu yetiþtiði
þartlardan dolayý hoþ görmek,
daha iyisini bilemediði için
suçlamayýp, ona incelikle

doðruyu öðretmeye çalýþmak
lâzýmdýr. Bir toplumda her
seviyede insan bulunabilir.
Bilgili, cahil, görgülü,
görgüsüz, iyi, kötü, alt
seviyede, üst seviyede birçok
insan birarada yaþýyorlar.
Ýnsaný sevenlere, tüm insanlarýn ayný özden yaratýlmýþ
kardeþler olduðunu bilenlere
düþen görev, bilgide,
görgüde, iyilikte, gerçek
insanlýkta geri seviyede olanlarý yükseltmeye, eðitmeye
çalýþmaktýr. Suçlamakla,
kötülemekle geride olan
kardeþleri daha geriye itmiþ
ve onlara haksýzlýk yapmýþ
oluruz.
Yaradan insana dünyada
yaþama hakkýný tanýmýþsa,
herkesi de kendi yükselmesinden sorumlu tutuyorsa, bizim baþkalarýnýn yaþama ve tekâmül etme haklarýna saygýlý olmamýz gerekir.
Aslýnda insanlar birbirlerinin
yükselmelerinden de sorumludur. Tekâmül topyekûn
olur, yani insanlar kader birliði içindedir. Bir kimse ne
kadar çok kiþinin yükselmesine katkýda bulunuyorsa o
kadar iyidedir, doðrudadýr ve
yükselme içindedir.
Hâlbuki insanlar çoðunlukla kendilerine hak gördüklerini baþkalarýna hak görmüyorlar. Yalnýz kendi çýkarýný,
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kendi rahatýný düþünen bencil
bir kimse, her þeyi kendine
hak olarak görür. Bencilliðini
ve nefsini yenmeye baþlayan
kimseler ise, baþkalarýnýn da
haklarý olduðunu görünce,
onlara haklarý olaný vermeye
baþlarlar. Birimize hak olan
hepimize haktýr. Çünkü bazý
haklarla dünyaya gelmiþ
bulunuyoruz. Hepimiz
Yaradan'ýn sevgisinden var
olduk. Öyleyse Dünyada iyi
yaþama ve yükselme herkesin
hakkýdýr. Birimize hak olan
hepimize haktýr. Kötü olan,
insanlara haklarýný vermemektir. Hele baþkalarýnýn
hakkýný zorla veya hile ile
ellerinden almak en büyük
kötülüktür.
HAK VERMEK ve
HAKKINI VERMEK
Her zaman yalnýz hakkýmýz
olaný almalýyýz. Hak sýnýrý
ince bir çizgidir. Kendimizi
haklý görüvermek ve her þeyi
kendimize hak görüvermek
kolaydýr. Ýnsanlarý olduklarý
gibi sevebilmek için önce
onlara hak verebilmeyi
öðrenmeliyiz. Hak vereceðiz
ve hakkýný vereceðiz. Dikkat
ediyorsanýz hak vermenin iki
yönünü ard arda söylüyorum.
Birincisi insanlara tutum ve
davranýþlarýnda hak verebilmektir. Bu, o kiþilerin þartlarýný, durumunu iyi deðerlendirmek, neden öyle

davrandýðýný anlamaya çalýþmaktýr. Bunda baþarýya ulaþabilmek için kendimizi o insanýn yerine koymak icap eder.
O zaman kararlarýmýzda daha
âdil, daha gerçekçi oluruz.
Ýkinci husus da insanlara
hakkýný vermek, hattâ
hakkýný alamýyorsa, alabilmesi için yardýmcý olmaktýr.
Eðer herkes diðer insanlarý
kardeþ bilip onlara haklarýný
ve ihtiyaçlarýný vermeye
çalýþsa, almayan kalmazdý.
Dünya o zaman bir mutluluk
yuvasý olurdu. Bugün olduðu
gibi, bazýsý bol bol harcarken,
hattâ etrafa savurup israf
ederken, bazýsý da sefalet
içinde sürünmez ve açlýktan
ölmezdi. Dünyada bu adaletsizliði yapan insanlardýr,
düzeltecek olan da insanlar
olacaktýr. Bunun için birbirimize karþý sorumlu olduðumuzu bilmemiz gerekir.
Hak vermek de hoþgörü
gibi üstün bir davranýþtýr,
insan gerçek insanlýðýný bu
üstün davranýþlarý yaparak
gösterir. Üstün davranýþ
içinde olanlar, þüphesiz hem
Yaradanýmýz'ýn, hem de
insanlarýn sevgilisidirler.
BAÐIÞLAMAK
"Siz affedici olunuz ki,
Affedici Olan sizi korusun.
Siz iyilik edici olun ki, bütün

iyilikler sizin olsun" diyerek
Bizim Celselerimiz'de affetmenin, baðýþlamanýn önemi
vurgulanmýþtýr. Baðýþlamak
büyük bir ruh yüceliðini gösterir. Affeden kendi nefsini
yenmiþ, kendisine yapýlan
saygýsýzlýðý, verilen maddi
veya manevî zararlarý unutmaya karar vermiþtir.
Nefsine, bencilliðine ve
gururuna düþkün olanlar
affedemezler. Yapýlan haksýzlýklarý sürekli düþünerek,
o kiþilere karþý kýzgýnlýklarýný hep uyanýk tutarlar.
Baðýþlayan ise, þöyle bir
düþünceyle hareket eder: "O
bir cahillik, tecrübesizlik
veya çocukluk yaptý. Ben
onu hoþ görür, affedersem
kin tutmadýðýmý, nefsimin ve
gururumun esiri olmadýðýmý
göstermiþ, büyüklük yapmýþ
olurum." Gerçekten böyle
düþünen ve böyle davranan
büyüklük yapmýþ olur.
Baðýþlamak, affetmek
þüphesiz üstün bir
davranýþtýr. Böyle bir
davranýþta bulunabilmek için
kiþinin, insaný çok sevmesi
gerekir. Öncelikle de
Yaradan'ý sevmesi, O'na benzemeye çalýþmasý ve O'nun
eseri olarak da insaný sevmesi gerekir. Yaradan'ý seven ve
insaný da seven kiþi hoþ
görmeyi, baðýþlamayý kolayca baþarýr. Hepimiz tekâmül
yolunda birbirimize destek
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olacaðýz. Bunun ilk þartý
baðýþlamaktýr. Baðýþlamadan
kimseye hizmet ve yardým
edemeyiz. O'na benzeyeceðiz, O'nun gibi baðýþlayýcý
olmaya çalýþacaðýz.
"O sizi sevgisinden varetti
O sizi sever ve baðýþlar.
Siz mutlaka baðýþlayýcý
olmalýsýnýz." "Sizler biliniz
ki, ilk iþiniz baðýþlamak,
ikinci iþiniz yardým etmektir,
herkese, her þeye, en iyi
þekilde. Bunun için
gönülden dileyiz."
Size karþý bir haksýzlýk
veya saygýsýzlýk yapan, sizden gelecek tepkiyi bekler
durumdadýr. Sizden bir tepki
gelmezse, ya korktuðunuzu
düþünecektir ya da bir
sebepten tepkinizi geciktirdiðinizi düþünecektir. Ama
bunlarýn ikisi de olmayýp
sizin büyüklük gösterdiðinizi
ve baðýþladýðýnýzý anlarsa,
önce þaþýrýr, sonra utanýr,
sonra size hayran olmaya
baþlar. Baðýþlamak, gerçekten
gönülleri yumuþatýr, insanlarý
birbirine yaklaþtýrýr. Gönüller
birliðe ulaþtýkça, hem bir
enerji kümesi oluþtururlar,
hem de yeni enerjileri üzerlerine çekerler. Bu gerçek
Bizim Celselerimiz'de ne
güzel belirtiliyor: "Ýþe birbirinizi baðýþlamakla giriniz.
Göreceksiniz ki, gönüller
yumuþayacak, temizlik
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ortaya çýkacaktýr. Ve siz iþte
o zaman, size gönderilen en
saf elektriði alacaksýnýz. "
Baðýþlamak için nefse hâkim
olmak, yani kendimizi kontrol etmesini bilmek gerekir.
Kendimizi kontrol ederek
düþüncelerimizi ve gönlümüzü temizleyeceðiz.
Ýçimizde kýzgýnlýk, kin
ve düþmanlýk gibi karanlýk
duygularý barýndýrmayacaðýz.
Baðýþlamak, yapýlan bir haksýzlýk, saygýsýzlýk veya
kötülük olduðu zaman söz
konusudur. Onlara raðmen
affedebilmek büyüklüktür.
Hiç kimseden bir kötü
davranýþ görmemiþ olan bir
kimsenin, ben herkesi
baðýþlýyorum demesi abestir.
Önemli olan menfaatinize,
gururunuza, saygýnlýðýnýza
dokunulduðu zaman ne
yapacaðýnýzdýr.
Affetmek için önce insanlarý iyi tanýmak gerekir,
insanlarýn davranýþlarýnýn
sebeplerini araþtýrmak, her
gözü, her gönlü iyi tanýmaya
çalýþmak, hoþgörü ile bakmaya alýþmak lâzýmdýr. Bir
de baþkalarýnýn hatalarýný,
suçlarýný sürekli düþünmemek, unutmayý bilmek
gerekir. Ayrýca kendimizin de
hatalarýmýzýn olduðunu, bizi
Sevgisinden Vareden'in bizi
birçok yerde affettiðini hatýrlamalýyýz. O, þüphesiz en
güzel ve en büyük affedicidir.

Sabreden ve hoþ görendir. O,
sevenleri baðýþlar, sabredenleri sever.
Baðýþlamak þüphesiz bir
üstün seviyedir. Bilgide,
tecrübede, görgüde ileri
gidenlerin iþidir. Onlar
gerçeði öðrenmiþ, Yaradan'ýn
varlýðýna ve her þeye hükmeden olduðuna inanmýþ, O'nun
rýzasýna, hoþnutluðuna deðer
veren kimselerdir. Onlar toleransla, sevgiyle, baðýþlamayla ve insanlarý kendi þartlarýnda düþünmekle hizmet
edebileceklerini ve hayra
çekebileceklerini bilirler.
Hizmet edecekler, bütün
hatalarý affedici olurlar, insan
kardeþlerini bütün hatalarý
ile, olduklarý gibi kabul
etmeyi bilirler.
Onlarý kýnamazlar, horlamazlar, onlara iyi örnek
olarak, sevgiyle, övgüyle,
iyilikle onlarý hayra çekmeye
çalýþýrlar. Onlarý iyiliklere,
güzelliklere özendirirler. Ýþte
o zaman gönüller bir olmaya
baþlar.
Baðýþlamak þüphesiz
sevginin gereðidir. Yaradan'ýn
en büyük baðýþlayýcý olmasý,
O'nun sevgisinin en büyük
oluþundandýr. Özümüzde
O'nun Sevgisi olduðuna göre,
biz de O'na benzeyerek
seven, hoþ gören ve
baðýþlayan olacaðýz.
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 54

Putperestlerden Eziyet,
Rabbinden Sýnav!..
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

ÖNCE KENDÝSÝ ÝNANMALI KÝ!..
Maðarada derin düþüncelere daldýðý bir sýrada, Cebrail'in güçlü bir insan suretinde ani bir
þekilde görünüvermesi ve ona Kuraný Kerim'in
ilk âyetlerini indirmesinden geçen yazýmda
uzunca söz etmiþtim. Melek Cebrail'in geldiði
gibi aniden kaybolmasý ile birlikte Hz.
Muhammed'in benliðini büyük bir korku ve
þaþkýnlýk kaplamýþtý. Ne acayip þeydi þu
yaþadýðý, sakýn o hiç hoþlanmadýðý kâhinlerin

durumuna düþmesindi?!. Ya da daha fenasý, bir
kötü ruh, bir þeytan olmasýndý þu esrarengiz
ziyaretçi. Böyle binbir düþünce ile evine dönerken ufukta uzayý kaplayan Cebrail'in þeklini
görünce þaþkýnlýðý dayanma gücünün sýnýrýna
varýyordu. Ne garip, yüzünü nereye dönerse
Melek de orada beliriveriyordu. Hummaya
tutulmuþ gibi titreye titreye güç belâ evine
ulaþýnca, kendisini hemen bir yataða atmýþ
sevgili karýsý Hatice'ye sadece "beni ört" diyebilmiþti. Ancak neden sonra yatýþýp kendine
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gelince olaðanüstü macerasýný anlatabilme
gücünü bulabilmiþti karýsýna. Dýþ görünüþü birbirine çok benzeyen rahmani ve þeytani ilham
arasýndaki ince farký nasýl anlayacaklardý?
Kocasýnýn dürüst-lüðü, merhameti ve insan
sevgisini yakýndan bilen Hatice kendinden
emin konuþtu:
"Allah'a yemin ederim ki senin milletine
Peygamber olmaný umuyorum. Allah seni asla
horlamaz. Çünkü sen hakký tanýr, sözün
doðrusunu söyler, baþkasýnýn derdi ile
dertlenir, güçsüzlere yardým edersin."
Bu sözler ruhuna sükûnet vermiþti Hz.
Muhammed'in; ama daha sonraki günlerde en
yakýn dostlarýna peygamberliðini bildirmesi
emredilince þüphe bulutlarý yine gamlandýrmýþtý gönlünü: Sakýn gelen þeytan olmasýndý?
Ömrü boyunca kimseyi aldatmamaya özen
göstermiþ bir yüce insan için ne doðal bir
kuþku idi bu? Bir defasýnda karýsý ile birlikte
iken, gelen ruh varlýðýný bugün bize basit gelen
bir sýnamaya bile tabi tutmuþlardý. Tam vahiy
esnasýnda karýsý sevgi ile kendisine sarýlýnca,
gelen ruhun onlarýn gizliliklerine saygý göstererek çekip gitmesi, içlerine ferahlýk vermiþti.
Çünkü þeytan olsa idi bu inceliði göstermeyecek, orada bulunmakta devam edecekti.
Görülüyor ki baþýndan itibaren Hz.
Muhammed, doðru yolda olup olmadýðýný ince
eleyip sýk dokuyarak araþtýrmaya koyulmuþtu.
Çünkü o, ne kadar þerefli bir makam sunulursa
sunulsun, ne kendisini ne de etrafýndakiler
aldatacak, yanýltacak bir görevi asla üstlenemezdi. Ancak peþ peþe gelen âyetlerin gerek
dil, gerek anlam olarak olaðanüstü çarpýcýlýðý,
sadece iyilikten, doðruluktan, üstün ahlâk
kurallarýndan bahsetmesi, Peygamberdeki son
þüphe kýrýntýlarýný silip atmýþtý. Kendisinde ne
cinlere çarpýlmýþlarýn anormal davranýþlarý, ne
kâhinlerin birbirini tutmaz abuk sabuk söz-
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lerinden eser bile bulunmamasý, aksine üstün
bir kiþiliðin bütün özelliklerinin her
davranýþýnda belli olmasý, Hz. Muhammed'e
gelenin geri bir varlýk deðil, bir melek
olduðunu etrafýndakilere de açýkça kanýtlýyordu. Ama yine de olanlara þüphe ile bakan çok
kiþi vardý etrafýnda. Ýþte dinin yakýn tanýdýk ve
akrabalarýna yayýlmaya baþladýðý o ilk yýllarda
Kur'an bu gelenlerin þeytandan deðil, O'nun
katýndan olduðunu þu âyetlerle açýklýyordu:
** Muhakkak ki o (Kur'an) Âlemlerin
Rabbinin indirmesidir. Onu uyarýcýlardan
olman için apaçýk bir dille senin kalbine
RUH'ül Emin (Cebrail) indirdi. (26/192-195)
...Onu þeytanlar indirmedi. Bu onlara yaraþmaz ve zaten yapamazlar da. Çünkü onlar
(meleklerin sözünü) iþitmekten uzaklaþtýrýlmýþlardýr. (26/211-212)
...Þeytanlarýn kime ineceðini size haber
vereyim mi? Onlar her günahkâr yalancýya
inerler. O yalancýlar (þeytanlara) kulak verirler, çoklarý da yalan söylerler. (26/221-223)
ZENGÝNLER FAKÝRLERLE
BÝRLÝKTE OLMAK ÝSTEMÝYOR
Peygamber zengin- fakir ayýrmadan herkesle
konuþuyor, onlarý doðruluða, iyiliðe davet
ediyordu. Hor görülen, adam hesabýna alýnmayan 5-6 Müslümanla evinde sohbet ederken,
Kureyþ kabilesinin ileri gelenlerinden bir grup,
aniden Hz. Muhammed'e uðruyorlar.
Peygamber de aslýnda bu yüksek tabakanýn bir
ferdidir. Onun etrafýný bu fakir fukaranýn
çevirdiðini görünce ileri gelenlerin ilk sorusu
þu oluyor: "Ya Muhammed sen kavminden
vazgeçip bunlara mý razý oldun? Biz bunlarýn
arkasýndan mý gideceðiz? Bunlarý yanýndan
kovarsan biz senin yanýna gelir, konuþur belki
de senin yolunda yürürüz." Elmalýlý Hamdi
Yazýr'ýn tefsirinin 1941. Sayfasýnda bu yaman
teklifin sonrasý þöyle anlatýlýr:
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Hz. Muhammed kuþkusuz þöyle cevaplar bu
þýmarýk zenginleri: "Ben inançlý kiþileri yanýmdan kovmam." Bunun üzerine baþka bir öneride bulunurlar: "O halde biz geldiðimizde bunlarý gönder, gittiðimizde nasýl istersen öyle
yap." Orada bulunan Hz. Ömer de: "Ya
Resûlullah bir yapsan bakalým, görelim nasýl
davranacaklar?" demiþ. Zenginler daha da
ötesini isteyip bunun yazýya dökülmesinde
ýsrar etmiþler. Peygamberin aklý fikri inananlarý çoðaltmakta ya! Hz. Ömer'in teklifi ona da
uygun gelip bunun yazýya dökülmesi için Hz.
Ali'yi çaðýrtmýþ. Tam bu esnada Tanrý katýndan
inen âyet ne kadar þiddetli:
** Sabah akþam Rab'lerinin rýzasýný isteyerek O'na yalvaranlarý kovma. (O eþkoþanlar
ister inansýnlar, ister inanmasýnlar) onlarýn
hesabýndan sana bir sorumluluk, senin
hesabýndan da onlara bir sorumluluk yok ki,
bu zavallýlarý kovup da zalimlerden olasýn.
(6/52).
Ýþte okuduðumuz âyette bu, kesinlikle
yasaklanýyor ve inanmýþ kiþilere eþ muamele
yapmasý, hor görülen zavallýlarý yanýndan kovmamasý hususunda uyarýlýyor. Yine de o yüce
gülyüzlünün bir kör adamla bu konuda bir
denenmesi olmamýþ deðildir. Öyküsünü bir
daha analým:
Hz. Muhammed'in dinini yaymak için var
gücüyle çaba gösterdiði Mekke'deki ilk yýllarý... Ýþte yaptýðý sayýsýz konuþmalardan birini
daha izliyoruz. Kureyþ'in ileri gelen zenginlerini toplamýþ, onlara ilâhi gerçeklerden
bahsediyor. Hoþ, onu gönülden dinleyen pek
yok ya orada, belki izi kalýr diye sabýrla konuþmasýný sürdürüyor Peygamber. Fakat o da ne?
Bu zorla piþirmeye çalýþtýðý aþa soðuk su
döken de kim? Peygamberi görmeyen, fakat
sesinden tanýyan bir kör yalvarýyor uzaktan:

"Ya Muhammed, bana da anlat!.." Üzülüyor
peygamber. Bu zengin adamlarýn bir fakir
körle ayný seviyede tutulmaktan hoþlanmayacaklarýný biliyor. Duymazlýktan geliyor körü.
Fakat o tekrarlýyor talebini:
"Ya Muhammed bana da anlat!.." Kör susmak bilmiyor ve sonunda canýnýn sýkýntýsýndan
yüzünü ekþitip çeviriyor Hz. Muhammed... Ve
çok geçmeden Hakkýn katýndan Abese sûresi'nin ilk âyetleri bir uyarý olarak vahyediliyor
gülyüzlüye. Behçet Kemal Çaðlar'ýn "Kuraný
Kerim'den Ýlhamlar"ýndan dinleyelim:
Yüzünü ekþitip durursun niye?
Yanýna bir garip kör geldi diye?
Belki öðüt alýp ikrar verendir;
Belki görenlerden daha görendir.
Aklýný taktýðýn kâfir kalacak:
Nazlanana bakma, sokulana bak...
Kur'an bir öðüttür, anlayan anlar,
Yüreðe iþleyen sayfalarý var.
Yüceltilmiþtir o, arýtýlmýþtýr.
Ýnsaný ýslaha yaratýlmýþtýr.
Gülyüzlülerin bile önce insan, sonra da
peygamber olduðunu, Tanrý katýndan gelen
uyarýlarla sürekli olarak eðitildiklerini, böylece
O'nun terbiyesinde hatasýzlýk basamaðýna
ulaþtýklarýný bu olaylar ne güzel anlatýyor.
ÇEKTÝKLERÝNE
DEÐMEDÝ MÝ?
Cebrail'in Yaradan'dan getirdiði haberleri
yaymakla görevlendirilen Hz Muhammed,
Mekkelileri evrenin yegâne sahibi Allah'a
inanmaya çaðýrýyordu. Mekke ileri gelenleri
hiç hoþlanmamýþlardý bu davetten. Eþi
olmayan tek bir Allah'a ibadet ne demekti? Ya
putlar ne olacaktý?..Kâbe'deki putlar Mekke'yi
bir ziyaret þehri yapmýþtý, onlarýn sayesinde
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Mekke'ye para yaðýyordu. Mücadele
Peygamber için çok eziyetli oldu. Hakaretlere
uðradý, alay edildi, hattâ dövüldü. Ama o, kuru
gürültüye pabuç býrakanlardan, bir çelmede
yere yýkýlacaklardan deðildi. Göðüs gerdi her
sýkýntýya kendisine inananlarla beraber. O
sýralarda gelen âyetler de peygambere
sabretmesini, onlarý Allah'a havale etmesini
öðütlüyordu zaten. Sabrettikçe tek tek de olsa
çoðalmaya baþladý inananlar. Kötü yolu býrakmak istemeyenler, inananlar çoðaldýkça öfkeden kuduruyorlardý. Baktýlar ki zorla
Peygamber'e bir þey yaptýramýyorlar, bu defa
onu dünya nimetleriyle yolundan döndürmeye
çalýþtýlar. Para teklif ettiler, kadýn teklif ettiler,
hattâ kendilerine baþkan bile yapmaya razý idiler. Peygamber onlara akýllarý sadece çýkar
plânýnda iþleyen bu gafillere tek cümle ile
cevap verdi:
"Bir elime Güneþ'i, bir elime de Ay'ý verseniz, yolumdan yine dönmem!..."
Ýnanmayanlar, Peygamberi yolundan çeviremeyeceklerini iyice anlayýnca ekonomik tedbirlerle bir avuç müslümaný yok etmeyi akýllarýna koydular. Onlarla alýþveriþi ve her türlü
iliþkiyi kestiler. Hz. Muhammed ve arkadaþlarý
Mekke dýþýnda bir daðýn deresine sýðýnmýþlardý. Periþanlýk ve yokluk anlatýlacak gibi
deðildi üç yýl süren bu ekonomik kuþatmanýn
kaldýrýlma sevinci bitmeden iki yeni acýklý olay
Peygamber'i tâ derinlerinden sarsmýþtý. Her zor
anýnda ona kol ve kanat geren amcasý Ebu
Talib'in ve kadýnlýðýn timsali sevgili karýsý
Hatice'nin peþ peþe ölmeleri...
Bu iki gerçek dostun kaybýndan sonra
Mekkeliler'in eziyetleri daha da artmýþtý.
Hiçbir peygamber emir almadan þehrini terk
edemezdi. Kendine kalsa bir günlük bile takati
kalmamýþtý.
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Nihayet Yüce Kat'dan emir geldi. Tek baþýna
Taif'e gidecekti. Taif'e mi? Ýþte bu insan mantýðýna çok aykýrýydý. Baþka her yer olurdu ama
Taif olamazdý. Havasýnýn güzelliði ve
meyvelerinin lezzeti ile Mekkeliler'in bir sayfiye þehri ve Lât putunun merkezi olan Taif'te
onu kim dinlerdi? Mekkeliler'den ve
kazançlarýnýn elden gitmesinden korkmazlar
mýydý? Ama emir emirdi. Ýnanýp, teslim olup
yola çýkan önündeki hayrý göremese bile,
sonundaki hayra güvenmeliydi. Ve bir an
tereddüt etmeden yola koyuldu Hz.
Muhammed. Daha Taif'in dýþ mahallelerinde
taþlanarak kovuldu, þehre giremedi bile,
gerisin geri kan revan içinde Mekke'ye
kaçarken Rebia oðullarýna ait bir bostana
sýðýndý da canýný zor kurtardý. Mekke'nin
kudretli kiþilerinden olan bu kimseler
Peygamberin korunmasýna dair söz verdiler de,
gelecek günlerde bir süre daha rahat nefes alabildi yüce Haberci...
Bir asra varmadan Ýspanya'dan Çin'e kadar
yayýlan Ýslâm dininin kader sayfalarýndan biri
belliydi ki o bostanda yazýlmýþtý... Taif'ten bu
cefalý dönüþte sýðýndýðý bostanda bir asmanýn
altýna yorgun uzanmýþ o yüce Peygamber
gökyüzüne bakýp þöyle dua ediyordu:
"Yarabbi, kuvvetimin sonuna geldiðimi,
çaresiz kaldýðýmý, halk nazarýnda hor
görüldüðümü ancak sana arz ederim, ancak
sana þikâyet ederim. Ey merhametlilerin en
merhametlisi, herkesin hor görüp de dalýna
bindiði çaresizlerin Rabbi sensin. Yarabbi eðer
sana karþý bir suç iþlemediysem çektiðim
belâlara, sýkýntýlara aldýrmam. Senin rahmetinden uzaklaþmaktan, senin emirlerinin
dýþýna çýkmaktan yine sana sýðýnýrým Yarab!
Sen razý oluncaya kadar affýmý diliyorum. Her
kuvvet ve her kudret ancak sendendir
Allahým..."
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Âkil Ýnsan

Emmanuel Kant
Güngör Özyiðit, Psikolog

"Aklýný kullanma
cesaretini göster"
Kant
Kant hiç kuþkusuz, tüm
zamanlarýn en büyük ve
en etkili filozoflarýndan
biridir. Ýlkçaðdan bu yana
sürekli geliþen insan aklý
Kant'la en üstün gücüne
eriþmiþtir. Aklýn her þeyi
bilemeyeceði, gücünün
sýnýrlý olduðu da yine
Kant sayesinde
anlaþýlmýþtýr.
Bir elli beþ boyunda, zayýf
bir insan olan Kant,
Pascal'ýn" düþünen bir
kamýþa" benzettiði bedeni
ile cýlýz, aklý ile evreni
kavrayabilen insan
tanýmýna tam tamýna
uygundur.
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Konisberg'de doðan ve uzun yaþamý
boyunca oradan hiç ayrýlmayan Kant'ýn
saat gibi iþleyen düzenli bir hayatý vardýr.
Her sabah, yanýnda çalýþan adamý Lampe,
beþe beþ kala "Herr Profesör, vakit geldi"
diye uyandýrýr. Beþ dakika sonra entarisini
ve terliklerini giymiþ olarak çalýþma
masasýna oturur. O gün vereceði dersi
hazýrlar. O arada bir kaç fincan çay içip,
gün içinde kendine içme iznini verdiði tek
sert tütünlü pipoyu tüttürür. Saat yedide
sýnýfa girerek ders verir. Bu küçücük, ufak
tefek adam aðzýný açýp konuþtuðu zaman,
dinleyenlerin gözünde devleþir. Herder'in
dediði gibi onun dudaklarýndan dökülen
dil "þimdiye dek insan dudaklarýndan
dökülmüþ en derin dil"dir.
Ýki saat sonra, yani saat dokuzda, çalýþma odasýna dönen filozof, on iki kýrk beþe
kadar çalýþýr. Artýk iyi cins bir içki, likör
ya da sýcak þarap içme zamanýdýr. Öðle
yemeðini genelde konuklarý ile birlikte yer.
Yemeklerde devlet adamlarý, profesörler,
hekimler, rahipler, tüccarlar ve genç öðrenciler aðýrlanýr. Yemek yerken tatlý ve
esprili bir þekilde sohbet edilir. Ýki saati
bulan, Kant'ýn ustaca yönlendirdiði bu sohbetlerden sonra, konuklar sofradan hem
bedenleri hem de zihinleri doymuþ olarak
kalkarlar.
Öðle yemeðinden sonra, þekerleme yapmadan filozof yolu diye isimlendirilen
günlük yürüyüþüne çýkar. O kadar dakiktir
ki, o geçerken esnaf saatini ayarlar. Artýk
günlük tarife haline gelen yürüyüþlerini
Rousseau'nun "Emil"ini okumaya kendini
kaptýrdýðý zaman dýþýnda hiç aksatmaz.
Saat tam altýda çalýþmasýna dönen Kant,
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hava kararýncaya kadar okur, yazar,
düþünür. Sonra Lampe mumlarý yakar.
Filozofun çalýþmasý mum ýþýðýnda dokuz
kýrk beþe kadar sürer. Akþamlarý yemek
yemez. Saat On'u vurduðunda Kant uyumuþ olur. Böylesine düzenli bir yaþam
sayesinde filozof, zayýf bedenini seksen yýl
saðlýklý bir halde tutmayý baþarýr.
Üniversitede mantýk ve metafizik dersleri veren Profesör Kant, uzun öðretmenlik
deneyimi sonunda bir pedagoji ders kitabý
yazar. Ýçinde hiç bir zaman uygulamadýðý
güzel ilkeler olduðunu söyler.
Ýki kez evlenmeyi düþünür; fakat o kadar
fazla düþünür ki, evlenmeyi düþündüðü
kýzlar, o karar verene dek baþlarýnýn çaresine bakarlar. Düþünmeye adanmýþ bir
ömürdür onunki.
BÝRLEÞTÝRÝCÝ VE BÜTÜNLEÞTÝRÝCÝ
Felsefe birleþtirici ve bütünleþtirici bir
bilgi türü olarak tanýmlanýr. Bu tanýma
göre Kant, tam anlamýyla bir filozof
olmayý hak eder. O her zaman eleþtirel
düþünmenin yanýnda, birleþtirici, bütünleþtirici ve uzlaþtýrýcý bir yol izler.
Kant, bilginin kaynaðýný akýlda gören
akýlcýlarla, deneyde gören deneycilerin
görüþlerini uzlaþtýrýr. Ona göre bilgimizin
hammaddesi duyular yoluyla gelir ve bu
hammadde akýldaki kalýplara göre biçimlenir. Örneðin bir olayýn nedenini sormak
aklýn bir özelliðidir. Bilindiði gibi sýcaklýk
metalleri genleþtirir. Kant'a göre bu bilgide
duyumdan gelen öðelerle, akýldan gelen
öðeler buluþmuþtur. Duyumdan gelen öðe
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sýcaklýk, akýldan gelen ise sýcaklýkla metallerin genleþmesi arasýndaki nedensellik
baðýdýr. Demek ki bir yargýnýn bilgi olabilmesi için duyumlardan gelen öðelerin,
akýldan gelen öðelerle birleþmesi gerekir.
Kant'a göre bilgimiz deneyle baþlar ama
deneyden doðmaz. Bilginin meydana
geliþinde baþka bir kaynaða, yani akla da
ihtiyaç vardýr. Deney bilginin hammaddesini saðlar. Bu hammaddenin bilgi
haline gelebilmesi için akýlla iþlenmesi, bir
biçime sokulmasý gerekir. Deney ve duyular, insana biçimden (formdan) yoksun bir
içerik saðlar. Bu içerik ilk biçimi algý
formlarý olan zaman ve mekân içine
girmekle elde eder: Zaman ve mekân,
algýnýn deneyden gelmeyen (apriori) formlarýdýr.
Algýnýn zaman ve mekân formlarý içine
giren duyusal içerik, bu defa zihnin yine
deneyden gelmeyen (apriori) on ki kategorisi, on iki kalýbý içine girer. Böyle bir
iþlem sonunda da bilgi meydana gelir.
Eðer insan daha fazla duyu organlarýna ve
zihin kategorilerine sahip olsaydý, dünyayý
bugün olduðundan baþka türlü bilecektik.
Biz nesneleri, olaylarý (fenomenleri) zihnimizin kategorilerine ve beþ duyumuzun
verilerine göre biliriz. Ama bu bilgimiz
zorunlu, kesin ve genel-geçerdir. Þu halde
insan bilgisi, dogmatiklerin dedikleri gibi
mutlak deðildir; þüphecilerin iddia ettikleri
gibi doðruluktan, kesinlikten yoksun da
deðildir. Böyle bir bilgi görüþü göreliliktir
(rölatiftir); ama "Hakikatin ölçüsü
insandýr" diyen Protogoras'da olduðu gibi
tek tek insana göre deðil de insan türüne
göre bir göreliliktir.
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Kant'ý sabýrla, düþünerek okursak þunu
anlýyoruz: Bizde dýþarýdan gelmeyen,
deney dýþý bir takým temel bilgiler var.
(Kant bunlara kategoriler diyor). Gerçekte
bunlar bilgi olmaktan çok, bilgi yapmamýza yarayan akýl kalýplarýdýr. Biz
duyumlarýmýzý bu kalýplara dökmeden, bu
kalýplar içinde biçimlendirmeden bilgi
yapamýyoruz. Söz konusu kalýplar on iki
tanedir. Örneðin Nicelik kategorisinde yer
alan üç yargý kalýbý þöyle:
1. Genel yargý: Ýnsanlar ölümlüdür.
2. Tikel yargý: Kimi insanlar akýllýdýr.
3. Bireysel yargý: Kant filozoftur.
Hem teorik, hem de pratik aklý eleþtirel
bir görüþle derinlemesine irdeleyen Kant,
bir yandan aklýn gücünü gösterirken, diðer
yandan sýnýrlarýný da çizmiþtir.
AYDINLANMA FELSEFESÝ
18. yüzyýl felsefesine "Aydýnlanma
Felsefesi" denir. Bu felsefenin içinde yer
aldýðý tarih dönemi de "Aydýnlanma Çaðý"
adýyla anýlýr. Aydýnlanma; insanýn düþünme
ve deðerlendirmede din ve geleneklere,
otoritelere baðlý kalmaktan kurtulup, kendi
deneyim ve görgüleriyle hayatýný aydýnlatmaya giriþmesidir diye tanýmlanabilir.
Buna Kant'ýn þu tanýmý da eklenebilir:
"Aydýnlanma insanýn kendi suçuyla
düþmüþ olduðu bir ergin olmayýþ durumundan kurtulup, aklýný kullanma cesaretini göstermesidir."Ergin ya da olgun
olmayýþýnýn insanýn kendi suçu olduðuyla
anlatýlmak istenen, her insanýn gerçekte bu
yetenekte olduðudur. Kant bu sözüyle,
insanýn yetersizlik bahanesiyle sorumlu-
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luktan kaçmasýný engellemek ister.
Aydýnlanmanýn parolasý Kant'ýn þu
sözüdür: "Sapere aude" yani "Aklýný kullanma cesaretini göster."
Ýnsanlarýn büyük çoðunluðu, kendilerine
güvenmediklerinden, akýllarýný kullanmaktan çekinir, ürker. Baþkalarýnýn akýllarýna
takýlarak, onlarýn akýllarýný kullanarak
yaþama kolaylýðýna kapýlýrlar. Oysa kendi
aklýný kullanma, kendinde gerçeði aramanýn en üstün aracýdýr. "Kendi adýna,
kendi aklýnla düþün" kuralý aydýnlanmadýr.
Aydýnlanma hareketinin akla en önde yer
veriþi, ilerlemeden ve deðiþimden yana
oluþu, mutluluða yeryüzünde kavuþulabileceðini söylemesi, burjuvazinin olduðu
kadar, o dönemdeki insanlarýn da çýkarýna
uygun düþmektedir. Akla aþýrý güven,
insanýn deðeri, hak ve özgürlükleri,
demokrasi, bilimcilik ve yurttaþlýk bilinci
ve laik bir dünya görüþü de aydýnlanma
felsefesinin ayýrt edici nitelikleridir.
Ýngiliz Shaftesbury akla inancýn karþýsýna
"güzel"e duyulan coþkuyu koyarak, erdemi
güzelle iyinin uyumunda görür. Rousseau,
tek yanlý olarak, yalnýz akla deðer vermenin karþýsýnda "duygunun" hakkýný
savunur. Kant ise, aklýn sýnýrlarýný çizerek,
aklýn her þeyi bilebileceðini iddia edenlere
hadlerini bildirir.
Aydýnlanmanýn en büyük gücü akla
deðer verip güvenmesidir. En büyük
zayýflýðý da bunu aþýrýya vardýrýp, aklý tanrýsallaþtýrmasýdýr. Oysa akýl tanrýsal
buyruklara karþý çýktýðýnda, kendine dönen
bir silâh olur. Bilindiði gibi dünyada aklý
olan tek varlýk insan. Ama en akýlsýzca

15
iþleri yapan da yine insan! Akýl da zaten
insana verilmiþ tanrýsal bir armaðan. O
nedenle evreni ve kendini okuyarak bilmeye yönelen akýl, ayný zamanda Tanrý'yý
bilmeye, O'nun buyruklarýný anlamaya
çalýþýrsa, Tanrý nuruyla taçlanýr. Yaradan'ý
dýþlayan, tanrýlýk taslayan akýl ise þeytanca
bir kibrin bataðýna saplanýr.
AHLÂK YASALARI
Kant "Saf Aklýn Eleþtirisi"nde ne aklýn
ne de deneyimin, Tanrý'nýn varolduðunu
kanýtlayamayacaðýný bildirir. Oysa pratik
akýl, yani özgür irade, ahlâk yasalarýna
uygun seçimde bulunursa bizi erdemli
kýlarak, Tanrý'yý içimizde duymaya yol
açar. Aklýn doðrularý, Tanrý'nýn buyruklarýyla birleþince bütünlenir.Ahlâklýlýk bizi
duyusal âlemin üstünde, çok yüksek bir
âleme, töresel yasalar katýna yükseltir.
Töresel yasa (ahlâki kanun) fizik yasalar
gibi zorunlu deðildir; özgür irademizin bir
seçimidir.
Ahlâklýlýk yasasý bizi kanýtlanamayan
ama zorunlu olarak varolmasý gereken üç
temel gerçeðe götürür. Öncelikle bir
davranýþtan sorumlu olabilmemiz için,
irademizin özgür ve özerk olmasý gerekir.
Yani özgür seçimlerde bulunabilmeliyiz.
Ýkincisi, sonsuz bir ilerleme içinde adaletin
gerçekleþmesi ve ahlâki mükemmelliðin
saðlanmasý için öte âlemin varlýðý ve ruhun
ölümsüz olmasý zorunludur. Üçüncüsü ise,
bütün bunlarýn gerçekleþmesi, iyiliðin
ödüllendirilip, kötülüðün cezalandýrýlmasý
için ahlâki bir otoritenin ve yaptýrým
gücünün, yani Tanrý'nýn olmasý zorunludur.
Bunlar matematikteki aksiyon ve postu-
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lalar gibi, ispata gerek olmayan doðruluðu
kendi içinde olan zorunlu gerçeklerdir.
Öyleyse pratik aklýn gereði, ödevini yerine
getirmek, doðruluðu kendi içinde bulunan
kesin buyruklara uymaktýr. Pratik aklýdan
kaynaklanan, uyulmasý gereken kesin
buyruklar Kant'a göre þunlardýr:
1. Ýnsan öyle davranmalý ki, bu davranýþ
herkes için uyulabilecek genel geçer bir
yasa olabilsin. Yani kendi için istediðini
baþkasý için de isteyebilsin.
2. Ýnsanlýðý bir araç olarak deðil, bir
amaç olduðunu belirtecek biçimde davranmalý. Yani insanlarý ne için olursa olsun,
bir takým çýkarlar için kullanmamalý.
3. Ýnsan kendi yasasýný kendi koyarak
davranmalý. Yani seçiminde tamamen
özgür ve özerk olmalý.
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varlýk olma ilkesiyle de ters düþmektedir.
Güç bir durumdan kurtulmak için canýna
kýyýyorsa, kendi kiþiliðini daha rahat ve iyi
bir yaþam için sadece bir araç olarak
görüyor demektir ki, bu da ahlâk yasasýna
uymaz.
Olay 2: Parasal sýkýntý çeken birinin
ödeyemeyeceðini bile bile, ödeme sözü
vererek borç aldýðýný varsayalým. Böyle bir
davranýþýn genel ahlâk yasasý ile çeliþeceði
açýktýr. Yalan söyleyerek aldatma, sözünde
durmama insanlar arasýndaki güveni de
yok eder. Bu da örnek alýnabilecek bir
davranýþ olamaz. Kendi çýkarý için
baþkasýný araç olarak kullanan kiþi, insanýn
amaç varlýk olarak görülmesi gereken
ahlâk yasasýyla örtüþmez.

Ýþte ödev ahlâký, aklýn bu kesin buyruklarýný yerine getirmektir. Kant'a göre,
doðru davranýþý belirleyen þey niyettir,
eylemin sonucu deðildir. O yüzden Kant'ýn
ahlâkýna "niyet ahlâký" da denilir. Kant, bu
akýldan türetilmiþ ahlâk yasalarýnýn olaylar
içinde nasýl uygulanmasý gerektiðini
örneklerle göstermeye çalýþýr.

Olay 3: Her türlü iþi baþaracak yetenekteki bir insanýn bunu geliþtirecek yerde,
kendini eðlenceye verdiðini düþünelim. Bu
tutum da her akýllý varlýðýn bütün yeteneklerini geliþtirmeyi zorunlu olarak isteyeceðini ileri süren ahlâk yasasýna uymaz.
Zamanýný ve enerjisini eðlencede harcayan
kiþi, insan olarak ödevini, ahlâk yasasýný
yerine getirmemiþ olur.

Olay 1: Ölümcül bir hastalýða tutulan ve
tarifsiz acýlar içinde kývranan bir insanýn
hayatýna son verme kararý alarak intihara
kalkýþmasý ahlâk yasasýna uygun düþer mi?
Bu tür davranýþ bütün insanlar için örnek
alýnacak genel geçer bir yasa olabilir mi?
Hayatýn anayasasý yaþama hakký, yani
yaþamýn sürdürülmesidir. Oysa intihar
(kendi canýna kýyma) bu yasayla çatýþýr.
Diðer insanlar için örnek alýnacak bir
davranýþ da olamaz. Ayrýca insanýn amaç

Olay 4: Hali vakti yerinde bir insanýn,
sýkýntýda olanlara yardým edebilecek
birinin bunu yapmadýðýna tanýk oluyoruz.
Baþkasýnýn derdi onu germiyor, ilgilendirmiyor. Böyle bir düþünme biçimi genel
geçer bir yasa olsaydý, insan soyu yok
olmaya doðru gidebilirdi. Baþkalarýna
yardým, insan olmanýn doðal bir gereðidir.
Diðer yandan, iyilik yapmadan, baþkalarýna yardým etmeden erdemli olunamayacaðý
gibi mutlu da olunamaz.
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Kant'a göre her insan en sonunda, insanlýðýn taþýyýcýsý olarak kutsal bir varlýktýr.
Biz her insanda insanî bir son gaye, kendi
baþýna bir amaç olarak görmeliyiz. Bizi
içimizden iten harekete getiren ahlâk
yasasýna baðlý saygý duygusu olmalýdýr.
Saygý duygusu kaynaðýný kendi insanlýðýmýz hakkýndaki bilgide bulur. Saygý,
birinci derecede ahlâk yasasýnýn
uyandýrdýðý bir duygudur. Ýnsanýn eylemlerini ahlâklý kýlan þey, bu hareketlerin
ödeve karþý saygýdan doðmalarýdýr.
Kant, insana saygý duygusunu o denli
içselleþtirmiþtir ki, ölümünden bir süre
önce doktoru onu ziyaret eder. Kant o
dönemde zihinsel güçlerini büyük ölçüde
yitirmiþtir. Hasta ve zayýf bedeni güçlükle,
titreyerek ayakta durmaktadýr. Doktor,
kendisi oturmadan onun da oturmayacaðýný anlayarak oturur. Bunun üzerine
Kant da yardýmla oturtulur. Oturduktan
sonra þu sözleri mýrýldandýðý duyulur: "Ne
iyi ki, kendime ve insana olan saygým
henüz beni terk etmedi..." Kant bir yerde
de der ki: "Þeylerin fiyatý vardýr; insanýn
ise þerefi (onuru)."
ÝYÝLÝK GÜZELLÝK
Kant'a göre güzel salt bir estetik
deðerdir. Ýyi ise ahlâki bir deðerdir. Ama
onlarýn benzer bir yanlarý da vardýr. Güzel
de, iyi de hoþa gider. Güzel, bir nesneyi
seyretmekten duyulan hoþlanmaya sebep
olur; iyi ise ahlâk yasasýna uygun olarak
yapýlan bir eylemden duyulan hoþnutluða.
Güzel, doðrudan doðruya hoþa gider. Ýyi
ise ahlâk yasasý ile ilgisinden dolayý hoþa
gider. Bu benzerliklerden dolayý güzel, iyi
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ile özdeþ olarak görülmüþ, iyi yerine
güzel, güzel yerine iyi kullanýlýr olmuþtur.
Çünkü güzel, ahlâki iyinin dünyadaki simgesi, yansýmasý olarak görülmüþtür. Ne var
ki þekildeki güzellik geçicidir; ahlâki
güzellik ise kalýcýdýr: "Güzellik sizin þeklinizde deðil, aklýnýzda ve ahlâkýnýzdadýr." (Bizim Celselerimiz)
ÖZGÜRLÜK SORUNSALI
Ýnsan ahlâki eylemde bulunurken özgür
müdür? Kant hem özgürlükçü, hem de
belirlenimci (determinist) görüþe eleþtirel
bir yaklaþým gösterir. Sýnýrsýz bir belirlenimcilik insaný kaderciliðe götürür.
Sýnýrsýz bir özgürlükçülük de belirsizliðe..
Kant burada uzlaþmacý bir yol önerir: Bu
da otonomi (özerklik) kavramýnda temellenir. Otodeterminizm ya da ahlâki özerklik olarak nitelenir. Kant'a göre iradenin
verdiði karar, yaptýðý seçim bir yasaya
göre olur. Ýradeyi, seçim yaparken, karar
verirken ahlâk yasasý belirler. Ýrade bu
genel geçer
ahlâk yasasýna uyarak
seçim yapar.
Ancak bu
yasa iradeye
dýþarýdan
dikte edilmiþ
(dayatýlmýþ)
bir yasa
deðildir.
Tersine,
iradenin kendisine
eylemde bulunmak için

18
koyduðu bir yasadýr. Bu ayný zamanda
özgürlüktür; burada determinizmi (belirlemecilik) ile indeterminizmin (özgürlükçülüðün) uzlaþtýðýný görürüz. Kant'a
göre ahlâki olay, iradenin ahlâki bir karar
vererek bunu eyleme dönüþtürmesidir. Bu
evrensel bir ahlâk yasasýna göre olur. Kant,
söz konusu evrensel ahlâk yasasýna kategorik imperatif (zorlayýcý aklýn buyruðu)
der. "Öyle eylemde bulun ki eylemin aklýn
buyruðuna uysun." Akýl ve özgür irade
tüm insanlarda ortak olduðuna göre
bunun buyruðu olan ahlâk yasasý da
bütün insanlarda ortak olacaktýr. Bizim
Celselerimiz'de bu çetrefil özgürlük sorunu
büyük ölçüde açýklýk kazanmýþtýr:
"Ve siz aklýnýzla hür ve üç yerinizden
baðlýsýnýz þimdi. Aklýnýz, O'nun genel
emrinin detaylarý için lâzýmdýr size.
Çünkü siz, genelin içindeki detaylarý
deðiþtirebilirsiniz. O'nun genel emri,
sadece her þeye "OL" deyivermektir. Ve
iþte o çizgi, sizin kader dediðiniz þeyin
baþlangýcýdýr þüphesiz. Siz üç yerinizden
baðlýsýnýz. Birincisi: Ýlk programda varolmanýzdýr, siz bilmeden. Ýkincisi: Emir
vermediðiniz halde çalýþan organlarýnýzdýr, siz bilmeden. Üçüncüsü: Her
zaman bir çekime tabi olduðunuzdur, siz
bilmeden. Ve siz aklýnýzla her detayda
hayýrlý iþ yapabilirsiniz. Siz O'nu bilmekte, anmakta devam ediniz."
SONSUZ BARIÞ
Ýbranice "Tanrý bizimledir" anlamýna
gelen Emanuel ön adýndan pek hoþnut olan
"Kant" dinle ilgili þu önemli görüþü öne
sürer: "Ýlk olarak þu cümleyi hiç bir açýkla-
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ma gerektirmeyen bir ilke olarak belirtiyorum: Ýnsanýn Tanrý'yý mutlu etmek için iyi
bir hayat sürmekten baþka yapabileceðini
sandýðý her þey, salt dinsel bir hezeyan
yani sabuklamadýr ve Tanrý'ya karþý sapýk
bir hizmettir."
O, dinin teorik aklýn mantýðý üzerine
deðil, pratik aklýn, yani ahlâk duygusunun
üstüne kurulabileceðini söyler. Kant 71
yaþýnda "Sonsuz Barýþ" üstüne düþüncelerini yazar: "Her devletin sivil kuruluþu
cumhuriyetçi olacak ve savaþ, ancak bütün
yurttaþlarýn katýlacaðý bir oylamayla açýlacak." Bunu en büyük güvence olarak görür
ve "Savaþacak olanlarýn, savaþla barýþ
arasýnda karar vermeye haklarý olduðu
zaman, tarih kanla yazýlamaz artýk" der."
Ve hükümetlerin gerçek görevleri, bireyi
kullanmak ve sömürmek deðil, ona yardým
etmek ve onu geliþtirmektir. O nedenle her
insana, kendi baþýna salt bir amaçmýþ gibi
saygý gösterilmesi gerekir. Onu bir dýþ
hedefe doðru araç olarak kullanmak, kiþiliðine karþý suç iþlemektir. Hak ve özgürlükler, demokrasi ve fýrsat eþitliði de "Sonsuz Barýþ"ýn olmazsa olmaz koþuludur."
Yaþamýný düþünmek, okumak, yazmak,
öðrenmek ve öðretmekle geçiren Kant,
seksenine az kala, sonbaharda aðaçtan
düþen yaprak misali dünyaya vedâ eder.
Konisberg'deki mezar taþýnda onun þu sözleri yazýlýdýr: "Ýki þey ruhumda hayranlýk
ve saygý uyandýrýr: Biri üzerimdeki yýldýzlý
gökyüzü, diðeri içimdeki ahlâk yasasý, hak
duygusu." Hayatý boyunca Tanrý'yý aklýnda
boþuna arayan ve bulamayan Kant, sonunda O'nu olmasý gereken yerinde, yani
yüreðinde bulur!..
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Neþe Hakkýnda - 2
Nihâl Gürsoy

" Kendi sevincini bir baþkasýnýn sevincinde bulmaya muktedir olmak;
iþte mutluluðun sýrrý!" Bernanos

Geçen sayýmýzda haz, mutluluk ve neþe arasýndaki farklýlýklardan söz etmiþ, derin
ve kalýcý bir sevince uzanan yolun insanýn kendi içine doðru gerçekleþtirdiði bir
yolculuk olduðunu vurgulamýþtýk. Ýnsanýn bu yolculuk sayesinde eski baðlarýndan
ve egosundan kurtularak gerçekten özgürleþtiðini içinden dýþarýya doðru yaþamla
ve diðerleriyle yeni baðlar kurarak geliþip, büyümeye baþladýðýný anlatmýþtýk.
Bizleri giderek bir ve bütün olmaya, tüm varlýkla ahenkli bir coþku içinde yaþamaya yönelten bu süreci aþaðýda kýsaca özetlemeye çalýþacaðýz.
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NEÞEYÝ YEÞERMEYE BIRAKMAK
Neþe, bazý þartlar biraraya geldiðinde
oluþan bir durumdur. Bir anda neþeli olunamaz. Yazýnýn devamýnda daima hazýrda
duran bir sevince nasýl ulaþýlacaðýný göreceðiz ama þu soru sorulabilir: Henüz onlarý
tam benimsememiþ olsak da bir takým
davranýþlar yoluyla derin sevinçlerin
doðuþu kolaylaþtýrýlamaz mý? Bizde
neþenin yeþereceði bu verimli topraðý
yaratma olanaðý saðlayacak durumu
gerçekleþtirecek davranýþlar hangileridir?
Dikkat: Dikkat, her þeyden önce bize
duyularýmýza baðlý olma imkâný verir.
Ýnsanýn sevinci buyur edebilmesi için öncelikle duyularýnýn farkýnda olmasý gerekmektedir. Düþüncelerimiz çoðu zaman
oynaktýr. Gün boyu, pek çok düþünce
tarafýndan neredeyse iþgal ediliriz. Ýþlerimizin çoðunu aklýmýz baþka düþüncelerle
dolu olarak yaparýz bu sýrada derin duyularýmýzla baðýmýzý kaybederiz. Neþe ve
sevinci yakalamak için öncelikle duyularýmýzýn farkýna varmayý öðrenmemiz
gerekmektedir. Çevremizdeki þeylere
zaman ayýrabilmek, güzel bir manzaraya
üstünkörü bakýp býrakývermemek, kaliteli
bir müziði tüm varlýðýmýzla içimizde
hissedebilmek için dikkatimizi duyularýmýza odaklama egzersizi yapmak önemlidir. Dikkat, farkýndalýðýmýzý artýran en
önemli etkenlerden biridir. Duyularýmýzla
kuracaðýmýz bu irtibat, keder, öfke, korku
gibi negatif duygularýn mümkün olduðunu
kabul etmeyi de gerektirir.
Yaþanan Anda olmak: Dikkat, bize
yaþadýðýmýz anda olmayý öðretir ama
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insanýn yaþadýðý anda olmasý basit bir
dikkat halinin ötesine uzanýr. Bu, bütün
varlýðýmýzý sarýp sarmalayan bir dikkattir.
Duyularýmýz kadar aklýmýzý ve gönlümüzü
de kuþatýr. Ýyice baktýðýmýzda, kokladýðýmýzda ya da tattýðýmýzda dikkat kesiliriz.
Yaþadýðý anda olmak ise sadece duyusal
deðildir. Reel olaný, dünyayý, insanlarý
kalenderlikle kabul etmektir. Çünkü bu
saydýklarýmýzýn bizi zenginleþtirdiðini
biliriz. Bir ömrü deðerli kýlan þey,
gerçekleþtirdiklerimizin niceliði deðildir,
eylemlerimizde ortaya koyduðumuz o
anda bulunma kalitesidir. Ne yazýk ki pek
çoðumuz geçmiþ ya da geleceðin ya da
düþüncelerimizin kaygýsýndan içinde
olduðumuz anlardan yeterince istifade
edemiyoruz.
Güven ve açýk yüreklilik: Yüreðini açýk
tutmak, belirli bir yaralanabilirlikle yaþamayý kabul etmektir. Her þeyi kabule hazýr
olmaktýr. Yüreðini açýk tutmak için hayata
güvenmek gerekmektedir. Bu güven de bizi
hayata hazýrlayan ebeveynimiz tarafýndan
aþýlanýr. Çocuklar ebeveynlerine koþulsuz
ve kendiliðinden güven duyarlar. Daha
sonra yaþam içindeki olumsuz tecrübeler
ve daha pek çok nedenle güvenimizi yitiririz. Bu sebeple genel olarak dünyadan
kaçýnma eðilimi geliþtiririz. Ne var ki, bu
güveni tekrar kazanmayý öðrenmek için
korkularýn üstesinden gelmek, yaralarýný
iyileþtirmek esastýr. Zira bize ileriye doðru
yol alma imkâný veren o güvendir. Tabii ki
bu söylediðimiz, her þeyi memnuniyetle
buyur etmek anlamýna gelmez ama hakiki
sevinçler, yol alma, emniyet içinde olma
duygusundan doðar ve paylaþma hissiyle
büyür.
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Ýyilikseverlik: Ýyilik, bir baþkasýnýn
yararý ve faydasý için yapýlan bir eylemdir.
Diðerinin mutluluðuyla da baþarýsý için
sevinç duyabilmektir. Sevginin meyvesidir.
Büyüyen, açýlýp serpilen, kendini gerçekleþtiren her varlýk karþýsýnda hissedilen bu
sevinç, yaþamýn özüdür aslýnda. Bu
geliþime iþtirak edebilmek için iyiliði
sevmek ve onu en güzel þekilde yapabilmeyi öðrenmek gerekmektedir. Bu
sayede baþkalarýný kýskanmak yerine onlarý
alkýþlamak mümkün olur.
Karþýlýk Beklememe: Hayatýmýzýn
temposunun giderek artmasýyla kendimize
ayýrdýðýmýz zaman da giderek azalýyor.
Her alanda bizlerden yüksek performans
bekleniyor. Bu þartlar altýnda faydalý olana
öncelik vermek dýþýnda bir seçeneðimiz
kalmadýðýný düþünüyoruz. Bu yarýþ,
neþenin hayatýmýzdaki azalýþýnýn hattâ
yok oluþunun sebeplerinden biri. Neþenin
filizlenip çiçek açabilmesi için, bize açýklýðý ve hazýr bulunmayý yasaklayan bu katý
faydacý boyuttan sýyrýlmak gerekir. Neþe
çoðu kez hiçbir þey beklemediðimizde,
kazanacak bir þeyimiz olmadýðýnda su
yüzüne çýkar.
Þükran Duymak ve Vermek: Þükran,
her þeyden önce hayata teþekkür etmektir,
ona karþý nankörce bir tavra girmemektir.
Yaþamýn bize sunduklarýný teslim etmektir.
Unutmamak gerekir ki deðiþ-tokuþ yaþamýn
temel kurallarýndan biridir. Aldýklarýmýzýn
karþýlýðýnda vereceklerimiz de olmalýdýr.
Verme eylemi, bütüne katýlmaktýr. Pek
çoðumuz sadece maddi deðerlere ihtiyacýmýzý aþan ölçülerde sahip olduðumuzda
bir kýsmýný verebileceðimizi düþünsek de
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esasen böyle deðildir. Sahip olduðumuz
þeyler her zaman maddi olmayabilir, bilgimizi paylaþabilmek, dostluðumuzu ve
sevgimizi gösterebilmek, dinleyebilmek,
misafir kabul edebilmek ve elimizde olan
her neyse onu bölüþebilmek çok önemlidir
çünkü ihtiyaçlar sadece maddi olanlarla
sýnýrlý deðildir. Þükran duymak almakla
vermek arasýndaki iliþkinin devamýdýr.
Ona verdiðimiz isim her ne olursa olsun,
hayatýn kaynaðýna ve derin sýrrýna, burada
oluþumuza, sevdiðimiz iþi yapýyor oluþumuza, bizi seven ve kýymetimizi bilen,
büyümemize yardýmcý olan insanlarýn
karþýmýza çýkmýþ oluþuna teþekkür etmektir
þükran duymak. Bunlar hayatýn
hediyelerinden bazýlarý. Bunun bilincinde
olmak için illâ bir imtihandan geçmeyi
beklemeyelim. Farkýnda olup, þükran duyabilmek ve gerekeni yapabilmek sevince
açýlan en önemli kapýlardan biridir.
Sebatkârlýk Çalýþmak ve Doðruluk:
Bergson, (1859) büyük yaratýcý sevinçlerin
daima bir gayretin ve çalýþmanýn ürünü
olduðuna dikkat çekmiþtir. Çünkü insan
gayreti, sebatý ve çalýþmasý sayesinde
kendinde olandan fazlasýný çekip çýkarýr,
kendisinin yukarýsýna çýkar. Ancak bu
çabanýn mutlak doðru bir biçimde yapýlmasý da þarttýr. Çünkü doðru olmayan iþler
ve çabalar sonucunda elde ettiklerimiz
hiçbir zaman kalýcý ve yükseltici olmazlar.
Bu tek baþýna büyük bir sevinç kaynaðýdýr.
Hepimiz sebatkârlýðýn ve çalýþmanýn meyvesi olan böylesi sevinçleri yaþamýþýzdýr.
Oluruna Býrakmak ve Rýza
Göstermek: Her ne kadar imkânsýz olsa da
hepimiz hayatýmýzýn mutlak kontrolüne
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sahip olmak istiyoruz. Kendimizi sýmsýký
tutuyoruz. Oluruna býrakmak bu durumun
tam tersidir. Bir olay karþýsýnda elimizden
geleni yaptýktan sonra onun akýþýna müdahale edemeyeceðimizi fark ettiðimizde, ona
telâþla veya öfkeyle tekrar tekrar müdahale
etmeye çalýþmak, ayný hayýflanmalarý dilimize dolamak, kendimizi olumsuz duygularýn kucaðýna býrakmak yerine durumu
kabullenmekten ibarettir. Bu anlamda oluruna býrakmak kadercilik deðildir, mesafe
koymaktýr, hayatýn kabulüdür. Böylece
çözemediðimiz bir olayda kendimizi
sükûnet içinde tutabilmeyi ve böylelikle
sevince açýk olabilme durumumuzu
koruyabilmeyi saðlarýz. Ýnsan, kendi
amaçlarýný gözden kaybetmeden, onlarý ne
pahasýna olursa olsun derhal gerçekleþtirmeye kalkýþmadan hayatýn akýþýna uygun
eylemlerde bulunmalýdýr. Belki de tecrübemizin bize söylemeye çalýþtýðý bir þey
vardýr. Olay bize karþý direniyorsa akýþýn
bizi taþýmasýna izin verelim, nasýlsa o
hedefe eriþeceðiz ve belki de zaman içinde
asýl hedefimizin o olmadýðý kanaatine
vararak hedef deðiþtireceðiz. Filozof
Martin Steffens, "Rýza göstermenin tuhaf
gücü iþte böyledir: Þeylerin görünüþteki
düzensizliðinden bir düzen yaratmak ve
düzeni açýða çýkarmak" der.

gelemediðimiz iþler, hadiseler her zaman
olabilir. Bilgi sayesinde hayat ve olaylar
karþýsýnda çok daha donanýmlý hale gelir,
kolaylýkla hedeflerimize ulaþabiliriz.

Bilgi: Bilgi, doðru bilgi büyük bir mutluluk ve neþe kaynaðýdýr. Ýnsan bilgisi
geliþtikçe düþüncelerini ve aklýný geliþtirerek kendisini yüceltebilir. Varlýk sýnýrlarýný
büyütebilir. Çünkü bilgi olaylarý yönlendirebileceðimiz ve esasýna nüfuz edebileceðimiz en büyük güçtür. Sadece bilgi
eksikliði nedeniyle üstesinden

Biz zannettiðimiz çok þeyin aslýnda biz
olmadýðýný, eðitimimiz ve içinde
yaþadýðýmýz toplumun bize empoze ettiði
bir yaþama kültürü olduðunu tespit ve teslim ederek kendimizi objektif olarak
gözlemlemeye baþladýðýmýzda farkýndalýðýmýz artacak, kendi gerçek doðamýza
yönelmeye baþlayacaðýz.

Neþeyi yeþertmek için uygun iklim
oluþturan davranýþ biçimi ve deðerlerin
bazýlarýný burada ele almakla beraber ilave
edilecek daha pek çok þey vardýr. Ancak
anlatmak istediðimiz konu hakkýnda
yukarýdaki maddeler bir fikir vermektedir.
Aþaðýda kalýcý ve kusursuz sevince ulaþmak için geçmemiz gereken süreçlerin
bazýlarýna yakýndan bakmaya çalýþacaðýz.
KALICI ve KUSURSUZ SEVÝNÇ
Þüphesiz ki hayatýmýzýn baþýnda miras
aldýðýmýz þeylerden istifade etmeden
yaþayamayýz. Bir toplumun üyesi olmadan,
ailesi, deðerleri olmadan, inançlarý
olmadan yaþamak zor olurdu. Ancak, en
derin sevince doðru yol almak istiyorsak
içselleþtirdiðimiz bu baðlara eleþtirel gözle
bakabilmek, kendimizi gerçekleþtirip
geliþtirmemize engel olanlardan kurtulmak
gerekmektedir. Yukarýda sözü edilen
baðlardan kurtulmak terimi ile kastedilen
budur.
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Aslýnda kiþisel doðamýz zannettiðimiz
pek çok tutum ve davranýþýmýz diðerleri ve
kendimiz tarafýndan oluþturulan bir program, yazýlým gibidir. Bu yazýlým bizi yönetir, algýlarýmýzý, düþüncelerimizi, tepkilerimizi, davranýþlarýmýzý, inançlarýmýzý þekillendirir. BEN dediðimiz þeyin egomuz
olduðunu öðrendiðimizde kendimizi
yeniden oluþturma ve inþa etme yolunda en
önemli adýmý atmýþýz demektir.
Yapacaðýmýz eski programý daha yeni, iyi,
doðru ve faydalý, sevgi kapasitesi daha
geniþ bir programla güncellemek ve
üzerinde titizlikle çalýþarak benimsemeye
çalýþmaktýr.
Varlýðýmýzý, hayatýn devinimiyle birlikte
ahenkli bir biçimde sürekli titreþtirecek
yumuþak ve derinlik içeren bir neþenin
mevcudiyeti içsel özgürlüðümüzü kazanmakla yakýndan ilgilidir. Spinoza'nýn
(1632- 677) bu konudaki felsefi yaklaþýmý
insanýn köleliðinin kendisinden kaynaklandýðý ve kurtuluþunun da kendi elinde
olduðu yönündedir. Spinoza, insanýn bir
arzu varlýðý olduðunu, arzularýmýzý
aklýmýzýn ýþýðýnda doðru seçimlere yönlendirebildiðimizde, arzumuzun bize zarar
vermek yerine büyüme ve geliþmemize
yardýmcý olacaðýný, böylelikle kalýcý bir
neþe ve sevinç halini yaþayabileceðimizi
söyler. Arzunun düzenlenmesi ve yönlendirilmesi böylelikle kalýcý mutluluðun
anahtarý haline gelmektedir. Ayrýca arzularýmýzýn hâkimiyetinden çýkarak onlarý
denetimimiz altýna alabilmek özgürleþmeyi
gerçekleþtirecektir. Tasavvuf ehlinin "nefis
denetimi" diye adlandýrdýðý ve kademelere
ayýrdýðý arýnma süreci buna iþaret ettiði
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gibi Ýsa'nýn Spinoza'dan asýrlar önce
söylediði "arzularýmýzýn efendisi" olmakla
kastettiði de budur.
Arzularýmýzýn efendisi olabilmek, bilgelerin ve bazý filozoflarýn "mükemmel
sevinç" diye adlandýrdýðý varolma haline
taþýyacaktýr bizi.
Bunu baþarabilmek için kendimizi iyi
tanýmak, kendimiz olma cesaretini gösterebilmek gerekmektedir öncelikle. Kendilik
bilgisinin en apaçýk hali, içe bakýþtan gelir.
Ýçe bakýþ kendimizi, duygularýmýzý, motivasyonlarýmýzý, düþüncelerimizi, arzularýmýzý, davranýþlarýmýzý dikkatle objektif
olarak gözlemleme çalýþmasýndan ibarettir.
Deneyimlerimizi ve onlarýn býraktýklarý
izleri tahlil edilerek tecrübelerimizin
berraklaþtýrýlmasýdýr. Tecrübelerimizin bize
verdiði mesajlarý alabilirsek, onlarýn bizle
konuþtuðunu anlarýz.
Ayýrt etme - seçme ilkesi, aydýnlýk bir
þekilde, doðru bilgiyle, peþin hüküm taþýmadan, yeniliðe açýk olarak gözlemlemekten ve gözlemlerimiz üzerinde düþünerek
kendimizi dönüþtürmekten ibarettir.
Baþka her etkinlik gibi bu çaba da
antrenmanla yetkin hale gelir. Kiþinin kendisinden koparak, kendisine belli bir
mesafeden bakmasýný ve rasyonel bir tavýr
almasýný icap ettirir. Bu çabaya giriþmezsek
aslýnda bizim olmayan bir rolü, kimliði,
birtakým arzularý yük gibi taþýmaya devam
ederiz. Baþkalarýnýn bizden beklediðine
uygun bir imaj verir dururuz. Onlarýn hoþuna gitmek, sosyal kabul görmek, sevilmek
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için türlü hale girer çýkarýz. Ýnsan kendini
sürekli olarak baþkalarýnýn eleþtiri, yargý ve
övgülerine baðýmlý kýlarsa neþe içinde
yaþamasý olanaksýzdýr. Çünkü mutluluðu ya
da mutsuzluðu diðerlerinin tutumlarýna
baðlý ve kimliksizdir. Baþkalarýnýn eleþtirileri kadar övgülerinden de kendimizi azat
etmeyi baþarabilirsek, kendimizle yeniden
irtibat kurar ve derin kimliðimizle buluþmaya baþlarýz. Bireyleþme ve kendimiz
olma süreci berrak bir içe bakýþla, bu
doðrultuda varlýðýmýzý ele almakla "ben"
den kendimize geçiþimize imkân saðlar.
Uyanýþ deneyimi aslýnda ego yanýlsamasýnýn ötesine geçerek kendi varlýðýmýzý özgürleþtirmektir.
Varlýk olarak ne anlam taþýdýðýmýzý,
dünyada bulunuþumuzun amacýný, bizi
yükseltecek ve olgunlaþtýracak doðru bilgileri edinip, aklýmýza bu doðrultuda yön
vermedikçe, aklýmýzdaki bilgileri gönlümüze benimsetmedikçe tam olarak
gerçek varlýðýmýzla karþýlaþamayýz. Aklýn
yardýmýyla düzenlenen iç dünyamýz, bu
rasyonel sürecin sonunda üçüncü türde bir
bilgi kaynaðýna kapýlarýný açmaya baþlar:
Sezgisel bilgi, içgörü.
Kendi küçük kozmosumuzun tam olarak
farkýna vardýðýmýzda büyük kozmosla
aramýzdaki baðý, Yaradan ile yaratýlan
arasýndaki iliþkiyi ve uygunluðu sezmeye
baþlarýz. Bu içgörü ve seziþ mümkün olan
en büyük neþe kaynaðýdýr. Bilgeliðin
getirdiði neþe, kiþinin Tanrý'nýn bir parçasý
olduðunu sezmesiyle baþlar. Tanrý, her
þeyde olduðu gibi, her þey de Tanrý'dadýr.
Aydýnlanmýþ insan bu birliðin farkýna var-
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mýþ ve düalite zincirini kýrmaya çalýþan
insandýr. Artýk ezeli ve ebedi bir varlýk
olduðunun farkýna varmýþtýr. "En yüksek
iyiliðimiz ve ulvi saadetimiz, Tanrý'ya
iliþkin bilgiye ve sevgiye baðlýdýr" diye
yazar Spinoza.
Üçüncü asýrda Eflatun'cu filozof
Plotinos, akýllý ruha, yani kiþinin kendisinin en yüksek kýsmýna uygun yaþamayý öðrenerek eriþeceði "Bir" in temaþasý
çevresinde, bir baþka deyiþle egodan
kurtularak saf vecde eriþildiðini iddia eder,
bunu büyük bir sevinç ve neþe kaynaðýna
eriþmek olarak adlandýrýr. Yunus Emre'nin
"Ballar balýný buldum, þu caným yaðma
olsun" dizeleriyle anlatmaya çalýþtýðý
sevinç ve neþe hali de budur.
Sevgi yoluyla dünyayla ve diðerleriyle
bir olma hali izlendiðinde de kesinlikle
ayný þey olur. Gerçek bir sevgiyle diðerleriyle bað kurmak, vermek, paylaþmak
yoluyla birey bir süreliðine veya kalýcý
olarak kendini düþünmeyi býrakýr. Sevgisi,
evrensel ve ilâhi bir boyuta açýlmak üzere
kendi "ben" inin güdük sýnýrlarýný aþarak
"Bir" olma halinin getirdiði sevinci
deneyimler.
Kusursuz neþeye giden yol çetin, zahmetli, kimi zaman da sonuna varýlamayacak bir yol gibi görünebilir. Aslýnda söz
konusu yol, adým adým ilerlenecek bir
yoldur. Kusursuz neþe güzergâhýn sonunda
kazanýlacak bir ödül deðildir. Bütün bu
özgürleþme ve sevgi yolu boyunca bize
eþlik edecek bir lütuf gibidir. Muhakkak ki
bu yolun nihai amacý uyanýþtýr. Egomuzu
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aþtýðýmýz her seferde önemli bir merhale
aldýðýmýz her olayda, varlýðýmýzýn
geniþlediðini hissederiz. Bu esnada
dünyanýn melodisiyle daha ahenkli bir
biçimde akar, saf sevinçle dolarýz.
Neþe kumanda edilebilir bir þey deðildir.
O ancak sevgi topraðýnda yeþerebilir ve
büyüyebilir. Bu dolaysýz, doðal, kendiliðinden sevinç, derinlemesine akýl yürütmeye
ve kaygý duymaya baþlamadan önce çocuklarda gözlemlenir. Küçük çocuklarda egonun henüz güçlü bir biçimde kurulmadýðý
bir evre vardýr. Çocuklar bu devrede hâlâ
içgörüleri ve kendileri ile irtibat halinde
olup, kendi imajýna tutsak deðildir.
Baþkalarýyla ve dünyayla son derece doðal
iliþkiler kurabilirler ve saf sevinçler
yaþayabilirler. Giderek yaþ aldýkça formatlanmaya, kaygýlar ve günlük sorunlar,
üzüntüler de yaþama eklendikçe bu durum
gölgelenmeye baþlar.
Günümüzde daha da artan bir hýzla ego
geliþir. Kaybetme korkusu, rekabet,
mukayese, çatýþma, kontrol gibi durumlarý
kavrar, yetiþirken yeterli sevgiyi de
almamýþsa hayran kalma ve kusursuz
sevinç kapasitesinin kaybolduðunu görür.
Tao'cu üstatlar, bilge modelinin sadece
olgunlaþmýþ yaþlý biri olmadýðýný, belki de
masumiyet içinde hayatýn kendiliðindenliðini saf neþe içinde yaþayan çocuklarýn da
dikkate alýnmasý gerektiðini söylerken
yanýlmamýþlardýr. Çocuk için her þey
yalýndýr, her þey apaçýktýr. Tao'cu üstatlar
gibi Ýsa da, onun vaazýný bozmasýnlar diye
çocuklarý oradan uzaklaþtýrmak isteyen
müritlerine þöyle dediðinde çocukluðun bu
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büyük bilgeliðini göz önünde bulundurmaktadýr: "Deðiþmezseniz ve bu küçük
çocuklar gibi olmazsanýz, göklerin krallýðýna giremezsiniz." (Markos, 10-15 )
Neþe, tüm mevcudiyete evet demek ve
onunla bütünleþmektir aslýnda. Zira hiçbir
þey ne baþkalarýndan ne de bizden ayrý
deðildir. Neþe bilgeliði, böyle bir anlayýþ
ve sorumluluðun ürünü olarak ortaya çýkar.
SEVÝNÇ VE NEÞEDEN
DÜNYA BARIÞINA
Bireyin kendi faydasýna ve mutluluðuna
yönelik bir etik arayýþý neticede müþterek
faydanýn gerçekleþtirilmesi noktasýna
ulaþýr. Bütün çatýþmalar, üzüntüler ve kargaþa insanýn egosunun ürünüdür. Egosunun
sýnýrlarýný aþarak davranýþlarýný sevgi
merkezine oturtma gayretini gösterenler
mutluluk, sevinç ve neþeye kendi içlerinde
yaþadýklarý uyumla ulaþýrlar. Ýnsan bir kez
mükemmelen özerk olduðunda, baþkalarýna
hiçbir zaman olmadýðý kadar faydalýdýr ve
doðru bir biçimde sevmeye muktedirdir.
Ýnsan ancak kendisiyle uyumlu olduðunda
baþkalarýyla da uyumlu olabilir. Kendisinde
kýskançlýðý, yalaný, dedikodu etmeyi, haksýzlýk yapmayý, öfke ve kin duymayý sevgi
ve saygýya dönüþtürmüþ olan insan artýk
baþkasýna zarar veremez. Bireyler arasýndaki bütün çatýþmalarý ve halklar arasýndaki
savaþlarý yaratan sebeplerin üzerine çýkmýþtýr. Bu Gandi'nin muhteþem formülüyle
baþka bir þekilde söylenirse:
"Ýnsan kendini deðiþtirerek dünyayý deðiþtirecektir. Hakiki devrim, içsel olandýr."
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Ýstanbul - 3
Seyhun Güleçyüz

Ö

nce biraz Evliya Çelebi'den
bahsetmeliyim. Biliyorsunuz
ki, Evliya Çelebi Padiþah IV.
Murat zamanýnda yaþamýþ ve Sultan'ýn
en yakýný ve sýrdaþýymýþ. Türk büyükleri
arasýnda mümtaz bir yere sahip, dünya
seyyahlarýnýn baþýnda gelir.
Yarým asýr boyunca gezdiði yerleri titizlikle adeta bir oya iþler gibi anlatarak on
ciltlik bir seyahatname ortaya çýkarmýþtýr.
Bu eser dünyanýn saygýn kitaplarý arasýnda

yerini almýþtýr. Birçok dile çevrilmiþ,
hakkýnda fazlaca yazý yazýlýp, adýna ve
eserlerine enstitüler kurulmuþ olan Evliya
Çelebi hakkýnda, uluslararasý sempozyumlar düzenlenmiþtir. Pek çok yabancý
araþtýrmacý tarafýndan hazýrlanan birçok
yayýn dünya kültür tarihi içinde yerini
almýþtýr. Ülkemizde oluþturulan yanlýþ
kanaat ve eksik bilgi sonucu Seyahatname
hak ettiði ilgiyi görmemiþtir. Yabancý
araþtýrma ve yayýnlar çoðaldýkça ülkemizde de merak artmýþtýr.
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Ahmet Hamdi Tanpýnar: "Ben Evliya
Çelebi'yi tenkit etmek için deðil, ona inanmak için okurum ve bu yüzden de daima
kârlý çýkarým" demiþtir. Ben sizlere Ýstanbul'u önce Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden anlatmaya baþlýyorum.
Ýstanbul'u ilk kuran Madyan oðlu
Yanko'nun torunlarýndan Vezendon, kral
ölünce þehri harap görüp burayý yeniden
canlandýrmak için komþu diðer krallardan
yardým istemiþ ve Ýstanbul'un Kuzey,
Güney deniz kýsmýný surlar ve kalelerle
sarmýþtýr. Bu surlar, Sarayburnu'ndan
Silivri'ye oradan Terkos'a, oradan Tarabya
ve Rumeli Hisarý'na kadar uzanýp 7 tepe
Ýstanbul'u kuþatmýþtýr. Kral Vezendon'un
kýzý da babasýna katkýda bulunmak için
þahsi servetinin gücüyle Ayasofya
Kilisesini M.S. 537 de yaptýrmýþtýr.
Rivayete göre Hz. Hýzýr'dan çok destek
almýþ. Hattâ temeline kurþun eritip akýtýlmasýný Hz. Hýzýr söylemiþ. Bu temelin
üzerine su sarnýçlarý inþa edilip rahmet
(yaðmur) suyunun toplanmasý saðlanmýþ.
Bu sarnýçlar üzerindeki binalarýn depremden zarar görmeleri sarnýçlar sayesinde en
aza indirilmiþtir. Þimdi bile eski kuyulu
Ýstanbul evlerinin depremi daha hafif atlattýðý bilimsel olarak ispatlanmýþtýr. Daha
sonra Kral olan Konstantin ise Zeyrek'te
Hz. Yahya adýna 360 kubbeli bir manastýr
yaptýrmýþ. Daha sonra Sultan Selim, o
dönemlerden beri sorun olan içme suyunu
Ýstanbul'a, Edirnekapý'da, Gedikpaþa'da ve
Peykhane'de büyük su sarnýçlarý yaptýrarak
yaðmur suyu ile dolmasý sayesinde
saðlamýþtýr. Kral Konstantin zamanýnda
M.S. 330 civarýnda Galata'dan, Yemiþ
iskelesine üç kere zincir çektirip, köprü
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haline getirip, iki yaka, yani Eminönü ve
Karaköy arasýna köprü yapýlmýþtýr.
Ýlk köprü 6. yüzyýlda Justinianus tarafýndan Eyüp ve Sütlüce arasýna taþtan
yapýlmýþtýr. II. Beyazýt 1450 civarýnda
Galata Köprüsünü Leonardo da Vinci'ye
yaptýrtmak istemiþ. Leonardo da Vinci,
Haliç Köprüsü tasarýmýný Padiþah'a sunmuþ. II. Beyazýt tasarýmý onaylamamýþ.
Daha sonra Sultan II. Beyazýt
Mikelangelo'yu köprü yapmasý için Ýstanbul'a davet etmiþse de Mikelangelo teklifi
kabul etmemiþtir. 19. yüzyýlda, Sultan II.
Mahmud (1808-1839) Azapkapý ve
Unkapaný arasýna köprü yaptýrmýþ. "Eski
köprü" olarak bilinir. Bu 1912 yýlýnda
yýkýldý. Nihayet Modern Galata Köprüsü
1845'de Sultan Abdülmecid döneminde
Bezmiâlem Valide Sultan tarafýndan
yapýldý. "Valide Köprüsü" de denmiþtir.
"Yeni Köprü" denir ve 1930 yýlýna kadar
paralýdýr. Mayýs 1992'de köprü yanmýþ ve
1994'debugün üzerinden geçtiðimiz 5.
Galata köprüsü yapýlmýþtýr.
Peyami Safa "Fatih Harbiye" adlý
romanýnda Galata köprüsü için, "iki farklý
uygarlýk ve farklý kültürü birbirine baðlýyor" der, ki kültürel deðerleri açýsýndan
pek çok edebiyatçý, ressam, film yönetmenine konu olmuþtur. Bu köprü, benim
yaþamýmda önemli bir yer tutar.
Yatýlý okuldayken, her sabah yatakhane
camýndan, erken kalkýp onun kapanýþýný
seyrederdim. Çünkü gece ikiye ayrýlan
büyük gemilerin Haliç'e geçmesine izin
veren Galata Köprüsü, günün ilk ýþýklarýyla birlikte tekrar iki kanadý birleþerek
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üstünden geçilmesine izin verirdi. Bu eylemi, izlemekten çok hoþlanýrdým, günün
böyle baþladýðýný düþünürdüm.
Ýstanbul'un fethinden sonra ilk apartmanlarýn Eminönü'nde Yahudiler tarafýndan
yapýlmasý çok ilginç. Çünkü 1450'lerde
yerleþim yerinin az olmasýndan dolayý
dört, beþ katlý binalar yaparak çözüm bulmuþlardýr. Yeni Camii yapýmý 17. yy da
Eminönü'nde, II. Selim'in eþi Safiye Sultan
tarafýndan baþlatýlmýþ ama ölünce IV.
Sultan Mehmet'in annesi Turhan Sultan
tarafýndan tamamlanmýþtýr. Bu büyüklükte
bir camiyi, denizin bu kadar yakýnýnda
yapmak özellikle temellerde ciddi bir
mühendislik gerektirmiþ.
Onun için camii bir yükselti üzerine
oturtulmuþtur. "Büyük Gelenek" içinde
yapýlmýþ, son büyük çaplý camiidir. Ben bu
caminin iç avlusunda, çok huzur bulurum.
Avludaki þadýrvan hem çok zarif, hem de
melodik su sesiyle insaný serinletir.
Caminin iç mekâný, mavi ve yeþil çinilerinin yanýsýra kalem iþleriyle de ünlüdür.
Camii külliyesinin en önemli binasý Mýsýr
Çarþýsýdýr. Ýçinde yüze yakýn dükkân
vardýr. Çarþýnýn içi gerek baharatlarýn
kokusu, gerekse ýþýklandýrýlýþý insana neþe
verir. Çok severek alýþveriþ ettiðim Mýsýr
çarþýsý "L" biçimindedir ve iki çatalýn
kesiþtiði yerde Lonca vaizinin ahþap
kürsüsü bulunur. Lonca yetkilileri bir
zamanlar, oradan esnafa âhilik geleneðine
uygun bilgiler verirlermiþ.
Mýsýr çarþýsýnýn Eminönü giriþinin üst
katýnda en iyi geleneksel Ýstanbul yemeklerinin yapýldýðý mavi çinilerle kaplý
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Pandelli Lokantasý vardý. Ailecek mutlaka
orada yemek yerdik. Ben son zamanlarda
çoðu zaman, kardeþimle de giderdim. Çok
yakýn zamanda, iþlerin iyi gitmemesini sebep gösterip kapattýlar. Hazýr yemek alýþkanlýðý ne yazýk ki, yemek zevkini, yemek
estetiðini yok etmeye devam ediyor.
Yeni Cami'nin arkasýndaki caddede IV.
Vakýf Han bulunur. Þimdi de otel olmuþ.
Mimarý Ahmet Kemalettin'dir. Bu binanýn
karþý sýrasýnda ise Büyük Postane binasý
vardýr. Mimarý, Vedat Tek'tir. Ulusal
mimari akýmýn önde gelen temsilcileri olan
bu iki mimar Türkiye'ye büyük eserler
hediye etmiþlerdir. 1927-1936 yýllarýnda
Büyük Postane, Radyo evi olarak kullanýlmýþ. IV. Vakýf Han ise Ýstanbul'un
iþgalinde Fransýz kýþlasý olarak kullanýlmýþtýr. Ankara Caddesinde, Vlora
Han gül süslemeleri ile ünlü Art Nouveau
tarzýdýr. Ben kendimi bu yolun tam
karþýsýnda bütün güzelliðiyle eklektik
tarzda, bazý Türk öðeleri katarak 1890'da
Alman mimar Tachmund'un yaptýðý Sirkeci
garýna bakarken buldum. Oldum olasý tren
garlarýný ve istasyonlarý çok severim.
Orada birkaç dakika içinde sevinen,
üzülen insanlarýn duygularýný incelemek
beni çok etkiler.
Yokuþ yukarý doðru yürürken tarih ve
koruma bilincinin olmadýðý dönemlerde
insanlar, yeni ihtiyaçlarýna göre, eski
yapýlarý bazen yýkmýþlar, bazen de yarýsýna
kadar yýkýp üstüne baþka bir þey inþa
ederek tezatlýklar oluþturmuþ olduklarýný
gördüm. Bu yýkýmlar arasýndan uzun
zaman önce eski bir hamam (Hoca Paþa
Hamamý) ortaya çýktý.
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Artýk Bab-ý Âli'ye geldik. Þimdilerde,
Ýstanbul Valiliði olan bu bina, eskiden
Osmanlý Ýmparatorluðu'nun yönetim
merkeziymiþ ve 6 kere yanmýþ, yeniden
yapýlmýþ. En son, Sultan II. Mahmud
döneminde restore edilmiþ. Bir süre sonra
devlete yakýn olmak için, gazete idarehaneleri ve yayýnevleri hattâ kitap evleri
gibi entelektüel kurumlarda bu semte yerleþtiler. Sað tarafta çok zarif bir bina olan
Ýran Konsolosluðu var. Ýtalyan Fossati
kardeþlerin eseri bir binadýr. Konsolosluktan içeri doðru yürüyünce bol aðaçlý bir
bahçe içinde görkemli binasýyla Ýstanbul
Erkek Lisesi (olmakla birlikte kýz ve erkek
birlikte okuyor ) görülüyor. Bu bina Tanzimat döneminde çok acýdýr ki, Batýlýlar'ýn
Osmanlýdan alacaklarýný toplamak için
kurduðu Düyun-u Umumiye binasýdýr.
Hattâ Ýtalya Osmanlý Devletine savaþ açýp
Libya'yý iþgal edince Düyun-u Umumiye
vergi topladýðý bölge eksildiði için
Osmanlý Devletinden tazminat almýþtýr.
Ayasofya yönüne yürürken çok zarif bir
camii gördük, "Beþir Aða" camii. Sultan I.
Mahmud'un haremindeki siyahî kýzlar
aðasý. Beþir Aða'nýn yaptýrdýðý bu caminin
külliyesi, sebili, medrese ve kütüphanesi
vardý. Bu külliye Türk sanatýnda batý
tesiriyle ortaya çýkan yeni Barok sanatýnýn
ilk eserlerinden biridir. Beþir Aða ayný
zamanda III. Ahmed zamanýnda
Dârûssaâde aðasýdýr. Caminin küçük bir
minaresi vardýr. Bu taþ minare camiden
ayrý yapýlmýþtýr. Gövdesi, þerefesi ve petek
kýsýmlarý sekiz köþelidir. Beþir Aða sebili
de barok üslubu aksettiren en güzel
sebillerden biridir. Biraz ileride turistlerin
gözdesi Ýstanbul'un en popüler hamam-
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larýndan biri olan Sultan I. Mahmud
zamanýnda yapýlmýþ Caðaloðlu Hamamý
vardýr. Türk kültüründe temizlik daima
akarsuyla saðlanmýþtýr. Geleneksel Türk
hamamýnýn çok çeþitli amaçlara yönelik,
çok çeþitli törenleri vardýr. Mesela, gelin
hamamý bir bütün gün sürermiþ.
Sultanahmet meydanýnda kudretli görüntüsüyle asýrlara meydan okuyan Ayasofya
Kilisesi duruyor. Daha önce Evliya
Çelebi'nin Seyahatnamesinde biraz bahsettiðim bu 1500 yýllýk yapý M.S. 6 yy
yapýlmýþtýr. Doðu Roma Ýmparatoru
Justinianos tarafýndan yapýlmýþ Ayasofya
Kilisesinin açýlýþýnda, Justinianos "Seni
geçtim Süleyman" diye baðýrmaktan kendini alamamýþtýr.
Ayasofya o dönemde boyutsal olarak çok
büyükmüþ. Ýnsanlarda her zaman hayranlýk
uyandýran o dönemin kilisesi þimdide
dünyanýn 4. büyük yapýsýdýr. Mimari planý
ilginçtir. Çünkü dört köþeli bir bazilika
binanýn üzerine ilk defa kubbe oturtulmuþtur. Dâhiyane yenilik ise, iki yanýna
yapýlan yarým kubbeyle merkezi. mekân
geniþletilmiþtir.
Ayasofya, Bizans mimarisinden çok
Osmanlý mimarisini etkilemiþtir.
Ayasofya'nýn ortadaki büyük kapýsý
1204'deki Latin haçlýlarýnýn saldýrý ve yaðmasýna kadar gümüþtendir. Ayrýca orta
kapýnýn üzerinde sað eliyle gelenleri kutsayan Hz. Ýsa mozaiði bulunmaktadýr. Ýçeri
girdiðimde, gördüðüm kudretli, ihtiþamlý
görüntü beni içine çekti, çok etkilendim.
Dünyanýn dört tarafýndan getirilen yekpâre
sütunlar, kubbe ve yüksekliði onu saran

30
yarým kubbeler, kasnaktaki kýrk adet
pencere ve diðer pencerelerin saðladýðý
hafif loþ ýþýk, mekâna ulvi bir hava veriyor.
Kubbenin altýndaki mozaikler 17. yüzyýlda, daha üzeri örtülmediði için Evliya
Çelebi bunlardan bahsetmektedir.
Ayasofya'nýn ikinci katý kadýnlara ayrýlmýþ.
Kiliseye bu üst galeriden bakmanýn
muhteþemliðini anlatmak bana zor geldi,
çünkü büyülendim…
Bu galeride "Deisis" yani, mahþer
gününde Meryem ve vaftizci Yahya'nýn,
tüm insanlarý baðýþlamasý için Hz. Ýsa'ya
yakarýþý sahnesi sergilenmektedir. Üst
galeriye çýkan yolda, merdiven yerine
arnavut kaldýrýmlý geniþ bir yol vardýr.
Bu da bana Ayasofya'nýn büyüklüðünün
göstergesi gibi geldi. Türkler Ayasofya
Kilisesine çok önem vermiþler, bu
yüzden pek çok padiþah, þehzade ve
haným sultanýn türbesi caminin bahçesinde
bulunuyor.
Az ileride Mimar Sinan'ýn yaptýðý
hamam Haseki Hürrem Sultan'ýn arzusuyla
yapýlmýþtýr. Günümüzde de çok revaçta
olan bu hamama rezervasyonsuz
gidilmemektedir. Ýçini görmedim ama ilk
fýrsatta gidebilirim. Biraz mola verip bu
seferde, Sultanahmet meydanýnýn diðer
önemli baþyapýtýna doðru ilerliyoruz. 17.
yy da Sultan I. Ahmet tarafýndan yaptýrýlan
Sultan Ahmet Camii altý minareli dünyadaki tek camidir. Yalnýz Sultanlar ve aileleri,
birden fazla minaresi olan camiler yaptýrabiliyor. Bu camilere sultanýn çoðulu
"Selâtin" denmektedir. Bu camii, içindeki
Ýznik çinileriyle ünlüdür. Ýznik çiniciliðinin
en parlak döneminin çiçek ve aðaç motifli
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mavi-türkuaz renkli çinileriyle donanmýþtýr. Mihrap ve minber Marmara
Adasý'nýn beyaz mermerinden olup, dantel
gibi ince iþlenmiþtir. Sultan I. Ahmet
kardeþ katlini engellemiþ, Fatih Sultan
Mehmet'in koyduðu bu kanunu kaldýrmýþ
ve yerine hanedandan en yaþlý erkeðin
padiþah olmasý kuralýný getirmiþtir. Ama
kendisi çok genç yaþta ölmüþtür.
Caminin kuzeyinde bulunan Hünkâr
Kasrý, padiþahýn namaz öncesi bulunduðu
yerdir. Caminin mimarý Koca Sinan'ýn
talebesi olan Sedefkâr Mehmet Aðadýr.
Evliya Çelebi Sultan I. Ahmet'in temel
kazýsýna iþtirak ettiðini yazar. Hattâ kullandýðý kazma Topkapý Sarayýnda sergilenmektedir. Mavi camii de denilen Sultan
Ahmet caminin, tam önünde Bizans
Ýmparatorluðunun dünyevi hayatýnýn
yaþandýðý Hipodrom vardýr. Eskiden yüz
bin kiþiyi içine alan bir yapýymýþ ve
Ýmparatorluk Sarayý da þimdiki Sultan
Ahmet caminin yerinde bulunuyormuþ.
Hipodrom'a büyük kemerli kapýlardan
girilir ve duvarlarýnýn üstünde çok sayýda
heykelleriyle estetik açýdan dorukta bir
görsellik sergilermiþ.
Milyon Taþý (Sýfýr Taþý) antik dönemde
dünyanýn merkezi Roma'nýn da sýfýr noktasý olarak kabul edilmekteydi.
Romalýlar'ýn inancýna göre milyon taþýndan
öteye, tek bir düþman askeri dahi geçemezmiþ. Meleklerde korurmuþ. Yalnýz bu
inançlarýn yaþandýðý dönemde Milyon Taþý
ulu ve dört sütunlu bir anýtmýþ. Roma þans
tanrýsý Fortuna için inþa edildiði de söylentiler arasýndadýr.
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Bu meydanda Ýstanbul'un en eski tarihi
eseri olan M.S. 390 da Roma'nýn, Mýsýr'ý
iþgalinden sonra oradan gelen yekpâre
Dikilitaþ bulunur. Bu taþ Ý.Ö. 155 de
Firavun III.Tutmosis'in kazandýðý bir
zafer için yaptýrýlmýþ. Karnak Tapýnaðýna
dikilmiþ. Ýstanbul'a getirilirken taþýnabilmesi için boyu kýsaltýlmýþ ve burada
dört köþe bir kaidenin üzerine oturtulmuþtur. Bu kadar zamandýr var olan ve tarihin
birçok dönemlerine þahit olan eserler
bende derin yer ediyor.
Onlar anlatsa da, ben dinlesem yaþadýklarýný, çok isterdim. Bu meydan tam bir
açýk hava müzesi çünkü ikinci ilginç anýt,
"Delphi"de bulunan Apollo tapýnaðýndan
getirilen, bronzdan yapýlmýþ Burmalý
Sütundur. Ýlk halinde üç yýlanýn birbirine
dolandýðý bu sütundaki yýlanlardan birinin
baþý Ýstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, diðeri
ise Ýngiltere'deki British Museum'dadýr.
Unutmadan ilâve edeyim ki, meydanýn bir
ucunda da Alman çeþmesi zarif görüntüsüyle bizlere sanki "Hoþgeldiniz"
demektedir. Baðdat demiryolu yapýmýnýn,
Almanlar'a verilmesinin üzerine Alman
Kayser'i Wilhelm'in Osmanlý Sultaný
Abdülhamid'e 1901 yýlýnda yolladýðý bir
hediyedir. Osmanlýlar Hipodromdan izler
taþýmayan bu meydana "At Meydaný" derlerdi ve tarih sahnesinde önemli yer tutmuþtur. Yan tarafta Ýbrahim Paþa Sarayý,
þimdilerde Türk Ýslam Eserleri Müzesidir.
Ýçindeki eserler çok ilginçtir.
Biraz soluk almak için meydanýn yanýndaki çay bahçesinde mola verdik. Ben ise,
hâlâ bu bölgenin Bizans'daki halinin içinde
geziniyordum düþüncelerimde. Buralarda
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atlý araba yarýþlarý yapýlmýþ, baþarýlar, sevinçler ödülle taçlandýrýlmýþ. Ama baþaramayanlara, ölüm kalmýþ. Onlarýn, Maviler
(Hava), Yeþiller (Toprak), Beyazlar (Su) ve
Kýrmýzýlar (Ateþ) adýnda takýmlarý varmýþ.
Yarýþlar bunlar arasýnda olurmuþ.
Antik çaðdan itibaren, büyük þehirlerin
en büyük korkusu, kuþatýlmak ve bu
durumda en önemli sorun, yiyecek ve içecek kaynaklarýnýn tükenmesiymiþ. Roma
ve Bizans bu sorunu büyük yeraltý
sarnýçlarý yaparak çözmüþler. Bazilika
Sarnýcý diðer adý Yerebatan Sarnýcý bunlarýn en büyüðüdür, öncelikle o dönemdeki
sarayýn ihtiyacýný çözmüþtür ve 6. Yüz
yýlda yapýlmýþtýr. 9800 metrekare alaný
kaplar ve 80.000 metreküp su alabilmektedir. 338 sütun vardýr ve bu sütunlarýn
bazýlarý ince oymalarla süslüdür. Eski
sarayýn bulunduðu bölgede M.S. 450-550
yýllarýnda yapýlmýþ olan mozaiklerin
sergilendiði Saray Büyük Mozaik
Müzesine uðradýk. Görülmeli bence,
çünkü eski sarayýn revaklý avlusunun
mozaiklerinin sergilendiði alan 180
metrekaredir. Bu mozaikler, 5 mm. ebatlarýnda kireçtaþý, piþmiþ toprak ve renkli
taþlardan üretilmiþ ve eserler yaratýlmýþtýr.
Bu tasvirler beyaz mermerler arasýna yerleþtirilmiþ ve tasvirlerin etrafý kontürlerle
sýnýrlanmýþtýr. Konularý, günlük hayatý
anlatýyor.
Fatih Sultan Mehmet, Ýstanbul'u fethettikten sonra, harap haldeki Bizans
Sarayýnda kalmaktansa bugünkü Ýstanbul
Üniversitesi yerinde olan sarayýnda kalýr.
Ama bu dönemde Topkapý Sarayý inþa
edilir. Sultan Abdülmecid'e kadar bazý
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istisnalar dýþýnda tüm Osmanlý Padiþahlarý,
Topkapý Sarayý'nda yaþamýþtýr. Kýsa sürede
Fatih Sultan Mehmet de Topkapý Sarayý'na
taþýnýr. Bu saray her zaman yeni binalar
eklenen, neredeyse organik bir þekilde
büyüyen, geliþen bir mekândýr. Batýdaki
saraylar gibi önceden bir plana göre bir
seferde inþa edilen, çoðu zaman deðiþim
geçirmeyen saraylardan farklý bir þekilde,
statikleþmeyen ve geçen zamanýn etkilerini
yansýtarak geniþletilmiþ bir yapýdýr.
Sarayýn her yeri açýk deðil ve bende
gördüklerimin hepsini anlatamayacaðým,
sözün özü, görülmeli derim.
Fatih Sultan Mehmet zamanýnda ilk
yapýlan Bab-ý Hümayun yani kuleli kapýdan Topkapý Sarayýna girince, hemen
gördüðümüz yan taraftaki Ayasofya'dan
önceki Patriklik Kilisesi olarak kullanýlan
Kostantinopolis'in en eski kiliselerinden
olan Aya Ýrini'yi görürsünüz. Bu kilise
Ýstanbul'da atrium (Orta avlu, kemeraltý)
kýsmý ayakta kalmýþ tek Bizans kilisesidir
(halk arasýnda Küçük Ayasofya diye
bilinir) ve hiçbir zaman camiye
çevrilmemiþtir. Çünkü fetihten sonra
Topkapý Saray alaný içinde kalmýþtýr.
Topkapý Saray Müzesi oldukça geniþ
alana yayýlmýþtýr. Harem bölümü her
zaman açýk deðildir. Çok sýra bekledik
ve harem bölümünü gezebildik. Burasý
hem Saray, hem de hapishane özelliklerine
sahip. Hüzünle, sarýyor insaný. Buraya
dýþarýdan kimse giremezmiþ ve kimsede
dýþarý çýkamazmýþ. Þehzadelerde bu bölgenin yakýnýnda yaþarlarmýþ. Harem
sonuçta tek kiþi için yapýlmýþ; Padiþah…
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Topkapý Sarayýnýn yan tarafýndan aþaðý
doðru yürüyünce Arkeoloji Müzesi'ne
geldik. 1891'de Osman Hamdi Bey'in
sayesinde kurulmuþtur. Müze'nin mimarý
Alexander Vallury'dir. Osmanlý
Devletinden miras kalan bölüm binalarýnda, Fatih Sultan Mehmet döneminden
itibaren tarihi eserlerin toplanýp,
sergilendiði bu müze, 1881'de Osman
Hamdi Bey'in müze müdürü olmasýyla
Dünya'ya kazandýrýlmýþtýr. Müzede baþta
Ýskender Lahdi olmak üzere, çok sayýda
kýymetli eser vardýr. Ben müzedeyken,
zamanýn bölümleri olan asýrlar gözümün
önünden canlý film gibi akýyor ve ben çok
derinden yaþýyordum akan filmi. Oraya sýk
gidebilmek hep özlemimdir.
Müzenin kurucusu Osman Hamdi
Bey'den bahsetmeden geçemeyeceðim. Bu
ünlü arkeolog, ressam deðerli insan,
Kadýköy Belediye baþkaný olmuþtur. Ýstanbul Milletvekilliði yapmýþ olup Rum asýllý
Sakýz adalý, ufak yaþta evlatlýk olarak
adadan gelen Osmanlý sadrazamlarýndan
Ýbrahim Ethem Paþa'nýn oðludur. Osman
Hamdi Bey, Nemrut, Lagina (Muðla) ve
Sayda'da (Burdur) kazýlarda bulunmuþ,
arkeoloji dünyasýnýn baþyapýtlarýndan olan
Ýskender Lahiti'nin bulunduðu bir takým
tarihi eserlerin ortaya çýkmasýný saðlamýþ
ve arkeoloji müzesine getirilmesini
saðlamýþtýr. Kendisi 1842'de Ýstanbul'da
doðmuþ, hukuk öðrenimini Paris'te
yaparken ünlü ressamlarýn atölyelerinde
çýraklýk yaparak, iyi bir resim eðitimi
almýþtýr. 1883'de, Sanayi-i Nefise-i
Mektebini, þimdiki Güzel Sanatlar
Akademisi'ni ve Arkeoloji müzesini kur-
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muþtur, dünyaca ünlü bir ressamdýr. Ayrýca
antik eserlerin yurt dýþýna çýkmamasýný
saðlayan Asar-ý Atika (eski eserler)
Nizamnamesini çýkartýp, yürürlüðe sokmuþtur. "Kaplumbaða Terbiyecisi" en ünlü
tablosudur. Özel koleksiyondan, Pera
Müzesi'ne getirtilmiþtir. Her zaman ayný
heyecanla ve detaylarýnda kaybola, kaybola seyrettiðim bu eser ve birçok eseri uluslararasý üne sahiptir. Arkeoloji Müzesi'nin
bulunduðu bölgedeki Çinili Köþk, Fatih
Sultan Mehmet'in yaptýrdýðý ve Selçuklu
etkilerinin görüldüðü en güzel mavi ve
türkuaz çinileriyle süslenmiþ ilk köþktür.
Þimdilerde Çini müzedir ve 12. yy'dan
günümüze Türk çiniciliðinin en seçkin
eserlerini sunar. Bu ünün diðer sebebi de
çinilerimizin, türkuaz rengini 12. yy'dan
beri kullanmasýdýr ki; dünyada bu isim
türkuaz= Türk mavisi olarak adlandýrýlmasýna sebep olmuþtur.
Gülhane Parkýna gelebildik. Ýçimi bir
sevinç kapladý. Çocukken her yaz elimde
simitlerle ciciannem beni buraya getirirdi.
Parkýn içinde, hayvanat bahçesindeki canlarý beslerdim. Yol boyunca oraya gelene
kadar, camii bahçelerinde yatan Osmanlý
ünlülerine dua ederdim ciciannem ile.
Nereden gelirdiniz? diye sorar gibisiniz.
Söyleyeyim, Beyazýt'tan. Gülhane Parký
önemli bir mekândýr. Pek çok tarihi olaya
tanýklýk etmiþtir. Ama her zaman doðasý
gereði cennetten bir parça gibidir. 4
yüzyýldan beri orada bulunan Gotlar
sütunu tarihin eþsiz tanýklýðýný yapar.
Denizlerin týlsýmý olarak da bilinir. Mavi
damarlý mermerden ve 15 metre tek parça
yapýlmýþtýr. Asýrlar önce Gotlarla yapýlan
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savaþý kazananlarýn diktiði sütunun tepesine Corint tipi baþlýk üzerinde Kartal simgesi hâlâ görülür durumdadýr.
1591 yýlýnda biten Sultan III. Murad
dönemi eseri, "Sepetçiler Kasrý" sahil kýsmýndadýr. Parktan ve padiþahýn gemileri
seyretmesi için yapýlmýþtýr. Lodos ve
Sarayburnu akýntýsý dýþýnda kaldýðý için,
saltanat kayýklarý da burada bulunurmuþ.
Sepetçiler kasrý Sultan I. Mahmut döneminde yenilenmiþ.(1739) Hâlâ çok bakýmlý
nefis bahçelerle süslenmiþ bir Kasr olarak
Ýstanbul'a hizmet vermektedir.
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Geldiðimiz yoldan geri döndük ve
Kapalýçarþý'ya Nur-u Osmaniye Camii
kapýsýndan gireceðiz. Bu camii 1748'de
Sultan I. Mahmud zamanýnda inþaatý
baþlamýþ ve 3. Osman zamanýnda, yani
yedi sene sonra bitmiþtir. Çok ýþýklý bir
camii olduðu için "Osmanlýnýn Nuru"
ismini almýþtýr. Duvar revaklarý dantel gibi
iþlenmiþtir. Renkli vitray pencereleri ve
mihraptaki barok tarzý taþ iþçilik o
dönemde bu sanatta devrim olarak
görülmüþtür. 2 minaresi vardýr. Ýçerde ise
üç sýra üst üste dizili pencereler, caminin
çok aydýnlýk olma sebebidir.
Kapalýçarþý'ya her geliþimde içim sevinç
dolar ve kendimi çok güvende hissederim
ve senede en az iki kere gelirim. Bu
duygularýmýn sebebi, ilginç bir hikâyeye
dayanýyor. Ben beþ yaþýndayken annem ve
Kapalýçarþý'da gezerken nasýl olduysa bir
þekilde kayboldum ve çok korktum aðlayarak saða sola þaþkýn þaþkýn koþuþtururken, o zamanlar Beyazýt kapýsýna yakýn
yerdeki çeþme önünde milli piyango satan,
tekerlekli sandalyede oturan bir bey vardý
beni görüp yanýna çaðýrdý. Benim aðlamaktan konuþamadýðýmý görünce endiþeli
olmasýna raðmen beni sorularýyla sakinleþtirdi. Ben küçücük halimle biletçi beye:
Teyzemin kocasý, Beyazýt'taki Marmara
Gazinosunun sahibi dedim. Bunu nasýl
baþardým bilemiyorum hâlâ. Bu cümle
mucize görevi gördü ve bu bey kalabalýðýn
içinden bir subaya yanýna gelmesi için
seslendi. Benim durumumu anlattý. Subay
baþýmý okþadý, benim elimden tutup
Marmara gazinosuna getirdi. Bu gazino,
Beyazýt meydanýnda Marmara
Sinemasý'nýn üst katýnda ve þimdilerin
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cafesi tarzý müthiþ manzaralý bir yerdir.
Gelelim bana; gazinodan içeri girince
masada oturan eniþtemin kucaðýnda buldum kendimi. Anlayacaðýnýz ben insanlarýn birbirine güvendiði, etik deðerlerin
önemli olduðu dönemi yaþadým. Bu yüzden Kapalýçarþý bana her zaman güven ve
huzur verir. Fatih Sultan Mehmet zamanýnda ilkin Sandal Bedesten ve Cevahir
Bedesteni inþa edilen çarþý, mimarý üslûp
olarak Osmanlý tarzý olsa da Cevahir
Bedesteni'nin bir kapýsýnýn üzerinde
Bizans kartal kabartmasý vardýr. Kartal
figürü ve kabartmasý eski Türklerde de
kullanýlmýþtýr. Nitekim Osmanlý, kendi
yaptýðý bazý binalara kartal kabartmalarý
koymuþtur. Kapalýçarþý, 45.000 metrekare
kapalý alaný 4000 dükkâný olan bir yerdir.
Asýl büyük çarþý, Kanuni Sultan Süleyman
tarafýndan inþa edilmiþtir ve bu çarþý var
olduðundan beri Türkiye'nin ekonomisinin
kalbidir ve dünyada tektir. Dünyanýn en
eski bankasý burada kurulmuþtur. En eski
büyük kapalý çarþýsý, en görkemli, bir o
kadar da gizemli yerlerinden biridir.
Anlatmadan geçemeyeceðim bir yer de
çarþýdan, Mahmutpaþa yokuþuna çýkmadan
önce ki yol baþýnda, minyatür bir cumbalý
Ýstanbul evi görünümündeki tarihi Çukur
Muhallebici vardý. Ben 10 sene öncesine
kadar, orada üç kiþinin zor sýðdýðý yerde,
su muhallebisi yerdim. Þimdi kuyumcu
olmuþ.
Kapalýçarþý deyip geçme
Kapalýçarþý
Kapalý kutu
diyen Orhan Veli'ye tüm gönlümle
katýlýyorum. Sevgiler görüþmek üzere....
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Öte Taraftan Konuþmalar

Peki, Ya Uzay?..
Elisa Medhus, MD "Oðlum ve Öte Hayat"
Çeviren: Nelda Ýnan

"Erik'in uzay ve zaman hakkýnda anlattýklarýndan ne
öðrendim? Biz insanlar yeryüzündeki tecrübelerimizden en fazla öðretiyi çýkarabilmek için her ikisini de
kullanýrýz. Bu baðlamda perspektifimizi, yaþam
kitabýmýzýn her sayfasýna, her cümlesine odaklamamýz
gerekir." Eliza Medhus
Bu ay, Erik'in Zaman ve Uzay hakkýnda aktardýðý bilgilerin sonuna geldik. Bu bölümde daha çok Uzay'ý
anlatacak bizlere.
Ben: Analojiler kurma yoluyla Zaman
ve Uzay gibi çetrefil konularý böylesine
basitleþtirerek anlatabilmen müthiþ.
Zaman kavramý hakkýnda sana birkaç
sorum daha olacak. Bilirsin ki, bir soru
sorduðumuzda arkasýndan üç ya da dört
soru daha gelir. Ýþte bunlardan birkaçý:
Zaman, hareketin (devinim) bir fonksiyonu olarak mý mevcuttur sadece?
Yani hareket (devinim) tarafýndan mý
yaratýlmýþtýr? Yani kâinattaki her þey durduðunda ve yeniden baþladýðýnda, ne
kadar süreyle durmuþ olduðunu tespit
etmemiz imkânsýzdýr, öyle mi? Diðer bir
deyiþle, Zaman, hareket eden enerjinin bir
fonksiyonu olarak mý mevcuttur?

Erik: Evet
Ben:: Bu konuda baþka söyleyebileceðin bir þey var mý?
Erik:Hayýr, Zaman kavramý, bir dizi ya
da birbirini ip gibi takip eden yaratýmlarla,
hareket (devinim) tarafýndan, insan tarafýndan oluþturulmuþtur. Bir "an" yaratýlýr,
sonra diðeri, arkasýndan sonra diðeri ve
bilinçlilik yani bilinçli olan enerji, bir yaratýmdan bir sonrakine doðru harekete geçer. Zaman yanýlsamasý böyle yaratýlýr.
Ben: Eðer böyleyse, sen bize baktýðýnda, sana göre biz yavaþ hareket mi etmiþ
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oluyoruz? Ya da zaman içinde donmuþ
gibi mi? Ve biz seni gördüðümüzde, sen
bize göre daha hýzlý hareket ediyormuþ
gibi mi oluyorsun? Her iki tarafýn
perspektifini kavrayarak bir anlayýþ
geliþtirmeye çalýþýyorum.
Erik: Biz insanlarla iletiþime geçtiðimizde, onlarýn alanýnda ve gerçekliðinde
dolaþýrýz.

Ben: Peki Erik, yeni þeyler öðrendiðini
ve hep öðrenme aktivitesi içinde olduðunu
söylüyorsun, fakat bu da bir çeþit lineer
bir eylem deðil mi? Örneðin A enformasyonunu bilmiyorsun ve sonra biliyor
oluyorsun.
Erik: Evet.
Ben: Öyleyse zamanýn olmadýðýný
söylediðin bir yerde bu nasýl olabiliyor?

Ben: Tamam
Erik: Evet, biz ýþýk hýzýnda hareket edebiliriz böylece kapýnýn önünde olabiliriz
veya siz arkanýzý döndüðünüzde, biz çoktan arka kapýda olabiliriz.
Ben: Tamam. Aman Allahým!.Öyleyse
sen bize baktýðýnda yavaþlatýlmýþ bir film
karesi gibi hareket ettiðimizi mi görüyorsun?
Erik: Evet böyle de diyebilirsin!

Erik: Bu, zamaný, daha önceden tecrübe
etmiþ olduðun bir þeyle birleþtirmene benzer anne. Ýþte o zaman onu kavrarsýn ve
iþte o zaman onu öðrenmiþ olursun. Yani
bu, bir yere oturup elindeki kitabýn sayfalarýný birbirini ardýnca çevirerek okumaya benzemez.
Ben: Ama eðer öðreniyorsan, bu senin
daha önce bilmediðini göstermez mi? Yani
demek istiyorum ki, bir þeyin "öncesi" ve
"sonrasý" varsa eðer, orada zamanýn
sekansý da var anlamýna gelmez mi?

Jamie: Bize gülüyor!
Erik: Spor müsabakalarýný bu þekilde
seyretmek güzel oluyor ama. Çünkü
hareketi yavaþlatan kameralara ihtiyacýmýz
olmuyor.
Ben: Gülüyorum. Haklýsýn. Demek ki,
bizleri týpký burada canlý yaþadýðýn zamanlarda görebileceðin gibi görebiliyorsun.
Erik: Evet, aynen söylediðin gibi..Sizi
istediðimiz hýzda, nasýl istiyorsak, öyle
görebiliyoruz. Ama genellikle Dünya
zamanýnýn hýzýný tercih ediyoruz.

Erik: Öðrenmeyi, yeni bir tecrübe
yapýyormuþsun gibi algýlama. Üst üste
dizilmiþ tabaklardan en fazla gözüne
çarpan, en üstte durandýr öyle deðil mi?
Yani en fazla etkileþimde olduðun ve en
fazla kullandýðýn. Ama bizim için öðrenmek o tabaklarýn hepsini bilmek ve en alttakini çekip, sýrasýnda en üste koyabilmektir. Böylece neyi bilmek istersen ona eriþir
ve onu yüzeye çýkarýrsýn.
Ben: Çok akýllýca ve parlak!
Erik: Yani biz bilgiyi daha yakýnýmýza
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getirmiþ oluyoruz. Hatýrlamayý saðlýyoruz.
Onu yüzeye çýkarýyoruz.
Ben: Konuyu ne kadar deðiþik bir
þekilde açýklamýþ oldun Erik!
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olduðunu fark edersin.
Ben:Demek ki bizler senin
kaplumbaðalarýn oluyoruz.
Jamie: Harika bir örnek verdin Erik!

Erik: Böylece Zamaný hepsi de tek bir
noktanýn üstünde, dikey biçimde dizilmiþ
tabaklar gibi görebilirsin. Hâlbuki yatay
biçimde dizilmiþ olsaydý, her seferinde
geçmiþten þimdiye, þimdiden geleceðe
sýçrardýn. Tabaklarýn dikey biçimde
dizilmiþ olmasýyla birlikte, zaman içinde
lineer hareket etmiþ olmazsýn. Hâlbuki
yatay biçimde dizilmiþ olsaydý, lineer
þekilde hareket ederdin hep.
Ben: Tamam. Þimdi de sana üzerinde
bir süredir düþündüðüm bir soruyu sormak
istiyorum. Lineer düzende olduðumuz
için, bizlerle iletiþim kurmak, etkileþimde
olmak ve bizleri gözlemlemek zor olmuyor mu? Bunu nasýl yapýyorsun?
Erik: Söylediðin kadar karmaþýk
olmuyor benim için!
Ben: Bu soruyu sorarken bile zihnim
karmaþýklaþtý.
Erik: Bu, evde bir kaplumbaða beslemeye benziyor anne. (Erik'in metaforlarý
iþte.)
Erik: Kaplumbaðaný yere koyarsýn,
sonra da belki koþarsýn, evde yýðýnla iþini
yaparsýn, arkasýndan arabana binip bir
sürü yere gidip gelirsin, belki sinemaya
gidersin, eve geri döndüðünde
kaplumbaðanýn azýcýk hareket etmiþ

Ben: Evet bence de harika oldu bu.
Sevdim bunu! Erik, sen ne kadar tatlý,
ne kadar akýllýsýn. Arada bir kafesimizi
temizlemeyi unutma olur mu? Ben küçük
bir çocukken, evde gerçekten küçücük bir
su kaplumbaðamýz vardý. Bazen onun
kabýný temizlemeyi unuturdum ve bu hiç
de iyi olmazdý. Peki, uzay hakkýnda ne
diyeceksin? Senin olduðun yerde var mý?
Uzay nedir gerçekte?
Erik: (Gülüyor). Kesinlikle uzay
denilen þey vardýr. Bizim de dýþ uzayýmýz
var, yani uzayýmýz var.
Ben: Elbet ki uzay kesinlikle vardýr,
bunu biliyorum, esas bilmek istediðim
þey, uzay kendi gerçekliklerimizi boyadýðýmýz bir tuval midir?
Erik: Sonsuza kadar gider.
Ben: Evet, sonsuz... Peki, söyleyeceðin
baþka þeyler var mý?
Jamie: Bana bir imaj yolluyor þu an.
Bunu nasýl tarif edebileceðimi bilmiyorum. Bu, kare biçiminde bir camdan
yapýlmýþ bir kutuya benziyor. Bu ufak
kutu, küçük cam kutularýn olduðu bir
odada bulunan bir rafta duruyor. Yanýna
yaklaþtýðýmda, içinde ýþýk olduðunu
görüyorum.
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Erik: Kendimizi hep parametrelerimiz
ve sýnýrlarýmýz olduðuna dair eðitmiþizdir.
Ve böylece insanlar uzay ve uzay-zamanýn
sürekliliðini konuþtuklarýnda, bu onlarýn
camdan yapýlmýþ kutularýný tuzla buz eder.
Pek çok kiþi için bu konular, inanýlmaz
derecede rahatsýzlýk vericidir. Böylece,
"bu konularý bilmem gerekmiyor" deyip,
çýkarlar iþin içinden. Evet, onlara hak
veriyorum aslýnda. Çünkü Dünyaya
gelmemizin nedenlerinden biri de daha
basit veya daha odaklanmamýz gereken
daha küçük yere bakabilmeyi saðlamaktýr.
Eðer kendi kiþisel tekâmülünü býrakýp da
sadece uzayýn doðasý hakkýnda konuþmak
istiyorsa bir kiþi, ona oturup da þunu sormak zorundayýz: "Sen neyi sunmak istiyorsun? Neyi göstermeye çalýþýyorsun?"
Hâlbuki öðrenilecek en mükemmel ders
þudur: "Hayat kýsadýr. Daha basit olana
veya daha küçük yere odaklanmayý
baþarabiliyorsan bu harika bir þeydir.
Elbet ki uzayýn sonsuz doðasý hakkýnda
düþüncelere dalabilirsin ve onu daha geniþ
bir açýdan kavramaya çalýþabilirsin ama
eðer bu spiritüel anlaþmalarýný tamamlamadýðýn ve öðrenmen gerekenleri öðrenemediðin anlamýna geliyorsa, hayatýný o
perspektiften yaþayamazsýn. Hayatýný bir
insanýn perspektifinden yaþamak zorundasýn. Hayatýný ruha sahip bir varlýðýn, bir
insan deneyimi yapmasý gibi yaþamalýsýn.
Yani kuþlar kadar özgür bir ruh varlýk
olarak deðil. Çünkü böyle bir durumda
hiçbir þey öðrenemezsin.

Fakat bu denli bir ruhsal varlýk olarak
yaratýlmýþken ve onun bu denli geniþ perspektifine, sonsuz realitelerine, olasýlýklarýna, boyutlarýna ve benliklerine sahipken,
bu düaliteyi veya bu zýtlýðý yaratmak çok
zor deðil mi?

Ben: Evet seni anlýyorum. Demek
istiyorsun ki, bizler yeryüzündeki
düaliteyi avantajýmýza olacak biçimde
kullanarak, öðrenmemiz gerekenler
üzerinde konsantre olmamýz gerekiyor.

Ben:Peki, yeniden uzaya dönecek
olursak, senin olduðun yerden nasýl
gözüküyor? Elbet ki, oranýn tam tamýna
bizim yaþadýðýmýz üç boyutlu gerçeklik
gibi olmadýðýný da biliyorum.

Erik: Haklýsýn! Fiziksel plandayken,
daha dar bir perspektif üzerinde yoðunlaþmak zorundayýzdýr. Bununla birlikte,
orada üzerinde en fazla durmanýz ve
yoðunlaþmanýz gereken en önemli þey
sevgidir.
Ben: Ah o sevgi!
Erik: Ýnsanlarýn birbirleri arasýnda açýk
iletiþimi. Ve bu bir bitkiye, bir aðaca, bir
böceðe, bir hayvana ve herhangi bir canlý
varlýða duyulan sevgidir.
Ben: Yaþam için sevgi. Sözün bittiði
yer. Yani sevginin her türü var. Senin
anlattýklarýndan çýkardýðýma göre, bu
küçük dünya sahnesinde biz, adýna "insan
tecrübesi" denilen bir müsamereyi
oynayan ufak okul çocuklarý gibiyiz ve
üzerinde asýl yoðunlaþmamýz gereken
oyunun kendisi ve üstlendiðimiz rollerdir.
Yani bazý þeyleri elimizdekilere odaklanacak biçimde daraltmamýz gerekiyor,
öyle mi?
Erik: Evet bu, yaþamdaki en basit mutluluktur.
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Erik: Evet bu da var. Ancak, bunu anlamak ve izah etmek kolay deðil.
Buradakinin neredeyse çoðu ýþýk ve enerjiden yaratýlmýþtýr, ancak onun bir 3 boyutu da vardýr. Daha önce anlattýðým gibi,
burada evlerimiz var. Buna ilaveten güzellik, doða ve her þey mevcut. Bu týpký
sevgi gibidir ve sevgi kendine has bir
enerjiye sahiptir. Yani kendini burada
sanki uzaya çýkmýþ gibi hissedersin. Hiç
bir yerçekimi yoktur. Sadece saf ýþýk
vardýr. Hiçbir aðýrlýk yoktur burada.
Meleklere baktýðýnda onlarýn doðrudan
içine bakabilirsin. Çünkü hepsi ýþýktýrlar.
Sadece ýþýk.
Ben:Çok güzel bunlar. Þimdi sana daha
önce farklý biçimlerde sorduðum ama pek
çok insanýn da sorusu olan bir soruyu sormak istiyorum. Farklý medyumlara veya
kanallýk yapanlara ayný sorular sorulduðunda, nasýl oluyor da farklý cevaplar
alýnabiliyor? Bazen de ayný kiþiye ayný
soru sorulduðunda deðiþik zamanlarda
farklý cevaplar alýnabiliyor.
Jamie: Ayný medyumun ya da kanallýk
yapan kiþinin, ayný soruya verdiði farklý
cevaplarý mý kast ediyorsun?
Ben: Örneðin, kaderini veya geçmiþ
yaþamlarýnda kim olduðunu sorduðun
zaman, farklý medyumlardan farklý cevaplar alabiliyorsun. Bazen de ayný medyum
bile farklý zamanlarda sana deðiþik cevaplar verebiliyor.
Erik: Önceden deðiþmez ve sabit varlýklar olmadýðýmýzý unutmaman gerekir
anne. Ýnsanlar lineer olana odaklandýklarýndan dolayý kendilerini böyle görmek-
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ten hoþlanýrlar. Ancak hayýr, biz her
zaman deðiþiriz. Senin özgür iraden veya
senden birkaç bin kilometre uzakta
yaþayan bir yabancýnýn özgür iradesi, seni
tümüyle yeni bir yöne sýçratabilir.
Ben: Geleceði deðiþtirebiliriz öyleyse.
Peki ya geçmiþimizi?
Erik: Evet. Her seferinde farklý bir
medyuma(ruhsal kanallýk yapan kiþiye)
sorduðunda veya aynýsýna farklý zamanlarda gittiðinde bile, bu farklý bir andýr.
Cevaplarýn deðiþkenleri vardýr. Hattâ
yeryüzünde insanlar cevaplarýn daima
sabit veya önceden fikslenmiþ olmasýna
inanmak isterler hep. Tüm bunlara raðmen
bazen de istediðin her hangi baþka bir
medyuma gittiðinde, ayný cevaplarý da
aldýðýn olabilir.
Ben: Sanýrým bu, sorularý sormak
isteyen kiþinin esas niyetinin, olasý
geçmiþine veya geleceðine odaklanmasýyla ilgili bir durum, öyle deðil mi?
Erik: Tam olarak böyle! Ruhsal kanallýk yapan veya medyum olan kiþilerin
hepsi de insandýr. Ve insanlar analitik zihinleri tarafýndan yaratýlan filtrelere sahiptir. Elbet ki bazen yanlýþ yapabilirler de.
Ben: Jamie'nin filtre sayýsý "Sýfýr"dýr.
Erik: Evet, dahasý Jamie benim kendim
olmamý saðlýyor bu irtibatlarda. Onun bu
özelliðini çok seviyorum.
Gelecek Ay: "Madde ve Gerçeklik"
baþlýklý bölümle konumuza devam
edeceðiz.
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Bilinç ve Yaþam Süresi
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
7.Nisan.2018, Montreal, Quebec - Kanada
Ses Kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bu sabah kimlerin burada
olduðunu ve nerede olduðunu
bildiðimi söyledim. Þimdi bir kez daha
sandalyelerde oturan kiþilere hitap
etmek istiyorum. Bu akþam iki konu
hakkýnda konuþacaðýz ve hiçbiri pek
uzun olmayacaktýr. Þu anda Kanada'nýn
doðu bölgesindeyiz ve bu bölgenin en
iyi bilinen özelliði buralarýn çok soðuk
olmasýdýr.

S

Eðer celselerimi takip ettiyseniz,
daha önce gezegenin tabi olduðu
döngülerden ve þu aþamada yeni bir
döngünün baþlamakta olduðundan söz
ettiðimi hatýrlayacaksýnýz. An itibarýyla
gözlemlemekte olduðunuz iklim
deðiþikliði bu çerçevede gayet doðaldýr.
Bu iklim deðiþikliði atmosfere salýnan
zararlý maddeler yüzünden ortaya çýkmýyor. Bu hususa bir kez daha deðinmek istiyorum. Ýnsanlar tarafýndan
atmosfere salýnan zararlý maddeler
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canlýlara ve insanlara zarar verebilir ve
bu baðlamda onlarýn ölümüne yol açabilir ama gezegenin yok olmasýna yol
açmaz.
Sözü edilen bu döngüler sizden kaynaklanan etkiler nedeniyle ortaya çýkmýyor. Çünkü insanlarýn gezegende
bulunduklarý ve özellikle de zarar verecek kapasiteye eriþmelerinden sonra
geçen süre bunun için yeterli deðildir.
Bunun kanýtlanmasý mümkündür. Ýklim
deðiþimi üzerinde çalýþan ve bazý
efsaneler ve mitler ile siyasi kaygýlardan etkilenmeyen bilim insanlarý yaptýklarý tarafsýz çalýþmalarda bu hususu
derinden çýkarýlan buz çekirdeklerinde
ve aðaç halkalarýnda gösterebilmektedirler.
Gezegen þu aþamada doðal bir
döngünün içindedir ve bu "mini buz
çaðý" olarak nitelendirilen soðuk bir
döngüdür. Mini buz çaðý adýný vermemizin sebebi, bunun uzun süreli bir
soðuk dönem olmadýðýný vurgulamak
istememizdir. Bu tip dönemler daha
önce de olmuþtur ve böyle dönemlerin
bilmeniz gereken bazý özellikleri
vardýr. Havalar soðuyacak ve durum bir
süre böyle devam edecektir. Bu
çerçevede sürekli buz fýrtýnalarý ortaya
çýkabilecektir. Bu ezoterik deðil,
tümüyle gerçeklere dayalý bir
öngörüdür.
Bu öngörü bilim insanlarýnýn çalýþmalarý temeline dayalýdýr ama buna
raðmen þimdiye dek geniþ çaplý veya
dar kapsamlý önlemler alýnmýþ deðildir.
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Bu soðuk dönemin gelmekte olduðunu
bildiðimiz için size bu konuda bazý
tavsiyeler verdik. Ýsterseniz 15-20 yýl
hiçbir þey yapmadan bekleyip iþler ciddileþtikten ve bedel arttýktan sonra
Kryon'un haklý olduðunu kabul ederek
çalýþmaya baþlayabilir veya þimdiden
bazý önlemler alma yoluna gidebilirsiniz.
Þu aþamada hidroelektrik santrallardan elde ettiðiniz elektrik enerjisini
daðýtmak üzere kullandýðýnýz daðýtým
aðýnýn soðukta çalýþmaz hale gelecek
olmasý aslýnda bir ironidir. Dondurucu
soðuklar yüzünden iletim aðý çalýþamaz
hale gelecek ve arýzalar bir veya birkaç
gün içinde onarýlamayacaktýr çünkü
fýrtýnalar haftalarca devam edecektir.
Böyle senaryolar gerçekçi ve mümkün
müdür? Evet, mümkündür. Bununla
birlikte, bu soðuk dönem örneðin bu
kentin sonu anlamýna gelmeyecektir.
Ancak bunun iyice soðuk bir dönem
olmasýný bekleyebilirsiniz. Eðer hazýrlýklarýnýzý yaparsanýz, çok fazla zorlanmadan sorunlarýn üstesinden gelebileceksiniz.
Aslýnda yapýlmýþ iþler de yok deðil.
Binalar arasýnda tüneller ve her türlü
hava þartýnda güvenli olarak bir yerden
baþka bir yere gitmenizi saðlayacak
trenleriniz var. Ancak, arýzalanan ve
iþlevini yerine getiremeyen enerji
aðlarý konusunda ne yapabilirsiniz?
Burada yaþayan insanlar buna benzer
tecrübeleri daha önce edinmiþlerdir.
Onlar sert bir buz fýrtýnasýnda hiçbir
yere gidilemediðini bilirler. Dondurucu
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yaðmur yaðarken kaldýrýmlarda bile
yürüyemezsiniz. Ya böyle iklim þartlarý
hüküm sürerken ayrýca elektrik iletim
hatlarý da arýzalanýrsa ne yaparsýnýz?
Buna önlem olarak elektrik enerjisi
üretiminde deðiþiklikler yapmalýsýnýz.
Aslýna bakarsanýz, bunun için gerekli
icatlar yapýlmýþtýr ve gezegenin çeþitli
yerlerinde kullanýmý da baþlamýþtýr. Bu
çevrede veya yakýn bölgelerde yaþayýp
da bu celseyi dinleyen insanlarýn ufak
bölgeler (mahalle bazýnda) için elektrik
enerjisi üretiminin mümkün olduðunu
bilmelerini istiyorum. Böyle bir durumda insanlar elektrik enerjisini arýzalanan bölgeye komþu olan bölgeden
temin edebileceklerdir.
Böylece büyük enerji þirketleri haftalarca süren buz fýrtýnalarý sýrasýnda
hiçbir þey yapamadýklarý için fýrtýnanýn
ve dondurucu yaðmurun geçmesini
beklemek zorunluluðu olmayacaktýr.
Bunlarý daha önce de söylemiþtik.
Odun sobasý kullanmak yasalarca
yasaklanmýþ olabilir ama acil durumlarda müsamaha gösterileceðini
varsayabiliriz. Dolayýsýyla, normal
zamanlarda kullanmamakla birlikte,
yedekte bir odun sobasý olabilir. Bir
odun sobasý edinip yedekte tutmanýzý
tavsiye ediyorum. Ne söylediðimi
anlayabiliyor musunuz?
Sözü edilen bu döngü aslýnda Gaia
için çok yararlýdýr. Gezegendeki doðal
yaþamýn belirli türlerinin yeniden canlandýrýlmasý için Gaia düzenli olarak
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böyle döngülerden geçer. Örneðin,
resiflerin yok olduðunu düþünüyor
olabilirsiniz ama insanlarýn yaþamaya
baþlamasýndan çok önceki dönemlerde
resifleri görebilseydiniz, o zamanlar da
resiflerin öldüðüne þahit olurdunuz.
Okyanuslarda iþler kýsmen böyle yürür.
Her soðuk döngüden önce mutlaka bir
sýcak dönem olur. O dönemde buzullar
geri çekilir ve daha sonra kaybettikleri
alaný yeniden kazanýrlar. Bundan önce
bu dönemler birçok defalar ortaya çýkmýþtýr. Bu döngüler sürekli tekrarlanýr.
Bu durumu artýk bildiðinize göre
gerekli hazýrlýklarý yapabilir ve komþu
eyaletlerle birlikte soðuk dönemi en az
hasarla atlatabilirsiniz. Soðuk döngü
gelmektedir ve hava soðuyacaktýr.
Þimdi Nisan ayýndayýz ve iþe bakýn ki,
dýþarýda kar yaðýyor. Ne tesadüf ama!
Üzerinde konuþmak istediðim ilk konu
buydu. Sevgili dostlar, hazýrlýksýz
yakalanmayýn. Eðer þüpheleriniz varsa,
bir süre bekleyin ve bilim insanlarýnýn
söylediklerini takip edin. Sözü edilen
döngünün þiddetli bölümü 15-20 yýl
sürecektir.
Bundan sonraki birkaç yýl boyunca
en soðuk ve sýcak kýþ mevsimleri olacaktýr ama genel olarak soðuk hava
geçmiþe nazaran daha uzun sürecektir.
Hazýrlýk yapmak için zamanýnýz
olduðuna göre bunu kötü haber olarak
nitelemeye gerek yoktur. Sevgili dostlar, insan ýrký olarak gezegende
kalmaya ve bilincinizi geliþtirmeye
karar verdiniz. Bunun için yiyecek ve
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diðer ihtiyaçlar baðlamýnda yaþamýn
serpilip geliþtiði bir gezegene ihtiyaç
vardýr. Bu döngü, daha önce de olduðu
gibi, iþte bunu temin edecektir.
Okyanuslar eski canlýlýklarýna kavuþacaklardýr.
Þimdi deðineceðime söz verdiðim
konuya gelebiliriz. Kaç yaþýndasýnýz?
Bu baðlamda size bazý temel hakikatleri söyleyeceðim. Baþlýk "Yaþamý
Uzatmak Ýçin Bilincin Kullanýlmasý"
olacaktýr. Size yaþýnýzý sorsam, son
derecede doðrusal bir iþ yapar ve
cevabý bilen bedeninize sormak yerine,
doðumunuzdan itibaren geçen yýllarý
sayardýnýz. Böylece gerçekten de yýl
olarak yaþýnýz ortaya çýkardý ama ömür
süreniz belli olmazdý.
Tarihe bakýldýðýnda çok uzun dönemler boyunca ortalama ömür süresinin
40 yýlý aþmadýðý görülür. Bugün ise
ortalama yaþam süresi olarak 80 yýldan
söz edilmektedir. Bedeniniz bunu biliyor mu? Ömür sürenizin ne kadar ola-
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caðý ile ilgili olarak ne düþünüyorsunuz? Þimdi baþka bir soru sorayým.
Bu beklenti iþine kim bakýyor? Aslýnda
tüm bunlarý size bilgi vermek amacýyla
söyledim. Ömür süreniz bir bilim
insaný veya herhangi bir yerde toplanmýþ olan veriler tarafýndan belirlenmiyor. Sizler yaþamýnýzýn büyük
bölümünde sadece varlýðýnýzý
sürdürdünüz ve yaþam süresi beklentisinin ne kadar olacaðýna baktýnýz.
Ortalama yaþam süresine bakarak ne
kadar uzun yaþayabileceðiniz hakkýnda
bir fikir edinmeye çalýþtýnýz.
Þimdi olaya baþka bir açýdan
bakalým. Ýnsan bedeni esas olarak
yüzlerce yýl yaþamak için tasarýmlanmýþtýr. Bugün itibarýyla bu kadar uzun
yaþamýyor olmanýzýn nedeni, bilincinizin þu aþamada olduðu seviyede
bedeninizin 80 yýldan daha fazla yaþayacaðýna inanmamasýdýr. Oysa tasarým
yüzlerce yýldýr. Eðer bedeninize kaç
yaþýnda olduðunu sorarsanýz, bildiði
için yýllarý saymayacaktýr.
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Adli týpta yapýlan bazý testler
sayesinde bedenin kaç yaþýnda
olduðunu belirlemek mümkün olmaktadýr. Ýþin ilginç tarafý, bu testler
yapýldýðýnda sonuçlarý daha da eskiyi
göstermektedir çünkü kimyasal yöntemler kullanýlmakta ve saðlýk durumu
ölçülmektedir. Bir þekilde beden
doðumdan itibaren iþlevsiz hale geleceði noktaya ne kadar zamanda ulaþacaðýný bilmekte ve an itibarýyla nerede
olduðunu söyleyebilmektedir.
Yaþýnýz hakkýnda hiçbir fikriniz
olmadýðý için bedene sormak zorundasýnýz. Ancak, eðer beden bunu biliyorsa, o zaman ölçmeye ne gerek var?
Bu baðlamda herhangi bir etkiniz olabilir mi? Ya kaç yaþýnda olduðunuzu ve
ne kadar yaþayabileceðinizi herhangi
bir bilimsel araþtýrmadan veya
Dünyada yaþamýþ olduðunuz yýllardan
tümüyle baðýmsýz þekilde tam olarak
belirleyebilseniz. Birçoðunuz neden
söz ettiðimi zaten biliyor. Önümde oturan yaþlý ruhlar benim neden söz ettiðimi biliyorlar.
Bir insanýn Dünyada kaç yýl geçirmiþ
olduðundan farklý olarak beden kiþinin
aslýnda daha genç olduðunu söyleyecektir. Dünyada geçirilen yýllarýn sayýsý
sadece istatistikî bir ölçüdür. Bu hususta tam açýklýk olsun istiyorum. Eðer
biraz önce söylediðim doðruysa, kiþi
yaþadýðý yýllardan nasýl daha genç olabilir? Ya beden saatini düþünce, eylem
ve davranýþ tarzýnýzla bir þekilde
yeniden ayarlayabiliyorsanýz? Bu

SEVGÝ DÜNYASI

durumda þu beyan ortaya çýkmaktadýr:
Sevgili dostlar, düþünce tarzýnýz yaþam
sürenizi veya ölüm zamanýnýzý belirlemektedir. Bu hoþunuza gitti mi?
Hiç kimse ölüm zamaný hakkýnda
konuþmak istemez. Ölümü ertelemeye
veya yaþamý uzatmaya ne dersiniz?
Neden bazý tablolara uygun þekilde
yaþamak zorunda olasýnýz ki? Size bazý
hakikatleri söyleyeceðim. Daha sonraki
zamanlarda bilim bazý harika keþiflerin
yapýlmýþ olduðunu ilan ederse þaþýrmayýn. Böyle bir durum ortaya çýkarsa,
bu celseye geri dönmenizi ve yeniden
dinlemenizi istiyorum. Çünkü bu keþifleri ben bugünden söylüyorum.
Beklenen yaþam süresi tümüyle bilinç
tarafýndan kontrol edilmektedir.
Bazý insanlar Kryon'un neden
düþüncelerle hastalýklardan kurtulmanýn mümkün olduðunu söylediðini
sorgulamaktadýrlar çünkü onlara göre
bir insanýn düþüncelerinin kiþiye
musallat olabilecek hastalýklarla herhangi bir iliþkisi olamaz. Bu þekilde
düþünen entelektüellerden birisi
olmanýz durumunda söylediklerimi hiç
anlamadýðýnýz ortaya çýkmýþ olur.
Yaþam süresi beklentinizi deðiþtirebilecek olan dört husustan söz edeceðim.
Ya þimdi size bilinç düzeyi daha yüksek olan bir insanýn hastalýklara karþý
çok dirençli olacaðýný çünkü hücresel
yapýnýn hastalýk durumunun farkýna
varacaðýný ve ne yapýlmasý gerektiðini
bileceðini söylersem bu size fazla uçuk
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mu gelir? Aslýnda bilinç düzeyi
hastalýklarla çok yakýndan ilgilidir. Þifa
bulmaktan, iyileþmekten söz ettiðinizde
Dünyanýn her tarafýnda zaman zaman
görülen bir özel durumu nasýl izah
ediyorsunuz? Ani iyileþmeden söz
ettiðimi anlamýþsýnýzdýr. Bir kutsallýk
anýnda insanýn bilincinin hastalýðý
istemediðini söylüyor ve bedenin de
derhal bu emre itaat ediyor olmasý
mümkün olabilir mi? Böylesine
mucizelerin kiþinin kendisi tarafýndan
yaratýldýðý hiç aklýnýza gelmiþ miydi?
Düþünceler baðlamýnda bir insanýn ne
kadar gücü olabilir?
Birinci husus þudur: Siz kimsiniz?
Sizler çoðunlukla anne ve babalarýnýzýn
ne olduðunuz veya kim olabileceðiniz
veya olamayacaðýnýzla ilgili olarak
söyledikleri sözlerin ürünüsünüz.
Bazýlarýnýzýn yetiþtirilme tarzý çok
iyiyken, bazýlarýnýzýnki hiç de o kadar
iyi olmayabilir. Anne ve babalarýnýz
size ne söylediler? Kendi baþýnýza bir
karar verme imkânýndan yoksun
olduðunuz dönemde kim olduðunuzla
ilgili olarak neler gördünüz ve hangi
tecrübeleri edindiniz? Size her þeyi
yapabileceðiniz mi yoksa hiçbir þeyi
yapamayacaðýnýz mý söylenmiþti?
Biraz tartýþmalý bir husus olsa da
buna bir ilave yapmak isterim. Kendi
kararlarýnýzý verecek yaþa geldikten
sonra, dua ettiðiniz tapýnaða gittiðinizde size kirli doðduðunuz
söylendiðinde nasýl bir tepki verdiniz?
Dünyaya ýstýrap çekmek için
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geldiðinize inanýyor musunuz?
Tanrý'nýn ýstýrap çekmenizi istediðine
inanýyor musunuz? Eðer inanýyorsanýz,
nedeni size bunlarýn söylenmiþ
olmasýdýr.
Birçoðunuz uyanmaya baþladýktan
sonra iþlerin ebeveynleriniz veya
baþkalarý tarafýndan size anlatýlmýþ
olduðu gibi olmadýðýný anladýnýz.
Kendi bedeninize þifa vermek gibi
daha önce size hiç kimsenin
söylemediði bazý þeyleri yapabildiðinizi fark ettiniz. Bedeniniz
ne ve kim olduðunuz baðlamýnda
düþüncelerinize tepki verir. Eðer
hiçbir þey olmadýðýnýzý düþünürseniz,
o zaman uzun süre bizimle birlikte
olmayacaðýnýzý söyleyebilirim. Eðer
buraya ýstýrap çekmek için geldiðinize
inanýyorsanýz, bedeniniz bunu duyar ve
gereðini yapar.
Hal böyle olduðuna göre, muhteþem
olduðunuzu, merkezi kaynak tarafýnýzdan yaratýldýðýnýzý, içinizde ebedi bir
ruh olduðunu ve ne kadar uygunsa o
kadar süreyle burada olacaðýnýzý
söylerseniz ne olur? Bedeniniz bunlarý
dinleyecek ve kendisini bu sözlere göre
ayarlayacaktýr. Hattâ hücrelerinizin bir
toplantý yaptýklarýný ve patron siz
olduðunuza göre verdiðiniz talimatlara
uymaya karar verdiklerini zihninizde
canlandýrabilirsiniz. Kutsal tarafýnýz
patrondur. Siz neden muhteþem olmaktan baþka bir þey olasýnýz ki? Size kim
böyle bir þey söylemiþ olabilir? Büyük
ihtimalle güvendiðiniz bir kiþi olacaktýr
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ve yine büyük ihtimalle o kiþi veya
kiþiler, yanlýþ olsa da, gerçekten de
böyle düþünmüþlerdir. Burada oturup
dinlemenizi ve söylediklerimin gerçek
olduðunu anlamanýzý istiyorum. Bu bir
numaralý husustu.
Ýki numaralý husus þudur: Geçmiþiniz
hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Yakýn
zamanda gerçekleþtirilen bir celsede
size endiþe, ýstýrap veya kalp acýsý
veren her türlü geçmiþ olayý affetmenizi söylemiþtim. Bu celse bundan
biraz farklý olmakla birlikte yine de
çok yakýndýr. Bana geçmiþinizden söz
edin. Eðer sizin yanýnýza otursam ve
siz bana anlatmaya baþlasanýz, neler
söylerdiniz? "Kryon bugün burada
olduðum için çok memnunum.
Geçmiþim çok kötüydü. Benim baþýma
senin hiç bilmek istemeyeceðin birçok
þey geldi. Ýnsanlar beni kandýrdýlar,
bana ihanet ettiler ve kalbimi acýttýlar.
Bu noktaya gelene kadar çok kötü
olaylarla baþetmek zorunda kaldým."
þeklinde mi konuþurdunuz? Eðer
durum böyleyse, o zaman neden çok
kýsa süre içinde öleceðinizi de eklemiyorsunuz?
Size geçmiþinizi sorduðumda, kim
olduðunuzu ve nereden geldiðinizi
bildiðiniz için yol boyunca bazý sorunlarla baþa çýkmak zorunda kalmakla
birlikte her durumda görkeminizin size
yardýmcý olduðunu söyleyebilirsiniz.
Bu yüzden de yol boyunca bazý hayal
kýrýklýklarý ve ihanet durumlarý ortaya
çýkmýþ olsa da, siz kendinizi tümüyle
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topladýðýnýz için bunlar artýk diðerlerinin sorunu olmuþtur.
Eski enerjinin hâkim olduðu gezegende yaþamýþ olmanýza raðmen ne
yaptýðýnýzý bildiðiniz ve görkeminizin
farkýnda olduðunuz için bu noktaya
gelebilmiþ olduðunuzu söyleyebilirsiniz. Diðerleriyle konuþurken
baþýnýza gelenler hakkýnda söylediklerinizi yeniden deðerlendirip bunlarý
olumlu biçimde ifade edebilir misiniz?
Geçmiþte ýstýrap çekmiþ olduðunuzu
düþünseniz bile, bunu farklý olarak
ifade edin. Görkemli bir yaratýk
olduðunuz için bütün zorluklarla baþa
çýkabildiðinizi ve dolayýsýyla bundan
sonraki hiçbir yaþamýnýzda bunlarý
yeniden tecrübe etmek zorunda
kalmayacaðýnýzý dile getirebilirsiniz.
Böylece bedeniniz bu konuþmalarý dinlediðinde buraya ýstýrap çekmek için
gelmediðini anlayacaktýr. Uyanan bir
akaþ dikkat etmeniz gereken þeyleri
size söyleyecektir. Sizler çok daha iyisine doðru geliþiyorsunuz. Geçmiþiniz
hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Bu iki
numaralý husustu.
Þimdi üç numaralý hususa geldik:
Geleceðiniz hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Bazýlarýnýz geleceðin geçmiþ
gibi olmasý halinde iþlerin çok nahoþ
olacaðýný söyleyebilirler. Böyle düþünenlerin kýsa süre içinde Dünyadan
ayrýlacaklarýný söylemek falcýlýk yapmak olmayacaktýr. Gelecekten korkan
birçok insan var ve bu insanlar bedenlerindeki her hücre ile bilinçli olarak
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kendilerine bir hedef seçmekte ve
hücresel yapýya muhtemelen burada
olmamalarý gerektiðini söylemektedirler. Bedeniniz ve hücresel yapýnýz
söylediðiniz her sözü dinlemektedir.
Tabii ki geleceði bilmiyorsunuz ama
önünüzde uzanýp gitmekte olan tren
yolunu ýþýðýnýz ile aydýnlatabilirseniz,
yol boyunca hep aydýnlýk içinde olursunuz. O zaman size yarýn kesin olarak
aydýnlýkta olacaðýnýzý söyleyebilirim.
Yarýndan sonraki gün için kafanýzý yormayýn çünkü henüz o noktada
deðilsiniz. Sizler ýþýk iþçileri ve
muhteþem olduðunuza göre nerede
olursanýz olun, ýþýðýnýzý yayabilirsiniz.
Geleceðiniz bu durumu yansýtacaktýr.
Sonuç olarak uzun bir yaþamýnýz olacaktýr.
DNA'nýz bilinci dinlemek üzere programlanmýþtýr. DNA tarafýndan yapýlan
genler sizi dinlemek üzere programlanmýþtýr. Onlara gelecek hakkýnda neler
söylüyorsunuz? Korkulardan mý söz
ediyorsunuz? Her duruma ýþýðýnýzý
yayarak gireceðinizi ve sað ve salim
olarak diðer taraftan çýkacaðýnýzý mý
söylüyorsunuz? Daha yüksek seviyedeki bilinci dinleyecek kadar geliþmiþ bir
hücresel yapý olmasý durumunda ne
olacaðýný size söylemek istiyorum.
Ýçinizde bir iþleme tabi tutma sistemi
vardýr ve buna, bu durumda deðiþecek,
daha saðlam hale gelecek baðýþýklýk
sistemi de dâhildir. Bu durumda
hastalýklar artýk sizin semtinize uðramayacaklardýr. Zira sizler ýþýk içinde
ve ýþýkla çalýþýyorsunuz ve bu yüzden
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de buradasýnýz. Neler düþündüðünüzü
ve neler söylediðinizi bilen bir hücresel
yapý, yaþamýnýzý hekimin söylediðinden
çok daha uzun hale getirecektir.
Þimdi dördüncü hususa geldik:
Aslýnda bu dördüncü hususu birinci
husus olarak anlatacaktým ama
baþlarken deðiþiklik yaptým. Bunu tarif
etmek biraz zor olacak. Birkaç ay önce
Hawaii'ye gittiðimizde Pleiadeslilerin
öðretilerinin ne kadar güzel ve önemli
olduðundan söz etmiþtim. O dönemde
herkesin öðrendiði, insanlýðýn ve
yaþamýn temel unsurlarýnýn öðretildiði
bir kalýptan söz etmiþtim. Öðretideki
beþ çubuktan birisi yaþamýn uzatýlmasý
ile ilgiliydi. Bu çubuk gizlidir. Çocuklar ilk dönemlerinde bu konu üzerinde
pek çalýþmazlardý ama biraz büyüdükten sonra çalýþmalar yapmaya baþlarlardý.
Geçmiþteki celselerden birinde, etkilenmeden perdeyi aþýp geçen þeylerden
birisinin gülme eylemi olduðunu
söylemiþtim. Perdenin diðer tarafýna
geçtiðinizde güler misiniz? Evet,
kendine özgü bir þekilde olsa da, diðer
tarafta sürekli gülersiniz. Hattâ isterseniz ýþýk isminizin sürekli olarak
neþe ve gülme ile parladýðýný bile
söyleyebilirsiniz. Ýþte þefkat böyle bir
þeydir. Þefkat insaný özgürleþtirir ama
ayný zamanda tüm güzelliðiyle neþeyi
ortaya çýkarýr ve hattâ huzur haline
yol açar. Þefkat sayesinde çocukluk
zamanýnda henüz hiçbir þeyin farkýnda
olmadýðýnýz, dünya endiþelerinden
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bihaber olduðunuz ve oyun oynamaktan baþka hiçbir derdinizin olmadýðý
dönemde olduðu kadar sevinç dolu olabilirsiniz.
Beden bu durumun farkýna varýr ve
bu sayede çok uzun bir yaþam sürebilirsiniz. Ýçinizdeki çocuk belli belirsiz, zorlukla farkýna varýlan bir þey
deðildir, eðer üstü bilhassa örtülmemiþse kendisini açýða vurur. Eðer
içinizdeki çocuðu görkeminizle bulabilirseniz, neþe ve gülmenin önünde
hiçbir engel kalmaz ve zaten bu yüzden
bu son deðil, ilk iþ olmalýdýr. Daha
önce hiç baþýnýza gelmemiþ bir olayla
karþý karþýya kalmanýz halinde, neler
olacaðý veya olabileceði hakkýnda hiç
fikriniz olmadýðý için yüzünüzde
gülümseme mi olur yoksa korkudan
kaynaklý olarak asýk suratlý mý olursunuz? Etrafýnýza baktýðýnýzda
aðaçlarýn dallarýnda ve yapraklarýnda
elmaslarý görüyor musunuz?
Güzelliklere çekiliyor ve kendinizi
onlara yakýn hissediyor musunuz?
Yaþamýnýzda neþe var mý? Eðer neþe
yoksa bedeniniz bunu bilecektir.
Neþesini kaybetmiþ ve gelecekten pek
beklentisi olmayan bir insanýn baðýþýklýk sistemi, býrakýn hastalýklarý kovmayý, onlarý davet ediyor olacaktýr.
Size doðrularý söylüyorum.
Bu celseyi dinlemiþ (veya okumuþ)
olan insanlar anlatýlan dört hususu benimseyip kullanmak suretiyle ömür
süresi beklentisini çok aþarak yaþamlarýný onlarca yýl uzatabilir ve üstelik
bu süreyi saðlýklý þekilde geçirebilirler.

Yaþlý ruhlar bu hususlarý öðrenecek,
anlayacak, bilecek ve uygulayacaklar
ve bu sayede hem daha uzun hem de
daha saðlýklý bir yaþam süreceklerdir.
Çoðu zaman ölüm zamaný uygundur ve
hattâ bazen genç yaþta gelen ölüm de
uygundur. Çünkü böylece insanlar geri
gelip, yaþlanmýþ olacaklarý o süre
içinde, yapamayacaklarý iþleri yapabilirler. Burada ortalama yaþam
süresinden, ortalama yaþam süresini
uzatmaktan ve bu süreçte saðlýklý
olmaktan söz ediyorum.
Tüm gün boyunca yapýlan tartýþmalarda ve verilen derslerde uyumlu
tutarlýlýktan, bilincin ne olduðundan ve
nasýl ölçülebileceðinden söz edildi.
Bilim son zamanlarda nihayet bilincin
fizik olduðunu söylemeye baþladý ve
ben de size biraz önce fizik ve kimya
bilimini kullanarak bilinç sayesinde
Dünyada nasýl daha uzun süre kalabileceðinizi anlattým. Bunlar üzerinde
düþünmenizi istiyorum. Biraz zaman
harcarsanýz, iþin o kadar da zor
olmadýðýný anlayacaksýnýz.
Sevgili dostlar, Pleiadian öðretisini
en temel haliyle anlatmaya çalýþtým.
Her þeyin baþýnda bilinç gelir! Gülme
ve neþe anahtardýr. Bunlarýn bazýlarý
sizler için yeni olabilir. Uygulamaya
çalýþýn ve kendinizi nasýl hissettiðinize
bakýn. Bu akþam aranýzdan birkaç
kiþiyle konuþtum ve onlar da bunu hissettiler. Ben sizlerin isimlerinizi biliyor
ve burada uzun süre kalmanýzý istiyorum.
Ve öyledir. KRYON
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