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Sevgili Dostlar
Hem yorucu hem de aðýr fiziksel rahatsýzlýklarla dolu bir kýþý geride
býraktýk. Gelecek günlerin hayrýmýza olmasýný dileriz. Yoruculuðu
öncelikle büyük ve karmaþýk bir þehirde yaþamanýn sonuçlarýndandýr
elbet; ama bunun yanýnda ulaþýlmasý çok basit ve kolay gibi görünen
hedeflerimize bir nedenle varamamamýz, onlarý bekletmek ve ertelemek
zorunda kalmamýz da yorgunluk ve bezginlik yaratabilmektedir. Bunlar
gerçekleþmesi zorunlu olmayan hedefler olsa vazgeçersiniz olur biter.
Ama yapýlmasý elzem olan durumlardaki nedensiz aksamalarýn
dikkatinizi çekmemesi kolay deðildir. Yaradanýmýz bizi üzgün ve
zorlanmýþ görmekten hoþlanmayacaðýna, bir þey yapsalar da tepelerine
vursam diye beklemediðine göre, kendimiz de suçlu insanlar
olmadýðýmýzý bildiðimize göre nedenleri düþünürüz: Nedir sebebi? Sizler
akýllý ve iyi insanlar bu gibi durumlar için suçlamadan ve suçlanmadan
kim bilir neler bulur çýkarýrsýnýz sebep olarak. Sebepler birden çoktur
her zaman, ilâhi plan bir þeyle birçok þeyi birden verir, getirir, yollar. O
zaman biz de düþündüðümüz bir hususu sizlerle paylaþalým: "Kim neyi
bilirse bilsin ve ne hazýrlamýþ olursa olsun, yarýn olacaklarý yalnýz O
bilir. Ve sizin için gelecek günlerde yapacaklarýnýzý da þüphesiz."
Hazýrlýklarýmýz, planlarýmýz, bunlar için yeterli bilgi, görgü ve
tecrübelerimiz, temiz ve iyi niyetimiz ne kadar tamam ve doðru olursa
olsun, bu her zaman beklediðimiz ve istediðimiz sonucu alacaðýmýzý
göstermez bu bilgiye göre. Çünkü O ve O'nun iradesi her zaman
devrededir, O'nun her iþ için hayrýmýza yeni planlarý olabilir. Kendinin
her istediðini kurallarýna göre davranýrsa elde edeceðini zannedenlerden
deðilsek elbet, vesvese verene uymadan bekleriz, bekleriz; bu arada
yüzümüze tutulan aynalarda kendimizi seyrederiz, beðenmediðimiz ya da
yeni farkýna vardýðýmýz hoþ olmayan yanlarýmýzý düzeltme yoluna gireriz.
Ayrýca þahsi ve dünyevi iþlerimizle gereðinden fazla meþgulsek bazen
durduruluruz da. Çünkü asýl hayrýmýza olaný, zaman içinde gözümüzün
önünden geçip gideni, belki de bir daha geri gelmeyecek olan nice
hayýrlarý kaçýrýyoruzdur. Ýhtirassýz, sakin, dikkatli, kimi zaman hýzlý, kimi
zaman yavaþ ama her zaman O’na teslim bir yaþam istenir bizlerden;
ayaklarýmýz gökte deðil, yerde ve elbet ki gönlümüz dünyalarý alacak
kadar büyük. Çünkü “Acele ve telâþla yapýlan iþin þerri, sakin, kararlý
yapýlan iþin hayrýndan fazladýr. Çünkü birinde düþünme payý yok,
diðerinde oldukça çoktur. Birinde bastýðýnýz yeri görmeyebilirsiniz,
diðerinde basacaðýnýz yeri seçebilirsiniz.”
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Yaradan'a inandýðýný söyleyenlerin
çoðunda, O'na karþý gerçek saygý ve
sevgi çok azdýr. Yaradan, bütün
konuþmalarýnýn içinde vardýr.
Teþekkürlerinde vardýr: "Allah'a
þükür" derler. Baþkasýna teþekkür için
de "Allah razý olsun" derler.
Kýzgýnlýklarýnda vardýr: "Allah belâný
versin" derler. Dilenmelerinde vardýr:
"Allah ne muradýn varsa versin!..
Veya Allah çocuðuna çoluðuna
baðýþlasýn!.." derler. Küfürlerinde
vardýr, lânetlerinde vardýr: "Allah seni
dünyada süründürsün, ahirette de
cehennem azabýnýn en þiddetlisini
versin" "Allahsýz!.." "Cehennem ol,
yýkýl karþýmdan" derler... Emriniz
baþüstüne þaþkýn kardeþler!..Herhalde
Allah'ý kapýnýzdaki uþaðýnýz sandýnýz.
Siz emredeceksiniz, Allah da sizin
emrinize göre, sevgisinden yarattýðý
ve eþ sevgiyle sevdiði kullarýna
belâlar, cezalar yaðdýracaktýr öyle
mi? O sizin uþaðýnýz deðildir. O sizin
deðil, aslýnda siz O'nun emrine
tabisiniz. Siz O'nun emirlerine uymak
zorundasýnýz.
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Dr. Refet Kayserilioðlu

Allah Sizin
Uþaðýnýz Deðildir...
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aradan'ý iyi
tanýmak
gerekir.
Þüphesiz O
vardýr, birdir, eþi ve benzeri yoktur. Her þeyi
yoktan vareden, her þeyi
yok edebilecek güçte
olandýr. O, kâinatta
düzenler kurmuþtur.
Bütün maddeler ve varlýklar O'nun kurduðu
düzen içinde, kendilerine
verilen görevi veya emri
aynen uygularlar.
Dünyamýz, Güneþ, yýldýzlar, galaksiler, tüm
kâinat O'nun koyduðu
kanunlara uyarak hareket
etmekte, dönmektedir.
Ýnsan dýþýndaki canlýlarda
küçük bir baðýmsýzlýk
vardýr, onlar da çizilen
çerçeve içinde içgüdüsel
davranýþlarla yaþamlarýný
sürdürmektedirler.
Ýnsana gelince, üç yönden baðlý, bir yönden
serbesttir. Serbest olduðu
yön aklý ve aklýna baðlý
hür iradesidir. Ýnsan
aklýný bilgilerle ve tecrübelerle geliþtirdikçe hürriyeti (özgürlüðü) artar.
Aklýn geliþmesinde
düþüncenin, sevginin ve
gönlün yani ruh
yönümüzün de etkisi
büyüktür.
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Yaradanýmýz her þeyi
kendi sevgisinden yaratmýþtýr. Yani, Kendi Sevgi
Enerjisini, maddelerin en
son ve en küçük ünitesi
olan "PARALAUS"
dediðimiz, en küçük biriminin içine koymuþtur.
Böylece o en küçük
birim Allah'ýn Sevgi
Enerjisinden oluþmuþtur.
Öyleyse her þeyin
temelinde, temel yapýsýnda O'nun Sevgi Enerjisi
vardýr. Bu sebepten
Yaradan tüm âlemleri
ve tüm varlýklarý kendi
sevgisinden, severek
yaratmýþtýr. O halde,
evrendeki tüm canlý
ve cansýz varlýklara
Yaradan'ýn sevgisi akýp
gelmektedir. O sevgi
enerjisi, görevini yaptýktan sonra kaynaðýna
dönerken de, tüm varlýklarýn, emre ve düzenlere
uyuþlarýný bildiren sessiz
þükürlerini O'na iletmektedir.
Akýl sahibi olarak
yarattýðý varlýklardan
melekler, biz onlara
"Parlak, Yüce Varlýklar"
diyoruz. Allah'a sevgilerini ve þükürlerini bilinçli olarak sunmaktadýrlar. O Yüce Parlak
Varlýklar, Yaradan'ýn

emrinden kýl kadar dýþarý
çýkmazlar, çýkamazlar,
yaratýlýþtan öyledir.
Görevlerini eksiksiz
yaparlar. Bir tek insana
ve diðer âlemlerdeki
insana benzer varlýklara,
yani geliþmeye açýk bir
akýlla yaratýlmýþ olanlara,
O'nun emrinin dýþýna çýkabilme özgürlüðü tanýnmýþtýr. Evet insan
Yaratýcýsýnýn buyruklarýna uymayabilir. Ama
elbette bunun getireceði
sonuçlara da katlanacaktýr. Yani insan hata yapabilir, ama hatasýnýn
acýsýný da çekerek, doðru
yolu kendi aklýyla bulmak zorundadýr. Ýnsanýn
yolu bu sebepten zordur.
Hata yapacak, hatasýnýn
acýsýný çekerek, o
davranýþýn neden hata
olduðunu anlayacak, yani
acý bir tecrübe (deney)
yaþamýþ olacak, o tecrübe onun aklýný geliþtirecektir. Akýl, deneyerek
elde ettiði bu bilgiyi
etraflýca düþünerek ruhuna benimsetecek. Ruh
yapacaðý yeni deneyde
eski hatayý tekrar
etmeyecek, daha dikkatli,
daha bilgili davranacaktýr. Böylece ruh tecrübeyi
yapacak, akýl o tecrübelerin ürünü olan,
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doðruluðu denenmiþ o
bilgiyi kabul edecek, eski
bilgileriyle karþýlaþtýrarak, vardýðý doðru
sonuçlarý, doðru bilgileri
ruhuna benimsetecektir.
Böylece insan, Ruh Tecrübe - Akýl - Ruh zincirleme etkileþimi ile
yükselecek, hatalardan
tamamen kurtulacaktýr.
Böyle bir yükselme,
tekâmül (evrim) çok
uzun bir zaman alýr þüphesiz. Onun için Yaradan,
insanlara, görevli Parlak
Varlýklar aracýlýðý ile
O'nun deðiþmeyen ana
esaslarýný bildiren bilgiler
göndermiþtir. Bu bilgiler,
son peygambere kadar,
insanlar arasýndan seçilen
görevli elçilere u
vahyedilmiþtir. Görevli
elçiler, aldýklarý bu bilgileri insan kardeþlerine
benimsetebilmek, kabul
ettirebilmek için büyük
uðraþýlar vermiþler,
büyük sýkýntýlara girmiþlerdir. Geldiði devrin
seviyesine ve ihtiyacýna
uygun olan o bilgileri
benimseyen insanlarýn
hýzla yükseldikleri
görülmüþtür. O bilgiler,
onlarý benimseyenleri iyi
insan, doðru insan,

kardeþlerini ve
Yaradan'ýný seven hayýrlý
insan yapmýþtýr.
Yaradan'ýn ana esaslarýna
uygun olan bu bilgiler
insanlara merhaleler
(aþamalar) aldýrmýþtýr.
Zamanla bu bilgiler
insanlarýn elinde bozulmuþ, yeni eklerle, insanlarýn araya sokuþturduklarýyla tanýnmaz hale
gelmiþ ve faydalý olmasý
çok azalmýþtýr. O zaman
Yaradan, yeni bir elçinin
görevlendirilmesini, yeni
devre uygun daha kapsamlý bilgilerin gönderilmesini emretmiþtir.
Böylece ard arda dinler
oluþmuþtur. Bunlarýn
günümüze kadar
yaþayanlarý ortadadýr:
Brahmanizm, Budizm,
Hinduizm, Musevilik,
Hristiyanlýk,
Müslümanlýk. Bunlarýn
her birisi zamanla çeþitli
mezheplere ve tarikatlara
bölünmüþtür.
BUGÜN ÝNSAN
ÞAÞKINDIR
Her din Allah'ý, kendi
tekeline almak istemektedir. "O yalnýz
Musevilerin Allah'ý"
diyenlerin yanýnda, "O

yalnýz Hristiyanlarýn
Allah'ýdýr" diyenler
vardýr. Hristiyanlar
kendilerini daha ayrýcalýklý görmekte: "Allah
öz oðlu olan Hz. Ýsa'yý
Hristiyanlara gönderdi"
demektedirler.
Müslümanlarsa, Hz.
Ýsa'nýn Allah'ýn oðlu
olmadýðýný, O'nun oðlu,
kýzý, karýsý olamayacaðýný söylemekte ve en
son din, en geliþmiþ din
Ýslâm'dýr demektedirler.
"En yüksek bilgiler
bizim dinimizin kitabý
olan Kur'anda'dýr. Ve
Kur'an hiç bozulmadan,
günümüze kadar
gelmiþtir. Elbette O
âlemlerin Rabbidir ama
yalnýz Müslüman olanlarý
korur, yalnýz onlarý cennete koyacaktýr" demektedirler. Halbuki Yaradan
bütün dinlerin, bütün
peygamberlerin, bütün
din kitaplarýnýn sahibidir
ve O, tek Allah'týr. Dinler
insanlarý yükseltmek için
gönderilen bilgilerden
oluþmuþtur.
Yaradan insanlarýn
hangi dinden olduklarýna
bakmaz, hangi insanýn
yükseldiðine, tekâmül
ettiðine, hangi insanýn
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iyi, doðru, çalýþkan, bilgili ve sevgi dolu
olduðuna bakar. Hangi
insan yalandan, ikiyüzlülükten, çýkarcýlýktan
kurtulmuþ, hangisi benliðini, gururunu yenmiþ,
kýzmaktan, kin ve nefret
duymaktan sýyrýlmýþ,
kim gönlünü insan
kardeþlerine ve
Yaradan'ýna sevgiyle
açmýþ bunlara bakar.
Gerçek üstünlük yapýlacaklarý yapmakla,
býrakýlacak, terkedilecek
kötülükleri, eksiklikleri
býrakmakla ve terk
etmekle elde edebilir
çünkü.

saðlýk, güç, her çeþit
imkânlar, onlar için
deðerli olanlardýr.
Onlarýn içinde bazýlarý,
iyi insan, üstün insan
olmayý, gerçek insanlýk
olarak kabul ederler ve
bunu teþvik ederler. Ama
çoðunluk, "iyi insanlýk"
peþinde koþanlarý enayilikle suçluyor. Bu yazýda
bu çeþit insanlardan fazla
söz etmeyeceðim.
Onlarýn doðru yola,
Yaradan'a doðru uzanan
yola girebilmeleri için
yeni bilgilere ihtiyaçlarý
vardýr. Dilerim o bilgileri
bulurlar ve karanlýklara
gitmekten kurtulurlar.

Dine baðlý olanlar
böyle. Hiçbir dine baðlý
olmayanlar ise çok daha
kötü durumdadýrlar.
Nüfus cüzdanlarýnda þu
dinden, bu dinden diye
yazar, ama aslýnda onlar
ne kendi dinlerinin kurallarýný tanýmakta, ne ruhu
tanýmakta, ne ölüm ötesi
hayatý (Ahiret, spatyom
hayatý) kabul etmekte,
hattâ ne de Allah'a inanmaktadýrlar. Onlar için
yegâne deðer, yaþadýklarý
hayat ve bu hayatlarýný
iyi geçirtecek imkânlardýr. Para, mal, mevki,

YARADAN'A SAYGI
ÞARTTIR
Yaradan'a inandýðýný
söyleyenlerin çoðunda,
O'na karþý gerçek saygý
ve sevgi çok azdýr.
Yaradan, bütün konuþmalarýnýn içinde vardýr.
Teþekkürlerinde vardýr:
"Allah'a þükür" derler.
Baþkasýna teþekkür için
de "Allah razý olsun"
derler. Kýzgýnlýklarýnda
vardýr: "Allah belâný
versin" derler.
Dilenmelerinde vardýr:
"Allah ne muradýn varsa

versin!.. Veya Allah
çocuðuna çoluðuna
baðýþlasýn!.." derler.
Küfürlerinde vardýr,
lânetlerinde vardýr:
"Allah seni dünyada
süründürsün, ahirette de
cehennem azabýnýn en
þiddetlisini versin"
"Allahsýz!.." "Cehennem
ol, yýkýl karþýmdan" derler...
Emriniz baþüstüne
þaþkýn kardeþler!..
Herhalde Allah'ý kapýnýzdaki uþaðýnýz sandýnýz.
Siz emredeceksiniz,
Allah da sizin emrinize
göre, sevgisinden yarattýðý ve eþ sevgiyle
sevdiði kullarýna belâlar,
cezalar yaðdýracaktýr
öyle mi? O sizin uþaðýnýz
deðildir. O sizin deðil,
aslýnda siz O'nun emrine
tabisiniz. Siz O'nun emirlerine uymak zorundasýnýz. O sizin
Cehennem Zebaniniz hiç
deðildir. Siz "At þu keratayý cehenneme" diyeceksiniz, O da sizin
emrinize uyarak insanlarý
cehennemde kebap
yapacak. Bu tarz sözler,
bu tarz düþünceler, zavallý, bilgisiz insanlarýn
hezeyanlarýndan, sayýkla-
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malarýndan baþka nedir?
Allah'la bu kadar laubali
olmak, bu derece
saygýsýz olmak gerçekten
çok ayýp ve günâhtýr.
Bu þaþkýnlýðýn temelinde, þüphesiz O'nu iyi
tanýmamak, O'nu
karþýlýksýz sevmemek,
O'na duyulmasý gereken
büyük saygýyý duymamak yatar. Bu þaþkýnlýðýn
temelinde ise, Allah'ý yalnýz kendi malý saymak,
yalnýz kendi dininin
Allah'ý sanmak, yalnýz
kendi isteklerini gerçekleþtiren olarak görmek
yatmaktadýr. O'nu, en
yakýný, can dostu olarak
benimsemek elbette
güzeldir. Ama O'nun
yalnýz kendinin deðil,
tüm insanlarýn Rabbi
olduðunu hiç unutmamak
þartýyla. O'ndan hiç bir
kulu için belâ veya ceza
dilenmez. Çünkü aslýnda
o belâ ve ceza daðýtýcýsý
deðildir, insanlarýn baþýna gelen sýkýntýlar veya
belâlar, kendi kötülüklerinin veya yanlýþlarýn
kendilerine dönmesidir.
Yani herkes ne ekerse
onu biçer. Bu deðiþmez
bir ilâhî kanundur. Ýyilik
yapan iyilik bulur,

kötülük yapan da kötülük
bulur. Yani kötülüðü Allah veriyor deðil, o kendisi çaðýrýyor. Ýyiliði de,
yaptýðý iyiliklerle kendisi
hak ediyor. O elbette büyük baðýþlayýcý ve büyük
eðitici olarak, bazen
cezalarý baðýþlýyor veya
erteliyor. Ama ancak,
insan hatasýný görmüþse,
ondan çok piþman olmuþsa, bir daha yapmayacaðýna kesin söz veriyorsa olur bu. Yoksa kötülüðü yapmakta devam
et, sonra "Allah baðýþlar"
diyerek, kendini ele
alma. Olmaz öyle þey.
O'nu iyi tanýmak, her
yönüyle tanýmak ve
sevmek gerekir. Tam
tanýmadan gerçek ve
büyük sevmek olamaz,
zaten O'nun bizden bir
þey almaya hiç ihtiyacý
yoktur. Her þeyimizi
veren O'dur çünkü. O,
yalnýzca arýnmýþ gönlümüzden gelecek temiz
ve gerçek sevgiyi, saygýlý
sevgiyi ister. Bir de,
bizim yükselmemizi,
arýnmamýzý ve insan
kardeþlerimizle birliðe
ulaþmamýzý ister. Ama bu
isteði yine bizim
hayrýmýzadýr. O bizi

sevdiði için yükseldiðimizi gördükçe
mutlu olur. "Ve O'na olan
borcumuzu birbirimize
iyi yaptýklarýmýzla ve iyi
verdiklerimizle öderiz."
O'na, samimiyetimizin
ifadesi olarak, "Rabb'im"
derken, âlemlerin Rabbi
olduðunu hiç unutmamamýz, kendi tekelimizde gibi görmememiz
gerekir. O hepimizin
"Rabbi"dir Tüm insanlarýn, tüm varlýklarýn,
tüm evrenin (Kâinatýn)
Rabbidir, O...
O'nun önünde küçüklüðümüzü bilerek
eðilmemiz, saygýmýzý,
sevgimizi ve þükrümüzü
küçülerek, saygýyla sunmamýz gerekir. O'ndan
bir þey dilerken, "Þunu
yap!.." "Bunu ver!.." diyerek emreder gibi söylenmez. O Bizi Sevgisinden Vareden'den bir þey
isterken, yani dua
ederken, saygýyla ve
küçülerek: "Yaradaným,
yüceler yücesi Rabbim,
þöyle bir derdim veya
þöyle bir sýkýntým var.
Senden yardým diliyorum, lütfen rica ediyorum. Sana sýðýndým,
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Hayrýna sýðýndým, yanlýþ
yapýyorsam beni baðýþla.
Takdir ve karar senindir,
Yüce Yaradaným... "
demek en güzelidir. Ýstediðiniz, dilediðiniz þey,
sizin hayrýnýza ise, yükselmenize katkýda bulunacaksa mutlaka olur.
Duaný veya dileðiniz
hayrýnýza deðilse, sizi
geriletecekse, sizi pasifliðe, tembelliðe itecekse
olmaz. Her þeyi Allah'tan
isteyecekseniz, her þeyi
sizin adýnýza O yapacaksa size neden akýl verilmiþ?! Neden sizin
çabanýzý, gayretinizi,
bilginizi, sevginizi artýrmanýz istenmiþ?! Bizim
yapacaklarýmýzý biz
yaparsak, kazanacaklarýmýz bizim çabamýzla,
her sýkýntýya göðüs gererek olursa, onlar bizim
gerçek malýmýz olur.
Bazý güçler, bilgiler
veya maddi þeyler bize
hediye olarak verilse,
onlar asla bizim öz
malýmýz olamaz. Bir
uçtan gelir, bir uçtan
gider. Bunun açýk örneði,
hiç çalýþmamýþ, çaba harcamamýþ bir insana
büyük bir miras kalýverince, tüm malý, mülkü,
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parayý savurur, kýsa
sürede harcar bitirir.
Onlarý üretme, büyütme
yoluna gidemez. Onlara
"Mirasyedi" derler bilirsiniz. Bolca harcarlar, saða sola savururlar, sonra
sefalete sürüklenirler.
O, bizim yükselmemizi, üstün insan olmamýzý
istiyor. Öyleyse biz
O'nun bizden istediklerini en iyi þekilde yapmak
için bütün varlýðýmýzla
çabada olacaðýz. Kendi
yapmamýz gerekenleri
baþkalarýndan, hele
Yaradan'dan asla istemeyeceðiz. Tembellik,
gayretsizlik asla
affedilmez.
Tekâmülümüz yalnýz
kendi çabamýzla olur.
Her çeþit kazancýmýz
kendi çabamýzla olur.
O, Dünyayý ve buradaki tüm þartlarý insanlara
iyi bir tekâmül ortamý
olsun diye yaratmýþ,
görevli kullarýna hazýrlatmýþtýr. Bizim bu büyük
lütfu iyice anlayarak ve
O'na gönülden þükrederek dünya tekâmülünü
en iyi þekilde tamamlamamýz gerekir. Ve O
yüceler yücesine saygýyla

söz vermemiz gerekmektedir. Demeliyiz ki:
"Yüce Varedenimiz,
Yüce Sevgilimiz, en
güzel tekâmül ortamý
olarak hazýrladýðýn
Dünya'mýzda hem ben en
iyi þekilde yükseleceðim,
üstün insan olacaðým,
hem de tüm insan kardeþlerimin yükselmelerine katkýda bulunacaðým.
Dünyanýn kirlenmesine,
bozulmasýna, doðal dengelerin yýkýlmasýna yol
açacak yanlýþlara engel
olmaya çalýþacaðým.
Aþýrý üreyerek, dünyanýn
imkânlarýnýn kýsa sürede
tüketilmesine engel
olmaya çalýþacaðým.
Dünyanýn bizden sonra
gelecek nesillere, tekrar
geleceksek yine bize, iyi
bir ortam olarak
kalmasýný saðlayacaðým.
Bu yönlerde ömür boyu
çaba içinde olacaðým.
Sana saygýlarýmý, sevgilerimi ve sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. "
Bunlarý, böylece
gönülden söyleyebildiðiniz anda, gönlünüzdeki hafifliðe ve
sevince bir bakýnýz. Ne
büyüktür, ne derindir...

SEVGÝ DÜNYASI
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 55

Hüzün Yýlýnda
En Büyük Ödül!..
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

CEBRAÝL ÝLE BÝRLÝKTE
RABBE YOLCULUK
Her zor anýnda ona yardým ve destek
saðlayan sevgili karýsý Hatice'nin ve
Mekke Reisi amcasý Ebu Talip'in peþ
peþe ölmesi, peygamberi can evinden
vurmuþtu. Hemen arkasýndan Taif'den

kan-revan içinde kovulmasý, o hüzün
yýlýnýn acýsýna yeni bir acý eklemiþti.
Ýmdadýna yetiþecek, her zamanki gibi
yine Yüce Rabbi olacaktý. Hem de
dünyada bir insanýn yaþayabileceði en
muhteþem, en akýl almaz bir olayla,
ödüllerin en büyüðü ile!.. Öyle bir ödül
ki, geceleyin önce yüce melek Cebrail
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tarafýndan kalbi ve gönlü yýkanýyor.
Sonra onun kýlavuzluðu ve yol göstermesi ile Mekke ile Kudüs arasýndaki bir
aylýk yolu çabucak aþýyorlar ve daha
sonra da bir uzay aracýyla olsa gerek iç
içe evrenleri aþýp 7 göðü birlikte
dolaþýyorlar. 7 göðün sýnýrýna, Sidretü'l
Münteha'ya varýnca ise Cebrail: "Benim
iznim buraya kadar" diyor ve
Peygamberi Âlemlerin Rabbi'nin
hüküm ve kabul yeri olan Arþ-ý âlâya
tek baþýna gönderiyor. Rabbinden
öðrenmesi gereken yüce gerçekleri
aldýktan sonra Cebrail'le ayrýldýðý yerde
buluþup birlikte tekrar Mekke'ye dönüyorlar.
Bir tek geceye sýðdýrýlýveren bu
emsâlsiz Miraç olayýný, hiç vakit
geçirmeden hemen sabahýnda yakýnlarýna anlatmaya baþlayan Hz. Muhammed'i, "Aman bunu baþkalarýyla paylaþma" diye uyarýyorlar. Onlarý, "Hem de
bütün Mekkelilerle paylaþacaðým" diye
cevaplýyor ve paylaþýyor da.
Putperestlerin arayýp bulamadýklarý
bir büyük fýrsat bu. Yýldýrým hýzýyla
kulaktan kulaða alaylar ve kahkahalarla
anlatýlýyor da anlatýlýyor. Peygamber
onlara Kudüs yolu boyunca gördüðü
Mekkeliler'in deve kervanlarýna ait çok
detaylý bilgiler veriyor ama dinleyen
kim?!.. Bazý inançlý kimseleri bile
yoldan çýkaran bu serüven Ebubekir'e
de yetiþtirilince cevabý tek bir cümle
oluyor: "Muhammed söylemiþse doðrudur." Ve o zamandan sonra Peygamber
onu "sýddýyk" diye anmaya baþlýyor.
Düþünebiliyor musunuz, 1400 yýl
önce Arabistan'ýn ortasýndayýz! Ne fizik
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ne astronomi ne kuantum bilgileri var
ortalýkta. En azýndan ýþýk hýzýnýn 1
saniyede Dünyayý 7.5 defa dolaþacaðýný
bilseler, belki de Cebrail ile bu hýza
ulaþýp aþýlmaz yollarý aþtýlar diyecekler.
Ufolar'dan parapsikolojik bilgilerden,
apor, tayyý mekân, astral seyahat ve bizlerin Uzay Yolu dizilerinde seyrettiðimiz ýþýnlanma olaylarýndan da
haberleri yok kuþkusuz. Peygamber ne
söylerse söylesin, "hayallerini gerçek
mi sanýyor, rahatsýzlandý mý acaba" diye
düþünüyor bazý sevenleri bile!..
Ne var ki, gençliðinde tek bir þiiri bile
olmayan
Peygamberin,
vahiyle
muhteþem bir edebiyat ve hikmetli
sözlerle getirdiði bilgilere; âlemleri
yaratan yüce Rabbin gücüne ve
kudretine inanan Ebubekir gibi gerçek
müslümanlar yollarýndan bir milim sapmýyorlar. Ama imaný henüz gönüllerine
inmemiþ olanlar için tam bir sýnav oluyor Peygamberin Miraç olayý.
HADÝSLERDE
BÝRBÝRÝNÝ TUTMAYAN
ÝFADELER
Birazdan Kuran'dan Miraç âyetlerini
aktaracaðým. Ama hadislere genel bilgiler dýþýnda hemen hiç deðinmeyeceðim. Kitaplar bunlarla sayfalar boyu
dopdolu. Peygamber'den 250 yýl kadar
sonra derlenip toplanmýþ Hadis kitaplarýnda bu çok detaylý bilgiler, nesilden
nesile nasýl dosdoðru aktarýlmýþ olabilir
ki?!.. Miraçta yaþananlar hakkýnda birbirini tutmayan ifadelerin yanýsýra,
zaman zaman Peygamber Allah ile yüz
yüze görüþtü gibi Kuran'a aykýrý sözler
bile var. Ayrýca o kadar uzun anlatýmlar,
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süslemeler ve eklemeler var ki…
Örneðin 50 vakit diye emredilmiþ
namazýn 5 vakte indirilmesi için
Peygamberin Yaradan'a tekrar tekrar
gidiþ geliþleri gibi aklýmýza sýðmayan
anlatýmlarla dolu hadisler.
Miraç olayýnýn oluþ tarihiyle ilgili birbirini tutmayan hadisler de var.
Hicretten hemen önceki iki yýlda
Peygamberin hac mevsimlerinde
Medinelilerle uzun görüþme ve anlaþmalarý oldu. Böylece Medine adým
adým müslümanlaþmaya baþladý. Eðer
Miraç bu yýllarda gerçekleþip ilan
edilseydi, inanca yeni adým atmýþ
Medinelileri
kim
müslümanlýða
ýsýndýrabilirdi? Mekke'deki inançlý
Müslümanlarý bile yoldan çýkaran bu
anlatýmlar Medinelilere neler yapmazdý? Ýnanç daha doðmadan ölmeye
mahkûm edilmez miydi?
Bu nedenle en zor yýlýnda
Peygamberin desteklenmesi, hem de
geçen zaman içinde eski olaylarýn küllenip üstünün örtülmesi için Miracýn
hicretten 4 yýl önceki hüzün yýlýnda
gerçekleþtiði kanýsýndayým. Bir gece
içinde olup biten Kudüs seyahati ve
Miraç ile ilgili Kuran âyetlerini
inceledikten sonra Bizim Celselerimiz'den aktaracaðým bilgiler zihinlerimizi daha da çok aydýnlatacaktýr.
MÝRAÇLA ÝLGÝLÝ ÂYETLER
** Kulunu âyetlerimizden (doða
kanunlarýndan) bir bölümünü kendisine
gösterelim diye bir gece, Mescidi
Haram'dan, çevresini kutsal kýldýðýmýz
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Mescidi Aksa'ya götüren (Allah) her
türlü eksiklikten uzaktýr. Þüphesiz O her
þeyi iþiten, her þeyi bilendir. ( 17/1)
** Arkadaþýnýz ne sapýttý ne de azýttý.
O keyif arzusuna göre konuþmaz. O,
kendisine vahyedilenden baþka bir þey
deðildir. Ona bunu müthiþ kuvvetleri
olan biri (Cebrail) öðretti; üstün akla
sahip (olan melek). Doðruldu (gerçek
melek þeklinde göründü), kendisi yüksek
ufukta iken. ( 53/2-7)
** Onun gözü ile gördüðünü gönül
yalanlamadý. Onun gördüðü üzerinde
onunla tartýþýyor musunuz? Andolsun
onu bir kez daha gördü Sidretü'l
Müntehada, ki barýnýlacak cennet onun
yanýndadýr. Sidreyi kaplayan kaplamýþtý
(onu kaplayan þeyin içyüzünü akýllar
anlayamaz). (Muhammedin) gözü þaþmadý ve sýnýrý aþmadý. Andolsun
Rabbinin âyetlerinden en büyüðünü
gördü. (53/11-18)
Mekke'den Kudüs'e olan seyahatlerinde ziyaret ettikleri Mescidi Aksa,
Romalýlar tarafýndan Ýsa'dan 70 yýl
sonra yýkýlýp tek duvarý kalan Süleyman
Mabedi ve çevresindeki kutsal yerlerdi.
Sonradan Müslümanlar tarafýndan inþa
edilip Mescidi Aksa diye isimlendirilen
þimdiki mabed deðildi.
Miraçta Hz. Muhammed'e yol
gösteren Cebrail esas kendi þeklinde
olmayýp bir insan kýlýðýndaydý. Hira
maðarasýnda ilk karþýlaþtýðýnda iken de
öyle idi. Peygamberliðinin ileriki yýllarýnda halk arasýna insan kýlýðýna
bürünüp Peygambere sorular yönelttiði
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bile olmuþtu birkaç defa. Hira
maðarasýnda kendisine Peygamberlik
görevini bildirip ayrýldýktan hemen
sonra, Hz. Muhammed kendine gelip
dýþarý çýktýðýnda ikinci bir þok
yaþamýþtý. Çünkü ufku boydan boya
kaplayan Cebrail þimdi esas kýlýðýyla
görünmüþtü ona. Miraçta Sidretü'l
Müntehada Cebrail'i insan kýlýðýnda
býrakmýþ kendisi Yaradan'ýn yanýna tek
baþýna vardýðýnda Rabbinden o zamana
kadar sadece sabah ve akþam kýldýklarý
namazýn tamamýný almýþtý. Ve belki de
nice sýrlar öðrenmiþti Yaradanýn'dan.
Dönüþünde yine o en uç noktaya
vardýðýnda Cebrail'i ikinci defa esas
kýlýðýnda ikinci defa görmüþtü.
Ancak Kuran'da Miraçta yaþananlar
konusunda daha fazla bir bilgi yok.
Onlarý hadislerden öðreniyoruz. Önceki peygamberlerle buluþup görüþmeleri,
Sidreyi kaplayan akýl almaz boyutlardaki aðacý görmesi, cennet ve cehennemdeki gözlemleri hadislerde detaylý
olarak anlatýlýyor. Cehennem sakinlerine azap getirdiði için, lânetlenmiþ diye
anýlan aðacý ise Ýsra suresi 60. âyetten
öðreniyoruz.
Aslýnda bütün bunlarý yaþayan bir
peygamberin anlatacaðý neler neler
vardýr. Ama hangi kelimeler, hangi lisan
bunlarý anlatmaya yeterli ve hangi
yeryüzü insaný bunu kavramaya
yetenekli? Rabbinin âyetleri yani
kudreti ile yarattýðý bu varlýk âlemi
Peygambere yaþatýlarak gösteriliyor.
Peygamberde bunlarý sindirecek ruh
yüceliði olduðundan, gözüyle görüp
aklý ile yorumladýklarýný, gönlüyle de
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onayladýðý Kuran'da birçok âyette
övgüyle dile getiriliyor.
MÝRAÇLA DOLAYLI OLARAK
ÝLGÝLÝ ÂYETLER
** Ey cinler ve insanlar topluluðu
göklerin ve yerin sýnýrlarýndan geçip
gitmeye gücünüz yeterse, geçip gidin
ancak kudretle geçebilirsiniz. (55/33)
Bu âyetten âlemlerin Rabbinden bir
güç, bir kudret almadan Dünyanýn da
içinde olduðu evrenin ve 7 göðün sýnýrlarýný aþýp geçemeyeceðimizi anlýyorum. Çaðýmýzýn fizik ve astronomi bilgileri ýþýðýnda bu âyeti yorumlarsak
aslýnda içinde çok büyük bir müjde
görürüz. Çünkü iç içe evrenleri de 7
göðü de aþýp geçebilmek için ýþýk
hýzýnýn çok çok üstünde bir hýzýmýzýn
olmasý gerekir. Âyette Yaradan'dan
öðrenebileceðimiz bir kudretle geçebilirsiniz dendiðine göre Allahýn
kanununda çok büyük hýzlara eriþebilme imkânýmýzýn mevcut olduðu
ortaya konmaktadýr.
** (Saba melikesi Belkýs'ýn elçisi gittikten sonra Süleyman peygamber
danýþmanlarýný topladý)
"Ey ileri gelenler" dedi "onlar bana
boyun eðip gelmeden önce hanginiz
bana onun tahtýný getirebilir?"
Cinlerden bir ifrit: "Ben onu sana sen
yerinden kalkmadan getiririm. Þüphesiz
ben bunu yapabilecek güçteyim, güvenilirim" dedi. Yanýnda kitaptan bir ilim
bulunan kimse de: "Ben onu sana
gözünü kýrpmadan getiririm" dedi.
(Süleyman) tahtý yanýnda yerleþmiþ
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görünce: "Bu Rabbimin ihsan ve
ikramýndandýr. Þükür mü edeceðim
yoksa nankörlük mü edeceðim diye beni
sýnamak istiyor" dedi. (27/38-40)
Bu âyetlerden âlemlerin Rabbinin nice
güçleri ve kudretlerini bazý kullarýyla
paylaþtýðýný anlamaktayýz. Melike'nin
koskoca tahtýnýn Yemen'den Kudüs'e
göz açýp kapayýncaya kadar bir anda
getirilivermesi, Mekke'den Kudüs'e bir
gece içinde gitmenin de imkân
dahilinde olduðunu bizlere kanýtlamaktadýr. Parapsikolojik olaylarý incelemiþ
olanlar apor gibi, ýþýnlanma gibi yer ve
zamaný olaðanüstü bir güçle aþmanýn
Tanrý'nýn kanunlarý içinde yer aldýðýný
deneysel olarak bilirler. Nitekim
1882'de Londra'da bilimsel uzmanlýðýn
deðiþik alanlarýnda zirvelerde dolaþanlar ruhsal araþtýrmalar için dernekler
kurup yýllar boyunca nice parapsikolojik deneyler yapýp, yayýnlayýp bu olaylarýn doðru olduðunu onayladýlar.
** Allah bir insanla vahiyle veya bir
perde arkasýndan, ya da bir elçi (melek)
gönderip izniyle ona dilediðini vahiy
ettirmesi dýþýnda baþka bir yolla konuþmaz. (42/51)
Bu âyette hiçbir insanýn Yaradan ile
yüz yüze konuþmadýðý çok açýk ortaya
konuyor.
BÝZÝM CELSELERÝMÝZ'DEN
MÝRAÇLA ÝLGÝLÝ ALINTILAR
Bazý peygamberlerin O'nun yanýna
varýp yüz yüze deðil, bir perde arkasýndan O'nunla görüþmeleri olmuþtur tarih
boyunca. Bizim Celselerimiz'de bunlar-
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dan birkaçýnýn O'nun yanýna vardýklarýnda aldýklarý mesajlar dile getirilmiþtir. Konumuz bu mesajlar
olmadýðýndan sadece hangi yerlerden
geçerek O'na ulaþýldýðýyla ilgili bir tek
alýntý yapacaðým.
Biliyorsunuz Kuran'da Nisa suresi
157. âyette çarmýhta ölenin Hz. Ýsa
olmayýp bir benzerinin olduðu anlatýlýr.
158. âyette Hz. Ýsa'nýn Allah tarafýndan
kendisine yükseltildiði, 159. âyette ise
onun tekrar aramýza geleceðinden söz
edilir. Hz. Ýsa'nýn Yaradan'a yükseliþinde Sidretü'l Münteha'dan, yani
varlýk âleminin en son noktasýndan nasýl
geçtiði þöyle anlatýlýr:
“O gülyüzlülerden biri, birgün, þimdi
sizin üzerinde rahatça dolaþtýðýnýz
yerde iþi bitince yola çýktý kendisini
Sevgisinden Vareden, O Eriþilmez
Olan'ýn yanýna doðru... Yedi yerden
geçti, yedi rengi aþtý, sizin hayrýnýza, O
Eriþilmez Olan'a ulaþtý.”
Miraçla ilgili bir baþka alýntý:
“Ýnsan, beden, mutlak yýkanacaktýr,
O'nun öz ýþýðýndan, O'nun yanýna varmadan.. Çünkü siz buradan O'na,
ancak sevgi götürebilirsiniz... Kötülük,
çirkinlik, yaramazlýk burada kalacaktýr. Kir ve yýkanmamýþ olan, O'nun
yanýna varamayacaðýndan, kirliyseniz,
kiriniz sizi mutlak geri alacaktýr, tekrar
yýkanýp varabilmeniz için. Ýnsan,
Kýrmýzýyý ve Yeþili ve onun gerçek
hayrýný biliyorsa, O'nun ýþýðý ile yýkanabilmesini öðrenmiþ demektir. O sizi
temizliðinizle ve götüreceðiniz sevgi ile
bekliyor.”
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Celsede onun yanýna varmadan
bedenin de O'nun öz ýþýðýyla
yýkanacaðýndan söz ediliyor. Yani Miraç
sadece ruhsal bir yükseliþ deðil
bedensel olarak da O'nun yanýna varmaktýr. Cebrail'in Miraca çýkmadan
önce Hz. Muhammed'in kalbini ve gönlünü yýkamasý da bu nedenle olsa gerek.
IÞIK HIZI
KAPLUMBAÐA HIZI GÝBÝ
Ufolar'ýn Dünyamýzý ziyaretleri, ya da
ilerde insanlarýn uzayda nereye kadar
varabilecekleri konusunda þu anda bilim
adamlarý çok karamsarlar. Saniyede
Dünyamýzý 7.5 defa dolaþan ýþýk hýzýna
bile ulaþsak en yakýn yýldýza 3,5 yýlda
varabiliriz.
Ýçinde
olduðumuz
Samanyolu Galaksisini ýþýk
hýzýyla bir uçtan bir uca ancak
100.000 yýlda aþabiliriz. Ve
böyle milyarlarca galaksi var
evrenimizde.
Neredeyse
Güneþ Sistemine hapsedilmiþ
gibiyiz. Bunlarýn ýþýðýnda
Miraç olayý nasýl gerçekleþmiþ olabilir ki diye kuþkulanan bilim adamlarýna haksýz
diyebilir miyiz?
Bizim Celselerimizde bu
konuda çok büyük bir müjde
var. Çünkü en küçük olanýn
yani tüm maddelerin temelini
teþkil eden zerrelerin, atomun
içindeki elektronlarýn bile
milyonlarca daha küçüðü
olduðu ifade edildikten sonra, zerrelerin hýzý yanýnda ýþýk
hýzýnýn âlemlerde kaplumbaða hýzý gibi kalacaðý
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bildirilmektedir. Bu durumda maddeye
onu oluþturan zerrelerin hýzýný
kazandýrabilirsek aþýlmaz yollar aþýlýr.
Miraç ile O'nun yanýna bile varýlabilir.
Kuþkusuz ki bu ancak O'nun
kudretinden bir bilgi ile Cebrail gibi
yüce meleklerin kýlavuzluðu ile olabilir.
Ve son olarak Bizim Celselerimiz'den
bir Miraç kandili gecesinde alýnan kýsa
bir mesajý paylaþmak istiyorum. Hz.
Muhammed'in o gece Tanrý sýrlarýndan
ne kadar çok þey aldýðý bize kýsaca þöyle
anlatýlmýþtý:
“Ve biz size birgün her þeyin o
gecenin içinde olduðunu söylemiþtik
ya… Ýþte öyledir gerçekten. O'nun
yanýna, katýna varan gülyüzlü, her þeyi
o gecenin içinde almýþtýr.”
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Yöntemli Düþünce Ýçin Adres:

DESCARTES
Güngör Özyiðit, Psikolog

"Ýnsan ruhu tanrýsal bir þeylere sahiptir" Descartes

Yeniçað akýlcýlýðýnýn ve modern felsefenin kurucusu olan Fransýz Descartes, ayný
zamanda büyük bir matematikçidir. Cebrin geometriye uygulanmasý demek olan
analitik geometriyi o kurmuþtur.

SEVGÝ DÜNYASI

Ona göre gerçeðe varmanýn yolu matematiðin yöntemidir. Bu da analiz ve senteze dayanýr. Analiz, matematiðin konularý
olan sayýlarý son elemanlarýna kadar
bölmek, sentez ise sonra bunlarý yeniden
birleþtirmekdir. O nedenle matematik bilgi,
açýk ve seçiktir. Ve o yüzden matematik
yöntemi ile apaçýk bilgilere ulaþýlýr. Apaçýk
bilgilerden mantýk yoluyla baþka
hakikatlere varýlabilir. Ona göre üç türlü
fikir vardýr:
1. Yaradýlýþtan varolan fikir
2. Dýþtan durumlar yoluyla gelen fikirler
3. Zihnin kendi içinde türettiði fikirler.
Descartes'e göre bilgi edinme yolunda
zihnin iki temel iþlevi vardýr: Sezgi ve
tümdengelim. Tümevarým olarak koyduðu
saymayý da yardýmcý yöntem olarak
benimser.
DÜÞÜNÜYORUM,
ÖYLEYSE VARIM
Sezgi; bir anlýk bir kavrayýþ içinde
apaçýk, kesin bilgiye ulaþýr. Bu bilgiden
matematik çýkarým yoluyla yeni bilgilere
götüren tümdengelimdir.
Descartes, kuþkudan yola çýkar. Kuþkuyu
gerçeðe varmada araç olarak kullanýr.
Felsefesini saðlam bir temele oturtmak
için, kuþku duyabileceði her þeyden kuþkulanýr. Ama kuþkulanmýþ olduðundan kuþku
duymaz. Kuþkulanmanýn bir yerde aklý
çalýþtýrmak ve düþünmek olduðunu anlar.
Böylece kuþkulanan, düþünen bir "Ben"
olduðu gerçeðini apaçýk bir þekilde kavrar.
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Ve bunu formüle eder: "Düþünüyorum;
öyleyse varým = Cogito ergo sum."
Descartes'e göre bu önerme apaçýk bir bilgidir ve bütün diðer bilgiler bundan
çýkarýlabilir. Sonra da bu önermeden
Tanrý'nýn varlýðýný türetir. Çünkü bizde
varolan Tanrý kavramý, duyularýmýzla
algýladýðýmýz nesnelerden bize gelmiþ olamaz Zira Tanrý, sonsuz, sýnýrsýz, yetkin
(mükemmel) en gerçek varlýktýr. Oysa
algýladýðýmýz nesneler böyle bir yetkinlikte
deðildirler.
Ayrýca biz, kendimiz de sonlu ve
yetkinlikten yoksun olduðumuza göre,
Tanrý kavramý ne nesnelerden ne de bizden
doðmuþtur. Öyleyse Tanrý varolduðu için,
bizim ruhumuzda da Tanrý kavramý vardýr.
Doðuþtan varolan fikirler Tanrý fikrinden
baþka aritmetiðin sayýlarý, geometrinin
çizimleri, mantýðýn ve metafiziðin kavramlarý için de geçerlidir.
Biz kendimizin nedeni deðiliz, nedenimiz Tanrý'dýr. Tanrý'nýn varlýðý ben'le
görünür ama ben'in varlýðýný da, nesneler
dünyasýnýn varlýðýný da saðlayan O'dur. Bu
dünyada her þey sýnýrlý ve eksiklidir.
Sýnýrsýzlýk ve eksiksizlik sadece Tanrý'ya
özgüdür.
Böylece doðru bilgi edinme gücü olan,
kuþkulanan ve düþünen ben'in Tanrý temeline dayandýðý görülür. Bu deðiþmez ve
sarsýlmaz temel doðru bilginin de sarsýlmaz kaynaðý olarak vardýr. Demek ki
doðru bilginin doðuþ yeri ben'de olsa da,
bu ben sýnýrsýz ve tam yetkin bir temele
oturtulmadýkça bilgilerin doðruluðuna

16
güvenilemez. ("Bilgi O'ndadýr ve O'dur
onu sizde vareden" Bizim Celselerimiz)
Tanrý'yý düþüncelerimizde arayabiliriz.
Ne var ki, O'nu bize bulduran içimizdeki
doðal ýþýk'týr Descartes'a göre. Doðruyu
aydýnlýkta gösteren bir ýþýk gibidir o.
Tanrýsal kaynaklý aklýmýzýn kavrayabilme
gücüdür. Ona keskinleþmiþ akýl diyebiliriz.
Tanrý'nýn bize verdiði bir yetidir. Aklýn en
incelmiþ yanýdýr. (Akýlla bir olmuþ gönül
de denebilir.)
Üçüncü aþamada Descartes, dýþ
dünyanýn, nesnelerin varlýðýný kanýtlar.
Yine ruhumuzda bir dýþ dünya fikri vardýr.
Tanrý yetkin bir varlýk olarak bizi kandýrmýþ olamayacaðýndan, bizdeki bu kavrama
karþýlýk olarak da bir dýþ dünya vardýr.
DOÐRU DÜÞÜNMENÝN ÝLKELERÝ
Descartes yeniçað insanýna kuþkulanýp
düþünmesini, aklýný kullanma cesaretini
göstermesini önerir. Ve akýlcý yolu izleyerek, matematiðin tümdengelim yöntemini uygulayarak bir gerçekten diðer gerçekleri türetir. Onun tek baþýna arayýp bulduðu
ve bize sunduðu yöntemin genel ilkeleri
þunlar:
1. Apaçýklýk Kuralý: Doðruluðunu apaçýk
bilmediðim hiç bir þeyi doðru bellememek.
2. Analiz Kuralý: Güçlükleri yenmek için
bütünü parçalara ayýrmak
3. Sentez Kuralý: Aklý düzenli bir þekilde
iþleterek, yalýn gerçeklerden baþlayýp,
derece derece daha bileþik bilgilere varmak.
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4. Kontrol Kuralý: Hiç bir þeyi unutup es
geçmediðine emin olmak için saymak,
kontrol etmek. Bir þekilde parçalardan
bütüne giderek tümevarým uygulamak.
Descartes'ýn yeniçað insanýna önerdiði,
güvenceli yeni düþünme biçimi bu. Onu, o
çaðda þaha kalkan bilimsel devrimin bir
filozofu olarak nitelemek gerekir.
FELSEFEYE YÖNELÝK BÝR YAÞAM
Hegel'in "Modern felsefenin kurucusu"
dediði, Leibniz'in "Hep söylerim,
Descartes'çý felsefe doðru bilgiye geçiþ
yeridir; bu yerden geçmeden doðruya varmak zordur" diye övdüðü Descartes
1596'da Fransa'nýn La Haye þehrinde
doðar. Bir yýl sonra annesi ölür. Zayýf ve
hastalýklý bir çocukluk geçirir. Yirmi yaþýna kadar kuru öksürük yakasýný býrakmaz.
Onu o zaman gören doktorlar genç yaþýnda
öleceðini öngörürler. Bedeni hastalýklý
olmasýna karþýn, zihni zehir gibi çalýþýr.
Çocukken her þeyi nedenini, niçinini sormasýndan dolayý babasý onu "Küçük filozof" diye çaðýrýr. 12 yaþýnda Cizvit
Kolejine verilir. Orada Yunanca, Latince,
fen dersleri ve felsefe öðrenir.
"Yunanca ve Latince bilmek iyi ve
saygýn bir hüner, bunda kuþku yok ama
ikisi de zahmetli" der. Ancak klasik
metinleri anlamak için, okulda öðretilen
dillerin gerekli olduðunu belirtir. Ve "iyi
kitaplarý okumanýn geçmiþ yüzyýllarýn en
seçkin insanlarýyla sohbet etmeye benzediðini" söyler. Felsefe hakkýndaki yorumu da þudur: "Felsefe her þey hakkýnda
akla uygun konuþmanýn ve daha az oku-
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muþlarý kendine hayran býrakmanýn yolunu
gösterir."

bilgileri yýkmak yeniden kurmak zorundadýr."

Daha sonralarý Hukuk okur. Onu da yarýda býrakýr. Varlýklý bir aileden oluþu, ona
yaþamýna istediði gibi yön verme olanaðýný
sunar. Okulda öðretilenler konusunda
karamsardýr: "Öðrenim sürecini tamamladýðýmda, kendimi o kadar çok kuþku ve
hatayla alt edilmiþ buldum ki, bilgisizliðimin giderek farkýna varmak dýþýnda,
öðrenimimden hiç bir þey kazanmamýþ
gibiydim."

O, otuzlu yaþlarda o güne dek kendisine
öðretilen ve doðru diye belletilen her þeyden kuþkulanarak hepsini yeniden gözden
geçirir. Ve gerçeði bulana dek kendine
eðreti bir ahlâk taslaðý hazýrlayarak iyi
yaþamak için gereken erdemin geçici
ilkelerini þöylece sýralar:

O da her genç gibi yaþamýnýn bir
evresinde "Yaþamda hangi yoldan gideceðim?" diye sorar kendine. Ve meslekleri
gözden geçirip eleyerek, kendine en uygun
olaný bulmaya çalýþýr: "Bu yaþamda insanlara uygun olan çeþitli meslekleri gözden
geçirmeye ve en iyisini seçip çalýþmaya
karar verdim. Hiç biri bana çekici gelmedi.
Bunun üzerine çoktandýr yaptýðým iþe, yani
ömrümü aklýmý geliþtirmeye adayarak,
kendim için öngördüðüm yöntemi denemeye koyuldum. Yani hakikati keþfetmek
için elimden geldiðince ilerlemeye devam
etmekten daha iyi bir þey yapamayacaðýmý
düþündüm." Öylece yaþamayý felsefe yapmaya eþ tutarak þöyle der: "Eðer insan
felsefe yapmadan yaþamak isterse, bunun
anlamý o kimsenin gözlerini açmayý
düþünmeden kapalý tutmasýdýr."
Filozof olmaya soyunanlarýn da ne
yapmasý gerektiðini belirtir: "Ýlkin gerçekten filozof olmak isteyen kiþi, yaþamýnda
bir kere kendi üstüne katlanmak ve kendi
içinde o zamana kadar benimsenmiþ bütün

1. Dine, yasalara, göreneklere, akýllý
insanlarýn uyguladýklarý aþýrýlýktan uzak,
ölçülere uygun yaþamak
2. Ýþlerimde doðru kanýlara varmak ve
vardýðým kanýlarýn üzerinde titizlikle durmak
3. Düþüncelerimden baþka hiç bir þeyin
elimde olmadýðýný bilerek, dünyanýn
düzeninden çok kendi isteklerimizi
deðiþtirmeye, talihten çok, kendini yenmeye çalýþmak.
4. Yaptýðým iþi baþkalarýnýn yaptýklarý
iþlerle ölçerek deðerlendirmek. Analitik
geometri metoduyla aklýný iþletmenin
yapacaðým en iyi iþ olduðunu bilmek.
Ona göre insan bu kurallara uymakla iyi
yaþamayý baþarmýþ olur. Bunlar insaný beden ve ruh saðlýðý içinde gerçek mutluluða
erdirecek olan bilgeliðe hazýrlar. Çünkü
mutluluk bilgeliktedir. Bilgeliðe ise felsefeye, inceden inceye düþünerek varýlýr.
MUTLULUK YOLU
Ýnsanýn yaþamýnýn amacý mutluluða
ermektir. Mutluluk için, iyi ve doðru yaþamanýn bilgisini edinmek gerekir. Bu bilgi-
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leri bize felsefe verecektir. Descartes,
Bohemya Prensesi Elizabeth'e yazdýðý bir
mektupta, ona odaklanmasý gereken dört
hakikati sýralayarak Seneca'nýn ahlâk
görüþünü özetler.
1. Tanrý her þeyi denetler
2. Ýnsan ruhu beden olmadan da varlýðýný
sürdürür ve bedenden daha soyludur.
3. Uçsuz bucaksýz bir evrende insanlar
küçüklüklerini bilmelidir.
4. Her birimiz farklý kiþiler olsak da,
belli bir kiþinin çýkarlarýný deðil, birer
parçasý olduðumuz bütünün çýkarlarýný
gözetmeliyiz.
ÖZGÜRLÜK ÝKÝLEMÝ
"Felsefenin Ýlkeleri" kitabýnda "Ýrade
özgürlüðümüzün ve razý olma ya da olmama olanaðýmýzýn bulunduðu o kadar açýktýr
ki, bu içimizdeki birinci ve en olaðan
kavramlar arasýnda sayýlmalýdýr" der.
Ancak Prenses Elizabeth'e yazdýðý mektuplardan birinde, Tanrý'nýn her þeyi bilmesi ve önceden belirlemesiyle insanýn özgür
iradesini uzlaþtýramadýðýný itiraf etmek
zorunda kalýr. Diðer yandan özgür olmakla, sýnýrsýz bir isteme gücüne sahip olmakla insanýn bir anlamda Tanrý'ya benzediðini
ileri sürer. Ve özgürlüðü akýl ve bilgiyle
temellendirir.
Temeldeki ya da doruktaki Tanrý, insanýn
bilgisini saðlar. Bu bilgi eksik kalmaya
mahkûm da olsa, ondan sonrasý insanýn
iþidir. Artýk bilginin sorumluluðu ile baþ
baþa olan insandýr. Buna göre insan fikirler
edinecek, fikirlerini apaçýk kýlma çabasý
gösterecektir.
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DÜNYAYI ve KENDÝNÝ OKUMAK
Descartes, gerçeði öðrenme peþinde salt
kitaplara baðýmlý olmak yerine, dünyayý
gezip görerek, yaþayarak öðrenme yolunu
seçer. Ve bu amaçla dünya kitabýný okumak üzere Paris'e gider. Orada
eðlencelerin, oyunlarýn anaforuna kapýlýr.
Atla gezintiler ve eskrim yapar, dans eder,
kumar oynar. Bu arada askerlik hizmetinde
de bulunur. Paris'e iliþkin deneyimlerini þu
þekilde dile getirir: "Paris'in havasý felsefi
fikirleri düþünmek yerine, düþ kurmaya
elveriþlidir. Gezip gördüðü ve bir süre
kaldýðý ülkeler arasýnda Hollanda,
Almanya, Avusturya ve Macaristan vardýr.
O yolculuklardan ve dünyayý
okumaktan sonra artýk kendi benliðini
araþtýrmaya koyulur. Bunun için tam bir
sessizliðe ihtiyacý vardýr. O nedenle
ülkesinin dýþýna, Hollanda'ya geri döner.
Orada tek baþýna, yalnýzlýk kozasý içinde
ruhunun derinliklerine inerek keþiflerde
bulunur.
Onu çalýþmasýndan alýkoyamayacak,
dikkatini daðýtmayacak, sakin bir ortam
oluþturmak için yurt dýþýnda yaþamayý
seçtiðini vurgular: "Laf aramýzda, Paris'in
havasý kadar planlarýma aykýrý gelen baþka
bir þey yok. Çünkü orada ister istemez
dikkatimi daðýtan sayýsýz þey var.
Dilediðim gibi yaþadýðým sürece, her
zaman ülkemin dýþýnda, yakýnlarýmýn,
komþularýmýn beni rahatsýz edemeyecekleri bir bölgede -Kuzey Hollanda'nýn bir
köþesinde- þimdi yaptýðým gibi kalacaðým.
Bu ülkeyi kendi ülkeme tercih etmemin
tek nedeni budur."

SEVGÝ DÜNYASI

Ve þunu da ekler: "Bana öyle geliyor ki
ülkemi býrakmasaydým elde edeceðimden
çok daha büyük bir baþarý elde ettim."
Kendi vatanýnda akrabalarý, dostlarý ile
daha rahat yaþayabilecekken, baþka yerde
yaþamayý seçmesini, insan ýrkýnýn ortak
yararýna katkýda bulunacak çalýþmalarýný
sürdürecek boþ zaman bulmasý ile açýklar.
TUHAF KÝ TUHAF
Descartes'in Hollanda'da yalnýz baþýna
felsefesini oluþturduðu dönemde
zamanýnýn çoðunu okuyarak geçirdiði
düþünülebilir. Fakat kendisi evinde ancak
yarým düzine kitap bulunduðu söyler. O
kitaplarýn da, mektuplaþtýðý çeþitli kiþiler
tarafýndan gönderildiðini, onlarý bile
okuyamayacak kadar meþgul olduðunu
ileri sürer. Baillet bunu onun kendisini
uzun uzun düþünmeye vermesine baðlar.
Descartes'i yakýndan tanýyanlar, onun
fazla kitap okumak istemediðini, zira
matematik kitaplarý dýþýndakileri doðruluktan uzak bulduðunu söylerler.
Yine onun okumaya pek zaman ayýrmadýðý, çok az kitabý olduðu, ölümünden
sonra yapýlan sayýmda bulunan kitaplarýn
çoðunun arkadaþlarýndan gelen armaðanlar
olduðu görülür.
Descartes'in günlük yaþam rutini þöyle:
Her gece 10-12 saat uyur. Sabahlarý geç
kalkar. Uzun süre yatakta kalarak, çalýþmalarýný orada yapar. Varoluþunu düþünmeye ve biraz da yazmaya ayarlanmýþ
gibidir.
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DUYGULARIN DÖKÜMÜ
"Duygular ve Ruh Halleri" Descartes'ýn
son eseridir. Bu kitap onun Kraliçe
Elizabeth ve Ýsveç Kraliçesi Kristina mektuplaþmalarýndan esinlenmiþtir. Ona göre
duygularýn doðasý edilgendir. Yani bir
duygu deneyimi, özneye dýþarýdan bir nesnenin etki etmesi sonucu oluþur. Latince
passio "maruz kalmak", "bir etkinin tesiri
altýnda kalmak" anlamýna gelir. Descartes
için ruhun etkin olduðu durumlar, insanýn
kendi aklý ve iradesiyle yaptýklarýdýr.
Bunun dýþýnda insanda varolan algýlarýn ya
da duygularýn hemen hepsi ruhun edilgen
(pasif) olduðu durumlardýr. Burada yapýlmasý gereken, duygularý iyi alýþkanlýklara
dönüþtürecek þekilde terbiye etmek ve
onlarý aklýn hizmetine sokmaktýr. Ýþte
bilgeliðin asýl iþi de budur; yani baþka
deyiþle insana duygularýna nasýl egemen
olacaðýný öðretmek.
Descartes'e göre altý temel duygu vardýr:
Hayret, sevgi, nefret, arzu, sevinç ve
keder. Hayret; alýþýlmadýk ve bizim için
yeni olan ya da daha önce bildiklerimizden
çok farklý olduðunu düþündüðümüz bir
nesneyle karþýlaþmamýzdýr. Afallama veya
þaþkýnlýktan donakalmak ise aþýrý hayret
halidir.
Sevgi; ruhsal bir heyecandýr Ruhun kendisine uygun gördüðü þeylere kendi
isteðiyle katýlmasýdýr. Sevgi, 'dostane
sevgi' ve 'þehvani sevgi' olarak ikiye
ayrýlýr. Dostane olan bizi sevdiðimiz þeyin
iyiliðini istemeye yönlendirir. Þehvani
olan ise, sevdiðimiz þeyi arzulamamýza,
ona sahip olmaya yönelten bir sevgidir.
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Nefrete gelince, o da ruhun kendisine
zararlý olan þeylerden kurtulmaya çalýþmasýdýr. Sevgi ve nefret, buna neden olan
nesnenin bizim açýmýzdan iyi ve uygun
göründüðünde, bu bizde ona karþý sevgi
uyandýrýr. Bize kötü ve nahoþ
göründüðünde ise nefrete neden olur.
Arzu; henüz sahip olamadýðýmýz bir iyiliði elde etmek ya da baþýmýza gelmesi
olasý bir kötülükten sakýnma olarak hep
geleceðe yöneliktir. Bir iyiliði elde etmek
ya da bir kötülükten kaçýnmayý düþünmek
bile, o þeyi arzulamamýza yeter.
Sevinç ve keder; o an iyi bir þeyin
varolduðu düþüncesi bizde sevinç
uyandýrýr Kötü bir þeyin varolduðu
düþüncesi de kedere yol açar.
Ana renklerden ara renklerin türediði
gibi, ana duygulardan da ara duygular
türer. Örneðin hayret, buna konu olanýn
deðerine ya da deðersizliðine göre ya
deðer vermek ya da küçümseme hisleriyle birleþir. Kendimize de böylece saygý
duyabilir veya kendimizi küçümseyebiliriz. Bu da öz saygý, yüce gönüllülük ya da
kibir ve tevazu gibi duygular doðurur.
Sonra da bu duygular huy haline gelir.
Descartes kibri, gerekçesi olmayan bir
özsaygý diye tanýmlar. Arzulanan þeyin
elde edilmesinin kolaylýðý ya da zorluðu,
baþka duygularýn türemesine sebep olur.
Beklentimiz gerçekleþecek gibiyse umut,
zor gerçekleþecek gibi görünüyorsa kaygý
doðurur.
Kýzgýnlýk ve öfke; baþkalarýnýn yapmýþ
olduðu bir kötülük, bizimle ilgili deðilse,

sadece yapanlara karþý kýzgýnlýk, bizimle
ilgili olduðunda ise öfke doðurur.
Descartes tutkularla (ihtiraslarla) ilgili
olarak, bu tarz duygularýn en karakteristik
özelliði, öznenin deneyimlenen þeyler
üzerinde denetiminin olmamasýdýr. Bu
anlamda özne edilgen (pasif) olduðunda
söz konusu duygular birer tutkudur. Ýnsan
Tanrý karþýsýnda eylemleri ile sorumludur.
Ýnsan tutkularý ile aklý arasýnda ikilemde
kalabilir. Erdemli bir hayat, doðru olanýn
bilinmesiyle, insanýn aþaðý eðilimlerini
denetleyebilmesi ile yaþanabilir.
SON YOLCULUK
Uzun süre mektuplaþtýðý Ýsveç Kraliçesi
Kristina, yüz yüze görüþmek ve sohbet
etmek üzere onu Ýsveç'e Stockholm'e davet
eder. Ve buluþmalarýnýn ancak sabah saat
beþte olacaðýný bildirir. Ne var ki, o soðukta erken kalkmaya alýþkýn olmayan
Descartes "o buzlar ve ayýlar ülkesinde",
üþüterek zatürreden ölür. Ölümü bilgelere
yakýþan bir olgunlukla karþýlayarak þöyle
der: "Ruhum, uzun zamandýr tutsaksýn.
Þimdi hapisten çýkma ve bu bedenin aðýrlýðýndan kurtulma vakti. Bu ayrýlýða neþe
ve cesaretle katlanmalýsýn."
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Özgüven Hakkýnda
Nihâl Gürsoy

Ö

zgüven, kiþinin kendi yaþamý
üzerinde denetim ve
hâkimiyet kurabilmesinin
beden ve davranýþlar yoluyla ifadesidir.
Kiþinin kendi iç dengesi, dünyayla olan
iliþkisi bakýmýndan belirleyici rol
oynayan en önemli etkenlerden biridir.
Burada kiþinin içsel, kendine yönelik
algýlamalarý esastýr. Bu algýlamalar
bilinçli ya da bilinçsiz olarak kiþinin
davranýþlarýna yansýr ve yaþadýðý olaylarda olumlu ya da olumsuz olarak
kendini gösterir. Ýnsan hayatýnda

özgüven duygusunun yeri ve önemi
çok büyüktür. Özgüven eksikliðinin
açtýðý boþluðu doldurmak çok güç hattâ
bazen imkânsýzdýr. Bu boþluk ancak
kiþinin kendine olan güven duygusunun geliþtirilmesiyle dolabilir. Kiþinin
kendisiyle iliþkisini dýþ dünyayla iliþkisini þekillendirir. Kendisiyle saðlýklý
ve güçlü bir iliþki kurabilen kiþiler dýþ
dünya karþýsýnda varlýklarýný etkili ve
güçlü bir biçimde ortaya koyabilirler.
Kendisiyle iliþkisi zayýf ve saðlýksýzsa
dýþ dünya karþýsýnda güçsüz, etkisiz ve
çaresiz kalarak yetersizlik duygusu
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içinde kendilerine olan güvenlerini
iyice yitirebilirler.
Hayat, iniþ ve çýkýþlarla, sorun ve
mücadelelerle, baþarý ve baþarýsýzlýklarla doludur. Bunlar yaþamýn kendi
doðasýdýr ve olaðandýr. Burada önemli
olan yaþadýðýmýz olaylarýn içinde
sýkýþýp kalmak ya da olaylarýn peþinden
sürüklenmek yerine olaylar içindeki
yerini ve önemini görebilmek, olaylarýn
yönü üzerinde etkin olabilmek, hayatýn
akýþý içinde olaylarýn üzerine çýkabilmeyi baþarabilmektir. Özgüvene
sahip olan kiþiler yaþadýklarý tecrübelerden ve olaylardan ders alabilen, bir
sonraki deneyimlerinde bu tecrübelerden istifade edebilen, hayatýn açmazlarý
ya da zorluklarý karþýsýnda büyük bir
çöküntüye düþmeyerek yeni hedefler
belirleyerek, umutlarýný yitirmeden,
sorunlarý olduðu gibi kabul ederek,
hayatýn akýþýna göre kendilerine
amaçlarý doðrultusunda yön vererek
onlara ulaþmak için çaba göstermekte
fazla gecikmezler.
Bu güvenden yoksun kiþilerse
baþarýsýzlýklarýnýn nedenini kendilerinden ya da diðerlerinden kaynaklanan deðiþtiremeyecekleri sabit bir
koþula baðlarlar. Yaþamýn zorluklarý
karþýsýnda kolayca ümitsizliðe kapýlýp,
kaderlerine boyun eðerek çaresizlik
içinde sýzlanýrlar. Özgüven sahibi kiþilerin en önemli özelliklerinden biri
kendilerini iyi tanýmalarýdýr.
Kendilerinin potansiyelleri hakkýnda
bilinçlidirler. Hedeflerini kendi yapa-
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bilirliklerine göre belirlediklerinden
mücadelelerini sürdürmekte baþarýlý
olurlar. Hayatlarýný, baþkalarýnýn istek
ve beklentilerine göre deðil kendi
amaçlarý doðrultusunda þekillendirmeyi
seçerler. Sorunlarýndan kaçmak yerine
onlarla yüzleþirler. Görev ve sorumluluklarýnýn, sýnýrlarýnýn ne olduðunun
bilinciyle yaptýklarý iþlerde baðýmsýz
bireyler olarak karar verme ve tercih
etme haklarýnýn kendilerine ait
olduðunu bilirler. Özgüvenden yoksun
kiþiler sorumluluk almaktan kaçýnýrlar.
Kendilerine özgü görüþ ve ilkeleri
zayýf olduðundan hayatlarýna
baþkalarýnýn kararlarý neticesinde yön
verebilirler. Güvensizliklerinin verdiði
huzursuzluðu bastýrmak için eksikliklerini olduðundan çok farklý görünmeye çalýþarak kapatmaya çalýþabilirler. Bu þekilde geliþtirdikleri bir takým
davranýþ kalýplarýyla öz benliklerinden
giderek uzaklaþýrlar. Bu durum bazý
kiþilik ya da davranýþ bozukluklarý
yaratabilir. Güven ya da güvensizlik
duygusu çocukluktan itibaren hayatýn
her evresinde ve farklý alanlarda kendini gösterebilir. Kiþiler yaþamýn bazý
alanlarýnda kendilerine güvendikleri
halde bazý alanlarda son derece güvensiz olabilirler. Okul baþarýsý, mesleki
baþarý gibi konularda kendilerine
güvenli olabildikleri halde insanlar
arasý iliþkilerde ya da iletiþimde,
evlilik, cinsellik gibi konularda yeterli
güven duygusundan yoksun olabilirler.
Ayrýca belli bir alanda yüksek performans gösterdiði halde konuyla ilgili
güvensizlikleri halen devam eden
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insanlar vardýr. Bunlarýn kökeninde
kiþinin iç dünyasýnda olup bitenler
yatar. Çoðunlukla da þartlanýlmýþ olumsuz inançlar, kalýplaþmýþ düþünce ve
yargýlar kiþinin tutumlarýný ve eylemlerini etkilemektedir.

güven duyulabileceði gibi konularda
karar verme baþarýsýný gösterebilme
yine özgüvene baðlýdýr.

Gerek kendi toplumumuzda gerek
dünyamýzda özgüven, bebeklik çaðýndan baþlayarak hassasiyetle üzerinde
durulmasý gereken bir konudur. Özellikle ebeveynler çocuk sahibi olduklarýnda mutlaka bu konudaki farkýndalýklarýný geliþtirmek, gerekirse bir
uzmana danýþarak bebeðe özgüven
kazandýrma konusunda bilinçlenmek
durumundadýrlar. Ýnsanýn yaþadýðý pek
çok sorunun kökeninde, kendini
gerçekleþtirmekte yaþadýðý sýkýntýlarda
ve hattâ toplumsal yaralarýn pek çoðunda temel sorun özgüven eksikliðidir.

Bu bölümde insanlarýn özgüven
eksikliklerinin nelerden kaynaklanabileceðini deðiþik yaþam süreçlerinde
ele alarak incelemeye çalýþacaðýz.

DÝÐERLERÝNE GÜVEN
Diðerlerine güven, tamamen
özgüvenle ilgilidir. Gerçek hayatta
baþkalarýna güvenemeyen insanlarýn
kendilerini ve diðerlerini anlamalarý,
saðlýklý iliþkiler kurup, iþbirliðine
yönelmeleri imkânsýzdýr. Güven duygusundan yoksun olmak bizi kendimize
ve diðerlerine yabancýlaþtýrýr. Ayýrýcý ve
yýkýcý bir duygudur. Diðerlerine güvenemeyen insanlar kuþkucu bir bakýþ
açýsýyla enerjilerinin çoðunu iliþki
kurduklarý insanlarý kontrol edebilme,
davranýþlarýný denetim altýnda
tutabilme eðiliminde kullanýrlar. Kime
nasýl davranýlacaðý, ne yapýlacaðý, nasýl

ÖZGÜVEN EKSÝKLÝÐÝNÝN
NEDENLERÝ

Bebeklik Yaþamý - Özellikle yaþamýn
ilk yýlý bebeðin güven duygusunun
oluþturulmasý bakýmýndan önemlidir.
Bebeðin ilk yýlý güven ya da güvensizlik duygusunun oluþturur( Psikolog.
Özcan Göknar - Özgüven Kazanmak ).
Bebeðin ilk güven duygusunun
kazanýmýyla onun her türlü bakýmýný
üstlenen, sevgisiyle sarýp sarmalayan
anne doðrudan iliþkilidir. Yaþamýn bu
ilk evresinde bu duyguyu kazanan bir
bebek dünyaya güvenli bir biçimde
bakmayý öðrenir. Buna karþýlýk bebeklerine kayýtsýz kalan, yeterli sevgi ve
ilgiyi göstermeyen daha çok onlarý
kendi hallerine býrakan anneler onlara
yeterli güven duygusunu aþýlayamazlar.
Bu duyguyu yeterince hissedemeyen
bebek dünyaya korku ve kýzgýnlýkla
bakmayý öðrenir. Psikolog Eric Ericson
da yaþamýn ilk yýlýný güven ya da
güvensizlik evresi olarak tanýmlar.
Hayatýnýn ilk yýlýnda bebeðin ilk
psikososyal görevi güvenmeyi öðrenmektir. Bebekle anne arasýnda kurulan
bu güven duygusu bireyin ileride kuracaðý iliþkilerin temelini oluþturur. Sevgi
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ve ilgiyle büyüyen bebekler diðerlerinin gözünde deðer taþýdýklarýný
bilirler. Dolayýsýyla rahatça sever ve
sevilirler.
Ýhmal Edilme - Temel gereksinimleri
karþýlanmayan, ihmal edilmiþ bir çocuk
normal psikolojik geliþimini sürdüremez ve özvarlýðýný benimseyemez.
Böyle büyüyen bir çocuðun kiþilik
geliþiminde aksaklýklar olur ve
davranýþ bozukluklarý gösterebilir.
Karþýlanmasý gereken temel gereksinimlerin baþýnda sevgi gelir ve bunu
güven duygusu izler. Çocuðun saðlýklý
bir modeli olabilmesi, duygularýný
yaþayabilmesi, açýða vurabilmesi
karþýlanmasý gereken diðer temel
psikolojik gereksinimleridir. Ýnsan
yaþamý boyunca sevgi, en büyük güç
kaynaðý ve gerekliliktir. Ancak çocukluktaki sevgi gereksinimi çok daha
önemlidir. Sevgi, çocuðun en temel
besinidir. Çocuklar sevgiyle büyütülür
ve eðitimleri de ancak sevgiyle gerçekleþir. Kucaklayarak beden temasýnýn
saðlanmasý bebek ve çocuk için kabul
edildiði anlamýna gelir. Bu hareket ayný
zamanda çocuða sayýldýðý, sevildiði ve
deðerli olduðu mesajýný yansýtýr.
Sevildiðini hisseden bir çocuk da
baþkalarýný sever ve sayar. Sevilmediði
duygusunu taþýyan bir çocuk ise kendisini eksikli ve deðersiz hisseder.
Aile içi Roller ve Etkileþimler Çocuðun kiþiliðinin yapýlanmasý ve
geliþimi önce ailede baþlar. Çocuk
doðruyu yanlýþý, toplumun deðer
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yargýlarýnýn iþleyiþ biçimini aile ve aile
çevresinde öðrenir. Çekirdek aile ve
yakýn akrabalar varsa çocuk bakýcýsý
aile sistemini oluþtururlar. Aile sistemi
bir bütündür ve bu bütünlük içinde her
bireyin kendine özgü rolleri vardýr. Bu
roller çocuk için çok önemlidir.
Çocuðun kiþinin oluþumunu ve geliþimini büyük ölçüde bu roller belirler.
Kiþilik geliþtirmede ve kimlik oluþturmada anne ve baba en önemli modeli
oluþturur. Anne ve babanýn olmadýðý
durumlarda çocuk en sýk gördüðü kiþilerden birini örnek model olarak seçer.
Burada önemli olan, çocuðun model
olarak seçtiði kiþinin iyi bir karaktere
sahip, ruh saðlýðý yerinde, dengeli bir
kiþi olmasýdýr. Aile içindeki roller,
esnekliði olmayan, kalýplaþmýþ katý
roller ise bu ortam çocuðun özgüven
kazanmasý için uygun bir ortam olmaz.
Bu çocuklarýn doðal eðilimler serpilemez ve kendilerine özgü kiþisel özellikleri serpilemez. Bu çocuklar giriþimci ve yaratýcý olmakta çok zorlanýrlar.
Bunun aksine aile içindeki roller esnek
ve yerine deðiþebilen temellere
dayanýyorsa, çocuk doðal eðilimlerini
ve yeteneklerini daha iyi sergiler.
Böyle çocuklar dünyayý çok boyutlu
görebilen, özgüveni yeterli çocuklar
olarak hayata çýkarlar.
Baský - Ýnsan çocukluðunda disipline
edilirken maruz kaldýðý yöntemlerin
izini ömür boyu taþýr. Bu yöntemler
çocuðun geliþimi açýsýndan saðlýklý
yöntemlerse çocuk olumlu bir yapýlanmaya giderek toplumla bütünleþebilen
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saðlýklý bir birey olarak yetiþir. Bunun
tersi olarak psikolojik geliþimini
engelleyen saðlýksýz yöntemlerse olumlu bir yapýlanmadan yoksun kalan
çocuk kendisiyle ve toplumla bütünleþemeyen özgüveni yetersiz, saðlýksýz
bir birey haline dönüþebilir. Anne, baba
ya da çocuðu yetiþtiren kiþiler tarafýndan sýklýkla uygulanan bu yöntemlerden biri de baskýdýr. Baský üç þekilde
uygulanabilir. ( Prof. Nevzat Tarhan Sen Ben ve Çocuklarýmýz )
a) Fiziksel ceza - Çocukluðunda
kiþisel þiddete maruz kalan, eðitim ve
terbiye aracý olarak dövülen çocuklara
toplumumuzda sýklýkla rastlanmaktadýr.
Bu durum çocuðun ileriki yaþamýnda
telafisi mümkün olmayan derin yaralar
açar. Dayak, çocuk için bir utanç ve
korku kaynaðýdýr. O sadece kendisine
dayak atýlmasýndan deðil, bir baþkasýna
da dayak atýlmasýndan korkar ve ürker.
Dövülen çocuðun iç dünyasýna korku,
öfke ve kin yerleþir. Sevilmeye layýk
olmadýðýný düþünen çocuk özde
kusurlu bir varlýk olduðuna inanýr.
Baský görerek ve dayak yiyerek
büyüyen bir çocuk davranýþlarýný anne
ve babasýnýn tepkilerine göre ayarlamaya çalýþtýðýndan kendisini ifade etme
ve doðal davranma imkâný bulamaz.
Kendisine özgü kiþisel özelliklerini
tanýyamaz. Bu tip davranýþlara maruz
kalan bazý çocuklar ise duygularýný
bastýrmak için büyük bir gayret gösterirlerken aþýrý hassas, alýngan, kolayca kýrýlýp aðlayan çocuklar haline
gelebilirler. Buna karþýlýk içlerindeki
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içlerindeki kýzgýnlýk ve kin duygularýný
açýða vuran çocuklarda ise saldýrgan ve
tepkisel tavýr ve davranýþlar geliþir. Bu
tip çocuklar her þeyi kolaylýkla göze
alabilir, kolayca þiddete baþvurabilir,
kendisini öldürebilir, suça yönelebilir,
evden kaçabilir. Bugün tüm toplumlar
bu tür sorunlarýn yarattýðý problemlerin
neticeleriyle karþý karþýyadýr.
b) Mükemmeliyetçilik - Özgüven
eksikliðinin nedenlerinden biri de
kiþinin küçük yaþtan itibaren katý
mükemmeliyetçi bir tutumla yetiþtirilmesidir. Mükemmeliyetçi ebeveynler genellikle çocuklarýna karþý
çok yüksek bir beklenti içerisindedirler.
Sevgilerini böyle bir koþula baðlarlar.
Oysa sevgiyi belli koþullara baðlamak
doðru deðildir. Çocuk var olduðu için
sevilmeli ve deðer verilmelidir. Her
anne baba çocuðunun baþarýlý olmasýný
ve en iyi þekilde yetiþmesini ister.
Ancak burada sözü edilen aþýrý bir
beklenti içinde olmaktýr. Yüksek beklenti çocuðu psikolojik baský altýna alýr.
Huzursuz ve kaygýlý yapar. Ýstenilen
sonucu alamayýnca kendisinde eksiklik
hissetmeye baþlar ve giderek özgüvenini yitirir. Mükemmelliðin sonu
olmadýðýna göre çocuk daha ileride
kazandýðý baþarýlarý bile küçümseyebilir.
c) Sürekli Eleþtiri ve Yargý - Horlanan, beðenilmeyen, aþaðýlanan ve
suçlanan çocuða bu mesajlar sýklýkla
verildiði takdirde çocuðun kiþilik
geliþimi zedelenir. Sürekli eleþtirilen
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çocuk özvarlýðýný benimseyemez, kendini sevemez ve olduðu gibi kabul edemez. Kendisini suçlayan çocuk bilinçsizce utanç duymaya baþlar. Özgüven
eksikliðinin en temel nedenlerinden
biri olan utanç duygusu böylece çocukluk yýllarýnda bilinçaltýna yer etmiþ
olur. Böyle bir ortamda yetiþen çocuk
psikolojik bakýmdan saðlýklý olamaz.
Umutlarýný kaybederek hayata tümden
küsebilir. Anne ve babaya boþ verebilir,
asabileþebilir. Böylece kendine güvensiz, davranýþlarý kendisi olmaktan uzak,
otorite tanýmayan, ya da otoriteye
boyun eðen türlü kiþisel problemin
temeli bilinçsizce çocukta yer etmeye
baþlamýþ olur.
Aþýrý Koruma - Çocukluðunda
gereðinden fazla ilgi görerek ve istekleri anýnda karþýlanarak aþýrý koruyucu
bir yaklaþýmla yetiþen çocuklar genel
olarak baðýmlý kiþiler olma eðilimindedirler. Çocuklarý koruyup, kollamak elbette tüm ebeveynlerin görevidir. Aþýrý koruma durumunda, anne
ve babanýn kanatlarý altýnda el bebek
gül bebek büyüyen bir çocuk ayaklarý
üzerinde durmada, hayatla mücadele
etmede, sorunlarý ve zorluklarý aþmada
yetersiz ve güvensiz kalýr. Ýnsanlarla
iletiþiminde ürkek ve çekingendir. Her
þeyi kolaylýkla elde etmeye alýþtýðýndan
fazla sýkýya gelemez. Kendisine özgü
kiþisel becerileri geliþtiremez. Böyle
bir ortamda yetiþen çocuklar yetiþkin
olsalar da baðýmlýlýklarýný sürdürebilirler. Yalnýz kaldýklarýnda huzursuz
olurlar. Tek baþlarýna iþ yapmakta zor-
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lanýrlar, ancak tanýdýklarý ve güvendikleri kiþilerin yanýnda huzurlu olurlar.
Cinsellik - Cinsellik insanýn bir anda
öðrendiði bir olgu deðildir. Doðumdan
itibaren geliþen ve giderek olgunluða
eriþen bir süreçtir. Bu sürecin daðlýklý
bir biçimde geliþebilmesi yine çocukluk yýllarýna ve ebeveynin tutumlarýna
baðlýdýr. Çocuðun geliþimi boyunca
dýþ dünyaya olan ilgisi cinselliði de
içine alarak devam eder. Çocuklarýn
özellikle okul öncesi ve ergenlik
dönemlerinde cinsel konularla ilgili
sorularýnýn doðru ve gerçekçi bir
biçimde cevaplandýrýlmasý saðlýklý bir
yaklaþým olacaktýr. Çocuða bu konularla ilgili sorular sorduðunda bilgi vermeyerek susmak, ayýplamak, alay
etmek, kaçamak cevaplar vermek, tepkisel davranmak yanlýþtýr. Çocuk daha
çok meraklanacak, utanacak ya da
çevresinden edindiði yalan yanlýþ bilgiler kafasýnýn daha da karýþmasýna
neden olacaktýr. Bugün toplumumuzda
ve dünyamýzda cinsel eðitim yetersizliði nedeniyle çok çeþitli sorunlar
yaþanmaktadýr. Cinsellikte yaþanan
sorunlar kiþiyi utangaçlýða, suçluluða
bazen de yetersizlik ve özgüven sorunlarýna sürüklediðinden kiþiliði
zedeleyen önemli bir etken olabilmektedir. Kiþiler aldýklarý yanlýþ eðitim ve
yönlendirmeler nedeniyle çoðunlukla
bir uzmandan yardým almaya da yanaþmamaktadýrlar.
Dýþ Çevre - Ýnsan yaþamýný
normalde en çok etkileyen ailedir.
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Aileden sonra okul yaþamý, öðretmen
arkadaþ iliþkileri, ergenlik çaðýnda
akran gruplarý daha sonra da etkileþim
içinde bulunduðu dýþ çevre gelir. Bu
durum bireyin dýþ çevre ile iliþkisine
göre bazen olumlu bazen de olumsuz
olarak özgüveni etkiler.
a) Okul - okula yeni baþlayan bir
çocuk için okul, aileden sonra ilk
toplumsal kurum olma özelliðini taþýr.
Bu nedenle okul yaþamý, arkadaþ ve
öðretmen iliþkileri çocuðun kiþiliðinin
biçimlenmesinde ve davranýþlarýn farklýlaþmasýnda önemli rol oynar. Çocuk
öðretmenini kendine model olarak
seçerken arkadaþlarý arasýnda da kendi
yerini bulmaya ve kendisini tanýmaya
çalýþýr. Öðretmeniyle iliþkisinde hayal
kýrýklýðýna uðramasý ya da arkadaþlarýyla kaynaþmada uyum saðlayamamasý
ve bu nedenle kendisini suçlamasý
özgüven eksikliðine ve durumun uzun
sürmesi özgüven eksikliðinin pekiþmesine yol açar. Çocuk okul baþarýsý
yönünden de öðretmen ve ebeveyn
tarafýndan diðerleriyle kýyaslanmamalý
baþarýsýz çocuklar eleþtirilerek yetersizlik duygusuna sevk edilmemelidir. Çocuk baþarýsýz olduðuna inanýrsa giderek
bu duygusu pekiþir. Çocuklarý bu konuda eleþtirmek yerine onlara güven aþýlamak yardýmcý olmak gerekmektedir.
b) Arkadaþlýk - çocuk bebeklikten
itibaren yaþýtlarýna ilgi gösterir.
Ancak gerçek anlamda yaþýtlarýný
aramasý ve beraber olma isteði üç
yaþýndan sonra baþlar.
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3 - 5 yaþlarýndaki çocuklar birbirlerinin adýný bile öðrenmeden kolayca
kaynaþarak oyun oynamaya baþlarlar.
Onlarý birbirine çeken asýl güç oyundur. (*) Okul öncesi evrede yaþýtlarýyla
birlikte olamayan ve oyun oynayamayan çocuk artýk istese de yaþýtlarýyla
kolay iliþki kuramaz. Arkadaþlýk iliþkilerinin dýþýnda kalan bir çocuk çok
mutsuz olur ve içine kapanýr. Bu,
büyüklerin yalnýzlýk duygusundan çok
daha acý vericidir. Çocuðun kendisine
ait özgüveni kazanamamasýnýn en
önemli nedenlerinden biridir.
Arkadaþlýk, çocuðun sosyal yaþamý için
gerekli uyumu ve iþbirliðini kazanmasýnda önemlidir.
c) Diðer Dýþ Çevre - Her insan
yaþadýðý çevreyle sürekli bir etkileþim
içindedir. Bu iliþkiler çeþitli farklý yönleriyle kiþiyi geliþtirebildiði gibi zararlý
ve zehirleyici yönde etkileri de olabilir.
Çocuklar yetiþirken her iki etkiye de
açýk durumdadýrlar. Olumlu etkiler
çocuðun özgüvenini saðlamlaþtýrýrken,
çocuklarýn dýþ çevredeki kiþiler tarafýndan kandýrýlmasý, haksýzlýða uðramasý,
bazý kötü iþlere âlet edilmesi, taciz
veya tecavüze maruz kalmasý benliðinde giderilmesi imkânsýz hasarlar
býrakýr.
Diðer Nedenler- Özgüven eksikliði
hakkýnda buraya kadar anlattýklarýmýza
bakýlýrsa bu duygunun genellikle
(*) Ahmet Katýlmýþ - Halil Ekþi, Karakter
Eðitimi - Mar. Ünü. Eðitim Bilimleri
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çocukluk yýllarýnda insan ruhuna ve
davranýþýna yerleþtiði gözükmektedir.
Ayrýca, bedenini yetersiz gören,
sevmeyen çocuklar da yeterli benlik
duygusuna sahip olamazlar ve kendilerine güvenemezler. Çocuk, bedenine
ait yeterlik duygusunu arkadaþlýk ve
oyun gruplarý sayesinde diðerleriyle
kendisini kýyaslayarak kazanýr.
Ergenlik dönemindeki hýzlý geliþim ve
dönüþüm süreci çocuðun bedeniyle
daha çok ilgilenmesine yol açar. Bu
devrede çocuðun bazý psikolojik
sorunlar yaþamasý normaldir ancak
devrenin tamamlanmasýyla bu sorunlar
kendiliðinden normale girer.
Anne veya babanýn olmayýþý, ölüm ya
da boþanma nedeniyle de çocuk pek
çok yönden etkilenir. Bu durum çocukta geleceðe yönelik olarak korku,
güvensizlik, terk edilmiþlik gibi duygularýn ortaya çýkýþýna ve kendisini suçlamasýna neden olabilir. Ancak bu izlerin
az ya da çok olmasý çocuðun ölümden
sonra kiminle nasýl bir hayat süreceðine, ayrýlýk halinde ise ebeveynin
boþanmadan sora birbirlerine ve çocuklarýna nasýl davrandýklarýyla yakýndan
ilgilidir. Tabii ki çocuðun yaþý da en
önemli faktörlerden biridir.
Özgüven eksikliðinin en önemli
nedenlerinden biri de çocuðun engelli
olmasýdýr. Engelli kiþilerin engelleri
dýþýnda yaþadýklarý en büyük sýkýntý
çoðunlukla toplumun kendisine bakýþý,
deðer yargýlarý ve davranýþlarýndan

SEVGÝ DÜNYASI

kaynaklanmaktadýr. Özellikle eðitim
bakýmýndan geri kalmýþ toplumlarda
engelli kiþilere karþý bilinç düzeyinin
eksik oluþu nedeniyle engelli çocuk ve
yetiþkinlerin problemlerini kabul
ederek hayata uyum saðlayabilmeleri
mümkün görünmemektedir. Engelli
çocuklara sahip ailelerin de çocuklarýný
aþýrý koruma altýna alarak hiçbir þey
yaptýrmamasý özgüven eksikliðine yol
açan ikinci önemli husustur.
Uzun süren psikolojik ve bedensel
rahatsýzlýklar yaþayan kiþilerde de
özgüven eksikliði kaçýnýlmazdýr.
Yakýnlarýnýn giderek el ayak çekmesi,
aranýp sorulmama bu kiþide yalnýzlýk
ve sevilmeme duygusu yaratýr. Zaten
rahatsýzlýðý nedeniyle yaþadýðý yetersizlik duygusu yalnýzlýk duygusuyla
pekiþince hasta kiþi kendisini çaresiz
hissetmeye baþlar. Rahatsýzlýklarýný
gözlerinde daha çok büyütmelerine ve
gerekli mücadele gücünü yitirmelerine
neden olur.
Ýnsanýn kiþisel bütünlüðü çok önemlidir ve yaþamýnda etkin rol oynar.
Davranýþlarýmýzýn sevgi temeline oturabilmesi zannedildiði kadar kolay
olmasa da kendimizin ve diðerlerinin
saðlýklý birer birey olabilmesi için
hepimize düþen insani sorumluluklar
olduðu açýkça görülüyor. Yaþamýmýzý
derinden etkileyen özgüven konusunda,
özgüven kazanmanýn ve geliþtirmenin
yollarýný gelecek sayýmýzda inceleyeceðiz.
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Ýstanbul - 4
Seyhun Güleçyüz

Ý

ki kýta, iki deniz arasýnda uzanýp giden; yaþadýklarý, gizledikleri, çok sesliliði, renkliliði,
acýlarý, zaferleri ve de eþsiz tarihi ile ulu
kent; þairlerin, bestekârlarýn, yazarlarýn,
ressamlarýn, turistlerin vurulduðu, dizelerden tuvallere, notalardan öykülere
iþlenmiþ kadim þehrimdir Ýstanbul.

olan baðlýlýðýmý paylaþmak için seni
yazdým. Çünkü gezip gördüðüm yerlerin
hakkýnda, çok bilgim oldu ve yaþanan
olaylarla ilgili baðlantýlar kurdum. Bu
arada baþka dünya þehirleri de görüp
tanýdýkça, daha fazla gözlemlerim oluþtu,
zihnimde ve sana hayranlýðým daha da
arttý.

Dünyaya gözlerimi açtýðým, her zaman
içimi sevinçle saran, uzaklaþýnca özlemden aðladýðým, dualarýmda olan, hayat
yaþadýðým, barýndýðým, anýlarýmda büyük
yer kaplayan, hayran olduðum, sýrdaþým,
seni içimden geldiði gibi anlatmak sana

Ýstanbul'da kaybolan tabii deðeri
anlaþýlmadýðý için çok eser niteliðinde
binalar var. Ama gene de Ýstanbul'un tarihi deðerini göstermeye, yazmaya çalýþtým. Bu yüzden tüm anlatýmýmý þimdilik
tarihi Ýstanbul ile sýnýrlý tutuyorum.
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Gelelim Ýstanbul gezimize… Yolumun
üzerindeki Mahmut Paþa Yokuþundan
bahsetmeden olmaz. Fatih Sultan
Mehmet döneminden beri var olan çok
önemli bir ticaret merkezidir. Özellikle
sokak içindeki hanlarý asýrlar boyu,
Anadolu'nun toptan ticaretinde çok
önemli yer tutmuþtur. Ayrýca sokak
arasýndaki dükkanlarýn çoðu çarþý için
üretim yapmaktaydý.
Þimdi de ayný durumdadýr. Bu dükkânlardan biri de, senelerce içine girerken
kalbimin derinden çarptýðý Çuhacý
Han/daki bir hayýrlar daðýtan dükkândýr.
Çünkü orada çok saygýn bir bilge'yi
ziyaret ederdim ve o ziyaretim süresince
zamanýn durmasýný çok isterdim.
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iken Kâbe'yi burada gördüðünü söylemiþ
ve tam secde ettiði yere caminin
mihrabýný yaptýrmýþtýr. Caminin inþaatý
sýrasýnda sýk sýk camiye gelip namaz
kýlan Sultan I. Beyazýd, camii bitince çok
büyük bir aþevi, sübyan mektepleri ve
misafirhaneler yaptýrdýðý külliyede iki bin
hizmetli çalýþtýrmýþtýr. O dönem Ýstanbuldaki gemici ve denizciler Sultan I.
Beyazýd Han'ýn muvakkýtýna (Güneþ’e
bakarak namaz saatini bildirme) muhtaçmýþ. Ayrýca gene o dönem bütün
yabancý ülkelerde, Müslümanlar kýble
göstericilerini, Beyazýd Camii’nde Sultan
I. Beyazýd Han'ýn vakit bildirisine göre
ayarlarmýþ.

Mahmut Paþa Yokuþu, ayrýca insana
zamanda hýzla yolculuk yaptýran bir
yerdir. Her yer, her sokak, her han, her
dükkân ve her satýlan mal sizi zaman
içinde gezdirirken, nerede kalmýþ diyemezsiniz bile. Mahmut Paþa, Fatih Sultan
Mehmet'in Rum’dan dönme veziridir ve
devletin imparatorluk boyutunda
örgütlenmesinde önemli katkýlarý olmuþtur. Fakat kendi inançlarýnda oldukça
sofu olduðu için, o zamanýn fundamentalist (kökten dinci) örgütlerine kapýldýðý
için idam edilmiþtir. Kendi adýna yaptýrdýðý camii turkuaz ve mavi çinileriyle
ünlüdür ve bu bölgede bulunur.

Oradan yoluna devam edip Aksaray'a
inerken Lâleli'de sað tarafta, þimdilerde
otel olan ilk Osmanlý döneminin toplu
konutlarý ve ilk betonarme yapýsý olan
Harikzedegân (yangýnzede) evleri diðer
adýyla Tayyare apartmanlarýyla
karþýlaþtým. 1922'de Mimar Kemalettin
Bey'in yaptýðý bu apartmanlar 1918'deki
Cibali yangýnýnda evleri yananlar için
yapýlmýþtýr. O yangýnda 7500 ev yanmýþtýr. Bu apartmanlarda 124 daire vardý
ve 1985'e kadar apartman olarak kullanýlmýþtýr ve dört bloktur. Osmanlý
Barok usulüdür ve çok zariftir. Eskiden
kafe ve dükkânlar doluydu giriþinde.
Önce THK satýn aldý sonra da otel haline
geldi.

Beyazýd'a doðru yürürken Sultan I.
Beyazýd tarafýndan yaptýrýlan Beyazýd
Camii bütün zarifliði ile karþýma çýktý.
Evliya Çelebi, bu camiden bahsederken;
Padiþahýn camide namaz kýlýp, secdede

Þehzade Camii'ne doðru uzanan
sokak, bir dönem ünlü eðlence merkezi
Direklerarasý’dýr.
Aksaray, Süleymaniye, Beyazýd gibi
Türk mahallelerinde 19.yy Beyoðlu'nun
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batý tarzýndaki eðlencelerine karþý kurulmuþ yepyeni bir eðlence hayatýna
kapýlarýný açmýþ, bu bölgede Türk
zevkine göre adapte edilmiþ, kantolar,
meddah ve Karagöz gösterileri yapýlýrmýþ. Ýtalyan Belcanto'sundan "kanto"
adýnda eðlendirici bu müzik tarzýný
çýkarýp, tiyatrolarda asýl temsilden önce
çalýp danslý gösteriler sunmuþlardýr. Bu
eðlenceleri organize eden ve bizzat
sahnede oynayanlarýn çoðunluðu azýnlýklardan olup, bilhassa Ermeniler’dir.
Bu sanatçýlarýn Direklerarasý’na büyük
katkýlarý olmuþ19. Yüzyýlý þenlendirmiþlerdir. Her sene Direklerarasý
"Halk Jürisi" oluþmuþ ve bu yaratýcý
sanatçýlara ödüller vermiþlerdir. Ünlü
yazar Ahmet Rasim, Direklerarasý’ný bir
kitabýnda detaylarýyla anlatmýþtýr. Bu
eðlenceler özellikle Ramazan ayýnda çok
güzel bir binasý olan Ferah Tiyatro’da
yapýlýrmýþ. Þimdi yerinde ilgisiz binalarýn
bulunduðu bu bölge büyük keþmekeþ
içindedir.
Fatih Sultan Mehmet Ýstanbul'un
fethinden sonra o bölgedeki Bizans
Kilise’sini, Kalenderî derviþlerine tahsis
etmiþtir. Çok tamir görmüþ olan bu bina
en son 1972 yýlýnda Harvard Üniversitesi
ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nin
müþterek çalýþmasý ile onarýlýp ibadete
açýlmýþtýr. 1204 Latin istilasýndan hemen
sonra yapýlan bu kilise Yunan haçý
planýnda inþa edilmiþtir. Assisili Aziz
Francis'in hayatýný resmeden freskler
burada bulunmuþtur ve bu freskler
Aziz’in ölümünden sonra yapýlan ilk
fresklerdir. Ýkonoklazm dönemi öncesin-
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den kalan tek mozaik eserdir. Bu yüzden
çok deðerlidir. Ýkonoklazm; bir kültürün
dinsel ikonalarýna ve deðerli sembollerine
dini veya politik güdülerle planlý
saldýrýdýr.
Trafik kaosunu aþarak, Kanuni Sultan
Süleyman’ýn, oðlu Mehmet için yaptýrmýþ
olduðu, Þehzade Camii’ne geldim..
Mimar Sinan'ýn ilk anýtsal eseridir. Sinan
bu camii için "Çýraklýk eserim" demiþse
de muhteþem ince bir estetik ürünüdür.
Külliyesinin bir bölümü Vefa Lisesi
tarafýndan kullanýlýyormuþ. Caminin
köþesinde Nevþehirli Ýbrahim Paþa'nýn
Dâr-ül Hadis Külliye’si vardýr. Dershane,
mescit ve kütüphaneden ibarettir bir de
medresesi vardýr. Avlunun ortasýndaki
þadýrvanla birlikte Osmanlý Barok
sanatýnýn en güzel eserlerindendir.
Mýsýr kadýsý Osman Efendi’nin 16.
yy'da yaptýrdýðý caminin adý tuðla örme
minaresindeki spirallerden gelir. Böyle
süslü minareler Osmanlý mimarisinin
Ýstanbul’un fethinden önceki döneminde
vardý, bu yüzden bu minarelerin bir
benzeri yoktur. Tam karþýsýnda Ýstanbul
Belediye binasý 1960’lý yýllarýn mimarî
örneði olarak görülmektedir. Ara sokaklardan onlarca asýrlýk olan ve film þeridi
gibi gözlerimin önünden akan tarihi bölgelerden geçerek nihayet ihtiþamýyla her
zaman içimi ürperten Mimar Sinan'ýn en
güzel eserlerinden biri olan Süleymaniye
Camii’ne geldim. Mimar Sinan "kalfalýk
eseri" kabul etmiþ bu heybetli ve
muhteþem estetik camiiyi. Temellerinin
yapýmý üç sene sürmüþ ve kubbesi her
yerden görülecek büyüklükte yapýlmýþ
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olan caminin içinde dört sütun vardýr.
Bunlardan biri Ýskenderiye, diðeri
Baalbek'ten getirilmiþtir. Diðer biri kýrmýzý renklidir ve Topkapý Sarayý’ndan
alýnmýþ somaki yekpâre mermer sütundur. Sonuncusu Bizans'tan kalma bir
sütun olmakla birlikte, hepsi de paha
biçilemeyecek deðerdedir. Hattâ
Ýskenderiye'den getirilen sütunu
gemisiyle alýp Ýstanbul'a teslim eden
kaptana Padiþah, Rodos adasý sancaðýný
ihsan etmiþtir. Sütunlarýn çevresini necef,
billur, en þeffaf camlarla çevirmiþler.
Güneþ bu camlara vurunca caminin
içinde göz kamaþtýrýcý renk cümbüþü
oluþtururken, Esma-ül Hüsna yazýlarý ile
süslenmiþ ortam baþ döndürücü bir
ruhanî hale bürünürmüþ. Kubbede, Nur
suresiyle sanki bu haldeki Süleymaniye
Camii nurlarla donanýrmýþ. Mihrabýn hatlarýný, o dönemin en ünlü hattatý Ahmet
Karahisarî yapmýþ olup, Âl-i Ýmran
Suresi’nin 37. âyetini mihrabda ölümsüzleþtirmiþtir.
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Camiinin akustiðiyle, Mimar Sinan bizzat ilgilenmiþ. Seslerin caminin her
yerinden ayný duyulmasý için caminin
çeþitli yerlerine küpler yerleþtirmiþtir.
Aydýnlanma için ise 275 kandil kullanmýþtýr. Çýkan isin ortamý kirletmemesi
için isleri bir noktada toplamýþtýr.
Buradan elde edilen is mürekkebi ile
fermanlar ve camii içindeki hatlar
yazýlmýþtýr. Orta kapýnýn hemen üstündeki odaya toplamýþtýr, caminin kandil isini.
Nasýl mý? Dahîyane bir teknik ile.
Caminin kubbesine yakýn iki yere iki
menfez açarak kandillerden çýkan islerin
menfezler sayesinde oluþan hava
akýmýnýn tam aksi yönde hareket
etmesiyle kapýnýn üstündeki odaya açýlan
dört pencereden is odasýna girmesini
saðlamýþtýr ve bu odaya kurduðu özel
nemlendirme sistemiyle duvara yapýþan
isler toplanmýþtýr.
Avluda caminin her köþesinde dört
minare vardýr. Bu Ýstanbul'da hüküm
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süren 4. Osmanlý Padiþahý olduðunu gösteriyor. Bu minarelerin on þerefesi var;
bu da onuncu Ýstanbul padiþahý olduðunu
gösteriyor Kanuni Sultan Süleyman'ýn.
Caminin arka tarafýndaki minarelerden
biri ötekilere nazaran biraz daha alçaktýr.
Bu minarenin adý, Cevahir Minaresidir ve
ilginç bir hikâyesi vardýr. Þöyle ki: Sultan
Süleyman, camii topraða iyice yerleþsin
diye inþaata bir sene ara verdirmiþ. O
dönemin Ýran Þahý Tahmasb, bu durumu
duyunca tez elçisiyle Osmanlý Padiþahýna
bir kese mal ve bir büyük kutu çeþitli
mücevherleri yollamýþ ve bir de mesaj
eklemiþ "Padiþah Süleyman darda
kaldýysa desteklemek için yolladýklarýmýn
kabulünü rica ederim." yazýyormuþ
mesajda. Padiþahýmýz, Ýran elçisinin
önünde hediyeleri Mimar Sinan'a verip
"Bu deðerli diye gönderilen taþlar benim
camimin taþlarý yanýnda deðersizdir.
Sinan tez bu taþlarý diðer taþlar içine
koyup harca kat" demiþtir. Mimar Sinan
ise minarenin süslerini bu taþlarla donatmýþtýr.
Asýrlar boyunca doða þartlarý bu taþlarý
bozmuþ ve yok olmasýna sebep olmuþtur.
Bu hikâyenin asýl sahibi Evliya
Çelebi’dir, naçizane ben ise buraya
yazaným. Süleymaniye Camii’nde,
Kanuni Sultan'ýn, Hürrem ve Mihrimah
Sultanlarýn türbeleri vardýr. Mimar Sinan
ise vasiyeti gereði caminin dýþýnda evler
arasýnda kalan küçücük bir mezarý
kendine seçtirmiþtir.
Caminin bulunduðu tepe, Ýstanbul'un
en güzel manzaralarýnýn görüldüðü bir
yerdir. Caminin külliyesi çok geniþ ve
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büyük bir alana yayýlmýþtýr. Bir zaman
3000 hizmetli burada görevliymiþ.
Külliyenin gelirlerini, Süleyman Vakfý
yönetmiþ ve kaynaklarýný Sömbeki adasý
(Simi adasý), Ýstanköy (Kos adasý), Rodos
ve diðer adalardaki camii külliyelerinden
saðlamýþtýr. Bu külliyelere Beyazýd
Üniversitesi’nden gidilmektedir.
Süleymaniye Medreselerinin zengin
kaynaklarý þimdi Süleymaniye
kütüphanesindedir.
Külliyenin bir binasý da Dar-üz
Ziyafe lokantasýdýr. Bahçesinde asýrlýk
aðaçlarý ile yazýn çok keyifli anlara
davet eder haldedir. Bir de oralara
gidince mutlaka külliye binalarýnýn
önündeki kuru fasulye ve pilavcýlarý
görmeden geçmemenizi öneririm.
Mercan yokuþunu bilir misiniz? Burasý
ev yapanlarýn ihtiyaçlarý için en uygun
alýþveriþ yerlerinden biridir. Mercandan
aþaðý, Eminönü'ne geldim. Haliç aðzýndan bugünkü Unkapaný köprüsüne
uzanan kýsmý Bizans'tan beri ticari
limandýr. Buradan ilerisi asýrlar önce
þehrin en gözde yaþama alanlarýndan biri
olmuþtur. Osmanlý mozaiðinin belli baþlý
öðeleri bu dar alanda yan yana yaþadýlar.
Köprüden sonra batýya yani Haliç içlerine giderken, önce Cibali semtine
geldim. Ýstanbul'un fethinde, savaþýp
þehit olan Derviþ Cebe Ali, buranýn isim
babasý olmuþtur. Semt þimdilerde tam bir
açýk hava müzesi gibi olsa da bir dönem
Cibali Tütün fabrikasýndan dolayý tarihimizde önemli bir endüstri merkezi
olmuþtur. Bu fabrika yüzyýlý aþan tari-
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hinde, özellikle kadýnýn iþ gücüne verdiði
katkýyý ve emeði göstermiþtir.
2008'den beri, Rezan Has Müzesi
olarak hizmet vermektedir. Az ilerisinde,
18. yy da yapýlan Aya Nikola batýnýn
Santa Claus’u olan kilise bulunur. Santa
Claus denizcilerin de koruyucu Azizidir.
Aya Nikola kilisesinin içinde tavanda
asýlý duran, gemicilerin koruyucu
Azizlerine hediye olarak getirdikleri
kalyonu görmek benim için büyük sürpriz oldu. Gene buraya yakýn Aya
Theodosia kilisesi 10. yy da yapýlmýþ ve
II. Beyazýd Veli zamanýnda camiye
çevrilmiþtir. Bulunduðu alanla birlikte
diðer kiliselere göre çok yüksek bir
kiliseymiþ. Tuðla iþçiliði eþsizdir.
Kilisenin plâný klasik Yunan haçý þeklindedir. II. Selim bu kiliseye bir minare
ilave etmiþtir. Bir efsaneye göre
Türklerin Ýstanbul'u fethetmelerinden bir
gün öncesi, Theodosia'nýn yortusuymuþ.
Kiliseye gelenler, çiçeklerle süsledikleri
bu yerde ayinlerini yapýp gitmiþler. Ertesi
gün þehir düþmüþ. Kiliseye giren Türk
askerleri her yere yayýlmýþ çiçekleri
görüp ve mis gibi kokuyu duyunca çok
duygulanmýþlar. Bu kiliseyi daha sonra
camiiye çevirerek adýný Gül Camii koymuþlar. Deðerli edebiyatçýmýz Orhan
Kemal de buradaki sokaklarýn birinde
ölünceye kadar ikâmet etmiþtir.
Karþýmda yeni restore edilmiþ
ahþap kaplama binasý ile Fener Rum
Patrikhanesi belirdi. 12. yy dan beri var
olan Patrikhane 1601 yýlýndan beri burada bulunuyor. Ortodoks dünyasýnýn

SEVGÝ DÜNYASI

ruhanî önderi konumunda olan bir
kurumdur. Patrikhane, Ortodoks dünyasý
içerisinde tarihten gelen hiyerarþik
yapýsýný, diðer Hýristiyan mezhepleri,
diðer semavi dinler ve diðer hükümetler
nezdindeki konumunu muhafaza etmektedir. Fatih Sultan Mehmet'ten beri yasal
statüsü süreklilik kazanmýþtýr.
Cumhuriyet döneminde etkinlik alaný
dini konularla sýnýrlandýrýlmýþtýr.
Fener semti bu yüzden Ortodokslarýn
manevi baþþehridir. Patrikhanenin tarihi,
ibadet yeri Aya Yorgi Kilisesi 1601'e
kadar " Kadýnlar Manastýrý" olarak kullanýlmýþtýr. Kilise 12 havariyi ifade eden
12 sütun üzerine inþa edilmiþ. Ýçinde
bulunan üç mozaik ikon dünyadaki 12
kilisede vardýr. Bunlardaki oymacýlýk
çok özeldir.
Fener semti bir zamanlar çok varlýklý
Rumlarýn oturduðu bir semtti, çünkü
bunlarýn çoðu Osmanlý Devletinde
çalýþýr, çoðu da hariciyede tercümanlýk
yapardý. Yokuþu týrmanýrken neredeyse
her yerden görülen kýrmýzý tuðla bir
bina göze çarpar. Burasý Fener Rum
Patrikhanesidir.
Yanýnda biraz aþaðýda Bizans döneminden beri kilise olarak kullanýlan
Aya Maria kilisesi var ve diðer ismi
"Moðollarýn Meryemi" Ben Moðollar ile
Meryem'in baðlantýsýný kuramasam da,
anlatýlanlardan çok etkilendim. 13. yy da
Bizans Ýmparatorunun gayri meþru kýzý
Maria, Moðol sarayýna Hülagü Han'ýn eþi
olarak yani siyasi baðlarý güçlendirmek
için gönderilir. Aylarca süren yolculuktan
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sonra Prenses Maria, Moðolistan'a
geldiðinde o sýralarda rahmetli olan
Hülagü Han'ýn oðlu Abaka Han ile
evlendirilir. Abaka Han'da kýsa sürede
ölünce tekrar Bizans'a dönen Maria
rahibe olur. Bu kilise çevresine yerleþir
ve kiliseyi destekler.

sanat eseri; beyaz demir iþçiliðinin en
görkemlisiyle Neogotik tarzda inþa
edilmiþ bir baþyapýt. Bu demir kilise
dökme demirden, Viyana'da bir fabrikada
dökülüp, Tuna nehri yoluyla getirilip
burada monte edilmiþtir. Ýçerdeki mermer
sütunlar bile, aslýnda demirdenmiþ.

Balat'tayým. Burasý þimdi bile çok
güzel, romantik bir bölge. Mesela; 18.
yy Boðdan Prensi (Voyvodasý) Dimitri
Kantemir'in 22 yýl yaþadýðý sarayý
görmek çok özel bir an oldu benim için.
IV. Mehmet'in saray tercümanlýðýný yapmýþ Osmanlý politikasý ve savaþ taktiklerini bilecek kadar Sultan IV. Murat'a
yakýn olmuþ, sanatkâr ruhlu bu prens tarihî kitaplar yazmýþtýr. Ayrýca bir müzik
uzmaný olarak Türk müziðine katkýlarý
olmuþ ve doðu-batý kültürünün buluþmasýnda önemli rolü olmuþtur. Sonra
Rusya'ya gitmiþtir, çünkü orayý kendisi
ve ülkesi için daha faydalý görmüþtür.

Önceleri Sultan Abdülaziz ve sadrazam
bu kilisenin yapýmýna izin vermemiþtir.
Sebebi ise Bulgarlarýn millîleþme yolundaki faaliyetleri ve Ortodoks olduklarý
halde, Fenerdeki Rum Ortodoks Kilisesine baðý kalmak istememeleridir. Daha
sonra kilisenin yapýmýný onaylamýþlardýr.
Bulgarlar o zamanlar inþaatta demir kullanmak moda olduðu için 1870'de
kiliselerini demirden inþa ettirmiþlerdir.

Boðdan Prut nehrinin batýsýndaki
bölgedir ve Eflakla birleþerek
Romanya'yý oluþturdu. Boðdan þimdiki
Moldovyadýr. Çok güzel bir ülkenin prensi Dimitri Kantemir Rusya'da Çara yaranmak için Osmanlý'nýn ordu ve savaþ sýrlarýný anlatmýþtýr. Fener’deki evi þimdi
Avrupa Birliði ve Fatih Belediyesinin
katkýlarýyla müze haline getirilmiþ ama
ben gittiðimde kapalýydý.
Sahilde yolumun üzerinde deniz
kenarýnda altýn rengi soðan kubbeye
sahip Sveti Stefan Bulgar Ortodoks
Kilisesi bulunuyor. Metro çalýþmalarýndan dolayý kapalý ama görünüþü tam bir

Ýstanbul'da tarihi yaþýyorum. Haliç
kýyýlarý böyle bir bölge, bu arada Haliç
de deniz, nehir gibi üzerinde minik
adalarý, kayýklarý, motorlarý ve vapurlarý
ile çok hareketli bir görüntüye eþlik ediyor çünkü karþý sahilde tersaneler, tarihi
evler ve aðaçlar bu hareketli doðaya eþlik
ediyor. Þimdi Aios Yeorgios Metokhion
Kilisesi’nin içindeyim. 12. yy Eflâk
Prensinin þapeli olarak yapýlmýþ 17. yy
da da Kudüs'deki Kutsal Aya Katerina
Manastýrýnýn þubesi olmuþ bu kilise.
Kiliseyi ilginç kýlan Arþimed'in yedi
çalýþmasýnýn üç kopyasý 10. yy da kopyalanýp burada korunmuþtur. Fener ve
Balat'ta gördüðüm tüm eski evler
Unesco'nun korumasý altýndadýr. Balat’ýn
eski adý Plation’dur. Ýspanya'dan
II.Beyazýd'ýn davetiyle 15.yy'da sürgün
edilen Safarad Yahudileri’nin yerleþtiði
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bölgedir. Safarad kelimesi Ýbranice Ýspanyol demektir. Osmanlý imparatorluðu
kozmopolittir her dine ve millete açýk
olmuþtur. Ayrýca gelenlerin bilgi ve hünerlerinden yararlanmak ve nüfusu artýrmak Osmanlý mantýðýnýn bir özelliðidir.
Balat'ýn meydanýndaki Ahrida (Ohrida da
denilmektedir) Sinagogu rivayete göre
fetihten önce varmýþ. Ohri’den gelen
Yahudiler 15. yy baþlarýnda inþa ettirmiþ.Kilisenin içinde yüksekçe bir yerde
duran bir kadýrga maketi var ve kendi
atalarýnýn bu gemiyle geldiðini anlattýlar.
Az bir yokuþ çýktým, bakýmsýz, tam bir
o kadar da otantik evlerin arasýndan
Mimar Sinan'ýn eseri olan Ferruh
Kethüda Camii’ne ulaþtým. 16.yy eseri
olan caminin arka duvarýnda Güneþ Saati
var. Ýçindeki çiniler ise Tekfur sarayýndan
kalma 18. yy çini iþçiliðinin þahaserleri.
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Bu cami Blakhernai Sarayýnýn
teraslarýndan birine yapýlmýþtýr. Ayný
terastan Anemas zindanlarýna gidiliyor
ama ben gitmedim. Ama o bölgeye yakýn
dünyaca ünlü Zeyrek camiine diðer adýyla 12. yy'da yapýlmýþ olan Pantokrator
Kilisesine geldim. Ýki kilisenin birleþmesinden oluþmuþ olan bu haþmetli
kilise Bizans II. Komnenos'un karýsý
imparatoriçe Ýrene tarafýndan yapýlmýþtýr.
Ýki kilisenin arasýndaki küçük þapel de bu
büyük yapýyla birleþmiþtir. Ýstanbul'da
Ayasofya'dan sonra ayakta kalan en
büyük kilisedir. Yunan haçý planý ile inþa
edilmiþtir. Çevresindeki kazýlarda, kilise
çevresinde renkli cam kýrýklarý bulunmuþ
ve Batý Avrupa'daki incelemelerde renkli
cam örneklerinin en eskisi olduðu tespit
edilmiþtir. Demek ki renkli cam Bizans
icadýdýr.

Ayvansaray, Haliç boyunca dizilen
semtlerden tersanelerin bulunduðu bir
bölge. Burada þifa daðýtan suyu ile ünlü
Blakhernai Ayazmasý var. Eskiden ayný
adla anýlan sarayýn ayazmasýymýþ. 4.yy'dan kalma bu saraydan geriye tek bir
kapý kalmýþ ve ayazmaya , her dinden
insan þifa bulmaya geliyor.

Türkiye'nin Pisa'sý bu semttedir. Ne o
þaþýrdýnýz mý? Ben de duyunca þaþýrdým.
13.yy'da kýrmýzý tuðladan yapýlmýþ, Eðri
Minare adý verilen Hacý Hasan mescidi
var. Ýlginç olan minaresidir. Çünkü kýrmýzý tuðla ve taþtan yapýlmýþ bir tür
satranç desenlidir. Minarenin eðri olma
sebebi ise meyilli araziden dolayý saða
eðik durmaktadýr.

Haliç boyunca karþýlaþtýðýmýz en anýtsal Türk yapýsý Kazasker Ývaz Efendi
camiidir. Ve 1585’de Mimar Sinan
tarafýndan inþa edilmiþtir. Tek kubbeli,
taþ ve tuðladan örülmüþtür. Çok pencereli, kapýlarý iki yanda ve küçük olan bu
cami, Sinan döneminin yeni deneylere
açýk ruhunu yansýtýyor.

Artýk yorulmaya baþlasam da az ilerde
evlerin arasýna sýkýþmýþ olsa da tuðla kiliseden dönme 1085’de yapýlmýþ Pantepoptes kilisesi ya da Eski Ýmaret-i Atik
camiini gördüm. Ýnanýlmaz estetik ve
etkileyici görüntüsü ve oniki köþeli ve
her köþesi pencereli kasnak kubbeden
oluþmuþ bir bina. Fatih Sultan Mehmed,

SEVGÝ DÜNYASI

burayý imarethane yapmýþ, ismi de
oradan gelmektedir. Hayranlýðým çok
büyüktü.
Haliç’e indim bir zamanlar orman ve
mesire yeri olan bölgede þimdi çok ulvi
bir görüntüsüyle Eyüp Sultan Camii beni
karþýladý. Bu cami'yi Fatih Sultan
Mehmed bizzat yaptýrýp Ebu Eyyub-i
Ensari hazretlerinin ruhuna, sevabýna
baðýþlamýþtýr. Deniz kýyýsýndadýr.
Caminin avlusunda ulu yedi çýnar ve dut
aðaçlarý vardýr. Eyüp Sultan, sahabeye
mensup olan bir yüce zattýr. Hazreti
Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye
hicret ettiðinde, Resullulah’ýn devesi,
Ebu Eyüb'ün evinin önünde çökmüþtür
ve o da onun evinde kalmýþtýr. Hz.
Muhammed’in kabri de þimdi Ebu
Eyüb'ün evinin yerinde bulunmaktadýr.
Ebu Eyüb ve Mesleme iki kere Ýstanbul'u
kuþatmýþ, ikinci kuþatmada burada þehit
olmuþtur. Fatih Sultan Mehmet, Ýstanbul'u fetih ettikten sonra hocasý Akþemsettin bir gün namazda transa geçmiþ,
kabrinin yerini görmüþtür. 1460'da cami
buraya inþa edilmiþtir. Türbesi de orada
bulunur. Kaþi (Ýran'da bir þehir) çinilerle
süslenmiþtir. Çok etkileyici bir türbedir.
Bir zamanlar, nurlu kabrinin etrafý saf
gümüþ örgü ile çevrelenmiþtir.
Ýnsanlar huþu içinde dua ediyorlardý.
Ben oradayken, avluda güvercinlerin bir
kýsmý yerde dolaþýyor, bir kýsmý havuz
kenarýndan su içiyorlardý. Ýçimi bir sessizlik kapladý. Eyüp Sultan türbesi sekiz
köþeli ve kefeki taþýndan yapýlmýþtýr. Cami ise nefis çinilerle kaplýdýr. Bembeyaz
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mermer bir zemin üzerinde sade ve
huzurlu, düzenli bir görüntüsü vardýr.
Haliç'in paha biçilmez eþsiz panoramasýnýn seyredildiði tepede ünlü Fransýz
þair, yazar Pierre Loti'nin adýný taþýyan
kahvede, selviler altýnda akþamüstü
çayýmý içiyorum. Sanki cennetteyim.
18.yy'dan beri her zaman buraya gelip bu
eþsiz görüntüde huzuru yakalayan insanlardan biri de Pierre Loti'ydi. Ýstanbul'a
hayran olan yazar, buranýn tanýnmasýna
sebep olmuþtur. Bu gün restore edilerek,
Türk mahallesi halinin yaþandýðý bölgede
turistik tesisler hizmet vermektedir.
Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde
"Ýdris Köþkü Mesiresi"olarak anlatýlan
yerlerdir buralarý. Bu bölgede Kaþgari
Tekkesi ve Çolak Hasan tekkesi vardýr.
Onun yanýnda eski bir Sibyan Mektebi
vardýr ki; bu binayý ünlü Osmanlý Tarih
yazarý Ýdris-i Bitlisi yaptýrmýþtýr.
Bahçesinde 1585'den beri duran Mevlevi
Ýskender Dede türbesi ve üç kuyu vardýr.
Pierre Loti'ye teleferikle çýkarken
gördüðüm manzara bana yaþamýn ve
öteki âlemin nasýl da iç içe olduðunu
düþündürdü. Bir yanda yemyeþil aðaçlar
arasýnda beyaz þekil þekil mermerlerle
donanmýþ mezarlýklar, bir yanda cývýl
cývýl insan ve kuþ seslerini, rüzgârla daha
da yakýnýma getiren esintinin burnuma
çarpan gül kokularý…
10 bin yýllýk Ýstanbul'u gezmek bitmez
tükernmez bir hazine sandýðýnýn kapaðýný
açtýðýnýzda, yaþadýðým hayranlýkla karýþýk
þaþkýnlýktý benim için. Baþka bir zamanda
belki buluþuruz.
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Öte Taraftan Konuþmalar

Madde ve Gerçeklik
Elisa Medhus, MD "Oðlum ve Öte Hayat"
Çeviren: Nelda Ýnan

"Yaþamlarýmýzý ve varoluþumuzu tanýmlayan gizemleri
keþfetmeye devam ettikçe, gerçekliðin doðasýna dalýyor
insan ister istemez. Ýþte bu ara yol, adeta Kutsal
Kase'yi bulmaya götürüyor bizi. Çünkü alýþageldiðimiz
3 boyutlu gerçeklik içindeki madde donmuþ ýþýktan
daha fazlasý deðil. Ve gerçeklik esasýnda her þey. Her
þeyi içine aldýðý halde ince bir þekilde sade ve basit."
Elisa Medhus

MADDE HAKKINDA HER ÞEY
Ben: Maddenin ve gerçekliðin nasýl
yaratýldýðýyla ilgili epeyce kitap okudum
ve bu konuda bir kaç teorinin olduðunu
gördüm. Bunlardan biri Maddenin Dalga
Yapýsý, ki küresel dalgalarla etkileþimi
kapsamakta. Diðeri de Vorteks Teorisi ki
bu elektronlarýn, protonlarýn ve nötronlarýn aslýnda uzaydaki delikler olduðunu
ve bunlarý 3 Boyutlu- 4 Boyutlu uzayda
vortekslerin birbirlerine baðladýðýný iddia
ediyor. Tüm bunlar benim kavramam için
çok fazla karmaþýk. Bu teorilerle ilgili
gerçeklik nedir peki?

Jamie: Vorteks hakkýnda konuþurken
Erik dudaklarýný ýslýk çalacakmýþ gibi
büzüþtürüyor ama sadece üfleme sesi
çýkarýyor.
Ben: Peki
Erik: Bunu eteðini havaya kaldýrmak
için yapýyorum.
(Jamie ile birlikte gülüyoruz.)
Erik: Muhteþem parlaklýkta bir fikir
ama asla kanýtlanamaz.
Ben: Gerçekten mi?
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Erik: Evet. Önünüzdeki beþ veya altý
yýlda göreceksiniz ki bilim, üzerinde
çalýþýlmakta olan pek çok þeyi artýk tam
anlamýyla tanýmlayabilecek hale gelecek.
Maddenin Dalga Yapýsý Teorisinin diðerine nazaran daha fazla geçerliliði var.
Ancak yine de hiç bir teori resmin
bütününü kavrayamýyor.

ratmýyor ya da yok etmiyor, sadece þekillendiriyor. Gerçeklik, niyetlerimizi þekillendiriyor ve niyetlerimiz de o gerçeklikle
ilgili algýlarýmýzý þekillendiriyor. Doða ve
insan arasýnda, gerçeklik ve insan arasýnda
bir çeþit iletiþim vardýr.

Bir düþüncem var: Ýnsanlar salt bazý
þeyleri biraraya getirdikleri ve oluþturduklarý için, yani diðer bir deyiþle bilimle
oyun oynadýklarý için, onlarý kendilerinin
yarattýðýný düþünüyorlar. Yani, Ýnsanýn
Yaratýcý olduðuna inanýyorlar. Þimdi
insana yani yaratýcýya (!) baktýkça, bir
zamanlar benim de ayný þeyleri
düþündüðümü hatýrlýyor ve bunun artýk
hiç bir þekilde doðru olmadýðýný görüyorum. Bu tümüyle bir yanýlsama, yani
pembe gözlükler takmaktan daha fena bir
yanýlsama. Ýnsanlar kendilerinin, bir þekilde yaratmanýn merkezinde olduklarýna
inanýyorlar. Ancak enerji ne yaratýlabilir
ne de yok edilebilir, hatýrla anne?

Erik: Þimdi þöyle düþün anne: Bir
ormanda yürüyüþ yaptýðýnda baþýný yukarý
kaldýrýp, muhteþem aðaçlara bakarsýn,
onlarýn güzelliðinden adeta nefesin kesilir.
Sadece bu manzara, ormanýn kokusu ve
içinde duyduðun hisler, yani yaþadýðýn
tecrübe bile seni deðiþtirir. Böylece oraya
olan bakýþýný ve alâkaný deðiþtirir bu.
Böylece bu ormaný baþkalarýna anlatmanda deðiþiklik yaratýr. Sen bu tecrübeyle
(aðaçlar, bitkiler ve topraðýn sende yarattýklarý) kendini huþu içinde hissederken,
bunu Yeryüzü de hisseder ve onu içine
çeker. Bitkilerimiz ve doðamýz enerjinin
geridönüþümünün en mükemmel ajanlarýdýr. Þimdi bir an yeryüzündeki tüm
olumsuzluðu düþün, örneðin her yerdeki
savaþlarý, kirliliði v.s.. sence doða bunlarý
ne kadar baþarýyla geri dönüþtürebiliyor
acaba?

Ben: Evet, Fizik dersi 101. Demek ki
bir þeyi yaratan veya yok eden aslýnda
bizim algýlarýmýz öyle mi?
Erik: Algýlarýný da yok edebilirsin ve
yaratabilirsin. Yani demem o ki, insanýn
elindeki tek güç, manipüle etmek, hareket
ettirmek ve þekillendirmektir.
Ben: Ve bilincimiz, düþüncelerimiz ve
özgür irademiz bu durumda ne yapýyor?
Erik: Evet. Bir þeyle ilgili niyetimiz,
onu manipüle ediyor. Onu gerçekten ya-

Ben: Bu inanýlmaz!

Ben: Ne büyük utanç bu bizler için.
Okuyucularýmýzdan biri þu sorularý soruyor: Gerçekliðin doðasý temelde dalgalar
gibi midir? Belli sekanslarda açýlýp
kapanýyorlar mý? Gerçeklik, kývrýla kývrýla
akan ve bükülen bir nehre mi benzer?
Enerjiyle dolu dalgalar, girdilere (input)
tepki verirler mi? Biz biliyoruz ki, dalgalar girdilere tepki vermektedirler:
Örneðin düþüncelerimiz, niyetimiz ve
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dikkatimizle bu dalgalarý manipüle edebiliyoruz, öyle deðil mi?

muhtemelen.
Erik: Evet!

Erik: Evet bu doðru.
Ben: Peki, bizim manipüle ettiðimiz "O
þey" nedir?
Erik: Dalgalar. Enerji dalgalarý. Enerji
dolu titreþimler.. Yüksek frekanslý dalgalar. Düþük frekanslý dalgalar - bu aynen
bizim bir heykeltraþ gibi çamuru þekillendirmemize benzer. Enerji bizim
gýdamýzdýr. Bizim büyümemizi etkiler.
Týpký hava gibi, yaþam gibi elzemdirler.
Bu dalgalar bir insanýn duygularýný
etkilerler. Bir düþünce, yani her zamanki
içsel ve sýrasýndaki en basit düþüncelerimiz bile - aslýnda bir deðiþim yaratýr ve
çevremizde bulunan enerji titreþimlerini
manipüle eder.
Ben: Büyüleyici
Erik: Bizim elimizi ve kolumuzu
baðlayan tek þey: Ýnanç sistemlerimizdir.
Ben: Yani algýlarýmýz mý?
Erik: Tam olarak böyle! Bize masanýn
katý madde olduðu öðretilmiþtir. Bize
masayý bu þekilde algýlamamýz
öðretilmiþtir yani. Bardaðý masaya koyduðunuzda, masanýn üzerinde durur ve bu
insanlardaki fikslenmiþ (sabitlenmiþ) bir
inanç olup, bir anatanýn çocuðuna bunlarý
öðretmemesi imkânsýzdýr.
Ben: Ve de kolektif bilinç bu algýlarý ve
inanç sistemlerini kalýplara sokar

Ben: Düþüncenin gerçeklik yarattýðýný
ve bu gerçekliðin özellikle senin bulunduðun boyutta hemen oluþabildiðini
söylemiþtin. Düþünce bazý þeyleri hemen
ortaya koyabilmekte yani.
Erik: Doðru
Ben: Peki orada sürekli olarak oturup
bir þeyler yaratmaya mý konsantre oluyorsunuz? Örneðin bir evi veya mor çimli bir
çayýrý yaratmak gibi? Peki, bu ev uzun
süre orada yarattýðýnýz gibi kalabiliyor
mu? Bir evi yaratabilmek için sürekli
olarak "ev", "ev" diye düþünmek çok
yorucu olsa gerek. Bunu böyle mi yapýyorsunuz?
Erik: Eðer ev hakkýnda düþünmeyi
býrakýrsam, ev tezahür etmez mi demek
istiyorsun?
Ben: Evet, tam olarak bunu soruyorum.
Bu da epeyce yoðunlaþma gerektirir diye
düþünüyorum.
Erik: Hayýr, burada öyle deðil. Tam tersine dünyada daha zor oluyor bu iþler. Evi
düþündüðümüz sürece ev orada kolayca
durur.
Ben:Peki
Erik: Ama onu düþünmüyorsak ya da
kullanmýyor isek ve hiç kimse de o evi
düþünmüyor ve kullanmýyorsa, yani ona
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ihtiyaç yoksa, onun orada olmasýna gerek
de yoktur. Bununla birlikte yeniden hatýrlandýðýnda, hemen ortaya çýkar. Yani
demem o ki, gözümüzün önünde durmamasý, yok olmasý anlamýna gelmez Sadece
yer kaplamýyordur, o kadar. Düþünceler,
enerji yoluyla gerçekliði yaratýrlar. Ýki iki
daha dört eder. Böylece düþünceler artý
enerji yeni bir gerçeklik yaratýr.
Ben: Biraz daha açýklayabilir misin
bunu?
Erik: Düþünceler sizin elektrik enerjinizin yansýmalarýdýr. Düþünme moduna
girdiðinizde iletiþim moduna da girmiþ
olursunuz. Böyle bir anda, kendinize ait
bir elektrik enerjisi deposu yaratýyorsunuzdur ve bunun ne kadarýný
bedeninizde hareket ettirebileceðinizi
tespit ediyorsunuzdur.
(Erik'in bu anlatýmlarýndan, niyetlerimiz
olarak yansýttýðýmýz düþüncelerimizin,
maddeyi yani gerçekliði yaratan enerjinin
formlarý olduklarýný anlýyorum. Ki bu da
Einstein'ýn E=mc2 denklemine paraleldir.)
Ben: Peki, diyelim ki ben bir yoldan
aþaðýya doðru yürüyorum. Bu bir yanýlsama öyle deðil mi? Ben yolda yürürken,
sürekli olarak önümdeki yolu mu tezahür
ettirmiþ oluyorum? Yani her adýmý
attýðýmda bunu yaratmýþ mý oluyorum?
Jamie: (Gülüyor). Çenesini sývazlýyor.
Sanýrým düþünüyor.
Ben: Peki tamam. Diyelim ki bu, bir mil
uzunluðunda bir yol. Ama yolun daha uza-
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ðýný göremiyorum. Bunun nedeni henüz o
gerçekliði kendimin gerçekte yaratmamýþ
olmam mý? Ben onu yaratana kadar, o
yaratýlmamýþ mý oluyor yani? Yürürken
yolun uzunluðunu mu güncelliyorum?
Erik: Evet böyle yapýyorsun. Ama ayný
vizyona sahip kiþilerle o alaný paylaþýyor
isen, onlar da ayný yürüyüþü yapýyorlar
anlamýna gelir bu. Diyelim ki önünüzde
çok uzun boylu birisini o yolda yürüyen
diðerleri de yaratmýþ olabilir. Bu evrensel
bir þey. Bir birleþim noktasý. Yani bireysel
bir ýþýk huzmesi deðil.
Ben: Baþka ruhlarla nasýl gerçeklikler
yaratabiliyorsunuz? Aranýzda bir çeþit
yardýmlaþma olsa gerek, öyle deðil mi?
Ayný düþüncede yaþayan yýðýnla ruh...
Erik: Biz telepatik olarak yardýmlaþýyoruz. Ama burada altý çizilmesi gereken
önemli bir husus var: Kaderinle uyuþan
bir þeyi gerçekliðe dönüþtürebilirsin
sadece. Eðer kaderinle uyuþmuyorsa,
onu yaratamazsýn.
Ben: Kaderlerinin bir parçasý olmayan
bir þeyi insanlarýn yaratmak isteyeceklerini hayal edemiyorum zaten.
Erik: Pek çok insan bunu yapýyor ama!
Ben: Peki neden çalýþmýyor?
Kaderinden baðýmsýz þekilde neden
gerçekliði yaratamýyorsun peki?
Gelecek AY: Elisa Medhus'un sorduðu
bu ilginç soruya, Erik'in nasýl bir cevap
verdiðini okuyacaðýz.
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Aðýr Yük Kaldýrma
Medyum: Lee Carroll,
24.Mart.2018, Sacramento- California
Ses Kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

S

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmet'ten Kryon.
Sevgili dostlar, baþlamadan önce
bir dinleyici grubunun sahnede
yer alan bir konuþmacýyý dinlemesi modelinin son derecede üç boyutlu ve doðrusal
olduðunu söylemem gerekiyor. Sizler okul
zamanýndan beri bu paradigmaya alýþýksýnýz. O zamanlar da öðretmenler konuþur,
sizler dinler ve not alýrdýnýz. Þimdi keþke
bu modelin çok ötesine geçebilecek bir þey
yapabilsem ve sizlerin hepimizin bir
olduðunu anlamanýzý saðlayabilseydim.
Bazýlarýnýz bir taraftan bu sözleri dinlerken,
diðer taraftan ayný anda bu sözleri dile
getiriyorsunuz çünkü biz biriz. Mesajý size
aktaran kiþinin aðzýndan çýkan sözleri
bazýlarýnýz zaten biliyor ve bekliyorsunuz
çünkü biz biriz.

Burada olan sanki bir ders verme
senaryosu gibi görünüyor ama aslýnda çok
daha fazlasý var. Eðer iyi dinlemezseniz,
sözcükler sadece duvarlara çarpýp
yankýlanýrlar ama bu söylediklerimi duymak isteyeceðinizi düþünüyorum. Sizler
aðýr yük kaldýran kiþilersiniz ve zorluða
alýþýk olduðunuza göre sizlere zorluk derecesi yüksek bazý þeyler söylememde beis
olmadýðýný düþünüyorum. Hattâ söyleyeceklerimden bazýlarý fazla aðýr bile olabilir.
Partnerimin Alaska eyaletinin Anchorage
kentinde yapýlan celsede söyledikleri temel
alýnarak hazýrlanmýþ olan bazý egzersizler
vereceðim. Eðer aranýzdan bazýlarý o
celseyi okumuþ veya dinlemiþse, gelecekte
yaþamýþ olan bir adamýn, þimdiden birkaç
nesil sonra yaþamýþ olan aydýnlanmýþ bir
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yaþlý ruhun sabah kalktýktan gece tekrar
yatana kadar geçen bir gününün
hikâyesinin, gün boyunca baþýndan geçen
olaylarýn, ortaya çýkan sorunlarla nasýl baþ
edebildiðinin anlatýldýðýný bileceklerdir.
Gelecek zaman hakkýnda bir fikriniz
olmasý için partnerime bu celsenin çözümlenmesini ve bazý ilâveler yapýlarak
düzgünce yazýlmasýný istediðimi söyledim.
Yakýnda bu celse yayýnlanacaktýr.
Þimdi bu hikâyenin devamýný anlatýyoruz. Hikâyede yükselmiþ ve zarif bir bilincin nasýl olacaðý ve neler baþaracaðý
anlatýlmaktadýr. Gelecekte de gündelik
bazda olaylar olacak ve sorunlar çýkacaktýr
ama bunlarla baþetme yöntemleri tümüyle
farklý olacaktýr. Þimdi size bu sabah sorduðum soruyu yeniden soruyorum. Bilincin
gerçek anlamda ve fiziksel olarak deðiþikliklere yol açabileceðine inanýyor musunuz? Bugün partnerimin anlattýklarýnda
bilim alanýnda yapýlan buluþlar ve ortaya
çýkan kanýtlar nedeniyle bu konuya olumlu
bir yaklaþým sergilendi ve bu baðlamda
bunun güçlü bir ihtimal olduðu belirtildi.
Uyumlu tutarlýlýk ile ilgili çalýþmalar
bunun bir parçasýný oluþturmaktadýr. Eðer
bu durum gerçeðin yansýmasýysa, o zaman
düþüncelerinizin ve söylediklerinizin yalnýz
gezegenin baþka bir tarafýnda, sabah
söylediðim gibi, deðiþikliklere yol açmakla
kalmadýðýný kabul etmek gerekmektedir.
Bunun yanýnda, kelimelerin kullanýlmasýyla
bilinç ve niyet aracýlýðýyla dramatik
deðiþimlere yol açmanýn mümkün olduðu
da yakýn bir ihtimal ve inandýrýcý olarak
kabul edilmelidir.
Anchorage kentinde yapýlan celseyi
dinleyenler böyle bir þeyin nasýl mümkün
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olabileceðini, etkinin uzun mesafeden nasýl
ortaya çýkabileceðini merak edebilirler.
Burada ve þimdi baþlayarak bunu size
göstereceðim. Eðer dersi kimin vereceðini
sorarsanýz, bizzat sizlerin vereceðinizi ve
bunu örnek olmak suretiyle yapacaðýnýzý
söyleyebilirim. Bundan böyle yapacaklarýnýzýn, çocuklarýnýzýn yapacaklarýnýn,
normal günlük yaþamýnýzda yapacaklarýnýzýn belli bir enerjisi vardýr ve bu
üstatlarýn enerjisidir.
Çevrenizde olanlar sonuçlarý görecekler,
notlar alacaklar ve alýþtýrma yaptýktan
sonra izinizden geleceklerdir çünkü size
göstereceðim her þeyin uygulamaya dönük
tarafý ile her þeydeki sevgi ve þefkat apaçýk
ortadadýr. Böylece þefkatli insanlar için
yeni bir dünya düzeni kurulacaktýr. Bilincin
geliþimi bunu yaratýr.
Þimdi sizlere yapabileceðiniz þeylerle
ilgili bazý örnekler vereceðim ve bunlarýn
hepsi aðýr yük kaldýrma sýnýfýna girecektir.
Kolaydan baþlayýp zora doðru gideceðiz.
Bazýlarýnýz baþtan sona kadar tahammül
edebileceksiniz ama bazýlarýnýz aðýrlýk çok
fazla olduðu için bir noktada pes edeceksiniz. Bazýlarýnýz, "Bunu gerçekten de sonuna kadar götürmek istiyordum ama belki
de þimdi býrakýp baþka zaman yeniden
baþlamak daha uygun olacak çünkü kapasitemin üstüne çýktý bu yük" diyeceksiniz.
Sizdeki alýþkanlýklarýn, önyargýlarýn, eðilimlerin ve belirli durumlarýn sebebi olan
eski enerjiyle mücadele ediyorsunuz ve
yaþamlar boyunca edindiðiniz alýþkanlýklardan ve paradigmalardan kýsa süre içinde
vazgeçmek, onlarý söküp atmak büyük zorluklar yaratabilir. Bunlarý söyledikten sonra
söküp atma iþlemine baþlayabiliriz artýk.
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Gezegendeki gündelik iþlere olan yaklaþýmýnýz ilk sýradadýr. Burada yeni bir yaklaþým paradigmasý söz konusudur ve bu
geçmiþte öðrenmiþ olduðunuz her þeyden
farklý bir geliþim ve uygulama olacaktýr.
Ýçrek (ezoterik) bir durumdan söz ediyoruz
ve bundan dolayý da zorluklar vardýr.
Burada yeni bir bilinç paradigmasý vardýr
ve bu nedenle öðrenilmesi gerekmektedir.
Þu anda buradaki sandalyelerde oturan ve
daha sonraki bir tarihte dinleyen herkese
hitap ediyorum. Bazý alýþtýrmalar ile
baþlayalým.
Birinci egzersiz sabah yataktan kalkýnca
baþlýyor ve aslýnda oldukça kolay olmakla
beraber pek çoðunuz tarafýndan gözardý
ediliyor. Yataktan kalkýp ayaklarýnýzý yere
bastýktan sonra kýsa süre için durup nefes
alýn. Bu kýsa süre içinde zihninizde tüm
gününüzün neþe, çözümler ve hayýrlý sürprizlerle dolu olacaðýný canlandýrýn. Bu
önemlidir. Çünkü genelde sizler deðiþimlerden korkar ve bu baðlamda deðiþimden
pek fazla hayýr beklemezsiniz. Bu sizde
huy haline gelmiþtir.
Bilinmeyen ve muhtemelen pek de hayýrlý olmayan þeylerin yaklaþmasýndan korkmak yerine sözlerinizle ve þefkatinizle
çevrenizde hayýrlarla dolu bir baloncuk
yaratmaya ne dersiniz? Bunun için yüksek
sesle ve kulaðýnýza gidecek þekilde bunu
hayýrlý bir gün olarak yarattýðýnýz için
hayýrlarla dolu bir gün olacaðýný, size gelecek olan her nimetin sizin görkeminizin
yansýmasý olacaðýný ve sorunlar ile sýkýntýlarýn þefkatle ele alýnýp çözüme kavuþturulacaðýný söyleyin. Bu biraz zor olabilir ve
günlük olaylarda pek deðiþiklik yokmuþ
gibi görünebilir ama her þeyi çözümlerle
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çevrelediðiniz için sonuçlar ayný olmayacaktýr. Bu uygulamaya baþladýktan hemen
sonra sonuçlarý görmek mümkün olmayabilir ama çevre giderek farklýlaþacak ve
çözümler tedricen ortaya çýkmaya baþlayacaktýr.
Ayaklarýnýzý güzelim Gaia'nýn üstüne
koyarken karanlýðýn sizi ele geçiremeyeceðini söyleyebilirsiniz. Gaia da, Yaratýcý
da sizi biliyor ve tanýyor. Sabahleyin
aðzýnýzdan çýkan ilk sözler "Kendim için
hayýrlar yaratýyorum." olabilir. Çok farklý
alýþkanlýklarýnýz olduðu için bazýlarýnýza bu
kadarý bile zor gelebilir. Birinci egzersiz
aslýnda en kolayýdýr çünkü iþler bundan
sonra giderek zorlaþacaktýr.
Ýkinci sýrada sizi, çevrenizdeki durumlarý
ve gezegeni deðiþtirecek olan hayýrlý zihinsel egzersizler vardýr. Ýkinci sýradaki bu
hayýrlý ve þefkatli egzersizlerle gezegende
ortaya çýkacak geliþim yansýtýlacaktýr. Ben
buna tuzak çukurlarý adýný vereceðim. Pek
çoðunuz yaþamýnýz boyunca ayný durumlarla karþý karþýya kalýyor ve ayný bireyleri
görüyorsunuz. Öðrenci de olsanýz, iþçi de
olsanýz ve hattâ aile içinde bile böylesine
tuzak çukurlarýna rastlarsýnýz ve iþin asýl
zor tarafý bunlara neden olan insanlarýn
sizin bilinç düzeyinizde olmamalarýdýr.
Normal yaþamýnýzda sýklýkla
karþýlaþtýðýnýz bu insanlar banda alýnmýþ
gibi hep ayný þikayetleri dile getirirler ve
onlarla karþýlaþmamak için ne kadar
çabalarsanýz çabalayýn, hem bu yüzden
hem de iþ yeriniz de dâhil olmak üzere sizi
pek sevmeyen insanlar yüzünden olumsuz
duygularla baþetmek zorunda kalýrsýnýz.
Her gün önünüze çýkan böyle tuzak
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çukurlarýnýn içine düþmek çok kolaydýr ve
bunlar her seferinde sizi az da olsa geriletirler. Ýþte sizin karþý karþýya olduðunuz
meydan okuma buna pabuç býrakmamaktýr.
Bu tip insanlarýn geldiðini gördüðünüzde
kendinize Tanrý'nýn ve þefkat duygusunun
onlarýn da içinde olduðunu ama huzursuzluk ve sýkýntýnýn yarattýðý dengesizlik
nedeniyle biraz sapmýþ olabileceklerini
telkin edin. Onlar sizin bildiklerinizi
bilmedikleri için her þeyin birliði
çerçevesinde onlarý kutsayabilirsiniz.
Onlar yapmalarý gerekeni yaparken siz
sevgi ve þefkat yayarak oturabilirseniz,
baloncuðunuz hiç etkilenmez. Bu insanlar
zaman zaman sizinle konuþup daha önce
de duyduðunuz þikâyetleri, bir ses bandý
gibi, size yeniden anlatacaklardýr. Bu
insanlar sizin üstünüz olabilir ve onlarý
sabýrla ve þefkatle dinlemek sizi hedefinize
yaklaþtýracaktýr.
Ben kimlerin burada olduðunu ve iþlerin
nasýl yürüdüðünü biliyorum. Böyle bir þey
bundan sonra baþýnýza geldiðinizde, bilmenizi istiyorum ki, bu insanlara þefkat gönderirseniz, bir süre sonra bu þefkat onlara
ulaþacaktýr ve tüm bu þikâyetleri ortaya
çýkaran dengesizlik sizin hiç itiraz etmeden
dinlemeniz ve ortaya çýkan þefkat enerjisi
sayesinde engellenmiþ olacaktýr.
Kibarlýðýnýz onlarýn açýkça görebildikleri
bir âlet olmalýdýr. Onlarýn dile getirdikleri
ile hemfikir olmayabilirsiniz ama gezegende yaþamýþ olan tüm üstatlar gibi
sabýrla dinleyebilirsiniz. Ýnsanlar bunu
hissedecekler ve sizden onlara hiç
þikâyet gitmediði için bir zaman sonra
sizde farklý olanýn ne olduðunu soracak-
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lardýr. Ýþte o andan itibaren size farklý
gözlerle bakacaklardýr.
Her gün karþýlaþtýðýnýz her tuzak çukurunun onlarýn her birini deðiþtirmesine
önayak olun. Onlarla karþýlaþmaktan kaçýnmak zorunda kalmamak için neleri, nasýl
yapabileceðinizi önceden zihninizde canlandýrmaya çalýþýn. Ýþte bu þekilde ve
þefkatinizi kullanarak onlarda deðiþime yol
açabilirsiniz. Böyle bir þey gerçekten de
mümkün olabilir mi? Yeteri kadar zaman
ve sabýrla mümkündür. Hemen yarýn veya
ertesi gün baþarýlý olmayý beklemeyin ama
uygulama yaptýkça iþlerin nasýl
yürüdüðünü göreceksiniz. Etkiniz küçük
baþlayacak ve tedricen büyüyecektir. Bu
ikinci egzersizdi.
Ýþler bundan sonra daha da zorlaþacaktýr.
Þimdi sizi en fazla sinirlendiren aile bireyini, belki de inançlarýnýz dolayýsýyla sizinle
alay etmiþ olan veya sizi sürekli rahatsýz
etmiþ veya pek sevemediðiniz ve Noel
zamaný size en fazla sorun çýkaran kiþileri
düþünmenizi istiyorum. Bu kiþiyi veya kiþileri pek fazla görmüyor olabilirsiniz. Þu
anda arkadaþlardan deðil, aile bireylerinden
söz ediyorum. Onlarý zihninizde canlandýrmanýzý, her birinin önünde durmanýzý ve
geçmiþte var olduðunu düþündüðünüz
hayal kýrýklýðý veya korku engelini görmezden gelmenizi istiyorum.
Kendinizi Tanrý'nýn ailesinin kollarýna
býrakýn ve rahatlayýn. Onlara söyleyebileceðiniz her þeyi sevgiyle yeniden düzenlemenizi ve üstüne basýldýðýnda sizin öfkelenmenize neden olan düðmeleri devre dýþý
býrakmanýzý istiyorum. O insanlar bunu
anlamayabilirler ama sizin onlarýn içindeki
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Tanrý'yý görmenizi istiyorum. Kendinizi bir
katalizör olarak görün. Bu insanlar eskiden
beri alýþýk olduklarý tepkileri görmezlerse,
bu onlarý deðiþtirebilir.

lerle ilgili bir husustur. Bazen olay en
yakýnýnýzdaki insanlarýn zamansýz olarak
ölmesidir. Böyle bir ölüm olayýný Tanrý'nýn
size ihaneti olarak algýlayabilirsiniz.

Alýþkanlýklarýnýz ve korkularýnýz yüzünden dramlarýn tuzaðýna düþtüðünüzü
aklýnýzdan çýkarmayýn. Ya bu insanlar
tekrar tekrar ayný þeyler yapmalarýna raðmen siz onlarla münakaþaya girmez, ateþe
ateþle cevap vermez ve kendinizi savunmaya çalýþmazsanýz ne olur? Ya onlarý
sadece sevmekle yetinip baþka bir þey yapmazsanýz? Sizi kalbinizden yaralayan her
söze karþýlýk þefkat gönderebilirsiniz. Bunu
yapabilirseniz bu insanlarýn bir süre sonra
bu iþten vazgeçeceklerini göreceksiniz
çünkü alýþýk olduklarý sonuçlarý alamadýklarý ortaya çýkacaktýr.

Celseyi daha sonraki bir tarihte dinleyen
ve þu anda odada bulunan herkes benim
neden söz ettiðimi bilmektedir. Eðer böyle
bir þey bu yaþamýnýzda baþýnýza
gelmemiþse, daha önceki yaþamlarýnýzda
mutlaka olmuþtur. Ölen kiþiler aile dahîl
her türlü yakýn olabilir. Ýhanet içinizi öylesine daðlar ki, nasýl küçükken elinizi sýcak
sobaya sürdüðünüzde hissettiðiniz acýyý
unutmazsanýz, bu ýstýrabý da unutamazsýnýz.
Her aklýnýza geldiðinde içinizde bir
çekilme olur. Çok acý verici bir olay
olduðu için konu hakkýnda konuþmak
istemediðiniz gibi, hatýrlamak da istemezsiniz.

Bundan sonra baþka bir þey daha olabilir.
Belli bir noktadan itibaren kendilerinde bir
þey görmeye baþlayacaklar ve hassas
olduklarý bir anda size ne olduðunu soracaklardýr. O zaman onlarýn gözlerinin içine
bakarak onlara yeniden âþýk olduðunuzu
söyleyebilirsiniz. Sizce buna nasýl bir tepki
gelecektir? Pek fazla bir þey olmayacaðýný
söyleyebilirim. Sizin dramatik ölçülerde
deðiþtiðinizi ve yaptýklarý hiçbir þeyin sizi
etkilemediðini anlayacaklardýr. Bu üçüncü
egzersizdi ve çok zor bir egzersiz olduðu
su götürmez.
Dördüncü egzersiz bundan da zordur. Bir
insanýn unutmakta, bir kenara koymakta
veya baðýþlamakta en fazla zorlandýðý þey
ihanettir. Bu odadaki ve dinleyenler arasýndaki neredeyse herkesin baþýna böyle bir
þey gelmiþtir. Bu bazen malî konularla,
bazen kiþisel konularla ve bazen de iliþki-

Þimdi sizden o tecrübeyi kazýp çýkarmanýzý, iyice hatýrlamanýzý ve aslýnda dengesiz olduklarý ve ne yaptýklarýný bilmedikleri mülâhazasýyla bu kiþileri baðýþlamanýzý
istiyorum. Eðer bunu yapabilirseniz, sorununuzu hem aklýnýzda, hem kalbinizde
çözmüþ olacaksýnýz. Bunu yapabildiðinizde
bu insanlar ölmüþ bile olsalar, bu eyleminizle inanamayacaðýnýz deðiþikliklere yol
açmýþ olacaksýnýz.
Ya size bu insanlarý bu yaþamda
baðýþlamýþ olmanýzýn bir sonraki yaþam
için dünyaya döndüklerinde onlarý
deðiþtireceðini söylesem ne derdiniz? Ya
size bu insanlarý baðýþlamanýzdan dolayý
daha uzun yaþayacaðýnýzý veya daha genç
görüneceðinizi söylesem ne derdiniz? Bu
büyük bir aðýrlýktýr ama kaldýrabilirseniz
önemli sonuçlarý olabilir.

SEVGÝ DÜNYASI

Size ihanet etmiþ olanlarýn veya hâlâ
ihanet etmeye devam edenlerin gözünün
içine bakýp herkese ayný kaynaktan geldiðini ve herkesin içinde Tanrý olduðu için zihninizde onlarý sevdiðinizi söyleyebilirsiniz.
Onlar dengesiz olduklarý ve korkularla
boðuþmak zorunda kaldýklarý için ihanet
etmiþ olmalarýna raðmen onlarý baðýþlayabilirsiniz çünkü hepiniz ayný Yaratýcý
Kaynaktan geliyorsunuz. Bu insanlar o
dönemde olayýn farkýnda olmayabilirler
ama bir zaman sonra her þeyi keþfedeceklerdir.
Bunu yapmanýn çok zor olduðunu biliyorum. Hattâ bu iþ öylesine zordur ki, birçok
insan bunu baþaramaz çünkü ihanet
yakarak veya oyarak içinizde derin oluklar
açmýþtýr. Birçok insana bu ihanet olayýnýn
sizi ne kadar hayâl kýrýklýðýna uðratmýþ
olduðunu anlatmýþ olabilirsiniz. Doðal
olarak olanýn geri alýnmasý mümkün
deðildir ama olaya verdiðiniz tepkiyi
deðiþtirmek elinizdedir. Bu ileri bilincin üst
düzeyde yer alan egzersizidir, gezegene
gelmeye baþlamýþtýr ve bir yerden baþlamak zorundadýr. Bu dördüncü egzersizdi.
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Tutulan tarafa baðlý olarak liderden nefret
edenler vardýr ve ne zaman lider televizyona çýksa bu insanlar koþarak âleti kapamaya gitmektedirler çünkü onun yüzünü
bile görmek istememektedirler. Böylesine
bir nefret söz konusudur. Amerika'nýn
bugün çizdiðim resminde insanlar öylesine
kutuplara ayrýlmýþlardýr ki, anlaþamayan
insanlar anlaþmazlýktan dolayý birbirlerinden nefret etmektedirler.
Yapmanýzý istediðim bazý þeyler var ve
bunlarýn ne olduðunu herhalde tahmin edebiliyorsunuz. Bu davranýþ ve duygularla
samimiyetle yüzleþip bu durumun ülkenizin aleyhine çalýþtýðýný kabul ederek
deðiþtirmenizi istiyorum. Bu nefret sizleri
içten içe kemiriyor ve durumu daha da
kötüleþtiriyor. Ülkenin yarýsýndan fazlasý
bu durumdadýr ve onlarýn yapmasýný istediðim bir þey var. Bu duygularla boðuþan
insanlar baþta olmak üzere herkesin bu
liderin çevresine bir ýþýk baloncuðu yerleþtirmesini istiyorum. Böylece o nereye
giderse gitsin, daha fazla ýþýk görecektir.

Beþinci egzersizi þu anda bulunduðum
alan için saklamýþtým. Bu egzersiz de pek
çoðunuz için son derecede zordur. Bu egzersiz aile ile veya ihanetle ilgili olmadýðý
için onu son sýraya yerleþtirmiþ olmamý
tuhaf bulabilirsiniz. Doðru ama bu egzersiz
nefretle ilgilidir. Sevgili dostlar, bu ülkede
þu anda görülmekte olan kutuplaþma durumu þimdiye kadar hiç görülmemiþti.

Ne demek istediðimi anlayabiliyor
musunuz? Eðer bunu yapacaksanýz, nefretten vazgeçmek zorundasýnýz. Ýlk önce derin
bir nefes aldýktan sonra, neler yaptýklarýný
ve neler söylediklerini bir tarafa býrakarak
bu liderin ve onun partisinin etrafýna içrek
bir þefkat baloncuðu yerleþtirmelisiniz.
Böylece bu insanlar ihtiyaç duyduklarý
anda ýþýk onlarý çevreliyor olacaktýr ve bu
insanlarýn ýþýða çok ihtiyaç duyduklarýna
hiç þüphe yoktur.

Liderlikle ilgili olarak böylesine derin ve
gözleri kör eden hayal kýrýklýðý ve nefret
hiç böylesine apaçýk ortaya çýkmamýþtý.

Bunun zor olduðu kesindir. Zira ülkeniz
için doðru olduðuna inandýðýnýz politikalarýn ötesine geçmeniz gerekmektedir.
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Bunun için ileri bilincin merkezine gitmeli
ve oradan sevmediðiniz, yanlýþ iþler yaptýðýný düþündüðünüz kiþiye ýþýk göndermelisiniz. Her þeyin yerinde ve uygun
olduðunu düþünen nüfusun diðer yarýsýnýn
ise hiçbir þeyin doðru olmadýðýný düþünen
insanlarý sevmelerini, onlarla birlikte oturup sohbet etmelerini istiyorum.
Bu sohbet sýrasýnda onlara "Bu ülkenin
liderlerine benimle birlikte ýþýk ve sevgi
gönderir misiniz? Sizinle pek çok konuda
ayný fikirde deðilim ve þu anda bunun
nedenleri hakkýnda konuþmak istemiyorum
ama birlikte ülkenin liderlerine benimle
birlikte sevgi ve ýþýk göndermenizi
istiyorum. Birlikte ortaya çýkaracaðýmýz
ýþýk ve þefkat enerjisi her türlü nefreti,
tüm kavga çýðlýklarýný veya sert sözleri
bastýracak ve etkisiz hale getirecektir"
demelerini istiyorum.
Ýþte sevgili dostlar, bu geliþmiþ bilincin
göstergesidir. Siz yaþlý ruhlar bunun için
hazýrlýklýsýnýz çünkü gerekli altyapýya da,
tecrübeye de sahipsiniz. Bu iþi sadece yaþlý
ruhlar yapabilir. Gezegene yeni gelenlerle
ilgili olarak bu yönde beklentiler boþtur.
Çünkü onlar nefret ve öfkenin ötesine
geçemezler ama yaþlý ruhlarda bunun için
gerekli donaným olmasý sebebiyle onlar çok
boyutlu katmanlarý ve Yaratýcý Kaynaða
olan baðlantýyý anlayabilecek durumdadýrlar. Eðer bunu becerebilirseniz, bu güzel
ülkeyi selâmete kavuþturabilirsiniz. Olup
bitenlerle ilgili olarak ne düþünürseniz
düþünün, orada kimin oturduðundan
baðýmsýz olarak oval ofise ýþýk göndermek
en iyi cevaptýr.

SEVGÝ DÜNYASI

Bazýlarýnýz bu mesaj ile anlatýlmak isteneni anladýnýz ama bazýlarý mektuplar
yazýp Kryon'un onlarý hayal kýrýklýðýna
uðrattýðýný, onun böylesine politik söylemlere itibar etmesini hiç beklemediklerini
söyleyeceklerdir. Böyle tepkiler bu insanlarýn söylediklerimi hiç anlamamýþ olduklarýnýn ve sadece "oval ofis" terimini duymuþ olduklarýnýn göstergesidir. Ýnsanlarýn
içlerinde taþýdýklarý önyargýlar ve
geçmiþten getirdikleri enerjiler göz önüne
alýndýðýnda, bu tepkilerin normal karþýlanmasý gerekir. Sizlerden tüm bu engellerin
etrafýndan dolaþmanýzý istiyoruz.
Size beþ egzersiz verdim. Beþ çift sayý
deðildir ve deðiþim anlamýna gelir. Bu
baðlamda her zaman geçiþ durumu ve
gerçekleþmesi beklenen denge söz
konusudur. Þu anda bu aðýr yükleri kaldýrma iþi ile meþgul olan yaþlý ruhlarýn
karþýsýnda oturuyorum.
Bugün söylediklerimi yeniden gözden
geçirip hangilerinin sizler için geçerli ve
uygun olduðunu, en çok hangileri ile uðraþmak durumunda olduðunuzu tespit etmek
isteyebilirsiniz. Bununla birlikte, bu iþi
ancak yaþlý ruhlar yapabilir. Bu nokta uzun
dönemli olarak etkili olacak bir geliþim
sürecinin baþlangýcýdýr. Böylece inþa edilen
temel sayesinde geleceðin insanlarý sözü
edilen bu egzersizleri daha kolay uygulayabileceklerdir.
Bugünlük bu kadar yeter. Ben kimlerin
burada olduðunu ve neler olup bittiðini
biliyorum.
Ve öyledir.

“Lütfen Yeni Yýlda

Aboneliðinizi
Yenilemeyi
Unutmayýnýz!..”

Deðerli
Okuyucularýmýz
Sevgi Dünyasý Dergimiz
Haziran 2007 tarihinden
baþlamak üzere yalnýzca
abonelerimize ulaþmaktadýr.
Bizlerle olmaya devam etmek istiyorsanýz,
Haberleþme Adresi: sevgidunyasiyayinlari@gmail.com
En içten sevgilerimizle
Sevgi Dünyasý

Adý, Soyadý:
Adres:
Posta Kodu:
Ýlçe:
Ýl:
Tel:
2018 yýlý için tek
Abone ücreti:

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
dergi fiyatý:
10.00 TL
Yurt içi
120.00 TL
Yurt dýþý
140.00 TL
Posta Çeki No: 10214085
(Sevgi Yayýnlarý)
Ýþ Bankasý IBAN: TR77 0006 4000 0011 0180 6837 24
Ayþegül Kayserilioðlu hesabý

