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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Karanlýk gittikçe artarken, düzen bozulmaya yüz tutarken, herkes
korku içinde beklerken bir ýþýk iþcisi ne yapar dersiniz? Öncelikle
belirtelim ki, korkmaz; çünkü bir ýþýk iþcisi hayatýnda yalana ve
yalan davranýþa yer vermemek için çok dikkatlidir, vesvese verenden
kaçar gibi kaçar yalandan. Yalan olmayýnca korkunun varolmasý
için belirsizlik, güvensizlik alanlarý olmaz onun gönlünde. O artýk
kaynaktan gelen ýþýkla beslenmektedir. Karanlýðýn varlýðýný
hissedince daha çok parlamak zamanýnýn geldiðini anlar. Yerini,
vaktini belirler, iþaretini alýr ve baþlar ýþýðýný yaymaya, her yerden,
herkes tarafýndan görüleceðini bilerek.
Iþýk olmak için varolup da kendini tanýmayan ve yapacaðý iþe
inanmayanlar için ne dersiniz? Onlarýn yeni þeylerden söz etmek,
güzel sözler söylemek için kendilerini hazýrlamalarý, öðretmek için
önce öðrenmeleri, gözbebeklerinden nur akacak kadar sevgi
titreþimine ulaþmak için kendilerini, her iki mânâda, içten ve dýþtan
tertemiz tutmalarý gerekmektedir oysa. Ýç temizlik insan için, iyide
doðruda olmakla, çalýþkanlýkla, bilginin ve sevginin sonsuzluðunu
bilerek yaþamakla gerçekleþebilir. Onlar için kendine inanmanýn
vaktidir þimdi. Ne kadar çok ýþýk yayan olursa, karanlýðý o kadar
daha kolay yýrtar, neticeye o kadar daha çabuk ulaþýrýz. Kendini
tanýmaya çalýþmak, o iç yolculuða çýkmak, bunun için gerekirse
okült ilimlerden yararlanmak ve bunlarý tamamen kendine özgü,
subjektif yollardan yapmak ne zevkli bir serüven. Kimseye bir þey
izah etmek zorunda deðilsiniz, yalnýzca Yaratýcýnýz ve siz...
Kendini sevmek, kendine önem ve deðer vermek, kendini baðýþlamak
için çok güzel bir baþlangýç... Iþýk iþcileri, haydi artýk durmayalým,
bekleyenleri “Gel!” demekten kurtaralým.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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* Nesilden nesile zincirleme
sürüp giden mutsuzluðun
gerçek nedeni aldýklarýný
unutmaktan ve hep
verdiklerini düþünmekten
ileri gelmektedir.
* Yaradan'dan, ailesinden ve
toplumdan aldýklarýna
karþýlýk, insan kardeþlerine
veren kiþi, "alma - verme
dolaþýmýný" iyi iþler hale
getirmiþ demektir.
* ALMA - VERME
DOLAÞIMINI iþler halde
tutan kiþiler, hayýrlý ve örnek
kiþilerdir. Onlar verirken bir
karþýlýk gözetmezler, sadece
borçlarýný ödediklerini
bilirler.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Verdiklerimizi Deðil
Aldýklarýmýzý Unutmamalýyýz
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Karý koca kavgalarý çoðu
zaman taraflardan birinin
veya her ikisinin çok
verdiklerini, fazla fedakârlýk
ettiklerini iddia etmelerinden çýkar. Bu iddianýn
arkasýnda haksýzlýða
uðradýðý ve ezildiði sýzlanmasý ve kendine acýmasý
yatar. Meselâ kadýn þöyle
der: "Sabahtan akþama
kadar köle gibi, hizmetçi
gibi çalýþýyorum. Benim
bundan kazancým ne?
Karnýmý nerde olsa doyururum. Hem senin, hem
çocuklarýn bütün sýkýntýsýný
ben çekiyorum. Boðaz tokluðuna hizmetçilik ediyorum."
Erkek bu iddialarýn
karþýsýnda köpürür: "Ben
kimin için çalýþýyorum,
sabahtan akþama kadar?
Kazandýðýmý baþkalarýna mý
yediriyorum? Elime geçeni
eve getirmiyor muyum?
Nereden evlendim. Eskiden
arkadaþlarla ne güzel
eðlenirdik ve gezerdik.
Þimdi bir akþam bile dýþarý
çýkacak olsam kýyametler
kopuyor. Biz esir mi olduk?
Senin yaptýðýn ev iþi de ne
ki, iki saatte biter. Ondan
sonra yan gel yat. Senin
yaptýðýn iþleri 600 - 700
liraya ben bir hizmetçiye de
yaptýrýrým."
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Ve kavga böylece sürer
gider. Her iki taraf da
devamlý verdiklerini düþünmekte, aldýklarýný ise, yalnýz
unutmakla kalmamakta,
üstelik inkâr etmekte ve
deðersiz bir þey olarak
görmektedir. Arkadan her
iki taraf da arkadaþlarýna
þikâyete baþlamaktadýr. "Bu
kadýna ne versem, ne yapsam kadrini, kýymetini
bilmez" der erkek. Kadýn
da: "Ah kardeþ, bu adama
ne yapsan, ne versen deðerini bilmez, saçýný süpürge
etsen nafile, nankör adam"
der arkadaþlarýna. Bu
þikâyetler ve bu tartýþmalar
giderek sevgiyi de saygýyý
da siler süpürür. Ev içinde
her an hýrlaþan iki düþman
kiþi belirir. Bu ortamda
yetiþen çocuklarýn da huysuz, bencil, kavgacý, kompleksli olmasý doðaldýr.
Çocuklar büyüdükçe önce
anneyi, sonra babayý saymaz ve sevmez olurlar.
Onlarý yuvaya baðlayan
maddi ihtiyaçlardýr. Baba
para verdiði, çocuklarýn
isteklerini yerine getirdiði
sürece iyi, vermediði zaman
kötüdür. Bunu gören baba
üzgündür, çocuklarýna
kýzgýndýr. Anne çocuklarýna
iþ buyurmadýðý, onlarýn
hizmetlerini gördüðü, istek-

lerini yerine getirdiði sürece
iyidir. Yoksa kötüdür. Bunu
gören anne de çocuklarýnýn
egoistliðine üzgün ve
kýzgýndýr. Çocuklar ise anne
ve babalarýnýn hep kendilerine vermekle, hizmet
etmekle yükümlü olduklarýný düþünmekte, hep
almayý istemekte, hep
aldýkça mutlu olacaklarýný
sanmaktadýrlar. Vermeye ise
yanaþmamaktadýrlar. O
çocuklar da mutlu
deðildirler, ilerde de mutlu
olamayacaklardýr. Gelecekte
anne - baba olup vermek
zorunda kalýnca onlar da
þikâyetlere baþlayacaklardýr.
Bu zincirleme sürüp giden
ve nesilden, nesile geçen
mutsuzluðun nedeni, hep
verdiklerini düþünmekten
ve aldýklarýný unutmaktan
ileri gelmektedir.
ALLAH’LA
ÝLÝÞKÝLERDE
Allaha inanan veya inanmadýðýný söyleyen kiþiler,
büyük bir sýkýntýyla, dertle
ve hastalýkla karþýlaþýnca o
Yüce Kudretten yardým
dilerler. O sýkýntý geçince de
kendilerini Sevgisinden
Vareden'i hemen unutuverirler. Bu durumda hem inanan
inancýnda içten deðildir
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hem de inanmadýðýný söyleyen, inançsýzlýðýnda içten
deðildir. Onlarca Allah'a
inanmak bir menfaat saðlarsa vardýr veya gereklidir.
Oysa Allahýn varlýðýný bir
insanýn aklýyla, mantýðýyla
idrak etmesi ve gönlüyle
duymasý, hissetmesi gerekir.
Onun varlýðý akýlda görülüp
gönülde duyulmaya
baþlanýnca artýk ondan
gelenlerin, bize acý da gelse,
sonunda hayrýmýza olduðu
bilinir. Çünkü O'nu tanýmakla beraber, O'nun
Sevgisinden Varettiði
kullarýna asla zulmetmediði
de öðrenilmiþ olunur. Ayni
zamanda O'nun abes iþ yapmadýðý, yanlýþ ve kötü þeyleri kullarýna göndermediði
bilinir. Yine bilinir ki, "O
yarattýðý varlýklarýn daima
geliþme, yükselme ve arýnma yolunda olmasý için
düzenler, yardýmcý varlýklar
ve âlemler varetmiþtir."
Ýþte Yaradan'ý bu þekilde
tanýyan kiþi aldýðý her nefesi, rahatça ve saðlýkla yediði
her lokmayý, dünyada
edindiði her tecrübeyi ve
her bilgiyi, aldýðý her hazzý
O'na borçlu olduðunu bilir.
O'na olan borcu nasýl
ödeyecektir? Onun bizim
verebileceðimiz hiçbir þeye

ihtiyacý olmadýðýna ve bize
olanlarýn hepsini O
verdiðine, onlarý elde etme
olanaðýný da O baðýþladýðýna göre ne yapacaðýz?
Borcumuzu ihtiyacý olan
kardeþlerimize, ki onlar da
O'nun kuludur, yardým
ederek ödeyeceðiz.
Sevgisinden Varedenden
aldýklarýna karþýn insan
kardeþlerine veren kiþi alma
ve verme dolaþýmýný iþler
hâle getirmiþ demektir. Bu
dolaþým iyi iþlediði sürece o
kiþiye gelecekler gittikçe
çoðalacak, gittikçe daha
güçlenecek ve yücelecek
demektir. Bu alma - verme
dolaþýmýný bozan kiþi, aldýklarýný unutup verdiklerini
gözünde büyütmeye baþlar.
O, giderek vermekte güçlük
çekecek, sonunda hiç veremeyecektir. Halbuki o
Yaradan'dan aldýklarýný hiç
unutmasa, hep düþünüp
dursa her zaman daha çok
vermek gereðini duyacak,
öylece dolaþýmý (sirkülasyon) canlý tutacaktýr.
TOPLUMLA
ÝLÝÞKÝLERDE
Çoðu kiþi toplumdan
þikâyet eder. Toplumun
bozulduðunu, çýkar düþkünlüðünün, yalancýlýðýn,

ikiyüzlülüðün, fuhuþun arttýðýný, ahlâkýn çöktüðünü
söyler. Bunun karþýsýnda
çok az kiþi toplumun
düzelmesi için çaba harcar.
Toplum canlý bir varlýksa,
onun iyiye gitmesi herkesin
topluma olan borçlarýný
ödemesiyle olur. Herkes
toplumdan sadece almayý ve
faydalanmayý düþünürse,
toplum giderek birbirini
sömürmeye çalýþan kiþilerden kurulu bir topluluk olur.
Toplumun bu hâle
dönüþmesi herkesi rahatsýz
eder. Huzursuzluk ve mutsuzluklar öyle bir toplumun
olaðan hâlleridir artýk.
Toplumun geliþmesi ve
herkesi mutlu eden bir
ortam olmasý, her ferdin
topluma bir deðer katmaya
çalýþmasýyla olur. Topluma
deðer katmak nasýl olacaktýr? Önce her ferdin
toplumun bir hücresi veya
organý olduðunu, o fert
olmazsa bir yönünden eksik
kalacaðý idrak edilmelidir.
Sonra herkes diðer kiþilere
iyi örnek olmak zorunda
olduðunu bilmelidir. Ýyi
örneklik, iyilik ve hizmet
etmekle, kendinde olanlardan kardeþlerine vermekle
ve herkese deðer vermekle
olur. Topluma katýlacak
büyük deðerlerse, yeni iþ
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imkânlarý, yeni buluþlar ve
herkese rahatlýk saðlayan
yeni düzenlerdir. Bunlarý
meydana getirmek daha
büyük gayret, düþünce ve
emek gerektirir. Ama
onlarýn hayrý da o derece
büyüktür. Yapanlara
kazandýracaðý mutluluk ve
hayýrlar da o derece sürekli
ve güçlüdür.
Çoðumuz yaptýðýmýz iyilikleri ve hizmetleri sayar
dökeriz. Bunun karþýlýðýnda
nankörlükle, deðer bilmezlikle ve kötülükle
karþýlaþtýðýmýzdan yakýnýrýz.
"Ýyiliðin karþýlýðýnda mutlaka iyilik görülür" diye bir
kural yoktur dünyada. Hattâ
çoðu kez iyiliðin karþýlýðýnda kötülük görülebilir. Tabii
her zaman böyle olacak
demek deðildir. Çoðu kez
de iyiliðin karþýlýðýnda daha
büyük iyilikler görülebilir.
Ama bir kimse yapacaðý
iyiliði karþýlýk görmek için
yaparsa o kurnazca bir alýþveriþ olur. Ýyilik Yaradan'ý
memnun etmek için, O'na
olan borcumuzu ödemek
için yapýlýrsa en güzel iyilik
olur. Yaradan'dan mükâfat
beklemek de hakkýmýzdýr.
Çünkü her þeyi O'ndan alýyor, O'ndan istiyoruz. Zaten
biz istemeden de, O bizim
iyilik yolunda olduðumuzu
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görünce bize verir. En güzel
olaný, baþkalarýnýn hayrýna
yaptýklarýmýzý ve verdiklerimizi hemen unutmamýz ve
onlarýn lâfýný etmememizdir.
Böyle yapýnca iyiliðimizin
karþýlýðýný beklemeyiz.
Karþýlýðý gelmedi veya kötü
oldu diye de üzülmeyiz.
Fakat bu sözler, verdiklerini ve yaptýklarýný gerçekten insani bir duyguyla ve
iyi kalplilikle yapanlar
içindir. Yoksa gösteriþ için,
ya da öðünmek ve gururlanmak için yapanlara deðildir.
Onlar öðünmekle ve
gururlanmakla, orada burada methedilmekle mükâfatlarýný almaktadýrlar zaten.
Bu tarz vermeler ruh
yüceliðini ve iyiliði yansýtmaz. Sadece benliði ya da
egoyu tatmindir. Öyle tatminlere ihtiyacý olanlarýn da
onu yapmalarý, çevrelerinin
de onlarý övmeleri kendi
tekâmülleri için gereklidir.
O safhadan geçmeden daha
üst mertebelere geçilmez.
GERÇEK ARANAN
Hayýr yolunda yürüyen,
yükselmenin beþ esasýný
(iyilik, doðruluk, çalýþmak,
bilgi ve sevmek) kendine
rehber edinenler doðru yolu
bulmuþ kiþilerdir. Onlar

dünyanýn gerçekten aradýðý,
özlediði kiþilerdir. Onlarýn
davranýþlarýyla ortaya koyduklarý örnek, pek çok
kiþiyi hayýr yoluna çekecek
kudrettedir. O hayýrlý
kiþilere büyük sabýr ve
hoþgörü görevi de düþmektedir. Ýnsanlarýn zayýflýklarýný, eksikli oluþlarýný
bilerek sabredecek, iyi ve
doðru yollarýnda þaþmadan,
sapmadan yürüyeceklerdir.
Gerçekleri görmeye
baþlayan kiþiler, kýsa
zamanda fark ederler ki
kendilerinin hayýr yolunda
yürüyecek duruma
gelmeleri de baþkalarýnýn
müspet ve menfi yardýmlarýyla olmaktadýr. Onlar
anlamaya baþlamýþlardýr ki
verdiklerini deðil, aldýklarýný unutmamak kendilerini daha çok hýzlandýrmakta,
hayýr yolunda daha çok
yükseltmektedir. Aldýklarý
için çevresine ve
Yaradan'ýna her an teþekkür
içinde olan, aslýnda verdiklerinin ya da verebildiklerinin pek büyük
olmadýðýný görür.
Verebildiklerini daha çok
artýrmanýn yollarýný arar.
Þunu da unutmayalým ki:
Verdikçe verilecek çok þey
olduðunu gören, gerçek
mutluluða erecek olandýr.
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Her þey Sadece Siyah veya
Beyaz mý?
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

Ýnsanlar...
Hangi dünyaya
Kulak kesilmiþse
Öbürüne saðýr...
Ýsmet ÖZEL

TEK BOYUTLU DÜÞÜNMEYE
MAHKÛM MUYUZ?
1850'lerin sonunda canlýlarýn evrim
teorisini iki büyük gözlem ve düþünce
adamý Charles Darwin ve Russel
Wallace ortaya koymuþtu. Her ikisi de
hayatýn en basit bir canlýdan baþlayarak
milyarlarca yýllýk sürede doðal seçilimle türden türe geçilerek insana kadar
uzandýðýný kabul ediyordu. Bazý dindarlarýn ve bilginlerin ileri sürdükleri, her
türün ayrý ayrý tek baþýna Tanrý tarafýndan yaratýldýðý Yaradýlýþ Teorisi'ne taban
tabana zýt bir görüþtü bu... Ýnsana
gelince iþ çatallaþýyordu. Darwin
insanýn da maymunlarla birlikte ortak
bir atadan evrimleþtiði kanýsýndaydý.

Wallace ise insan aklýnýn ve
yaratýcýlýðýnýn doðal seçilimin bir sonucu olamayacaðýný; insanýn Tanrý tarafýndan biricik bir varlýk olarak yaratýldýðýný
düþünüyordu. Aralarýndaki fark sadece
bu kadar da deðildi. Wallace canlýlarýn
geliþmesinde Yaradan'ýn bir planý
olduðunu, O'nun evrim kanunlarýný kullanarak canlýlarda çeþitliliði ve
geliþmeyi saðladýðýný ileri sürüyordu.
Wallace'ý bu sonuca götüren en önemli
sebep, sadece doða gözlemleri deðildi.
Darwin'in 5 yýllýk Güney Amerika gezisine karþýlýk o hem Güney Amerika hem
de Güneydoðu Asya'da toplam 12 yýllýk
çok daha fazla bir gözlem envanterine
sahipti. Ancak bu gözlemlerin yanýsýra
Wallace sonraki yýllarda patlama tarzýn-
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da birbiri peþisýra ortaya çýkan fizik
medyumlarýn sergiledikleri parapsikolojik fenomenlerin de sadýk ve dikkatli bir
izleyicisi idi. O devrin en büyük doða
bilginlerinin ortaya koyduklarý parapsikolojik kanýtlar, Wallace'ýn geçmiþteki
materyalist düþüncelerini tepetaklak
etmiþti. Bu nedenledir ki, evrende
madde kanunlarýndan baþka tinsel
kanunlarýn da yürürlükte olduðu, olaylarýn yorumunda her ikisinin de etkisinin aranmasýnýn gerektiði düþüncesindeydi.
Sonuçta evrim teorisini her ikisi de
ömürlerinin sonuna kadar savunmakla
beraber, yorumlarý birbirinden farklýydý.
Ne var ki, evrimin sadece madde kanunlarýnýn sonucu olduðunu ileri süren
Darwin yorumu, o dönemin materyalist
birikimine daha yatkýn olduðundan aþk
ve þevkle kabul edilmiþ, Wallace ise
unutulmaya ve unutturulmaya terkedilmiþti. Darwin yorumunu onaylamaya
dönemin düþünce ikliminin ne büyük
heves ve arzu içinde olduðunu, tamamen bir baþka alanda, ekonomide yayýnlanan kitaplarda ve yorumlarda bile
görmek mümkündü. Karl Marx'ýn
komünizmin kutsal kitabý "Kapital"in
kapaðýnda: "Charles Darwin'e en içten
hayranlýklarýmla" ifadesi bunun tipik bir
örneði idi.
Kapitalizm ve komünizmin amansýz
savaþýnda, her iki teorinin fanatik yandaþlarýnýn tek boyutlu yorumlarýyla
dünyamýzda nice acý olaylar sergilendi.
Ya siyah ya da beyaz gibi tek boyutlu
düþüncenin bir ürünüydü bu. Neyse ki,
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ekonomide Ýsveç ve benzeri ülkelerde
sosyal devlet doktrinleriyle sentezlere
varýlýp, arada gri tonlarýn da olabileceði
yorumlarýyla, insanoðlu biraz olsun
refaha kavuþmanýn huzurunu yaþadý. Ne
yazýk ki, benzeri bir senteze doða bilimlerinde henüz ulaþmýþ deðiliz. Bu
nedenle yeryüzünde canlýlýðýn baþlamasý ve evrimiyle ilgili amansýz ve tek
boyutlu savaþ, zamanýmýzda da hâlâ
bütün þiddetiyle sürüp gitmektedir.
Sonraki sayfalarda bunun çarpýcý örneklerinden söz edeceðim. Ancak doðru
senteze varýlabilmesi için, bugün
dünyamýzda bütün dehþetiyle hüküm
sürmekte olan materyalist düþüncenin
tarihteki kilometre taþlarýna tekrar
eðilmekte büyük gerek ve yarar
görmekteyim. Geçmiþin süzgecinin
geleceðin tanelerini verebilmesi için
bugünkü aklýmýzla eskinin hatalarýnýn
altýný çizmemiz ve yapýlmýþ yanlýþlarý
tekrarlamamaya ahdetmemiz gerekir. O
yanlýþlarýn altýný bir kez daha çizebilmek için þimdi sizleri mazide kýsa bir
gezintiye çaðýrýyorum. Günümüzdeki
kör döðüþünü selâmete kavuþturmak,
tek boyutluluktan sentezlere varmak
hedefimiz olmalý. Sadece "kulak
kesildiðimize" deðil "öbürlerine" de
kulak vermek için bu konuda yapýlmasý
gerekenlerden kýsa örnekleri yazýmýn
sonunda sizlerle paylaþacaðým.
MAZÝDE GEZÝ
* TEMELDEKÝ ÇATLAK: Hz. Ýsa'dan 400 yýl sonra Batý Roma'da, ayný
dönemde yaþamýþ, birbirleriyle tanýþýp
tartýþmýþ kilisenin üç büyük din bilgini,
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üç büyük akýl sahibi kiþi; can çekiþen
Roma'nýn merkezinde, kilitli kapýlarýn
önünde bulmuþlardý kendilerini. Doðru
anahtarlarý bulabildiler mi? Keþke bulmuþ olsalardý!.. O zaman en az 1000 yýl
boyunca Hýristiyan Batý'ya þekil vermiþ
doktrinleri bambaþka bir tarihin yazýlmasýna neden olabilirdi. Germen akýnlarý, barbar Ostrogotlar, Vizigotlar,
Vandallar... MS 376'dan itibaren Batý
Roma topraklarýna can havliyle saldýrýp, asýrlarýn birikimi kültür eserlerini
50 yýl boyunca yakýp yýkmýþ, bulduklarý
yerlere yerleþmiþlerdi. Sonradan da
yerli halkýn 150 yýllýk ayaklanmalarý,
barbarlarýnkiyle
birleþmiþ,
Batý
Roma'nýn altý üstüne gelmiþti.
Allahtandýr ki, burada Hýristiyanlýk
imdada yetiþmiþ, barbarlarýn arasýna
sýzýp onlarý uygarlaþtýrmýþ, her þeye
sýfýrdan baþlama felâketinden insanlarý
kurtarmýþtý. Uygarlýk yok olmamýþtý
ama, yalnýzca yaþamý sürdürmek deðil,
yeniliklerle atýlým yapmak da çok
önemliydi. Barbar yýkýmlarýnýn içinde
gözyaþlarýyla yaþamýþ, olanlarý derinliðine görmüþ üç büyük din bilgininden
beklenen de tam buydu.
Üzülerek görüyoruz ki, Ambrosius,
Jeromius, Augustinus isimli bu çok iyi
eðitim görmüþ çok þey yaþamýþ üç
büyük zekâ Hz. Ýsa dininin temelindeki
sevgi ve adalet doktrininin ýþýðýnda
hümanist düþünceler üretmek fýrsatýný
hiç de iyi deðerlendiremediler.
Geleceðe ýþýk vermek, Mevlânalarýn,
Yunuslarýn sonraki yüzyýllarda yaptýklarýna benzer atýlýmlar yerine, son
derece gereksiz konulara aþýrý önem
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vererek âdeta karanlýk Ortaçaðýn eþik
taþlarý gibi oldular.
Romalý bir valinin oðlu, hukuk eðitimi
görüp babasýnýn izinden giderek valilik
de yapmýþ olan Ambrosius, dünya
görevlerini býrakýp Milano piskoposu
olduðunda, ondan hümanist düþüncelerin ýþýðýnda geleceðin dünyasýnýn
hukuk prensiplerini ortaya koymasýný
beklerdik. Neredeyse kilisenin baðýmsýzlýðýný, otoritesini saðlama almak,
kýzlarýn bekâretini korumak, dullarýn
yeniden evlenmesine engel olmak gibi
günlük olaylar onun baþ meþgâlesi
olmuþtu.
Yine onun gibi din dýþý klâsik eðitim
görmüþ, gençliðini doyasýya yaþamýþ
Jeromius’un da baþ uðraþý insanlarý çileciliðe özendirmek, gereksiz konularda
din büyükleriyle kavgalara kalkýþmaktý.
Ve nihayet Roma'nýn soylu zengin
kadýnlarýný da çileciliðe yöneltip, hep
birlikte Filistin'e göçüp 34 yýl boyunca
dünyadan el etek çektiler. Musevilerin
kutsal kitabý Eski Ahit'i Ýbraniceden
Lâtinceye çevirme hizmeti de olmasaydý, adýný bile bilen olmayacaktý sonradan.
Üç azizin en etkilisi Augustinus da
gençliðinde deðiþik dinlere girip çýkýp
en sonunda Hýristiyanlýkta aradýðýný
bulanlardandý. Bunca maddi manevi
kültür birikiminden sonra, evlilerin bile
cinsel iliþkilerini horlayan kaba bir
sofuluða çakýlýp kaldýðýný görüyoruz.
Yeni dünyanýn yaþamsal sorunlarýna
çözüm üretecek yerde, tüm insanlarýn
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Âdem'in yasaðý çiðneyerek yediði cennet meyvesinden dolayý günahkâr doðduðu ancak vaftizle baðýþlanabileceði
gibi yanlýþ ve gereksiz konularla ömür
tüketti. Ve sonunda bu üç büyük otoriteden gelecek kuþaklara aktarýlan düþünce
mirasýna, uðraþtýklarý þu temel sorunlara
bir göz atarsanýz "karanlýðýn eþik
taþlarý" yargýma sanýrým hak verirsiniz:
“Ýsa ayný bedende nasýl hem insan,
hem de Tanrý oldu?”
“Meryem insanýn mý Allahýn mý
annesi?”
“Meryem de mi Âdemin suçuyla
doðdu?”
* ORTAÇAÐIN KARANLIK
600 YILINDAN SONRA:
31-12-999'da Ýsa'nýn ikinci geliþi
boþuna beklenip, ümitler dibe vurmuþtu.
Ama beri yanda Ýslâm Uygarlýðý en parlak yýllarýný yaþýyordu. Nihayet haçlý
seferleriyle Avrupa da bu nimetin farkýna varmýþ ve Arapçadan çevirilerle
Sokrat, Platon, Aristo ile yeniden
tanýþmýþtý. Paris Üniversitesinin 1180,
Sorbonne Kolejinin 1258'de kurulduðunu biliyoruz. Avrupa artýk yükseliþte. Ama din ulularý bu yükseliþe
paralel olarak Ýsa dininin sevgi ve insanlýk prensiplerini perçinleyecek yerde,
hür düþünceye prangalar vurmak, kurduklarý engizisyon mahkemelerinde bilginleri odun ateþinde yakmakla
meþgûller. Ayný yýllarda nefes alýp vermiþ olan Mevlâna ile Aquino'lu
Thomas'ýn
yaþama
bakýþýný
karþýlaþtýrýnca dünya birliðine esas
katkýda bulunanýn Mevlâna olduðunu

9
açýkca görmekteyiz. Çünkü o Thomas
gibi sadece felsefe ile din dogmalarýný
baðdaþtýrma gayretleriyle ömür tüketmemiþ, dinin özündeki aþk ve sevginin
hem örneði olmuþ hem de eserleriyle
ýþýklý
bir
dünyanýn
kapýlarýný
aralamýþtý...
* HÜR DÜÞÜNCE
ODUN ATEÞÝNDE:
Sonraki yýllarda engizisyonla odun
ateþinde
öldürülen
nice
bilim
adamlarýnýn isimlerini bir bir biliyoruz.
Hattâ baðnaz Katolik Kilisesi 15.
yüzyýlýn baþlarýnda din bilgini Jean
Hus'u bile yakmaktan beri durmamýþ,
hocasý Wycliffe'in kemiklerini mezarýndan çýkarýp yakmakta tereddüt
etmemiþti. 16. Yüzyýldaki dinde reform
hareketi bile, Ýncillerdeki bozulmalar
üzerinde kafa yorup, itiraf edip, aydýnlarý dine kazandýrmak yerine, Roma
Kilisesinin dünya zevklerine boðulmasý
eleþtirisiyle uðraþmayý öne almýþtý. Bu
durumda bilimle adým adým çeliþen din
dogmalarý; materyalizm düþüncesi
kapýsýný ardýna kadar açýk býrakýyordu.
* KUTSAL KÝTAPLARDAKÝ
BOZULMALAR:
1600 yýlýnda büyük düþünür Bruno da
engizisyon ateþinde can verdi. Dünya
dönüyor dediði için, kýlpayý odun
ateþinden kurtulup, ömrünü ev hapsinde
tamamlayan Galile'den sonra batý
dünyasýnda bilim - din tartýþmasý iyice
alevlenmiþti. Galile bile, Eski Ahit'deki
bozulmalardan kaynaklanan dünyanýn
dönmediði safsatasý ile mahkûm
edilmiþti.
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Yýllar akýp geçerken, buluþ üzerine
buluþ yapýlarak pozitif ilimler ýþýk hýzýyla yükseliyor ama bilginler o muhteþem
17. yüzyýlda bile dinsel inançlarýný
korumayý sürdürüyorlardý. Galile, Tyco
Brahe, Kepler, Robert Boyle, Newton
hepsi de inançlý kiþilerdi. Hattâ fiziðin
en büyük bilgini Newton, Ýncil'in
sonunda yer alan "Vahiy" bölümünü
derinliðine incelemiþ ve vardýðý
sonuçlarý yayýnladýðý bir kitapta dünya
ile paylaþmýþtý. Ancak bunlar bile geçiciliðe mahkûmdu. Kutsal Kitaplardaki,
yani Tevrat ve Ýncil'deki bozulmalarý,
bilim ve akýlla baðdaþmayan insan
eliyle kitaplara sokulmuþ âyetleri temizleyip, saflýða ulaþtýrmadan hür
düþünceyi tatmin etmek mümkün deðildi. Nitekim geçmiþ yýllarda baþlayan
Kutsal Kitap itirazlarý filozof Voltaire'de
doruða ulaþmýþtý. Onun halk diliyle
yazdýðý popüler kitaplarýnda ve mektuplarýnda Roma Kilisesinin davranýþlarý ve
Kutsal Metinlerdeki bozukluklar amansýzca eleþtiriliyor "Alçaðý ezin"
haykýrýþlarýyla noktalanýyordu. Yine de
doðadaki ve canlýlardaki harikalarý
ortaya koyup "Deistik" bir Allah
inancýný savunmaktan geri kalmýyordu.
Ama nafile... Materyalizm düþüncesi
aydýnlar arasýnda yayýlmayý hýzla
sürdürüyordu. 19. Yüzyýldaki Kutsal
Kitaplarýn yüksek eleþtirisi dinden
soðumayý arttýran bir baþka etkendi.
* ÝNANCIN SON KOZU DA
ELDEN ALINIYOR:
Deðindiðim gibi Voltaire ve diðer

inanç sahibi bilim adamlarý, canlýlar âlemindeki mucizevi yapýlardan dolayý
hâlâ Tanrýyla barýþýk yaþamlarýný
sürdürüyorlardý. Ta ki Darwin'e kadar...
Darwin'in insan dahil, tüm canlý âleminin en basit hücreden baþlayýp; bir akýl,
bir tasarým iþe karýþmadan sýrf dýþ
etkenlerle "Doðal Seçilim"le türden türe
geçerek geliþtiði yorumu dinin son
kozunu da dinamitliyordu böylece.
Darwin'in yaþadýðý ayný ülkede
Ýngiltere'de ve ayný yýllarda yapýlmýþ
olaðanüstü parapsikolojik deneyler bile,
materyalist düþüncenin çýð gibi
büyümesinin önüne geçememiþti.
Çaðýmýzda Sovyet Rusya gibi iki devden birinin "Tanrý tanýmazlýðý" devletinin temel ilkesi yapmasý bunun en
canlý göstergesi idi.
KÖR DÖÐÜÞÜ
Darwin'den bugüne materyalizm-idealizm tartýþmasýnda amansýz bir kör
döðüþüne tanýk olmaktayýz. Ya siyah ya
da beyaz mantýðýyla; iki taraf da çokca
aðýr, zaman zaman aþaðýlamalara,
küfürlere, tehditlere varan sözlerle
rakiplerinin düþüncelerini yerden yere
vurmaktan sonsuz bir zevk alýyorlar
âdeta. "Acaba karþý tarafýn sözlerinde
bir gerçek payý var mý?" diyerek sentezlere varma gayretlerine çok az rastlýyoruz dünyamýzda. Batý dünyasýnýn bilim
adamlarýnýn dindarlardan tarih boyunca
gördüðü zûlümler ve kendi kutsal kitaplarýndaki bozulmalar dolayýsýyla, dine
tamamen sýrtlarýný dönmelerinde haklý
sebepler bulabiliriz. Batýda hâlâ Darwin
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teorisini okullardan def etme çabalarý,
inatla bilimsel gerçekleri yanlýþ din
yorumlarýyla çarpýtma gayretkeþlikleri,
hür düþünce sahiplerini çileden çýkarýp
duruyor. Peki de, Ýslâm ülkelerinde
fotokopi çeker gibi batýdaki çekiþmelerin aynýsýnýn yaþanmasýný neyle
açýklayacaðýz?!.. Ýslâm'ýn ne kitabýnda
bir bozulma var ne de öldürücü yok
edici engizisyon çýlgýnlýklarý yaþandý.
Biliyorsunuz Darwin'den önceki yüzyýllarda bazý islâm bilginlerinin, Kuran
ýþýðýnda evrim kuramýný savunan
düþüncelerini, Prof. Süleyman Ateþ'in
bir yazýsýndan alýntýlarla sizlerle paylaþmýþtým. Yani islâmla, evrim
teorisinin temel kurallarýný baðdaþtýrmakta bir zorluk yok. Siyah-beyaz mantýðýný terkedip kuramýn yorumun
üzerinde durmak, ayný Russel Wallace
gibi ilâhi âlemin bu kanunu kullanarak
canlýlarý geliþtirdiðini ortaya koymak,
siyah-beyaz arasýnda gri tonlarýn da olabileceðini insanlara düþündürmek daha
akýlcý olmaz mý? Ne yazýk ki sadece din
bilginlerinin deðil, dindar pozitif bilim
adamlarýnýn kitaplarýnda bile batýdaki
kör döðüþünün yinelendiðini görmekteyiz. "Evrim Anaforu ve Gerçek" adýyla dindar dört pozitif bilimcinin yayýnladýðý kitapta evrim teorisinin materyalist yorumunun boþluklarý, gayet doyurucu bilimsel kanýtlarla okuyucunun
gözleri önüne açýkca serilmiþ. Bu yönden çok yararlý bir çalýþma. Sadece
Doðal Seçilimle bir zekâ, bir tasarým iþe
karýþmadan canlýlar âlemindeki bu
muhteþem oluþumlarýn kendiliðinden
meydana gelemeyeceði çok güzel
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anlatýlmýþ. Kitaptan bu materyalist
yorumun, ürün pazarlar gibi sürekli
reklamýnýn
yapýldýðýný,
aksine
davrananlarýn aforoz edildiðini vurgulayan batýlý 2 bilim adamýnýn 577.
Sayfadaki sözlerini sadeleþtirerek
aktarýyorum:
"Evrim karþýtý pek çok olguya biz de
sahibiz. Fakat Darwin'e Mesih gözüyle
bakanlar, Darwin tapýnaðýnda duada
olmayanlara iþ vermiyorlar."
"Yönetici konumundakilerin evrim
konusunda oluþturduklarý diktatörlük,
konunun dýþýnda olanlarýn tahmin edemeyeceði kadar despot bir hâl almýþtýr.
Bu durum sadece düþünce sistemimize
etki etmekle kalmýyor, davranýþlarýmýzý
da terör çaðlarýný aratýrcasýna kýsýtlýyor.
Acaba bilim dünyasýnýn liderlerinden
kaçý, düþüncelerini istedikleri gibi
serbestçe açýklamaya cesaret edebilir?"
Farklý yorumlara tepki o kadar fazla
ki, Darwin'den fazla Darwinci Richard
Dawkins canlýlardaki Kambriyen
Patlamasýný "Kesintili Denge" yorumuyla açýkladýklarý için Eldrege ve
Gould gibi dünya çapýndaki Darwinist
biyoloji bilginlerini bile "derin bir
yüzeysellik ve yaradýlýþçýlara koz vermekle" suçlamaktadýr. Görülüyor ki,
aykýrý en ufak düþünceye bile tahammülleri yok.
Tamam da, sözü yine dindar 4 bilim
adamýnýn kitabýna getirmek istiyorum.
Materyalist yorumlara bilimsel kanýtlar-
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la verilen cevaplar dediðim gibi çok yerinde. Ama bu demek midir ki, teorinin
bütün temelleri çürük ve saçma? Teoriyi
destekleyen bunca bilimsel kanýtý nasýl
görmezden gelebiliriz? Üstelik yazarlarýmýz "evrenin ve bütün canlýlarýn on
bin sene önce bir gecede yaratýldýðý"
þeklindeki bilim ve mantýk dýþý
çarpýtýlmýþ Hýristiyan inancýna da katýlmadýklarýný açýkça ortaya koyuyorlar.
Öyleyse tüm bu reddiyelerin dýþýnda,
canlýlar sorununa kendilerinin ne çözüm
önerdiklerini istemekte de tamamen
haklýyýz. Ve bu konu kitapta tamamen
boþlukta býrakýlmaktadýr.
Kitabýn giriþ bölümünden ve 559.
Sayfasýndan yaptýðým þu alýntýlar "ya o
ya bu" mantýðýnýn islâm dünyasýnda da
sürdürülmekte olduðunun bir kanýtý
olmaktadýr.
"Bizler hepimiz yýllarýn mazlumu,
maðduru, mahzunu temiz gönüllere su
serpmek için selâhiyetli bir aðýzdan
'evrim felsefesinin dýþýnda da bir kýsým
alternatiflerin bulunabileceði' sözünü
kendimize hem bir teþvik hem de destek
sayarak yola çýkmýþ bulunuyoruz. Fakat
bütün bunlara raðmen yine de evrimle
ilgili iddia ve açýklamalarýn tamamýnýn
yanlýþ ve tutarsýz olduðunun rahatlýkla
ortaya konulabileceðini, kitabýmýzýn
buraya kadar olan bölümlerinde birlikte
görmüþtük."
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lemeden önce evrenin ve atomlarýn canlýlarý oluþturmak üzere yüce bir akýlla
nasýl dizayn edildiðinin bilimsel kanýtlarý üzerinde durmuþtum. Evrenin Big
Bang ile oluþturulmasýnýn ilk saniyesinde, patlama hýzýnýn nasýl da yüz
milyarda bir ölçeði bile gözetilerek, bilinçli bir hesapla ortaya konduðunu;
atomdaki parçacýklarýn bile canlýlýk için
planlandýðýný en güvenilir kitaplardan
sizlere aktarmýþtým. Öteye gitmeye
gerek yok. Her iþimizde kullandýðýmýz
suyun 0 derece ile +4 derece arasýnda ve
buz haline geçerken doða kanunlarýnýn
tersine davranýþýnýn nasýl yaþamýn oluþmasý ve devamý için büyük bir zekâ
tarafýndan ortaya konmasý üzerinde
biraz düþünce üretmek bile bizi birçok
yerlere götürebilir.
Biliyorsunuz, canlýlarda türden türe
geçiþlerin otomatik olamayacaðýnýn
kanýtlarý üzerinde çok deðiþik örnekler
vermiþtim.
Yalnýzca
orkidelerin
çevrelerindeki böceklerin diþilerinin
kokularýyla birlikte týpatýp benzerlerini
çiçeklerinin içine konduruvermeleri
"Doðal Seçilim"le açýklanamayacak
hünerlerle dolu.
Özetle ya siyah ya da beyaz mantýðýnýn ötesinde hem evrim teorisinin
hem de bu teoriyi kullanan zekâ dolu
görünmeyen hünerli ellerin doðadaki
etkisini bilimsel yöntemlerle kanýtlamak
amacýmýz olmalý.

BENCE YAPILMASI GEREKEN...
Geçmiþ aylardaki yazýlarýmdan hatýrlayacaksýnýz. Darwin Teorisini ince-

Gelecek sayýlarýmýzda canlýlar âleminden bu amacýma yönelik bilimsel
örnekleri sunmayý sürdüreceðim...
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Öðrenci Odaklý Katýlýmcý
Eðitim
Güngör Özyiðit, Psikolog

Bugün bile acýyla düþünürüm.
Uzun bir vaaz oldu gençliðim.
Anna Ahmatova

B

ir zamanlar, Anadolu'da yaþayan
köylü yurttaþlarýmýzýn sosyal yaþantýlarýndaki ayrýntýlarý araþtýrmak üzere,
içinde her konuda uzman bilim adamlarýnýn
bulunduðu bir kurul oluþturmuþlar.
Kurul, bir köy evinde, sobanýn, odanýn
tabanýna oturacak yerde, 1,5 metrelik bir
duvar üzerine yerleþtirildiðini görünce,

bunun bir bilimsel açýklamasý olmalý diye
düþünür. Ve deðiþik yorumlar ileri sürülür:
-Bu vatandaþ, sýcak havanýn yükseleceði
ve soðuk havanýn altta kalacaðý gerçeðinden yola çýkarak, odada sürekli bir hava
dolaþýmýnýn olacaðýný ve böylece, her noktanýn ayný ölçüde ýsýnmýþ olacaðýný düþünmüþ olmalý...
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-Hayýr, ben öyle sanýyorum ki, bu yurttaþýmýz, yükseðe kurulan sobanýn oksijen
eksikliði nedeniyle, fazla harlý yanmayacaðýný hesaplayarak, odundan tasarrufu
amaçlamýþ olabilir...

lerine uygulanan eðitim hakkýnda ne diyor?
Nasýl bir eðitim istiyor? Bunun soruþturulmasý gerekiyor.

-Niye þöyle düþünmüyorsunuz beyler...
Bu köylü kardeþimiz, aile içindeki küçük
çocuklarýn sobayý kurcalayýp bir kazaya
meydan vermelerini önlemek istemiþ olamaz mý?!

12-21 yaþ arasýndaki öðrenciler arasýnda
yapýlan bir soruþturmanýn sonuçlarý, öðrencilerin yürürlükteki eðitim sisteminden
hoþnut olmadýklarýný gösteriyor. Ayrýca
içinde yaþadýklarý sorunlarýn ne denli bilincinde olduklarýný, aksaklýklarý ve eksiklikleri ne derece doðru dile getirdiklerini de
gözler önüne seriyor.

Bilim adamlarý konuyu tartýþa dursun,
içlerinden biri "Yahu" der "Þu adamý
çaðýrýp, neden böyle yaptýðýný bir de kendisine sorsak ya?" Ve köylüyü çaðýrýp sorarlar: "Söyle bakalým hele, sen bu sobayý
niçin odanýn tabanýna oturtmadýn da, duvar
örüp üstüne yerleþtirin?"
Köylü ezile büzüle cevap verir:
"Efendim, para çýkýþmayýnca, yeteri kadar
boru alamadým. Böylece boruyu sobaya
deðil, sobayý boruya eriþtirmek gerekti!.."
NASIL BÝR EÐÝTÝM ÝSTÝYORUZ?
Eðitim sistemimizin bozukluðu üzerinde
hemen tüm eðitimciler birleþiyor. Her biri
çeþitli fikirler üretiyor, çareler öneriyor.
Ama bu arada, eðitimden doðrudan etkilenen, bir yerde eðitimin öznesi ve en önemli
öðesi olan gençler unutuluyor. Onlarýn da
içinde yaþadýklarý ve sýkýntýsýný çektikleri
eðitim olgusu ile ilgili söyleyecek sözleri
olduðu pek düþünülmüyor. Oysa
demokratik bir toplumda, gençlerin de
kendilerini doðrudan ilgilendiren bir konuda söz sahibi olmalarý ve katýlýmcý bir rol
oynamalarý isteniyor. Yani gençler, kendi-

SORUÞTURMA SONUÇLARI

EZBERCÝLÝÐE PAYDOS!..
Ýþte "Bilgi yýðmacasý ve ezbercilik istemiyoruz" diyen ve yükseköðrenim gören
gençlerin görüþlerinden bazý örnekler:
* Eðitimin asýl amacý düþünen ve
düþündüðünü rahatça söyleyebilen kiþiler
yetiþtirmek olmalýdýr. Yoksa kaplumbaðanýn
sindirim organlarýný saymak, Jül Sezar'ýn
hangi tarihte öldüðünü bilmek deðil!.. Bir
yerde okumuþtum, bir öðretim üyesi bilgi
yarýþmalarýna katýlan kiþileri ebleh (aptal)
olmakla suçluyor ve bu kiþileri ödüllendiren TRT'yi yeriyordu. Bu türden bilgilere bilgi deðil, malumat diyor. Gerçek
bilginin kendimizi ve baþkalarýný anlamamýza yarayan ve günlük hayatta gereken
þeyler olduðunu söylüyordu...
* Eskiden beni düþündüren olaylardan
biri öðretmenlerin otoriteleriydi, öðrencinin
öðretmeni her þeyi bilen mutlak otorite
olarak görmesi. Bugün görüyorum ki, bütün
bunlar çok eskiye dayanan geleneksel sis-
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temimizden kaynaklanýyor. Uygulanan sistem, öðrencilere özgür düþünmeyi, araþtýrmayý, tartýþmayý öðretmek yerine, onlarý
âdeta ayaklý kütüphane haline sokuyor. Bu
durumda öðretmenlerin sadece aktarýcý
olduklarýný anladým. Evet, onlar sadece bazý
kitaplarýn sözcüsü, öðrenciler ise bunlarý
kayýtsýz þartsýz kabul eden alýcýlar...
* Eðitim sistemimizdeki en önemli sorun
öðrencilerin bütün tahsil hayatlarý boyunca
ezberciliðe alýþtýrýlmalarý, hiç tartýþma yapmamalarý, böylece öðretmenin verdiði bilgileri kesin bir doðruymuþ gibi öðrenmeleri
ve bunun sonucu olarak da tek bir
düþünceyi benimsemelerini gösterebiliriz.
Gerçekten de ortaöðretimde bir konu
hakkýnda öðretmenle tartýþmaya giremiyoruz. Öðretmenin söylediðinin dýþýna
çýkarsak ya azarlanýyoruz veya disiplin
kuruluna gönderiliyoruz...
* Bilgi yýðmacasý çocuklarý ezberciliðe
sürüklüyor. Öðrenciye hazýr bilgi sunuluyor
ve ayný bilgiler sýnanýyor. Bu da öðrencinin
özgür düþünmesini, fikir üretmesini kýsýtlýyor ve hattâ bastýrýyor. Sanki özellikle böyle dar kapsamlý ve baskýlý bir sistem uygulanýyor ki, kiþi düþünmeyi öðrenmesin, yalnýzca ona sunulan görüþleri benimsesin,
karþýt düþünceler, bakýþ açýlarý geliþtirmesin. Böylece genç beyinler uyuþturuluyor,
üretici deðil, tüketici insanlar yetiþtiriliyor.
* Öðrenciler kendilerine verilen bilgi
yýðýnýný nerede, nasýl kullanacaðýný
bilmeyen, kiþilikleri tam anlamýyla
geliþmemiþ kimseler olarak yetiþiyorlar...
* Gereksiz bilgi yýðýný öðrencide býkkýn-
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lýk yaratmakta, öðrenci öðrenme yolunu deðil, ezberleme yolunu seçmektedir. Ezbere
alýnan bilgiler kalýcý olmadýðý için kýsa zamanda unutulmakta, ortaya yetiþtirici, geliþtirici olmayan eðitim sistemi çýkmaktadýr...
* Bir örnek vermek istiyorum: Ýlkokul 3.
sýnýfta okuyan bir öðrenciyle okuma - anlatma dersi çalýþýyorduk. Öðrencinin mutfaðýmýzda hangi araç ve gereçler bulunur
adlý parçayý anlatmasýný istedim. Fakat okumadýðý için anlatamayacaðýný söyledi.
Öyleyse kendi mutfaðýmýzda bulunanlarý
sayalým dedim. Kabul etmedi, öðretmeni
kitaptan çalýþýn demiþ. Ben bunun farketmeyeceðini, herkesin mutfaðýnda aþaðý
yukarý ayný þeylerin bulunduðunu söyledimse de anlatamadým...
* Dersin öðrenciye sevdirilmesi gibi bir
þey kimsenin aklýna gelmiyor herhalde. Bir
kitabý öðretmenle birlikte iþleyip incelemek
derse canlýlýk kazandýrabilir...
* Bence çaðdaþ bir eðitim her þeyden
önce öðrencinin ilgi, gereksinim ve geliþim
düzeyine uygun olmalý, ona bilgi yanýnda
öncelikle uygar, insan haklarýna saygýlý bir
kiþilik kazandýrmalýdýr. Ona kazandýrýlmak
istenen bilgi de ileride onun kullanabileceði
pratik bilgi olmalýdýr.
* Eðitimi bir yarýþ olmaktan çýkartmak
gerekir. Öðrenci not için deðil, öðrenmek
için çalýþmaya yönlendirilmeli...
ORTA ÖÐRETÝMDEN...
Þunlar da orta öðretimdeki öðrencilerin
görüþleri:
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* Türkiye'deki eðitim ezbere dayanmaktadýr. Araþtýrmaya dayanmadýðý gibi, insan
merakýný da ortadan kaldýrmaktadýr. Hiçbir
zaman asýl gerçeklere deðinilmemekte ve
nedenler araþtýrýlmamaktadýr...
* Eðitim öðrenciyi sürekli olarak ezbere
ve tek kitaba itiyor. Araþtýrma, inceleme,
laboratuar çalýþmasý nedir bilinmiyor. Tartýþmalar vakit kaybý olarak düþünülüyor...
* Sýnavlarda kitaptan alýntý sorularýn
sorulmasý öðrencileri ezbere itiyor. Biraz
kitap dýþýna çýkýlsa her þey zor ve karanlýk
geliyor...
* Bazý öðretmenlerin öðrencilere karþý
çok katý bir tutum izlemeleri, notla baský
yapmalarý, öðrencilerin baþarý grafiklerini
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum
öðrenci ve öðretmen arasýnda bir iletiþimsizlik meydana getirmektedir. Öðrenci
düþündüðünü açýkça söyleyemeyip, soru
soramadýðý için, hocanýn aktardýðý bilgilerle
yetinmek zorunda kalmaktadýr...
* Sýnýf geçme sistemi kaldýrýlmalýdýr.
Öðrenciler bir konuda baþarýlý, baþka bir
konuda baþarýsýz olabilirler. Baþarýsýz
olduklarý bir-iki ders yüzünden tüm bir
seneyi yitirmeleri haksýzlýktýr...
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* Bu eðitim sistemi bütün insanlarý ayný
düþünmeye zorlayan ve kiþinin kendine
güven duygusunu ve yeteneklerini
geliþtirmesini engelleyen bir sistem...
* Öncelikle öðretmenlerimiz gerçek bir
öðretmen kapasitesine sahip deðiller. Öðretmenler, ekonomik sorunlar içinde boðulmaktadýrlar. Bu durumdaki insanlarýn bilgi
aktarmada ne kadar etkin olabilecekleri
tartýþma konusudur...
* Kitaplar gereksiz, sýkýcý ve uzun
anlatýmlarla dolu. Konularýn temeli
anlatýlmýyor...
* Bence ilk önce okutulan konular
deðiþtirilmeli. Bize þu anda okuyup da zerre
kadar yararý dokunmayacak o kadar çok þey
içeriyor ki ders kitaplarý...
BÝLGÝ UYGULANMALI
Spor dallarýnda hep birinci, piyano çalmakta son derece hünerli olan cin gibi zeki,
sekiz yaþýndaki bir çocuða, diðer derslerdeki baþarýsýzlýðýnýn nedenini sorduðumda þu
cevabý alýyorum:
"Öðretilen þeylerle yaþanan hayat arasýnda bir ilgi kuramýyorum. Ýþime yaramayan,
kullanmadýðým bir bilgiyi niye öðreneyim.."

* Kurallara karþý deðilim. Fakat kurallar
gençlere sunulurken nedenleri ve amaçlarý
anlatýlmalýdýr öncelikle...

Ve "Uygulanamayan Bilgi" konusunda
büyük eðitimci Hakký Tonguç þöyle diyor:

* Ýnsanlar okula baþlama yaþýndan
itibaren, yetenekleri ve eðilimli olduklarý
konular doðrultusunda eðitilmeli ve yönlendirilmelidir...

"Uygulanamayan bilgi boþ ve lüzûmsuz
bilgidir. Bilmek demek, yapmak demektir.
Bir þeyi yapabiliyorsak, ayný zamanda
biliyoruz demektir..."
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EÐÝTÝMCÝLERÝN GÖRÜÞÜ
Gençlerin görüþlerinin büyük eðitimcilerin görüþleriyle çakýþtýðýný gösteren bir
örnek daha, Amerikalý eðitimci Edwin Con:
"Az Geliþmiþ Ülkelerde Geri Kalmýþlýðýn
Nedenleri" üzerine þunlarý söylüyor:
"Türkiye dâhil olmak üzere, Orta Doðu
ülkelerindeki öðrenim, baðýmsýz düþünce ve
inceleme gücüne deðil, belleðe ve gerekligereksiz birçok þeyi ezberlemeye dayanýr;
bu yüzden öðrenciler, bir bilgi demeti elde
etmekten, bunu akýlda tutmaktan ileri gidemez. Yeni problem ve fikirlerle baþa çýkacak bir araç ödevini görebilmesi için beyinlerini geliþtiremezler. Ayný zamanda
otoritelere, yani öðretmenlere ve ders kitaplarýna itaat etmek zorunluðunu öðrenirler.
Öðretmenlerin ve ders kitaplarýnýn meydana
getirdikleri otoritelerle tartýþýlamaz. Onlarýn
her söyledikleri doðrudur.
"Oysa baþka ülkelerde öðretmenlerin ve
ders kitaplarý tarafýndan ileri sürülen görüþlerin tartýþýlmasý normaldir, hattâ zorunludur. Bu, öðrencilerde baðýmsýz ve inceleyici, eleþtirici kafanýn geliþmesine olanak
hazýrlar.."
1989'da düzenlenen "Çaðdaþ Eðitimden
Ne Anlýyoruz, Ne Bekliyoruz?" konulu
gençlik panelinde, öðrencilerin ve öðretmenlerin þu noktalarda birleþtikleri saptanýyor:
1. Eðitimimiz ezberci bir sisteme
dayanýyor.
2. Öðretmen - öðrenci arasýnda iletiþim
bozukluðu var.
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3. Öðretmenlere yeterli eðitim verilemiyor. Öðretmenlik mesleði cazip olmadýðýndan talep az.
4. Kurs adaletsizliði, öðrenci neden kursa
gitmek gereðini duyuyor? Okulda öðretim
yapýlmýyor mu?
5. Eðitimde hatalý ders programýnýn yarattýðý aksaklýk ve zorluklar var.
6. Branþlaþma var, ancak yetersiz.
7. Aþýrý disiplin sonucu okuldan soðuma.
8. Kalabalýk ve yeterli araç gereci
olmayan sýnýflar...
Gençlere deðer verdiðimizi ve saygý duyduðumuzu, her þeyden önce onlarýn sözlerine kulak vermekle gösterebiliriz.
Karþýmýzda, söylediklerimizi aynen kaydeden ses alýcý cansýz teypler yerine, canlý,
düþünen, fikir üreten, konuþan, yaratýcý
beyinlerin bulunmasý, her iki taraf için de
daha yüceltici ve coþku verici deðil mi?!
Ýþte size harikulâde bir örnek: Ýlkokul birinci sýnýf. 1994'e girerken, öðretmen sýnýftaki çocuklardan, yeni yýlda kendileri için
birer dilekte bulunmalarýný istiyor. Kimi
sýnýfý parlak bir derece ile geçmeyi, kimi bir
bisiklet sahibi olmayý istiyor. Yedi yaþýndaki bir çocuk ise þöyle bir dilekte bulunuyor:
"Öðretmenim! Yeni yýlda yüzünüz hep
gülsün.." Öðretmen sözüm ona düzeltiyor:
"Ama benim için deðil, kendin için bir
dilekte bulunacaktýn!."
Çocuk "Olsun efendim" diyor ve ekliyor:
"Siz yeter ki gülün.. Ben ondan kendim için
de çok þey çýkarýrým!.."

SEVGÝ DÜNYASI
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Ýnsanoðlunun Az Bilinen Yetenekleri: Kehanet

ve Kâhinlik - II

Uyuyan
Peygamber
Derleyen ve Çeviren: Zuhal Voigt

B

ir insan düþünün ki, doðduðu
ABD'nin Kentucky eyaletinin
Hopkinsville þehrinde, gidebildiði ilk
tahsilin altý yýlýndan fazla okul yüzü görmemiþ
olsun. Bir insan ki, dinine sýkýca baðlý,
muhafazakâr ve basit bir yaþam tarzýna
alýþkýn. Ve bu insan yaþamý boyunca binlerce
insaný tedavi ediyor, onlara o zamana kadar
çoðu kere kimselerin duymamýþ olduðu
bitkisel karýþýmlardan oluþan ilaçlar veriyor,
onlarý fiziksel ve ruhsal hastalýklarýndan kurtarýyor, bunlarý yaparken de dünyanýn durumu
ve geleceði hakkýnda, birçoðu þimdiden
gerçekleþmiþ söylemlerde bulunuyor.
Tedavi metodlarýný ve gelecekle ilgili haberlerini trans halindeyken aldýðý ve uyandýktan
sonra ne söylemiþ olduðunu kendisi hatýrlamadýðý için, Amerika'nýn ve tüm dünyanýn

kendisini "Uyuyan Peygamber" olarak tanýdýðý
Edgar Cayce'den söz edeceðiz bu satýrlarda.
Ýnsan bedeninin hastalýklarýnýn kökeninde
ruhsal nedenlerin yattýðýný ilk söyleyenlerden
biri olarak, yaþadýðý zamanlarda týp otoriteleri
tarafýndan alaya alýnan Edgar Cayce; ölümünden aþaðý yukarý 70 sene sonraki, "psikosomatik hastalýklar" kavramýnýn kabul edildiði
günümüzde, birçok týp adamýnca bilgi ve
birikimine baþvurulan, metodlarý yakinen
incelenip tatbik edilen bir otorite halinde
gelmiþ bulunuyor. Cayce'nin prensip ve filozofisini, bir kadýn hastasýna söylediði þu
sözlerden anlamak mümkün:
"Yapýcý kuvvetlerin iþ baþýnda olduðu bir
ruhsal duruþ almalýsýnýz. Her insanda, faydalý
ve ümit verici olaný görün. Baþkalarýnda hata
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deðil, erdem arayýn; bu þekilde kendi benliðinizdeki erdem kuvvetlenecektir. Çünkü ne
düþünürsek, o oluruz."

yaparken de çok kere, kiþinin bireysel çizgisi
yanýnda, geçmiþi veya geleceðindeki dünya
çapýndaki olaylara da deðiniyordu.

Ayný filozofiyi, dünya geneline tatbik
ederek, sürekli barýþý saðlamak için ABD
halkýnýn ne yapmasý gerektiði þeklindeki bir
soruyu da þöyle cevaplýyor:

Edgar Cayce, 18 Mart 1877'de ABD'nin
Kentucky eyaletinin Hopkinsville þehrinde,
muhafazakâr bir ailenin oðlu olarak, bir çiftlikte doðdu. Dedesi çiftçi, babasý sulh
hakimiydi. Farklý bir çocuktu, yaþýtlarýyla
oynamak yerine, dine ilgi duyuyor, Ýncil
okuyup kiliseye gidiyordu.

"Þu anda burada (seansýn yapýldýðý oda) tüm
Amerikan halký yok. Herkes kendinden baþlamalý. Eðer kiþi, bir millet için veya bir ülke
için istediði þeye, önce kendisi ulaþamazsa,
diðerlerinden hiç bahsetmemeli."
Aslýnda birçok sorunun temelinde yataný, ne
kadar basit ve açýk bir anlatým þekli. Kiþi kendisini deðiþtiremezse, toplumu nasýl
deðiþtirir? Baþkalarýndan istediði þeyi kendisi
yapmýyorsa, yapamýyorsa, istediði gibi bir
dünyaya nasýl ulaþabilir ve baþkalarýndan bu
dünyayý yaratmalarýný nasýl isteyebilir?
Baþlangýçlar
Edgar Cayce, dertlerine devâ arayan kiþilere
çare gösterebilmek için, "Reading" denen
seanslarýnda, derin bir trans haline geçiyor ve
bu halde iken, karþýsýndaki kiþinin saðlýðý,
geçmiþi ve geleceði hakkýnda bilgiler veriyor,
kiþinin dertlerinden kurtulmak için neler yapmasý veya ne gibi bitkisel karýþýmlar kullanmasý gerektiðini bildiriyordu. Bunu çok kapsamlý bir þekilde yaptýðýndan, kiþinin geçmiþ
yaþamlarýnýn analizi veya geleceði ile ilgili
kehanetler de her zaman bu seansa dahildi.
Cayce, çok inançlý bir Hristiyan olmasýna
raðmen; Hristiyanlýðýn resmen kabul etmediði
reankarnasyon gerçeðini savunuyor ve hastalarýnýn geçmiþ yaþamlarýndan bilgiler verirken,
onlarýn o andaki durumlarýyla geçmiþ yaþamlarýnýn baðlantýlarýný gösteriyordu. Bunu

Kendisinin sonradan anlattýðýna göre, 7 - 8
yaþlarýndayken, kýrlar içinde saklandýðý bir
yerde yine Ýncil okurken, bir vizyon gördü.
Beyazlar içinde, gün ýþýðý kadar parlak bir
þekil ona " Dualarýn kabul gördü, sana ne
verilmesini istersin?" diye sordu. Cayce,
baþkalarýna, özellikle hasta çocuklara yardým
etmek, insanlarý sevmek istediðini söyledi.
Sonra beyazlý þekil kayboldu. Küçük Edgar'ýn
kafasý bu olayla öyle meþgûl oldu ki, sonraki
günde dersiyle ilgilenemedi ve okulda yanlýþ
yazdýðý bir kelimeyi 500 kere tahtaya yazma
cezasý aldý. Eve geldiðinde de, bir türlü kitabýna konsantre olamýyor, okuduklarýný anlamýyordu. Sonunda yorgunluktan baþý kitabýnýn
üzerine düþtü ve Edgar yine bir gün önceki sesi duydu: " Uyu þimdi, sana yardým edeceðiz"
Edgar, birkaç dakika için uykuya daldý.
Uyandýðýnda ise, üzerinde uyuduðu kitabýn
içindekileri kelimesi kelimesine ezbere
biliyordu. Bu inanýlmasý güç olay, Cayce'nin
sonraki, yine inanýlmasý güç tüm yaþamýnýn
baþlangýcý olmuþtu.
Cayce'nin ilk tedavi ettiði hastasý da, yine
kendisiydi. Kitap olayýndan hemen sonra,
atýlan bir beyzbol topu, baþýndan yaralanmasýna yol açtý. Anne ve babasýna, yarý baygýn
halinde, baþýndaki yara üzerine koymalarý için
bitkisel bir bulamaç tarifi verdi. Ebeveyni
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þaþkýn bir halde dediðini yaptýlar, Cayce ertesi
gün iyi olup ayaða kalktý.
Sonraki zamanlarda Cayce, yakýnlarý ve
tanýdýklarý için böyle denemeler yaptý ve
baþarýlý oldu. Ama henüz kendisindeki bu
yeteneði nasýl, nerede kullanacaðýný bilemiyordu. Bu yüzden, okuldan ayrýldýktan sonra,
önce her normal genç gibi bir iþ edinmeye
uðraþtý.Çiftlikte, ayakkabýcýda, kitapçýda
çalýþtý. Bu arada komþusunun kýzý Gertrude
Evans'a aþýk oldu. Bu genç kýz, sonraki
yaþamýnda onun büyük desteði ve koruyucusu
olacaktý. Zaten Edgar'ýn yaþamýnda, iki büyük
destekçisi vardý, annesi ve Gertrude. Her ikisi
de, Edgar'a bu yeteneðin baþka insanlara
yardým etmek için verildiðine inanýyorlardý.
Ýsteksiz Þifacý ve Yol Çiziliyor
Edgar evlenme hazýrlýðý içindeydi ama bir iþ
edinmek için yaptýðý çalýþmalarýn her
seferinde, her normal insan gibi normal yollardan para kazanmak isterken, sanki hep baþýna
birþeyler geliyordu. Ya baþ aðrýlarý ya mide
sorunlarý çekiyordu. Son defa, satýcý olarak
çalýþýrken de sesini kaybetti. Doktorlar derdine
çare bulamadýlar. Nihayet Al Layne isimli,
tanýnmýþ bir hipnozitör ona yardým etmek istedi. Cayce'nin yeteneklerinden haberdar olan
Al Layne, kendisi onu hipnozla tedavi etmek
yerine, yeni bir metod denedi ve onu hipnoza
soktuktan sonra, kendi kendisini tedavi
etmesini saðlamaya çalýþtý. Bunun için de
doðrudan Cayce'in bilinçaltýna hitabetti:
"Þimdi bilinçaltýnýz kendi bedeninizi inceliyor,
boðazýnýza bakýyor. Bize sorunun ne olduðunu
ve ne þekilde tedavi edileceðini söyleyecek."
Bu telkine, normal bir sesle konuþmayý saðlamasýný da eklediðinden, Cayce normal bir
sesle cevap verdi:" Evet, bedeni görüyoruz.
Ses telleri, sinirlerin gerilmesinden dolayý kýsmen felce uðramýþ. Bu sorunu çözmek için,
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bedene, hastalýklý bölgeye vereceði kan
sevkiyatýný arttýrmasýný telkin etmek gerekir."
Al Layne cevapladý: "Öyleyse kan dolaþýmýna,
hastalýklý bölgede kuvvetlenmesini ve orayý
iyileþtirmesini emredin."
Bundan sonra, Cayce'nin hazýr bulunan
ebeveyninin þaþkýn bakýþlarý arasýnda,
oðullarýnýn boyun bölgesi kýpkýrmýzý kesildi.
Arkasýndan Cayce tekrar konuþtu: " Þimdi kan
dolaþýmýnýn normalleþmesini ve bedenin uyanmasýný saðlayacak telkini yapýnýz." Layne
söyleneni yaptýktan sonra, Cayce gözlerini
ovuþturarak uyanýp oturdu ve neler olduðunu
sordu. Bunu yaparken de, sesinin tekrar geri
gelmiþ olduðunu hayret ve sevinçle farketti.
Bu olaydan sonra Al Layne, Cayce'nin
uykudayken ortaya koyduðu týbbi bilgisine
duyduðu hayranlýðý ifade ederek, onu
yeteneðini bu yolda kullanmaya yönlendirmeye çalýþtý. Birlikte yaptýklarý bir denemede,
Cayce trans içindeyken, Al Layne'nin kendi
hastalýklarý ve tedavi þekilleri konusunda sayfalar dolusu yazýlý bilgi verdi. Diplomalý bir
kýrýkçý ve hipnozitör olarak Cayce'nin verdiði
bilgilerin doðruluðunu anlayabilen Layne,
Cayce'nin onunla birlikte çalýþmasýný istiyordu. Ama Cayce, kendi anlayýþýnýn dýþýna taþan
böyle bir sorumluluðu üstlenmek konusunda
tereddüt ediyordu. 24 yaþýnda genç bir adam
olarak, Gertrud'la evlenip bir aile kurmak ve
para kazanmaktan baþka bir arzusu yoktu
onun. Gertrud'a sordu: "Allah neden benim
gibi birine böyle garip bir güç versin ki?"
Gertrud'un cevabý anlamlýydý: "Hz.Ýsa
marangozdu; havarileri ise bilgisiz, kimsenin
tanýmadýðý balýkçý veya çiftçilerdendi."
Layne'in, annesinin ve Gertrud'un destek ve
telkinlerine raðmen Edgar ikna olmuyordu.
Baþka insanlarýn saðlýklarýnýn kendisine baðlý
olacaðý düþüncesi ve kavrayamadýðý bir konu
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ile uðraþmaya kalkmak, genç Edgar için
birkaç numara büyük bir iþti. Sonunda Al
Layne'ne kesinlikle red cevabý verdi ve hemen
arkasýndan da yine sesini kaybetti.
Tanrý'nýn parmaðýný âdeta gözüne sokar gibi
gideceði yolu göstermesi de, bir türlü kendine
güvenemeyen þüpheci Edgar'ý yola getirememiþti. Gertrud'a soruyordu: "Allah benim
þifa daðýtmamý istediyse, neden tahsil edip
doktor olmamý saðlayacak þartlarý vermedi
bana?" Bilge Gertrud, haklý görünen bu sorunun da cevabýný biliyordu: "Eðer okuyup doktor olsaydýn, sen de birçok baþka çok yetenekli doktor gibi bilinen týp ilminin sýnýrlarý
içinde hareket etmek zorunda kalacak ve bu
sýnýrlar yüzünden, birçok hastaya yardým edemeyecektin."
Bu akla yakýn açýklama, Edgar'ýn direncinde
delikler açmýþtý. Al Layne de, kendisinin týptan anladýðýný ve Edgar'ýn teþhis ve tedavi
metodlarýný kontrol edebileceðini ýsrarla
garanti ediyordu. Sonuçta Edgar sesine tekrar
kavuþmayý da istediðinden, 1901 yýlýnda Al
Layne ile birlikte çalýþmaya baþladý.
Ýlk zamanlarda günde iki seans yapýyor ama
hastalarla yüz yüze gelmek, onlarý þahsen tanýmak istemiyordu. Hastalarýn derdine çare
gösteriyor, baþarýlý oluyor ama onlardan para
almýyordu. Bir keresinde, boðulmak üzere
olan küçük bir kýzý ona koþturdular. Doktorlar
nefes borusunda bir nesne olduðunu tahmin
ediyorlar ama ne olduðunu ve nerede
olduðunu, çekilen röntgenlere raðmen tesbit
edemiyorlardý. Kýz nefes alamýyordu ve ölmek
üzereydi. Cayce'nin apar topar girdiði trans,
yuttuðu þeyin bir düðme olduðunu ve nefes
borusunun tam neresinde bulunduðunu ortaya
koydu. Kýz, daha Cayce uyanmadan hemen
tekrar hastahaneye ulaþtýrýldý ve kurtarýldý.
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Cayce'nin ünü yavaþ yavaþ yayýlmaya
baþlamýþtý. 1902 yazýnda, Hopkinsville'in okul
müdürü ondan, üç yýl önce yakalandýðý bilinmeyen bir hastalýktan dolayý ruhsal geliþmesi
yarým kalmýþ beþ yaþýndaki kýzýna yardým
etmesini istedi. Cayce transa geçti ve küçük
kýzýn, hastalanmadan birkaç gün önce,
arabadan inerken düþtüðünü ve en alttaki
omurga kemiðini arabanýn eþiðine çarptýðýný
bildirdi. Bu çarpmayla omurga yerinden
kaymýþtý ve sinirlere baský yapmaktaydý ve bu
da küçük kýzýn ruh saðlýðýný etkiliyordu. Okul
müdürü, üç yýl önceki bu olayý þaþkýnlýkla
yeniden hatýrladý. Çýkýkçý olan Al Layne
omurganýn durumunu düzeltti ve küçük kýz üç
ay sonra tam normal bir çocuk olarak yaþýtlarýyla birlikte okula gitmeye baþladý. Bu olay,
Hopkinsville'li Dr. Wesley H.Ketchum'un
dikkatini çekti ve Cayce'nin bu doktorla birlikte yýllarca "teþhis uzmaný" olarak çalýþmasýna ve daha sonra da meslek edindiði bu yolda
tek baþýna devam etmesine yol açtý.
Gertrud bu inanýlmaz yolun baþlangýçlarýnda, trans halindeki Edgar'ýn bilinç altýna sorular yönelterek, Cayce için bir çeþit yol haritasý
çizmeye de çalýþtý:
"Bu verilen bilgiler her zaman doðru mu?"
"Telkin doðru yolda ilerliyorsa veya bilinçaltý ve ruh ile uyum halinde ise evet."
"Bu çalýþma, bedene zarar verir mi?"
"Bu beden, çalýþmalarý içinde, medyumluk
unsuru veya mistik faktör veya ruh tarafýndan
yönlendirilir.Kendisi bu duruma girdiði anda,
bilinçaltýný yöneten yaþam tarafýndan idare
edilir. Bilinçaltýný, edindiði bilgilere yönelten
telkinleri yaratan düþünceler iyi ise, beden de
kendisini iyi hisseder. Beden; ruhsal, fiziki ve
maddi açýdan baþarýlý olmak istiyorsa,
yaþamýn ruhsal yönü ile yakýn temas halinde
kalmalýdýr."
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Cayce bu tavsiyelerin doðruluðunu yaþamýnda hissediyor, kendisine yöneltilen sorular
düþük ve bencil nitelikli ise, bunu bedeniyle
algýlýyor, örneðin kendisine veya baþkalarýna
kazanç saðlayacak konularda kehanet yaptýðý
zamanlarda, bunu bedensel aðrýlarla ödüyordu. Çalýþmalarýnýn baþlangýçlarýnda, ününü
duymuþ olan bir emlakçý, onu New York'a
götürmeyi ve birlikte borsada servet yapmayý
teklif etmiþti. Cayce teklifi reddettiðinde,
sadece bir seans rica eden emlâkçý, trans
halindeki Cayce'den "çaldýðý" bilgilerle, ertesi
günü New York'da bir seferde 20.000 $
kazandýðýný sonralarý anlatarak övünmüþtü.
Cayce ise bu olaydan sonra tahammülü zor
baþaðrýlarý ve uykusuzluk çekti. Yapmaya
kalkýþtýðý iþin en zorlandýðý yönü de zaten
buydu, hem ruhani kalabilmek, hem de maddi
bir dünya ile baþa çýkabilmek.
Kentucky'deki Garip Adam
Dr. Wesley H.Ketchum, ABD'nin kuzeyinden gelerek Hopkinsville'e yerleþmiþ bir doktordu. Cayce'nin yaptýklarý ilgisini çekiyordu.
O sýralarda, kentin zenginlerinden birinin oðlu, bir futbol maçý esnasýnda birden bayýlmýþ
ve o günden sonra da, bir uyurgezer gibi yaþamaya baþlamýþtý. Söylenenleri anlamýyor,
hiçbir þey yapamýyor, saatlerce bir köþede oturup dik dik önüne bakýyordu. Genç adamýn
gösterildiði bütün mütehassýs doktorlar pes
etmiþti. Ketchum tedaviyi üzerine aldý ve
olayý Cayce'ye götürdü. Cayce transta, gencin
beyin fonksiyonlarýnýn zarara uðradýðýný ve bu
halde kalýrsa tamir edilmez bir þekilde deli
olacaðýný söyledi. Bu teþhis, önceki beyin ve
nöroloji uzmanlarýnýn söylemine tamamen
uyuyordu. Ketchum, Cayce'in tavsiye ettiði
bitkisel damlayý hemen temin ederek hastasýna
vermeye baþladý. Dozun arttýrýlýp azaltýlarak
devam ettirildiði dört haftalýk tedavi boyunca,
hiçbir tepki göstermeyen genç adam,
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dördüncü haftanýn sonunda birden, hiçbir þey
olmamýþ gibi aile fertleriyle konuþmaya,
yemek yemeye baþladý ve normal yaþamýna
kaldýðý yerden devam etti.
Bu olaydan sonra Ketchum hemen bütün
hastalarýnda Cayce'nin trans esnasýndaki teþhis
ve tedavi metodlarýna danýþtý. Ketchum tüm
güvenine raðmen, Cayce'yi ikide bir denemekten de geri kalmýyordu. Örneðin trans halindeki Cayce'ye, bedendeki en kýsa ve en uzun
kasýn hangisi olduðunu soruyor, latince tabirleriyle doðru cevaplarý alýyordu. Cayce zaten
transta iken, konsantre olduðu hastanýn durumunu izah ederken her zaman, ancak bir doktorun anlayabileceði týbbi terimler ve deyiþler
kullanýyordu. Hastalar baþarý ile tedavi
oldukça da, Ketchum'un doktor olarak ünü
artýyor ama kendisi Cayce ile olan baðlantýsýný
hiç açýk olarak ortaya koymuyordu. Cayce
böylece doktorun gizli danýþmaný olarak dört
yýl boyunca onun için çalýþtý. Ama tüm bu
gizliliðe raðmen, Ketchum'un Kentucky'deki
"garip adam"la birlikte çalýþtýðý ve bu adamýn
sayesinde hastalarýn tedavi olduðu dedikodusu
ortalýðý sarmýþtý.
Ketchum, Cayce'nin bilinçaltýnýn nasýl
çalýþtýðýna dair teoriler de üretiyordu. Cayce'e
trans içindeyken bir hastanýn adý ve adresi
verildiðinde ve bu kiþinin bedenine bakmasý
istendiðinde, Ketchum'a göre Cayce'in bilinçaltý, yer ve zaman unsurlarý dýþýnda bu
kiþiyi buluyor ve fiziksel bedeninin tüm iþleyiþini görebiliyordu. (Cayce'nin týbbi bilgileri
gerçekten kendi bilinçaltýndan mý yoksa
medyumluk yoluyla mý aldýðý kesinlikle tesbit
edilemedi) Bir keresinde Cayce uzaktan
Celeveland'daki bir hastanýn bedenine
bakarken, birden þaþkýn bir sesle: "Gitti" diyebildi ve seansýn gerisi gelmedi. Bunun üzerine
Cayce'yi uyandýran Ketchum, daha sonra
Celeveland'daki doktordan, o hastanýn
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Cayce'nin tam bu sözü söylediði anda ölmüþ
olduðu haberini aldý.
Bu arada, çevredeki týbbi otoritelerin, doktor
ve "garip adam" iþbirliðinin çalýþmalarýna karþý olan negatif tavýrlarý da gitgide büyüyordu.
Böyle giderse bir týp skandalýnýn patlayacaðý
ortadaydý. Zaten Cayce'nin, Al Layne ile olan
daha önceki çalýþmalarýna Al Layne'in týp tahsili yapmamýþ olmasý sebebiyle son verdirenler de onlardý. Sonraki zamanda Cayce kendisini doktorlardan oluþan bir komitenin
sürekli olarak kontrol etmesine razý olmuþ ve
onlar da her fýrsatta Cayce'nin bir þarlatan
olduðunu ispatlamaya çalýþmýþlar ama baþaramamýþlardý. Cayce trans halinde iken, bedenine iðne batýrarak onun gerçekten uyumadýðýný
göstermeye bile kalkmýþlardý. Bir seferinde
onun foyasýný ortaya çýkaracaklarýndan iyice
emin olmuþlardý. Çünkü, sürekli karýn aðrýlarý
ve kanamasý olan ve uzmanlarýn acilen ameliyat tavsiye ettikleri bir kadýn hastaya, Cayce
sadece mide çeperinde hassasiyet olduðunu
söylemiþ ve uzun yürüyüþler yapmasýný ve
tuzlu limon yemesini önermiþti. Doktorlar
ameliyatý geciktirerek, hastanýn durumunun
kötüleþmesini v haklý çýkmayý beklediler. Ama
Cayce'nin tavsiyelerine uyan kadýn, üç hafta
kadar sonra saðlýðýna tamamen kavuþmuþtu.
Akýllý bir adam olan Ketchum, bütün bunlara son vermek için hayli rizikolu bir þey
yapmaya karar verdi. Yapacaðý þeye sahne
olarak da, Kalifornia'da yapýlan bir Týp
Kongresini seçti. Temmuz 1910'da burada
yaptýðý konuþmada, Cayce'yi ve yaptýklarýný
anlattý. Bunun arkasý bir çorap söküðü gibi
geldi. Konuþmadan sonra, bir baþka doktor
ondan, Boston'da yapýlacak American Association for Clinical Research kongresi için bir
konuþma istedi. Bu konuþma orada okunduktan sonra da, New York Times gazetesi bu
metni yayýnladý. Tüm ülkede büyük bir merak
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dalgasý estiren bu gidiþattan sonra, Hopkinsville'deki örgütlü doktorlar birliði, ikiliye karþý
harekete geçti. Ketchum bir soruþturma
toplantýsýna çaðrýldý ve orada, bir dolandýrýcý
ile çalýþarak tüm doktorlarýn itibarýný sarsmaktan ötürü lisansýnýn iptal edilmesi istendi.
Ketchum müdafaa konuþmasýný yaparken,
daha önce banka hesabýndan çekerek yanýnda
getirdiði (o zaman için epey bir miktar olan)
1000 dolarý kürsünün üzerine koydu ve
ezcümle þunlarý söyledi: " Saygýdeðer doktorlar, sizleri bu duruma düþürdüðüm için özür
dilerim. Benim bugüne kadar yaptýðým þey de
aslýnda, Cayce'yi araþtýrmak ve dolandýrýcý
olup olmadýðýný anlamak için sürekli imtihan
etmekti. Sizlere teklifim þudur: Hastalarýnýz
içinden en zor olan altý adet hastalýk vakasý
seçiniz ve bunlar için Cayce'nin teþhisini isteyelim. Eðer yapýlacak muayene ve tahlillerde
Cayce'nin teþhisleri tamamiyle doðru çýkmazsa, bu gördüðünüz parayý derhal bir hayýr iþine
baðýþlamaya hazýrým." Bu ana kadar yumuþak
bir sesle konuþan Ketchum, bu noktada sesini
yükselterek yumruðunu kürsüye vurdu: "Ama
artýk ya þimdi buna razý olursunuz ya da bize
bundan sonra rahat verirsiniz!"
Salonda uzun bir sessizlik oluþmuþtu ve
doktorlar etkilenmiþ görünüyorlardý. Nihayet
doktorlardan biri ayaða kalkarak konuþtu:
"Sayýn baþkan, bu durumda konunun uyutulmasýný teklif ediyorum." Cayce'nin teþhislerini
"uykuda" koymasýna atfeden bu esprili sonu
takibeden günlerde, bölgedeki doktorlarýn
saldýrýlarý durdu.
Bu arada, sürekli suçlanmaktan ve kontrol
edilmekten yorulmuþ olan Cayce, kentteki
fotoðraf atölyesini kapatmýþ ve yerleþmek ve
fotoðrafçý olarak çalýþmak üzere Alabama'ya
gitmiþti. Ketchum onu geri gelmeye ikna etti
ve ona hastalarýný kabul edeceði bir muayenehane açtý. Uzun yýllar sonra Cayce artýk
medyumluðunu meslek olarak ve para
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karþýlýðýnda yapmaya baþlayacaktý. Ama
Cayce çok kere insanlardan yine para almadý,
bunu yapmaya âdeta utanýyordu, hiçbir zaman
da zengin olamadý ve yaþamý boyunca çok
kere parasal sorunlarla boðuþtu. Bir zaman
sonra da bu muayenehaneyi kapatarak, Dr.
Ketchum'la yollarýný, kendisi ayýrdý ve yaptýðý
iþe, bu dünyayý terkediþine kadar, kendi
anlayýþýna uygun biçimde devam etti. Cayce'in
trans halinde yaptýðý seanslarýn (readings)
sayýsý 15.000 civarýnda. Bu kayýtlardaki bilgiler, tedavi þekilleri ve bitkisel karýþýmlar,
ölümünden sonra, daha önceden kendisinin
yaptýðý tavsiyelere göre kurulmuþ olan
Association for Research and Enlightenment
(Araþtýrma ve Aydýnlanma Derneði) tarafýndan
tasnif ve analiz edilerek, sonraki kuþaklarýn
hizmetine sunuldu. Yine transta iken söylediklerine uygun olarak, bilgilerin alýndýðý yerde
kurulan Cayce Hospital'da, bü-tün bu birikim,
bilim adamlarýnýn, doktorlarýn, arkeologlarýn,
deniz bilimcilerin ve reenkarnasyon araþtýrmacýlarýnýn çalýþmalarýna açýldý. Cayce'nin iki
oðlu ve bizzat kendisinin öner-diði birçok
insan bu çalýþmalara katýldýlar, bazýlarý konu
üzerinde kitaplar yazýp yayýnladýlar.

sýra gelmeden ölmeye baþlamýþlardý. Cayce
kendisini zayýf ve bitmiþ hissediyor, git gide
büyüyen mektup yýðýnlarýna çaresizlikle
bakýyordu. Sonunda, seanslarýnda çok defa
dinlenme yeri olarak tavsiye edilen Florida'ya,
yazar dostu Tom Sugrue'nun yanýna gidip kendisini toplamayý düþündü. Ama mektuplar ve
talepler orada da yýðýlmaya baþladýlar.

Cayce kendisi, 17 Eylül 1944'de son seansýný yaptý ve son Reading'i kendisi içindi.
Çünkü bu tarihte Edgar Cayce, yorgun, tamamen yýpranmýþ, çökmüþ ve kendisi yardýma
muhtaç bir haldeydi. Daha önceleri seanslarýnda, günde en fazla iki seans yapmasý konusunda defalarca ikaz aldýðý halde, çok daha
fazlasýný yaparak günde yedi sekiz seansa
varan bir yoðunlukta çalýþmýþtý. Son seneler
savaþ seneleriydi ve binlerce insan, kendisi
veya yakýnlarý için yardým aramaktaydý. Cayce
kimseyi geri çeviremediði için git gide artan
bir yoðunlukla çalýþmýþ ve taleplere yetiþemez
hale gelmiþti. Günde postayla 1500 kadar yeni
talep geliyor, seansa alýnabilmek için en az altý
ay beklemek gerekiyordu. Hastalar kendilerine

Edgar Cayce, 3 Ocak 1945 günü, 67 yaþýndayken bu dünyaya vedâ etmiþti. Yaþamýnýn
büyük desteði Gertrude, Edgar'sýz bir dünyaya
ancak üç ay dayanabildi. Paskalya yortusunda,
1 Nisan'da, sevgili eþinin peþinden, o da
maddi âlemi terketti.

Son seansta, kýrk yýllýk vefalý eþi Gertrude,
Cayce'nin dinlenmek için Virginia'daki özel
sanatoryuma gitmesinin iyi olup olmayacaðýný
sordu. Cevap " Huzursuzluðun olduðu her yerden daha iyidir, bir an önce gidin" þeklindeydi. "Ne kadar kalmalý?" sorusuna ise " Saðlýklý
oluncaya veya ölünceye kadar" denmiþti.
Cayce bu tavsiyeyi yerine getiremedi, zaten
artýk herþey için çok geç kalmýþtý, artýk ne
seans için , ne de dinlenmek için uyuyamýyordu. Kasým sonunda, bir hayalet gibi solgun ve
güçsüz evine döndü. 1 Ocak'ta ziyaretine
gelen dostlarýna "Herþey ayarlandý. 5 Ocak
Cuma günü artýk iyi olacaðým." dedi. Ýnsanlar
onun ne demek istediðini, 5 Ocak'taki cenaze
törenine çaðrýldýklarýnda idrak ettiler.

Bu sayýmýzda, yirminci yüzyýlýn en büyük
mistiklerinden olan Edgar Cayce'nin þifacý
medyum yönüne kýsaca deðinebildik. Gelecek
sayýlarýmýzda, onun gelecekle ilgili kehanetlerine ve reenkarnasyon konusundaki görüþlerine yöneleceðiz.
Alýntýlar:
Der schlafende Prophet/ Jess Stearn
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Osho’nun (Bagwan Shree Rajneesh)
Öyküleri ve Öðrettikleri
Daha önceki sayýlarýmýzda
yaþamý, eserleri ve görüþleri
hakkýnda bilgiler verdiðimiz
Osho'nun hayat serüvenine
kýsaca deðindikten sonra,
en çok sevdiði ve
kitaplarýnda yer verdiði
hikâyelerden bazýlarýný
sizlerle paylaþacaðýz.

Derleyen: Nihal Gürsoy

O

SHO, Hindistan'ýn Madhya Pradesh
eyaletinde Kuchwada'da 11 Aralýk
1931 yýlýnda dünyaya gelmiþtir. Ýlk
çocukluk yýllarýndan itibaren baþkalarý
tarafýndan verilen bilgi ve inançlara sahip çýkmamýþ, gerçekliði kendisi deneyimleyerek
edinmekte ýsrarcý olmuþtur.

Geleneksel ve þartlý inançlarý sorgulamýþ,
hayatýn tüm alanlarýnda insanlarla biraraya
gelerek kaynaþmýþ, kendisini gerçek bir
varoluþçu olarak adlandýrmýþ ve inanç sistemlerini ve çaðdaþ insan psikolojisini anlamakta
ufkunu geniþletmesine yardýmcý olacak tüm
eserleri okumuþtur.

21 yaþýnda üniversite eðitimini tamamlayarak Japalbur Üniversitesi'nde yýllarca felsefe
dersleri vermiþtir. Ayný zamanda tüm Hindistan'ý dolaþarak konuþmalar yapmýþ, tutucu din
liderlerinin görüþlerine meydan okumuþtur.

1960'larýn sonunda kendi meditasyon ve
derin ruhsal temizlenme biçimini oluþturmuþ
hattâ çaðdaþ insanýn modern hayatýn getirdiði
sýkýntý ve stresten arýnmasý için çok gerekli
bir yöntem olduðunu savunmuþtur. Hiçbir
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geleneðe baðlý olmadýðýný söyleyen Osho'nun
dünya tarafýndan 1970'lerin baþlarýnda tanýnmaya baþladýðý ve 1974 yýlýnda Hindistan'ýn
Pune þehrinde çevresinde bir komün kurulduðu ve ziyaretçilerinin her geçen gün
çoðaldýðý bilinir.
"Ben tamamen yepyeni bir ruhsal bilinçliliðin baþlangýcýyým" diyen Osho, öðrencilerine ve dünyanýn her yerindeki izleyenlerine
yaptýðý konuþmalar otuzdan fazla dile çevrilmiþ ve altý yüzden fazla cilt haline getirilerek yayýnlanmýþtýr. Osho 1985 yýlýnda göçmenlik yasalarýný ihlal ettiði gerekçesiyle
tutuklanmýþ ve gözaltýnda olduðu 19 Ocak
1990 tarihinde ölmüþtür. Bizim bu yazýda yer
verdiðimiz hikâyeler ise onun çok sevdiði ve
sýklýkla konuþmalarýnda kullandýðý hikâyelerden oluþmaktadýr.
AYDINLANMA ÜZERÝNE
"Aydýnlanma için kiþisel ihtirastan arýnmak
gerekir. Bireysel aydýnlanma yoktur. Bireyler
bütünleþmeli, birleþmeli, yýðýnlar ve topluluk-
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lar halinde aydýnlanýp bilinçlenmelidirler"
diyen Osho bunu þöyle hikâye etmektedir:
Buddha, cennetin kapýsýna ulaþýr. Ýçeride
bekleyenler cennetin kapýsýný ona aralarlar.
Onu aðýrlamaya hazýrdýrlar. Buddha ise sýrtýný
kapýya döner, dýþarýda kalan ama cennete
girmek isteyen aç, sefil, mutsuz kiþilere
bakar. Nöbetçi, Buddha'ya "Lütfen içeri girin,
sizi bekliyorduk" deyince Buddha þu cevabý
verir: "Diðerleri henüz dýþarýdayken nasýl
girebilirim ki! Girmek isteyenlerin tümü,
girene kadar beklemem gerek. Þimdi girersem
bir yarým içeride, diðer yarým dýþarýda kalacak. Yapamam, elim içeride bacaðým dýþarýda
giremem ki!
Bu öyküde, Buddha'nýn hâlâ beklediði
söylenir. Bir birey, diðerinden ileride olabilir
ama bütünden kopamaz, amacýna daha erken
ulaþmýþ olmasý onu bedenden ayýramaz,
çünkü amaç ýþýða kitle halinde varmaktýr,
kiþisel aydýnlanma insanlýk için konulan
hedefi gerçekleþtirmekte yeterli deðildir.
(TANRISAL ANLAYIÞ (S.130-131))
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DUA-YAKARIÞ-ÝBADET ÜZERÝNE
Kiþilerin dua ve ibadet yöntemlerine müdahale etmeyin! Sevmek ya da dua edip yakarmak konusunda en
doðrusunu yaptýðýnýzý
sanmayýn.
Kimseyi koþullandýrmayýn.
Ýçtenliðe saygýlý
olun.
Hz. Musa, dua
eden bir adama
rastlar. Ancak adam
alýþýlmadýk garip bir
biçimde dua etmekte,
üstelik Tanrý'ya saygýsýzlýk etmektedir. "Yanýna gelmeme izin ver
Ulu Tanrým. Gövden
kirlendiðinde temizlerim, bitlerini ayýklarým,
kunduracýyým sana ayakkabý yaparým. Sana
bakan, hizmet edenin yok, ben bakýmýný yaparým. Hastalandýðýnda ilacýný içiririm. Üstelik güzel yemek yaparým, hiç aç kalmazsýn."
Ýþte böyle yalvarýp, yakarmaktadýr adam.
Musa baðýrýr: "Kes! Mânâsýzlýða bir son ver!
Sen günaha giriyorsun. Tanrý pis, hele bitli
olabilir mi? Yiyeceðe, giyeceðe gereksinim
duyar mý? Sana böyle dua etmeyi hangi densiz öðretti?" diye çýkýþýr. Adamcaðýz þaþýrýr ve
korkar. "Dua etmeyi kimseden öðrenmedim.
Ben çok fakir ve cahilim. Kendimin neye ihtiyacý varsa, Tanrý'nýn da ayný þeylere ihtiyacý
olabileceðini düþündüm, öyle dua ettim. Bana
doðrusunu öðret ne olursun" diye yalvarýr.
Gelin görün ki, Tanrý Musa'yý derhal uyarýr:
"Seni yeryüzüne insanlarý bana yakýnlaþtýrman için, temsilci olarak gönderdim. Sen ise
içtenlikle bana dua eden kulumla arama
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girdin. Ona bir sürü kural içinde dua etmeyi
öðrettin ve bunun doðru dua olduðunu
söyledin. Duayý yasalarla sýnýrladýn. Oysa dua
aþktýr, sevgidir, tüm varlýðýnla yönelmektir. O
bunu yapýyordu zaten, baþkaca kurala
gereksinimi yoktu." (GEL, TAKÝP ET BENÝ
(Cilt 1, S.25-28))
SEVGÝ VE MERHAMET ÜZERÝNE
Sevgi saf deðilse, o sevgi deðildir. Saflýk
sevgideki en temel unsurdur. Eðer saflýk
yoksa baþka bir þeydir ya da az veya çok formalitedir. O son derece canlýdýr, onun kurallarý yoktur, ücreti ve karþýlýðý yoktur.
Bir samuray, bir kýþ günü Eisai'nin tapýnaðýna geldi ve bir ricada bulundu: "Ben
hasta ve yoksulum, ailem açlýktan ölüyor.
Efendim, lütfen bize yardýmcý olun."
Herhangi bir varlýðý olmayan Eisai'nin hayatý
da zorluklarla doluydu, verebilecek hiçbir
þeyi yoktu. Tam samurayý geri göndermek
üzere iken, meditasyon salonunda duran
Buda'nýn heykeli aklýna geldi. Heykelin yanýna giderek onun baþýnda duran ve aurasýný
temsil eden deðerli haleyi kopartýp samuraya
verdi. "Bunu sat, bu seni bir süre idare eder"
dedi. Þaþkýn, çaresiz samuray haleyi alýp gitti.
Eisai'nin müritlerinden biri baðýrarak seslendi: "Efendim bunu nasýl yapabilirsiniz? Bu bir
hakarettir" dedi. "Hakaret mi? Ben sadece
sevgi ve merhametle dolu olan Buda'nýn
yapacaðý þeyi yaptým."
Gerçekten seven ve inanan bir insanla,
sözde dindar arasýndaki fark budur. Sözde
dindar insan her zaman kurala bakar, neyin
uygun olup olmadýðýný araþtýrýr. Ancak,
gerçekten dindar olan insan onu yaþar.
Normalde Buda'nýn heykelinin hâlesini alýp,
birisine vermek, dini duygulara hakaret olarak
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algýlanabileceðinden, kimsenin yapamayacaðý
bu hareketi rahip nasýl yapmýþtýr? Çünkü o
inandýklarýný formalite olarak deðil, gerçekten
yaþýyordu. Sevgi ve merhametin her þeyin
üstünde olduðunu, kutsal olduðunu biliyor,
insanýn gerçek deðerini görüyordu. (SEVGÝ S. 40-41)
MASUMÝYET ÜZERÝNE
Masumiyet farkýndalýkla birlikte gelir. Çok
basittir ve ayrým yapmaz. Ýyi ya da kötü,
kýnama ve yargýlama yoktur. Anlayýþ,
kurnazlýk ve kandýrmacayý yok etmiþtir.
Ryokan, çocuklarýn sevgilisiydi. Onun gibi
bir karakterden beklenebileceði gibi, bizzat
kendisi de bir çocuktu. O, Ýsa'nýn bahsettiði
çocuktu. O kadar masumdu ki, bir insanýn bu
kadar masum olabileceðine inanmak
neredeyse mümkün deðildi.

SEVGÝ DÜNYASI

Ryokan çocuklarla oynamaktan hoþlanýrdý.
Saklambaç, yakartop, tamari oynardý. Bir
akþam saklanma sýrasý onundu ve kendisini
tarladaki bir saman yýðýný altýnda çok iyi saklamýþtý. Karanlýk olmak üzereydi ve onun
yerini bulamayan çocuklar oyun alanýný terk
ettiler. Sabah erken saatte çiftçi geldi ve iþine
baþlamak üzere saman balyasýný kaldýrdý.
Ryokan'ý orada bulmanýn þaþkýnlýðýyla
baðýrdý: "Oh Ryokan, burada ne yapýyorsun?"
Usta cevap verdi: "Þþþþt…Bu kadar yüksek
sesle konuþma. Çocuklar beni bulacak!"
Tüm gece o balyanýn altýnda çocuklarý beklemiþti. Böylesi bir masumiyet ilâhidir. Böylesi bir masumiyet iyi ve kötü arasýnda bir
ayrým tanýmaz. Bu dünya ile öteki dünya arasýnda fark gözetmez, þu veya bu yoktur böylesi bir masumiyette. Bu masumiyet olgunlaþmanýn kendisidir. (SEVGÝ - S.204)
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ÖÐRENME - ALGILAMA ÜZERÝNE
Artýk kuþkucu, kendinle dolu, yaþamý kontrol altýnda tutmaya çalýþarak algýlamaktan
vazgeçmenin zamaný gelmiþtir belki de!
Empoze etmekten vazgeç, sakinleþ, bekle,
hoþça vakit geçir. Gerekli olaný yap ama kendini kasmadan, sýkmadan ve baþkalarýný yormadan.
Bir felsefe öðretmeni, ünlü bir Zen rahibine
gidip kendince çok önemli sorular yöneltmiþ.
Sorduklarý içinde Tanrý, meditasyon ve daha
nice çapraþýk konular varmýþ. Rahip sessizce
dinlemiþ onu ve konuþmaya baþlamýþ:
"Yorgun görünüyorsun. Onca dað tepe týrmandýn, uzaklardan geldin. Önce bir çayýmý
iç." Öðretmen ise, sorularýný sýralamaya
devam ediyormuþ. Rahip tekrar: "Acele etme
oðlum, sakin ol. Sabýrla bekle. Belki de
çayýný içerken sorularýn kendiliðinden yanýtlanacaktýr."
Öðretmen, rahibin deli olabileceðini düþünmeye baþlamýþ. Rahipse o sýrada demlenen
çayý fincana doldurmakla meþgûlmüþ. Ne var
ki fincan taþmaya baþladýðýnda bile çayý koymaya devam etmeyi sürdürmüþ. Sonunda
felsefe öðretmeni dayanamayýp "Görmüyor
musunuz, fincan taþtý, bir tek damlaya bile
yer kalmadý, artýk dökmeyin" demek zorunda
kalmýþ. Rahibin beklediði de bu cümle olacak
ki, ona unutulmaz dersini vermiþ: "Doðru,
fincanda yer kalmadý, çay ziyan oluyor. Týpký
senin konumun gibi. Sorularýnla öylesine týka
basa kendini doldurmuþsun ki, öylesine
bunalmýþsýn ki, tek bir yanýta bile yer
kalmamýþ. Þimdi git ve içini boþalt kendine
yer aç. Sonra yeniden gelirsin. Ancak böylelikle yanýtlar içinde yer bulabilir."

Öykü, öðretisini þöyle sürdürüyor: Aslýnda
kimi zaman boþ bir fincan da yeterli olmayabilir. Fincaný hepten kýrmak gerekebilir. Yani
kendi kuþkucu tavrýný, þartlanmalarýný, doðru
bildiklerini tamamen býrakýp sýfýrdan baþlamak. Aðýrlýklarýndan, tedirginlik ve uyuþukluk getiren alýþkanlýklarýndan ve umutsuzluðundan kurtulmak… Birey oluþunuzdan
deðil ama bireyselliðinizden arýnýrsanýz, tüm
kâinat size imbikten süzülerek, yaþamý bütün
boyutlarýyla kolayca verecek, tüm sorularýnýz
son bulacaktýr. (KÖKLER VE KANATLAR S.3)
MÜRÝTLÝK ÜZERÝNE
Yaþamýndaki tüm olaylarýn ve konumlarýn
sana yol göstermesine izin verdiðinde gerçek
bir mürit olursun. Mistik sofulardan Hasan,
ölüm döþeðindeyken yanýnda bulunan yakýn
arkadaþý sorar. "Ey Hasan! Hayatýn boyunca
senden çok þey öðrendik, öylesine olgun ve
bilgesin. Senin hocan, yol göstericin kimdi?"
Hasan'ýn yanýtý oldukça ilginçtir: "Binlerce
hocam oldu. Hepsini tek tek saymaya
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zamaným yetmez. Ancak bir iki tanesini
anlatayým dilersen." Arkadaþý ilgiyle,
"Dinliyorum" der.

Birincisi, bir köpekti. Çok susamýþtým göle
doðru yürüyordum. Ansýzýn bir köpek de
suyun kýyýsýna geldi, o da susamýþtý anlaþýlan.
Ancak gölün yüzeyinde kendi aksini görünce
ürktü, havlayarak kaçtý. Ne var ki, susuzluðuna yenik düþüp yeniden geldi. Sonunda
korkusunu yenmek için suya atladý.
Böylelikle ürktüðü köpek görüntüsünden kurtuldu. Tanrýnýn bana bu köpek aracýlýðýyla
yolladýðý mesajý hemen o anda kavradým.
Tüm korkularý inatla atlamak zorundasýn.
Korkularýnýn üstüne gitmelisin.
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çocuk mumu söndürdü. "Ýþte" dedi. Artýk ýþýk
falan yok. Alev de yok. Nereden geldiðini boþ
ver. Söyle bakalým ýþýk þimdi nereye gitti?" O
anda tüm bilgeliðimin parçalandýðýný hissettim. O gün bu
gündür ukalalýðýmdan arýndým.
Genelde tek bir hocam olmadý
benim, bu olgu mürit olmadýðým
anlamýna gelmez. Tüm doðayý,
var olan her þeyi kendime hoca
belledim. Evrene saygý duydum,
canlýlarý gözledim. Milyonlarca
eðitmenim oldu anlayacaðýn. Her
kaynaðý kullanmaya çalýþarak iyi
bir öðrenci oldum.
Mürit olmak, var olanýn farkýna varmaktýr.
Öðrenmeye açýk olmak çok önemlidir. Önce
bir hoca ile öðrenmeye baþlar kiþi ve giderek
idman kazanýr. Tüm yaþamla ahenk kurar,
armoni içine girer. Uyum saðlar, huzurlu ve
mutlu olur. Öðretmen kiþi için yüzme
havuzudur. Orada yüzmeyi öðrendikten sonra,
tüm okyanuslar ayný kiþiye açýktýr. Ne var ki,
öðretmen tramplen görevi üstlenmelidir;
pranga, zincir olmamalýdýr öðrenci için.
(GÝZLERÝN GÝZÝ - S. 184-188)

Ýkincisi ise küçücük bir
çocuktu. Kentin birinde
dolaþýyordum. Çocuk, elinde
yanan bir mumla camiye doðru
gidiyordu. Çocuða, mumu kendisinin mi, yoksa bir baþkasýnýn
mý yaktýðýný sorduðumda:
"Evet efendim ben yaktým"
diye yanýtladý. Ben ise bilgiç
bir tavýrla: "Az önce mum yanmýyordu, þimdi ise yanýyor.
Bana ýþýðýn kaynaðýnýn ne
olduðunu söyleyebilir misin?"
diye sordum. Bunun üzerine
Resim: “Mum Iþýðýnýn Sihri”, Donald Zolan
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Ýslâm ve Bilim - IX

Ýslâm Ülkelerinde
Bilimin Durumu
Yalçýn Kaya

U

çakla seyahat eden biri için,
Karaçi'den Tahran'a, Dubai'den
Riyad'a kadar, þehir manzaralarýnda
pek bir farklýlýk yoktur. Bu yeknesaklýk,
yalnýzca þehir sakinlerinin paylaþtýðý ortak
inançtan deðil, ayný zamanda; çelik ve camdan yapýlmýþ gökdelenler, gösteriþli dev
uçaklarýyla modern havaalanlarý, arabalarla
týkanmýþ otoyollar ve her evden yükselen
televizyon antenleri þeklinde kendini
gösteren Batý teknolojisinden kaynaklanmaktadýr.
Dýþtan ithal edilen bir baþka þey de, bu
toplumlarýn temel geçimlerini saðladýklarý,
teknolojilerdir. Petrol arama, çýkarma,
rafine etme ve ulaþtýrma bunun baþlýca
örnekleridir. Bunlar sayesinde, Suudi
Arabistan gibi ülkeler, doðal zenginliklerini; Awacs erken uyarý uçaklarýndan tüfek
mermilerine, petrol rafinerilerinden konserve açacaklarýna varýncaya kadar, mamul
mallarla takas edebilmektedirler.
Önümüzdeki birkaç on yýl daha, akýþkan
bir yeraltý zenginliði olan petrol, bu

ülkelerin temel geçimini saðlayacak,
savaþlarýný finanse edecek, yeni sosyal
yapýlarý denemelerine olanak saðlayacak ve
geçici olarak onlarý, üretken olmayan
toplumlarý yok olmaya ya da bir köþeye
itilmeye mahkûm eden, tarihin katý yasasýndan muaf tutacaktýr.
Þimdilerde, petrole ve Batý teknolojisine
bu denli baðýmlý kalýnmasýndan yakýnýp
geleneksel biçimde, teknolojinin geliþmiþ
ülkelerden geliþmekte olan ülkelere transfer
edilmesi çaðrýsýnda bulunmak tamamen
alýþýlagelmiþ bir davranýþ biçimi olmuþtur.
Müslümanlýðýn bilim alanýndaki geriliðinin izahý olarak, her zaman inandýrýcý
olmasa da, yabancý güçlerin þeytanî komplolar tertipledikleri türünde iddialar ortaya
atýlmaktadýr.
Ama bu iddialar pek de doyurucu
deðildir. Gerçekten de, kolektif özsaygýya
verilen hasar bu tür yöntemlerle onarýlamaz. Müslümanlar daha saðlam nedenler
aramalýdýrlar.
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Bilimsel geri kalmýþlýðýn nedenlerini
araþtýrýrken, her þeyden önce, Ýslâm
ülkelerindeki bilim çevresinin paradokslarla
dolu olduðunu kabul etmek gerekiyor.
Bir yandan tüm Ýslâm ülkeleri tamamýyla
Bilimsel Devrim'in ürünleri olan, Batý
teknolojisinin ve serbest piyasaya baðlý
tüketiciliðin pençesindeler. Bu, bilimi temel
bir bilgi dalý, bu bilgiye egemen olmayý da
ekonomik kalkýnma ve ulusal güç için
gerekli unsur olarak meþru kýlmýþtýr. Bu
nedenle halkýn desteðini almaya çalýþan
hiçbir grup, bilimi tümüyle aforoz etmeyi
göze alamamaktadýr.
Öte yandan, teknoloji ve serbest piyasa,
homojenleþmeye yol açmakta ve eski
kolektif kimlikleri tehdit etmektedir. Geleneksel kýstaslar ve düþünce açýsýndan, daha
da tehlikeli olarak algýlanan bir baþka unsur
da, bilimin önerdiði tutumdur. Bu tutum,
düþüncelerin sürekli soruþturulup incelenmesini þart koþmaktadýr. Yenilikçi ve pragmatik Müslümanlar sürekli olarak, yeniyle
eskiyi birleþtirmeye çalýþmaktadýr. Ama
bunlarýn bilime karþý tutumlarý, özellikle de,
köktenciliðin devlet yetkilerini kullandýðý
Müslüman ülkelerde, þizofrenik türdendir.
Suudi temsilcilerinin, 1983'te Kuveyt'te
düzenlenen bir üst düzey konferansta açýkladýklarý görüþler bu noktaya örnek teþkil
etmektedir. 17 Arap üniversitesinin rektörünün katýldýðý bu konferansýn görünüþteki amacý, Arap dünyasýnda, bilim ve
teknolojinin geliþmesini engelleyen darboðazlarý teþhis edip ortadan kaldýrmaktý.
Ama oturumlara tek bir konu egemen oldu:
Bilim Ýslâmî midir? Suudiler, saf bilimin
dinî inançlarý zedeleme olasýlýðý bulunan

"Mu'tezile felsefesi doðrultusunda eðilimlere" yol açtýðýný savundu. Bilim lâik
olduðu için, dinî iþlerden ayrýdýr. Bu þekliyle de (onlara göre) Ýslâmî inançlara ters
düþer. Bu nedenle, Suudiler, teknolojinin
açýk yararlarýndan dolayý ileri götürülmesi,
ama saf bilimin öneminin fazla vurgulanmamasýný önerdiler.
Günümüzde, Müslüman ülkelerinin, bilim
ve teknoloji alanýndaki durumlarýnýn ne
olduðu konusuna dönerek, bu düzeyi
ölçmek için ne gibi kýstaslarýn kullanýlmasý
gerektiðini sormalýyýz. Bu da, yararlý
hükümlere varmayý kolaylaþtýracak derecede geniþ ama kesin bir kuramsal çerçevenin belirlenmesini gerekli kýlmaktadýr.
Bilimi Ölçme
Kiþinin, bilimi ya da bilimsel ilerlemeyi
nasýl ölçtüðü, doðal olarak onun, bilimle
neyi kastettiðine baðlýdýr. Ama sanýlanýn
aksine, bu kolay bir iþ deðildir. Zira bilim,
yaþamlarýmýza çok deðiþik biçimlerde
nüfuz etmektedir. Ayrýca bilim, tarihsel
süreç içinde büyük ölçüde þekil deðiþtirmiþtir. Yine de, bilimin modern dünyada,
kendini gösterdiði dört temel þekli tanýmlamak yararlý olacaktýr:
1. Toplumu ayakta tutmak için gerekli
olan üretim süreçlerinin sürdürülmesi ve
geliþtirilmesi için önemli bir etken olarak
bilim.
2. Bilimle tam gün uðraþan bilim
adamlarýnýn oluþturduðu kolektif ve örgütlü
bir kurum olarak bilim.
3. Bir toplumda, eðitim sisteminin önemli
bir öðesi olarak bilim;
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4. Ýnsanlarýn evrenle ilgili inanç ve tutumlarýný biçimlendiren en güçlü etkilerden
biri olarak bilim. (Burada; gözlem, deney,
sýnýflandýrma ve ölçmenin, fiziksel dünya
hakkýnda bilgi toplamak için kullanýldýðý,
metodolojik bir yöntemden yararlanan
bilim) Alternatif yöntemlere baþvurma
olasýlýðýna karþýn, bilimin yukarýdaki þekliyle tarifinin, Müslüman ülkelerde bilimin
durumunun tartýþmasýna olanak verecek
derecede geniþ olduðunu kabul etmeliyiz.
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yapmayan Helenlerle ilgili tezi de anýmsanacaktýr. 17. yüzyýl kimyagerlerinden
Leblanc'ýn durumu da bir baþka örnektir:
Fransýz bilim adamý, tuz, sülfürik asit, kireç
ve kömürden soda yapmak için bir araç icat
etmiþti. Bu þekliyle söz konusu araç,
endüstriyel teknoloji tarihinde bir dönüm
noktasýydý. Ama Leblanc uzun yýllar yoksulluk içinde kývrandýktan sonra, hüsran
içinde canýna kýydý; zira o yýllarda kimya
sanayii, onun icadýndan yararlanabilecek
kadar geliþmemiþti.

1. Üretimde Bilim:
Bilimin modern dünyada var olmasýnýn,
her þeyden önce, ekonomik gereksinimlerden kaynaklandýðýný savunan bir görüþ
vardýr.
Özellikle Marksistler, bilimin, bireyi
çevresini araþtýrmaya sevk eden bir iç zorlamadan dolayý deðil, ekonomik etkilere bir
tepki olarak geliþtiðini vurgulamaktadýr.
1894'de Friedrich Engels, yazdýðý bir mektupta bu noktayý açýk seçik vurgulamýþtý:
"Eðer bir toplumun teknik bir gereksinimi
varsa bu, bilimin ilerlemesine, on üniversiteden daha fazla yardýmcý olur. Hidrostatik
tamamýyla, 16. ve 17. yüzyýllarda, Ýtalya'da
dað derelerini düzene sokma ihtiyacýnýn bir
sonucu olarak ortaya çýkmýþtýr. Ama ne
yazýk ki, Almanya'da bilimin tarihini, sanki
gökten zembille inmiþ gibi yazmak âdet
haline gelmiþtir."
Marx'ýn buhar enerjisini keþfeden ama
kölelerin saðladýðý hazýr iþgücünden dolayý
toplumun, ekonomik bir gereksinim duymamasý nedeniyle, hiçbir zaman lokomotif

Bilimin, bir toplumun ekonomisinin
istemlerine yanýt olarak ilerlediðine iliþkin
yukarýda verilen örnekler inandýrýcýdýr;
daha bu türde birçok örnek verilebilir. Ama
bu görüþü tümüyle onaylamak gerekmez.
Bu görüþ, örneðin, Newton'u hareket
yasalarýný, Einstein'ý da Görecelik Kuramýný
geliþtirmeye neyin ittiðini doyurucu bir
þekilde açýklayamamaktadýr. Ekonomik bir
gereksinim, sanal sayýlarýn keþfine nasýl yol
açabilirdi?
Eksi bir (-1) gibi bir negatif sayýnýn kare
kökü olduðu gerçeðinin, bir toplumun
ilgilenebileceði en son þey olduðu düþünülebilir; oysa bu matematiksel kavram
olmaksýzýn radyonun geliþtirilmesine
olanak bulunmadýðý sonradan anlaþýlacaktý.
Bu bakýmdan bilimin, herhangi bir dýþ
neden olmaksýzýn, onu keþiften keþife iten,
kendine özgü bir iç dinamiðe sahip olduðu
açýktýr. Aksi takdirde dâhi insanlarý,
zamanýnda insan toplumunu etkileme iddiasý kesinlikle olmayan, çeþitli temel keþiflere doðru iten güdünün hiçbir açýklamasý
olamaz. Bundan dolayý, bilimsel geliþmeyi
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sürdüren hem iç hem de dýþ etkiler vardýr.
Özellikle modern çaðlarda, bilimsel büyümenin, toplumda üretim güçlerini
geliþtirmek için somut bir gereksinim
bulunduðu ve bilimsel büyümenin açýk
seçik ekonomik yararlara yol açtýðý hallerde
kamçýlandýðý bellidir. IBM ve Bell Labs
gibi þirketler, herhalde pîr aþkýna kocaman
laboratuarlar kurmuyorlar. Bu nedenle þöyle
bir soru sorulmalý: Bugünkü Müslüman
ülkelerinde, bilime olan teknik gereksinim
ne düzeydedir? Bunun yanýtý, aþaðýdaki
gerçekler ýþýðýnda aranmalýdýr:
* Bir ülkenin bilimsel - teknolojik geliþmesinin en önemli göstergelerinden birisi,
sanayi ve imalatýn ne oranda o ülkenin
ekonomisinin parçasý olduðudur. Bu da,
imalattaki "katma deðerle" tahmin edilir.
Bir örnek vermek gerekirse, demir madeni
ve kömür ithal edilerek, yurt içinde çeliðe
dönüþtürülebilir; bu da, deðeri, içeriðinin
deðerinden daha yüksek bir ürüne yol açar.
Ekonomi biliminde, imalat sanayii,
makineleri, ulaþtýrma araçlarýný, kimyasal
maddeleri, tekstil ürünlerini vb. içerir.
* 46 Müslüman devletinden sadece 24'ü
çimento, 11'i þeker, 6'sý tekstil ve 5'i de

hafif silah üretirken, sadece 5'i aðýr
sanayiye sahiptir.
* Müslüman ülkeler genellikle ham
madde üreticisidirler; petrol de bunlarýn en
önemlisidir. Bu ülkeler, dünya petrol ihracatýnýn % 56'sýný, doðal gazýn % 47'sini,
hint kenevirinin % 80'ini, lastiðin % 70'ini,
hurma yaðýnýn % 75'ini, tahýlýn % 25'ini,
pamuðun % 13'ünü ve þeker kamýþýnýn %
10'unu üretmektedirler.
* Müslüman olmayan ülkelerle yapýlan
ticaret toplam dýþ ticaretin %94'nü oluþtururken, Müslüman ülkeler arasýndaki
ticaret, toplam dýþ ticaretin sadece % 6'sýný
oluþturmaktadýr.
* Aþaðýdaki tablo, Müslüman ülkelerin,
öteki Üçüncü Dünya ülkelerine göre
oldukça daha zengin olduklarýný göstermektedir. En zengin Müslüman ülke, kiþi baþýna
düþen gayri safi millî hasýlasý ($15.830) ile
Japonya'yý bile geride býrakan (Japonya'nýn
GSMH'sý $15.760'týr) Birleþik Arap
Emirlikleri'dir. 1986'da, brüt doðum oraný,
þehirlerde oldukça yüksekti. Sanayileþme
genelde doðum oranýnda belli bir düþüþe de
yol açmaktadýr.

Tablo 1
Müslüman Ülkeler ve Üçüncü Dünya: Seçilmiþ göstergeler
Gösterge
Kiþi baþýna GSMH
Þehirleþme
Brüt doðum oraný

Üçüncü Dünya
$ 300
% 34
% 3.1

Müslüman ülkeler
$ 856
%40
% 4.1
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Bu istatistiklerden çýkan anlam açýktýr:
Önemli Müslüman ülkelerinde (özellikle
petrol üreten ülkelerde) ekonominin yapýsý
ya doðal kaynak çýkarýlýp iþlenmesine ya da
tarýma dayalýdýr. Görece geliþmiþ petrol
üretmeyen ülkelerde (örneðin Mýsýr ve
Pakistan) bile, imalatýn katma deðeri,
toplam ekonominin küçük bir bölümünü
oluþturmaktadýr.
Þurasý kesin ki, petrol çýkarýlmasý,
madencilik ve tarým için bilimsel yöntemlere ihtiyaç vardýr ve bunlar gerçekten yeni
tekniklerin öðrenilip geliþtirilmesi yönünde
bir talep yaratmaktadýr. Ama yeni ürünler
ve türler konusunda yapýlan araþtýrmalardan
bir bölümü gibi, petrol çýkarma teknolojisi
de temelde ithal edilmektedir. Bu durumda,
bilimin Müslüman ülkelerdeki üretim
açýsýndan yüzeysel bir önem taþýdýðý ve
bilimin doðal geliþimine yönelik mevcut
teþviklerin büyük olmadýðý söylenebilir.
2. Bir Kurum Olarak Bilim
1840'da Whewell tarafýndan icat edilinceye kadar, "Bilim adamý" diye bir terim
yoktu. Gerçekten de, o zaman, Ýngilizce
diline yeni bir sözcüðün girmesini gerektirecek kadar çok bilim uygulayýcýsý yoktu.
Ama 20. yüzyýlda bilim, yüz binlerce erkek
ve kadýnýn meslek edindiði bir kurum
haline gelmiþtir. Geliþmekte olan ülkeler de
dahil bütün dünyada, yeni bir evrensel
bilimci topluluðu ortaya çýkmaktadýr.
Ama Müslüman ülkelerde, bu yöndeki
büyümenin hýzý, oldukça yavaþtýr. Bu ülkelerdeki bilimci topluluðun hacmi ve bilimcilerin üretkenliði, öteki ülkelere oranla
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oldukça daha düþük bir düzeydedir. Üçüncü
dünya ülkeleri ortalamasýyla karþýlaþtýrma
yapýldýðýnda bile, durum budur.
Moravcsik'in ortaya koyduðu bazý rakamlar
aþaðýda verilmektedir:
Tablo 2
Bilimsel Yazarlarýn Sayýsý,
Bütün Dünyada
Üçüncü dünya ülkelerinde
Müslüman ülkelerde
Ýsrail

352 000
19 000
3 300
6 100

Müslüman ülkeler arasýnda, en fazla bilimsel literatür üretenler Mýsýr, Ýran,
Pakistan, Nijerya, Türkiye, Malezya ve
Lübnan idi. Aþaðýdaki listede ise, birtakým
seçilmiþ ülkelerden bilim yazarlýðýna
yapýlan katký belirlenmektedir.
Müslüman bilim adamlarýnýn bilimsel
randýmanýnýn bir baþka ölçüsü de, önemli
bilimsel araþtýrma dergilerindeki Müslüman
adlarýnýn toplam sayýsýdýr. Bu amaçla,
Pakistanlý nükleer fizik bilgini Pervez
Hoodbhoy, 1989 yýlýna ait bilimsel literatürle ilgili olarak küçük çaplý bir araþtýrma
yapmýþ ve Tablo 3'de belirtilen sonuçlarý
elde etmiþtir. Bazý Müslümanlarýn,
Arapça/Farsça/Türkçe adlar taþýmayabileceði göz önünde bulundurularak, kaba bir
tahminle, sað sütunda yer alan adlarýn
oraný, %30-40 artýrýlabilir. Ama bu bile,
buradaki rakamlarýn korkunç derecede
düþük olduðu gerçeðini deðiþtirmez.
Müslüman yazarlardan yaklaþýk yarýsýnýn
baðlý olduðu kurumun adresinin Batý'da
olmasý da önemlidir.
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Tablo 3
Fizik, Matematik ve Kimyada Bilimsel Yazarlýk, 1989
Konu
Fizik
Matematik
Kimya

Yazarlarýn toplam sayýsý Müslüman yazar sayýsý
4 168
46
5.050
53
5.375
128

Sorun, kesinlikle maddi kaynak deðildir.
Araplarýn GSM'sý 1967'de 25 milyar dolar
iken, bu rakam 1976'da 140 milyar dolara
yükselmiþtir; ama bilimsel üretim çok az
bir artýþ göstermiþtir. 1967 savaþýndaki Arap
yenilgisinin büyük ölçüde Ýsrail ve Araplar
arasýndaki teknoloji açýðýna baðlanmasý
ilginçtir. O zamanlar, bu durumun Araplarý
modern bilim ve teknoloji arayýþýna sevk
edeceðine iliþkin spekülasyonlar yapýlýyordu. Ama eldeki veriler, bu beklentinin
gerçekleþmediðini göstermektedir
Pervez Hoodbhoy, en yakýndan tanýdýðý
Müslüman ülke olan Pakistan baðlamýnda,

bilimsel üretimin kurumsal yanýný þöyle irdeliyor: Pakistan'da, kâðýt üstünde, 133 adet
bilim ve teknoloji kurumu vardýr. Büyüklük
bakýmýndan, PAEC (atom enerjisi), PCSIR
(endüstriyel araþtýrma) ve SUPARCO (uzay
araþtýrmasý) gibi geniþ araþtýrma ve geliþtirme organizasyonlarýnýn yanýsýra, bir ofisin
birkaç odasýný kapsayacak boyutta küçük
birimler de mevcuttur. Araç gereç genellikle
bol olup, maaþlar komþu Hindistan'da ödenenlerin %30-50 üzerindedir; maaþ dýþýnda,
yurtdýþý gezisi gibi olanaklar yaygýndýr. Bu
kuruluþlar halkla iliþkiler bölümleri bulundurmakta, devlet medyasýna kolaylýkla ulaþmakta, çalýþanlarýný yurtdýþýnda eðitime

Pervez Hoodbhoy
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göndermekte ve yýl boyunca konferanslar
düzenlemektedir. Bunlar görünüþte, yoðun,
üretken ve etkin bir faaliyetin iþaretleridirler. Ama birkaç istisna dýþýnda, bunlarýn bilimsel verimleri herhangi bir normal
standarda göre çok düþük ve mevcut
teknoloji ya da ulusal ekonomi üzerindeki
etkisi algýlanamayacak denli önemsizdir.
Pakistan'ýn, Müslüman ülkeler arasýnda en
ileri düzeyde olan nükleer programý, genellikle ülkenin teknik baþarýsýnýn bir sembolü
olarak kabul edilir. Ülkenin dünyaya duyurulmuþ tek önemli baþarýsý, Karaçi'de
konuþlandýrýlmýþ, Kanada tarafýndan beslenen, Kanupp reaktörünün, normal bir
baþarýyla iþletilmesi ve bunun için yakýt
üretilmesidir. Pakistan'ýn Hindistan gibi,
görülebilen bir gelecekte kendi reaktörlerini
planlayýp yapmasý beklenemez.
Bu nedenledir ki, 1990 yýlýnda, Fransa
tarafýndan verilecek bir anahtar teslimi
reaktör için bir anlaþma imzalamýþtýr.
Bunun nedeni büyük ölçüde Pakistan
ARGE (araþtýrma ve geliþtirme) kuruluþlarýnýn etkisizliðine baðlanmaktadýr. Söz
konusu etkisizliðin en önemli nedenlerinden birisi, dýþ yardým kuruluþlarýnca
dayatýlan, teknolojinin yerelleþmesini
önleyip, çok kýsýtlý düzeydeki üstün yetenek
sahibi bilim adamý ve mühendis sayýsýnýn
yükselmesinin yolunu kapayan, herkese
açýk bir beyin göçü politikasýdýr.
Ülke çapýnda, doktora (Ph.D) sahibi kiþilerin sayýsýnýn sadece 1000 olduðuna bakarak, bu son hususun geçerliliði deðerlendirilebilir. Hindistan'da, mukabil sayýnýn 7080 bin arasýnda olduðu tahmin edilmektedir.
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Pakistan ve Hindistan'ýn kiþi baþýna düþen
millî gelirlerinin (350 dolar Pakistan'ýn, 300
dolar Hindistan'ýn) pek farklý olmadýðý göz
önünde bulundurulduðu zaman, iki ülkenin
bilimsel baþarýlarý arasýndaki büyük farkýn
nedeni baþka yerde aranmalýdýr. Bunun
açýklamasý, eðitimde yatmaktadýr.
3. Eðitimde Bilim
Bilimsel araþtýrma ve geliþme (bilimin
toplumda bir kurum olarak büyümesi ya da
küçülmesi) eðitimle kaçýnýlmaz bir þekilde
baðlantýlýdýr. Aslýnda, toplumun benimsediði bir felsefenin kesin ifadesi, o
toplumun gençliðinin eðitiliþ biçiminde
bulunabilir. Eðitimin, toplumun deðiþiminde ve çaðdaþlaþmasýnda bir araç mý
olmasý yoksa her þeyden önce gelenekleri
korumaya mý çalýþmasý gerektiði sorusu,
burada açýk seçik karþýmýza çýkmaktadýr.
Öteki boyutlarý (örneðin, amaçlar, nitelik ve
yöntem) bir yana býrakarak önce,
Müslüman ülkelerdeki eðitimin þimdiki
ölçeðine bir bakalým.
Müslüman ve öteki Üçüncü Dünya
ülkeleri arasýnda çok çarpýcý bir fark ortaya
koymamaktadýr. Yine de, kiþi baþýna ortalama GSMH'sý daha yüksek olan Müslüman
ülkelerinin çok daha ileride olmasý beklenirdi. Daha önemlisi bu rakamlar, eðitim
sistemlerinin kalitesi ve amaçlarý hakkýnda
hiç bir þey söylememektedir.
P. Hoodbhoy "Öteki Müslüman
ülkelerindeki eðitimin gerçek durumu
hakkýnda ayrýntýlý bilgim olmadýðýndan, bu
bölümün geriye kalanýný Pakistan'daki
duruma ayýracaðým" diyor.
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75 milyon Pakistanlý okuma-yazma
bilmemektedir. Pakistan hükümetinin
rakamlarýna göre, ortalama okur-yazar oraný
%26, kadýnlarýn okur-yazar oraný ise
%15'tir. Yalnýzca bu rakamlar bile Üçüncü
Dünya ülkeleri standartlarýna göre düþüktür; ama (gizlenmeye çalýþýlan) gerçek
durum, büyük bir ihtimalle çok daha
kötüdür. Baðýmsýz kaynaklar gerçek rakamlarýn, açýklananlardan %30-40 daha düþük
olduðunu tahmin etmektedir.
Pakistan'ýn Asya kýtasýndaki komþularý,
ortalama %70-90 okullaþma düzeylerine
sahipken, Pakistan'ýn ilkokullara kayýt oraný
yalnýzca %55'tir. Pakistan, GSMH'nýn %
2'sini eðitime ayýrýrken, Nepal %2.4'ünü,
Hindistan %2.6'sýný ve Malezya %6.7'sini
ayýrmaktadýr. Bütçede eðitim harcamalarýna
ayrýlan pay; Pakistan'da %6, Nepal'de %9,
Hindistan'da %11.2 ve Malezya'da %26'dýr.
Finansmaný Pakistan hükümetince
karþýlanan bir incelemede, okuma alýþkanlýðý ve kitap yayýný konusunda, Güney
Asya'da en alt sýrayý Pakistan almýþtýr. Ýster
demokratik ister askerî olsun, Pakistan'da
hiçbir hükümet, ulusal öncelikler sýrala-
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masýnda eðitime önlerde bir yer tanýmamýþtýr. Görece ufak tefek deðiþiklikler
dýþýnda, Ziya-ül Hak dönemindeki gibi bu
dönemde de faaliyet göstermeye devam
etmektedirler.
Seçkin okullarýn durumunu bir kenara
býrakýrsak, General Ziya'nýn Ýslâmlaþtýrma
politikalarýnýn eðitim üzerindeki genel
etkisi çok büyük olmuþtur. Ziya-ül Hak
rejiminin yerini alan ve cesur adýmlar
atmaya niyetli görülmeyen sivil Benazir
Butto hükümeti, görev süresi boyunca, herhangi bir anlamlý deðiþiklik yapma cesaretini kendinde bulamamýþtýr. Benazir'in iktidardan uzaklaþmasý ve yerine Ýslâmî
Demokratik Ýttifaký'nýn gelmesiyle, eðitimin
Ýslâmlaþtýrýlma sürecinin hýzlandýrýlacaðý
hemen hemen kesindir.
Geleneksel dinî eðitimin yerini, aðýrlýklý
olarak modern lâik eðitimin almasý için harcanan bilinçli çaba, sistem içerisinde gelecek kuþaklarda hissedilecek deðiþiklikler
yaratmýþtýr. Bunun yerine, Ýslâm'ýn geçmiþ
görkeminin geri getirilmesi hedef olarak
ilân edildi. Bu hedefe varýlmasý için tüm
modern bilim dallarýnýn Ýslâmlaþtýrýlmasý
gerekiyordu.
Profesör Pervez
Hoodbhoy'un
Pakistan eðitimini
konu alan bu
araþtýrmasýnýn
diðer Ýslâm ülkeleri
için de geçerli
olduðu aþikârdýr.
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2013 Þimdi Ne Olacak?
Canlý Kryon Celsesi,
6 Ocak 2013 Phoenix, Arizona
Lee Carroll kanallýðý ile verilmiþtir.
Çeviren: Necati Tarýman

S

elâmlar sevgili varlýklar, ben
manyetik hizmetten Kryon. Bu
celse 2013 yýlýnda yayýnlanacak
olan ilk mesaj olacaktýr. Þimdi dinleyenler
arasýnda "Ýþaret noktasý (2012) artýk
geçilmiþ olduðuna göre, bundan sonra ne
olacak? diyenler olacaktýr. Böyle söyleyenleri her zaman ileriye bakan, hiçbir zaman
geriye bakmayan, ara sýra da olsa bir durup
etrafýna hiç bakmayan ve enerjiyi her
zaman olmuþ olan ve olmakta olan þey
yerine, gelmekte olan þeyle ölçmek isteyen
kiþi olarak niteleyebiliriz. Þimdilik oraya
gitmeyeceðiz. Onun yerine size, "Bir an
durup neler becermiþ olduðunuza bakmanýzý istiyoruz" diyeceðiz. Çünkü ileriye
bakabilmek için arkanýzda býraktýðýnýzýn ne
olduðunu anlamanýz gerekmektedir. Arka-

nýzda olan þey, kehanetlerde söylenmiþ
olan her þeyin ötesine geçerek ve üstüne
çýkarak eski enerjiyi yenmiþ olmanýzdýr.
Kryon Zamanlamasý
Þimdiye dek bunu fark edememiþ olanlar
için söylüyorum ki, 1989 yýlýnda benim
buraya geliþim bugün mevcut olan potansiyeller için bir ön iþaretti. Eðer siz gezegenin bilincini deðiþtirmeseydiniz, 1987
yýlýndaki "Uyumlu Yakýnlaþma" ile bölgenizi iþaretlememiþ olsaydýnýz, ben bugün
partnerimle kanallýk yapmýyor olurdum.
Onun farklý bir yaþamý olurdu çünkü ben
onunla tanýþma gereðini duymamýþ olurdum. Eðer ona sunduðum harmaniyi kabul
etmeseydi, bunu kabul edecek olan
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baþkalarýnýn var olduðunu ona daha önce
söylemiþtim. Burada söylemek istediði
husus: Benim sahneye çýkmam ve bir
insaný kullanmak suretiyle insanlýða bu
öðretiyi sunmam için gerekli olan enerjiyi
sizlerin yaratmýþ olduðunuzdur.
Ben buraya gelerek hiçbir þey yaratmadým sevgili varlýklar. Bu yemeði piþirmeye karar verenler sizlersiniz. Ben sadece
yemeðin içindeki malzemelerden biriyim.
Mecazi anlamda etrafýnýza bakmanýzý ve
neleri baþarýp nelerin içinden geçtiðinizi ve
üstesinden geldiðinizi görmenizi istiyorum.
Tüm zorluklara meydan okuyarak gezegende mevcut olan en eski enerjiler içinden
geçip geldiniz. Hep ýþýðý alýp onu
dürüstlükle hiç alâkasý olmayan karanlýk
þeylerin üstüne fýrlattýnýz, ýþýðý alýp yargýlama ve dramýn üstüne fýrlattýnýz ve bu iþi de
18 yýldan beri yapýyorsunuz
Þimdi bazýlarýnýz, "Kryon ben bu iþleri
daha uzun süreden beri yapýyorum" diyecektir. Gerçekten de öyle ama son 18 yýl
Galaksinin Hizalanmasý (uyumu) olarak
adlandýrýlmýþ olan süreyi temsil etmektedir.
Bu hizalanma (uyum) sadece gökteki bir
hizalanmadan farklýdýr sevgili varlýklar.
Güneþiniz, Dünya ve galaksinin merkezi ile
tam hizalandýðýnda siz yaratýlýþa bakýyor
olursunuz. Bu hizalanma enerji ile ilgili
olan bir iþaret olup, sadece Mayalarýn
takvimleri aracýlýðý ile söylemiþ olduklarý
ve astronomlarýn ekinoksun (gündönümü)
devinimi olarak bildikleri veya hesaplarýn
size kesirli zaman olarak bildirdiði þeyin
ötesindedir. Bu zaman, enerjisel olan bir
iþaretleyicidir ve sizlerin onun çevresinde
yaptýklarýnýz evren tarafýndan bilinmektedir.

Salýverme
Þimdi her þey deðiþmeye baþlýyor ve ilk
baþta olacak þey de bizim salýverme olarak
adlandýracaðýmýz þeydir. Anlamanýz
gereken husus Ruhun, özellikle de bilincin
gezegende deðiþebileceði zaman çerçevesi
içinde, çok yavaþ hareket ettiðidir. Bu
nedenle, Ruh'un size verdiði saat veya
zaman çizelgesi yoktur. Ancak bunun istisnasý gezegeninizin "Karanlýk Yarýk" olarak
adlandýrýlan Samanyolu Galaksisi içinde
ilerlemesi kapsamýnda size gelecek 18 yýl
için verilmiþ olan zaman çerçevesidir. Adý
geçen bu 18 yýl süresinde sizin "yeni bilincin tohumlarýný ekebileceðinizi" gösteren
önemli bir potansiyel vardýr ve gerçekten
de bu tohumlar gelecekte hýzla büyüyüp
boy atacaklardýr.
Salýverme: Eðer bir vücut geliþtirici
iseniz ve çok uzun zamandýr elinizde aðýrlýk taþýdýysanýz, bu aðýrlýðý yerine geri koyduðunuzda , adalelerinizin tekrar normale
dönmesi uzun zaman alacaktýr. Aðýrlýðý
kaldýrýp tutma nedeniyle bir gerginlik ve bu
nedenle de oluþan ve deðiþen bir beden
dengesi vardýr. Aðýrlýðýn kaldýrýlmasýný
saðlamak için kaslardaki beden kimyasýnda
deðiþim gerçekleþir. Bu nedenle, aðýrlýk
býrakýldýðý zaman bir salýverme süreci
gerçekleþir.
Bu salýverme metaforu size, "Eski enerjiyle savaþmayý býrak, kýsa bir ara ver.
Çünkü eski enerji, salývermenin bir parçasý
olduðundan o da deðiþmeye baþlayacaktýr."
demektedir. Eski enerji de bir þey tutmaktadýr: O kendini ýþýktan (sizden)geri tutuyordu. Bu durumda her ikiniz de bir anda
salýverme moduna girmiþ olursunuz. Ama
bilge insan düzelme sýrasýnda ve her þeyin
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yerli yerine oturmasý süresince hep belirli
anlarda durup etrafýna bakacaktýr. Bilge
olmayan insan, durum ne olursa olsun eski
tarzda zorlamaya devam edecektir. Bir an
için salývermeniz ve deðiþmekte olan paradigmaya bakmanýz önemlidir.
Eski enerji sadece ýþýðý veya bilgeliði
olmayan enerjidir ve bu nedenle eski
usûlde zorlamaya devam edecektir ve size
ayný görünebilir. Ama aradaki fark, eski
enerjinin kullanmaya alýþýk olduðu cephaneye artýk sahip olmamasýdýr. Anýlan
cephane Kristal Að'ýn yapýsý ve karanlýðýn
bin yýl boyunca yapabilmiþ olduðu gibi
varlýðýný sürdürme yeteneðidir.
Karanlýk
Siz mevcut Gaia ýzgara sistemini
deðiþtirmiþ ve 2012 iþaretinden geçip 2013
yýlýna geçme niyetini göstermiþ olduðunuz
için karanlýk ile aydýnlýðýn birbiri ile
savaþlarýnda geçerli olan kurallar da
deðiþmiþtir. Bundan böyle aydýnlýðýn etkisi
daha büyük olacaktýr, çok daha güçlü olacaktýr. Karanlýðýn tanýmý ýþýðýn yokluðudur.
Öyleyse karanlýk, ýþýkla doldurulmayan
boþluktur. Ancak bu boþluðun öncekinden
daha zayýf olsa da hâlâ enerjisi vardýr.
Öyleyse gelin baþka bir þeyi tanýmlayalým:
"Karanlýðýn Bilinci".
Karanlýk ve aydýnlýk varlýk olmayýp
ölçüdür. Onlar insanýn düþünme þeklini ve
diðerlerini etkileyen ve dünyada paradigmalar yaratan bilinç dalgalarýný temsil
etmektedir. Dolayýsýyla biz, "Karanlýk þunu
veya bunu istiyor" dediðimizde, ýþýðý
olmayan insan gruplarýný tanýmlýyor oluruz. Bu ise, Tanrý'nýn içlerinde olduðunu
kavrayarak uyanmaya baþlamýþ olan insan
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gruplarý olan Iþýk Ýþçilerinin zýttýdýr. Bu
kavrayýþ tüm insanlýk için ulaþýlabilir bir
þeydir çünkü Tanrý gezegendeki her bir
ruhun içinde bulunmaktadýr. Ama çok uzun
zamandýr, insanlar olduklarý söylenen dýþýnda bir þey olma konusunda gerçek bir
kiþisel seçim þansýna sahip olamamýþlardýr.
(Ýnsanlara hep ne olduklarý, ne olmadýklarý
söylenmiþtir ve insanlar çok uzun bir süre
boyunca bu söylenenin dýþýna çýkarak
kiþisel bir seçim yapma þansýna sahip
olduklarýnýn ayýrdýna varamamýþlardýr.)
Yani savaþ her zaman bilinç ile ýþýðý
görebilen veya ýþýðý görmeyi dileyenlere ne
kadar ýþýk verilebileceðini söyleyenler
arasýnda olmuþtur. Ama bildiðiniz gibi,
insanlýðýn büyük bölümü yüzyýllar boyunca
pek deðiþmemiþ olan çok sönük ýþýk içinde
debelenip durmuþtur, þimdiye dek. Bu iyilik ve kötülük ile ilgili deðildir. Bu insanlarýn kendileri hakkýnda ne düþündükleri ve
insanlýk için uygun davranýþýn ne olduðu
ile ilgili doðal bir fikir birliði ile ilgilidir.
Bazýlarý buna insan doðasý bile diyebilir.
Her halükârda bu eski enerji düþünme
biçimi hiçbir yere ayrýlmadan hep burada
kalmak istemektedir. Bu düþünce biçimi bir
deðiþimin meydana gelmiþ olduðuna bir
türlü inanmak istememektedir ve artýk eski
gücüne sahip olmadýðýný anlamaya
baþlayana kadar bir müddet daha dengesiz
durumda kývranýp duracaktýr.
Bazýlarýnýz, "2013 yýlýnda salýverme
gerçekleþecek, temiz hava gelecek. En
sonunda baþardýk, baþardýk." diyeceklerdir.
Ama size söylemem gereken bir þey var.
Aynen istediðini elde edememiþ olan bir
çocuk gibi, karanlýðýn eski yol ve yöntemleri yaþamda bulduklarý ve gördükleri her
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bir çatlaða ve yarýða girip orayý iþgal edecektir. Karanlýk varlýðýný sürdürebilmek
için kýyasýya savaþacak ve iþlerin artýk
eskisi gibi olmadýðýný da açýkça hissedecektir. Ýþte bu salýverme döneminde ben
sizlerin bir adým geriye gitmenizi istiyorum. Bunlarýn çirkin kafalarýný kaldýrdýklarýný her gördüðünüzde, sakýn ola ki, 2013
yýlýnýn sizin düþündüðünüz þey olmadýðý
kararýna varmayýn. Gezegende daha fazla
dengesizlik gördüðünüzde, hattâ hiç beklemediðiniz þeyler gördüðünüzde - ve
inanýn bana böyle þeyleri göreceksiniz ellerinizi havaya kaldýrýp, "Ýþte yine oluyor.
Hiçbir deðiþiklik yaratamadýk." demeyin.
Çünkü deðiþiklik yarattýnýz. Bu iþler çok
yavaþ geliþir.
Modern Tarihin Baþlangýcý
Enerji deðiþmektedir ve size bu bilgiyi
önceden vermiþtik. Savaþýn protokolunun
dengesi kendisini yeniden uyumlamaktadýr.
Ýçinde bulunduðunuz zaman bununla ilgilidir. Diðer güneþ sistemlerinde bulunan ve
bu olaylarý daha önce yaþamýþ olanlara
sorarsanýz, onlar bunun kelimenin gerçek
anlamýnda yazýlý tarihlerinin baþlangýcý
olduðunu söyleyeceklerdir. Onlar artýk bu
tarihten önceki dönemlere bakmýyorlar
bile. Onlar için her þey bu tarihle baþlamaktadýr. Daha önce de söylediðimiz gibi,
eðer insanlýðýn geleceðine bakarsanýz, gelecekte insanlarýn bu tarihi modern insanlýk
tarihinin baþlangýcý olarak kabul ettiklerini
göreceksiniz. Bu tarihten önceki zamanlara
bakacaklar ve "O günler barbarlýk günlerimizdi. O günler modern mitolojinin
yaþandýðý günlerdi. Bizim cehalet dönemimizdi ama þimdi artýk kendi içimize
baktýðýmýzda Tanrý'nýn yüzünü görüyoruz"
diyeceklerdir. Ýþte sizin içine girdiðiniz

dönem böyle bir dönemdir. Ama iþler hiç
de kolay olmayacaktýr ve her þey yavaþ
cereyan edecektir.
Tohumlarýn Atýlmasý
Tohum atma mecazýný bundan önce pek
çok kez kullandým ama þimdi bunu biraz
daha inceleyelim ve bu vesileyle size biraz
daha bilgi verelim. Sözü edilen mecaz tabii
ki çiftçi mecazýdýr ve biz bunu sizlerin
çiftçinin uðraþmak durumunda olduðu ve
hepinizde ortak olan özelliklerin tümünü
görebilmeniz için yapacaðýz.
Siz eski enerji ile mücadele ederken tarlalarý süremediniz ve onlarý tohumlarýn
ekilmesi için hazýr hale getiremediniz.
Çünkü yaþamýnýzý sürdürmek için savaþ
veriyordunuz. Þimdi artýk tohum ekmek
üzere tarlalarý hazýr hale getirme ve
salýverme sürecinde kendi içinize dönme
zamaný gelmiþtir. Tarlalarý hazýr hale getirme ifadesi Yüksek Benliðinizi keþfetme
olgusunu, kendi içinizdeki kuantum halini
ve kiþisel olarak günlük yaþamýnýzda her
þeyin anlamlý olduðu bir yere geçmeyi
anlatmak için kullanýlan mecazdýr.
Þimdi bu odada bulunanlar ve bunu okuyanlar arasýnda olanlarýn þöyle söylediðini
duyuyorum: "Bana yardým et!, bana yardým
et!" Siz orada olanlarýn kim olduðunu
bilmediðimi mi sanýyorsunuz? Onun için
size þöyle diyorum: Sizler kim olduðunuzu
biliyorsunuz sevgili varlýklar ve bir an için
rahatlamanýzý istiyorum. Siz düþündüðünüzün çok ötesinde seviliyorsunuz. Sizler
Tanrý tarafýndan, düþündüðünüzün çok
ötesinde biliniyorsunuz ve þu anki duygularýnýz geçicidir. Tamam mý? Bu sadece
geçici bir durumdur. Eðer yardým için yal-
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varýyorsanýz, dengenizi kaybetmiþ olduðunuz için yapýyorsunuz. Tanrý’da rahatlamanýn ve sevildiðinizi bilmenin zamanýdýr.
Zamanýnýz var. Siz hayatta kalacaksýnýz,
bunu gerçekleþtireceksiniz..
Tohum atma planý mecazýnýn hikmetini
görmek gerekir. Ýlk önce tarlalarý sürersiniz, ardýndan gübreyi atar ve daha sonra
besleyici maddeleri koyarsýnýz. Sonunda
tohumlarý ekmeye hazýr olursunuz. Þu anda
tarlalarýnýz hazýr deðil ve onun için de bir
ara vermeli ve onlarý hazýr hale
getirmelisiniz. Bu konuþmanýn tümü çiftçilik mecazýdýr. Bu konuþmalar sizin için çok
anlamlý olmayabilir ama burada söylenen
eski ile yeni arasýndaki sýnýr noktasý þimdidir ve siz ancak þimdi buraya gelme
amacýnýzý gerçekleþtirmeye baþlayabilirsiniz. Sizler henüz tohumlarý ekmediniz. Tarlalar hazýrlanmalýdýr. Bu hazýrlýk
sürecinde karanlýk enerji ile mücadele
etmenin daha kolay olduðunu fark edeceksiniz ve bu da sizin tohum ekme iþine
daha kolay odaklanmanýzý saðlayacaktýr.
Bunun doðru olduðunu gösteren yeni
senaryolar ortaya çýkacaktýr. Bazý meydan
okumalar ile nasýl o kadar kolaylýkla baþ
edebildiðinize siz bile inanamayacaksýnýz.
Ama gerçek budur çünkü yeni enerji þimdi
sizi desteklemektedir oysa bir yýl önce bu
destek yoktu. 2013 yýlý gerçekten de bir
niyet sýnýr çizgisidir ve tezahürü etkilemektedir. Siz yaþlý ruhun sahip olduðu þeyi,
yani geçmiþin bilgeliðini kullanarak tarlalarý yeni enerji için hazýrlamaya ve
tohumlarý ekmeye baþlýyorsunuz. Bu bilgelik tohumlarý ekonomi tarlalarýna, hükümet
tarlalarýna, hane ve aile tarlalarýna ekilmektedir. Bunlar dürüstlük tohumlarýdýr ve birbirinden kopup ayrýlmak deðil biraraya gelmenin hikmetinden söz edeceklerdir.
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Amatör Çiftçi
Bir noktada insan özellikleri ve özellikle
de insan doðasý deðiþmeye baþlar ama
deðiþimler yavaþ gerçekleþir. Bir amatör
çiftçiyi canlandýrýn zihninizde. Aslýnda ne
yaptýðý hakkýnda hiç bilgisi yoktur ama torbasý tohumla doludur. Talimatlarý okur, tarlayý hazýrlar ve tohumlarý topraða yerleþtirir. Müthiþ heyecanlýdýr! Koþarak eve
gider ama heyecandan gece pek uyuyamaz.
Sonunda gece biter, sabahýn ilk ýþýklarý ile
birlikte neler olduðunu görmek için tarlaya
koþar çiftçi. Ama o da ne? Hiçbir þey
görünmüyor. Hiç ekin görünmüyor. Neyi
yanlýþ yaptý acaba?
Hiçbir þey olmuyor der çiftçi. Acaba
tohum ekme iþini becerememiþ olabilir mi?
Aslýnda bunun gülünç bir durum olduðu
apaçýk ortadýr. Her çiftçi ekinin yavaþ
büyüdüðünü ve geliþtiðini bilir. Aslýnda o
kadar yavaþ büyürler ki, onlarýn büyüdüklerini göremezsiniz. Ýsterseniz üstüne iyice
eðilip, "Hadi artýk büyü!" diye baðýrabilirsiniz ama yine de bir þey olmaz.
Derken aradan bir hafta geçer ve az da olsa
ufak da olsa, bir deðiþiklik olduðun fark
etmeye baþlarsýnýz. Bir hafta daha geçer ve
yine ufak bir deðiþiklik görürsünüz. Belli
bir süre sonunda bitki olgunlaþýr ve sizin
tohumunu attýðýnýz ekin ortaya çýkar.
Ýþte size sözünü ettiðimiz budur. Bilinç
tohumlarýnýn büyümesi yavaþ bir süreç olacaktýr. Sadece tohumlarý ekme iþi 18 yýl
sürecektir. Ondan sonra bitkinin olgunlaþýp
ekinlerin ortaya çýkmasýnýn ne kadar süreceðini varýn bir düþünün. Þimdi bazýlarýnýz,
"Oh, hayýr!" diyorsunuz. Yaþlý ruhun bu
habere ilk tepkisi "Benim duymak istediðim bu deðildi" þeklinde olacaktýr. Belki
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de ondan sonra, "O zaman benim burada ne
iþim var? Ben yoruldum. Neden hemen
þimdi yuvaya geri dönmüyorum? Kryon,
ben kararýmý verdim. Ben þu an itibarý ile
emekliye ayrýlacaðým. Ben görevimi yaptým. Artýk iþaret noktasý geçildi. Bundan
sonra olacaklardan bana ne? Bundan sonrasýný genç nesillere býrakacaðým" diyeceksiniz.
Iþýk Ýþçisi þimdi sana söylediðime dikkat
et. O ekinlerin büyümesinin tek yolu senin
buraya gelirken yanýnda getirmiþ olduðun
ýþýðý kullanmasýdýr. Ýþte durum budur.
Buraya gelirken amaçlamýþ olduðunuz gibi
zýrhlý eldiveni eline geçirecek, sorumluluk
harmanisini sýrtýna giyecek ve belirli ekinlerin büyümesini saðlamak için ileriye
doðru hareket edecek olan sizlersiniz.
Ancak, þimdiye dek geçmiþ olduðunuz
bölümün yolunuzun en zor kýsmý olduðunu
size söyleyebilirim. Bundan sonraki yolunuz daha kolaydýr ve giderek de kolaylaþacaktýr. Ama yine de sizin hoþuna gittiðinden daha uzun sürecektir. Sizin bundan
sonra göreceðiniz þey yeni insanýn çok
yavaþ olarak ortaya çýkmasýdýr. Bunun pek
çok biçimleri olacak ama siz yeni þeyler
göreceksiniz. Bunlardan birini inceleyelim.
Yeni Fikirler Ne Bilmediðinizi Bilmiyorsunuz
Son celselerimizde bu alanda hangi
keþiflerin olmasýný bekleyebileceðinizi
söylemiþtik. Ama þimdi yeni fikirlerden ve
yeni düþünce paradigmalarýndan söz
ediyoruz. Bunlar olduktan sonra ve geriye
doðru baktýðýnýzda, "Bunu neden daha önce
düþünemedik?" diyeceksiniz. Bunun nedeni
buna hazýr olmamýþ olmanýzdýr, çünkü
henüz buna hazýr deðildiniz. Ýþte bu bizim

SEVGÝ DÜNYASI

için size anlatýlmasý zor olan bir süreci
ortaya getirmektedir çünkü insanlar bunu
anlamak istemiyorlar.
Ýnsanlar beyinlerinin evrende düþünülmesi mümkün olan her þeyi düþünebilecek
kapasitede olduðuna ve bu baðlamda bir
üst sýnýr olmadýðýna inanýrlar. Herhangi bir
zamanda kafasý çalýþan herhangi birisinin
evrimleþmiþ düþüncenin bir sonraki aþamasýnda ihtiyaç duyulan her neyse onu
bulabileceðine inanýrlar. Ancak tarih durumun pek öyle olmadýðýný gösteriyor.
Bundan önceki celselerde bu noktayý belirtmiþ ve sizlerin bu konuda düþünmeye
baþlamanýzý saðlamaya çalýþmýþtýk.
Örneðin, uçmanýn nasýl gerçekleþtirilebileceðini bilmeniz gerektiðini ama bunu yapmakta çok geç kaldýðýnýzý söylemiþtik.
Þu anda binlerce insan, kuþlarýn sizlere binlerce yýl öncesinden göstermiþ olduklarý
prensipleri kullanarak uçaklarla bir yerden
baþka bir yere uçmaktadýr. Ama baktýðýnýzda, bu uçma olayýnýn oldukça yeni olduðunu, teknolojinin ancak yakýn zamanda
geliþtirilmiþ olduðunu hepimiz biliyoruz.
Ýnsanlar ne kadar zamandan beri kuþlara
bakýp uçma arzusu duymuþlardýr? Belirli
kültürler ne kadar zamandýr uçurtma uçurmaktadýr? Ama siz bu iþi çok uzun bir
zaman beceremediniz. Hani nerede kaldý
sýnýrsýz düþünce kapasitesi olan insan?
Binlerce yýl çözemediniz bu iþi.
Nihayet, yaklaþýk 100 yýl önce iki bisiklet imalatçýsý baþardýlar. Þimdi size soruyorum. Sizce burada bazý þeyler olaðan iþleyiþin ötesine geçmiþ olabilir mi? Adý geçen
bisiklet imalatçýlarýnýn insanýn ilk uçuþunu
baþka bir yerde ayný þeyi gerçekleþtiren
baþka birinden sadece yaklaþýk bir hafta
önce gerçekleþtirmiþ olduðunu biliyor
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muydunuz? Zira ayný dünyanýn baþka
yerinde baþkalarý da ayný konuda çalýþmaktaydý. Bunu biliyor muydunuz? Bu böyledir
çünkü ruh fikirleri ve keþifleri sizler buna
hazýr olduðunuzda yerleþtirip olgunlaþtýrýr
ve daha önce deðil. Bu aslýnda apaçýk olan
fikirler insanlar açýsýndan görünmez, insanlar bunlara karþý kör ve bunlar insanlar
açýsýndan elde edilemez olur çünkü insanlar bunu düþünemezler. Bunun farkýnda
olsanýz da, olmasýnýz da, bu özelliði
insanýn olduðu her yerde görürsünüz.
Ne kadar süre ile kent devletlerinizin
etrafýna surlar inþa edip baþka yerlerde
yaþayan insanlarýn oraya geliþlerini
engellediniz? Baþkalarýnýn gelip sahip
olduklarýný ellerinden almalarýný engellemek için insanlar surlar inþa ettiler ve
düzenli savaþlar yaptýlar. Kaynaklarýn paylaþýlmasý ve hattâ birbirleri ile ticaret yapýlmasý sureti ile herkesin diðerinin kaynaklarýna eriþebileceðini ve bu süreç içinde
herkesin bu iþten kârlý çýkabileceðini fark
etmeniz ne kadar sürdü? Bunun daha çok
yeni olduðunu söylemek yanlýþ olmaz. Her
þeyi parçalayýp ayýrmak yerine bir araya
getirmenin daha anlamlý ve iyi olduðunu
ancak son 75 yýlda anlayabildiniz. Neden
1.000 yýl önce bunun farkýna varamadýnýz?
Bunun yerine sýnýrlarla her þeyi ayrý tuttunuz ve ordular kurarak güvenliðinizi
saðlamaya çalýþtýnýz. Þimdi birdenbire
ortak kaynaklarý paylaþan, serbest ticaret
yapan ve ortak savunma bilincine sahip
olan "ülke gruplarý" fikri deðer kazandý. Bu
sizin dikkatinizi çekmiþ miydi? Öyleyse
bundan daha fazlasýný görmek için hazýrlanýn çünkü gelecekte tüm kýtalar bunu
yapmaya baþlayacaklar. Fakat bu zihniyete
ulaþmak neden bu kadar uzun sürdü?
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Daha çok kýsa öncesine kadar fetihler
yapýyordunuz. Tüm yaptýðýnýz buydu
çünkü aklýnýza gelen buydu. Ordular baþka
insanlarý ortadan kaldýrýrdý ve o ordularýn
durduklarý yerler ve onlarýn kaynaklarý o
ordularýn sahiplerine ait olurdu. O günün
zihniyeti buydu. Þimdi ise, "Biz onu aþtýk"
diyorsunuz. Aslýnda pek aþmýþ deðilsiniz,
en azýndan pek belirgin deðil ama bir ara
baþaracaksýnýz.
Yeni fikirler o ana kadar aklýnýza
gelmemiþ olan fikirlerdir. Bu fikirler size
doðumunuzdan beri toplumlarýnýzýn baþ
etmeye çalýþtýklarý en önemli sorunlara
cevap ve çare bulabilesiniz diye verilmektedir. Keþifler gezegendeki her insanýn her
tarafta en ucuz þekilde temiz suya ulaþmasýna olanak saðlayacaktýr. Bu fikirler þu
anda kirlilik yaratan tüm nedenleri ortadan
kaldýrabilmenizi mümkün kýlacaktýr ve bir
zaman geçip geriye baktýðýnýzda, "Çözümler hep oradaydý. Neden biz bunlarý daha
önce düþünemedik?" diyeceksiniz. Çünkü
henüz zamaný gelmemiþti ve sizler hazýr
deðildiniz. Henüz tohumlarý ekmemiþtiniz
ve o sýrada hâlâ eski enerji ile mücadele
ediyor ve 2012 yýlýndan önce varlýðýnýzý
sonlandýrýp sonlandýrmayacaðýnýza karar
vermeye çalýþýyordunuz. Ama bunu yapmadýnýz, gerçekten de yapmadýnýz.
Sizin üzerinde düþündüðünüz konular,
sosyologlarýnýzýn "insanlýðýn þu andaki
en önemli sorunlarý" olarak kabul ettikleri
hususlar aslýnda tuhaf ve komik çünkü
yeni fikirler, aynen bundan önceki dönemlerde olduðu gibi, sorunlarý kökünden çözecektir. Hatýrlýyor musunuz? 200 yýl önce
sosyologlarýn yaptýklarý tahminlere göre
dünyanýn ciddi bir gýda sýkýntýsý içine
girmesi bekleniyordu çünkü daha fazla
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nüfusa yetecek kadar yiyecek üretilmesi
için yeterli toprak olmadýðý fikri hakimdi.
Ama daha sonra ayný arazide münavebe
ile farklý ürün yetiþtirilmesi ve gübre kullanýlmasý fikirleri geliþtirildi. Birdenbire
her birim arazide yetiþtirilen ürün miktarý
katlanýverdi. Bir zamanlar evlerin ýsýtýlmasý
için gerekli olan odunun biteceði ile ilgili
tahminlerin yapýldýðýný hatýrlýyor musunuz?
Herhalde hatýrlamazsýnýz. Bu elektriðin
keþfinden önceydi. Bunun gibi daha pek
çok þey sayabiliriz.Bugünün bulmacalarýnýn da böylesine acaip olduklarýný
göreceksiniz.
1. "Ülkelerinizin hatalara karþý daha
dayanýklý olmasýný saðlamak veya çok
büyük altyapý harcamalarý yapýlmasýna
gerek kalmasýný önlemek için (elektrik) güç
aðlarýný nasýl kuvvetlendiririz? Çünkü
iklim giderek soðuyacak ve dolayýsýyla
daha fazla güce ihtiyaç duyacaðýz.
2. Kirlilikle ilgili olarak ne yapabiliriz?
3. Aþýrý nüfus meselesini ne yapacaðýz?
Bazý uzmanlar salgýn hastalýklarýn bunun
çözümü olacaðýný söyleyeceklerdir. Gaia iþ
baþa düþtüðünde dünya nüfusunun yaklaþýk
üçte birini ortadan kaldýrýverecektir.
Dünyanýn en akýllý insanlarý bu konularda
düþünüyorlar ve önünüzdeki zamanda çok
ciddi sorunlarla karþý karþýya kalacaðýnýzý
söylüyorlar. Bu tip þeyleri yaþamýnýz
boyunca hep duydunuz.
Size þunlarý sormama izin verin:
1. Ya elektrik aðlarýndan tümü ile vazgeçebilseniz ne olur? Bu olabilir ve olacak da.
2. Yeni fikirler ve yeni keþifler nedeniyle
kirlilik yaratan kaynaklar ortadan kalksa ve
çevre kendisini düzeltmeye baþlasa ne
olur? 3- Aþýrý nüfus? Ýnsanlýðýn aptal
olduðunu ve kendilerine yardým edemeye-
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cek durumda olduklarýný düþündüðünüz
için insanlarýn çok çocuk yapmaya devam
edeceðini ve nüfusun üssel olarak artacaðýný varsayýyorsunuz. Sevgililer bu bir
bilinç ve eðitim meselesidir ve bu durum
deðiþecektir. Birçok ülkede sýfýr büyüme
özelliði hayal edin ve bu durum yaygýnlaþacaktýr. Sizin çocuklarýnýzýn artýk çocuk
yapma konusunda ciddi þüpheleri olduðuna
dikkat ettiniz mi?
Eski ve Yeninin Ayrýlmasýna
Hazýrlýklý Olun
Yeni bir þafak görünüyor ama hepsi o
kadar. Güneþ sanki "geri geldik" demek
istermiþ gibi kendini ufukta göstermeye
baþlamýþtýr. Ama Iþýk Ýþçisi bir müddet
daha açýk gök göremeyeceksin çünkü
salýverme sürecinde meydana çýkacak olan
ayrýlýklar ile uðraþmak durumunda kalacaksýn. Iþýða gitmek istemeyenler ve eski usûl
kendi menfaatlerine hizmet ettiði için sahip
olduklarý þeyleri muhafaza etmek isteyenler
tarafýndan itirazlar yapýlacaktýr. Eskiden
onlara yarar saðlamýþ olduðu ve bunu
yaþamda kalmanýn bir yolu olarak gördükleri için onlar bunun doðru olduðunu
düþünmektedir. Onlar her þeyin dramatik
olarak deðiþmeye baþladýðýnýn farkýnda
deðiller.
Sizin Yeni Çað topluluðu dediðiniz toplulukta burada (celsede) gördüklerinizden
baþlayarak þifacýlarýn kullanmakta olduklarý süreçler ve usûller dahil her þey
deðiþmektedir ve yeniden ayarlanmaktadýr.
Sizin bundan önce öðrenmiþ olduðunuz
"iþlerin doðru olarak nasýl yapýlacaðý" ile
ilgili aksiyomlarýn bazýlarý artýk iþe yaramaz hale gelmektedir. Tek ruh otoritesi
üzerinde daha fazla merkezi odaklanma
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olacaktýr. Baþka bir ifade ile bundan böyle
gruplara daha az ve bireysel ayýrt etmeye
daha fazla odaklanýlacaktýr. Buna isterseniz
organizasyon temelli bilgeliðin yayýlmasý
ve çözülmesi ve birey temelli bilgeliðe
vurgu diyebilirsiniz.
"Bir dakika bekle Kryon, bu söylediklerin anlamsýz oluyor. Ne kadar çok insaný
iþin içine sokarsan elde edeceðin sonuçlarýn da daha iyi olacaðýný herkes bilir
çünkü böylece bilgeliðin temeli daha geniþ
olur." Gerçekten öyle mi? Tümüyle farklý
bir kavram için hazýrlýklý olun sevgili varlýklar. Ruhunuz kaç yaþam sürdü? Bunun
kendi bilgelik komiteniz olarak düþünün ve
ona dayanarak ve yalnýzca ona dayanarak
cevaplar bulmaya çalýþýn. "Kryon, bu çýlgýnlýk. Ya kurallar, yapýlar, ortak hedefler
ve fikirler ve enerji yaratmak için grup
giriþimleri ne olacak? Temel ortak mutabakatlarý çöpe mi atacaðýz? Bu prensipler
saðduyuya dayalý ortak deðerlerdir."
Sevgili varlýklar, þu anda bilmediðiniz
kavramlarý size nasýl anlatabilirim? Eðer
yeni bilgiler ortaya çýkar ve eskisini iþe
yaramaz hale getirirse, bugünün saðduyusu
yarýnýn aptallýðý olur. Bunu anlayabiliyor
musunuz? Varsayalým ki, sadece varsayalým ki, kendi geçmiþ yaþamlarýna dayalý
olarak bireyin bilgelik faktörü o birey
içinde herkes için ortak olan parametreler
yaratmýþ olsun. Ya herkes için ortak olmakla birlikte sadece bireysel olarak ulaþýlabilir
olan bir kutsal þablon varsa? Bu durumda
birey kutsal cevaplarý toplantý yapan bir
grup insandan deðil, perdenin öbür tarafýndan alacaktýr. Saðduyu olarak adlandýrdýðýnýz þeyin ebediyen geçerli olan bir þey
olduðunu söylemeden önce bu hususlar
üzerinde düþünmenizi tavsiye ederim.
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Tüm bunlar yenilikler olacak ve tüm
yaþamlarýný her þeyi bildiklerini düþünerek
geçirdikten sonra birçok insaný onlarýn
yanýndan hýzla geçip gitmekte olduðunu ve
bu insanlarýn onlarýn hiçbir zaman
mümkün olmadýðýný düþündükleri þeyleri
yaptýklarýný gören insanlarýn gözlerine parmak sokmaktan farký olmayacaktýr.
Dolayýsý ile, bu yeni þeylere uyum saðlayamadýðý için bu yola girmek istemeyecek
olanlarýn ayrýlmalarýný beklemek doðru
olur ve bunlarýn birçoðu yaþlý ruhlar olacaktýr.
Bu celsede tartýþmakta olduðumuz her
þey bunu okumakta olan yaþlý ruhun ilgi
alanýna girmektedir. Gelecekte bunu okumakta olan binlerce yaþlý ruh vardýr. Ben
sizin kim olduðunuzu bildiðimi þu anda
söylüyorum. Sizler sadece gezegenin yeni
ümidi deðilsiniz. Siz her zaman gezegenin
ümidi oldunuz. Bunda yeni bir þey yoktur
da bundan sonra her þey daha kolay olacaktýr. Ama bir müddet için deðiþim sürecini anlamalý ve deðiþimin her zaman iyi bir
þey olarak görülmediðini bilmelisiniz.
Onun için bu yeni enerjiye yeni gerçekleri
haykýrarak deðil de, parmaklarýnýzýn ucuna
basarak ve sessizce girmenizde yarar var.
Bundan önce hiç olmadýðý kadar fazla
yoldan ýþýðýn içine giriyorsunuz ve bu
nedenle "gerçek" bile deðiþebilir.
Yeni-Yaþlý Ruh
Ýzin verirseniz, anlattýklarýmý özetleyeyim. Henüz iþiniz bitmedi ve kimse gitmiyor. Bundan sonra daha baþka celseler olacak, daha baþka yardýmcý varlýklar gelecek.
Bilgiye sahip olduðunu bile düþünmediðiniz kaynaklardan güçlü bilgiler gelecek. Bunlarýn gerçek olup olmadýðýný ayýrt
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edebileceksiniz ve bunu kolaylýkla yapabileceksiniz. Mesajýn enerjisine ve söylenenlere bakarak buna karar verebilirsiniz.
Kýsa bir süre dinledikten sonra hile olup
olmadýðýný derhal anlayabilirsiniz. Bu sizin
kutsal ayýrt etme denilen parçanýzýn
güçleneceði anlamýna gelmektedir. Daha
iyi sezgisel güçleriniz olacaktýr çünkü artýk
bunlar kendilerini karanlýða karþý atmamaktadýr. Tüm bunlar aðýr tempoda gerçekleþecektir. Ama þunu biliniz: Size ihtiyacýmýz var ve sizin önünüzdeki olaylar
hakkýnda heyecan duymanýza ihtiyacýmýz
var. Daha yeni 30.000 yýl süren karanlýk bir
çaðdan çýktýnýz. Size yeniden söylüyorum
sevgili varlýk: Bir gün gelecek, belki bir
sonraki devinimden bile önce, insan tarihinin 2012'den öncesini geçerli sosyal
araþtýrmalar için uygun olarak kabul
etmeyecektir. Ýþte þimdi önünüzde olan
budur, yeni bir çaðýn baþlangýcý.
Yeni Çocuklar
Bu mesajdaki ironi sanýyorum þudur:
Benim önümde oturmakta olan insanlar
yorgun olduklarýný söylüyorlar. Çok uzun
zamandan beri savaþýyorlar ve yeniden
ayarlamayý yaptýðýmýz sürece de buna
devam edecekler. Her zaman olduðu gibi
perdenin öbür tarafýna geçtiklerinde, çocuk
olarak yeniden buraya dönecekler (gayet
doðal olarak) fakat bu kez DNA'larý eskisine göre çok farklý olacaktýr. Yaþlý ruhlar
olarak bundan önce katlanmak zorunda
kaldýklarý þeylere bir daha katlanmak
zorunda kalmayacaklardýr çünkü eski enerji
artýk eskisi gibi olmayacaktýr. Kim olduklarýnýn tam bilinci ile uyanacaklardýr (yeni
akaþik miras özellikleri). Çocuk olarak
renkleri bilecek ve göreceklerdir (boyutlar
arasý görüþ). Çocuk olarak yaþlý bir ruh
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kimliðine sahip olacaklardýr (daha önce
yaþamýþ olduklarýný bileceklerdir). 13 yaþýna geldiklerinde buraya niçin geldiklerini
bileceklerdir (yaþam dersleri hakkýnda bilgi
sahibi olacaklardýr). Ýþte bu sizsiniz. Biraz
önce sizi tarif ettim - hem de hepinizi. Yaþlý ruh, bu sizin görebileceðiniz en büyük
deðiþimlerden biridir ve bir nesil sürebilir
ama mutlaka olacaktýr. Ve o zaman bu
kelimeleri duyanlar ve bu kelimeleri
okuyanlar benim haklý olduðumu bilecekler
ve tümü ile yepyeni bir bilinç gerçekliði
paradigmasý ile uyanacaklardýr.
Dünyanýn her tarafýndaki eðitimciler öðrettiklerini yeniden ayarlayacaklardýr çünkü
çocuklar farklý olacaktýr. Ama her þeye raðmen, bu iþler sizin bildiðiniz gibi deðildir.
Söz konusu olan sadece yeni bir zaman
deðil, yeni bir insandýr. Size söyleyebileceðimiz tek þey bunlarýn olacaðýný haber
vermiþtik demekten ibaret olacaktýr. Ben
yýllarca önce geldim (1989) ve size kendinizi kehanetlerde söylendiði gibi yok etmeyeceðinizi söyledim; sadece bunun olmayacaðýný söyledim. Size çok daha iyi potansiyeller olduðunu söyledim. Size bunlarýn
olmasýný gözlemenizi söyledim. Ýzleyin!
Ama bazý yaþlý ruhlar, "Hayýr" dediler. Onlar Kryon'un yüzyýlýn kötülüðü olduðunu
söylediler çünkü size verdiðim bilgiler onlarýn beklediklerinin tam tersi idi. Ýþte þimdi 2013 yýlýnda önümde oturuyorsunuz ve
ben "Haklýydým" diye baðýrabilirim. Ama
bunu yerine ben "Siz haklýydýnýz" diye
baðýracaðým. Çünkü bu deðiþimi siz yarattýnýz. Beni buraya siz getirdiniz. Bizi deðiþimden geçiren sizlersiniz sevgili varlýklar.
Tanrý insaný ve onun evrende temsil ettiði
her þeyi kutsasýn.
Ve öyledir. KRYON.
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