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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Kötülük, çirkinlik, insandýþý olmak iyice belirginleþiyor ki, etrafý
çizilsin, býrakýlsýn ve terkedilsin diye. Onu görenler kendilerine
yakýþtýramasýnlar, ondan vakit geçirmeksizin uzaklaþsýnlar diye.
Tanýnmasý ona göre davranýlmasý gereken bir konu gizli mi kalmalý
yoksa ortaya mý konmalý? Elbette ikincisi. Bu durumda kötülükler ve
onlarýn oluþmasýna neden olanlar, maskelerin ardýna daha fazla
gizlenemeyecek duruma gelmedeler ve insanlýk dýþý yöntemlerin biri
ardýndan diðerini icat etmedeler. Öte yandan iyilik ve sevgi yolunda
olanlarýn daha yürekli, daha ýlýmlý, daha bildikleri doðrulara uyan
ve sabýrlý olmalarý gerekiyor. Onlarýn taraf belirlemelerine gerek
yok ki... onlar zaten iyiliðin, hayrýn ve sevginin tarafýndalar. Zaten
bu taraf insanýn, insan olmanýn tarafý, yani O’nun halifesi olarak
yeryüzünde dolaþmasý murat edilen insanýn. Öyle olma yolundaki
insan, kötülüðe batmýþ bile olsa bir baþka insaný horlar mý; onlarýn
belâlara uðramasýndan, yok olmalarýndan rahatlýk duyar, zevk alýr
mý? O’nun yeryüzündeki halifesi olmaya aday ve bunu kendisi de
isteyen kiþinin gönlü intikam ateþiyle yanar mý? Ancak “acaba daha
ne yapabilirim ve ne yapabilirdim?” diye sorar kendine. Ýsterseniz
þimdilik kötü iþleri yapanlarý da sevmek gerekir gibi bir noktadan
baþlayacaðýmýza, gönlümüzde iyilikten ve sevgiden ayrý bir duygunun barýnmamasýna dikkat etme noktasýndan baþlayalým iþe. Özellikle ülkemiz gibi diyarlarda bunu yapabilmek epey kontrol isteyen
zor bir eylem olsa da, unutmayalým bu zamanda, bu bölgede ve bu
ülkede gelmeyi biz seçtik, faydalý olmak, iþe yaramak, O’nun varettiklerine O’nun hatýrý için katlanmayý kabul ederek iyi ve doðru
bildiklerimizi vermek için; kafa kesenlerin, yol vuranlarýn, yetim
hakký yiyenlerin, yalancýlarýn yöntemlerinin tuzaðýna düþmek için
deðil. Baþlangýçtaki ikinci noktamýz da dilimizdeki kötü ve
aþaðýlayýcý sözcükleri temizlemek olsun. Doðrularý söyleyenlerin dilleri, doðruluðun güzelliðine uygun, gönüllere serinlik veren ve
yatýþtýrýcý bir dil olmalýdýr çünkü.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Derin duygu, ruhun bütün
enerjisini, bütün güçlerini
ve bütün yeteneklerini
tek bir duygu üzerinde
yoðunlaþtýrmasýyla oluþur.
Derin duygu, neþeli,
mutluluk verici olabildiði
gibi, üzüntülü, karamsar,
ümitsiz ve mutsuzluklarýn
en büyüðünü verici de
olabilir. Derin duygunun
oluþumunda düþüncelerin
ve tahayyüllerin (imge)
etkisi büyüktür.
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Dr. Refet Kayserilioðlu

Ruh Gerçek Gücünü
Derin Duyguda Gösterir
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DUYGULARIN
BEDENE ETKÝSÝ
Bir þeye çok
üzüldüðünüz zaman
iþtahýnýz kesilir, hiçbir
þey yapmak istemez, hep
üzüldüðünüz þeyi
düþünürsünüz. Kendinize
aklýnýzla yön verip,
üzüntüden çekip çýkarmayý akýl etmezseniz,
öylece üzüntülü düþünce
ve duygulara daha çok
gömülürsünüz. Böyle
durumlarda duygular
düþünceleri davet eder,
olumsuz düþünceler de
yeni üzüntülü duygularý
çaðýrýr. Ýnsan derdini
öylece büyütür gider.
Sürgit devam eden üzüntüler, kýzgýnlýklar ve
korkular da bedende bir
takým bozukluklar yapmaya baþlarlar.
Psikosomatik dediðimiz,
ruhsal sebebe baðlý
hastalýklar böyle oluþur.
Psikosomatik hastalýklarda duygular belli ki,
bedenin iþleyiþine,
kimyasýna veya
dokusuna etki yapmakta,
zayýf olan yerde bir
bozukluk veya hastalýk
ortaya çýkarmaktadýr.
Meselâ midede, barsakta
yaralar (ülser) olmakta,
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ya da daha hafif þekliyle
gastrit, kolit denen, mide
veya baðýrsakta iltihabi
durumlar oluþmaktadýr.
Yahut da sýkça görülen
çarpýntýlar, sinirsel baþ ve
beden aðrýlarý, tansiyon
bozukluklarý, iþtahsýzlýklar, uykusuzluklar
görülmektedir.
Buna mukabil neþeli
duygular, sevinçler,
sevginin verdiði mutluluklar, inancýn verdiði
huzur ve güven, hayatýný
belli bir iþe, belli bir gayeye veya belli bir çalýþmaya baðlamanýn verdiði
düzenli yaþam, bedene
iyi, olumlu duygularýn
hâkim ve etkili olmasýný
saðlar. Neþeli, huzurlu,
mutluluk dolu duygular,
düzenli ve gayeli bir
yaþamýn verdiði canlýlýk,
bütün organlar için ve
beden için hayat veren,
saðlýk veren bir iksir
(þurup) gibi etki yapar.
Yaþamý boþ geçirmemesi,
belli bir yaþam gayesi
olmasý, kiþiyi, ne
yapacaðýný bilememenin
sýkýntýlarýndan kurtarýr.
Günlük yapýlmasý gerekli
iþleri dert gibi görmeden,
onlarý þevkle yapmak,
huzur kazandýrýr.

Meselâ bir insanýn
sabah temizliðini,
erkekse týraþýný, kadýnsa
makyajýný yapmayý
gözünde büyütmemesi,
ibadetini yapýyorsa,
yasak savar gibi deðil de,
Yüce Sevgili'yle buluþma
heyecanýný taþýyarak yapmasý gerekir. Günlük
iþleri, kadýnlarýn ev iþlerini, erkeklerin dýþarýdaki
iþlerini angarya gibi, savsaklayarak yapmamasý,
gönülde iyi, olumlu duygularýn doðmasýný saðlar.
ÝYÝ YAPILAN ÝÞ,
KÖTÜ YAPILAN ÝÞ
Ýngilizlerin güzel bir
atasözü vardýr: "Eðer bir
iþ yapýlmaya deðerse,
mutlaka iyi yapýlmalýdýr"
"If a thing is worth
doing, it is worth doing
well" derler. Yalnýz iyi
yapýlmalý deðil, ayný
zamanda severek,
neþeyle, sevinçli bir þarký
okur gibi yapýlmalýdýr. O
zaman o iþ sýkýntý vermez, dert olmaz, kýsa
sürede yapýlýr ve güzel
yapýlýr. Öyle yapýlan bir
iþin de saðlýk için yararý
büyük olur. Böyle iþlerin
hem beden için, hem ruh
için katkýsý büyüktür.
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Bir haným düþünelim.
Ev iþlerini yapmak
istemiyor. Yapacaðý
baþka bir iþi de yok. Ev
iþlerini kötü görüyor, adi
iþler olarak görüyor. Ev
iþini yaparken kendisini
hizmetçi gibi tahayyül
ediyor. O iþler ona batar
ve rahatsýz eder. Diyelim
ki, maddi durumlarý
elveriþli oldu da bir
hizmetçi tuttular. Bütün o
pis dediði iþleri hizmetçi
yaptý. Hanýma yapýlacak
ne kaldý? Ýnsan boþ duramayacaðýna göre berbere
gidecek, terziye gidecek,
sürekli alýþveriþ
düþünecek. TV seyredecek. Ama aradýðý huzuru
bir türlü bulamayacaktýr.
Çünkü yaptýðý þeyler,
ruhuna huzur verecek,
planlý, gayeli iþler
deðildir. Vakit öldürmek
için icat edilmiþ
þeylerdir. Ve bunlar ruhu
tatmin etmez. Hele bir
þeyler öðrenmiyor, bilgisini, tecrübesini artýrmýyor, gönlünü arýtmanýn
gereðini duymuyorsa ve
kimseye de bir hayrý,
katkýsý olmuyorsa, hayatý
büsbütün boþ geçiyor
demektir. O boþluðun
verdiði sýkýntýyý dedikodu yapmakla, onu bunu
çekiþtirmekle gidereceði-

ni sanacak, daha koyu
bir sýkýntý bataðýna batacaktýr.
Ayný þekilde bir adam
düþünelim. Bir iþte
çalýþýyor, ama çalýþtýðý iþi
sevmiyor. O iþ onun
geçimini saðlýyor ama, o
kendisini çok daha üstün
iþlere lâyýk görüyor.
Daha üstün iþlere geçebilmek çaba ile, sürekli
çalýþmayla, bilgi ve
tecrübesini artýrmayla ve
her eline aldýðý iþi, en iyi
yapmakla olur. Halbuki
bu adam, hiç böyle
sýkýntýlara girmek
niyetinde deðil. Ya iltimasla, ya hile ile, ya
amirlere dalkavukluk
yaparak ya da iyi çalýþanlarýn ayaðýný kaydýrarak
bir yerlere varmak istiyor. Çoðu zaman istediðini elde edemeyince
de, sabahtan akþama ona
buna kýzarak, þanssýzlýðýndan yakýnarak, vaktini baþkalarýný kötüleyerek geçiriyor. Bu insan
huzurlu ve mutlu olabilir
mi? Yükselebilir mi?
Akþam evine neþe ve
sevinç götürebilir mi?
Yoksa evine sýkýntý mý
taþýr ve de evde bitmeyen
bir hýrgürün kapýsýný mý
açar?

Ýnsan, hayatýn ciddiyetini kavrayarak,
severek çalýþmalý, yapmasý gereken iþleri bir
dert gibi, bir belâ gibi
görmemelidir. Çalýþmayan insan, saðlýklý ve
mutlu olamaz, uzun
yaþayamaz. Hele sevmeden çalýþmak, sevmeden
iþ yapmak, yýkýcý ve
zehirli etkiler yapar.
GÖNÜLDEN AKLA
GELEN NEÞE
Gönülde huzur, neþe ve
mutluluk varsa, insan
doðru yolda demektir. O
kiþi çalýþmayý, bilgi edinmeyi, düþünmeyi ve her
çeþit iþi isteyerek, severek yapar. Gönlünde
huzuru ve tatmini her
zaman duyar. O zaman o
insanýn gönlünden aklýna
sürekli bir neþe ve huzur
akar. O zaman o insanýn
aklý daha dengeli, daha
güzel ve daha derin çalýþýr. Yenilikleri ve güzellikleri daha kolay bulur.
Gönülden akla neþenin
gelebilmesi için insanýn
dünyadaki yaþam gayesine uygun düþünmesi ve
yaþamasý gerekir.
Dünyada yaþayýþýmýz,
Yaradan'ýn insan için
çizdiði yolda, O'nun gös-
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terdiði doðrultuda olmak
zorundadýr. O, insanýn
dünyada bilgi ve tecrübelerini artýrarak aklýný
geliþtirmesini, iyilik eden
ve insan kardeþlerine
hizmet eden olmasýný
istiyor. O, insandan, haklara saygýlý olmasýný,
çalýþmalarýný ibadet gibi
ciddi, düzenli ve severek
yapmasýný istiyor. O,
insandan, önce kendisini,
sonra tüm insanlarý, tüm
varolanlarý ve Yaradanýný
sevmesini istiyor. Kendisiyle, tüm insanlarla ve
Yaradanýyla barýþýk olan
insan, hýzla geliþir,
huzurlu ve mutlu olur.
Tanrýnýn dilediði deðerli
insan, üstün insan, bunlarla olunur. Ve o insan,
Yaradan'a doðru yükselir.
Varoluþun gayesine
uygun yaþayanlar için
çalýþmak bir angarya, bir
dert deðildir. Yapýlmasý
gereken hiçbir iþ, pis ve
çirkin deðildir. Ýþin temizi, yararlýsý, iyi yapýlaný,
severek yapýlanýdýr.
Ýþin kötüsü, pisi,
sevmeden, istemeden,
lânetle yapýlanýdýr. Ýnsan
dünyada niçin yaþadýðýný
bilir, aklýný ve gönlünü
de o gayeye ayarlarsa,
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her iþ o insan için güzel
olur, severek yapýlýr.
Severek yapýlan iþler ise,
güzel duygularý hâsýl
ederler. Ýþte o zaman
akýl, gönüldeki neþeden,
huzurdan ve mutluluktan
beslenmeye baþlar.
DERÝN DUYGUDAKÝ
GÜÇ
Derin duygu, ruhun
bütün enerjisini, bütün
güçlerini ve bütün
yeteneklerini tek bir
duygu üzerinde yoðunlaþtýrmasýyla oluþur.
Derin duygu, neþeli, mutluluk verici olabildiði
gibi, üzüntülü, karamsar,
ümitsiz ve
mutsuzluklarýn
en büyüðünü
verici de olabilir. Derin
duygunun
oluþumunda
düþüncelerin
ve tahayyüllerin (imge)
etkisi büyüktür. Kiþinin
büyük sevinç
ve mutluluk
veren bir olayla karþýlaþmasý
veya büyük
üzüntü ve
sýkýntý veren

bir olayla karþýlaþmasý
derin duygunun oluþumuna yol açabilir. Böyle
büyük üzüntü ve sýkýntýyla bir gecede saçlarý
aðaran veya büyük kalp,
mide vs. rahatsýzlýðýna
uðrayan insanlar vardýr.
Ayný þekilde mutluluk ve
sevinç veren bir olayýn
oluþu da kiþiyi, her yönden daha güçlü ve saðlýklý yapabilir. Demek ki
derin duygunun olumlu
ve olumsuz þekilleri
vardýr. Bunlarýn oluþumunda kiþinin aklýnýn,
bilgisinin, iradesinin ve
geçirdiði tecrübelerin
etkileri büyüktür. Kiþi
iradesini kullanmayý

Resim: “Deniz Kýyýsýnda Meditasyon” Alisa Wilcher
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baþararak olumsuz derin
duygularýný frenleyebilir.
Olumlu derin duygularý
da artýrabilir.
Duygu, yaratýcýlýðýn
motorudur. Duygusunu
akýl, bilgi ve iradesiyle
olumlu yönde yönlendiren kiþi, büyük eserler
meydana getirebilir.
Derin duyguyla, sevgiyle
ve bilgiyle yapýlan eserler, þaheserler olurlar. O
eser, bir resim bir heykel,
bir müzik parçasý bir
edebi eser veya bir
mimari eser olabilir. O
eserde sanatkârýn derin
duygusu, yoðun düþüncesi ve büyük sevgisi
varsa, onu seyredenler
veya dinleyenler ayný
derin duyguyu ve ayný
coþkun sevgiyi alýrlar;
hayran kalýrlar. Aslýnda
üstün eserler, büyük
sevgi verilen, derin

duygu ve engin bilginin
marifetidir. Derin duygunun ve büyük sevginin,
engin geniþ ve köklü bir
bilgiyle desteklenmesi
gerekir.
Duygu, bir yönüyle
gönlün bir titreþimidir. O
titreþimler hassas
gönüllerde, benzer
titreþimleri hâsýl ederler.
Öylece duygular, insandan insana geçer.
Duygularý geliþmiþ olanlar, baþkalarýnýn duygularýný daha kolay alabilirler. Geri, kötülük düþünen ve kötülük yapan
insanlarýn duygularý da
geliþmemiþtir. Onlar dar
bir alanda dolaþýr
dururlar. Baþkalarýnýn
duygularýný, acýlarýný ve
sevinçlerini alamazlar.
Onun için acýmasýz
olurlar. Onlara duygusuz
insan denir.
Derin
duygu,
köklü
bir
inancýn
da yapý
taþýdýr.
Köklü
inancýn
diðer
bir yapý

Resim: “Duyguyla Çalmak” Maryn Chilson

taþý doðruluðuna
kuþkusuz olarak emin
olunan saðlam bir bilgidir. Gönlümüz doðruluðu, yararlý olduðu,
gerekli ve zorunlu
olduðu bilinen bir bilgiye
derin duyguyla ve
sevgiyle sarýlýnca, o
bizim için mutlaka uyulmasý gereken köklü bir
inanç olur. Ýnanç gönülde
oluþur ve gönlü yönlendirir. Öyle bir inanç,
yükselmeyi, arýnmayý ve
üstün insan olmayý hýzlandýrýr. Yalnýz kiþinin,
geliþen bilgi ve tecrübeleriyle, inancýnda iyiye
doðru sürekli rötuþlar
yapmasý gerekir. Yoksa
inancý zamanla donuk,
duraðan bir hal alýr.
Kiþinin geliþmesine fren
olur. Onun için inancýn
uyanýk olmasý, yani bilgi
ve tecrübelerle sürekli
geliþmesi gerekir. Ýnsan
derin duygusuna, doðru
bilgisine ve köklü inancýna etki yapabilecek,
onlarý bozabilecek kötü
etkileri çevresinden
sürekli alabilir. Onun için
duygularýn, inancýn ve
bilgilerin sürekli tazelenmesi ve geliþtirilmesi
gerekir, uyanýk olunmasý,
kontrolün býrakýlmamasý
icap etmektedir.
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Ýnsan Nasýl Varoldu? - II
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

KAYIP HALKA
Kur'an âyetlerinde insanýn baþka canlýdan türemediði, doðrudan doðruya
Yaradan'ýn eliyle topraðýn özünden ve
bir kan pýhtýsýndan varedildiði net
ifadelerle ortaya konur. Doðaldýr ki
topraktan varedilen insanýn vücudu
deðil, üreme hücresi olan zigottur.
Kanaatimce bu hücrenin rahim görevi
görecek bir ortamda geliþtirilip, doðumunun ve bakýmýnýn gerçekleþtirilmesi
de yeryüzünde görevlendirilmiþ ve
insan kýlýðýna bürünmüþ meleklere
býrakýlmýþtý Yaradan tarafýndan. Geçen
sayýmýzda bunlarý Kur'an âyetlerinin
yanýsýra, rehber varlýk bilgilerinin de
ýþýðýnda yeterince yorumlamýþtýk.
Fotograf: “Yaslanan Kadýnýn Vadisi” Carl Warner

Evrim kuramý, yani canlýlarýn birbirinden ürediði, türlerden yeni türler
oluþarak insana kadar geliþmenin saðlandýðý, bugün biyoloji biliminin en
temel gerçeði. Fosil bulgularý ve genetik
bilgilerimiz de bunu doðrulayýp durmakta. Aslýnda bu yöntemi kullanan ve
böylece canlýlarýn geliþmesini saðlayan
tasarýmcý zekâlarý da devreye soktuðumuzda, Kur'an ile çeliþen hiçbir þey
bulamýyoruz. Ama iþ, insanýn varoluþuna gelince durum çatallaþýyor. Bilim
âlemi haklý olarak evrim kuramýnýn
insana da uygulanacaðýna kani olduðundan, yýllar boyunca atalarýmýzýn fosillerini bulmak için çabalayýp durmakta.
Henüz aradýklarý kayýp halkayý bulmuþ
deðiller. Hattâ 1912'de "Piltdown
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Adamý" denen sahte bir fosil bile ürettiler. Foyasý ancak 1953'de ortaya çýktý.
Araþtýrmalar hýzla sürüyor ama medyada ve popüler kitaplarda sanki tam
sonuca varýlmýþ gibi, insanýn atalarý peþ
peþe fosil fotoðraflarý ve resimlerle
fütursuzca sergilenip durulduðundan
varoluþumuz, neredeyse bir oldubittiye
getirilmektedir. Böylece zaten kötü uygulamalarý dolayýsýyla dinlere mesafeli
duran ateistlerin eline, bilimsel görünümlü çok önemli bir koz daha verilip
durulmaktadýr senelerce...
BÜYÜK ÇEKÝÞMELER
"Ýnsanýn Atalarý" konusunun bilim
âleminde çözümüne kavuþturulmak
þöyle dursun, nasýl þiddetli tartýþmalara
sahne olduðunu Tübitak çevirisi "Büyük
Çekiþmeler" kitabýndan kýsaca aktarýyorum.:
" KAYIP HALKA: Asýk yüzlü New
York Times gazetesinin ön sayfasýnda
bir bilim kavgasýna yer vermesi sýk rastlanan bir durum deðildir. Ama 18 Þubat
1979 tarihli sayýsýnda, ön sayfanýn altýnda, üç sütuna basýlmýþ bir resimle birlikte iþte tam da böyle bir haber vardý.
Resmin altýndaki baþlýk þöyleydi: 'Ön
Ýnsan' bulgusu karþýt görüþlü antropologlarý böldü.
Yazý þöyle baþlýyor: Ýki ünlü
antropolog geçen ay elde edilen bir
buluntunun gerçekten de insanýn ve
bütün insansý yaratýklarýn ortak atasý bir
'Ön Ýnsan' olup olmadýðý konusunda birbirlerine cephe aldýlar. Kenyalý
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antropolog Richard Leakey, iki
Amerikalý bilimadamýnýn geçen ay bu
özelliðe sahip yeni bir tür bulduklarý
yolundaki açýklamalarýna itiraz ediyor.
Amerikalý bilimadamlarýndan Dr.
Donald C. Johanson ise Leakey ile birlikte insan evrimi konusundaki bir sempozyuma katýlarak iddiasýný þiddetle
savundu.
"..... Bu yüzyýlýn baþýndan itibaren
insanýn evrimi de dahil olmak üzere
evrim kuramý, bilim dünyasýnda
kendine bir yer edinmeye baþlamýþtý.
Biz insanlarýn maymunlardan türediði
düþüncesi ya da korkusu hâlâ tartýþma
konusuydu. Daha mantýklý görünen
ikinci bir seçenek ise hem insanlarýn
hem de insansý maymunlarýn atasý olan
henüz bilmediðimiz baþka bir yaratýktan
türediðimiz düþüncesiydi.
"Ancak bu kuramla ilgili önemli bir
sorun bulunmaktaydý. Bu da, insanýn
evrim çizgisiyle ilgili fosil bulgularýnda
büyük bir boþluk olmasýydý. Çizginin
bir ucunda biz vardýk ve kuzenlerimiz
olan modern insansý maymunlar da ayný
uçta yer alýyordu. Bir de 10 milyon yýl
ya da daha önce yaþadýðý düþünülen
insansý maymunlarla ilgili fosil buluntularý vardý elimizde.
"Peki ama aradaki aþamalarda ne
olmuþtu? "Kayýp Halka" neredeydi?
Ýnsanlýk tarihinde Kutsal Kase'den sonra
en çok peþinde koþulan belki de Kayýp
Halkadýr... Ýþte Leakey ile Johanson
arasýndaki çekiþmeye konu olan da
temelde bu halkaydý..."
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Kayýp Halka'nýn hâlâ daha bulunamadýðýný, yukardaki çekiþmenin kahramanlarýndan ve konunun duayenlerinden Ýngiliz kökenli Kenyalý
Richard Leakey (D:1944) 1996'da
yayýnladýðý "Ýnsanýn Kökeni" kitabýnýn
önsözündeki þu satýrlarda açýkca itiraf
etmektedir:
"Son 30 yýl içinde bilim dalýmýzda,
daha önce eþi görülmemiþ fosil keþiflerinin ve bu fosilleri yorumlayýp
sunduklarý ipuçlarýný bütünleþtirmekte
kullandýðýmýz yenilikçi yöntemlerin
sayesinde, çok önemli ilerlemeler
kaydedildi. Tüm bilimlerde olduðu gibi
antropolojide de bilimciler arasýnda
dürüst ve kimi zaman da þiddetli fikir
farklýlýklarý görülür. Bu fikir farklýlýklarý, kimi zaman fosil ve taþ aletler gibi
verilerin, kimi zaman da yorumlama
yöntemlerinin yetersizliðinden kaynaklanýr. Kýsacasý, insanýn tarih öncesi
hakkýnda pek çok soruya kesin yanýtlar
verilemez. Örneðin: Ýnsan soyaðacýnýn
tam þekli nedir? Geliþmiþ konuþma dili
ilk olarak ne zaman ortaya çýktý?
Ýnsanýn tarih öncesinde beynin çarpýcý
oranda büyümesine yol açan neydi?
Ýlerideki bölümlerde bu fikir farklýlýklarýnýn hangi konularda ve neden oluþtuðuna deðinecek ve zaman zaman
kendi tercihlerimi belirteceðim."
REHBER VARLIÐIN CEVABI
Görüldüðü gibi bilim âleminde
insanýn atalarý konusu tam çözülememiþ
ve boþlukta yüzer durumdadýr. Ancak
popüler yayýnlar aksine bir tutumla
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kolayýndan iþi oldubittiye getiriveriyorlar. Ýþte onlarýn etkisinde kalarak
insanýn baþka bir canlýdan türediðine
kani olan arkadaþýmýz Timurhan Saðlýk
Bizim Celselerimizin baþladýðý ilk
aylarda Rehber Varlýða þöyle bir soru
yöneltmiþti:
"- Din kitaplarý bize ilk insanýn Âdem
ve Havva olduðunu söylüyor. Âdem
peygamber olduðuna göre onlarýn gerek
zekâ ve gerekse vücut teþekkülatý
bakýmýndan günümüz insanýndan geri
olduklarýný düþünemeyiz. Ancak ilmin
izahýna göre insan, tek hücreli canlýlardan itibaren çeþitli safhalar geçirdikten
sonra, bugünkü seviyesine eriþmiþtir.
Dünyanýn çeþitli yerlerinde bulunan
fosil ve iskelet parçalarý da bu görüþü
doðrulamaktadýr. Þu halde bu iki izah
tarzýný baðdaþtýrabilmek için....."
Rehber varlýðýn cevabý ise aynen þöyle
olmuþtu:

"- Ýnsan muhakkak ki topraktan
olmuþtur. Bunu biliniz. Sizin
ikinci olarak söylediðiniz þey de
aslýnda bunu gösterir ama zavallý insanlar bunu anlayamaz.
Düþünün."
Dikkat ederseniz Rehber Varlýðýn cevabýnda aynen Kur'an âyetlerinde
anlatýldýðý gibi insanýn baþka bir varlýktan deðil, doðrudan topraktan yaratýldýðý
açýkça ortaya konmaktadýr. Cevabýn
devamýnda 'Sizin ikinci olarak
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söylediðiniz þey de aslýnda bunu gösterir' denerek soruda kanýt olarak verilen
fosil ve iskeletler bilimsel yöntemlerle
ciddi ciddi incelendiðinde, bunlarýn
insanýn atasý olamayacaðýný göreceðimiz ve zavallý insanlarýn bunu
anlayamadýklarý ifade edilmektedir.
HÝÇBÝRÝ ATAMIZ DEÐÝL
Ancak insanlar arasýnda zavallýlýktan
uzak, derin bilgi ve düþünceye sahip,
açýk fikirli, uygar, tok sözlü kardeþlerimiz de var. Bunlardan biri Richard
Leakey'nin babasý Louis Leakeydir.
Ýngiliz olmasýna raðmen çocukluðunun
büyük bölümünü Kenya'da geçirdi. 21
yaþýnda iken Tanzanya topraklarýnda
dinazor fosili araþtýrmalarýna katýldý.
Ama esas amacý insanýn atalarýnýn Afrika'da olduðu görüþünü kanýtlamaktý.
Bu uzun boylu yakýþýklý delikanlý
Cambridge Üniversitesinde lisansüstü
derece elde etmesine raðmen; koltuðuna sýmsýký baðlý, geleneksel görüþlerden
baþkasýna kulaðýný kapatan akademik
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insanlara hiç tahammülü yoktu. Kendi
yolunu kendi çizdi. Tanzanya'nýn kuzey
ucundaki Olduvai Boðazýnda bulduðu
hominid (insangiller) fosilleriyle,
insanýn atalarýnýn Afrika'da olduðunu ve
inanýldýðý gibi yarým milyon yýl deðil 2
milyon yýl öncesine kadar uzandýðýný
bilim âlemine kabul ettirdi. Þöhreti
muazzamdý. Ama fikir namusu da öyle.
Ýnsanýn baþka canlýlardan türemiþ
olduðuna o da inanýyordu ama, eldeki
fosillerin bunu kanýtlamaktan uzak
olduðunu
açýkca
dile
getirip
akademisyenleri kendisine düþman
etmekten de çekinmiyordu. Bunun
içindir ki, çok inatçý anlamýna onu
"Domuz kafalý" diye isimlendirmiþlerdi.
Olsun, hiç deðilse Rehber Varlýðýn "O
fosillerle iskeletler insanýn atalarý deðil"
gibi anlaþýlan sözünün doðruluðuna bir
adým yaklaþmamýzý saðlýyordu. Onun
okullarda ders kitabý olarak okutulan
"Ýnsanýn Atalarý" kitabýndan alýntýladýðým aþaðýdaki yorumlarý, ilk insan
Âdemin varoluþuyla ilgili bilim - din
arasýndaki tartýþmalarda bizlere çok
yararlý yaklaþýmlar sunmaktadýr.
"Goril, þempanze,
orangutan ve gibon bunlardan hiç biri insana
yakýn bir soydaþ olarak
kabul edilmeyecekleri
gibi yine hiç biri insanýn
bugünkü durumuna ulaþmasý için geçirdiði aðýr
evrim boyunca atlamýþ
olduðu bir evreye de
örnek teþkil etmez."
(Sayfa 133)

Bulunan ilk Hominid iskeletlerinden biri Lucy
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"Homo Sapiense (yani biz insanlara)
girmeyen Neandertal, Pekin, Java
adamýnýn kaþ kemerleri farklý olup daha
ziyade maymunlarýnkini hatýrlatýr. Bu
iri kaþ kemerinin bir "ilkellik" kanýtý
deðil bir 'özelleþme' olduðu anlaþýlmýþtýr. Bazý insan gruplarýnda bunlara
rastlanmasý insan evriminde eski bir
evreyi deðil bu özellikler bakýmýndan
bütün 'Homo Sapiens' tiplere kýyasla
baþka yönden özelleþmiþ bir dalý gösterir." (Sayfa 138)
"Günümüzde de Pekin Adamýnýn
Homo Sapiensin atasý olduðunu ileri
süren ilim adamlarý vardýr. Ancak Pekin
Adamýnýn kafasýnda gözle görülür bazý
özelliklere rastlanmasý ve zaman
bakýmýndan da 'Orta Pleistosen' de
yaþadýðý ispatlandýðýndan bu görüþe
katýlmamýza imkân yoktur." (Sayfa 167)
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"Geçen bölümde belirtilen gerçeklere
bir kere daha göz atacak olursak bugün
soylarý tükenmiþ olan fosil insan kalýntýlarýnýn çok azýnýn (o da bazý belirli yerlerden olmak þartýyla) alt ve orta
Pleistosene girdiklerini görürüz. Fosil
kalýntýlarýnýn büyük bir çoðunluðu üst
Pleistosene aittir." (Sayfa 168)
(Not: Hâlbuki biz insanlarýn
baþlangýcý alt Pleistosende olduðundan
biz onlardan daha önce ortaya çýkmýþ
varlýklarýz.)

(Not: Homo Sapiensin yani biz insanlarýn baþlangýcý Alt Pleistosen'dedir.
Pekin Adamý bizden sonraki devrede
ortaya çýkmýþtýr. Bizim atamýz olamaz.)

"Þimdilik insan kökeninin hangi
evrelerde dallara ayrýldýðýný ve bu dallardan hangisinin Homo Sapiensin ve
hangilerinin ise Java'da elde edilmiþ
olan Pitekantropus gibi soylarý tükenmiþ
gruplarý meydana getirmiþ olduðunu
tespit edebilecek durumda deðiliz.
Neticede son karar ne olursa olsun insan
evrimini örneðin atýnkinin yarýsý kadar
açýklayabilmek için daha pek çok
araþtýrma yapýlmasý gerekmektedir."
(Sayfa 179)

"Eldeki kanýtlara göre bu bölümde
incelediðimiz insanlardan hiç biri bunun
aksini savunan görüþler olmasýna raðmen Homo Sapiensin atasý deðildir.
Çünkü bunlarýn hepsinde kendilerini
Homo Sapiensten uzaklaþtýran özelleþmelere rastlanýr. Bir zamanlar bu özelleþmelerin insan kökeninden sapmýþ ve
çok özelleþmiþ dallara iþaret etmedikleri
bilâkis 'ilkel özellikler' olduðu ve bu tiplerin de insanlarýn 'ilkel' evrelerini gösterdikleri sanýlmaktaydý." (Sayfa: 167)

Dr. Leakey'in sözlerinden açýkça
anlaþýlýyor ki insanýn atasý diye bizlere
öðretilen insanýmsýlarýn bizlerle bir
iliþkisi yoktur. Yani maymun insan
arasýndaki boþluk doldurulmamýþ, kayýp
halkalar bulunamamýþtýr. En çok kendi
kökenimizi merak ettiðimiz ve araþtýrmalarýmýzý bu yönde yoðunlaþtýrdýðýmýz
halde atýn atalarýný bulabiliyoruz da
kendi atalarýmýzý bulamýyoruz. Bunun
sebebi nedir? Cevabý basittir: Çünkü
yoktur da ondan.
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Aramýzdaki Parlaklar
Güngör Özyiðit, Psikolog

Sizin aranýzda da parlaklar vardýr.
Onlar kendini bilgiye verenlerdir.
Hükmedenler hakkýnda hüküm verenler de onlardýr.
(Bizim Celselerimiz)
Sizin içinizde öyle bir topluluk bulunsun ki,
onlar herkesi hayra çaðýrsýnlar, iyiliði emretsinler,
kötülükten vazgeçirmeye çalýþsýnlar.
Ýþte onlar murada erenlerin ta kendileridirler.
Kur'an (3/104)
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G

ülyüzlü iyilik habercisi Hz.
Muhammed, bir hadisinde bilginle sultan iliþkisine
deðinerek þöyle der: "Bilginlerin
kötüsü sultaný ziyaret eden, sultanlarýn
iyisi bilgini ziyaret edendir. Fakat bilginin kapýsýna gelen sultan ne hoþ ve
sultanýn kapýsýndaki bilgin ne kadar
kötüdür."
Halk bu sözün yalnýzca dýþ anlamýný
görür. Sultanýn ayaðýna gidenin kötü
bilgin ve sultaný kendi huzuruna
getirenin iyi bilgin olduðunu düþünür.
Oysa Mevlânâ'ya göre, Peygamber
sözünün gerçek anlamý bu deðildir.
Belki þudur: Bilginlerin kötüsü, sultanlardan yardým gören, onlarýn varlýðýndan kendisi için maddi yarar
saðlayandýr. Sultanlar kendisine
baðýþlarda bulunur diye, ya da onlarýn
yanýnda yer ve deðer kazanýrým
düþüncesi ile iliþki kuran bilgin, bilgisini dünyalýða deðiþtiði için kötüdür.
Böyle bir bilgin, ister sultanýn yanýna
gitsin, ister sultan onun yanýna gelsin,
gerçekte çýkar ipi ile sultana baðýmlý
olan ve ziyaret eden odur. Diðer yandan, gerçeði gerçek için öðrenen ve
yalnýz Tanrý rýzasý için söyleyen bilgin,
sultanýn yanýna gitse bile, bu gidiþ, onu
aydýnlatmak, bilgi vermek ve yardým
etmek içindir. Yani kendisi sultandan
bir þey beklemediði gibi, ona en deðerli
hediye olan bilgiyi vermekte, gerçeði
göstermektedir. Bilginin ýþýðýyla aydýnlanmýþ, parlamýþ böyle bir bilgin ise,
ister sultaný görmeye gitsin, isterse sultan onu görmeye gelsin, aslýnda ziyaret
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edilen iyi bilgin durumundadýr. Çünkü
her iki halde de veren bilgin, alan sultandýr. Verenin alana üstünlüðü ve reisliðin bilgide olduðu ise âþikârdýr. Öyle
bilginlerin varlýðý, en baþta yöneticiler
için, onlarýn bilginlere danýþarak doðru
karar vermeleri ve adaletle hükmetmeleri için en saðlam güvence ve
nimettir. Ýnsanlar içinde ýþýk gibi
dolaþan bu tür aydýn kiþileri Dostumuz
"Parlaklar" olarak isimlendirmekte ve
þöyle demektedir: "Sizin aranýzda da
parlaklar vardýr. Onlar kendini bilgiye
verenlerdir. Hükmedenler hakkýnda
hüküm verenler de onlardýr."
Ýþte çaðýný aydýnlatan parlak varlýklardan biri olan Mevlânâ, her zaman
yöneticilere ýþýk tutmuþ, onlarý kötüden
sakýndýrmaya ve iyiye özendirmeye
çalýþmýþtýr. Bu görevi sevgi ve incelikle
yerine getirirken, gerçekten hiç ödün
vermemiþ, daima doðruyu cesaretle
savunmasýný bilmiþtir.
SULTANI SÝLKELEYEN BÝLGÝN
"Azarlamanýn olduðu yerde sevgi
vardýr" der Mevlânâ. Gerçekten insan
en çok sevdiði evlâdýný, gerektiðinde,
yine onun hayrýna azarlar. Mevlânâ da,
kendisine baðlananlarý evlâdý gibi
sevgiyle baðrýna basar. Ve evlâdýna
yaptýðý gibi, yeri geldiðinde onlarý da
bir güzel paylar. Meðer ki onlardan
biri, koca Selçuklu Devleti Sultaný olsa
bile.
Bir gün Sultan Ýzzettin Keykavus,
maiyeti ile birlikte "Baba" diye hitap
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ettiði Mevlânâ'yý ziyarete gelir. Ve kendisinden nasihat ister. Mevlânâ: "Ne
diyeyim sana, çoban ol demiþler, kurt
oluyorsun. Bekçilik et demiþler, hýrsýzlýða kalkýþýyorsun. Tanrý seni padiþah
yapmýþ, sen tutmuþ þeytana uyuyorsun"
diyerek, sultaný silkeler. Öylece doðruya dönmesini, yanlýþtan el çekmesini
saðlamak ister. Sultan, yaptýklarýna piþman, huzurdan aðlayarak ayrýlýr.
Yine bir gün Emir Süleyman
Pervane, Mevlânâ'ya, öðüt vermesi için
ricada bulunur. Ve þöyle bir konuþma
geçer aralarýnda:
-Emir Pervane, Kur'an'ý ezberlediðini
duyuyorum, doðru mu?
-Evet, doðru.
-Ayrýca, þeyh Seraceddin'den hadis
ilmi okuduðunu da duydum..
-Evet, doðrudur.
Bunun üzerine Mevlânâ, azarlar bir
tonda þöyle buyurur:
-Mademki Tanrý ve O'nun Peygamberinin sözlerini okuyorsun ve fakat
onlara uymuyorsun. Benim öðütlerimi
nasýl dinler ve ona uyarsýn.
Pervane, bu gerçek sözler karþýsýnda
önce afallar, sonra kendini Mevlânâ'nýn
terbiyesine teslim eder. Ve onun gönül
arýtýcý potasýnda, bazen böyle kor
üzerinde kaynamaya razý olur.
SEN MÝ BÜYÜKSÜN,
SAKALIN MI?
Mevlânâ, bilginliði, manevi mertebeyi, cübbede, sarýkta ve sakalda
görenleri de uyarýr. "Cübbe, sarýk ve
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sakalla insan âlim olmaz. Âlimlik
insanýn zatýnda bulunan bir hünerdir"
der. Sakalýný uzatmakla, mertebesinin
artacaðýný sananlarý ise þöyle eleþtirir:
"Sakalýn çokluðu erkeði böbürlendirir.
Bu da insaný manen öldürür. Çok sakal
sûfilerin hoþuna gider. Fakat sûfi,
sakalýný tarayýncaya kadar, ârif
(anlayýþlý kiþi) Tanrý katýna ulaþýr."
Sakalýný hayli uzatmýþ bir papaza,
Mevlânâ sorar:
-Sen mi büyüksün, yoksa sakalýn mý?
Papaz
-Ben sakalýmdan yirmi yaþ büyüðüm,
der.
O zaman Mevlânâ:
-Senden yirmi yaþ küçük olan sakalýn
aðarmýþ. Yazýk deðil mi ki, sen hâlâ
karanlýklar içindesin, der.
Bu sözün içindeki ince anlamý sezen
papaz, hemen orada Mevlânâ'ya baþ
eðer ve Müslüman olur.
BÝLGÝNÝN SÖZÜNDEN DIÞARI
ÇIKAN SULTAN DA OLSA,
SONU HÜSRANDIR
Bir akþam Muineddin Pervane'nin
evinde bir can meclisi kurulur. Bütün
ileri gelenler ve Sultan Rükneddin de
oradadýr. Semâ baþlar ve saatlerce
sürer. Rükneddin'in oturmaktan beline
aðrý girer. Semâ'nýn bu kadar uzamasýna caný sýkýlýr. Ve oturduðu yerde kýpýrdanýr durur. Bunu farkeden Mevlânâ
semâyý durdurur. Yalnýz þeyh
Abdurrahman Seyyad, daldýðý
dünyadan kendini ayýramaz ve öylece
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ilâhi bir cezbe içinde döner durur.
Sultan Rükneddin, Pervane'nin kulaðýna eðilip "Bu ne utanmaz kiþidir" der.
Bunun üzerine Mevlânâ, Sultan'a haddini bildirerek: "Siz, içinizde oynayan
bir kurt sebebiyle böyle kaynaþýyor,
huzur bulamýyorsunuz. Ya bir kimsenin
içinde, onu yücelik âlemine çelmek
isteyen bir ejdarha bulunursa, o kimse
nasýl rahat edebilir" der.
Düþüncelerinin böyle okunmasýndan
utanan Sultan, derhal orada Mevlânâ'ya
baþ eðer, onun taraftarý olur. Mevlânâ
da onu, yakýnlýk göstererek "oðul" diye
çaðýrýr.
DENSÝZLÝK BU YA
Ne var ki Sultan, bu yakýn tutuþun
deðerini bilemeyerek, ikinci bir densizlik eder. Þeyh Merendi isimli bir ihtiyarý sarayýna çaðýrýr ve Mevlânâ'nýn da
bulunduðu bir mecliste, Mevlânâ'ya
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dönerek: "Haberiniz olsun, þeyhi kendime baba edindim, o da beni oðulluða
kabul etti" der. Mevlânâ: "Eðer Sultan
onu baba edindi ise, biz de kendimize
baþka bir oðul buluruz" der ve huzurdan çýkar gider. Olayýn gerisini Hüsameddin Çelebi'den dinleyelim: "Mevlânâ dýþarý çýkýnca, Sultan Rükneddin'e
baktým ve onun baþsýz olduðunu
gördüm. Hemen darbeyi yemiþti."
Ne yazýk ki Sultan, bilginin, özellikle
manevi önderin, beden üzerindeki baþ
mertebesinde olduðunu bilememiþti. Ve
baþa uymaktan vazgeçtiði anda, baþsýz
kalacaðýný düþünememiþti.
BAÞA UYMAMANIN BEDELÝNÝ
BAÞI ÝLE ÖDER
Selçuklu'larýn düþmaný Moðollar'dan
bir topluluk Kayseri'ye gelir. Ve anlaþmak üzere Sultan Rükneddin'i oraya
çaðýrýrlar. Sultan, Mevlânâ'nýn huzuruna gelir ve gitme izni ister. Mevlânâ
gitmesini uygun görmez. Bir kaç kere
daha gitmek için baþvurur. Mevlânâ her
seferinde onu gitmekten alýkor. Nihayet
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Sultan, kendi kafasýna uyarak, kalkar
gider. Bir kaç gün sonra Mevlânâ:
"Sultan bizi dinlemedi ve kendi ayaðý
ile eceline gitti. Gelin onun namazýný
kýlalým" der ve namazdan sonra semâ
ederek þu gazeli söyler:
"Oraya gitme demedim mi sana.
Ayaðýný baðlarlar demedim mi. Kuþlar
gibi tuzaða gitme demedim mi?"
Gerçekten de, bir kaç gün sonra
Sultan'ýn tuzaða düþürülüp öldürüldüðü
öðrenilir.
BEKLESÝN KÝ,
BEKLETMEMEYÝ ÖÐRENSÝN
Bir gün Emir Muineddin Pervane,
Mevlânâ ile görüþmeye geldiðinde,
Mevlânâ hemen çýkmaz. Ve onu bir
hayli bekletir. Neden sonra Mevlânâ
göründüðünde, Emir Pervane, bunda da
bir hikmet olduðunu anlar ve:
"Mevlânâ bize beklemenin ne
olduðunu öðretti. Bu bana müracaat
için gelenleri bekletmemem konusunda
güzel bir ders oldu" der. Mevlânâ, her
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zamanki inceliði ve gönül alýcý diliyle
þöyle söyler: "Düþünceniz yerinde. Ne
var ki, iþi olan biri münasebetsiz ve
çirkin ise, onu tez savarlar. Ama o iyi
ve güzel bir insan ise, bir bahane ile
onu daha çok tutarlar."
BÜYÜK KÜÇÜLDÜÐÜNDE
DAHA DA BÜYÜR
Gerektiðinde Sultaný azarlayan,
Emir'i bekleten Mevlânâ, bir kýþ gecesi
çok sevdiði çömezi Hüsamettin
Çelebi'nin evine gider. Kapý kapalý ve
ev halký uykudadýr. Dýþarýda ise lâpa
lâpa kar yaðar. Mevlânâ sevgisinden
geri dönemez. Saygýsýndan, uyandýrmamak için kapýyý da çalamaz. Öylece
sabaha dek bekler. Sabah olup, kapý
açýldýðýnda, Mevlânâ'yý, baþýnda kar
birikmiþ olarak karþýlarýnda görürler.
Çelebi, bu vefalý sevgi ve saygý
karþýsýnda aðlamaya baþlar. Mevlânâ,
sevgili arkadaþýný alnýndan öperek
yatýþtýrýr. Bu hareketi ile kendine
baðlananlara ne denli sevgi ve saygý
duyduðunu, ne ölçüde küçülebildiðini
gösterir ve onlarýn da insanlara nasýl
davranmalarý gerektiðini örnek
vererek öðretir.
Yüce Dost Mevlânâ: "Bizim
istek kapýlarýmýz dünyaya,
hattâ dostlarýmýza bile kapalýdýr. Bize almayý deðil, vermeyi öðrettiler" der. Ve diliyle,
eliyle, her þeyiyle hep verir. Ne
mi alýr? Onu Sevgisinden
Varedenin katýndaki en güzel
yeri... Deðmez mi?!..

Minyatür: Rükneddin Kýlýçarslan’ýn Oldürülüþü
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Yaþamýmýza Yön Veren
Özlü Sözler
Deðiþmeyen tek þeyin deðiþimin kendisi olduðu varoluþta, aslýnda
hepimiz kendi düþünce ve davranýþlarýmýzla önce kendi kiþisel
atmosferimizi yaratýr daha sonra da etrafýmýzdaki iklimi deðiþtirmeye
baþlarýz. Bu yazýnýn amacý, genel iklimi bu denli etkileyen kendi
kiþisel atmosferimizi, özenle seçilmiþ düþüncelerden oluþan özlü
sözler ýþýðýnda yeniden gözden geçirebilmektir.
Derleyen: Nihal Gürsoy

“Herhangi bir yerden baþlayabiliriz.
Yeter ki orada bir geliþim olsun ve bu benimle baþlasýn.” M. FERGUSON
“Deðiþmezsek geliþemeyiz, geliþmezsek aslýnda yaþamýyoruz demektir.”
GAÝL SHEEHY
“Deðiþim ve geliþim insan kendisini riske attýðýnda ve kendi hayatýyla içli dýþlý
olmaya cesaret ettiðinde meydana gelir.” HERBERT OTTO
“Hiç kimse deðiþime karþý deðildir. Yeter ki ucu kendisine dokunmasýn.”
AHMET HAMDÝ TANPINAR
“Ýlerlemek kendimize verdiðimiz bir armaðandýr.” JOAN RÝVERS
“Ulaþtýðýnýz þeyin ötesinde bir þeylere yönelmedikçe asla büyüyemezsiniz.”
RONALD E.OSBORNE
“Hepimiz yeniden doðmalýyýz, sonra bir daha ve bir daha...” BERNARD SHAW
“Dünyada görmek istediðiniz þeyler ne ise o olun.” MAHATMA GANDHÝ
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“Ýnsan doðasý üzerine bilinen en önemli þey deðiþtiðidir.
Deðiþim insanoðlunun öngörülebilir tek niteliðidir. Baþarýsýz sistemler, insanýn
doðasýnýn geliþmesine ve ilerlemesine deðil de deðiþmezliðine bel baðlayanlardýr.
14. Louis’in yanýlgýsý, insan doðasýnýn hep ayný kalacaðýna inanmasýydý.
Bu yanýlgý Fransýz devrimi ile sonuçlandý.” OSCAR WÝLDE
“Sonuç olarak þunu unutmamak önemli;
Olmamýz gereken þeyi, olduðumuz gibi kalarak olamayýz.” MAX de PREE
“Bu dünyada ki en önemli þey, þu an durduðunuz yer deðil,
gitmekte olduðunuz yöndür.” HOLMES
“Bir þeyler deðiþtirmek isteyen insan, önce kendinden baþlamalýdýr”. SOKRATES
“Lambayý yanýk tutmak için içine sürekli yað koymalýyýz.” RAHÝBE TERESA
“Doðada ki her þey deðiþime tabidir.
Bu deðiþimin arkasýnda sonsuzluk yatar.” GOETHE
“Bir aðaç ne kadar boy atmayý isterse
kendini o kadar yükseklerde bulur.” H. D. THOREAU
“Bir okçu hedefi ýskaladýðýnda hatayý kendinde arar.
On ikiden vurulmamak asla hedefin suçu deðildir. Niþan alma yeteneðini
geliþtirmek istiyorsan, kendini geliþtir.” GÝLBER T ARLAND
“Hiçbir yaþam boþuna boþuna harcanmamýþtýr,
geliþimi durmuþ olanlarýn dýþýnda.” OSCAR WÝLDE
“Daha iyi olmaya çalýþmayan, iyi olarak da kalamaz.” CROMWEL
“Var olmak deðiþmektir, deðiþmek olgunlaþmak,
olgunlaþmak kendini durmadan yeniden yaratmaktýr.” HENRY BERGSON
“Kelebek bir defa kanatlandý mý,
bir daha asla týrtýl haline gelmez.” COLÝN WÝLSON
“Ýþ, maddi geliþme için olduðu kadar, manevi ve kiþisel geliþim için de
fýrsat saðlayabilir. Saðlamýyorsa hayatýmýzý iþte boþ yere harcýyoruz demektir.”
JAMES AUTRY
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“Ne kadar kolaydýr, baþkalarýnýn düþüncelerini deðiþtirmek. Ne kadar güçtür,
kendininkini deðiþtirmek.” OSCAR WÝLDE
“Genç ve hür iken, düþlerim sonsuzken, dünyayý deðiþtirmek isterdim.
Yaþlanýp akýllanýnca, dünyanýn deðiþmeyeceðini anladým. Ben de, düþlerimi biraz
daha kýsýtlayarak, memleketimi deðiþtirmeye karar verdim. Ama o da deðiþeceðe
benzemiyordu. Ýyice yaþlandýðýmda, artýk son bir gayretle, sadece ailemi, kendime
yakýn olanlarý deðiþtirmeye karar verdim. Maalesef bunu da kabul ettiremedim.
Þimdi ölüm döþeðinde yatarken fark ettim ki, önce yalnýz kendimi deðiþtirseydim,
onlara örnek olarak ailemi ve en yakýnlarýmý deðiþtirebilirdim ve onlarla birlikte
cesaret ve ilhamla çalýþarak memleketimi daha ileri götürebilirdim. Kim bilir belki
dünyayý bile deðiþtirebilirdim.”
WEST MINESTER MANASTIRI’NDA BÝR MEZAR YAZITI
Deðiþim, dönüþüm ve olgunlaþma için öncelikle bunu kuvvetle arzulamak ve
düþüncelerimizi, alýþkanlýklarýmýzý, davranýþlarýmýzý yeni bir gözle ve bilgiyle
donanarak ele almak gerekiyor. Ýstemek ve arzu etmek içimizdeki kapýlarý açacak
ve bilginin ýþýðýnýn bizi aydýnlatmasýna izin vererek ýþýkla dolmamýza ve
etrafýmýzý da ýþýtmamýza neden olacaktýr. Elbette köklü bir deðiþim çabucak
gerçekleþmez. Çalýþmak, gayretle sabrederek çalýþmak bizi zirveye taþýyacaktýr.
Týrmanýrken, engelleri ve daðlarý aþmadan, zirveyi görmek imkânsýzdýr. Zirveye
geldiðimizde ise bütünü görmek, anlamak çok daha kolay olacaktýr.
“Deðiþim, ancak içeriden açýlan bir kapýdýr.” TERRY NEÝL
“Ýnsanýn kendini geliþtirmesi, her gün adým adým ilerleyen ve gerçekleþen
yavaþ bir süreçtir.” EDWARD de BONO
“Bu dünyada ilerleyen kiþiler, kollarýný sývayýp istedikleri ortamý arayan,
bulamayýnca da yaratan kiþilerdir.” BERNARD SHAW
“Bilgi ýþýk gibidir, sýzacak bir yer bulur ve içeri girer.” PABLO NERUDA
“Bir mermer parçasý için heykeltýraþ ne ise, ruh için de eðitim odur.” ADDÝSON
“Ýlim, ilim bilmektir; Ýlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktýr.” YUNUS EMRE
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“Yaþayarak öðrenme, sürekli ve evrensel deðildir.
Öyle olsaydý, yaþ ve bilgelik bire bir iliþki içinde olurdu.” JOHN W. GARDNER
“Akýllý adam, hem kitaplarý hem de doðrudan doðruya hayatý okur.” LÝN YUTANG
“Ýnsanýn bir þeyi öðrenebilmesi için,
her þeyden önce o þeyi sevmesi gerekir.” GOETHE
“Tüm yaþam eðitimdir.
Herkes öðretmendir ve herkes sürekli olarak öðrencidir.” ABRAHAM MASLOW
“Öðretilen þey unutulduktan sonra, kalan eðitimdir.” B. F. SKINNER
“Hiçbir þey bilmeyen hiçbir þeyi sevmez. Hiçbir þey yapmayan hiçbir þey anlamaz.
Hiçbir þey anlamayan deðersizdir. Oysa anlayan kiþi, ayný zamanda sever, farkýna
varýr, görür. Bir þeyin aslýnda ne kadar bilgi varsa, daha fazla sevgi vardýr.”
PARACELCUS
“Kitap, ruhun ilacýdýr.” JAPON ATASÖZÜ
“Boþ çuval ayakta dik duramaz.” TÜRK ATASÖZÜ
“Eskiler, erdemin ýþýðýyla ortalýðý aydýnlatmasý için önce devlet iþlerini yoluna
koyarlardý. Devlet iþlerini yoluna koyabilmek için önce ev iþlerini yoluna koyarlardý.
Ev iþlerini yoluna koyabilmek için önce kendilerine çeki düzen verirlerdi.
Kendilerine çeki düzen verebilmek için önce düþüncelerini yoluna koyarlardý.
Düþüncelerini yoluna koyabilmek için önce bilgi eksikliklerini giderirledi.”
KONFÜÇYÜS
“Bilgimiz, gizem ve korkunun boþluðunda ilerlerken
bir adým önümüzü aydýnlatan meþaledir.” GEORGE SANTAYANA
“Ýnsan, öðrenmeyi býraktýðý gün yaþlanýr.” HENRY FORD
“Kime eðitimli diyeceðim? Ben, öncelikle koþullar tarafýndan yönetilmek yerine
onlara egemen olan, her fýrsatý yiðitçe karþýlayan ve zekice hareket eden, tüm iþ ve
iliþkilerde onurlu olan, huysuz kiþilere ve olumsuzluklara iyi yaklaþan,
ayrýca düþüncelerini kontrol altýnda tutan ve talihsizliklere boyun eðmeyen,
baþarýyla þýmarmayan insanlara eðitimli derim.” SOKRATES
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Ýlerlemek, olgunlaþmak ve kendimizi yüceltmek istiyorsak önümüzdeki
engellerden biri de alýþkanlýklarýmýzdýr. Bazý alýþkanlýklar geliþtirilmek, bazýlarý
ise deðiþtirilmek ya da tamamen býrakýlmak üzere yine bizim tarafýmýzdan
üretilmiþlerdir. O nedenle alýþkanlýklarýmýzla yüzleþmeden kendimizi tam olarak
ele almamýz mümkün deðildir.
“Alýþkanlýk, ya en iyi hizmetçidir ya da en kötü efendi.” N. EMMONS
“Her zaman yaptýðýnýzý yapmaya devam ederseniz,
her zaman aldýðýnýzý almaya devam edersiniz.” ANONÝM
“Sürekli yaptýðýmýz þey ne ise, biz oyuz.” ARÝSTOTELES
“Alýþkanlýk bir halata benzer. Biz her gün onu meydana getiren ince iplerden birini
dokuruz ve sonunda onu bir daha koparamayýz.” HORACE MANN
“Önce biz alýþkanlýklarýmýzý oluþtururuz.
Sonra da alýþkanlýklarýmýz bizi oluþturur.” JOHN DREYDEN
“Düþünce kaabiliyetini öldüren en büyük düþman alýþkanlýklardýr.” S. MAUGHAM
“Alýþkanlýklar, pat diye pencereden atýlamaz. Onlarý diller dökerek
merdivenlerden yavaþ yavaþ indirmeniz gerekir.” MARK TWAÝN
“Tutumlarýnýzý deðiþtirmek istiyorsanýz, iþe davranýþlarýnýz da bir deðiþiklik yaparak
baþlayýn. Baþka bir deyiþle olabileceðiniz, olmak istediðiniz kiþinin rolünü oynayýn.
Zamanla eski davranýþlarýnýzýn yok olduðunu göreceksiniz.” GLASSER
“Alýþkanlýklar anahtarý yok olmuþ bir kelepçedir.” AMOS PARRÝSH
“Alýþkanlýklar, ilk önce örümcek aðý gibidir.
Sonra elektrik kablolarýna döner.” ÝSPANYOL ATASÖZÜ
“Alýþkanlýk, demirden bir gömlektir.” ÇÝN ATASÖZÜ
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Kendimize ve alýþkanlýklarýmýza yön verebilmek için öncelikle düþüncelerimizi
tanýmamýz ve kontrol edebilmemiz gerekmektedir. Çünkü tüm eylemlerimiz,
düþüncelerimizin ürünüdür. Düþüncelerimizi istediðimiz þekilde
biçimlendirebilmemiz için ise kendimizi her yönden yükseltmemiz gerekecektir.
Aklýmýzýn duyulmayan sesi olan düþüncelerimizi duymak için, kendimizi
kendimize açmalý, aklýmýz ve gönlümüz arasýnda sýký bir bað kurmalýyýz.
Düþüncelerimizi gerçekten sorguladýðýmýzda ve tarttýðýmýzda, kendimizi de
çok daha iyi tanýyabiliriz. Kendimizi tanýmak ve anlamak, varlýðýmýza yön
verebilmek açýsýndan gereklidir. Sonrasýnda daha iyi ve doðru, çalýþkan, bilgi
ve sevgi dolu insanlar olabilmek için, aklýmýzdan gönlümüze damlayan gerçek
bizi hedefe vardýracaktýr.
“Hayatýn mutluluðu, düþüncelerin niteliðine baðlýdýr;
onun için buna dikkat et ve fazilete ve eþyanýn tabiatýna uymayan hiçbir düþüncenin
kafaný iþgal etmesine izin verme!” MARCUS AURELÝUS
“Her þey üzerinde düþünmeye alýþtýrýn kendinizi ama gerçekte olduðu gibi düþünün,
söylendiði gibi deðil!..” BERNARD SHAW
“Düþüncelerimiz hareketlerimizi, hareketlerimiz alýþkanlýklarýmýzý, alýþkanlýklarýmýz
huylarýmýzý, huylarýmýz da karekterimizi meydana getirir
ve karakterimiz de kaderimizi etkiler.” NÜVÝT OSMAY
“Düþünceleriniz ne ise, hayatýnýz da odur. Hayatýnýzýn gidiþini
deðiþtirmek istiyorsanýz, düþüncelerinizi deðiþtirin.” MARCUS AURELÝUS
Elbette baþarmak için önce istemek ve inanmak, sabýr ve gayretle çalýþmak,
asla pes etmemek ve hata yapmaktan korkmamak gerekir.
Aslýnda unutmamamýz gereken, gözümüzün daima hedefimizde olmasýdýr.
“Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.” BENJAMÝN DÝSRAELÝ
“Güçlüklerin göbeðinde fýrsatlar yatar.” EÝNSTEÝN
“Bazý idealler o kadar deðerlidir ki,
o yolda maðlup olman bile zafer sayýlýr.” XSENTOS
“Aklýn kavradýðý ve inandýðý her þey baþarýlabilir.” NAPOLYON
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“Bir þeyin imkânsýz olduðuna inanýrsanýz, aklýnýz bunun neden imkânsýz olduðunu
size ispatlamak üzere çalýþmaya baþlar. Ama bir þeyi yapabileceðinize inandýðýnýzda,
gerçekten inandýðýnýzda, aklýnýz onu yapmak üzere çözümler bulma konusunda size
yardým etmek üzere çalýþmaya baþlar.” Dr. DAVÝD J. SCHWARTZ
“Ýyi aðaç kolay yetiþmez; rüzgâr ne kadar kuvvetli eserse
aðaç da o kadar saðlam olur.” J. WÝLLARD MARRÝOT
“Büyük baþarýlarýn sahipleri,
küçük iþleri titizlikle yapabilme sabrýný gösteren kiþilerdir.” SCHÝLLER
“Güçlükler, baþarýnýn deðerini arttýran süslerdir.” MOLÝERE
“Küçük olaylar karþýsýnda sabýrlý olmazsan,
büyük planlarý gerçekleþtiremezsin.” ÇÝN ATASÖZÜ
“Çok zor bir þeyi yapmakla uðraþan ve çok iyi yapan kiþi,
kendisine saygýsýný hiçbir zaman kaybetmez. BERNARD SHAW
“Bir þeyi gerçekten yapmak isteyen bir yol,
istemeyen mazaret bulur.” E. C. MC KENZIE
“Ýnsanlar neden ölür, gerçekten bilir misiniz? Tembellikten, inançsýzlýktan
ve yaþamý yaþanmaya deðer kýlmayý becerememekten…” BERNARD SHAW
“Tembellik bazen sabýrla karýþtýrýlýr.” BENJAMIN FRANKLÝN
Yazýmýzý Behçet Necatigil‘in bir þiiriyle noktalayalým:
Ya ümitsizsiniz ,
Ya da ümit sizsiniz .
Ya çaresizsiniz ,
Ya da çare sizsiniz…..
Kaynakça:

Bernard Shaw - “Gülen Düþünceler”
Nüvit Osmay - “Düþünce Atlasý”
H. Fethi Gözler - “Atasözleri ve Seçilmiþ Güzel Sözler”
Alptekin Güven - “Dünya Atasözleri”
Akýn Alýcý - “Hayata Yön Veren Sözler”
Akýn Alýcý - “Hayata Yön Veren Öyküler”
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Kadýnýn Bitmeyen Çilesi

Hint Uygarlýðýnda
Kadýnýn
Konumu
Yalçýn Kaya

D

ünya üzerindeki pek çok ülkede
kadýnlara yönelik kýsýtlayýcý uygulamalar, baskýcý gelenekler vardýr.
Ancak Hindistan'daki gelenekler þiddeti,
baskýyý, her türlü aþaðýlamayý sözde kutsal bir
kýlýfta insanlara telkin eder. Bu nedenle de
Hindular kadýnlara zulmetmeyi, onlarý hor

görmeyi ve aþaðýlamayý kendilerince bir
ibadet olarak kabul ederler.
Hindu dininde kadýnýn konumu bu dinin
sözde kutsal metinleri sayýlan, aslýnda Ý.Ö.
1280 ile 880 arasýnda yazýlmýþ yasalar olan
metinlerde ayrýntýlý olarak belirtilir. "Manu
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Yasalarý" bir çok asýrda nesilden nesile
devredilen gelenek ve kurallarýn yazýlýp bir
kodeks haline getirilmesi ile oluþturulmuþ ve
Hint Hukuku'nun temeli kabul edilmiþtir.
Kast sistemi de bu hukukun yarattýðý bir sistemdir. Manu'da kadýn için þu söylemler yer
alýr: "Bu iradesizlik çýkmazý, bu ahlâkî fesat
çýkmazý... Bu yangýnlar topluluðu, bu gözler
kapýsýný insana kapatan engel, bu cehennem
ateþinin aðzý, bu yalan çiçeklerin sepeti, bu
zehirli sýrrýn iksiri, bu insanlarý deðersiz
dünyaya baðlayan zincir ya da tek bir
kelimeyle kadýn..."
Yasa kitabýndaki kadýnla ilgili söylemler bu
kadarla kalmaz: "Doðuþtan düþüncesiz ve
hilekârdýr kadýn. Ýman yolunda bir engel,
salâh yolunda bir bariyer, uygulamada bir
büyücü, iðrenç arzularý temsil eden bir aþiftedir."
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inançlarýna dinsel bir nitelik kazandýrdý. Batýlý
araþtýrmacýlarýn Hinduzm adýný verdikleri bu
inanç sistemi aslýnda boþ inançlarla güçlendirilmiþ bir Brahmanizm idi. Dolayýsýyla
Brahmanizm'de varolan kadýn düþmanlýðý
aynen Hinduizm'e de geçti.
Görüldüðü gibi günümüzde
Hindistan'ýndaki kadýn karþýtlýðýnýn kökeni
eski inanç sistemleri olan Vedizm,
Brahmanizm ve Hinduizm'e kadar uzanmaktadýr. Oysa Hindistan baþta olmak üzere
Uzakdoðu ülkelerinde yaygýn olan bir baþka
inanç sistemi de vardýr: Budizm…
Acaba Budizm inancýnda kadýnýn konumu
nedir? Kýsaca Budizm'in kadýna bakýþ açýsýna
bir göz atýp, özellikle günümüz Hindistan'ýndaki kadýnlarýn konumuna geri döneceðiz.
Budizm Ýnancýnda Kadýnýn Konumu

Hint uygarlýðýnýn en eski dini olan
Vedizm'in kutsal kitaplarý Vedalar'da da kadýn
kasýrgadan, ölümden, zehirden ve yýlandan
daha kötü bir mahluk olarak tasvir edilir.
Oysa çoktanrýcý Vedizm dininde üç önemli
Tanrý olan Ýndra, Varuna, Mitra'nýn anneleri
ana tanrýça Aditi'dir. Ana tanrýça kültü ile
baþlayan çoktanrýcýlýk inancý
Mezopotamya'da olduðu gibi Hindistan'da da
zamanla yerini eril tanrý kültüne býrakmýþtýr.
Vedizm dini zamanla Brahmanizm'e
dönüþmüþ ve Brahman rahipleri geliþtirdikleri
kast sisteminin en tepesini kendilerine ayýrmýþlar, Brahmin adý verilen eþleri dýþýnda
kalan tüm kadýnlarý da baský altýna alabilmenin yollarýný aramýþ, bulmuþlardýr.
Brahmanizm inancý, daha sonra ortaya
çýkan Jainizm ve Budizm'in halk arasýnda
yaygýnlaþmasýný önlemek amacýyla halkýn boþ

Budizm dininin kadýna bakýþ açýsý ile ilgili
yapýlan araþtýrmalar birbirine tümüyle ters
düþen sonuçlara ulaþmýþtýr. Kimi araþtýrmacýlar Budizm'de, Hinduizm, Brahmanizm ve
de üç göksel dinin aksine, teoride kadýn-erkek
eþitsizliði olmadýðýný öne sürerler. Onlara
kalýrsa eskiden de, bugün de Budist tapýnaklarýnda kadýnlarla erkeklerin birarada
ibadet edebilmeleri; manastýrlarda erkeklerle
birlikte kadýn din görevlilerin de yetiþtirilmeleri bunun kanýtýdýr.
Bir baþka husus da Budist inanca göre
Sakyamuni Budha'nýn önceki doðumlarýnýn
tümünde erkek olmadýðý savýdýr. Hattâ kadýn
Budha "Tara" Budizm'in en önemli figürlerindendir. Zaten Budha, kadýnlarýn da
"Budhalýk" düzeyine çýkabilmelerinin önünde
hiçbir engelin bulunmadýðýný açýkça ve
defalarca belirtmiþtir.
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Eski Budist metinlerinin batý dillerine
yapýlmýþ olan çevirilerinde geçen 'man' orijinal anlamýnda çoðunlukla erkek deðil de
'insan' olarak anlaþýlmalýdýr. Keza 'çocuk'
anlamýndaki 'putta', pek çok çeviride oðul
olarak geçer. Doðal olarak oradan da dilimize
veya alýntý yapýlan diðer dillere 'insan/çocuk'
yerine 'adam/oðul' olarak aktarýlýp, böylece
kadýn kýsmý devre dýþý býrakýlmýþtýr.
Bunda Tripitaka'nýn ilk derlemelerinin (ki
yaklaþýk olarak Ý.Ö. 90 yýlý) tümünün erkeklerden oluþan bir keþiþler topluluðu tarafýndan
yapýlmýþ olmasýnýn etkisi vardýr. Bütün derleme görevlilerinin erkeklerden oluþmasý, o
devirdeki Hint sosyal deðerlerinin etkisiyle
eski Budist metinlerine Budizm'in erkekmerkezli bir inanç olduðu kanýsýný uyandýran
bazý söylemlerin ve bu arada akýl dýþý bazý
efsanevî öykülerin girmesine neden olmuþtur.
Bunun yanýnda Budha'nýn eleþtirdiði ve
kendi öðretisiyle kýyasladýðý diðer dinler ve
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inanç sistemlerinin temelde erkek-egemen
doktrinler olmasý, Budizm'in onlarý eleþtirirken kullandýðý söylemlerin, kaçýnýlmaz olarak
kendi dini hakkýnda böyle bir izlenimin
yaratýlmasýna neden olduðu söylenebilir.
Budizm'de kadýnýn yeri diðer dinlere göre
oldukça farklýdýr, hele de Ý.Ö. 6. yüzyýlýn
koþullarý ile birlikte deðerlendirildiðinde...
Budha dinsel ve sosyal yaþama katýlma
konusunda kadýnlara tam anlamýyla özgürlük
kazandýrmýþtýr ve bu konuda tarihteki ilk dinsel önderdir. Budizm'den önce kadýnýn
toplumdaki yeri ve görevleri, evi ve mutfaðý
ile sýnýrlandýrýlmýþtý. Eski Hint dinlerinin kutsal kitaplarýnda kadýnlardan övgü ile söz
edilmez, tapýnaklara girmelerine müsaade
edilmez, dinsel objeler arasýnda da kadýna ait
olanlara rastlanmazdý. Özetle o dönemde
kadýnýn toplumdaki yeri çok aþaðýlardaydý.
Budha bütün söylem ve vaazlarýnda bu
durumu eleþtirmiþ; ýrk ve kast farký gözetmeksizin bütün kadýnlarýn toplum yaþamýna
ve dinsel yaþama, hiçbir ayrým yapýlmaksýzýn
katýlmalarý gerektiðinden söz etmiþtir.
Toplumda ve dinsel yaþamda kadýnlarýn da
bilgileri, deneyimleri ve kapasiteleri elverdiði
ölçüde, yeterli bilgelik ve yoðunlaþma ile
týpký erkekler gibi en yüksek aydýnlanma
düzeylerine ulaþabilecekleri ve eþit manevî
potansiyele sahip olduklarý tezini 20. yüzyýla
gelinceye kadar dünya tarihinde savunan ilk
ve tek önder Sakyamuni Budha olmuþtur.
"Mevcut tüm dinlerin en iyisi ve en mantýklýsý" olarak görülen Budizm'in de kadýn
konusunda diðer dinlerden farklý olmadýðýný
öne süren araþtýrmacýlar Budizm'in kutsal
kitaplarý olan ve "üç sepet" anlamýna gelen
Tripitaka'dan (ya da Tipitaka) bazý âyetleri
örnek olarak veriyorlar.

SEVGÝ DÜNYASI

** "Kadýnlar zavallý yaratýklardýr,
nankördür, haindir… Bütün kadýnlar aþaðýlýktýr" (Tipitaka, Khuddaka Nikaya, Kunala
Jataka)
** "- Efendi Gautama, neden kadýnlar
önemli iþlerimizde rol almýyor, neden yabancý
yerlere gönderilmiyor?
“-Anenda, çünkü kadýnlar irfan sahibi
deðillerdir, çünkü kadýnlar aptaldýr, çünkü
kadýnlar öfkelidir, çünkü kadýnlar kýskançtýr,
çünkü kadýnlar aç gözlüdür." (Tipitaka,
Anguttara Nikaya 2, bölüm 8)
** "Ey keþiþler, dikkatli olun kadýnlar
zehirli yýlanlarýn özellikleriyle doludurlar.
Onlar nefret doludur ve hýnç sahibidirler. Zor
ortamlarda bulunur ve dostluðu engellerler.
Çoðu zaman iftira atarlar." (Tipitaka,
Anguttara Nikaya 3:23)
Tipitaka adlý kutsal kitaplara kadar girmiþ
olan bu söylemler gerçekten tüm insanlarý
barýþa ve sükûnete davet eden Budha'ya mý
aittir, yoksa kutsal kitaplarý kaleme alan
rahiplerin kadýn düþmanlýðýndan mý kaynaklanmýþtýr bilmemize olanak yok.
Bu durum tüm yaþamlarýný bekâr olarak
geçirmek üzere eðitim görmüþ, kadýnlarla
hiçbir þekilde erkek-kadýn iliþkisi kuramayacak olan Budist erkeklerin psikolojisinden
kaynaklanmýþ da olabilir.
Hindu Dininin Kadýna Bakýþý ve
Günümüzdeki Durum
Eski Hind hukukuna göre, kadýn; evlenme,
miras ve diðer iþlemlerde hiç bir hakka sahip
deðildir. Kadýn iðrenç eðilimlere, zayýf karaktere ve fena bir ahlâka sahip olduðundan
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dolayý, Manu Yasalarý, onu, çocukluðunda
babasýna, gençliðinde kocasýna, kocasýnýn
ölümünden sonra da oðluna veya kocanýn
akrabasýndan bir erkeðe baðlý olmaya mecbur
etmiþtir. Hattâ bazý zamanlar, ona kocanýn
ölümünden sonra hayat hakký bile tanýnmamýþtýr. Koca öldüðünde, o da öldürülmüþ
veya kocasý ile birlikte diri diri yakýlmýþtýr.
Erkeklerle kýyaslandýðý zaman Hindu kadýný
adeta bir köle gibidir ve en doðal haklarýný
bile kullanmaktan menedilmiþtir.
Kökleri yüzyýllar önceye kadar uzanan kutsal metinlerde kadýn aþaðýlanmýþ olduðuna
göre günümüz Hindistan'ýnda zaten deðiþik
bir anlayýþýn varlýðýný beklemek abestir. Genç
kýzlýðýnda baba ve annesi yanýnda aðabeyinin
baskýsý altýnda özgürlüðünü yaþayamayan
Hint kýzlarý evlendiktan sonra ölünceye kadar
kocasýnýn ailesinin bir parçasý olmaktadýr.
Evlilik töreninde kadýnýn giydiði "sari" adlý
geleneksel kýyafet öldüðü zaman onun kefeni
olacaktýr. Bu baðlamda evlilik kadýn için bir
nevi kölelik olarak deðerlendirilebilir.
Evlilikten sonra yaþamak kadýn için bir yük,
bir sýkýntý kaynaðý olmaktadýr. Çünkü erkek
sadece koca demek deðildir, tapýlmasý
gereken bir varlýktýr:
"Bir kadýnýn Nirvanaya ulaþmasý için tek
yol kocasýna tapmasýdýr."
Koca efendidir ve kayýtsýz bir þekilde ona
uyulmasý ve saygý gösterilmesi gerekir. Ýyi bir
Hindu kadýný kocasýna bir tanrýya tapar gibi
tapmalý; kocasýnýn isimlerini yüzüne karþý
telaffuz etmekten kaçýnmalýdýr.
Evlenmeden önce babanýn otoritesi altýnda
olan kadýn, evlendikten sonra kocanýn otorite-
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si altýna girer. Her iki durumda da kadýnýn
kiþiliði yok sayýlýr ve hükmedilen konumundadýr. Bu kültür ve coðrafyada yaþayan
kadýnlarýn büyük bir çoðunluðunun kadýn hak
ve özgürlükleri konusunda ileride olan batý
kültürüyle doðrudan bir temaslarý olmadýðýndan, içinde bulunduklarý koþullarý yadýrgamaz, normal karþýlar. Asýrlardýr süren
geleneklerinden, din adamlarýndan ve kutsal
kabul ettikleri metinlerden güç alan
Hindularýn kadýnlara yönelik barbar uygulamalarýndan bazýlarý þöyledir:
** Kadýnýn tek baþýna, baðýmsýz bir þekilde
bir karar vermesi yasaktýr. Böyle bir hak
arayýþý yasaklanmýþtýr. Hindu yaþamýnda
önemli bir yere sahip olan Manu'da kadýnlardan "köpek-piþiriciler" olarak bahsedilir. Bu
metinlerde yer alan emirlere göre kadýnlarýn
mülk edinme haklarý yoktur. Kadýn her türlü
iþte çalýþýp para kazanabilir. Ama tüm
kazandýklarý babasýna, eþine ya da dul ise
oðluna aittir.
** Hindu dinine göre kýz çocuklarý 7 yaþýndan itibaren evlendirilebilirler. 8 yaþýnda bir
kýz çocuðunun ideal eþ olduðuna inanýlýr. Bu
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uygulama, Ýngiliz sömürge yönetimi tarafýndan 1891 yýlýnda yasaklanmýþ, ancak bu
yasak Hindu din adamlarý tarafýndan geleneklerle çeliþtiði için þiddetle protesto edilip,
hayata geçirilmesi engellenmiþtir. Hindistan'da çocuk evlilikleri hâlâ toplumun çok büyük
bir kesimi tarafýndan uygulanmaktadýr.
** Boþanma hakký sadece erkektedir. Kadýn
ne tür bir zulme, baskýya, þiddete maruz kalýrsa kalsýn eþinden boþanamaz. Her durumda
eþine itaat etmeli, gördüðü muameleye razý
olmalýdýr. Manu'da bu durum "...Eðer
kocasýnýn herhangi bir özel yönü yoksa bile,
onu kendi tanrýsý gibi saymalýdýr" þeklinde
sapkýn bir emirle hükme baðlanmaktadýr.
** Bu inanýþ günlük hayattaki uygulamalarda da görülür. Eski dönemlerde Aryan erkekleri eþleri izinsiz olarak evden çýkarlarsa
onlarýn kulaklarýný ve burunlarýný kesme
hakkýna sahiptiler. Bu uygulama hâlâ
Hindistan'ýn bazý kýrsal bölgelerinde devam
ediyor.
** Kast ayýrmaksýzýn, tüm kadýnlarýn
eðitim için kullanýlan temel kitaplarýn büyük
bir bölümünü okumalarý yasaktýr. Kadýnlar
ayný zamanda Hindu yazýlý metinlerini, özellikle de Vedalarý, okuyamaz, öðrenemezler.
** Drahoma, yani erkeklerin aldýðý baþlýk
parasý, Hindu geleneklerinden kaynaklanan
bir diðer zulümdür.
1961 yasasýyla yasaklanan drahoma hâlâ
Hindistan'da yaygýn olarak sürmektedir.
Drahomayý bu kadar önemli kýlan þey, bunun
kadýnlara karþý baský, iþkence ve zulüm
amaçlý olarak kullanýlmasýdýr. Evlilik sýrasýnda kýzýn ailesi erkeðin ailesine çok büyük bir
para verir. Evlilikten sonra da erkeðin ailesi
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sýk sýk para ve mal taleplerinde bulunabilir ve
kimi zaman bunu elde etmek için þiddete
baþvurur. Bazý erkekler baþka bir drahoma
daha elde etmek için tekrar evlenmek isterler.
Bunun için de genelde genç eþlerini yakarak
katlederler. Bu katliamlara intihar ya da ev
kazasý süsü verilmektedir. Dolayýsýyla
Hindistan'da "ev kazasý" ile ölen kadýnlarýn
oraný oldukça yüksektir.
** Hindistan'da kýzlarý olan aileler drahoma
nedeniyle büyük bir huzursuzluk yaþamaktadýrlar. Çünkü hem büyük bir drahoma verecek, hem de evlendikten sonra kýzlarýnýn nasýl
bir muameleyle karþýlaþacaklarýný tahmin edemeyeceklerdir. Son yýllarda hamilelik aþamasýnda cinsiyetin tespit edilmesinin kolaylaþmasý, korku içindeki aileleri çok büyük bir
vahþete itmiþtir. The Times of India
gazetesinde "Cinsiyet testleri geliþtikçe kürtaj
arttý" gibi haberler çýkmýþ ve ayný yýl
Bombay'daki bir araþtýrma, böyle bir testle
birlikte tümü kýz olan 8.000 fetusun alýndýðýný
göstermiþtir.
** Darwinist teorisyenler tarafýndan
geliþtirilen ve en acýmasýz uygulamalarý Nazi
Almanyasý'nda yaþanan öjeni yani saðlýklý
nesil yetiþtirme saplantýsýnýn sonucu yaþanan
vahþetin yeni merkezi, Hindistan'dýr. Yeni
doðan kýz çocuklarýnýn öldürülmesi Hindu
dininin en eski kitaplarýndaki kadýnlara yönelik acýmasýz emirlerden kaynaklanmaktadýr.
Örneðin Aryan metinlerinde bu vahþi gelenek
"Bu andan itibaren yeni doðan bir kýz
çocuðunu reddet ve bir erkek çocuðunu
sahiplen" sözleriyle onaylanmaktadýr. Atharva
Veda'da ise "Býrak kýz çocuðu baþka bir yerde
doðsun, burada erkek çocuðun doðmasýna
izin ver" þeklinde bir emir bulunur. Bir kýz
çocuðu doðuran kadýn suçluluk duymaktadýr.
Bu yüzden yeni doðan kýz çocuklarýný
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öldürme, yükten kurtulmanýn kolay bir yolu
olarak görülmektedir. Kýz çocuklarýna yönelik
bu insanlýk dýþý uygulama tarih boyunca yalnýzca Aryanlar'da deðil birçok toplumda
görülmüþtür.
Sati Vahþeti ya da
Dul Kadýnlarýn Yakýlmasý
Hindistan'da sosyal yaþama egemen olan
sapkýn uygulamalar saymakla bitmeyecek
kadar çoktur. Ancak bunlarýn içinde en
ürkütücü olaný hiç þüphesiz asýrlardýr yüzbinlerce kadýnýn ölümüne neden olan "sati" (suttee) dir. Bu geleneðe göre kadýnlar
kocalarýnýn ölümünün ardýndan kendilerini
yakmalýdýrlar. Sati geleneði Aryanlar'ýn
Hindistan'ý istilâlarý döneminde baþlamýþtý.
Tek bir kiþi için uygulandýðýnda sati olarak
adlandýrýlan bu uygulama, kitleler halinde, bir
kasabadaki tüm kadýnlarýn ve kýzlarýn dul
kalmasýnýn beklendiði durumlarda (örneðin
erkekler bir savaþa gittiklerinde) uygulandýðýnda Jauhar olarak bilinir.
Kadýnlarýn eþlerinin ardýndan kendilerini
yakmalarýnýn nedeni, kocalarýndan önce
ölmedikleri için cezalandýrýlmasýdýr. Jauhar
sýrasýnda, kadýnlar hiçbir suçlarý olmaksýzýn
canlý canlý haþlanýr, bazýlarý iki parçaya kesilir
ve diðerleri de köpeklere yem yapýlýr.
Agarwal'a göre Brahmanlarýn özellikle
diðer kastlardaki dullarýn katledilmesini
teþvik etmelerinin iki temel amacý bulunmaktadýr:
1-Kadýnlarýný ortadan kaldýrarak Brahman
olmayan ýrklarýn sayýsýný azaltmak,
2- Öldürülen kadýnýn mallarýnýn
Brahmanlarca kamulaþtýrýlmasý.
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Ýkinci madde, 1641 ve 1667 yýllarý arasýnda
Hindistan'ý 6 kez ziyaret eden Fransýz seyyah
Jean Baptiste Tavernier'nin gezi notlarýnda da
geniþ bir anlatýmla yer almaktadýr.
Tavernier'nin mesleði kuyumculuktur ve
Hindistan'a mücevher ticaretiyle ilgili bir iþi
nedeniyle gelmiþtir.
Yazdýklarý çoðu kimse tarafýndan ön
yargýsýz gözlemler olarak kabul edilmektedir.
Gerçekte Tavernier'nin yazýlarýnda Hindistan'a yönelik bir hayranlýk bile sezilmektedir.
Ancak diðer tüm gözlemciler gibi Brahman
olmayan kastlarýn Brahmanlar tarafýndan
yoðun bir þekilde katledilmesinden dolayý
þaþkýnlýk yaþamýþ, bunu da notlara eklemiþtir.
Brahmanlar sati yapacak olan kadýna eþlik
ederek güç ve kararlýlýk telkin ederler.
Avrupalýlarýn bir bölümü, ölüm korkusunun
ortadan kalkmasý ve yaþanacak acýlarýn
azaltýlmasý için kadýna hislerini yok eden bir
çeþit içki verildiðine inanmaktadýr. Bu kadýnlarýn ölmesi Brahmanlarýn çýkarýnadýr. Çünkü
kadýnýn üzerindeki tüm mücevherler, yüzükler, bilezikler yakýlmanýn ardýndan ritüeli
gerçekleþtiren Brahman rahibin malý olur.
Brahmanlar kadýn öldükten sonra küllerinin
arasýndan bu ziynetleri bulmaya çalýþýrlar.
Bu yapýlanlar büyük bir vahþettir ve tüm
dünya da satiyi bu þekilde algýlamaktadýr.
Ancak Hindular için sati, ölümün üstesinden
gelmeyi seçen sadýk bir kadýn anlamýna gelir
ve bu ritüeli gerçekleþtiren kadýnýn sözde bir
tür tanrýça durumuna geldiði varsayýlýr.
Hindistan'da binlerce yýl devam etmiþ olan bu
korkunç geleneði ilk kez yasaklayanlarýn
Müslümanlar olmasý da dikkat çekicidir.
Encyclopedia Britannica'da da belirtildiði
gibi, sati uygulamasýný ortadan kaldýrmak için

giriþimde bulunan ilk yöneticiler, 1526-1707
yýllarý arasýnda Hindistan'a egemen olan
Müslüman Moðol Ýmparatorluðu'nun hükümdarlarý olan Hümayun ve oðlu Ekber Þah'týr.
Moðol Ýmparatorluðu'ndan sonra Hindistan'a
egemen olan Ýngiliz yönetimi de sati uygulamasýný resmen yasaklamýþtýr. 1828 yýlýnda
Ýngiliz genel vali William Bentinck tarafýndan
bu konuda bir kanun yayýnlanmýþtýr. Ancak
sati geleneði yok olmamýþ ve halen ülkenin
bazý bölgelerinde Hindu geleneklerine sýký
sýkýya baðlý olarak yaþayan köy ve kasabalarda uygulanmaktadýr.
Çocuk Yaþtaki Kýzlarýn
Fuhuþa Yönlendirilmesi
Hinduizm herhangi bir güzel ahlâk özelliðini öðütlemediði gibi, sapkýnlýðý ve ahlâk dýþý
yaþamý da açýkça teþvik etmektedir.
Bunlardan biri de "Devadasi -ya da devdasisistemi"dir. Hindu geleneklerine göre çocuk
yaþtaki kýzlar Hindu tapýnaklarýna hizmet için
verilirler. Jogini adý verilen bu kýz çocuklar
"Hindu sözde ilâhlarýyla" evlendirilerek,
onlara adanýrlar.
Gerçekte ise tapýnaktaki Hindu erkekler
tarafýndan cinsel yönden sömürülürler. Bu
evlilikler pek çok araþtýrmacý tarafýndan
"Hindu dinine hizmet aldatmacasýyla tapýnak
imzalý fuhuþ" olarak tanýmlanmaktadýr. Bu
uygulama ilk olarak Brahman rahipleri
tarafýndan, halkýn ilgisini tapýnaklara çekmek
ve onlardan para toplayabilmek için ortaya
atýlmýþtý.
Brahmanlar halký da bu uygulamanýn içinde
yer almalarý için teþvik etmiþler, bu amaçla da
"Vesya darsanam punyam, papa nasanam!"
(Fuhuþ yapan kadýna bakma meziyetiyle,
günahlardan kurtulabilirsiniz) þeklinde bir
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slogan da uydurmuþlardýr. Ýngiliz yönetiminin
çýkardýðý bazý kanunlarla yasaklanan bu uygulamaya hâlâ sýkça rastlanmaktadýr.
Tapýnaklarda yapýlan fuhuþ Hindular tarafýndan çok deðerli bir ritüel olarak görülür.
Tapýnaklara verilen kýzlar, yani joginiler,
onlara göre hayali ilâhlarla evlidirler. Bu
nedenle de aileler kýzlarýný tapýnaklarýn
hizmetine sunmakta hiçbir sakýnca görmezler.
Onlarla ilk olarak rahipler iliþkiye girer,
daha sonraki gün, 4000 Ruple ile 10000
Ruple (95 - 235 USD) arasýnda en yüksek
miktarda para teklif eden kiþiye istediði kadar
süre alýkoymak þartýyla satýlýrlar. Bu ahlâk
dýþý kazanç ise tapýnaðýn geliri haline gelir.
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cezalarýna çarptýrýlmaktadýrlar. Ancak bu ceza
çoðu zaman uygulanmamaktadýr. Çünkü
devadasinin Hindu dininden gelen bir gelenek
olduðuna inanan aileler bunu bir hata olarak
görmemektedirler.
Günümüzde aþýrý milliyetçi Hindu gruplarý
da kanunlarla yasaklanan devadasi sisteminin
tekrar resmî olarak hayata geçirilmesini
savunmaktadýrlar. Bu ahlâkî çöküþün çok
daha ürkütücü bir yönü ise Hindistan gibi
çocuklarýn fuhuþ ticaretinde kullanýldýklarý
ülkelerin en gözde turistik yerler olarak
tanýtýlmasý, dünyanýn pek çok yerinden sapkýn
düþünceye sahip kiþilerin yalnýzca bu amaçla
söz konusu bölgelere akýn etmesidir.
Gelin Yakma Geleneði

Illinois Üniversitesi'nde yapýlan bir araþtýrmada Hindistan'ýn "çocuklarýn fuhuþ yaptýrýlarak cinsel anlamda en çok sömürüldükleri" ülke olduðu belirtilmektedir. Yaklaþýk
300.000 çocuk bu ahlâksýz düzende kullanýlmakta, ortalama yaþ ise 13 olarak belirlenmektedir. Fuhuþun bu derece yaygýn olmasý
Hindistan'daki AIDS hastalarýnýn sayýsýný da
hýzla artýrmaktadýr. Hindistan'da resmî kayýtlý
3.5 milyon AIDS hastasý bulunmaktadýr.
Fuhuþ trafiðinde kullanýlan "jogini" genç
kýzlarýn büyük bir bölümü kýrsal kesimlerden
gelmektedir. Toplumun ataerkil yapýsý, dinî
yaptýrýmlar, asýrlardýr süregelen gelenekler bu
uygulamanýn yayýlmasýnýn en önemli nedenidir. Illinois Üniversitesi'nin raporunda çocuk
fuhuþunun "geleneksel, ayinleþtirilmiþ ve
sosyal olarak organize edilmiþ" olduðuna da
dikkat çekilmektedir.
Devadasi 1982 yýlýnda kanunla yasaklanmýþ
ve çocuklarýný tapýnaklara fuhuþ yapmalarý
için gönderen aileler 5 yýldan baþlayan hapis

Hindistan'da bir baþka insanlýk dýþý uygulama da, çeyiz nedeniyle gelin yakma uygulamalarýdýr. Kýz tarafýnýn damadýn ailesine drahoma tarzý bir çeyiz vermesi kökü yýllarca
önceye dayanan bir gelenektir. Ancak evlilik
gerçekleþtikten sonra bile erkek tarafý gelinin
ailesinden ekstra çeyiz bedeli talebinde
bulunabilir ve bu talep karþýlanmazsa erkek
tarafý gelini yakma gibi vahþice bir uygulamaya gidebilir.
Çeyiz nedeni ile gelin yakmalarýnda
kocanýn ailesi tarafýndan hazýrlanan ateþte
gelin yakýlýr, bu durum bir tür onursuzluk
gösterisi þeklinde sunulur. Aslýnda bu uygulama tüketicinin memnuniyetsizliðine kurban
edilen gelinin dramýndan baþka bir þey
deðildir. Son birkaç yýlda, Hindistan
genelinde kayýtlara geçen gelin yakma olaylarýnda çok keskin bir artýþ söz konusudur.
Her gün, hemen hemen her altý saatte bir,
Hindistan'ýn herhangi bir yerinde genç evli bir
kadýn ya canlý canlý yakýlýyor, ya ölünceye
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kadar dayak yiyor ya da intihara sürükleniyordur. Bu gelenek günümüzde bile
Hindistan'ýn kanayan bir yarasý olmaya
devam etmektedir. Kadýnlarýn dinen eksik ve
kusurlu olduklarý þeklindeki batýl düþüncelere
özellikle geri kalmýþ toplumlarda ve çoðunlukla da kýrsal kesimlerde rastlýyoruz.
Uzakdoðuya doðru genel bir göz atalým.
Çinliler kadýný, insan saymazlar, ona ad bile
takmaya lüzûm görmezlerdi. Kadýný isimle

deðil, sayý ile, 1, 2, 3 diye çaðýrýrlardý.
Kadýnlar toplumda "domuz" diye anýlýrdý.
Ýran'da Sâsânî devleti döneminde kadýna
kýymet verilmezdi. Kadýn hiçbir hak ve hukuka sahip deðildi. Kýz kardeþlerle evlenmek
bile normal sayýlýrdý. Hindu inancýndan Thai
kültürüne geçen bir geleneðe göre, âdet
dönemlerinde kadýnlarýn ibadet etmeleri
yasaktýr. Ayný gelenek farklý kýsýtlamalar
içerecek þekilde Uzakdoðu'dan bazý Ortadoðu
dinlerine de geçmiþtir.

'Kýz Bebek' Katliamý
(10.01.2006 Cumhuriyet Gazetesi)
Yapýlan araþtýrmalar Hindistan'da son yirmi yýlda kürtajla alýnan kýz bebek
fetüslerinin sayýsýnýn 10 milyonu bulduðunu gösteriyor. Araþtýrmanýn çarpýcý
bir sonucu, eðitimli kadýnlar arasýnda bunun daha yaygýn oluþu. Ýngiliz týp
dergisi Lancet'ta yayýmlanan ve Hindistan'da yapýlan bir araþtýrmaya göre,
kürtajlar her yýl 500 bin kýz çocuðunun kaybýna yol açýyor.
Hindistan'da kýz bebeklerin kürtajla alýnmasý nedeniyle cinsiyetler arasý
nüfus uçurumu giderek derinleþiyor. Araþtýrma için 1997 yýlýnda Hindistan'da
gerçekleþen 100 bini aþkýn bebek doðumu incelendi ve bir sonraki yýl da bir
milyon aileyi kapsayan ulusal boyutta bir anket düzenlendi. Araþtýrmanýn
çarpýcý bir sonucu, eðitimli kadýnlar arasýnda bunun daha yaygýn oluþu.
Dinsel tercihlerin ise özel bir farklýlýk yaratmadýðý ortaya kondu. Hindistan'da
cinsiyet oranlarýndaki dengesizlik bir süredir biliniyordu. Pek çok ülkede kadýn
sayýsý, erkek sayýsýndan biraz fazla, ancak 2001'de yapýlan farklý araþtýrmalar
Hindistan'da doðan her 1000 erkek çocuða karþý 933 kýz çocuðu olduðunu
gösteriyordu. Hindistan'da yapýlan araþtýrmalar, ilk çocuklar kýzsa erkek
çocuk seçme eðiliminin arttýðýný ortaya koyuyor.
Araþtýrmacýlara göre bu sonuç her yýl 500 bin kýz çocuðun kaybolduðunu
gösteriyor. Ultrasonun yaygýnlaþtýðý son 20 yýl için hesap yapýldýðýnda,
araþtýrmacýlara göre 10 milyon sayýsý hiç de abartýlý deðil. BM'nin Ekim ayýnda yayýmladýðý bir raporda, kýz çocuklarýn öldürülmesi ya da kürtajla aldýrýlmasý yüzünden Hindistan nüfusunda giderek artan cinsiyetler arasý dengesizliðin çok ciddi toplumsal sonuçlar doðurabileceði uyarýsýna yer verilmiþti.
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Özgür Ýrademiz
Gerçekten Özgür mi?
Derleyen: Nelda Bayraktar

2007

yýlýnda, Berlin'de bulunan Bernstein Biliþsel
Nörobilim merkezinde
nörobilimci olarak çalýþan Haynes,
gönüllü denekleri tesadüfî harflerin
anlýk biçimde belirdiði bir ekranýn
önüne oturtarak, sadece içlerinden o
dürtüyü hissettiklerinde sað veya sol
iþaret parmaklarýndan birini kullanarak
önlerindeki düðmeye basmalarýný ve
hangi harf için karar verdiklerini hatýr-

lamalarýný istedi. Deney sýrasýnda
deneklerin sað veya sol iþaret parmaklarýný kullandýklarý anda beyinlerinde
ne çeþit aktiviteler oluþtuðunu gerçek
zamanda ortaya çýkarabilmek için
manyetik görüntüleme cihazý (EMAR)
kullandý. Haynes yaptýðý deneyle ilgili
þunlarý söylüyor: "Bulduðumuz þey bizi
o denli þaþýrttý ki, aklýmýza gelen ilk
düþünce bunun gerçek olup olmadýðýný
kontrol etmemiz gerektiði oldu. Acaba
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doðru bir vargýya mý varmýþtýk. Bu
amaçla daha önce hiçbir çalýþmada
yapmadýðýmýz kadar çok sayýda kontrol
yöntemleri kullandýk.
"Düðmeye basmayla ilgili bilinçli
kararýn gerçek eylemden bir saniye
önce verildiðini gördük ama ekibimiz
beyinde oluþan bir aktivite modelinin
en fazla 7 saniyelik bir sürede kararý
tahmin ettiðini tespit etti. Görünen
oydu ki denekler bir seçim yaptýklarýnda farkýna varmadan çok önce, beyinleri zaten kararý vermiþti."
Biz insanlar, kararlarýmýzý kontrolümüz altýnda yani özgür irademizle
verdiðimizi düþünmekten hoþlanýrýz.
Keza felsefeciler bu kavram üzerinde
yüzyýllarca tartýþmýþlardýr. Ve þimdi de
Haynes ve deneysel çalýþmalar yürüten
diðer bilim adamlarý bizi yeniden
düþünmeye sevk eden bir çalýþmayla
karþýmýza çýkarak bir kararýn bilinçliliðinin kiþinin eylemleri üzerinde hiçbir
etkisinin bulunmadýðý biyokimyasal bir
durum olduðunu iddia ediyorlar. Bu
mantýða göre özgür irademiz aslýnda
sadece bir yanýlsama oluyor. Yani,
Londra Üniversitesinde bir bilim adamý
olarak görev yapan Patrick Haggard'a
göre kararý kendimizin verdiðini
hissediyoruz ama vermiyoruz. Örneðin
bu sabah çay veya kahve içmek istediðinize kendinizin karar verdiðini
düþünüyor olabilirsiniz ama aslýnda bu
kararýnýz siz onun farkýna varmanýzdan
çok önce verilmiþ oluyor.
Haynes'e göre bu oldukça rahatsýz
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edici bir durum: "Çok dürüst konuþacaðým, bu konu beni gerçekten çok zorladý. Neye ne zaman karar verdiðimi
hiç bilmezken iradem için nasýl
"benim" diyebilirim ki?"
DÜÞÜNCE DENEYLERÝ
Felsefeciler beyin taramalarýnýn
özgür iradeyi bu denli kolay biçimde
ortadan kaldýracaðý fikrinden tam tatmin olmuþ deðiller. Bazýlarý bilim
adamlarýnýn deney sonuçlarýný ve
yorumlarýný sorgulamakta ve araþtýrmacýlarýn madara olduklarýnýn yeterince
farkýnda olmadýklarýný iddia etmekteler.
Hele bazýlarý bilim adamlarýný kale bile
almýyorlar. Calgary Üniversitesinde
felsefe profesörü olan Walter Glannon
ise þöyle diyor: "Bilim adamlarý ve
felsefeciler konuþarak birbirlerinin
yanýndan geçip gidiyorlar."
Ancak bunun deðiþmekte olduðunun
da sinyalleri yok deðil elbet.
Pennsylvania Templeton Vakfý tarafýndan teoloji, felsefe ve doðal bilimler
arasýnda bir köprü kurmayý hedefleyen
4.4 milyon dolar bütçeli, 4 yýl sürecek
bir program baþlatýldý. Bazýlarý bu tarz
rafine deneyler sayesinde nörobilim
araþtýrmacýlarýnýn, bilinçli niyetin altýnda yatan fiziki süreçleri ve ondan
hemen önce oluþan beyin aktivitelerini
daha iyi tanýmlayabileceklerine inanýyorlar. Ve eðer kararlarý mükemmel
biçimde tahmin eden þuurdýþý bir beyin
aktivitesi bulunabilirse, bu çalýþma
özgür irade nosyonunu gerçekten çatýrdatabilir. "Þu anda korelâsyonlar kur-
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duðumuz þeyler bir noktada beyin
mekanizmalarý ve davranýþlar arasýndaki geliþigüzel baðlantýlar haline
gelebilir. Ve eðer böyle bir þey gerçekleþirse, felsefecilerin yaptýðý her türlü
özgür irade tanýmýna tehdit oluþturabilir" diyor Glannon.
Beynimizin özgür irade olmaksýzýn
karar verme mekanizmasýný ilk
inceleyen bilim adamý Haynes deðildi.
1980'li yýllarda, Kaliforniya Üniversitesi araþtýrmacýlarýndan Benjamin Libet
de EEG kullanarak deneklerden
üzerinde bir noktanýn gezindiði bir saat
kadranýna bakmalarýný istemiþ, denekler parmaklarýný hareket ettirme
dürtüsü duyduklarýnda bu noktanýn
pozisyonunu hatýrlamalarýný söylemiþti.
Haynes yaptýðý daha kapsamlý bir
deneyde, deneklerden ekranda kendilerine verilen bir dizi rakamdan ikisini
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birbiriyle toplamalarýný veya birbirinden çýkarmalarýný istemiþti.
Rakamlarý toplamaya veya çýkarmaya karar vermek birinci deneye göre
daha gerçekçi bir modeldi. Burada da
yine ayný þey oldu. Yani sonuç
deðiþmedi. Beyin aktiviteleri anýnda
incelendiðinde kiþinin karar vermesinden hemen önce beynin karar verdiði
ortaya çýktý.
ÝRADEM, KENDÝSÝNÝN
NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTIÐINI
VE NE YAPACAÐINA KARAR
VERDÝÐÝNÝ BÝLMEZKEN
NASIL ÖZGÜR OLABÝLÝR?
Libet'in sonuçlarý tartýþmalýydý.
Eleþtirmenler saat kadranýnýn dikkat
daðýtýcý bir obje olduðunu,
bilinçli/þuurlu kararýn ise fazla öznel
olduðunu rapor ettiler.
Nörobilim deneylerinin
genellikle kontrol edilebilir
verileri vardýr. Örneðin
birisine belli bir anda bir
resim gösterir, ondan sonra
da bunun beyinde yarattýðý
reaksiyonu anýnda izleyebilirsiniz. Eðer veri deneðin
parmaðýný bilinçli niyetiyle
hareket ettirmesiyle ilgili
ise, onun zamanlamasýyla
alakalý subjektif karar verirler. Eleþtirmenler Libet'in
þuurlu karar öncesinde
deneðin beyninde tespit
ettiði aktivitelerin o karara
neden olmasý için yeterli
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olmadýðý kanaatine vardýlar. Bu, beynin
karar vermeye ayarlanmýþ olmasýyla
ilgili olabilirdi.
Haynes'in 2008 yýlýnda yaptýðý çalýþma, Libet'in deneyini de modernize
etmiþ oldu. Çünkü Libet'in EEG tekniði
beyin aktivitesinin yalnýzca limitli bir
bölümünü incelerken, Haynes'in
EMAR'ý beynin tamamýný inceleyebiliyordu. Ayrýca Libet'in denekleri tek
bir þey için hareket etmeye karar
verirken, Haynes'in denekleri iki alternatif arasýnda karar vermek zorunda
kalýyorlardý. Ancak eleþtirmenler yine
de açýk aradýlar ve Haynes ve ekibinin
deneklerin sol veya sað iþaret parmaklarýyla düðmeye basmalarýný en iyi ihtimalle %60 oranýnda tahmin edebileceklerini söylediler.
New Hampshire'da bulunan
Dartmouth College'de bir nörobilimci
ve felsefe hocasý olarak görev yapan
Adina Roskies ise bu tespite þöyle bir
ekleme yapýyor: "Bu oran aslýnda
oldukça iyi sayýlabilir ancak yine de
beynin bilinçli farkýndalýktan saniyeler
önce karar verdiðini iddia edebilmek
için yeterli olmayabilir. Bu deneyin
önerdiði tek þey karar verme mekanizmasýný etkileyen bazý fiziksel faktörlerin mevcudiyetidir ki bu hiç de
þaþýrtýcý gelmemelidir. Bilimi bilen
felsefeciler, bu tarz bir çalýþmanýn
özgür iradenin olmamasýna iyi bir delil
olduðunu düþünmüyorlar çünkü onlara
göre bu deneyler karar verme mekanizmasýnýn karikatürleri. Çok basit bir çay
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mý yoksa kahve mi seçimi bile, bir
düðmeye sol veya sað iþaret parmaðýyla basmaya karar vermekten daha karmaþýktýr."
Haynes ise yorumunun arkasýnda
durarak bulgularýný çoðaltýp rafine edecek biçimde iki ayrý çalýþma haline
getirdi. Yaptýðý ilave deneylerde
ekibindeki araþtýrmacýlar, denekler
karar verdikleri anýn bilincinde
olmalarýndan en fazla 4 saniye önce
beynin karar verdiðini tespit ettiler.
Diðer bazý araþtýrmacýlar ise beyni
daha da derinlemesine incelediler.
Bunlardan birisi hem Tel Aviv'de bulunan Týp merkezinde hem de
Kaliforniya Üniversitesinde nörobilimci ve cerrah olarak çalýþan Itzhak Fried
idi. Bu bilim adamý, epilepsi hastasý
olmalarý nedeniyle beyinlerine cerrahi
müdahaleyle elektrodlar yerleþtirilmiþ
olan kiþiler üzerinde çalýþmalar yürüttü.
Tek bir nöronun aktivitesini bile EEG
ve EMAR'dan daha verimli ve daha
kesin biçimde kayýt etme üstünlüðü
saðlayan bu çalýþma bilim adamlarý
açýsýndan hayli önemliydi. Fried'ýn
deneyleri beynin belli bölgelerindeki
nöronlarýn deneðin düðmeye basmak
için bilinçli bir karar vermesinden yaklaþýk bir buçuk saniye önce aktive
olduðunu tespit etti. Araþtýrmacýlar bu
tarz bir deneyle karar verme mekanizmasýný %80 oranýndan fazla bir doðruluk payýyla tahmin edebildiler. Fried:
"Bir noktada daha önceden tespit
edilen/karar verilen þeyler bilince veya
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farkýndalýða sunuluyor" diyor. Buna
göre, özgür irade, karar'a daha sonraki
bir safhada ekleniyor olabilir.
MADDESEL KAZANIMLAR
Felsefeciler ise bu tarz yorumlarýn
altýnda yatan varsayýmlarý sorguluyorlar. "Bu vargýlarýn bazýlarýný
güdümleyen düþünce, özgür iradenin
spiritüel veya ruhu ilgilendiren bir þey
olmasý gerektiðine inanýlmasýdýr" diyor
Florida Üniversitesi felsefe hocalarýndan olan Al Mele. Glannon ise þunu
söylüyor: "Eðer nörobilimciler bilinçdýþý sinirsel bir aktivitenin karar vermeyi güdülediðini bulurlarsa, zihnin
bedenden ayrý olduðunu ileri süren sav
da týpký özgür irade gibi ortadan yok
olur. Özgür iradeyle ilgili bu dualist
kabul, nörobilimciler için çürütülmesi
kolay bir hedef olacaktýr."
Al Mele ise son zamanlarda felsefecilerin çoðunluðunun insanlarýn deterministik bir evrende rasyonel kararlar
alabileceði fikrinden hoþnut olduklarýný
belirtiyor. Onlar determinizm ile özgürlük arasýnda karþýlýklý bir etkileþim
olduðunu karþýt fikirdekilerle münazara
ediyorlar. Hatta bu konuda bazý toplantýlar baþlamýþ durumda. Program
boyunca kendisine bütçe saðlanmýþ
olan Roskies, Washington Üniversitesinde bir nörofizyolog olan ve primat beynindeki karar verme mekanizmasý üzerinde çalýþmalar yapan
Michael Shadlen'in laboratuarýnda
deneyler yapmayý planlýyor.
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Tüm bu
çalýþmalardan
çýkacak
sonuçlar
insanlarýn
davranýþlarýný
etkileyebilir.
2008 yýlýnda
Minnesota
Üniversitesinde
sosyal
Kathleen Vohs
psikolog
olarak çalýþan
Katheen Vohs ve arkadaþý Jonathan
Schooler insanlarýn determinizmin
doðru olduðunu düþünmeye sevk
edildiklerinde nasýl davrandýklarýný
inceleyen bir çalýþmanýn bulgularýný
yayýnladýlar. Yaptýklarý çalýþmada,
deneklerinden iki pasajdan birini okumalarýný istemiþlerdi. Bunlardan birisi
insan davranýþlarýnýn tümüyle çevresel
ve genetik faktörlerden etkilendiðini,
dolayýsýyla
Jonathan Schooler
kontrol
edilemediðini
anlatýyor,
diðeri ise
davranýþlarý
etkileyen faktörler hakkýnda nötr kalýyordu.
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Katýlýmcýlardan daha sonra bilgisayarda bazý matematik problemlerini
çözmeleri istenmiþti. Ama teste baþlamadan hemen önce bilgisayardaki bir
arýzadan dolayý cevaplarý gösterdiði
söylendi. Eðer karþýlarýna böyle bir þey
çýkarsa, katiyetle bakmamalarý gerektiði tembihlendi. Kendilerine böyle bir
deterministik mesaj verilen denekler
testte tersini yapmaya daha fazla meyil
gösterdiler. Vohs ve Schooler bunun
için þöyle bir açýklama getiriyorlar:
"Belki de özgür iradeyi inkar etmek,
nihayetindeki mazereti saðlýyordur."

Haynes'in araþtýrmasý ve
muhtemel uygulamalarý
düþüncelerinde kesinlikle etki
yapmýþtýr. Çünkü bir konferans
için yaptýðý bir yolculuðu
anlatýrken þunlarý söylüyor:
"Aniden deterministik evrenin
tümüyle yani benim oradaki
yerimle ve her birimizin farklý
noktalarda özgür irademizle
verdiðimizi düþündüðümüz
kararlarla ilgili büyük bir vizyon belirdi önümde ama bunu
uzun süre devam ettiremedim."
Al Mele ise diðer felsefecilerin nörobilimcilerin bulgularýna daha da ýsýnacaklarýný söylüyor. Ve felsefe söz
konusu olduðunda ise bilim
adamlarýnýn duruþlarýný biraz daha
yumuþatabileceklerini de ilave ediyor.
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KARAR VERME
MEKANÝZMASINI ETKÝLEYEN
FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝN
OLMASI BÝZÝ
ÞAÞIRTMAMALIDIR
Nörobilimcilerin görevi elbette her
þeyin daha önceden kaderi biçimde
kararlaþtýrýldýðýný veya fiziksel kanunlar tarafýndan belirlendiðini ispat
etmek deðildir. Nörobilimden çýkan
sonuçlar bu tartýþmayý olumlu biçimde
sonuçlandýrmaktan ziyade eylemlerimizin/davranýþlarýmýzýn olasýlýðý üzerinde
daha fazla durabilirler.
Özgür irade tartýþmalarý felsefeciler
içinde bile farklý fikirlerin çatýþmasýna
yol açmaktadýr. Þöyle ki bazýlarý
konuyu kozmik açýdan inceleyerek
kararlarýmýzýn ruhumuz tarafýndan verildiðini söylemektedirler. Roskies'e
göre bunlarýn hepsinin cevabýný verecek olan nörobilimdir. Çünkü bu bilim
dalý daha derin, daha anlamlý açýklamalar getirebilir.
"Özgür iradeyi ortadan kaldýrmanýn
sonuçlarýný tahmin etmek zordur.
Biyolojik determinizm bunun bir
savunmasý olamaz. Çünkü insanlar
eylemlerinden sorumlu olmalýdýrlar"
diyor nörobilim dalýnda önemli uzmanlardan biri olan Nicholas Mackintosh.
Görünen o ki, bu tartýþma hala belli
bir sonuca varmýþ deðil ve tartýþýlmaya
devam edecek.
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Ýnancýn Yeniden Ayarlanmasý
Canlý Kryon Celsesi,
18 Aðustos 2013 Lynchburg
Lee Carroll kanallýðý ile verilmiþtir.
Çeviren: Necati Tarýman

S

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Partnerim kenara çekiliyor.
Onun da söylediði gibi, bunu görebilenler var. Aslýnda bir insanýn çok
boyutlu özellikleri görebilmesi özel bir
yetenek deðildir. Bu sezgisel olarak
insanda vardýr ve bu yeteneði gözardý
etmek, derinlerde saklamak konusunda
kendilerini eðitmiþ olan insanlar dýþýnda kalanlar bu yeteneði kullanabilirler.

Þu anda partnerimin özü kenara çekildi
ama odadan dýþarý çýkmadý, baþka yere
gitmedi. Bu bir devralma olayý deðildir.
Celsede medyumluk yapmak takdir ve
farkýndalýðýn ortaklýðý ile biraraya
gelen dünyevi bedenin yüksek benlik
ile birleþmesinin onurlandýrýlmasýdýr.
Ýþlerin bu þekilde yürümesi gerekmektedir çünkü böylece sizin akýllý vücudunuz olan içselliðiniz ile dünyevi
bedeniniz, bir dil aracýlýðý ile aklýnýzla
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olursunuz. Þimdi
partnerim kenara
çekilip izlemeye
baþladýktan sonra
gelen her þey
gerçek zamanlý
olarak tercüme
edilmektedir.

Lee Carroll

iþbirliði içine girmektedir ve çok
boyutlu kavramlar doðrusal þekilde tercüme edilmektedir.
Partnerim bir mühendistir ve yapbozlarý ve devreleri sever. Bu bir hata
deðildir çünkü kendi ruhsal parçasý ile
ilgili tüm sorunlarý düzeltme zamaný
geldiðinde ve epifizden geçerek gelen
ruhsal kavramlarý tercüme edebilecek
yere geldiðinde bildiði þeye döndü.
Yapýlandýrýlmasý gereken þeyi yapýlandýrdý ve kendisinin yarattýðý ve
Tanrý'nýn kuantum durumunu doðrusallaþtýracak olan sistem içinde hareket
etti. Bunun alýþtýrmasýný yaptý. O baþka
bir dildir, çünkü biz böyle konuþmayýz.
Yazdýðýnýz zaman iþler farklý olur
çünkü kavram olarak gelen þeyleri
yazabilir ve bunu kaðýda geçirmek için
gerektiði kadar zaman kullanabilirsiniz.
Ancak, düþüncelerin gelmesiyle
beraber ayný anda onlarý farklý dilde
konuþtuðunuzda, o zaman çevirmen

Konumuz inancýn
yeniden ayarlanmasýdýr. Bugün
inanç sistemleri
hakkýnda konuþacaðýz ama yeniden ayarlanacak olanlar
inanç sistemleri deðildir. Sevgili varlýklar, yeniden ayarlanacak olan dindar
olanlarýn veya olmayanlarýn veya belirli gruplara ait olanlarýn veya olmayanlarýn doktrinleri deðildir. Olacak olan
þey baþka bir þeyle ilgili inançtýr ve bu
daha dramatiktir. Tüm bunlar bizim
normal olarak nitelendirdiðimiz
deðiþimin parçasýdýr. Þimdi size dün
getirmiþ olduðumuz mesaja çok benzer
olan bir mesaj vermek istiyoruz ve
sizin daha iyi anlayabilmeniz için bunu
kýsa ve öz olarak vereceðiz.
Bazý açýklamalarla baþlayacaðýz.
Sizinle bir gerçeði paylaþmak istiyorum. Kayýtlý (yazýlý) tarih öncesindeki
en eski günlerde insanlarýn Tanrý ile
ilgili en sezgisel düþüncesi neydi? O
insanlar ne düþündüler ve ne yaptýlar?
Ýnsanlar her þey için bir yapý oluþtururlar, çünkü bu iþleri kolaylaþtýrýr. Ve
bir kutudan diðerine geçebilmek için
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insanlarýn yaratacaklarý yapýlar hakkýnda herhangi bir yargýlama olmaz.
Ýnsanlar hiyerarþi oluþturmayý severler
çünkü insanlar zaten bu þekilde yaþarlar ve bilinçleri de bu yönde
geliþmiþtir. Buraya kadar her þey normal öyleyse. Þu anda gezegendeki
insanlarýn yaklaþýk %80-85'i ölümden
sonra hayata inanmaktadýr. Dünyadaki
tüm dinler, %99'undan fazlasý, tek tanrýlý dinlerdir. Bu durumda insanlar
arasýnda Tanrý'ya ait olduklarý konusunda geniþ bir görüþ birliði olduðunu
söyleyebiliriz. Ancak, o tek Tanrý ile
ilgili olarak kendi aralarýnda çok geniþ
ayrýlýklar vardýr ve buradan farklý
inançlar geliþtirilmiþtir. Bu sizleri
ilginç noktalara getirmiþtir. Biz bunun
hakkýnda konuþacaðýz çünkü her þey
göründüðü gibi deðildir.
Hinduizme inananlar gezegendeki en
eski dinin kendi dinleri olduðunu iddia
ederler. Bu aslýnda doðru deðildir ama
þimdilik bunun doðru olduðunu varsayalým çünkü baþka bir iddiayý inanýlýr
þekilde ortaya atmak için baþka þeyleri
açýklamak gerekmektedir ve bu açýklamalar için kanýt yoktur ve dolayýsýyla
bu iddianýn doðru olduðunu varsaymak
ve Hinduizme inananlarýn söylediklerini kabul etmek daha kolaydýr. Eðer
Hinduizm dinine bakarsanýz biraz kafa
karýþýklýðý yaþamak mümkündür çünkü
bu dinde pek çok ilâh varmýþ gibi
görünmektedir. Aslýnda Hinduizmde
çok ilâh yoktur ve tek Tanrýlý bir dindir
ama o tek Tanrý'nýn pek çok yüzü
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vardýr. Hindular tek bir Tanrýnýn enerjilerini kompartýmanlara ayýrmýþlar ve
bunlarý ayrý ilâhlar olarak kabul
etmiþlerdir çünkü bu onlara birçok
bakýmdan yardýmcý olmaktadýr. Eðer
modern dindar liderlerin bazýlarýna ve
onlarýn takipçilerine bakarsanýz, onlarýn
biblolarý, melekleri ve hattâ azizleri
olduðunu ve bunlarýn arabalarýnýn
içinde sallanmakta olduðunu görebilirsiniz ama bunlar ilâhlar deðildir.
Bunlar insanlarýn kendi güvenliklerini,
yapýlarýný ve inançlarýný biraraya
getirmek için kullandýklarý þeyin
parçalarýdýr. Size Tanrý'nýn bunlarla
ilgili tavrýný söylemek istiyorum ve
celseye de böyle baþlayacaðým.
Þimdi bir hususu bir kez daha
söyleyeceðim ve bunu hatýrlamanýzý,
hem de her þeyden daha fazla hatýrlamanýzý istiyorum.

Þu beyandaki (Sizlerin
içinizdeki Tanrý'yý nasýl ve hangi
yoldan bulduðunuz hiç umurumuzda deðil!) sevgiyi, güzelliði
ve þefkati hissetmenizi istiyoruz.
Sizin kesinlikle ölçemeyeceðiniz
bir Tanrý aklý vardýr çünkü o
insanýn aklý deðildir. O bir yapý
deðildir. O saf þefkat, yaþam ve
sevgidir ve sizin galaksilerinizin
ve diðerlerinin merkezinden
akmaktadýr.
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Ve bunlarýn hepsi birbirleriyle
esrarengiz bir þekilde baðlantýlýdýr ve
Yaratýcý da bu þekilde yaratmaktadýr.

Bu baðlamda Tanrý yargýlamaz, öfkelenmez, hattâ beklentileri bile yoktur. O sadece sever.
Ýþte sizin içinizdeki budur.
Tanrý'yý herhangi bir þekilde,
herhangi bir örgüt içinde, herhangi bir doktrin aracýlýðý ile
bulabilen ve kim olduðu ile ilgili
gerçeðe yaklaþabilen, þarkýlarý
istediði þekilde söyleyebilen ve
þarký söylerken Tanrý sevgisinin
sevincini yüreðinde hissedebilen
insan kutsanmýþtýr, çünkü Tanrý
oradadýr.
Bunun kanýtý olarak sizi gezegen
üzerindeki her bir örgüt içinde gerçekleþen þifa olaylarýnýn olmadýðýný ispata
davet ediyorum. Ýnsanlar çekirdeðe
yöneldiklerinde gerçekleþen süreç
özdeþtir ve doktrin deðil inanç direksiyonu ele alýr ve þifa gerçekleþir. Bu
havralarda, camilerde, tapýnaklarda,
kiliselerde gerçekleþir ve þifa ortaya
çýkar. Gerçek budur.
Bu gerçekten yola çýkýp Dünya
üzerindeki orijinal örgütlerin inanç sistemlerine göz atarsanýz, her þeyden
önce sezgisel düþüncelerin gelmiþ
olduðunu görürsünüz. Hinduizmde ve
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Budizmde her þeyin teke indirgendiðini, tek Tanrý olduðunu, geçmiþ yaþamlar fikrinin varlýðýný, pek çok yaþamda
bilgi birikimi olduðunu, karma ve yükselme fikrini bulursunuz. Bunlarýn
hepsi orijinal düþüncelerdir. Sizlerin
bunu hatýrlamanýzý istiyorum çünkü her
þey böyle baþladý. Bu baþlangýçtan
sonra yayýldý ve yaygýnlaþtý. Aslýnda
çok ilginç olan baþka bir husus daha
vardýr ve dünyada bulunmuþ olan üstatlara, örneðin Ýsa'ya, bakarsanýz, Ýsa'nýn
bugün geçerli olan doktrini yazmadýðýný, o doktrinin ondan sonra
takipçileri tarafýndan yazýlmýþ
olduðunu görürsünüz. Ýsa'nýn takipçileri arasýnda onun kim olduðu, ne
demek istediði, ne yapmýþ olduðu ve
takipçilerin neler yapmasý gerektiði
konusunda ciddi görüþ ayrýlýklarýn
ortaya çýkmýþ olduðunu biliyor
musunuz? Her þey öyle apaçýk filan
deðildi o zamanlar. Ýsa'nýn tek yaptýðý
aslýnda her eylemi ve her sözü ile sizlerin olabileceðiniz kiþiyi göstermekti.
O sizin, aynen onun gibi, Tanrý'nýn
oðullarý olduðunuzu söylemiþti, bu
konuda haklýydý ve çok sevilmiþti.
Muhammed'in yaratmýþ olduðu
etkinin farkýnda mýsýnýz? Onun da doktrinini yazmamýþ olduðunu biliyor
muydunuz? O doktrin de onun takipçileri tarafýndan yazýlmýþtý.
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Hem Ýsa'nýn, hem de
Muhammed'in dünya üzerinde
birer milyardan fazla takipçisi
olduðunun, her ikisine de baðlý
olanlarýn esas itibarý ile farklý
kültürlere ait olduklarýnýn
farkýnda mýsýnýz? Her ikisinin
de Ýbrahim'in soyundan geldiðini biliyor muydunuz? Her
ikisinin çok sevildiklerini ve
buraya örnek olmak üzere
geldiklerini biliyor musunuz?
Muhammed'in geliþ amacý birlik
oluþturmaktý. O maðarada o
Melekle konuþtu, melek ona
gerekli talimatlarý verdi,
Muhammed o talimatlarý eksiksiz ve doðru olarak yerine getirdi ve bu nedenle de dünyayý ve
Arap âlemini deðiþtirdi. Ýnsanlar onu bunun için seviyorlar
ama o doktrinini yazmadý.
Ýnsanlarýn baþka bir insan içinde
Tanrý'nýn üstatlýðýný gördüklerinde neler
yaptýklarýný görmek aslýnda çok
ilginçtir. Bu durumda insanlar dizleri
üstüne çökerler ve onun öðrettiklerini
bir kenara býrakýp o kiþinin þahsýna
tapýnmaya baþlarlar. Ama iþte bu tüm
dünya üzerinde sizin kendinizi içine
koymayý tercih ettiðiniz kutudur. Ýnsanlarýn inanç olarak kendileri için seçtiklerine ve bunlar arasýndaki o muazzam
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farklara bakarsanýz, inanç ile ilgili
ciddi deðiþiklikler olacaðýný
görürsünüz. Ýnanç derken doktrinler ve
peygamberler kastedilmemektedir.
Deðiþecek olan inanç insanlarýn
þefkatli hoþgörü eyleminde birleþmesi
ile ilgilidir.
Size bir örnek vermek istiyorum.
Eðer þimdi Orta Doðuya bakarsanýz,
peygamberlerin olacaðýný söyledikleri
þeylerin olmadýðýný görürsünüz çünkü
oraya baktýðýnýzda savaþ görürsünüz,
ölüm görürsünüz, ýstýrap ve üzüntü
görürsünüz. Bunlar uygun gibi görünmemektedir ve üstelik bunlar Ýsrail'de
meydana gelmemektedir. Oysa
peygamberler bunlarýn orada olacaðýný
söylemiþlerdi. Bunlar Mýsýr'da ve
Suriye'de meydana gelmektedir ve
aslýnda henüz baþlangýç aþamasýndadýr.
Bunlar pek anlamlý gibi görünmemektedir. Ýsterseniz size oralarda nelerin
olmakta ve nelerin olmamakta
olduðunu söyleyeyim. Bu çok ilginçtir
ve bizim tartýþmakta olduðumuz
deðiþimleri göstermektedir. Ýsrailliler
ve Araplar hiçbir þekilde geçinemiyorlar. Bunun nedeni olarak doktrinlerinin
çok farklý olduðunu ileri sürebilirdiniz
ama aslýnda durum hiç de böyle
deðildir. Belki de soylarý farklýdýr diye
düþünebilirsiniz ama bu da doðru
deðildir. Bir Arap yabancý bir ülkeye
gittiðinde kendisi için uygun bir yemek
olarak Koþer (yahudi) mutfaðý olan bir
lokantayý tercih ettiðini biliyor muydunuz? Bunun nedeni orada ayný kural-
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larýn geçerli olmasýdýr. Soy aynýdýr ama
yine de birbirlerinden nefret ediyorlar.
Bu benim deyimimle eski karmik
dünyanýn katalizörüydü. Savaþ burada
olacaktý. Mahþer burada baþlayacaktý
ve Harem-i Þerif'te tüm tepelerden kan
ýrmaklarý akacaktý ama bunlar olmayacak. Muhammed bildiðiniz gibi oradan
Miraç için göðe yükseldi. Burasý
Yahudiler tarafýndan kutsal kabul edilir
çünkü Ýbrahim tam burada oðlu Ýshak'ý
neredeyse kurban ediyordu. Burasý
Hristiyanlar tarafýndan kutsal olarak
kabul edilir çünkü Ýsa buralarda dolaþtý.
Ayný yerin herkes için kutsal olmasý
çok ilginç deðil mi? Neden bu kadar
çok nefret var? Eðer doðruyu öðrenmek istiyorsanýz, bunlarýn ne doktrin
ile, ne de din ile ilgisi olmadýðýný bilmeniz gerekir. Buradaki mesele tarihtir.
Buradaki çatlak ve ayrýlýk tarih tarafýndan yaratýlmýþtýr. Onlar birbirlerini hiç
sevmezler çünkü biri diðerine bir yerde
bir þeyler yapmýþtýr, biri bazý topraklarý
sahiplenmiþtir, diðeri onlarý istemektedir. Peki, bundan sonra ne olacak? Kim
neyi hak etmektedir ve kim neye lâyýk
deðildir veya hak etmemektedir? Tarih!
Sevgili varlýklar, ya size tüm bunlarýn
yakýnda deðiþeceðini söyleseydim ne
derdiniz? Ancak, benim için yakýnda
olan sizin açýnýzdan o kadar yakýn
olmayabilir. Size bununla ilgili bazý
þeyler söylememe izin verin. Bazýlarý
bunun politika ve nefret ile o kadar
dolu olduðu, o kadar eski ve o kadar
bölücü mahiyette olduðu için asla
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deðiþemeyeceðini ve asla bir çözüm
bulunamayacaðýný söyleyecektir.
Bunlar söylendiðinde ben sizlere bakacaðým ve "Gerçekten de öyle mi dersiniz?" diyeceðim. Size þimdi duymanýz gereken bir þeyi sunacaðým.
Amerikalý olarak Japonya hakkýnda ne
düþünüyorsunuz? Ve Japonlar sizin
hakkýnýzda ne düþünüyor? Birbirinize
neler yapmýþtýnýz? Oysa bugün çok iyi
dostsunuz ve cevap da buradadýr.
Bugün ülkelerindeki nükleer bomba
patlamasý ve ardýndan gelen nükleer
felâketi yaþayan ama ölmeyip yaþamaya devam ettikleri için hatýrlayan
Japonlar vardýr. Ülkelerine yapýlan
saldýrýyý yaþamýþ, atlatmýþ ve bugün
hâlâ hayatta olduðu için olaylarý hatýrlayan Amerikalýlar var. Pasifikteki
adalarda savaþýn neden olduðu dehþeti
yaþamýþ, atlatmýþ ve yaþamaya devam
ettiði için hatýrlayan insanlar var ama
þimdi artýk Japonlar ve Amerikalýlar
çok iyi dostlar. Bu nasýl oldu peki? Bir
nesil boyunca devam eden ve sonuç
veren bir iyileþme süreci yaþandý ve
yaralar kapandý. Bilinç bunun olmasýna
izin verdi çünkü bilinç kin tutmaz.Ve
siz de yola devam ettiniz. Þu anda
Almanya'da pek çok Yahudi var ve
oradaki yaþamdan memnunlar. Onlarýn
anne ve babalarý orada yaþamýþtý. Sizce
bu insanlarýn o ülke hakkýnda ne düþünüyorlar? Sizce Avrupa'nýn geri kalaný
Almanlar hakkýnda ne düþünüyor?
Ýyice bakýn oraya. Almanya bugün
Avrupa Birliði içindeki en güçlü ülke
ve diðerleriyle çok iyi dostluk iliþkileri
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var. Þimdi siz, "Bu nasýl olabildi
acaba?" diye soracaksýnýz. Bu gerçekten de oldu ve üstelik olmasý için
sadece bir nesil geçmesi gerekti.
Þimdi Orta Doðu'ya gidelim. Nereye
varmak istediðimi anlayabiliyor
musunuz?

Orta Doðu'daki 30 yaþýn altýndaki insanlarýn ait olduðu nesilde ayný ortak noktayý görebiliyoruz. Kapaðýn altýnda yepyeni
bir bilincin oluþmakta
olduðunu, liderlerin hiçbirinden
bununla ilgili herhangi bir þey
duymayacaðýnýzý söylüyorum
çünkü o liderler ihtiyarlardýr ve
facebook sayfalarý da yoktur.
Ýsrailliler Filistinliler ve Ýranlýlar ile görüþüyorlar ve hepsi
de kontrolu ele aldýklarýnda
savaþ olmasýna asla izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Bu
insanlar iyi þeyler istedikleri
üzerinde fikir birliðine varýyorlar. Görevini iyi yerine getiren
hastaneler, çalýþan sigortalar,
iyi yaþayan insanlarýn sahip
olduklarý þeyleri, çok iyi saðlýk
tesisleri, okullar, bolluk, iyi yiyecek ve dostluk istiyorlar. Ýstedikleri son þeyin imha ve tahrip
olduðu üzerinde anlaþýyorlar.
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Ben de size bunun bir inanç
deðiþimi olduðunu söylüyorum.
Ýranlýlarýn Ýsrail'i ziyaret edip iyi
vakit geçirdiklerini ve Ýsraillilerin de
Ýran'ý ziyaret edip iyi vakit geçirdiklerini hayal edebiliyor musunuz? Hiçbir
kýsýtlamaya tabi olmadan çalýþan bir
havaalaný ve komþularý ile serbest
sýnýrlarý olan baðýmsýz bir Filistin
devletini hayal edebiliyor musunuz?
Size bunlarýn olacaðýný ve bunu
gördüðümü söylüyorum. Bunun olmasý
belki iki nesil alacak ama olmasý için
alttan alta çalýþmalar baþladý. Ýþte bu
imha ve nükleer savaþ, nefret ve
soykýrým tetiklemesini içeren eski enerji ile 2013 yýlýnda baþlayan ve gezegeni
barýþa doðru götürmekte olan yeni
enerji arasýndaki farktýr. Ancak bu aðýr
hareket eden bir süreçtir.

Sosyal að bu sürecin anahtarý
olacaktýr ve bunu size daha
önceden söylemiþtik. Size ayrýca
kültürel mahiyette baþka bir
devrim olacaðýný söylemiþtik.
Bu halen oluþum halindedir ve
söz konusu olan ülke Ýran'dýr.
Ýran'daki olay Suriye'de olana
benzemeyebilir, Ýran'da iþler
daha kolay ve hattâ daha hýzlý
bile geliþebilir. Bilinç iþte böyle
bir þeydir.

46
Hoþgörüsüzlükte belirli bir kýrýlma
noktasýna varana kadar gider ve sonra
ani kýrýlma olur. Bir Suriyeliye neden
bu olanlardan hoþlanmadýðýný sorun
bakalým. Bir Mýsýrlýya neden bu kadar
yýl sonra bu iþlerin olduðunu sorun.
Siyaset kafa karýþtýrýcýdýr. Siyaset artýk
sadece siyah ve beyazdan oluþmuyor.
Çünkü þimdiye kadar ortada pek
görünmeyen "dürüstlük faktörü katma"
özelliði ortaya çýkýyor. Dürüstlük ve
hükümeti yan yana düþünmeye çalýþýn.
Dürüstlük ve siyaseti yan yana hayal
etmeye çalýþýn. Ýþlerin siyaseten uygun
olduðu için deðil, þefkatten dolayý
yapýlmasýný hayal edin. Bu inançta
deðiþimdir.
Katolik kilisesi muazzam bir örgüttür.
2012 yýlýnda size bir Papayý kaybedeceðinizi söylemiþtik. Bunun olacaðýný
söylemiþtik ve oldu ama sizin hiç beklemediðiniz bir þekilde oldu. Ýnançta
deðiþim baþlamaktadýr ve bu illâ doktrin düzeyinde olmayacaktýr. Ýnanç
bundan önce hoþgörü gösterilmeyen
þeylere tolerans gösterilmesiyle ortaya
çýkacaktýr. Yeni Papanýn söylediklerine
bir bakýn. Bir Papanýn aðzýndan bu sözlerin duyulacaðý kimin aklýna gelirdi?
Kutsal deniz görmeye baþlýyor (Holy
Sea ve see). Papalýk tahtýnda oturur ve
papalýk kurumunun baðýþladýðý yetkiyle
iþini yaparken kilisenin þimdiye dek
hiç olmadýðý þekilde þefkat ile nasýl
deðiþtirilebileceði hakkýnda Tanrý'dan
mesajlar aldýðýný söylerse hiç þaþýr-
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mayýn. Bu kentin sokaklarýnda
karþýlaþabileceðiniz köktendinci kurtarýcýsýný sevmektedir ve onun içinde
Tanrý sevgisini hissedebilirsiniz. Sizin
yaratýcý olduðunu bildiðinizin yanýnda
olduðunuz ve bunu paylaþtýðýnýz zaman
hissettiðiniz ayný Tanrý sevgisidir bu
sevgili varlýklar.
Monoteist dinde Tanrý'nýn yaþam
aðacý olarak görüleceði ve kabul edileceði bir zaman gelmektedir. Bu aðacýn
büyük ve çok güzel bir gövdesi vardýr
ve topraðýn derinliklerine giden kökleri
de tüm dünyayý kaplamaktadýr.
Yukarýdaki dallar ise pek çok kültürü
ve pek çok yüzü kapsamaktadýr. O dallar arasýnda Hindular, Budistler,
Katolikler, Yahudiler ile birlikte köktendinci Hýristiyanlar ve pek çok diðerleri ve belki de adýný hiç duymadýk-

Resim: Hayat Aðacý, Santi Miller
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larýnýz bulunmaktadýr ve hepsi de
aðacýn gövdesinin çekirdek olduðu, her
bir insanýn kendi yolunda yürüme ve
Tanrý'yý kendi yöntemiyle sevme hakký
olduðu konusunda mutabakata varmýþlardýr. Bu o dallarý ve onlarýn varlýðýný deðiþtirmez ama dallarýn gövde
hakkýnda hissettiklerini deðiþtirir.
Burada söz konusu olan þey bu gezegende yer alacak olan þefkatli eylemdir
ve insanlar bu dönemde insanlýðýn
geri kalan kýsmýna bakacak ve "Sizin
yolunuz bizim yolumuz deðil ama biz
sizinle yan yana yaþamaya devam
edecek ve sizlerin de bizim parçasý
olduðumuz büyük gövdenin bir parçasý
olduðunuzu dikkate alacaðýz." diyeceklerdir. Ýþte bu bir inanç deðiþimi,
önyargýlarýn bir yumuþamasý ve kendi
doktrininin tek yol olduðu inancýndan
vazgeçilmesi ve insanlarýn kendi doktrinlerini kendilerine uygun gelecek
þekilde seçtiklerinin anlaþýlmasý ve
herkesin istediði þekilde ibadet edebileceði ama yine de o büyük gövdenin bir
parçasý olduðunun kabulüdür. Þimdi
bazýlarý doktrinlerinin bugünkü haliyle
bu þekilde yaþamanýn mümkün
olmadýðýný iddia edeceklerdir. Hattâ
birçok doktrin bunu açýkça ve yanlýþ
anlaþýlmayacak þekilde ifade etmektedir ve "Þunu veya bunu yapmazsan
veya bu þekilde yapmazsan asla cennete gidemezsin" demektedir.

47

Bazýlarý þimdi "Doktrinlerin
deðiþmesi gerek" diyeceklerdir.
Ama biz de doktrinlerin deðiþmesine gerek yoktur diyoruz.
Doktrinler yerlerinde kalabilirler ama yumuþayabilirler.
Japonlar hakkýnda nasýl
düþünüyorsunuz? Bir Yahudiye
Almanlar hakkýnda ne
düþündüðünü sorup cevabýný
aldýðýmda bu tarihin deðiþtiðini
mi yoksa insanlarýn
düþüncesinin deðiþtiðini mi
göstermektedir? Ve aynen bu
þekilde bir gün gelecek ve ben
doktrinlere bakacak ve
"Doktrinler mi deðiþti yoksa siz
mi deðiþtiniz?" diye soracaðým.
Ýþte bu inançtaki deðiþimidir.
Bu mesajý sevgiyle veriyoruz ve herhangi bir yerdeki herhangi bir inancý
asla gücendirmek veya incitmek
istemiyoruz çünkü O'nu nasýl bulduðunuz aslýnda Tanrý'nýn hiç umurunda deðildir. Sizin her birinizin içinde
Tanrý'nýn bir parçasý var ve her bir
insan doðumundan itibaren o parçayý
aramaktadýr. Bazýlarýnýz o parçanýn
orada olmadýðýna karar verdiler ve
yaþamlarýný bu yönde geçiriyorlar.
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Ýnsanlýðýn %80'i O'nun kesinlikle orada olduðuna karar
verdikleri için Tanrý'yý bulmak
amacýyla kurmak istedikleri
kutularla ilgili bir seçim yapmýþlardýr. Onlar herhangi bir
doktrine ihtiyaç olmadýðýna
karar vermiþlerdir. Dünyanýn
her tarafýnda milyonlarca yaþlý
ruh var ve bunlar herhangi bir
örgüte üye olmaya, herhangi bir
lideri takip etmeye gerek olmaksýzýn ayný þeye inanmaktadýrlar.
Bu kuantum durumdur. Yaþlý ruh
iþte budur. Her þeyin nasýl
deðiþmekte olduðu artýk görebiliyor musunuz?
Yeni çað için size vereceðim talimatlarý þu þekilde sýralayabilirim:
* Ben sizlerin rahatlamanýzý istiyorum.
* Ben sizin namaz seccadeleri üstündeki insanlarý da iþin içine sokmanýzý
istiyorum.
* Ben sizin onlarý yanýnýzdaki insaný
sevdiðiniz kadar sevmenizi istiyorum.
* Ben sizin Katolik kilisesine mensup
olan insaný da yanýnýzda oturan insaný
sevdiðiniz kadar sevmenizi istiyorum.
* Ben sizin köktendinci Hrýstiyaný
yanýnýzda oturaný sevdiðiniz kadar
sevmenizi istiyorum.
Bunu yapabildiðiniz zaman onlara
neler olduðunu gözleyin.

Yaþlý ruh, top sizin sahanýzdadýr, onlarýn sahasýnda deðil.
Bunlarý yapabildiðiniz zaman
enerjide bunun karþýlýðýný göreceksiniz. Bu nefretin silâhlarýný
elinden alacaktýr. Onlar size
bakacaklar, sizde Tanrý'yý görecekler ve "Bana bunun olamayacaðý söylenmiþ olmasýna raðmen bu nasýl oluyor? En iyisi
kendimi biraz rahatlatayým."
diyeceklerdir. Ve sizler bunu
göreceksiniz.
O insanlar o zaman hâlâ Müslüman
veya köktendinci veya Katolik veya
Yahudi veya Budist olacaklardýr ama
birbirlerinde Tanrý'yý göreceklerdir.
Bunun gerçekten olacaðýný bildiðimi
size nasýl anlatabilirim acaba?
En iyisi size gerçeði söyleyeyim:
Ben bunu biliyorum çünkü
Pleiadeslilerde de ayný þeyler olmuþtu.
Bunlar olmadan uygarlýðý oluþturup
sürdürebileceðinizi gerçekten düþünüyor musunuz? Pleiadesliler sorunu
çözdüler. Eðer onlara bugün sorsanýz,
size Yaratýcýnýn tekliðinin þefkati içinde
birleþtiklerini söylerlerdi. Ýþte bu olabilecek olanýn dersidir. Öyleyse þimdi
gidip bunun olmasýný saðlayýn.
Ve öyledir.
Kryon
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