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Sevgili Dostlar
Neden Bizleri Sevgisinden Vareden’i hayatýmýzýn her alanýna
kabul etmiyor, yapacaðýmýz her iþte, alacaðýmýz her nefeste varlýðýný
duyumsamak için O’nu içimize davet edemiyoruz? Kendi dýþýmýzda
nedenler arka arkaya sýralayabiliriz ve kendi dýþýmýzda bunun sorumlularýný bir bir iþaret edebiliriz. Býrakabilsek onlarý bir yana,
þöyle bir düþünebilsek, Yaradan’ýn hiçbir dinle, görüþle, öðretiyle
sýnýrlandýrýlamayacaðýný, O’nu bilmenin yolunun da yalnýzca dinlerden, öðretilerden ibaret olmadýðýný farkderiz. Dünyanýn þu anda
içinde yaþadýðý gerçeklerin O’nun bizden yine kendimiz için istediklerine hiç uymadýðýný, varolmak ve ayakta kalabilmek için bu
düzenin kurallarýna uymak gerektiðini düþünebiliriz ve hayatta kalabilmek için sonuna kadar gidenlere hak verbiliriz hep birlikte. Ama
yine de tâ içimizden biliriz bunun böyle olmadýðýný. Sakýn hayatýn
gerçekleri denilen þeyler nefsimizin sýmsýký baðlandýklarý olmasýn ya
da reklâmlarla, her türlü neþriyatla olmazsa olmaz diye baþýmýza
kakýlan þeyler olmasýn... Çok gerekli olanlarýn dýþýnda, geleceðimizi
ipotek altýna alan tüm beklenti ve isteklerimizden, ki eðer izin
verirsek hiçbir zaman bitmezler, ya da çok gerekli imiþ, baþka yolu
yokmuþ gibi bize sürekli telkinleri yapýlan ve ihtiyaçmýþ gibi gösterilen tüm o þeylerden kendimizi soyutlayabilsek biraz olsun, O’nun
yumuþak, sakin, çocuksu neþeli, koruyucu, affedici ve merhametli
enerjisi yavaþ yavaþ rahatsýz etmeden iner hayatýmýza. O zaman
farký görürüz, deðerli olduðumuzu, sevildiðimizi hissederiz. Aslýnda
her zaman ilgiyle bizi gözlediðini, O’nun gönlümüzde yer istediðini
anlayabiliriz. Deneyelim, korkmadan, güvenle O’na el verelim.
Yanlýþ yaptýðýmýz ya da gergin olduðumuz, O’nun en istemediði þeyleri yaptýðýmýz zamanlarda, yani aslýnda O’na en çok ihtiyacýmýz
olduðu zamanlarda en büyük yanýlgýmýz O’nun bizi kötü
gördüðüdür. O bizi bilir; üstünlüklerimiz ve zayýflýklarýmýzla bizi
varetmiþ olan O’dur. O bizim bütün düþmanlarýmýzý da bilir ve biz
kendimiz o yolu seçmemiþsek onlarýn elinde oyuncak etmez kimseyi.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Ýþiniz
yasak getirmek
deðil, özgürlüðü
öðretmektir.
Yasaklarýn
çok olduðu yerde
suçlarýn ve
suçlularýn da çok
olacaðý kesindir.
Bizim Celselerimiz

Geri Tepen
Yasaklar

Dr. Refet Kayserilioðlu
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Yasaklar, baskýlar, zorlamalar insanlarý bir süre susturur ve sindirir. Zamanla
ufaktan baþlayan baþ kaldýrmalar gittikçe büyür. Ters
bir dalga halinde baský
yapanlara doðru yönelir.
Yani yasaklar bazen geri
teper. Yasak koyaný, ezeni,
zûlmedeni ezecek bir akým
haline dönüþür.
Çocuklarýna her þeyi
yasaklayan, yasakla onlarý
düzelteceklerini sanan
ebeveynler vardýr. Çocuðun
sokaða çýkmasý yasaktýr.
Fazla oynamasý yasaktýr.
Gürültü etmesi yasaktýr.
Fazla yemesi yasaktýr. Bu
yasaklar çocuðu isteklerini
gizlice yapmaya, yani suç
iþlemeye götürür. Bazý
anne-babalar yanlýþlarýný
görerek çocuklarýna özgürlük tanýmaya baþlarlar.
Bazýlarý ise çocuðun gizli
iþlediði suçlarý yakaladýkça
çocuðu dövmeye, daha çok
ezmeye baþlarlar. Çocuk
büyüdükçe ve kuvvetlendikçe önce anneye kafa
tutmaya, sonra babaya dikleþmeye baþlar. Hattâ
annesini ve babasýný dövenler bile olur.
Yýllar önce bir emekli üst
çavuþ -onlara gedikli üst
çavuþ derlerdi- bana oðlunu
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tedaviye getirmiþti. Oðlu 18
yaþýnda, güçlü kuvvetli bir
delikanlý idi. Annesini
dövmeye baþlamýþ, þimdi
babasýný da dövüyormuþ.
Baba çocuðun suçlarýný,
hatalarýný anlatýrken,
delikanlý arada bir söze
karýþýyor ve "Sus artýk,
anladýk be!.." diyerek
babasýný benim yanýmda
azarlýyordu. Ve baba
hatasýný acý acý itiraf
etmiþti:."Bu çocuða çok zûlmettik. Ben onu palaskayla
döverdim. Her yaptýðý
suçtu.''
Bir çocuðun veya bir
insanýn her yaptýðýna suç
derseniz, bir an gelir ki o,
suçluluðu rahatça benimser
ve suçlarý da hiç kimseyi
umursamadan yapmaya
baþlar.
YASAK NEDÝR VE
NEDEN KONUR?
Yasak, insanlarý belli
kurallara uymaya zorlamak
için konur. Yasakta az veya
çok bir zorlama vardýr.
Toplum düzenini saðlamak,
insanlarýn haklarýný korumak için yasaklara bir dereceye kadar gerek vardýr.
Gece yarýsýndan sonra
komþularý rahatsýz edecek
þekilde yüksek sesle müzik

çalmak yasaktýr. Zorla
birisinden para almak
yasaktýr. Baþkasýnýn malýna,
canýna, iþine, hayatýna zarar
verecek davranýþlarda
bulunmak yasaktýr. Bunlar
kanun önünde suçtur ve
cezasý vardýr. Toplum büsbütün baþýboþ býrakýlamaz.
Peki ama yasaklar suçlarý
önleyebiliyor mu? Önleyebilseydi hapishaneler böyle
suçlularla dolup taþmazdý.
Hele bizim hapishanelerimizde suçlular, daha büyük
suçlarý yapmak üzere eðitiliyorlar ve hattâ örgütlü
hale geliyorlar. Aslýnda
hapishanelerde insanlarý iyi
davranma yönünde eðitmek
ve topluma kazandýrmak
gerekir. O suçlulara ne diyeceksiniz? "Suç iþlerseniz
iþte böyle hapse girersiniz,
bir daha yapmayýn" mý
diyeceksiniz? Neden bir
daha yapmasýnlar?
Toplumdaki birçok haksýzlýklarý, kötülükleri, bencillikleri, çýkarcýlýklarý görüp
duruyorlar. En baþta olanlarýn bile, baþkasýný düþünür
görünerek yalnýz kendini
düþündüðünü görüp
dururken, nasýl doðru
davranýþý bulacaklar?
Yasak, insanlarý yanlýþ
davranýþtan sakýndýran ve
doðru davranýþa yönlendiren bir yaptýrýmdýr,
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aslýnda. Ama yasak, ne
zaman en güzel uygulanabilir? Önce yasaðý koyanlarýn, o yasaða tam uyduklarýný göstermeleriyle olabilir deðil mi? Bir baba
çocuðuna, "sigara içme"
derken, kendisi çocuðun
karþýsýnda fosur fosur sigara
içerse, sözü etkili olabilir
mi? Bir de yasak insanýn en
doðal haklarýný sýnýrlayan
tarzda olmamalýdýr. Bir
bahçede oynayan çocuklara
gürültü etmeyin demek,
tutulamayacak bir yasaktýr.
Çocuk oynayacak, oynarken
baðýracak, arkadaþlarýyla
þakalaþacaktýr. Yasaklarda
aþýrýya kaçmak insanlara
zûlüme götürür. Bu da
yasakla saðlanmak istenen
yararý kökünden yok eder.
Yasaklarýn çokluðu özgürlükleri kýsýtlar ve kiþileri
suça yöneltir. Yasaklarýn
çok olduðu yerde suçlar ve
suçlular artar. Huzur ve
mutluluk kalmaz insanlar
arasýnda güven ve sevgi de
azalýr. Öyleyse ne
yapacaðýz?
Hiç yasak koymayacak
mýyýz? O zaman toplum
düzenini ve disiplinini nasýl
saðlayacaðýz? Yazýnýn
devamýný okumadan önce,
lütfen siz bu sorularýn

cevabýný vermeye çalýþýnýz.
Etraflýca düþününüz, bulacaklarýnýz sizin öz malýnýz
olacaktýr. Ben de bu konuda
çok düþündüm, belli
sonuçlara vardým. Belki
sizin bulacaklarýnýzla benim
bulduklarým birbirine uygun
olacaktýr. Belki de sizin
aklýnýza baþka yeni þeyler
gelecektir. Bu konuyu açýklýða kavuþturmak, toplumlarýn düzenini insani ölçüler
içinde ve özgürlüklere zarar
vermeden saðlamak çok
önemlidir.
GERÇEK
ÖZGÜRLÜK NEDÝR?
Yaradan, insanlarý akýl
yönünden serbest býrakmýþtýr. Ama her devirde, o
devrin insanlarýnýn anlayacaðý seviyede bilgiler de
göndermiþtir. O bilgilerde,
þunlarý yaparsanýz, size
mükâfat (ödün) vardýr.
Þunlarý da yaparsanýz, size
ceza vardýr denmiþtir. Yani
insanlara doðru yol
öðretilmeye çalýþýlmýþtýr.
Yapýlmayacak þeyleri söylemek aslýnda yasaklarý kovmaktýr. Yani iyi þeyleri
yapýn, kötü þeyleri yapmayýn deniyor. Fakat
kötüyü ve yanlýþý yapma
özgürlüðünü de elinden
almýyor. Ýyinin ve kötünün

sonuçlarýný belirterek,
onlarýn yaptýrýmlarýný da
koymuþ oluyor. Kanunlarda da "þu suça, þu ceza
verilir" diye yaptýrýmlar
vardýr. Öyleyse ister istemez
özgürlük kýsýtlanmýþ oluyor.
O halde gerçek özgürlük
nedir?
Dünya hayatý insanýn yükseleceði, olgunlaþacaðý,
yani tekâmül edeceði bir
ortamdýr. Olgunlaþmak, geri
ve zararlý davranýþlardan,
yani kötülüklerden kurtulmak, iyiliklerle ve üstün
davranýþlarla donanmaktýr.
Kötülük denilen þeyler,
baþkalarýna zarar veren
davranýþlardýr. Ýyilikler ve
üstün davranýþlar da
baþkalarýna yararlý olan
davranýþlardýr. Yani
davranýþlarýmýzda önce
kendimizi düþünmekten
adým adým sýyrýlmak, önce
baþkalarýný düþünmeye
yönelmek gerekiyor. Yani
"Önce ben deðil, önce sen"
diyebilen, gerçek yükselen
oluyor, ister istemez insanýn
aklýna þu soru gelir: "Beni
ben düþünmeyeceðim de
kim düþünecek?
Baþkalarýnýn bana merhametini mi bekleyeceðim?" Bu sorularýn cevabý
þöyle olacaktýr: Sizin
ihtiyaçlarýnýzý, elbette önce
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siz düþüneceksiniz. Onlarý
baþkalarýna zarar vermeden
saðlamaya çalýþacaksýnýz.
Bu arada baþkalarýný da,
kendinizi düþünür gibi
düþüneceksiniz. Onlara
yardým etmeye, dertlerini,
yoksulluklarýný gidermeye
çalýþacaksýnýz. Elbette
baþkalarýna iyilik ederken
onlara aþýrý vermeyeceksiniz; iyiliðiniz onlarý
tembelliðe sevk etmemeli,
aksine iyilik yönünde, çalýþma yönünde coþturmalýdýr.
Bu durumda gerçek
özgürlük, iyilik etme,
hizmet etme özgürlüðü
müdür? Gerçek özgürlük
nedir?
Gerçek özgürlük, insanlarý yükselten davranýþlarda
vardýr, insanlarý gerileten
davranýþlarda özgürlük yoktur, insanlarý yükselten
davranýþlar, hem kendisine
hem de çevresine yararlý
olan davranýþlardýr.
Doðru olmak, doðru,
davranmak, iyi olmak, iyilik
yapmak, çalýþmak, daima
aktif olmak, bir iþ yapmak,
bir þeyler üretmek, bilgili
olmak, bilgiyi artýrmak, bilgiden baþkalarýný da yararlandýrmak, sevmek. Ýnsanlarý kardeþ olarak,
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Yaradanýn kutsal eseri
olarak sevmek, gönülden
dolu dolu sevgi vermek.
Sevginin gerektirdiði
fedakârlýklarý yapmakta
sýnýr ve yasak yoktur.
Gerçek özgürlük vardýr.
Ýnsanlarý gerileten
davranýþlar ise, baþkalarýnýn
malýna, canýna ve menfaatlerine zarar vermektir baþta.
Yalan söylemek, baþkalarýný
kandýrmak, hile yapmak,
baþkalarýna düþmanlýk
etmek, kin tutmak, kýrmak,
incitmek, dövmek, yaralamak, malýný ve mülkünü
hile ile veya zorla gasp
etmek ve öldürmek. Bunlar
derece derece artan suçlar
ve kötülüklerdir. Bunlar
insanlarý yükseltmez, aksine
geriletir. Bu tarz
davranýþlarda özgürlük yoktur. Yasaklar, cezalar ve
haksýzlýða uðrayanlardan
gelecek küçük veya büyük
tepkiler, karþý koymalar
vardýr.
Hâlbuki yükselten
davranýþlara karþý kimse
yasak koymaz, tepki göstermez, aksine takdir eder ve
teþvik eder. Ýnsanlara iyilik
etseniz sevinirler, sevgi
gösterseniz mutlu olurlar.
Doðrulukla davranýrsanýz
takdir ederler. Bilginizle ve
çalýþmalarýnýzla yardýmcý

olmaya çalýþýrsanýz memnun olurlar.
Þöyle basit bir misalle
konuyu açýklayalým: Bir
salonda 100 kiþi olsa, siz
"Hepinize hediye olarak
beþer bin lira vereceðim"
deseniz, hepsi memnun olur
ve sizi takdir ederler. Ayný
yüz kiþiye, "Hepiniz bana
beþer bin lira vereceksiniz"
derseniz, itirazlar, tenkitler,
belki de küfürler gelir.
Gerçek özgürlük, insanlar
bir oldukça, birliðe
ulaþtýkça daha kesin olarak,
daha gölgesiz olarak ortaya
çýkar. Ancak yükselenler,
yükselmenin 5 esasýný
benimseyerek uygulayanlar
en güzel bir birliðe ulaþýrlar.
Onlar elbette Yaradaný
tanýyan, seven, O'nun gösterdiði tekâmül yolunda
yürüyen, yükselen ve arýnan
kimselerdir. Onlar arasýnda
kurulan birlik, bozulmayan,
sürekli olan bir birliktir.
Kötüler de belli bir çýkarý
saðlamak için geçici birlikler kurabilirler. O çýkar
saðlanýnca çoðu kez "Ben
az aldým, sen çok aldýn"
kavgasý çýkar ve birlik diye
bir þey kalmaz. Yükselenlerin birliði ise karþýlýklý
sevgiye, yardýma ve
hizmete dayalý bir birlik
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olduðu için hiç bozulmaz.
Böyle birbirliðe ulaþanlar
gerçek özgürlüðe ulaþýrlar.
GERÇEK
ÖZGÜRLÜÐÜ NASIL
ÖÐRETECEÐÝZ?
Baþta gerçek özgürlüðü
bilenler, benimseyenler ve
bir uçtan uygulamaya baþlayanlar, insanlara güzel
davranýþlarýyla örnek olacaklardýr. Çünkü insanlar
birbirinden sorumludur ve
birbirine karþý görevlidirler.
Bu temel gerçeði bilen
gerçek özgür kiþiler, insan
kardeþlerine doðrulan, yükselten doðru davranýþlarý
göstererek onlarý özendireceklerdir. Yükselten
davranýþlarýn insaný hem
mutlu ettiðini, hem herkesçe
sevilen kiþi yaptýðýný
belirteceklerdir. Yaradanýn
dileðinin de insanýn yükselmesi ve hayýrlý bir insan
olmasý olduðunu bilerek,
O'nun da hoþnutluðunu ve
sevgisini kazanmanýn bu
yolla olacaðýný göstereceklerdir. Demek ki ilk iþ, yükselme yolundaki hayýrlý
insanlarýn kendilerini
görevli bilmeleri ve insan
kardeþlerine örnek
olmalarýdýr. Elbet ki özgürlüðün de sýnýrlarý vardýr.
Özgürlüðümüzün nerede

baþlayýp nerede biteceðini
bilmek de önemlidir. Çünkü
özgürlüðümüz baþkalarýnýn
hak sýnýrlarýna kadardýr o
sýnýrý bilmek ve dikkat
etmek lâzýmdýr. Bu sýnýrlara
dikkat etmek ve
baþkalarýnýn hak çizgisini
aþmamak gerekir.
Bundan sonra yükselmenin, olgunlaþmanýn ve
sürekli huzura kavuþmanýn
bilgisi insanlara öðretilecektir. Þu yolda giderseniz yükselirsiniz ve mutlu olursunuz. Öbür yolda giderseniz
dertlerden, belâlardan, sýkýntýlardan kurtulamazsýnýz
denecektir. Ýnsanlarýn yanlýþa sapmalarý doðru yolun
bilgisini alamamalarýndan
ve doðru yolda gidenlerin
örneðini görememelerinden
olmaktadýr. Güzel örnekleri
görmek, insanlarý
özendirir, sevindirir,
hayran býrakýr. Öyle
özenen kiþilere, yükselme yolunun bilgilerini vermek ve benimsetmek kolay olacaktýr.
Görülüyor ki, insanlarý
düzeltmek yasaklar
koyarak, cezalar vererek
olmuyor. Özendirerek,
eðiterek ve doðru yolun
bilgilerini benimseterek
oluyor. Bir çocuða þunu

yapma, bunu yapma demek,
yapýnca da gittikçe artan
cezalar vermek o çocuðu
düzeltmez. Aksine söz dinlemez, þýmarýk ve sonra da
isyankâr yapar. Hâlbuki ona
küçükten itibaren iyi
hareketlerin neden iyi, kötü
davranýþlarýn neden kötü
olduðu anlatýlýrsa ve "Sen
iyi çocuksun, deðerlisin,
sen üstün insan olacaksýn"
diyerek övülürse, bir yandan da iyi davranýþlarýn
örnekleri gösterilirse, o
süratle yükselir ve deðerli
bir insan olur. Ýnsanlarý da
ayný þekilde özendirmek ve
eðitmek gerekiyor. Gerçek
özgürlüðün ve gerçek birliðin yükselenler ve arýnanlar arasýnda olduðu gösterilecektir, öðretilecektir
herkese.
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Amerika’da Þiddetlenen

Evrim Tartýþmasý
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

EVRÝM TEORÝSÝ
RAFA KALDIRILIYOR
"Kutsal kitaptaki insanýn yaratýlýþýyla ilgili
âyetleri inkâr eden herhangi bir teorinin ve
insanýn daha aþaðý düzeydeki bir hayvandan
türeyerek geldiðinin öðretilmesi yasalara
aykýrýdýr!.."
ABD Tennessee eyaletinde bu yasa
taslaðý onaylanmak üzere Temsilciler
Meclisine sunulmuþtu. Ve hayret, neredeyse
hiç tartýþma yapýlmadan evetlenmiþti.

Senatoda biraz tartýþýlmakla beraber, oradan
da onay alýnca, yukarýdaki ifade 1925 yýlýnýn
Martýnda eyaletin yasasý olarak yürürlüðe
girmiþti. Artýk oralarda bu tarihten itibaren
Darwin'in evrim yasasýnýn okullarda
öðretilmesi tamamen yasaklanmýþ oluyordu.
Gerçekte, insan haklarý, düþünce özgürlüðü
ve laikliðe aykýrý bir yasaydý bu. Ne yapýp
edip bunu mahkemeye götürmek, yasaðý
kaydýrmak gerekiyordu. Eyaletin küçük bir
kasabasý olan Dayton'da aydýn bir grup
iþadamý bu iþi üstlendi. 24 yaþýndaki genç
lise biyoloji hocasý John Scopes'un bu
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yasaya karþý olduðu biliniyordu. Onu ikna
ettiler. Kanunu çiðneyerek öðrencilere evrimi öðretecek, böylece mahkemeyi boylayacaktý. Aynen öyle oldu. Dava, tahminlerin
ötesinde ulusal boyutta tartýþmalarýn kapýsýný
açtý. Bir baþkan yardýmcýsý bile müdahil
olarak mahkemede Darwin karþýtý uzun
konuþmalar yaptý. En ünlü avukatlarýn
çarpýþma arenasý haline gelen davada, bilim
adamlarý evrim teorisinin bilimsel çok kanýtý
olduðunu ortaya koydular. Ayrýca din bilgini
teologlarla birlikte teorinin mutlaka Hýristiyan karþýtý yorumlanmasý gerekmediði
konusunda da çok dil döktüler. Öyle ya,
Tevrat'ýn Yaratýlýþ bölümü pekâlâ baþka türlü
de yorumlanabilirdi. Ancak geleneksel
öðretilere sýký sýkýya baðlý olan ve hattâ
Kutsal Metinlerin kelimesi kelimesine doðru
olduðunu savunan tutucular, öðrencilere
Kutsal Kitaptaki yaratancý görüþlerin
öðretilmesi gerektiðinden en ufak bir taviz
verme niyetinde deðillerdi. Yerel ve ulusal
basýnýn yanýsýra, radyolar da adým adým
davayý izleyip, yorum üzerine yorumlar
yaparak konuyu Amerika'da yüzyýlýn olayý
haline getirdiler. Kutsal Kitabý savunan
baþkan yardýmcýsýna, davalýnýn avukatý öyle
bir noktadan cevap yetiþtirdi ki, adam tam
bir þaþkýnlýða, açmaza düþmekten kendini
kurtaramadý. Avukat, Tevrat'ta Musa'dan
sonra baþa geçen Yuþa peygamberin dileði
üzerine, Yaradan tarafýndan Güneþin ve
Ay'ýn gökte saatlerce hareketsiz asýlý kaldýðý
âyetinden dem vurdu. Hiçbir tarihçinin dile
getirmediði bu olayýn gerçekliðine bugün
kim inanýrdý?.. Avukat buna benzer baþka
âyetleri de bir bir ortaya koyarken, aslýnda
bu konularda fazla bilgisi olmadýðýný itiraf
etmek zorunda kalan baþkan yardýmcýsý
mahcup bir eda ile yerinde donup kalmýþtý.
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Ama her þeye raðmen öðretmen Scopes,
yasayý çiðnediði gerekçesiyle davayý kaybetti. Para cezasýna mahkûm oldu. Eyalet yüksek mahkemesi de kararý onaylamakla
beraber, teknik bir bahane ileri sürerek para
cezasýný kaldýrdý. Ne var ki böylece Federal
Yüksek Mahkemeye davanýn gitmesini de
önlemiþ oldu. Çünkü Federal Mahkemenin,
Anayasanýn laiklik prensibi ýþýðýnda bilime
dinin karýþtýrýlmasýnýn karþýsýnda yer alacaðý
büyük olasýlýktý. Nitekim 1960'dan sonraki
yýllarda pek çok davada bu yönde karar
almýþtý. Scopes davasýnda bilimadamlarý
kesin bir duruþ göstermiþ, evrimin öðretilmesi gerektiðini savunmuþlardý. Dava sonucu ne olursa olsun bu bir zaferdi. Ama yine
de 1960'a kadar tutucu dindarlarýn etkisi
altýnda kalan tüm ülkedeki hem devlet hem
de baðýmsýz liselerin pek çoðunda biyoloji
derslerinde evrimin adý bile anýlmýyordu...
SPUTNÝK
AKILLARI BAÞA GETÝRÝYOR
Yýllar böyle akýp geçerken, 1957 Ekim’inde Sovyet Rusyanýn bilimde Amerika'yý sollamýþ olduðu, beklenmedik bir olayla
ülkenin üzerine bomba gibi düþmüþtü.
Çünkü Sovyetler ilk yapay uydu Sputnik'i
uzaya fýrlatmýþtý. Þok!.. Komünistler,
demokratlarý geçiyor... ABD'de toplantý
üstüne toplantý yapýlarak bilimin her alanýnda öðretimdeki eksiklikler saptandý.
Kuþkusuz biyoloji de bundan nasibini alacaktý. Artýk dinmiþ, Kutsal Kitapmýþ kim
dinler? Ülke can derdinde. Bilimdeki her
türlü düþünce, teori, yorum liseler dahil
1960'dan baþlayarak ders kitaplarýnda çabucak yerlerini almada gecikmedi. Karþýtlarýný
yýllar boyu devre dýþý býrakmýþ olmanýn
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böyle deðil. Hem dinde hem bilimde
söz sahibi aydýn kiþiler, 6 günü 6
dönem olarak yorumladýklarýndan bu
garipliklere ve 10.000 yýllýk Dünya
yaþý yanlýþýna asla düþmüyorlar. Ama
Yaradancý olarak ortaya çýkýp
Darwinistlerle savaþanlarýn pek çoðu
bu garipliklerle ortaya çýktýklarýndan,
dedikleri bazý doðrularda da savunmasýz kalýyorlar ve mahkemelerde
dava üstüne davanýn hepsini kaybedip duruyorlar. Aslýnda Kutsal
Sputnik 1, dünyanýn ilk yapay uydusu, 4 Ekim 1957’de
Kitaplardaki insan eliyle araya sokulKazakistan’daki Tyuratam askeri bölgeden (Baikonur)
muþ ya da yanlýþ yorumlanmýþ âyetfýrlatýlýrken. Resim: Ria Novosti (Rus Haber Ajansý)
leri hiç gündem konusu yapmasalar
rehavetinde, tembelliðinde gün geçiren tutu- öðrencilerin aydýnlanmalarýnda ne kadar çok
cu dindarlar, can havliyle tekrar Kutsal yararlý olacaklar. Bunun yerine din adamlarý,
Kitap araþtýrmalarýna koyuldular. Ancak pek canlýlardaki harika düzenlerin, içgüdülerin,
çoðu öyle garip yorumlarla ortaya çýkýyor- türden türe geçiþlerin sadece doðal seçilim
lardý ki, þaþýrmamak elde deðil. Bugün ve mutasyonlarla açýklanmasýnýn zorluðu
radyoaktif elementlerin yeryüzündeki mik- üzerinde dursalar, öðrencilerin akýllarýnda ne
tarý ve yarý ömürleri hesaba katýlarak; ya da güzel düþünceler oluþturacaklardý. 19.
jeolojide yeryüzündeki oluþumlar fosiller Yüzyýlýn 2. yarýsýnda dünya çapýndaki bilikarþýlaþtýrmalý incelenerek, Dünyamýzýn 4 madamlarýnca ortaya konmuþ parapsikolojik
milyar 800 milyonluk bir yaþý olduðu olaðanüstü sonuçlarý dile getirerek, ruhsal
inandýrýcý kanýtlarla ortaya konmuþ durum- varlýklarýn maddeye etkilerini de gösterip,
da. Ya fanatik, tutucu dindarlar ne diyorlar evrimin oluþmasýnda manevi varlýklarýn
bu konuda? "Genç - Dünya Yaratýlýþçýlarý" görünmeyen etkileri de hesaba katýlacaktý.
denen bir grup, Dünyamýz 6.000 bilemediniz
10.000 yaþýndadýr ancak demiyorlar mý? Ve
Hayatýn en ilkel hücreden baþlayarak, türinsan dahil tüm canlý türlerinin tek tek lerden yeni türler oluþarak adým adým
yaratýldýðýný da. Bitmedi. Tevratta Tanrý'nýn geliþtiði ve insana kadar ulaþtýðý konusunda
evreni 6 günde yarattýðý âyetini, günü 24 saat bugün elimizde çok inandýrýcý bilimsel
gibi yorumlayarak harfi harfine böyle kabul kanýtlar var. Körü körüne bunlarý inkâr etme
edip savunmalarý, bilimadamlarýnýn saçlarýný gafletine düþenlerin, bilim âleminden þiddetdiken diken etmekle kalmýyor bu arada din- li bir direniþle ve hattâ bazen çok küçültücü
darlarýn söyledikleri doðru sözler de güme ifadelerle periþan edilmeye çalýþýldýðýný
gidip çöp sepetini boyluyor. Güneþ - Dünya görmekteyiz. Gerçeði, sadece gerçeði arahenüz yokken 24 saatlik günden nasýl söz mak ikinci plana düþmüþ, her iki taraf da
edilebilir ki? Kuþkusuz bütün dindarlar sanki bir savaþtaymýþ gibi karþý tarafý tam
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yenilgiye uðratmaya hedeflenmiþ. Tabii bu
durumda kantarýn topuzu, evrimi savunanlar
için de dengesini kaybediveriyor. Evrim
varolmasýna var ama; bütün bu olanlarý katý
bir materyalist görüþle, sýrf doðal olaylarýn
kendiliðinden bir akýþýyla ve neredeyse "Doðal Seçilim" in bir sonucuymuþ gibi açýklama gayretkeþliðine düþüldüðünü üzülerek
görmekteyiz. Bilimadamlarý olaylarýn açýklanmasýnda maddi kanunlarýn etkilerini bir
bir ortaya koymak için yüz yýllardýr nasýl bir
özveriyle, aþk ve þevkle çalýþýyorlar. Onlarýn
hayatýmýzý kolaylaþtýrmalarýndaki ve düþüncelerimizi aydýnlatmalarýndaki emeklerini
nasýl inkâr edebiliriz? Ama ana hedef olarak
dindarlarla savaþý deðil, gerçeði öne alan bir
insan, sadece madde kanunlarýyla açýklayamadýðý oluþumlarý itiraf etmekten de uzak
kalmaz. Bunu yapanlar yok mu? Var ama
çok az. Örneðin bir biyolog 500 milyon yýl
önceki Kambriyen döneminde, sadece 10
milyon yýllýk çok kýsa sürede, patlama tarzýnda oluþan canlýlarý, yorum üzerine yorum
getirerek sýrf doðal olaylarla açýklama
gayretine düþmemeli bence. Kambriyendeki
o çok kýsa sürede omurgalýlar dahil, þimdi
Dünyamýzdaki tür sayýsýndan çok fazla ve
deðiþik canlýlarla her taraf doldu ve taþtý. 5
gözlü, hortumlu deniz hayvanlarý bile var
aralarýnda. Þimdiki canlýlara gerçekçi bir
gözle baktýðýmýzda da sýrf madde kanunlarýyla açýklanamayacak neler görüyoruz.
Her canlýda hattâ ayný tür içinde bile sýrf
kendine özgü son derece hayati oluþumlarý
neyle açýklayacaðýz?
WALLACE'NÝN ADI
NÝYE UNUTTURULUYOR ?
Evrimi Darwin'den de önce ortaya koymuþ
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olan Russel Wallace; 19. Yüzyýlýn ikinci
yarýsýndaki parapsikolojik çalýþmalarý da
inceledikten sonra, çok baþka yorumlarla
ortaya çýkmýþtý. Evrimin ve doðal seçilimin
varlýðýný kesinlikle onaylamakla birlikte,
özellikle insanýn oluþumunda Yaradan'ýn
elini ve planýný açýklýkla itiraf ediyordu. Materyalizme nasýl sýrtýný döndüðünü þu sözleriyle içtenlikle kamuoyu ile paylaþýyordu:
"Ben o kadar tam ve inanmýþ bir materyalist idim ki, ruhani bir varlýða ait kafamda
hiçbir yer bulunamazdý. Fakat olgular
inatçýdýr ve o olgular bana galip gelmiþlerdir.
Spiritizma fenomenleri, diðer bütün bilimlerin olgularý kadar müspettir!.."
Ama bugün ne görüyoruz? Sanki sadece
Darwin'in materyalist evrim yorumu var.
Russel'ýn adý bile anýlmýyor. Ve tekrar ediyorum bunun kadar garip bir "yok sayma",
hem dindarlar hem bilimadamlarýnca o
büyük parapsikolojik deneylerin hiç yapýlmamýþcasýna dile getirilmemesi. 1882'de
Londra'da en büyük kafalar, bilginler
biraraya gelip SPR adýyla yýllar boyunca
parapsikolojik araþtýrmalar yapmamýþlar ve
bunlarý cilt cilt hiç yayýnlamamýþlar gibi
görmezden gelme gafleti içindeler. Ýnternette SPR diye girdiðinizde ya da Werner
Keller'in "Parapsikoloji" adýyla türkçeleþtirilmiþ kitabýndan bu konuda çok aydýnlatýcý
bilgiler edinebilirsiniz. Ve ne yazýk ki
batýlýlar kendi eserleri olan bu birikimden
bile mahrum yaþýyor. Onlarýn mahrumiyeti
sadece bu kadar da deðil. Dindarlar ve bilginler arasýnda özellikle ABD'de þiddetlenen
tartýþmalarýn bir kör döðüþü haline
gelmesinde bu mahrumiyetlerin büyük
katkýsý var.
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1400 YILLIK BOÞLUK
Ýslâm bilginlerinin MS. 750 ile 1250
arasýndaki 500 yýllýk sürede matematik,
fizik, kimya, astronomi gibi pozitif bilimlerdeki büyük katkýlarýndan batýlýlar çok
yararlandýlar. Arapçadan Latinceye çevrilen
kitaplar, onlarýn ortaçaðda dýþladýklarý bilimdeki boþluklarýný hýzla doldurdu. Ve bu
temel üzerinde batýlý bilginler ne abideler
kurdular hepimizin yararlandýðý... Ýyi ama,
üzümünü yerken baðýný da sorup soruþturdular mý islâm kültürünün. Ne gezer?.. Hz.
Muhammed'i ve zamanýmýza dosdoðru
gelmiþ yegane Kutsal Kitap Kur'aný derinliðine incelemek þöyle dursun, onu kötülemek için binbir dereden su taþýdýlar. Ne
kendi eserleri olan parapsikolojiyi ve þimdi
onun bir uzantýsý olarak dünyanýn dört bir
tarafýnda patlama tarzýnda ortaya konan
rehber varlýk bilgilerini ve ne de 1400 yýllýk
islâm kültürünü incelemeden din, bilim ve
evrim tartýþmalarýnda doðru bir senteze
varýlamayacaðýný düþünüyorum.
Kültürdeki bu boþluðun doldurulmasý ve
çaðýmýza ýþýk tutacak yeni ilâhi bilgilerle ve
yeni güçlerle insanlýðýn yok oluþa giden
yoldan geri çevrilmesi hayati önem taþýmaktadýr. Bu nedenle geçmiþ yýllardaki yukarýdaki ara baþlýkla sizlerle paylaþtýðým
düþüncelerimi alýntýlayarak yazýmý sonlandýrýyorum:
Ýslâm'ýn kutsal kitabý Kur'an;
Hz.
Muhammed'den önceki tüm peygamberleri
ve getirdikleri ilâhi öðretileri kabul ve tasdik
eder. Aslýnda Müslümanlýðýn ilk peygamber
Hz. Âdem ile baþladýðýný ve son nebi Hz.
Muhammed ile tamamlandýðýný, yani
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Yaratanýn katýndan gelen bilgilerle oluþmuþ
tüm semavi dinlerin aslýnda "Ýslâm"
olduðunu Kur'an açýk âyetlerle, hiçbir aykýrý
yoruma fýrsat tanýmadan dosdoðru ortaya
koyar. Daha da öteye giderek, tüm dinleri
Hz. Ýbrahim'in tek tanrýlý inancýnda anlaþýp
birleþmeye davet eder. Kur'an'da en çok Hz.
Musa ve Hz. Ýsa'nýn adý anýlýr. Onlarýn Tevrat
ve Ýncil'de anlatýlan mucizelerinin ve inanmayanlarla yaptýklarý emsalsiz mücadelenin
pek çoðu yeniden anlatýlarak onaylanýr. Hz.
Ýsa'nýn babasý olmadan, Yaradan'ýn emri ve
melek Cebrail'in operasyonu ile bakire
Meryem'in oðlu olarak doðduðu, beþikte
iken konuþtuðu, ölüleri diriltme gücüne
sahip kýlýndýðý Kur'an'da defalarca tekrarlanýr. MS 325'de Ýznik Konsilinde pek çok
Ýncil kitabýndan ancak dördü doðru kabul
edilmiþ, diðerleri "Apokrif" denerek yasaklanmýþtý. Kur'an, bu dört Ýncil'de mevcut
olmayan mucizelerden bile bahseder. Ýþte
Kur'anýn Âli Ýmran suresinin 49. âyeti:
** "......(Ýsa) Ben size Rabbinizden bir
mucize getirdim. Ben çamurdan kuþ þeklinde
bir þey yapar, ona üflerim, Allah'ýn izniyle
hemen kuþ oluverir; körü ve alacalýyý
iyileþtiririm; Allah'ýn izniyle ölüleri diriltirim; evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiðinizi
size haber veririm. Eðer inananlardan iseniz
elbette bunda sizin için bir ibret vardýr."
Elimizdeki dört Ýncil'de Ýsa'nýn çamurdan
kuþlar yapýp dirilttiðine dair tek bir satýr bile
yok. Ama "Apokrif" denerek yasaklanan
Thomas Ýncil'inde Hz. Ýsa'nýn daha çocuk
yaþýnda iken Yahudilerin çalýþmasýnýn yasak
olduðu bir sebt (cumartesi) gününde çamurdan kuþlar yaptýðý, babalýðý kýzýp da kuþlarýn
üzerine yürüyünce küçük Ýsa'nýn: "Kaçýn!
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Sizleri parçalayacak" demesi üzerine,
çamurdan kuþlarýn canlanýp uçuverdiklerini
okuyunca; Kur'anýn insanlardan saklanan
gerçekleri bile nasýl da yeniden günyüzüne
çýkarýverdiðini görüp, hayran oluyoruz.
Kur'an böyle saklý gerçekleri bile ortaya
koyarak geçmiþ peygamberleri ve kutsal
kitaplarý onaylamakla beraber; insanlarýn
sonradan kitaplarda yaptýðý ekleme ve çýkarmalara ve onlara dayanarak yaptýklarý yanlýþ
yorumlara þiddetle karþý çýkar. En çok üzerinde durduðu ve kesinlikle reddettiði ise,
bazý Hýristiyanlarýn yorum üzerine yorum
getirerek Hz. Ýsa'yý Tanrýlaþtýrma yanlýþlýklarýdýr. Ýnsanlarýn baðnazlýðýna, eskiye sýmsýký yapýþarak yanlýþta ýsrar edip kendilerini
yenilemekten, temizlemekten mahrum
býrakmalarýna, birliðe giden dümdüz yolu
býrakýp yan yollarda ayrýlýk ve düþmanlýk
nârâlarý atmalarýna tarihte ne kadar çok tanýk
olduk. Kur'anýn baþýna gelen de aynýsý.
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laþtýran bu ilâhi öðreti deðil miydi? Ýnsanlýðýn kültür birikimindeki bu kayýp halkanýn
yerine konmasý; bu büyük boþluðun bir an
önce doldurulmasý dünya barýþý, dirliði, birliði, esenliði için vazgeçilmez bir görev yüklüyor, sorumluluk sahibi hepimize!..
Peki ama bu nasýl mümkün olacak?!..
HEM BOÞLUK DOLMALI,
HEM YENÝLÝKLER GELMELÝ

Tek Tanrýlý Ýbrahim'in dininde birleþme
çaðrýsý bile cevapsýz kaldý ve 1400 yýl
boyunca nice nesiller, nice milyarlar, insanlýðýn ortak malý Kur'an'dan mahrum yaþadý.
Ve bu trajedi bugün de aynen böyle devam
edip gidiyor...

Kalýn duvarlarla birbirinden ayrýlmýþ dinler bunu tarih boyunca yapamadý; hattâ birbirlerinden her geçen gün daha da uzaklaþtý.
Yeni bir nebi ve yeni bir din gelmeyeceðini,
Hz. Muhammed'in dinler dönemini kapattýðýný da biliyoruz. Ýþte ilâhi âlemin rehber
varlýklar aracýlýðýyla insanlýða yeni bir kapý
açmasý, yeni bir manevi aydýnlanma çaðý
yaþatmasý þimdilerde tam da bu ihtiyacýn
giderilmesi için olmakta dünyanýn dört bir
yanýnda... Aslýnda rehber varlýk bilgilerinin
150 yýllýk bir mazisi var. Ama þu son yýllarda patlama tarzýnda her taraftaki küçük ve
büyük gruplarýn medyumlar kanalý ile
aktarýlan bilgilerle aydýnlatýlýp yetiþtirilmeleri dünya tarihinde bu yoðunlukta ilk
yaþanan bir fenomen.

Birliðe en çok muhtaç olduðumuz; yok
oluþumuzu ancak gerçekler üzerinde anlaþýp
birleþmekle, ilâhi ahlâk kurallarý ýþýðýnda
yaþamakla önleyebileceðimiz bu hayati
önemdeki günlerde; dünyanýn en kültürlü
batý insanlarýnýn da içinde olduðu dörtte
üçlük dünya nüfusu ne yazýk ki Yaradan'ýn
katýndan gönderilmiþ son öðütlerden, bilgilerden habersiz yaþýyor. Yunuslarý, Hacý
Bektaþlarý, Mevlânalarý yetiþtirip olgun-

Ýþte bunlardan biri olan ABD
Kaliforniya'da 24 yýldan beri bilgiler veren
ve dünyanýn her tarafýný dolaþan KRYON
isimli rehber varlýk, batý insanýnýn bu 1400
ilâhi bilgi boþluðunun kapatýlmasýnýn, Ýncil
ve yorumlarýnda Kur'anýn da deðindiði yanlýþlarýn giderilmesinin büyük önemine vakýf
olduðundan, celselerinde Hz. ÝSA, Hz.
MUHAMMED ve ÝSLÂM’a sýk sýk deðinmek gereðini duymaktadýr.
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Çevrebilimden Ýnsanlara
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Güngör Özyiðit, Psikolog

U

zaydan bakan biri, simsiyah bir
zemin üzerinde, mutlak bir sessizlik içinde, Güneþin cezbesine
tutulmuþ olarak, durmadan dönen, yeþillimavili güzel bir gezegen görür: Tanrý'nýn
dünyasýdýr bu...
Uzaylý ziyaretçi, daha yakýndan görüp
tanýmak üzere, yanýlýp da dünyaya
indiðinde ise, baca baca tüten dumanlarýyla
kirlenmiþ bir hava, sanayi artýklarýyla
zehirlenmiþ sular, yakýlýp kesilerek
Resim: Uzaydan Yerküre, Kaynak: Nasa

kelleþmiþ ormanlar ve gittikçe verimini
yitiren toprak üzerinde çil yavrusu gibi
çoðalan ve sürekli savaþan yaratýklar görür:
Bu da insanlarýn dünyasý...
Uzaylý, böyle bir dünyada kalýr mý
bilmem ama, bizler burada yaþamak ve
yaþatmak zorundayýz. Hem bugünkü
yaþamýmýz, hem çocuklarýmýz, torunlarýmýz,
hem de -tekrar dünyaya gelmemiz gerektiðinde- kendi geleceðimiz için, dünyayý
yaþanacak bir yer haline getirmemiz lâzým.

14
SANCILAR
DOÐUMUN SÝNYALÝDÝR
Ekmeden önce topraðý çapalayýp altýný
üstüne getirdiðimiz gibi, yaþamýn zorlandýðý, sýkýntýlarýn arttýðý, tavanýn alçaldýðý
sancýlý dönemler, insanlarda mutlu deðiþikliklere, yeniden yapýlanmalara ve saðlýklý
doðumlara yol açabilir. Ve insanlar topyekûn daha üstün gerçekleri almaya hazýr hale
getirebilir. Nitekim getiriyor da. Ýnsan
çevresiyle iliþkilerinde yaptýðý yanlýþlarýn
olumsuz sonuçlarýyla karþýlaþtýðýnda bilinçleniyor ve daha sorumlu davranmak gereðini duyuyor. Çevreye saygý, doða ile iþbirliði
düþüncesi, yeþil hareket olarak zihinlerde
filizleniyor. Öylece insan, yaþadýðý çevreyi,
doðayý, hayrýna kurulmuþ dengeleri tanýyor.
Tanýdýkça sevgi ve saygý duyuyor.
Sevdikçe, çevresine hükmetme ve doðayý
sömürme yerine, onunla dostça bir iþbirliðine yöneliyor. Ýþte çevrebilim (ekoloji)
insanlara sunduðu "On Emir" ile, doðayla
iliþkilerinde insanlarý uyarýyor ve onlarý
kendilerinin de içinde yer aldýðý bütün'e
saygýlý olmaya çaðýrýyor:
BÝLÝMÝN BUYRUKLARI
1. Doða bir bütün'dür. Bütünü bozmayýnýz. Evet, Dünya, evren ve biz, tek bir
bütünüz. Her varlýðýn bütün içinde bir yeri
ve deðeri var. Her þey, zincirin halkalarý
gibi birbirine baðlý ve birbirini tamamlar
tarzda. Bir halkanýn kopmasý, zincirin kopmasý, dolayýsýyla bütünlüðün bozulmasý
demek. Çevrebilimcilerin Güneþten baþlayarak topraða, topraktan bitkiye, bitkiden
hayvana ve oradan da insana ulaþan enerji
dolaþýmýný besin zinciri olarak isim-
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lendirmeleri, tüm varlýklarýn birbirine
baðýmlýlýðýný gösteriyor. Ve her birinin
varolmak için diðerine muhtaç olduðunu
vurguluyor.
Güneydoðu Anadolu'da 1930'lu yýllarda
zararlý ve zehirli olduðu gerekçesiyle yýlanlarý yok etme yoluna gidiliyor. Yýlanlarýn
azalmasýyla birlikte fareler alabildiðine
artýyor ve tahýllara büyük ölçüde zarar vermeye baþlýyor. Bunun üzerine yýlan öldürmekten vazgeçiliyor. Yýlanlarýn fareleri yiyerek doðanýn dengesine yardýmcý olduðu
farkediliyor. Kartallar da yýlanla beslenerek,
onlarýn sayýsýný normal bir sýnýrda tutuyor.
Öylece canlý varlýklar hem birbirlerinden
beslenerek, hem o yolla birbirlerinin nüfuslarýný denetleyerek doðadaki düzeni ve
bütünlüðü saðlýyor. Ýnsana da, bunu
anlayýp, aklý ve özgür iradesi ile doðanýn
düzenine uygun davranmak düþüyor.
2. Doða sýnýrlýdýr. Bu ise, bizim doðal
kaynaklarý kullanmada ve çoðalmada daha
tutumlu ve sorumlu davranmamýzý gerektiriyor. Dünyanýn yuvarlak olduðunu
yüzyýllardýr biliyoruz ama sýnýrlý olduðunu
yeni yeni kavrýyoruz galiba. Kaynaklarý
savurganca harcadýðýmýzda tükenme sýnýrýna yaklaþtýðýmýzý görüyoruz. Nüfus doðanýn
sýnýrýný aþtýðýnda açlýk ve kýtlýkla karþýlaþýyoruz. Öylece sýnýrlý olan doðanýn, sýnýrsýz
isteklerimize oyuncak olmadýðýný anlýyoruz.
Ve bazen bu anlayýþýn bedelini çok pahalý
bir þekilde ödüyoruz. Örneðin Ýzmit körfezindeki kirlilik oraný belirli bir taþýma
gücünü aþýp, deniz artýk kendini temizleyemez bir hale geldiðinde, orada tüm bir
yaþamýn insan eliyle yok edildiðini
üzülerek görüyoruz.
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3. Doða, baþka çare kalmadýðýnda, bozulan dengeyi, kendi özdenetimi ile düzeltmek zorunda kalýr. Ama bu çoðu kere
bütünü kurtarmak için, ameliyat gibi, acýlý
bir operasyonu gerektirebilir. O nedenle
insanýn doða dengesini bozmamaya özen
göstermesi, bilmeden bozduðunda ise,
hemen düzeltme yoluna gitmesi yararýna
olur.
Doðanýn özdenetim ilkesinin nasýl
iþlediðini, daha doðrusu doðayý denetleyen
bir üst-bilincin bulunduðunu, büyük
savaþlardan sonraki doðumlarda erkek
sayýsýnýn anlamlý bir þekilde artýþýnda
görüyoruz.
Yine aþýrý çoðalmayý insan kendi aklý ve
özgür iradesi ile, doðum kontrolü uygulayarak önlemediði takdirde, dýþ güçler
denilen, doðanýn özdenetimi devreye giriyor, açlýk, hastalýk ve savaþlarla nüfusu
normal sýnýrlarýna çekiyor.
4. Doðanýn zengin çeþitliliði kendi içinde
bir sigorta oluþturuyor. Ýnsan bu çeþitliliði
deðerlendirmeli ve kendi yararýna kullanmasýný bilmeli.
Doðada 10 ile 30 milyon tür olduðu ve
bunlarýn da ayrýca çeþitleri bulunduðu
söyleniyor. Doðanýn çeþitliliði ilkesi, insana
çevre sorunlarýný çözümlemede çok seçenekli davranma olanaðý veriyor. Sözgelimi
enerji kullanmada yalnýzca petrole bel
baðlayan bir ülke, petrol pahalandýðýnda ya
da tükenmeye yüz tuttuðunda krize giriyor.
Oysa, petrolün yaný sýra kömür, güneþ, rüzgar, su gibi kaynaklarý da kullanan bir enerji politikasý riski bölerek azaltmýþ oluyor.
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5. Doðada hiç bir þey yok olmaz. Doða,
þapkasýndan tavþan çýkarýp, sonra onu
kaybederek göz boyayan bir sihirbaz
deðildir. Atalým çöpleri, sanayi artýklarýný
denize, su alýp götürsün, nükleer artýklarý
gömelim topraða kaybolup gitsin demekle
iþ bitmiyor. Bu zararlý maddeler doðaya
karýþýyor ve zararlý etkilerini sürdürüyor.
Çernobil'deki patlama, içtiðimiz çayda
etkisini gösteriyor. Fizikte enerji ve maddenin sakýmý olarak okuduðumuz bu doða
yasasý geçerliliðini koruyor.
6. Doðadan elde edilen her deðerin bir
bedeli vardýr. Bedelsiz yarar olmaz. Her
enerji dönüþümünde, enerjinin bir kýsmý
yine enerji kazanmak için harcanýyor.
Dünyadaki bütün enerji Güneþten geliyor.
Bitkiler fotosentez yoluyla güneþ enerjisini
þekere dönüþtürüyor. Hayvanlar bitkilerden,
insanlar her ikisinden yararlanarak, bu enerjiyi kullanmýþ oluyorlar. Böylece Güneþ
enerjisi þekil deðiþtirerek, baþka kýlýklara
girerek tüm canlýlara hayat veriyor.
Bitki enerjisi hayvan enerjisine
dönüþürken, bu enerjinin sadece yüzde onu
elde kalýyor. Gerisi, bu yüzde onluk
kazancýn bedeli. Demek ki, her þey emek
karþýlýðý alýnýyor. Atalarýmýzýn dediði gibi
"emeksiz yemek olmuyor."
7. Bilgisizce kurcalanýnca doða geri teper.
Fizikte her etkinin bir tepkisi olmasý kuralý
ekoloji için de geçerli. Doðaya bilgisiz bir
þekilde müdahale etmek, tepme tarzýnda
olumsuz bir tepkiye yol açýyor. Ve insan
"Dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan oluyor." Þöyle ki, 1950'lerde
Çukurova'da tarým ilacý olarak kullanýlan
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DDT baþta pamuk olmak üzere, tarým ürünlerinde yüksek bir artýþ saðlýyor. Sihirli ilaç
DDT sivrisinekleri de öldürdüðünden, sýtmanýn da önü alýnýyor. Ve DDT'nin baþarýsý,
insanýn doðaya karþý zaferi olarak kutlanýyor. Ancak 1970'li yýllarda, eskisinden çok
daha fazla tarým ilacý kullanýldýðý halde,
tarým zararlýlarýnýn arttýðý, ayrýca sýtmanýn
da geri geldiði görülüyor. Sonuçta anlaþýlýyor ki, DDT tarým zararlýlarý denilen böcekleri öldürürken, onlarýn doðal düþmaný olan
yararlý böcekleri de öldürüyor. Zamanla,
bazý zararlý böcekler evrim yoluyla tarým
ilaçlarýna karþý direnç kazanýyorlar. Yararlý
böcekler de olmadýðýndan, meydaný boþ
bulup, hýzla çoðalýyorlar ve ürünlere büyük
zarar veriyorlar. O arada DDT ve benzeri
tarým ilaçlarýna baðýþýklýk kazanan
sivrisineklerin de artmasýyla sýtma yeniden
ortaya çýkýyor. Öylece doða ile bilgisizce
bir oynama, kýsa bir zaferin arkasýndan,
kesin bir hezimete dönüþüyor.
8. Doða en uygun çözümü bulmuþtur.
Öyleyse ona uymak en akýllýca yoldur.
Deðiþim doðanýn ana kuralýdýr. Doðada
gördüðümüz her canlý, uzun evrim süreci
içinde geçirdiði sayýsýz adaptasyonlarla,
koþullara en uygun þeklini almýþtýr. Yani
doða iþini iyi biliyor. Onun iþine karýþmak
ve iþleri karýþtýrmak yerine, doðaya akýllýca
sorular sorup cevaplar almak, o yolla doða
kitabýný okuyup öðrenmek gerek.
Ýþte bir örnek: Meksika koþullarýna göre
geliþtirilmiþ çýtkýrýldým süper buðday çeþidi,
Anadolu'daki buðday hastalýklarýna yenik
düþüyor. O zaman, bu hastalýklarýn üstesinden gelebilecek, Anadolu koþullarýna alýþýk,
dolayýsýyla sarý pasa dayanýklý buðday

çeþitlerinin ýslahý yoluna gidiliyor. Ve yüksek verimli yeni buðday türleri bunlardan
elde ediliyor.
9. Kültürel evrim gereði, insanýn zaman
içinde çevre ile iliþkilerinde geliþtirdiði ve
bugüne aktardýðý geleneklere uymak lâzým.
Canlýlarýn evrimleþerek doðal koþullara
uyum saðlamasý gibi, insanlar da kuþaklar
boyu yaptýklarý deneyimlerle kendilerine
göre uygun çözümler bulmuþlardýr. Halk
Tababeti denilen, birçok hastalýklarýn bitki
ile tedavisi buna bir örnek.
10. Doða ile birlikte gitmeli, onun doðal
yolunu izlemeliyiz. Besleyici unsurlarý
büyük ölçüde yok olmuþ beyaz ekmek yerine, kepekli ekmek yemeliyiz. Tarým zararlýlarýný kimyasal ilaçlarla yok etmek yerine,
onlarýn doðal düþmaný olan yararlý böcekleri iþe koþmalýyýz. Ayný þekilde, doðal yöntemlerle, mesela topraðýn azotunu, kimyasal
gübrelerle deðil de, baklagiller ekmek
yoluyla artýrmayý deneyebiliriz. Hayrýmýza
yaratýlmýþ ve bize hizmete memur edilmiþ
doðayý, düþman gibi görmek ve onu
sömürmek yerine, onunla dost olup yolunca
yürümek daha uygarca bir tutum deðil mi?!
SON SÖZ
Bu buyruklara uymadýðýmýzda, üzerinde
rahatça dolaþtýðýmýz Dünya bizden
þikâyetçi olacak ve belki de bizi üstünde
tutmayacak.
Uyduðumuzda ise, Dünya bir esenlik yeri
olacak. Ve üzerinde dolaþan varlýklarýn en
þereflisi olan insanlarý (eþrefleri) üstünde
taþýdýðý için onur duyacak.
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Ýçinizdeki Doktoru Tanýyor Musunuz?

Týp Yeni Yollarda
Derleyen ve çeviren: Zühal Voigt

B

ir bilgisayar önünde, þakaklarýnda
bilgisayara ve ekrana baðlý elektrodlarla oturan denek, ekranda
görünen kýrmýzý yuvarlak bir þekle dikkatle
bakýyordu. Bu kýrmýzý yuvarlak þekle konsantre oldukça da, þekil gitgide küçülmekteydi. Denek Christian P.nin baþýnda kablolarla son derece pahalý bir bilgisayarýn
baþýnda oturduðu yer, Münih'de bir mütehassýs doktorun muayenehanesiydi ve
Christian P. nin yapmaya çalýþtýðý þey de,

kendisine çok çektiren baþ aðrýlarýndan kurtulmaktý. Ekrandaki þeklin küçülmesi
demek, Christian P.nin þakaklarýndaki atar
damarlarýn daralmasý ve daha az kanýn o
damarlarda dolaþmasý demek, bu da
deneðin baþ aðrýlarýnýn yok olmasý demek.
Christian P. nin bunu gerçekleþtirmek için
kullandýðý araç da, kendi düþünceleri.
Denek Christian P. soðuk karlar içinde yattýðýný tasavvur ediyor, karýn soðuðunu zihninde canlandýrýp soðuðu gerçekmiþ gibi
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hissettikçe, damarlarý daralýyor, kan basýncý
azalýyor ve baþaðrýsý yok oluyor. Bunun
göstergesi de ekranda küçülüp kaybolan
kýrmýzý daire.

yenilerler, enzimler DNA’mýzdaki bozukluklarý tamir ederler.

Bu yeni metodun adýna týpta
Neurofeedback (Sinirsel geri bildirim)
deniyor. Bu metodla, beyin faaliyetlerini
kontrol etmek ve hedefli olarak etkilemek
mümkün. Bu metodu gözetim altýnda öðrenen birisi, daha sonra teknik bir yardým
olmadan da, kendi kendisini zihinsel olarak
bu duruma getirebiliyor. Alman
Biofeedback Topluluðu'ndan Psikolog
Barbara Timmer bunu: " Örneðin yürümeyi
öðrenene kadar kullanýlan ve sonradan
býrakýlan bir yardýmcý âlet gibi " diye
tanýmlýyor. Biofeedback tabiri tüm
Organizma için, Neurofeedback tanýmlamasý ise beyin için kullanýlýyor.

Son yýllarda týbbýn ortaya çýkardýðý bir
baþka hayrete deðer yenilenme de, bizzat
beynimizde gerçekleþir. Beyin yaralanmalarýnda, beyindeki saðlam nöronlar
(sinirler), iþ yapamaz hale gelmiþ olan
hücrelerin iþlerini üzerlerine almaktadýrlar.
Bu alanda, týbbýn iyileþemez dediði bazý
hastalarýn, herkesi hayrette býrakarak
saðlýklý bir biçimde eski hayatlarýna
döndükleri de görülmüþtür. Bunlardan biri
de, bir kaza geçirdikten sonra belden
aþaðýsý felçli olarak tekerlekli iskemleye
mahkum kalan Dokumenter Film Yapýmcýsý
Clemens Kuby 'dir. Kuby bir bilinç deðiþimi yaþadýktan ve yaþamýný tamamen
yeniden yönlendirdikten sonra, kaldýðý
klinikteki doktor ve hemþirelerin þaþkýn
bakýþlarý arasýnda, yürüyerek evine dönmüþtü. Yaptýðý açýklamada ise þöyle söylüyordu: "Ýnsan neden, iyileþmeyi baþkalarýndan bekleyip, kendi kendisini iyileþtiremeyecek kadar ehliyetsiz olsun?"

Günümüzde bilim, bedenimizde ve ruhsal
imkanlarýmýz dahilinde bulunan yeteneklerimizi, gitgide artan bir merakla araþtýrmakta.
Gerçekten de bedenimiz aslýnda kendi
kendisini iyileþtirmek üzere kurulmuþtur.
Bedenimizde her an iþbaþýnda olan bu þifacý
güçlerin iþleyiþini bazen farkeder, çoðunlukla da hiç algýlamayýz. Örneðin herhangi
bir yerimizi yaraladýðýmýzda, bir zaman
sonra bu yara kapanýr, üzerinde yepyeni bir
deri belirir ve çoðu kere aldýðýmýz yaranýn
izi bile kalmaz. Veya kýrýlan kemiklerimiz
tekrar birbirine kaynar, bunlar bedenimizin
görebildiðimiz, algýlayabildiðimiz yenilenmeleridir. Bunun dýþýnda, baðýþýklýk sistemimiz her gün sayýsýz bakteri ve virüs ile
savaþýr, hücrelerimiz devamlý kendilerini

Þaþýrtan Ýyileþmeler

Baþka bir örnekte, saldýrgan bir cilt
kanserine yakalanmýþ olan Armin Schütz'ü,
doktorlarý çok az bir ömrünün kaldýðýný
ifade ederek þu sözlerle evine gönderdiler: "
Evinize gidin ve kalan günlerinizi güzel
geçirin." Schütz ama henüz ölmek niyetinde
deðildi. Alternatif tedavi uygulayan bir
klinik buldu ve orada kendisine, bedende
suni olarak ateþ yükseltilmesi yöntemiyle
yapýlan bir terapi uygulattý. Uzun ve azaplý
bir zamandan sonra, bedenindeki tüm
kanser hücreleri yok olmuþtu.

SEVGÝ DÜNYASI

Bu olay kayýtlara "mucize" olarak geçti.
Bu olayda vücutta ateþ yükselmesi kullanýlmýþtý. Vücutta ateþ yükselmesi, uzun
zamanlar savaþýlmasý gereken bir durum
olarak algýlanmýþ ve hemen bu ateþin
düþürülmesine çalýþýlmýþtý. Ama bugün
biliniyor ki, önemsiz hastalýklarda yüksek
ateþ, baðýþýklýk hücrelerinin yüksek faaliyeti
ile atbaþý gitmektedir yani yükselen ateþ,
beden savunma sisteminin faaliyette olduðunun göstergesidir ve bedenin kendi kendini iyileþtirme çabasýný desteklemektedir.
Þifa Antrenörümüz
Savunma Sistemimiz,
Stres ve Sözün Gücü
Yine son zamanlarda yapýlan araþtýrmalar
ortaya koymuþtur ki, savunma sistemimizin
en önemli görevlerinden biri, hastalýk yapan
(patojen) unsurlarý yok eden enfeksiyon
durumunu teþvik eden süreçlerle, enfeksiyonlarý normal bir düzeye indiren süreçler
arasýnda bir denge kurmaktýr. Yani bedenimizde bir enfeksiyon husule geldiðinde, bu
durum, savunma sistemimizin bu enfeksiyonu yaratan unsurlarla; mikrop, bakteri
veya virüslerle mücadele halinde olmasý
demektir. Ama yine ayni savunma sistemimizin bir diðer görevi de, bu enfeksiyonlarýn yine normal bir düzeye inmesini
saðlamak, yani bu iki durum için çalýþan
unsurlar arasýndaki dengeyi kurmak.
Uzmanlarýn görüþüne göre, ruhsal yükler ve
sýkýntýlar, bu dengenin bozulmasýna yok
açýyor ve bundan da kronik hastalýklar
doðuyor. Bunun tersi de doðru, yani ruhsal
rahatlama, bu dengenin korunmasýna
yardýmcý oluyor. Mannheim'daki
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit
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müdürü Andreas Meyer-Lindenberg, "Ruh
ve beden bir bütündür." diyor. Bu eski bir
gerçek ama günümüzde pek az hastahanede
tatbik ediliyor. Bunlardan biri de Essen'de
bulunan "Klinik für Naturheilkunde und
Integrative Medizin". Bu hastahanede, normal týbbi tedavinin yanýnda, beslenme
danýþmanlýðý, masaj, gevþeme egsersizleri
ve konuþma terapisi de uygulanýyor. Bu
tedaviye "Mind-Body-Medizin" (bilinç ve
beden týbbý) deniyor. Bu hastahanenin
baþhekimi Gustav Dobos, "Bu usûl, beyin
ve ruhun, bedenin kendi kendisini
iyileþtirme yeteneðini desteklemesine
yardým ediyor." diyor. Burada özellikle hastanýn stres azaltmayý veya önlemeyi öðrenmesine dikkat ediliyor.
Stres önlenmesinde çok etkili olan bir yol
da, meditasyon. USA'da , Harward Medical
School'da Psikolog Britta Hölzel, günde 25
dakika meditasyon yapan denekler üzerinde
bir araþtýrma yapýyor. Meditasyonun 8 inci
haftasýnda, stres algýlama seviyesi düþüyor.
Deneklerin beyinlerinin Hippocampus bölgesinde ise, gri renkli maddenin kalýnlaþtýðý
gözlemleniyor. Buna göre beynin bu noktada, her þeyi stres olarak algýlamamak için,
adeta bir stres yastýðý imal ettiði anlaþýlýyor.
Psikolog Harald Walach,
"Þifa, þayet gerçek ise, sadece içerden
gelebilir. Dýþarýdan gelen her þey, yalnýzca
bu kendi kendini iyileþtirme sürecini
destekleyebilir." diyor.
Bu gerçeðe ünlü yunanlý doktor Hipokrat
2400 sene önce varmýþtý:
"Medicus curat, natura sanat." Yani:
"Doktor tedavi eder, doða þifaya kavuþturur."
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Yine bu alanda, Ýngiliz bir doktor, hastalarýnýn kendi kendisini iyileþtirme yeteneklerini nasýl harekete geçirebileceðini
düþündü ve bir deneme yaptý. Kendisine,
öksürük, boðaz aðrýsý, karýn veya sýrt aðrýsý
gibi çok bilinen þikayetlerle gelen hastalarýný iki gruba ayýrdý. Birinci gruba, önemli
bir þeyleri olmadýðýný, hemen iyileþeceklerini söyledi. Ýkinci gruptakilere ise, olumsuz
konuþtu ve durumlarýný daha iyi araþtýrmasý
gerektiðini bildirdi. Ýki hafta sonra, birinci
gruptakilerin %64 ü iyileþmiþti, ikinci grupta durumu iyileþenler sadece %39 idi.
Psikoloji Profesörü Johann Caspar Ruegg
"Sözler de ilaç gibi tesir gösterirler." diyor.
Ayni þey, dostça ve sevgi dolu davranýþlar
için de geçerli.
Plasebo ve Düþüncenin Gücü
Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda, Amerikalý
doktor Henry Beecher askeri hastahanede
yaralýlarý tedavi etmekte iken, birden

Dr. Henry K. Beecher
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morfin stoklarýnýn tükendiðini gördü. Acýyla baðýran askerlerin sancýlarýný nasýl dindireceðini çaresizlik içinde düþünürken, aklýna bir fikir geldi. Onlarýn bedenlerine
enjektörlerle aslýnda tuzlu su zerketti ve
morfin verdiðini söyledi. Ne kadar çok
yaralý askerin acýsýný böylece dindirdiðini
görünce, kendisi de hayretler içinde kaldý.
Dr.Beecher'in kullandýðý yöntem, týpta
Placebo-Effekt ( plasebo) adýyla tanýnýr.
Buna göre, hastada etki eden þey, herhangi
bir farmokolojik veya kimyasal madde
deðil, "hastanýn kendi tasavvur gücü" diye
tanýmlanan olgudur. Bugüne kadar kabul
edildiðine göre, bu fenomen, hasta kendisine bir ilaç verildiðine inandýðý için ortaya
çýkmaktaydý. Ýþin ilginç yaný ise, yeni
yapýlan araþtýrmalarda, hastalar kendilerine
verilen þeyin bir ilaç olmayýp bir "plasebo"
olduðunu bildikleri halde, olumlu sonuçlar
alýnmasýdýr.
Boston'daki Harvard Medical School'dan
Ted Kaptchuk, Reizdarm (Sinirli Barsak
Sendromu) hastalarýna, hiçbir etkisi
olmayan birer hap verdi. Bunun yanýnda
ama, onlara "Yapýlan araþtýrmalarda ruhsalbedensel kendi kendini iyileþtirme konusu
çerçevesinde, bu metodun belirli bir iyileþme saðladýðýnýn tesbit edildiði" bilgisini de
verdi. Sonuçta, kendilerine verilen "ilaç"ýn
hiçbir etkisi olmayacaðýný bildikleri halde,
hastalarda genel bir iyileþme tesbit edildi.
Bu araþtýrmaya katýlanlardan biri olan,
Ýngiliz Psikolog Irving Kirsch þöyle diyor: "
Neyin etki ettiði ortada. Biz hastalara
sadece, bu etkisiz bir þekerli sudan ibaret
bir ilaçtýr demedik, onlara neden etki edebileceðini izah ettik ve bu da onlarý ikna etti."
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Bu araþtýrmadan, herhangi bir kimyasal
etkisi olmayan bir maddenin bile, hasta etki
edebileceðini düþündüðü takdirde, hastanýn
kendi kendisini iyileþtirme yeteneðini
harekete geçirdiði ve böylece olumlu sonuç
alýnabileceði sonucu çýkmaktadýr. Burada
iþbaþýnda olan, hastanýn kendi güçleri, yani
içindeki doðal doktorudur.
Hamburg-Eppendorf'daki Üniversite hastahanesinde yapýlan bir baþka araþtýrmada
da, Nörolog Ulrike Bingel deneklerine,
rahatsýzlýk veren bir ýsý yayan birer bilezik
daðýttý. Daha önceden de, bileziðin deðeceði yere, aðrý dindiren bir merhem sürdü.
Bazý deneklerde ise sadece plasebo-merhem
kullandý. Burada sonuçlar daha da ilginçti.
Sürülenin gerçek veya plasebo merhem
olmasý sonuca etki etmemiþti ama deneklerden yalnýzca, kollarýna sürülen merhemin
(plasebo veya deðil) aðrý dindireceðini
düþünenlerde, merhem etkili olmuþtu.
Burada da görülmekte ki, kiþinin
düþünceleri ve beklentileri, þifa sonucunu
doðrudan etkilemektedir.
Plasebo ilaçlarýn görülebilir ve ölçülebilir
etkileri olmaktadýr. Örneðin plasebo ilaçla
tedavi edilen Parkinson hastalarýnda, beynin
Dopamin salgýladýðý ölçülmüþtür. Plasebo
ilaç kullandýðýný sonradan öðrenen hastalarýn tepkilerini görmek için, Hamburg
Üniversitesi Psikoloðu Regine Klinger, sýrt
aðrýlarý çeken hastalara, kýrmýzý renkli, acý
bir su verdi ve aðrýlar kesildikten sonra da,
hastalara durumu açýkladý. Hastalar kýzmak
veya kendilerini aldatýlmýþ hissetmek
yerine, kendi düþüncelerinin gücü ile
böyle bir sonuç alýnmasýna çok þaþtýlar ve
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heyecanlandýlar.
Amerikalý Antropolog Dan Moerman,
çeþitli araþtýrmalarýn neticelerinden sonra,
þöyle söylüyor: " Ben þahsen kendi
ilaçlarýmla konuþuyorum. Hey arkadaþlar,
görevinizi en iyi þekilde yapacaðýnýzdan
eminim diyorum onlara. " Bu her ne kadar
biraz delice gelse de, plasebo sonuçlarýna
bakýldýðýnda ve kendi düþünce ve beklentilerimizin, bedenimizin iþleyiþinde ne derece
etkili olduðu anlaþýldýðýnda, pek de akýl dýþý
deðil. Ýngiliz Psikolog Irving Kirsch ve
daha birçok diðerleri, kendi düþüncelerimizin gücünü kullanmanýn akýlýca bir þey
olduðunu söylüyorlar. Örneðin bir hastalýk
durumunda, devamlý olarak ve kuvvetle
arzuladýðýmýz þifayý düþünmeyi ve þifa bulmuþ halimizi iç gözümüzde bir resim halinde canlandýrmamýzý tavsiye ediyorlar. Bu
þekilde hattâ kanser hastalarý iyileþmektedir.
Yok Ol Ey Siðil!
Almanya Freiburg yakýnlarýnda yaþayan
Rudi Sayer 'in yýllardýr çektiði bir derdi
vardý. Sað ayaðýnýn baþ parmaðý altýnda çok
büyük bir siðil vardý ve korkunç aðrý yapýyordu. Mesleði marangozluk olan Sayer,
uzun zaman ayakta durmak zorundaydý ve
bu siðil yüzünden çok ýzdýrap çekiyordu.
Bir doktor siðili dondurarak tedavi etti.
Ama bir zaman sonra ayni yerde yine çýktý.
Bir baþka doktor onu kesti ama birkaç ay
sonra siðil yine yerindeydi. Bunun üzerine
Sayer onu ameliyatla kökünden aldýrmaya
karar verdi. O arada, bir kas yýrtýðý
dolayýsile hastahaneye yatmasý gerekti ve
onu ziyarete gelen bir arkadaþý, siðil
konusunu öðrendiðinde þöyle dedi: " Onu
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dua ile yoketmelisin, yok olduðunu düþünmelisin. Burada hastahanede bu iþ için çok
zamanýn var, bir dene." Önce bunun bir
saçmalýk olduðunu düþünen Sayer,
arkadaþýnýn da ýsrarýyla ve gerçekten
zamaný da olduðu için, hastahanede kaldýðý
sürece her gün on dakika kadar, yoðun bir
þekilde, siðilin yok olduðunu düþünmeye
baþladý. Kendisi "Bunu düþünürken transa
girmiþ gibi konsantre oluyordum." diyor.
Hastahaneden çýkýp eve geldiðinde, bu
düþünce seanslarýna devam eden Sayer, iki
hafta kadar sonra bir gün birden, siðilin
artýk orada olmadýðýný farketti. Ve siðil
ondan sonra da bir daha hiç çýkmadý.
Gerçekten yok olmuþtu.
Kendi kendimizi iyileþtirme gücümüzün
ne mucizeler yaratabileceði gerçekten
þaþýrtýcý. Ýçimizde bulunan bu gücü harekete
geçirebilecek çok çeþitli metodlar bulunmakta. Bunlar, bir þifacýnýn elleri olabileceði gibi, kendi tasavvur yeteneðimiz, bir
plasebo ilacý, týpça kabul edilmiþ veya
edilmemiþ herhangi bir bitkisel formül ve
hattâ bir doktorun o anki doðru sözleri de
olabilir. Ýlgili kiþi o anda kullanýlan metoda
ikna olmuþsa ve kendisi de doðru ruh hali
içinde bulunuyorsa þifa bulmasý iþten bile
deðil.
2013 Þubatýnda, "Neuropsychopharmacology" ( Nöropsikofarmakoloji) dergisinde yayýnlanan araþtýrmaya göre, plasebo ile yapýlan bir aðrý tedavisi, hastanýn
kiþiliðine baðlýymýþ. Ruhsal açýdan saðlam
ve uyumlu olan kiþiler, Plasebo tedavisinden, sinirli ve bedeninin tedavilere cevap
vermediðini düþünen kiþilerden daha fazla

faydalanýyorlarmýþ. Bu fark beyinlerde de
görülüyor. Olaya olumlu bakan kiþilerde ,
diðerlerine nazaran daha fazla Endorfin salgýlandýðý tesbit ediliyor. Endorfin bilindiði
gibi mutluluk hissi veren ve aðrý dindirici
özelliði olan bir salgýdýr.
Aslýnda tutucu ve týbbi ilaçlardan yana
olan Almanya Tabipler Birliði, þimdilerde
bedenin kendi kendini iyileþtirme özelliðini
resmen kabul ederek, terapilerde Plasebo
ilaçlarýnýn kullanýlmasýndan yana olduðunu
söylüyor ve bir açýklamasýnda bunu þöyle
ifade ediyor: "Hastanýn plasebo kullanýmýndan ne gibi faydalar elde edebileceðini plasebo araþtýrmalarý açýkça ortaya
koyduðundan, bu metodlarýn bilerek tatbiki
tamamiyle meþru görülecektir."
Anlaþýlan içimizde herþeyi yapmaya muktedir olan bir güç var. Kullanmasýný
bildiðimiz zaman fiziksel ve ruhsal dertlerimizi iyileþtirecek sonsuz bilgiye sahip bir
doktor. Uzun uzun zamanlar onu yok saydýðýmýz, böyle bir þeye inanmayý bile
hurafe kabul ettiðimiz halde, bugünkü týp
bilimi, bu gücü þimdi yeniden keþfediyor.
Bu gücü kullanabildiðimiz ve geliþtirebildiðimiz zaman, ne dertlerimize çare
bulabileceðimizi düþünmek bile güzel.
Yeniden uyanmak zor olacak belki ama
bu uyanýþýn insanlýða neler getirebileceði
tasavvur edilirse, ileride atýlacak yeni adýmlara gerçekten sevinmek gerek.
Alýntýlar:
P.M. Bilim Dergisi
Martin Tzschaschel
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Geliþim Öyküleri

Derleyen: Nihal Gürsoy

Ýtalya'da Napoli'nin kenar mahallelerinden
birinde, bir cafe-bar da kahvelerimizi içiyoruz. Ýçeri giren müþterilerden biri, barmene
"due caffe, uno sospeso" (iki kahve, biri askýda) diyor. Ýki kahve parasý veriyor, bir kahve
içip gidiyor. Barmen de tezgahýn üzerinde
asýlý duran çiviye bir küçük kaðýt asýyor.
Biraz sonra iki kiþi içeri giriyor. "Due caffee
e un sospeso" (iki kahve ve bir askýda) diyorlar. Üç kahve parasý verip, iki kahve içip
gidiyorlar. Barmen yine bir küçük kaðýt asýyor tezgahýn üstündeki çiviye. Bunun gün
boyu ayný þekilde sürdüðü anlaþýlýyor. Derken
üstü baþý biraz dökük, belli ki fakir biri bardan içeri giriyor ve barmene "un caffee
sospeso" (askýdan bir kahve) diyor ve barmenin hazýrladýðý kahveyi içip, para ödemeden çýkýp gidiyor. Barmen de tezgahýn üzerine
asmýþ olduðu kaðýtlardan birini aþaðý indiriyor… VICTORIA DE SICA
Bir insanýn yaþamýnýn en büyük keyiflerinden olan iyilik ve sevgi adýna yapýlan

küçük, adsýz ve çoðu zaman anýmsanmayan
bu tür eylemler hayatý güzelleþtirdiði gibi
yaþamý kutsamanýn, paylaþmanýn ve teþekkür
etmenin en kolay yollarýndan biri olsa gerek.
YAÞAMIN YANKISI
Bir zamanlar bir babayla oðlu daðlýk bir
bölgede yürüyüþe çýkmýþlardý. Bir ara nasýl
olduysa çocuðun ayaðý kaydý ve incindi.
Çocuk acýyla baðýrdý. "Aaahhh…!"Karþý
daðlarda yanký yapan sesi geri döndü.
"Aaahhh…!" Daha önce böyle bir durumla
karþýlaþmamýþ olan çocuk bu kez: "Sen kimsin?" diye sordu. Cevap gelmekte gecikmedi.
"Sen kimsin?" Sinirlenen çocuk, "sen bir
korkaksýn!" diye baðýrdý. Daðdan, "sen bir
korkaksýn!" yanýtýný aldý. Bu olanlara bir
anlam veremeyen çocuk, babasýna dönerek
neler olduðunu sordu. Babasý gülümseyerek,
"þimdi dikkatlice beni izle oðlum" dedi ve
yüksek sesle baðýrdý. "Hayatý çok seviyorum!"Karþý daðlardan ayný ses geldi. "Hayatý
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çok seviyorum!" Baba: "Sana hayraným!"
Yanký: "Sana hayraným!" Baba: "Sen
harikasýn!" Yanký: "Sen harikasýn!"
Çocuðun þaþkýnlýðýnýn daha arttýðýný gören
baba, ona durumu þöyle açýkladý. "Bu yanký
adý verilen bir tabiat olayýdýr. Ama hayatý da
çok iyi anlatýr. Yani yaþamdan ne istiyorsan
önce onu sen vermelisin. Verdiklerin aldýklarýn olacaktýr. Tatlý sözler, tatlý davranýþlar,
tatlý yankýlar oluþturur. Sevilmek istiyorsan,
önce sen sevmelisin. Saygý istiyorsan önce
sen saygý duymalýsýn. Anlayýþ bekliyorsan,
bunu önce sen gerçekleþtirmelisin. Yani
yaþamýnda neyle karþýlaþmak istiyorsan,
yankýsýný oluþturabilmek için bunu önce sen
yapmalýsýn.
Basit gibi görünen bu öyküde hayatýn temel
gerçeklerine iþaret ediliyor ve davranýþlarýmýzla, yaþadýklarýmýz arasýndaki iliþkiye
dikkat çekiliyor.
GERÇEK ÝNSAN
Bu þiirsel mektup, Abraham Lincoln
tarafýndan oðlunun öðretmenine yazýlmýþtýr.
"Zaman alacak biliyorum. / Fakat
eðer öðretebilirsen ona / Kazanýlan bir
liranýn, bulunan beþ liradan / Daha
deðerli olduðunu öðret. / Kaybetmeyi
öðrenmesini öðret ona / Ve hem de
kazanmaktan neþe duymayý. /
Kýskançlýktan uzaklara yönelt onu /
Eðer yapabilirsen / Sessiz kahkahalarýn
gizemini öðret ona. / Býrak erken
öðrensin / Zorbalarýn görünüþte galip
olduklarýný… / Eðer yapabilirsen, ona
kitaplarýn mucizelerini öðret. / Fakat
ona sessiz zamanlar da taný /
Gökyüzündeki kuþlarýn, güneþin altýn-

daki arýlarýn / Ve yemyeþil yamaçtaki
çiçeklerin / Ebedi gizemini düþünebileceði. / Okulda hata yapmanýn, hile yapmaktan / Çok daha onurlu olduðunu
öðret ona. / Ona kendi fikirlerine inanmasýný öðret, / Herkes ona yanlýþ olduðunu söylediðinde dahi / Tüm insanlarý
dinlemesini öðret ona, / Fakat tüm söylediklerini / Gerçeðin eleðinden geçirmesini / Ve sadece iyi olanlarý almasýný
da öðret. / Eðer yapabilirsen, üzüldüðünde bile / Nasýl gülümseyeceðini
öðret ona / Gözyaþlarýnda hiçbir utanç
olmadýðýný öðret. / Ona, kuvvetini ve
beynini / En yüksek fiyatý verene satmamasýný / Fakat hiçbir zaman kalbi ve
ruhuna / Fiyat etiketi koymamasýný öðret./Uðultulu bir insan kalabalýðýna/ Kulaklarýný týkamasýný öðret ona./Ve eðer
kendisinin haklý olduðuna inanýyorsa /
Dimdik dikilip savaþmasýný öðret.

Gerçek eðitimin, insaný gerçekten insan
yapma yolundan geçtiðini bilen Abraham
Lincoln, oðlunun öðretmenine yazdýðý bu
mektupta ayný zamanda bilenlerin sorumluluðuna ve örnek olma durumlarýna da dikkat
çekmiþtir. Bilgi ve bilgeliðin birlikte yol
aldýðý bir eðitimin insanýn ihtiyacýný karþýlamaya hizmet edebileceðini ve onu yetkinleþtirip, etkinleþtirebileceðini dile getirmiþtir.
SEÇME ÖZGÜRLÜÐÜ
Yaþlý Kýzýlderili reisi kulübesinin önünde
torunuyla oturmuþ, az ötede birbiriyle boðuþup duran iki köpeði izliyordu. Köpeklerden
biri beyaz diðeri siyahtý. Çocuk on iki yaþýndaydý ve kendini bildi bileli o köpekler
dedesinin kulübesinin önünde boðuþup
duruyorlardý. Dedesinin sürekli göz önünde
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tuttuðu bu iri köpekler çocuðun giderek daha
çok ilgisini çekiyordu. Merakla sordu yaþlý
reise, "kulübeyi korumak için bir tanesi yeterli deðil mi dede? Üstelik neden biri beyaz
diðeri siyah bunun bir anlamý var mý?"
Yaþlý reis, torununun sýrtýný sývazlayarak
cevap verdi. "Onlar, benim için aslýnda birer
simgedir evlat."
"Neyin simgesi?" diye sordu çocuk.
"Ýyilik ile kötülüðün simgesi. Aynen þu
gördüðün köpekler gibi, iyilik ve kötülük
içimizde sürekli mücadele eder dururlar.
Onlarý gördükçe bu mücadeleyi düþünürüm
ve o nedenle yanýmda tutarým onlarý." Çocuk,
mücadele varsa, kazananý da olmalý diye
düþündü ve sordu ; "Peki sence hangisi
kazanýr bu mücadeleyi?" Reis, derin bir
gülümsemeyle baktý torununa. "Hangisi mi
evlat? Ben hangisini daha iyi besler ve
yetiþtirirsem o! "
Aslýnda hepimizin seçme hakký var ve bu
nedenle düþüncelerimize, kararlarýmýza hangi
yönde yol verdiðimiz ve neye emek
verdiðimiz çok önemli. Bunun yanýnda karar
verirken aceleci olmamak, o konuda iyice bilgilenmek etraflýca düþünmek, yaþamýmýza ve
kendimize verdiðimiz deðerinde göstergesidir
bir anlamda.
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Bir yola girmeyi seçmiþ olan kiþinin, onun
getireceklerini kadere, feleðe veya baþka
nedenlere baðlamanýn kendisini kandýrmaktan
baþka bir iþe yaramadýðýný ve sonuçlarýna
katlanmaktan da kurtaramadýðýný çok güzel
anlatýr Mevlana. Bu kýsýr döngüden çýkmanýn
yolunun, dönüp kendine bakmak, yanlýþlarýnýn kendi bedenini ve ruhun isteklerini
terbiye edememekten, nefsine uymaktan, bilgisizlikten ve tecrübe eksikliðinden kaynaklandýðýný görerek, hatalardan ders almak
olduðunu ifade eder.
ZORLUKLARA
SABIRLA
YAKLAÞABÝLMEK
Amerika'ya ardý ardýna dört kez baþkan
seçilen tek bir adam vardýr, Franklin D.
Roosevelt. 1882-1945 yýllarý arasýnda
yaþayan Roosevelt yakalandýðý çocuk felci
rahatsýzlýðýndan dolayý yürüyemiyordu. Fakat
bu onun baþarý merdivenlerini hýzla týrmanmasýna engel olamadý.
ABD'nin 32. Baþkaný olan Franklin D.
Rooevelt, hayli tempolu geçen baþkanlýk günlerinde, buna II. Dünya Savaþý da dahildi,
onca iþin üstesinden gelmesine raðmen nasýl
bu kadar zinde ve dinç kalabildiði sorulduðunda þu cevabý vermiþti;

ÖNCE DÜÞÜNCE SONRA EYLEM
Ey yiðit! Yazgýya bahane bulma
Yükleme kendi suçunu baþkasýna
Suçunu gör dönüp etrafýnda kendinin
Kendindendir, gölgeden deðil çektiklerin
Ne yaptýn da sana dönüþünü görmedin?
Ne ektin de ektiðini biçmedin?
Eylemlerin ruhundan ve bedeninden doðar
Çocuðun gibi sonra gelip eteðinden tutar.
MEVLÂNA

"Beyler! Þu an ayaðýnýn baþparmaðýný hareket ettirebilmek için iki yýl
uðraþan birine bakýyorsunuz. Zorluklar
karþýsýnda yýlmadan, sabýr ve inançla
çalýþarak elde ettiklerimiz bizi o kadar
güçlü ve donanýmlý hale getirir ki
sonunda yaþadýðýmýz zorluklara
içimizde ki potansiyeli çýkarmamýza
yardýmcý olduklarý için teþekkür etme
ihtiyacý duyarýz.
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Kadýnýn Bitmeyen Çilesi

Antik Helenlerde Kadýn
Yalçýn Kaya

O

rtadoðu kültlerinde olduðu gibi,
Helen mitolojisinde de yaratýlýþýn
kökeninde bir "toprak ana" var;
Yani, yaratan, yaþatan ve öldüren bir güç. Bu
Hesiodos'un (Ý.Ö. 800) Theogonia adlý
yaratýlýþ ve tanrýlarýn doðuþu üzerine yazdýðý,
mitolojinin temel anlatýmý olan eserde adý

geçen, her þeyin baþlangýcý diþi bir varlýk olan
Gaia'dýr. Yani burada da bir Ana Tanrýça
kavramý var.
Atina'dan sonra ayný devirde Ege'nin öbür
kýyýsýna geçebiliriz. Burada, yani Ýyonya'da
bizi yine bir Ana Tanrýça'nýn beklediðini
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görüyoruz. Tüm Ana Tanrýçalarý erilleþtirme
veya evcilleþtirme gayretlerine raðmen Efes'te
bizi güçlü bir Ana Tanrýça, Artemis karþýlar.
Artemis, Akdeniz çevresinde ve Ortadoðu'da
bin yýllarca tutunmuþ, deðiþik çaðlarda ve
bölgelerde ad deðiþtirerek hüküm sürmüþ bir
tanrýçaya, belli bir süre içinde ve belli bir
bölgede, özellikle Efes'te Ý.Ö. 2000'den
itibaren verilen addýr.
Tüm Ortadoðu ve Anadolu yöresinde bir
kült olarak saygý gören Ana Tanrýça Artemis,
son önemli görevini Efes'te yerine getirir.
Ancak heykelin en belirgin ve anlamlý özelliði göðüs kýsmý ile belinin arasýndaki dört
sýra memedir.
Ýyon ve Helenler ona bunun için
Polymastos (çok memeli) derler. Bunlarýn
bereketi simgelediði kesindir, ama memeye
benzeyen bu þekillerin ne olduklarý konusunda yorumlar çeþitlidir. Efes þehrinin adýnýn
kökeni olan apasus, Latince "apes" eþ deyiþle
arýdan gelmektedir. Ayrýca Efes þehrinin simgesi arýydý.
Ýsa'nýn havarilerinden Aziz Pavlus'u Efes
tiyatrosunda dinledikten sonra ilkin dirençle
karþýlayan ve "Ýsa ya da Meryem'den bize ne,
bizim Tanrýçamýz Artemis'tir" diyen Efesliler
zamanla gevþememiþ kültür tarihinde benzeri
az görülen bir transpozisyon (yerine yenisini
koyma, ikame) örneði vermiþlerdir.
Helen Uygarlýðýnda Kadýnlar
Antik Çað Helen uygarlýðýnda kadýnlarýn
konumu ve kadýn özgürlüðüyle ilgili çalýþmalar, Batýlý araþtýrmacýlarca uzun yýllar geri
plana atýlmýþtýr. Günümüz araþtýrmacýlarýnýn
bu konudaki çalýþmalarý, Antik Helen uygarlýðýnýn bu yönünü artýk gün ýþýðýna çýkar-
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mýþtýr. Kadýn hak ve özgürlüðünün kýsýtlanmasýna iliþkin araþtýrmalar, Antik Helen
dünyasýndaki cinsellik anlayýþýnýn incelenmesini de gerektirmiþtir.
Sokrates, günümüze kadar gelmiþ olan
diyaloglarýnda incelikle, "Kadýnlar hiçbir
þekilde erkeklerden aþaðý deðildir." demiþti.
Sonra da, yarattýðý þaþkýnlýðý ortadan kaldýrmak için þu sözleri eklemiþti:
"Gereksinmeleri olan tek þey, biraz daha
fiziksel güç ve zihinsel enerjidir." Aslýnda bu
sözleriyle hayli cömert davranýyordu. Çünkü
Helenlerin kadýnlar hakkýndaki düþünceleri
hiç de hoþ deðildi ve uzun dönemler boyunca
bu duygularý pek deðiþmedi.
Atinalýlarýn kadýn konusundaki tutumlarýnýn
oðlancýlýkla baðlantýsý hâlâ tartýþmalýdýr. Kimi
akademisyenler, oðlancýlýðý bu konu ile
tümüyle ilgisiz buluyor. Kimileri de, daha
oðlancýlýðýn adýnýn duyulmasýndan çok önce
toplumda kadýnlarýn horlandýðýný savunuyor.
Helen erkeklerinin kadýnlarý asla hor
görmediðini öne sürenler de var. Ancak,
yazýlý kanýtlarýn çokluðu kadýnlarýn aþaðý
konumda bulunduðunu düþündürmekte
Atina'da erkekler "agora" adý verilen açýk
alanlarda ve "gymnasion" olarak anýlan spor
alaný gibi yerlerde biraraya gelirdi. Etimolojisi bakýmýndan gymnasion, "çýrýlçýplaklarýn
yeri" anlamýna gelir. Özgür kadýnlar yani köle
olmayanlar ise evden pek seyrek çýkar, çocuk
ve kölelerini yönetirlerdi. Sitenin birer özgür
vatandaþý sayýlmalarýna karþýn, týpký köleler
gibi siyasal haklara sahip deðildiler.
Atina'da köleci bir erkek demokrasisi egemenliði vardý. Kadýný âdeta köle haline getirmenin Batý dünyasýndaki ilk örneði, Roma
Ýmparatorluðu'ndan önce Helen uygarlýðýnda
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görülmüþtür. Helen uygarlýklarýnda ev mimarisi ve yaþamý haremlik-selâmlýðýný andýran
bir düzendeydi. Kadýn kendi evinde sokaða
uzak bölümde, dýþarýyla iliþkisi olmayan ve
akraba bile olsa erkeklerin girmesi yasak yerlerde yaþardý. Evin üst katýnda olduðu
varsayýlan, kadýnlarýn yaþadýðý bölüme
"gyneaikeion" denirdi. Erkeklerin yaþadýðý,
konuklarýn aðýrlandýðý, çoðu kez ayrý bir giriþi
olan bölüm de "andron" olarak anýlýrdý.
Atina ve diðer Helen kentlerinde genç
kýzlara yalnýzca el iþi ve dokumacýlýk
öðretilir, pek azý okuyup yazma öðrenebilirdi.
Evlilikleri bile aile büyüklerince ayarlanýrdý.
Kadýn kocasýyla pek ender olarak yemek
yiyebilirdi. Kocanýn konuklarý varsa asla
onlarla birlikte olamazdý. Evin dýþýna çýktýðý
zamanlarda da kendisine mutlak eþlik edilirdi.
Bir yere giderken yanýna üçten fazla giysi, bir
"obol"dan fazla deðerde yiyecek ve içecek günümüz koþullarýyla bir sandviç ve bir bardak süte karþýlýk geliyor- almasý yasaktý.
Dýþarýya hava karardýktan sonra çýkýyorsa,
feneri yanan bir arabaya binmek zorundaydý.
Koca, karýsýný hiçbir neden göstermeden
boþayabilirdi ve kadýn mucize eseri zina yapmayý baþarabilmiþse boþanmasý yasal olarak
zorunluydu. Kadýn ise ancak aþýrý tahrik
nedeniyle boþanabilirdi ve kocanýn homoseksüel oluþu ya da zina yapmasý geçerli neden
sayýlmazdý.
Burada bir paragraf açarak bir noktayý
belirtmekte yarar var. Zinanýn erkek için
kabul edilebilir, kadýn için kabul edilemez
olduðu görüþü neredeyse günümüze dek varlýðýný korumuþtur. Örneðin, Ýngiliz kadýnlarýnýn kocalarýný yalnýzca zina nedeniyle
boþama hakkýný kazanabilmeleri 1923 yýlýný
bulmuþtur. Bunun temelinde, Antik Helen
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uygarlýðýndan kalma bir geleneðin Batý
toplumlarýnda kural edinilmiþ olmasý yatar.
Kadýnýn Helen uygarlýklarýndaki durumu ile
baðlantýlý olmak üzere karþýt düþüncede olanlara kalýrsa, durum göründüðü kadar kötü
deðildir. Kadýnlarýn birtakým yasal yoksunluklarý olsa bile, tiyatroya gitmelerine,
heykeltraþ atölyelerini ziyaret etmelerine,
hattâ birkaç gün uzaklaþarak, erkeklerinin
sayýsýz erotik olayýn yaþandýðýný varsaydýðý,
yalnýzca kadýnlara açýk Thesmophoria þenliklerine katýlmalarýna izin verildiði savunulur.
Euripides, Sophokles tragedyalarýnda onu
kadýnlardan nefret eden, yatakta ise kadýnlara
bayýlan biri olarak anlatmýþtýr, Helen kadýnlarýnýn sürekli olarak baþka kadýnlarý dedikodu yapma amacýyla evlerine kabul ettiklerinden yakýnýr.
Bir fahiþeyle ilgili bir davada savcý, görevli
halk jürisine -kuþkusuz tüm jüri üyeleri
erkektir- þunlarý anýmsatýr:
"Bu kadýný beraat ettirirseniz, eve gittiðinizde karýlarýnýza ve kýzlarýnýza ne diyeceksiniz? Onlara, davanýn ayrýntýlarýný anlatacak ve suçlamanýn nasýl dikkatle ve bütünüyle
kanýtlandýðýný söyleyeceksiniz. Sözlerinizi
bitirdiðinizde size, "Ya siz ne yaptýnýz?" diyecekler. Siz de "Onu beraat ettirdik." diyeceksiniz. O zaman kýyamet kopacak!"
Helen uygarlýðýnda kadýnýn durumuyla
ilgili olarak ortaya konulan her iki tarafýn da
kanýtlarý, Helenli kadýnlarýn Babilli, Mýsýrlý ve
Ýbrani çaðdaþlarýyla ayný yasal ve toplumsal
konumda olduklarýný gösteriyor.
Aralarýndan kimileri baðýmsýz ruha sahip
olsa da, Ý.Ö. birinci bin yýlda, her yerde
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olduðu gibi Helen dünyasýnda da kadýn bir
"mal" sayýlýrdý. Helenlere göre kadýn, -yaþý ya
da medenî durumu ne olursa olsun- bir
"gyne" idi; yani "çocuk taþýyýcýsý".
(Jinekoloji, jinekolog sözcükleri buradan
gelir.)
Kadýnlarýn, eðitimden yoksun olduklarý
daha doðrusu býrakýldýklarý için "akýlsýz",
kocalarýnýn kendileriyle pek ender yatmalarýndan yakýndýklarý için "þehvet
düþkünü", geçim için para kazanmak yerine
zamanlarýný felsefe yaparak harcayan
kocalarýný eleþtirmeye kalkýþtýklarý için
"ahlâksal açýdan kusurlu olduklarý" sonucuna
varýlmýþtý. Ev içi uyum, Helen yaþamýnýn
özelliklerinden biri deðildi. Hem bunun
önemi de yoktu.
Bir Helen erkeði için evlilik, yapýlmasý
gerekli bir "toplumsal görev" olarak kabul
edilirdi. Ý.Ö. 8. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
yaþamýþ olan ve Helenlerin büyük saygý gösterdiði ozan Hesiodos, evlenmenin neden
gerekli olduðunu þöyle açýklardý:
"Evlenmeyi yadsýyarak kadýnlarýn bize
verdikleri acýlardan kaçan erkek, yaþlýlýk
günlerinin sefaletinde bir destek (çocuk)
bulamayacaktýr...Diðer taraftan, yazgýsýnda
evlenmek olan, belki iyi ve mantýklý bir kadýn
bulabilir. Yine de, tüm yaþamý boyunca
kötülüðün iyiliðe baskýn geleceðini görecektir... Evlilik için en iyi yaþ, erkeklerde 30,
kadýnlarda 16'dýr ve en iyisi, kadýný satýn
almaktýr... Onunla ister evlenir birarada olur,
istersen gerektiðinde ona saban sürdürebilirsin."
Helenli kocalar, evliliði sadece bir toplumsal görev olarak üstlendiðinden, evlilik
yaþamý hiçbir romantik yön taþýmazdý.
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Nitekim Sokrates'ýn bir diyalogunda yeni
evlenmiþ Iskhomakhos, 14 yaþýndaki karýsýna
þöyle der:
"Yataðýmý paylaþmasý için kolayca senden
baþkasýný bulabilirdik ve senin de bunu gayet
iyi bildiðine eminim. Fakat konuyu
düþündükten sonra, ben kendi çýkarlarýmý ve
ailen de kendi çýkarlarýný gözeterek ve evin
yönetimi, çocuklarýn bakýmý konusunda tüm
olasý adaylarý gözden geçirdikten sonra, seni
ve aileni kendim seçtim. Hiç kuþkusuz, en az
bunun kadar iyi olan pek çok seçenek arasýndan."
Atinalýlarýn "iyi eþ" konusundaki
düþünceleri Ýbraniler ile neredeyse týpatýp
aynýdýr: Bakire ve ciddi olacak; yün eðirme,
dokuma, terzilikte becerili olacak;
hizmetçilere kendilerine uygun iþleri vermeyi
bilecek; kocasýnýn parasý ve mülkü konusunda
tutumlu davranacak; çocuk doðuracak ve evi
akýllýca yönetecek... Ývedilikle bir varis
doðurmasý gerekiyorsa, konu çözülene dek
kocasýyla ayda en az üç kez iliþki kuracak...
Helenlerde kadýnýn, yabancýlarýn gözünden
korunacak biçimde örtünmeden ve yanýnda
harem aðasý ya da yakýný olan bir erkek
olmadan sokaða çýkamadýðýný söylemiþtik.
Sakýz Adasý'nda, Herodotos döneminde
(Ý.Ö.484-424), köle erkeklerin hadýmlaþtýrýldýðý ünlü bir merkez açýlmýþ, hadýmlaþtýrma ve hadýmlarýn pazarlanmasý büyük
gelir getiren bir ticaret dalý haline gelmiþti.
Günümüzde politik bir sorun haline gelmiþ
ne örtünme ne de harem geleneði Ýslâm ve
Müslüman Doðu'ya özgüdür. Bunlar, bütün
Doðu Akdeniz yöresindeki kültürleri etkilemiþ bir ataerkil geleneðin mirasý ve kalýntýlarýdýr. Batýlýlarýn Türklere mâlettiði harem
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ve hadýmlaþtýrma, Antik Helen ve Roma'ya
dayanan bir uygulamadýr. Türkler haremi, onu
Bizans kanalýyla alan Araplardan, Osmanlýlar
döneminde ise doðrudan Bizans' tan öðrenmiþtir.
Antik Helenlerde kadýn, aile içinde
kocasýnca sürekli aþaðýlanan bir "nesne"
gibidir. Bir erkeðin eþine sadýk kalmasý,
erkeðin onuruna zarar veren bir olaydýr. Bu
nedenle erkek için evlilik dýþý iliþki meþru
kýlýnmýþtýr. Bu durum, buna bir karþý tepki
olarak kadýnlar arasýnda cinsel iliþkilerin yani
lezbiyenliðin yayýlmasýna, erkeklerin de
fahiþelerle yaþamasýna yol açmýþtýr. Antik
Helen kentlerinde fahiþelik büyük bir sanayi
haline gelmiþ, eþcinsellik olaðanüstü düzeyde
yayýlmýþtýr. Antik Helen düþünürleri, eþcinselliði kabul edip olumlu karþýlamakla kalmýyor,
bu tür iliþkilerden gurur duyuyordu. Çünkü
onlara göre asýl doyum kaynaðý kadýn deðil,
erkekti.
Atina demokrasisi, kadýnlarý kölelerle bir
tutardý. Baba, kýzýný istediði adama satabilirdi.
Kadýn, erkeðin kendisi için verdiði kararlara
uymak zorundaydý; uymazsa, aþaðýlanan bir
þekilde nitelenmeyi hak etmiþ olurdu.
Koca, karýsýný deðiþtirmek ya da baþkasýna
vermek hakkýna sahipti. Doðurmayan bir
kadýný kovmamak, Tanrýlara karþý gelme
sayýlýr ve kusur kimde olursa olsun kadýn
evden kovulurdu.
Çok eþlilik yaygýn ve geçerli iliþki türüydü.
Koca, karýsýna düþüncelerini açmaz, onun
herhangi bir konudaki düþüncesini öðrenmek
gereðini bile duymazdý. Çünkü kadýn,
düþüncesine baþvurulacak akýlda biri sayýlmazdý. Evlilikte asýl önemli olan sevgi ve
saygý deðil, erkeðin isteklerinin yerine gelme-
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siydi. Aileyi, sýnýrsýz yetkilerle tam bir despot
gibi yöneten erkek egemenliði için,
Aristoteles þöyle diyordu:
"Erkek yaradýlýþtan üstündür. Doðal olarak
daha güçlü, daha akýlcý ve iniþli çýkýþlý duygulara daha az eðilimlidir. Bu doðal yeti,
erkeðin ölçülü ve akýlcý kararlar alabilme
yeteneðinde kendini gösterir. Kadýn ondan
aþaðýdýr; duygusallýklarý ve mükemmel
olmayýþlarý nedeniyle eksik ve istikrarsýz bir
muhakeme yetisine sahiptirler. Erkek haklý
olarak buyurur; kadýn ise boyun eðer. Bu
kaçýnýlmasý olanaksýz bir yasadýr."
Ý.Ö. 6. yüzyýldaki Solon Yasalarý ile kadýnlarýn tüm günlük yaþamlarý, ne yiyip ne içebileceklerine kadar belirlenmiþ, ortada görünmemelerinin daha hayýrlý olacaðý görüþü
kurala baðlanmýþtý. Antik Ege dünyasýnda
evlilik öncesi bekâret de önemliydi. Tecavüze
uðramýþ bir Atinalý genç kýz, ancak köle
olarak satýlabilir ya da hiç evlendirilmeksizin
evde tutulabilirdi. Özgür kadýnlarýn bile
mahkemede tanýklýk yapma hakký yoktu.
Ý.Ö. 5. ve 4. yüzyýl Atina'sýnda kadýn,
-konumu ve yaþý ne olursa olsun- yaþamý
boyunca kendisini hukuk karþýsýnda temsil
eden bir erkek vasinin, Helence karþýlýðýyla
bir "kyrios"un- yasal denetimi altýndaydý. Ne
evlilik, ne boþanma ne de mülkiyet konusunda baðýmsýz söz hakkýna sahipti.
Sparta'da ise kadýnlar göreli bir özgürlüðe
sahipti. Burasý sürekli savaþ içinde olan bir
askerî toplum olduðu için, ileride savaþçý olacak erkekler doðuracak kýz çocuklarýnýn özellikle bedensel eðitimine çok önem verilirdi.
Sparta'da ev iþleri köle ve alt sýnýf kadýnlarýna
býrakýlýrken, vatandaþ kadýnlar jimnastik,
müzik, ev yönetimi ve çocuk eðitiminde
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yetkinleþtirilirdi. Ancak, kadýnlarýn toplum
yaþamý bakýmýndan rol ve görevleri ile
özgürlük sýnýrlarýnýn belirleyicisi devlet
olduðu için, buradaki kadýn özgürlüðü de
görelidir.
Hem kadýnlara hem de evliliðe karþý genel
dirençleri, -olasýlýkla, tarihte ilk kez- bekâr
kadýn fazlalýðý yaratmýþtý. Dengenin
düzeltilmesine katkýda bulunan kýz çocuk
katli geleneði olmasa, Helen tarihi boyunca
iz býrakmýþ olan savaþlardaki yüksek erkek
ölümü oraný bu sorunu daha da aðýrlaþtýrabilirdi. Sparta'da erkek çocuk katli de
yaygýndý. Spartalýlar, niceliðin yaný sýra
niteliði de kontrol altýna almayý amaçlardý.
Sparta toplumu, öjeni saplantýsýnýn
görüldüðü yani saðlýklý nesil yetiþtirmeyi
aþýrý önemli bulan ilk toplumdu. Kýz ya da
erkek, tüm çocuklar daha birkaç günlük iken
resmî olarak incelenir, zayýf, cýlýz ya da özürlü olanlar Taygetos Daðý eteklerinde ölüme
terk edilirdi.
Ý.Ö. 9. yüzyýl ortalarýndan 8. yüzyýl sonuna
dek, özellikle Atina, Dor istilalarý sonucunda
kente akan göçler nedeniyle aþýrý bir nüfus
yüklendi. Aristoteles, Girit'te nüfus kontrol
etmenin bir yolu olarak, oðlancýlýða devlet
tarafýndan bir düzenleme getirildiðini belirtti.
Kendisi de aile üyesi sayýsýnýn yasal yollarla
kýsýtlanmasýný savunuyordu. Bu konuda kendince çözüm de üretmiþti: Gebeliði önlemek
için sedir yaðý, kurþun merhemi ya da sýðla
yaðý ile karýþtýrýlmýþ zeytinyaðý öneriyordu.
Görünüþe bakýlýrsa, Atinalý eþlerin kürtaj ya
da gebelikten korunma konusunda öneriye
gereksinmesi yoktu. Kocalarýyla iliþkileri
zaten ender ve çoðunlukla meyvesizdi.
Kadýnlar, tüm duygusal dürtülerini varsa
oðullarýna yöneltip, bir yetiþkinin belki

anlayabileceði ama çocuðun anlayamayacaðý
bir biçimde onu kimi zaman putlaþtýrýp, kimi
zaman aþaðýlayarak, bu durumun sürmesine
katkýda bulunmuþ olabilir. Sonuçta, kuþaklar
boyunca erkek çocuklar, kadýnlarýn ne
yapacaðýnýn kestirilemeyeceðine ve en iyi
yolun, olanak varsa onlardan kaçýnmak olacaðýna inanarak büyüdü.
Plutarkhos, evlilik kavramlarý kocanýn
erkek arkadaþlarýyla birlikte yaþamasý ve
ender olarak gizlice karýsýný ziyarete gitmesi
olan Spartalýlar'a gülmekteydi. Ona göre,
kimi zaman Spartalý bir koca, karýsýný gün
ýþýðýnda hiç görmeden çocuk sahibi olabilirdi.
Ancak ayný durum belki Atinalýlar için de
geçerliydi. Hem Sparta hem Atina'da, belki
yaþamlarý kayýtlara girmemiþ olan en yoksul
sýnýflar dýþýnda, neredeyse hiç büyük aile
görülmüyordu. Sonunda Helen uygarlýðýnýn
görkemli çaðlarýný sona erdirecek olan da
vatandaþ sayýsýnýn çokluðu deðil, azlýðý
sorunu oldu.
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Helen erkekleri, karýlarýný eve kapatarak
zamanlarýný agora ya da gymnasion da oðlanlarýyla birlikte geçirmekle yetinmezdi. Atina
ve diðer büyük Helen kentlerinin hemen hepsinde oldukça güzel vakit geçirecek baþka
evler de vardý. Bu evlerde, bedeli karþýlýðýnda
kendilerini erkeklerin kucaðýna býrakan,
"Afrodit'in hizmetlileri" adýyla da anýlan "hetairalar" servis yapardý.
Afrodit'in kýzlarýyla iliþki kurmak, Helen
erkeði için hiç de ayýp ve utanç verici bir olay
deðildi. Tersine övünç nedeni bile olurdu.
Demosthenes, "In Neaeram" adlý yapýtýnda
þu satýrlara özenle yer vermiþtir: "Günlük
gereksinmelerimiz için cariyelerimiz ve bize
meþru çocuklar verip ev iþleriyle ilgilenmek
için karýlarýmýz, zevk için de hetairalarýmýz
var."
Çaðýn üst düzey kibar fahiþeleri olan hetairalar, güzel, yetenekli ve akýllý kadýnlardý.
Bu özelliklerinin yaný sýra, klâsik edebiyat
konusundaki bilgileri de çoðunlukla kâr-zarar
hesabý bilgilerinden hiç de aþaðý deðildi.
Gerçek bir kibar fahiþenin çekiciliðinin kaynaðý asla fiziksel görüntüsü olmamýþtýr.
Atinalý erkeklerin hetairalarda en çok sevdikleri þey, kendi karýlarýnýn öðrenmesini
engelledikleri alanlardaki bilgileriydi.
Bu durumun eþlerini fazlasýyla incitmekte
olduðunu söyleyebiliriz. Hetairalarýn aksine,
Helen ev kadýnlarýnýn sofrada erkeklere
katýlýp, kültürel ve kamusal konularda akýllýca
konuþabilmelerini saðlayacak þeyleri öðrenmelerine izin verilmiyordu. Onlar, bir tek
çocuk bakýmý, mutfak iþleri, evin yönetimi ve
tapýným alanlarýnda yetiþtiriliyordu. Buna
karþýlýk, alt sýnýftan gelme olan hetairalar,

-neredeyse çocukluktan baþlayarak- kültürel
ve toplumsal konularda eðitim görüyordu.
Oysa eþlerin büyük çoðunluðu aþk konusunda, sonuç ürünüyle, eþ deyiþle oðullar ile
ilgileniyor, kocalarýnýn öðrettiklerinden baþka
pek bir þey bilmiyordu. Rekabet etmeyi asla
umamazlardý. Tarihin hayli büyük bir bölümü
boyunca bu kibar fahiþeler, eþlerden çok daha
iyi zaman geçirmiþtir. Hetairalar, erkekler
dünyasýnda baþarýlý, kimi zaman son derece
baþarýlý olmuþ kadýnlardý.
En görkemlilerinden biri olan Aspasia'nýn
Atina'daki siyasî ve edebî salonu, çaðýn en
güçlü erkeklerince ziyaret edilirdi. Perikles,
onun için karýsýný boþamýþtý. Hetairalarýn
erkekler üzerindeki etkilerinin aþýrý ölçüde
arttýðý dönemlerde Atinalýlar, siyasetteki
kadýnlar konusunda feryat etmeye baþlardý
ama çoðu zaman eleþtirileri aslýnda para
düþkünlüklerine yönelik olurdu. Hetairalar,
çekiciliklerinin kalýcý olmadýðýný, hedeflenecek tek þeyin birikmiþ para olduðunu
gayet iyi bilirdi.
Toplumsal merdivende hetairalarýn altýnda,
haklarýnda pek az þey bilinen cariyeler yer
alýyordu. Klâsik çaðlara gelindiðinde, güzel
oðlanlarýn, akýllý hetaira ve genelev kýzlarýnýn
sert rekabeti karþýsýnda, ikinci eþ olarak eve
cariye alma alýþkanlýðý edinilmiþti. Cariyenin
konumu, hiç de talihli bir yer sayýlmazdý. Ne
bir hetairanýn baðýmsýzlýðýna sahipti ne de
erkeðin eþinin sahip olduðu sözde yasal
korunmaya... Efendisinin ondan sýkýlmasý
durumunda onu satmasýný önleyecek hiçbir
þey yoktu. Ýsterse, bir geneleve de satabilirdi.
Gelecek Sayýda:
Antik Anadolu’da Kadýn.
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Hayvanlar
Bilinçli mi?
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Bilim adamlarý sonunda insan olmayan hayvanlarýn bilinçli varlýklar olduklarýna
karar verdiler. Bunu zaten bilmiyor muyduk? Evet, biliyorduk
Animal Emotions' dergisinde, Marc Bekoff'un 10 Aðustos 2012 tarihinde yazdýðý bir makaleden

Çeviren: Nelda Bayraktar

A

rada sýrada karþýma konu
baþlýðýný okuduðumda içini
açmadan es geçtiðim e-postalar çýkar. Biliyorum bu konuda yalnýz
deðilim, ancak bugün bu kuralýmý
kýrdým ve konu baþlýðýnda: "Ýnsan
olmayan hayvanlar bilinçli varlýklardýr"
yazan e-postayý açarak, içini okudum.
Dürüstçe konuþmak gerekirse, bunun

çok sevdiðim bir gazete olan "The
Onion"dan gelen bir þaka olduðunu
düþündüm önce, ama deðildi.
Meslektaþým Michael Mountain,
Ýngiltere'nin Cambridge þehrinde yeni
düzenlenmiþ bir toplantýnýn özetini
yayýnlamýþtý. Bilim liderlerinin kritik
bir ortak görüþe imza attýklarý toplan-
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týnýn konusu þuydu: "Tek bilinçli varlýk
insan deðildir; diðer hayvanlar, özellikle de memeliler ve kuþlar, gerçekten
bilinç sahibidirler."
"The Francis Crick Memorial
Konferansý" isimli bu buluþmada, bir
grup bilim adamý, kendilerini oldukça
sarih olan bu sonuca götüren kanýtlarý
sunmuþlardý. Bilim adamlarý arasýnda
evlerini çok sevdikleri hayvanlarýyla
paylaþanlarýn bu "gerçek"ten habersiz
olduklarýna inanmak ne kadar zor. Ve
elbet ki, pek çok tanýnmýþ ve alanýnda
ödüller kazanmýþ araþtýrmacýlar bu
sonuca yýllar önce varmýþlardý.
Michael Mountain ve benim gibi
diðerleri de zaten bildiðimiz bir þeyin
önümüze bilimsel bir gerçek olarak
gelmesinden dolayý þaþkýndýk. Bu konferansta konuþan 15 saygýn bilim
adamýndan sadece birinin vahþi hayvanlarla ilgili çalýþmalar yapmýþ olmasý

ilginçti. Bu konuda, aralarýnda primatlar, büyük maymunlar, sosyal etoburlar,
deniz memelileri, kemirgenler ve
kuþlarla ilgili veri tabanýna eklenebilecek uzun soluklu araþtýrmalar yapýlmýþ
olmasýný da temenni ederdik, mamafih.
Bununla birlikte, gelecekte bu çalýþmalarýn da yapýlacaðýna inanarak onlarýn
beni hiç þaþýrtmayan sonuçlarýný alkýþlýyorum ve bu bulgularýn hayvanlarý
insafsýzca ve vahþice muamele görmekten koruyacaðýný ümit ediyorum.
Bazýlarý diyebilir ki: "Diðer hayvanlarýn bilinç sahibi olduklarýný gerçekten
bilmiyorduk." Ama bu, diðer hayvanlarýn nörobiyolojisi, kognitif ve duygusal yaþamlarý hakkýnda bildiklerimizle birleþince oldukça naif bir görüþ
olmuyor mu? Gerçekte, eldeki mevcut
veriler bilim adamlarýnýn bu sonuçlara
varmasýný saðlamýþtýr. Ancak, bu verilerin gerçekten doðru olduðuna inanmamýz için onlarý uluslararasýnda
tanýnmýþ bilim
adamlarýnýn aðzýndan
mý duymamýz
gerekiyordu? Hem
"Evet" hem de
"Hayýr", ama yine de
onlara bunun için
teþekkür edelim.
Ben de týpký meslektaþým Michael
Mountain gibi bunun,
bilim adamlarýný hayvanlarla daha hümanist iliþkiler geliþtirmeleri için zorlayan

Buzda uyuyan kutup ayýsý, Kanada. Norbert Rosing, National Geographic
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kiþiler tarafýndan kanýt olarak kullanýlacak çok önemli bir tespit olduðuna
inanýyorum. Örneðin, insan olmayanlar
üzerinde onlarýn yalnýzca biyolojik
makineler deðil, bilinçli varlýklar
olduðunu bildiðinizde, üzerlerinde
deney yapmanýz daha zor olacaktýr.
Bu toplantýnýn deklarasyonunda
varýlan sonuçlarýn bazýlarý, aralarýnda
yeryüzünde en zeki memeli türü diye
gösterilen yunuslar ve deney amaçlý
laboratuarlarda tutulan diðer hayvanlar
üzerinde çalýþmalar yürüten bilim
adamlarýnýn bizzat kendileri tarafýndan
sunulmuþtur. Onlarýn kendi deklarasyonu ise bu hayvanlarýn bundan böyle
deney amaçlý laboratuarlarda tutulmalarýna son verilmesiyle ilgili bir
kanýt olarak kullanýlacaktýr.
CAMBRÝDGE DEKLARASYONU
Her biri alanýnda tanýnmýþ bir grup
bilim adamý, bu deklarasyonla daha da
ileri giderek, insan olmayan hayvanlarýn da bilincin niyete dayalý
davranýþlar sergilemesine olanak
tanýyan nöroanatomik, nörokimyasal ve
nörofiziksel kapasiteye sahip olduðunu
deklare etmiþlerdir. Sonuç olarak eldeki
kanýtlarýn aðýrlýðýna dayanarak söyleyebilirim ki, bilinci oluþturan nörolojik
alt katmanlara sahip olan tek varlýk
insan deðildir. Aralarýnda memelilerin,
kuþlarýn, ahtapotlarýn ve bir çok diðer
varlýðýn da bulunduðu insan olmayan
hayvanlar da bu nörolojik alt katmanlara sahiptir.
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Bunlarýn arasýna balýklarý bile (ki
onlarýn da bilinçli olduklarýna dair
bilimsel çalýþmalar mevcuttur) katabiliriz. O halde vardýðýmýz veya varmakta
olduðumuz bu sonuçlarla ne
yapacaðýz?
Esasen, bilincin hayvanlar âleminde
bu kadar yaygýn olduðunda hem fikir
olan bu ve benzeri bilim adamlarýnýn
ne yapacaklarý önemlidir. Örneðin
bizler þimdi farelerin, sýçanlarýn ve
tavuklarýn empati duyabilen varlýklar
olduklarýný ama bu bilginin A.B.D'de
Federal Hayvan Haklarý ile alakalý
kanun hükümlerinde henüz yer
almadýðýný biliyoruz. Açýkça söylemem
gerekirse hayvanlarýn kognitif özellikleri ve duygularýyla ilgili önemli veriler
sunan bulgularýn ve diðer pek çok
araþtýrma sonucunun, hayvanlarýn kullanýlmasý veya hor görülmesi hakkýndaki düzenlemelere karar verenler tarafýndan gözardý edilmesine çok þaþýrýyorum. Bununla birlikte Avrupa Birliði'ne
üye ülkeler tarafýndan 1 Aralýk 2009'da
imzalanan Lizbon Antlaþmasý'nda þunlar yazýlmýþtýr:
"Avrupa Birliði'nin ziraat, balýkçýlýk,
nakliyat, iç pazar, araþtýrma ve teknolojik geliþimini ve uzay politikasýný oluþtururken ve uygularken Birlik ve üye
ülkeler, hayvanlarýn duyarlý varlýklar
olmalarýndan dolayý, onlarýn iyiliklerini
tam olarak saðlayacak biçimde hareket
ederken, üye ülkelerin belirli dinsel
törenleri, kültürel gelenekleri ve bölgesel miraslarýyla alakalý törelerine ve
idari hükümlerine ve kanunlarýna saygý
duyacaklardýr."
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Bilinçlilikle ilgili Cambridge
Deklarasyonunu ve Lizbon
Antlaþmasýný alkýþlayalým ve hayvanlarý hiç hak etmedikleri yýkýcý-korkunç
deneylerden ve diðer her çeþit hor kullanýmdan korumak için çok çalýþalým.

ler yaþadýklarý ihtimalini canlý tutmaktadýr. Tek bildiðimiz þey, bir çok hayvanýn (sadece zeki olanlarýnýn veya
fazlaca duygusal olanlarýnýn deðil)
bilinçli tecrübelere sahip olduklarýdýr"
dediðini yazmýþtým.

Son zamanlarda yazdýðým bazý
makalelerde "gereksiz" veya "fazlalýk"
diye addedilen hayvanlarýn
öldürülmesinden rahatsýzlýk duymayan
kiþilerin varlýðýný ve hayvan haklarýný
savunan Oxford Üniversitesi'nden
Marian Dawkins'in bile: "Diðer hayvanlarýn bilinç sahibi olduklarýný kesin
olarak iddia edemeyiz ve bundan
dolayý da þüpheci ve agnostik
olmalýyýz. Gerekirse militan biçimde
agnostik olmalýyýz. Çünkü bu, sadece
bazý türlerin bir çeþit bilinçli deneyim-

Belki de benim “Dawkins'lerin
Tehlikeli Fikri" adýný verdiðim þey,
Cambridge Toplanmasýnýn vardýðý
sonuçlarla raflara konulacaktýr. Geniþ
hayvan türleriyle bizzat çalýþma yapmakta olanlarýn veya evlerinde çok
sevdikleri hayvanlarýyla yaþayanlarýn,
onlarýn bilinçli olup olmadýklarý
hakkýnda belirsiz veya agnostik
görüþlere sahip olmaya devam ettiklerine aklým yatmýyor açýkçasý.
Bir þeyi çok fazla tekrarlamak
sýkýcýdýr biliyorum ama þüpheciliðin ve
kesin olarak agnostisizmin, bilimin
karþýsýnda ve hayvanlara zararlý
olduðunu gösteren yýðýnla bilimsel veri
birikmiþ durumdadýr. Ve þimdi sonunda, prestijli Cambridge grubu bize
bunun böyle olduðunu gösteriyor.
Bravo onlara!
Öyleyse milyonlarca bilinçli hayvanýn bilimsel çalýþmalar, eðitim, gýda,
eðlence ve giyim-kuþam sektörleri
adýna horca kullanýlmasýna son vermek
için çalýþalým.
Aslýnda bildiklerimizi de onlara
borçluyuz. Bu nedenle, bu harika varlýklarla çalýþýrken veya yaþarken onlara
þefkatimizi ve empatimizi eksik
etmeyelim.
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Tanýmlanmasý Zor AKAÞ
Canlý Kryon Celsesi,
10 Aðustos 2013 Minneapolis, Minnesota
Lee Carroll kanallýðý ile verilmiþtir.
Çeviren: Necati Tarýman

S

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Partnerim yýllardan beri alýþtýrmasý
yapýlmýþ olan þekilde bilincinin
dýþýna çýkýp kenara çekilmektedir. Çünkü
insanlar yaþamý sürdürmek açýsýndan çok
önemli olan þeyleri mümkün olduðunca tam
ve kesin olarak denetim altýnda tutmak isterler ve bilinç de bunlardan biridir. Dolayýsýyla,
þu anda ve bu enerji içinde tanýk olduðunuz
medyumluk olayý eskiden olanlara göre biraz
daha farklýdýr. Önceden de defalarca söylemiþ
olduðumuz gibi, bu süreç içinde insanýn
devralýnmasý söz konusu deðildir. Bunun yerine bir olma, birleþme ve ortaklýk vardýr ve
sizin de þimdi gördüðünüz budur. Dolayýsýyla,
partnerim kenara çekildikten sonra her þeyi
görmekte ve izlemektedir. Hattâ isterse ve

gerekli olursa daha sonra bunlarýn hepsini
yazýya geçirebilir. Bunun nedeni, burada kendisinin yeni ve farklý olan kutsal parçasý ile
çalýþabilecek güçlü bir insanýn varlýðýnýn
bulunmasýdýr. Burada ele geçirmek (obsesyon) deðil birlikte çalýþmak söz konusudur.
Bu yeni yöntemde mesajlar verilirken
katýlýmcý, entelektüel ve duygusal açýdan
olaya katýlma yeteneðine ve imkânýna sahip
olmaktadýr. Böylece mesajlar geliþtirilmektedir çünkü bu geçiþ halinde olan insan bir
çevirmen olmaktadýr. Burada sözü edilen
çevirmen kendi bildiði dili kullanmakta ve
mesaj beyindeki epifiz kapýsýndan geçerek
gelmektedir. Bu sistemle 3 boyutda (epifiz
bezi) yer alan bir kaynak aracýlýðý ile çok
boyutlu bir iletiþim kurulmaktadýr. Tüm bun-
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larý söylemiþ olmamýzýn nedeni, bundan sonra
söyleyeceklerimizin, bundan önce pek çok
celsede olduðu gibi, birçok celseye yayýlmýþ
olan daha önceden söylediklerimizle yeni bilgileri harmanlanýyor olmamýzdýr. Ýþte þimdi
tüm bunlarý biraraya getirip bir mesaj haline
sokuyor ve böylece yeni bir kavramý ortaya
getiriyoruz.
Ýnsan Akaþý
Ýnsanýn Akaþý hakkýnda biraz daha konuþmak istiyoruz. Bizim "Akaþik Kayýtlar"
ifadesini çok seyrek olarak kullandýðýmýz herhalde dikkatinizden kaçmamýþtýr. Bunun
nedeni "kayýt" sözcüðünün anlambilim açýsýndan bir çeþit doðrusal bir liste hissi çaðrýþtýrmasýdýr. Ve biz sizin bu þekilde düþünmenizi
istemiyoruz. Ayrýca, Ýnsan Akaþý yaþam
sürelerinin kayýtlarýndan çok daha fazla bilgiyi içermektedir. Ýþte bugünkü baþlangýç
noktamýz budur. Çok yavaþ ilerleyeceðiz ve
böylece ortaya getirilen her yeni kavram
doðru ve iyi þekilde açýklanabilecek ve
dolayýsýyla sizler de bunlarý tam olarak
anlayabileceksiniz.
Biz "Akaþ" dediðimizde sizin aklýnýza ne
geliyor? Bu celsenin baþlýðýný "Tanýmlanmasý Zor Akaþ" olarak belirledik ve böylece
bugün üzerinde konuþacaðýmýz özellik
hakkýnda baþtan bir beyanda bulunmuþ olduk.
Ýnsanýn Akaþý, onun Dünya gezegeni üzerinde
bulunduðu sýrada tecrübe etmiþ olduðu her
þeyin tarihçesidir. Aslýnda sizin içinizde
insanlýðýn ötesine geçen baþka Akaþik özellikler de vardýr ama bunlar çok iyi gizlenmiþlerdir ve bu akþamýn konusuna dahil
deðillerdir. Bu açýdan bakýldýðýnda, bizim
Ýnsan Akaþý tanýmýmýzý oluþturan þeyin büyük
bölümü, sizlerin Dünya üzerinde edinmiþ
olduðunuz tecrübelerden oluþmaktadýr. Bu

Akaþ da aslýnda çok iyi gizlenmiþ ve
dolayýsýyla ele avuca sýðmazdýr ama bu Akaþ
yine de kendisini pek çok þekilde göstermektedir. Ancak siz bunu tanýyamýyorsunuz.
Þimdi bunun nasýl sizin içinizde yer aldýðýný
ve sizin bir þekilde -nasýl olduðunu pek anlamaksýzýn- bunun farkýnda olduðunuzu
anlatarak baþlýyoruz.
Akaþik Yapboz
Ýnsanlarýn büyük çoðunluðu her gün Akaþ
ile uðraþmakta olduklarýnýn hiçbir þekilde
farkýnda deðillerdir. Ýnsanlarýn büyük çoðunluðunu Akaþ yönlendirmektedir ama onlar
bunun farkýnda deðillerdir. Bu nedenle daha
iþin baþýnda size, Akaþýn geleneksel yoldan
sizinle iletiþim kurmadýðýný söyleyeceðim. Bu
sizin beklentilerinize pek uygun deðildir.
Þimdi isterseniz biraz geri çekilelim ve olaya
daha geniþ açýdan bakalým. Sevgili varlýklar,
Akaþ bir sistemdir ve çok güzeldir. Ben þu
anda sizlerin önünde otururken odada kimlerin olduðunu ve bunlarýn hepsinin tüm hayatlarýný biliyorum. Bugün yanýnýzda taþýmakta olduðunuz bilmeceleri de biliyorum.
Ben burada aslýnda hiç insan olmamýþ bir
danýþman olarak oturuyorum ve çok hayret
verici olarak nitelendirdiðim bir insan yapbozu (puzzle) üzerinde çalýþmanýzý izliyorum.
Sizler kendini biyolojik olarak ifade etmekte
uzmanlaþmýþ bir ruhsal grupsunuz olarak
adlandýrýlabilecek varlýklar olduðunuzu bilmenizi istiyorum.( Kryon'un defalarca insan
hayatý yaþamakta uzmanlaþmýþ bir grubu tarifidir) Evreni, galaksileri ve varolan her þeyi
yaratan ve adý Tanrý olan yaratýcý kaynaðýn
elit bir uzman grubu vardýr, o da sizsiniz. Siz
Tanrý denilen çorbanýn içinde, yapmakta
olduðunuz þeyleri yapmakta uzmanlaþmýþ
parçalarsýnýz. Bu oynamasý zor bir roldür ve
bu nedenle de sadece birkaç trilyon ruh bunu

SEVGÝ DÜNYASI

yapmak için seçilmiþdir. Eðer uzman olarak
ruhunuzun çekirdeðinde ne olduðunu bilmek
istiyorsanýz, size bunun sevgi ve þefkat
olduðunu söyleyebilirim. Ýþte çekirdek budur.
Bunun görülmesi ve anlaþýlmasý her zaman
pek o kadar kolay deðildir ama yine de
oradadýr ve Dünyaya geldiðinizde sizin
misyonunuz bunu etrafa daðýtmaktýr, bunu
Dünyanýn kendi enerjisi ile paylaþmaktýr.
Akaþ, insanlarý öðrenecekleri ve çözümler
bulmaya zorlanacaklarý durumlara sokmaya
yardýmcý olan bir sistemdir.
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Bu bilinçli bir tasarýmdýr ve size yardýmcý
olmak üzere tasarýmlanmýþtýr. Akaþ
içinizdedir ve öze aittir. Akaþ baþtan itibaren
oradadýr ve "farkýndalýðýnýzýn" yaratýlmasý
sýrasýnda biyolojinizin içinde sizinle birlikte
geldi. O sizin aslýnda ayrýlamayacak ve silinemeyecek olan bir parçanýzdýr ve siz hergün
onunla birlikte yaþarsýnýz. O sizin doðumuzdan itibaren sistemin bir parçasýdýr ama sizin
evrimsel sürecinizi yaratmak üzere geliþtirilebilir, anlaþýlabilir ve deðiþtirilebilir.
Tanýmlanmasý Zor Akaþ

Sizin Tanrý parçasý olan bölümünüz perdenin benim olduðum tarafýnda kalýr. Siz bir
biyolojik varlýk olarak dünyaya gelirsiniz ve
burada o karanlýk dünya içinde yolunuzu bulmaya çalýþýrken gerçek kimliðiniz sizden saklanýr. Sizin bulmaya çalýþtýðýnýz ama aslýnda
kendi hücresel yapýnýz içinde bulunan ýþýk
sizden saklanmaktadýr. Burada çok aðýr bir iþ
yükü altýndasýnýz. Bu Dünya üzerinde
yaþamýþ olan tüm üstatlar, size içinizde bulunan bu Tanrý parçasýný göstermeye çalýþmýþlar
ve size bunu deðiþik þekillerde söylemiþlerdir.
Ancak, yine de bunun sizler tarafýndan
keþfedilmesi zorunludur.
Kryon uzun zamandan beri buradadýr.
Dünya henüz oluþturulma aþamasýndayken
sizler aðýn yerleþtirildiðini izlediðinizde ben
sizlerle birlikte buradaydým. Aynen bunun
gibi, baþka yerlerde baþka gezegenler oluþturulurken bizler yine onlarý izlemiþtik ve o
zamandan sizlerin bugün yapmakta
olduðunuz iþi defalarca ve defalarca
yapacaðýnýzý biliyorduk. Her seferinde
içinizde belirli bir grup önce gelir ve daha
sonra diðerleri takip eder. Sistem budur. Bu
sistemde bilinci, özgür iradeyi ve biraz sonra
üzerinde konuþacaðýmýz baþka kavramlarý
onurlandýran gerçek bir yapý özelliði vardýr.

Þimdi size bu Akaþý neyin ele avuca sýðmaz
yaptýðýný söylemek istiyorum sevgili varlýklar.
Bu sistem, bu güzel sistem tüm yaþamýnýz
boyunca size yardýmcý olabilmek amacýyla
sizin cebinizde olmak istemekte ama hemen
hemen tümüyle gezegendeki insanýn özgür
irade özelliðine tepki vermektedir. Eðer
insanlar gezegenin geriye gidip karanlýða
gömülmesine karar verirlerse, Akaþ farklý
davranýþ sergiler. Buna karþýlýk, eðer insanlar
insan bilincinin yükselmesine karar verirlerse,
o zaman ýþýk hakimiyeti ele geçirmeye baþlar
ve Akaþ yine farklý tepki verir. Þimdi artýk
bunun dinamik bir durum olduðunu ve
doðumdan itibaren belirlenmiþ olan bir durum
olmadýðýný biliyorsunuz. Sizin deðiþmenizi
saðlamak için sizi deðiþtirmektedir. Bilmemiz
gereken ilk þey onun her zaman hareket
halinde olduðudur.
Akaþ ele avuca sýðmazdýr. Sizlerden herhangi birine "Bana geçmiþ yaþamlarýndan söz
et" desem, içinizde en aydýnlanmýþ olanlar
bile muhtemelen "Bu konuda kesin bilgim
yok. Bundan önce burada bulunmuþ olabilirim de, olmayabilirim de. Bilincimi oluþturan
çorba içinde ayrý bir yaþam çizgisini fark
edemiyorum. Bazý tuhaf anýlarým var ama
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bunlarýn ne olduðunu veya ne olmadýðýný
kesin olarak söyleyebilecek durumda deðilim." diyeceklerdir. Böyle söylediðiniz zaman
da doðruyu söylemiþ olacaksýnýz. Öyleyse
Akaþ neden bu kadar ele avuca sýðmaz?
Bunun nedenini þimdi size söyleyeceðiz ve
bunu dikkatle dinlemenizi istiyoruz çünkü bu
yeni bilgidir. Akaþ, beynin bir fonksiyonu
deðildir. Akaþ aný snapslarýnýn oluþtuðu yerde
deðildir ve bu nedenle yukarýdaki Akaþik
soruyu cevaplandýrmaya çalýþýrken bunlarý
insan beyninin olaðan hatýrlama ve snaps
özellikleriyle birlikte çalýþan bir bilinç yapýsý
içinde arýyorsunuz. Oysa Akaþ sizin
beyninizde deðil, DNA'nýzdadýr. Siz de bu
nedenle aramakta olduðunuz anýlarý bir türlü
bulamazsýnýz. Dolayýsýyla, birdenbire Akaþik
iletiþimin çok farklý olduðu bir durum ortaya
çýkmýþ olur. Bu iletiþim doðrusal deðildir ve
sizin beyninizin hatýrlamak için kullandýðý
yöntemler burada geçerli deðildir. Akaþ size
vakýalarý vermez ve ele avuca sýðmazdýr. O
zaman bunlar size nasýl gelir?
DNA beyninize göre çok farklý bir þekilde
sizinle ve bilincinizle iletiþim kurar. Bunu
geçmiþte açýklamýþtýk ve bu çok karmaþýk bir
sistemdir ama ben yine de size anlatmaya
çalýþacaðým. DNA'nýz içinde bulunan bilginin
sizin tarafýnýzdan anlaþýlmasý ve tanýnmasý
(farkýna varýlmasý ve inanýlmasý) için bir
þekilde beyninize gitmesi gerekmektedir.
Bilgi bundan sonra bilincinize ulaþýr ve biraz
sonra tanýmlayacaðýmýz þekilde çalýþmaya
baþlar. Bu çalýþma, bizim deyimimizle,
çakýþan çok boyutlu alanlar ile gerçekleþtirilir.
Bu söylediðimiz bilimsel bir gizem deðildir
çünkü sizin bildiðiniz elektronik alanda bu tip
iletiþim sürekli olarak kullanýlmaktadýr. DNA
sizinle aný, snaps, yapý ve doðrusallýk
aracýlýðýyla konuþmaz. DNA sizinle duygusal
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kavramlar aracýlýðý ile konuþur. Elektronikteki
çakýþan çok boyutlu alanlar sürecinin bir adý
vardýr ve buna "endüktans" denmektedir.
Güneþiniz de size ayný yolla heliosferden,
manyetik aðdan ve üst üste çakýþan çok
boyutlu alanlardan geçerek bilgi ve astrolojik
özellikler yollar. Ýþte bu bu doðal bir süreçtir,
sürekli olmaktadýr ve fraktal(tekrarlanan birçok parça) olarak nitelendirilmektedir. Ancak,
tüm bunlar temel DNA düzeyinde gerçekleþmektedir. Sizin DNA'nýz etrafýnda bir alan
vardýr ve bu alan bizim "akýllý beden" veya
içsellik olarak adlandýrdýðýmýz bir þey üzerinden bilinciniz ile etkileþim içine girmektedir.
Onun için bunu olduðundan daha karmaþýk
hale getirmeyin. Bilmeniz gereken husus
Akaþýn ele avuca sýðmaz olduðudur ve bunun
nedeni de Akaþýn sizin normal olarak hatýrlamanýzý saðlayan yöntemden farklý bir yöntem
izliyor olmasýdýr. Sizin açýnýzdan bu geleneksel deðildir, DNA iletiþiminin bir parçasýdýr.
Akaþik Sistem Ýnsaný Nasýl Etkiler?
Gelin þimdi bu iþlerin nasýl yürüdüðünden,
bunun nasýl bir enerji olduðundan ve iþlerin
nereye gittiðinden bahsedelim. Akaþýn bizim
deyimimizle sürücüleri veya güdücüleri
vardýr. Bu güdücüler Akaþ hakkýnda belirli
hisleri beyninize iletirler ve siz böylece
hissedebilirsiniz. Daha önce de söylediðimiz
gibi, bunlar aný olarak gelmezler ve Akaþik
sistemin de illâ bireysel bir geçmiþ yaþam ile
ilgili iletiþimi göstermesi gerekmez. (Bu daha
sonra DNA'nýn uyanmasý ve iþleme tabi tutulmasý ile ortaya çýkabilir) Normal Akaþik
güdücüler beyne daha önceden kim
olduðunuz, nerede olduðunuz veya ne zaman
bulunduðunuz ile ilgili yayýn yapmazlar. Siz
bunlarý bildiðinizi düþünseniz bile, isimlerin
ve cinsiyetin belirtilmesi söz konusu deðildir.
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Bunun yerine size tecrübe ve duygulara
dayalý, onlarla ilgili kavramlar verilir.
Þu anda insanlarýn Akaþik güdücüleri
çaðlardan beri varolmuþ olanlarýn aynýsýdýr.
Sizin Akaþýnýzdan his olarak aldýðýnýz ilk þey,
sizin bilincinize giren ilk þey yaþamý
sürdürme içgüdüleridir. Bunlar korku, dram
ve bitmemiþ iþ yaratmýþ olan geçmiþe ait
tecrübelerdir. Benim haklý olduðumu biliyorsunuz. Senin hislerin sana ne söylüyor yaþlý
ruh? Hislerin sana korktuðun þeyleri söylüyor. Akaþ bunu olmuþ olan þeylerin hatýrlanmasý olarak deðil, olmuþ olan þeylerin yaþamý
sürdürme duygusu olarak bilince ulaþtýrýr. Bu
Akaþik özelliklere güdücüler denir çünkü
bunlar sizi eyleme geçmeye sevk ederler veya
pek çok durumda eyleme geçmemeye,
hareketsiz kalmaya sevk ederler. Siz bir
þeyler hissedersiniz ve hissettikleriniz yüzünden oraya gitmezsiniz veya bir þey yaparsýnýz.
Burada söz konusu olan sezgi midir yoksa
Akaþik hatýrlama mýdýr?
Sizin aldýðýnýz kavramlar DNA
düzeyindedir ve beyninize yayýlýrlar ve bu
maruz kalma aracýlýðý ile sizi düþünmenin
duygusal bölümüne yönlendirirler. Bunlar
neden bu kadar düþük enerjilidir? Neden
korku ve dram vardýr? Neden bitmemiþ iþ ve
- adýný koyalým - suçluluk söz konusudur?
Niçin? Siz yaþlý ruhlarsýnýz ve bunun için de
daha iyisini hak etmiyor musunuz? Size bu
konuda daha önce bilgi vermiþtik. Bunun
nedeni sizin þimdiye dek özgür iradenizle
gezegende yaratmýþ olduðunuz enerjidir.
Gezegende yaratmýþ olduðunuz þeyin enerjisi
Gaia'nýn bilincini, DNA'nýzýn verimliliðini ve
insanlýðýn geleceðini þekillendirecek þekilde
güdülemektedir. Bu noktaya kadar sizin özgür
iradenizi temsil etmektedir ve iþte bu
deðiþmektedir.
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Kiþisel Akaþýn
Yeniden Ayarlanmasý
Güdüleyicilerini yeniden ayarlayan bir
Akaþ tahayyül edin. Eðer bu nedenle korku,
dram ve bitmemiþ iþ yerine Akaþ size baþka
bir þey temsil etmeye baþlarsa ne olur? Ýþte
bu olacaktýr sevgili varlýklar çünkü þu anda
gerçekleþmekte olan yeni enerji ve yeniden
ayarlanmayla gelmekte olan budur. Bu Akaþ
iletiþiminde bir deðiþikliði temsil etmektedir
ve bunun nedeni sizin titreþiminizi arttýrmakta
olmanýzdýr. Vücudunuzdaki tüm hücreler bu
yeni dönemde neler olup bittiðini bilmektedir.
Þimdi siz "Kryon o zaman bu herkesin
Akaþýnýn bildiði anlamýna mý gelir?" diye
sorabilirsiniz. Ve bunun cevabý: Evettir.
Buradaki fark beynin bunun hissedilmesine
izin verip vermeyeceðidir. Ýþte bu noktada
epifiz iþin içine girmektedir.
Beynin de güdücüleri vardýr ve bunlarýn
bazýlarý ruhsal güdücülerdir. Siz onlara filtre
diyorsunuz. Baþkalarý onlara inanç filtresi
diyorlar. Geçmiþte yaþanmýþ olan tecrübelere
ve "iþin nasýl yürüdüðü" ile ilgili saplantýlarýnýza baðlý olarak beyin þeylerin bilinmesine (tanýnmasýna, inanýlmasýna) izin verir
veya vermez. Siz þu anda yeni bir bilinç
yaratýyorsunuz ve bunun bir parçasý da
Akaþýn bununla konuþmasýna izin vermektir.
Bu mesajý þu anda ve bu odada dinleyenlerle
daha sonraki bir tarihte dinleyenler ve
okuyanlar farkýndalýklarýnýn ýþýðýný çoðalttýkça, gerçeðin içeri girmesine izin verdikçe
bunu anlamaya baþlayabileceklerdir. Bu
Akaþýn iletiþimini deðiþtirmeye baþlamaktadýr. Bu sayede epifiz daha iyi iþ görmekte,
filtreler daha temiz olmakta ve Akaþik
güdücüler deðiþmeye baþlamaktadýr.
Ýnsanlýðýn büyük çoðunluðunda yeni ruhsal
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bilgiye izin vermeyen filtreler bulunmaktadýr.
Bu insanlar kendi inanç kutularýna saplanýp
kalmýþlardýr ve bu nedenle de DNA yeni bilgi
yayýnlasa da onlar "bu istasyona ayarlý"
olmadýklarý için yayýný duyamamaktadýrlar.
Bununla birlikte, insanlýk þu anda bu bilgiyi
henüz alamýyor olsa da, bu deðiþim için
gerekli yeteneðe sahiptir. Yaþlý ruhun sisteminin güzelliði de iþte buradadýr çünkü siz eðer
isterlerse tüm insanlýk, tek tek her bir insan
tarafýndan "görülebilecek" olan dünya çapýnda bir etkinleþtirme yarattýnýz. Özgür irade
iþte böyle bir þeydir.
Biraz sonra en güçlü ve çok bulunan
güdücülerden biri ve onun nasýl çalýþtýðý
hakkýnda konuþacaðýz. Ama daha önce size
kurallarla birlikte her zaman istisnalarýn da
olduðunu söylemek istiyorum çünkü size
söylediðim bu þeyler insanlarýn her biri için
mutlak olarak geçerli deðildir. Her zaman
farklý olanlar vardýr ve olacaktýr. Yaþam yolunuz, bu gezegene geliþ nedeniniz, burada
yapmakta olduðunuz iþ ve insanlýða
verdiðiniz hizmet her biriniz için farklý ve her
birinize özgüdür. Bunlar tüm ruhlar için genel
olarak ayný deðildir. Dolayýsýyla, size bu bilgileri verirken bunun bir genel bakýþ
olduðunu ve benim size bunu verdiðimi bilmeniz gerekir.
Þimdi olaðan Akaþik güdücülerin önemli
bir istisnasýndan söz edelim. Siz bu noktada
size söylediklerimin doðru ve kesin olduðunu
anlamaya baþlayacaksýnýz çünkü bunlarý fiilen
görebiliyorsunuz. Dâhi çocuðu güdüleyen güç
korku, dram veya bitmemiþ iþ deðildir.
Piyanoyu bir üstat kadar iyi çalabilen 4 yaþýndaki dâhi çocuk doðrudan doðruya ve sadece
kendi becerisi ve yeteneði tarafýndan
güdülenmektedir. Daha 8 yaþýndayken bir
üstat gibi resim yapabilen ressam sadece
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becerisi ve yeteneði tarafýndan güdülenmektedir ve hepsi budur! Bu beceri ve yeteneðe
sahip olduðu sürece yaþamý sürdürmek
dâhinin umurunda bile deðildir. Dâhiler
açýsýndan bu her þeyi kapsamaktadýr, çok
doðrusaldýr ve düþünebildikleri tek þeydir. Bu
psikolojik açýdan bir muamma çýkarmaktadýr
ortaya çünkü yaþamý süresince deneyimlemiþ
olmasý mümkün olmayan karmaþýk bir
yeteneðe sahip olan bir insan var ve bu insan
bununla ilgili hiçbir anýya sahip deðildir. Ama
yetenek yine de vardýr. Burada psikologlarýn
karþý karþýya olduðu bilmece þudur: Beyinde
buna dair herhangi bir aný olmamasýna raðmen böyle bir yetenek nasýl mevcut olabilir?
Size DNA'nýn bunu beynin alabildiði kadar
hýzlý olarak beyne iteklediðini söyleyebilirim.
Burada söz konusu olan birçok yaþamda
edinilmiþ olan bir yetenektir. Elleri nasýl
hareket ettireceksiniz? Fýrça nasýl tutulacak?
Klavyedeki notalar hangileridir? O müziði
hatýrlýyor musunuz?
Sevgili varlýklar, bunlar özel durumlardýr
ama yine de sýkça karþýlaþýrsýnýz ve bu nedenle de aslýnda bunun snapslar ve anýlar
(hatýralar) ile bir þekilde uyumsuz olduðunu
bilirsiniz. Burada Akaþ çok boyutlu bir
düzeyde çocuðun beynine kavramsal bir þey
sokmaktadýr - sanat, müzik, þiir, heykel. Üstat
bir sanatçý olabilmek için birkaç hayat yaþamak gerekir ve bu sanatçýlar tekrar tekrar
doðar ve bir önceki yaþamda baþlamýþ olduklarý iþi devam ettirirler. Onlarýn tek isteði
bunu yapmaya devam edebilmektir. Bu sizin
sürecinizden çok farklýdýr ve benim sözünü
ettiðim olasýlýklar onlar açýsýndan teke
indirgenmiþtir. Onlarýn tek bir odak noktalarý
vardýr ve sizler bunu dâhi çocuklarda
görürsünüz. Ýþte tam da bu nedenle pek çok
sanatçýda iþlevsel bozukluk vardýr ve bu kiþiler yaþamýn sürdürülmesiyle ilgili gerçeklerin,
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etraflarýndaki insanlarýn farkýnda deðillerdir
ve sadece kendileri ve yetenekleriyle
ilgilenirler.
Karma
Ýnsanlarýn çoðunu güdüleyen güdüleyicilerden biri sizin "Karma" olarak adlandýrdýðýnýz
güdüleyicidir. Karma aslýnda bitmemiþ iþten
çok daha fazlasýdýr. Sevgili varlýklar, karma
geçmiþte yapýlan þeyler için bir ceza deðildir.
Bu Tanrý'dan kaynaklanmayan yargýlamadýr.
Karma, geçmiþ tecrübelerin hissedilmesi ve
buna duygusal tepki verilmesidir. Bunun
sonucunda ya bundan uzak durulur ya da
yeniden yapýlýr. Karma çok güçlüdür ve
insanlarýn çoðu bunu hissederler ama o insanlar DNA'nýn Akaþýndan özel bir güdüleyici
almakta olduklarýnýn farkýnda deðillerdir.
Karma çoðunlukla tamamlanmayý da göstermez. Bazen bir polisin yeniden polis olmasý,
bir askerin yeniden asker olmasý veya bir
annenin yeniden anne olmasý þeklinde tezahür
eder. Burada hem olumlu, hem de olumsuz
þeylerin hatýrlanmasý güdülenmektedir. Bazen
sadece duygular ortaya çýkar. Bazen de insaný
sorunlara neden olacak klasik bir zihinsel
yapýya yönlendirir.
Bu klâsik þeyin ne olduðunu bilmek istiyor
musunuz? Bu psikologlarý çok zorlayan
klâsik bir durumdur. Bunu tanýmlamak zordur
ama ben size tarif ettiðimde bunun varlýðýný
bildiðinizi anlayacaksýnýz. Bazen DNA'dan
gelen bazý hislerin hiç de hoþ olmadýðýný
bilirsiniz ama onlarý olduðunuz kiþi olarak
hatýrlarsýnýz, onlarsýz yaþayamazsýnýz. Bu karmadýr. Dünyaya gelip yaþayan ama burada
olmayý hak etmediklerinden emin olan bazý
insanlar vardýr. Eðer bu onlarýn bilinci ise,
DNA da bununla iþbirliði yapmaya çalýþýr.
Bunu biliyordunuz deðil mi? Hücresel yapý
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insan düþüncesinden ipuçlarý alýr ve etkilenir.
Kendi deðerini bilmeme belirli sorunlarý
ortaya çýkarýr ve sizin de tahmin ettiðiniz gibi
bu kendi deðerini daha da az olarak kabul
etmek þeklinde tezahür eder. Bu ayný zamanda dramlar yaratýlmasýna yol açar ve gerçekten de bazý insanlar bir türlü bunlardan kurtulamýyormuþ gibi görünürler.
Yaþamýn erken aþamasýnda suistimal
edilmiþ olan bir insanýn pek çok seçeneði
vardýr. Bu tip insanlar bu bilmeceyi muhtemelen bilerek yaratmýþlardýr çünkü böylece bu
kalýbý (pattern) kýrýp kýramayacaklarýný anlamak istemektedirler (karmanýn zirvesi). Ama
bazen bu sadece hissettiklerinin doðrulanmasý
ile sonuçlanýr ve bu da aslýnda burada olmamalarý gerektiði hissidir. Böylece bu kiþi
genellikle bu tip bir suistimal içeren iliþkiden
çýkýp baþka bir benzer iliþkiye girer. Bu kiþilerin dostlarý onlara bakýp "Senin sorunun
nedir? Neden hep ayný hatalarý yapmakta ýsrar
ediyorsun?" demek zorunda kalýrlar. Aslýnda
Akaþik düzeyde bu kiþiler tekrar tekrar ayný
talimatlara uymaktadýrlar. Burada bir kurban
için rahatlýk bölgesi söz konusudur. Bunu
anlayabiliyor musunuz?
Ýþte Akaþ bunu yapar. Akaþ size varlýk
kavramlarý sunar. Eðer daha önceden korkmuþsanýz, sizin yeniden korkmanýzý saðlar.
Sevgili varlýklar, eðer size inancýnýzdan
dolayý önceki yaþamlarýnýzda öldürülmüþ
olduðunuzu söylesem, bana muhtemelen
inanýrdýnýz. Yaþlý ruhlarýn çoðu gerçekten de
bu yüzden öldürülmüþlerdir. Eðer size bunun
kaç kez olduðunu veya nerede meydana
geldiðini sorsam, tahmin yürütmeniz gerekir.
Ne demek istediðimi anlýyor musunuz? Akaþ
fiili anýlarla deðil, kavramlarla iþ görür. Akaþ
ayrýca size, sizi deðiþime davet eden kavramlar verir.
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Akaþta Geçmiþ Yaþamlar
Bazý ilginç kavramlar Akaþ aracýlýðýyla
iletilmektedir. Gelin þimdi geçmiþ yaþamlardan söz edelim. Geçmiþ yaþamlar miras alýnmýþ olan bazý kavramlarý Akaþýn içine taþýrlar
(Akaþik miras). Dolayýsýyla, eðer savaþçý
olarak yaþamýþ ve savaþ alanýnda ölmüþseniz,
barut kokusundan pek hoþlanmýyor olabilirsiniz. Bunlar olaðan yollardan geçirilirler.
Bazýlarýnýz bir savaþ alanýnda durabilir ve
öyle bir yere özgü kokularý alabilirsiniz.
Bazýlarýnýz bundan hoþlanýr zira zafer ve
salývermenin kokusudur bu. Bu sizin
kavramýnýzdýr ve doðrudan sizin duyusal
algýnýza gider. Ama orada bir þeylerin
olduðunu bilirsiniz ve alýn size baþka kavramlar sevgili varlýklar. Bunlar sizin merkezi
duyusal algýlama alanýnýza gider. Ýþte bu
zirvedeki Akaþtýr. Siz o anda bugüne kadar
içinizde yaþamýþ olan bir þeyleri hatýrlamak
deðil ama hissetmektesiniz.
Geçmiþ yaþam okuyucusu tüm bunlarý ayýklayýp düzenlemek zorundadýr. Okuyucu
doðrusal olmayan bir þeyi doðrusal hale
getirmek durumundadýr. Gördüðünüz gibi ele
avuca sýðmazdýr. Geçmiþ yaþam okuyucularý
sizin etrafýnýzda bulunan ve DNA tarafýndan
yaratýlmýþ olan kuantum alaný (merkabah)
hissedebilirler. Ýþte bu noktada iyi bir geçmiþ
yaþam okuyucusu o "kavram çorbasý" içinde
bulunan yaþamlarý çekip çýkarabilir ama siz
bunu asla beceremezsiniz. Bu durum iyi bir
okuyucunun, sizin ortaya çýkarmayý bir türlü
beceremediðiniz bloklarý ve geçmiþ deneyimleri ortaya çýkarmak için size nasýl yardýmcý
olabildiðini açýklamaktadýr.
Yaþlý ruhun buna ek olarak bir baþka
Akaþik özelliði vardýr. Tanýmý gereðince ve
itibarý ile binlerce yýldan beri ve pek çok

yaþam boyunca burada bulunmuþ olan yaþlý
ruh esas olarak yaþanabilecek olan her türlü
deneyimi görüp geçirmiþtir. O zaman senin
Akaþýnda ne olduðunu düþünüyorsun yaþlý
ruh? Ben size söyleyeyim. Sizlerin
Akaþýnýzda da herkeste olanlar var ve bunlar
dram, korku ve bitmemiþ iþtir ama bu þimdiye
dek böyleydi. Yaþlý ruhta uyanýþ yaþamlarýnýn
deposu vardýr ve iþte farký yaratan da budur
zaten. Yeni enerjide yaþlý ruhun hatýrlamaya
baþlayacaðý iþte budur. Bundan hareketle bundan sonra yaþlý ruh olmanýn aðýrlýðýnýn bu
noktaya kadar olduðuna kýyasla çok daha
fazla olacaðýný söyleyebiliriz.
Her þey yeniden ayarlanmaktadýr. Bu ayný
zamanda Akaþýn da yeniden ayarlanmasýdýr.
Farklý olan sizin nasýl hissettiðiniz, bununla
ne yaptýðýnýz ve bunun sizi hangi eylemleri
yapmaya nasýl güdülediðidir. Yaþlý ruhtaki en
ilginç özellik, yaþlý ruhlarýn her þeyi anlayýp
kavradýklarý hissidir. "Ben zaten bunu yaþamýþtým, bunu yapmýþtým" hissidir bu. Hiçbir
þey yeni deðildir ve dünyada bir yaþam stiline
veya yaþam stili olduðunu zannettikleri bir
þeye baðlýdýrlar ve bunu bilip anladýklarýný
düþünmektedirler. Bu gerçekten çok ilginçtir
ve çoðu zaman da fena halde yanlýþtýr.
Atlantis Sendromu
Bu senaryodan daha önce söz etmiþtim ama
þimdi yeniden gündeme getirmek ve size bir
ön izleme yaptýrmak istiyorum. Aranýzdan
kimler Atlantis'te bulundu? Þimdi pek çok el
havaya kalkýyor ve ben size "Gerçekten mi?
Hangi Atlantis'te bulundunuz peki?" diyorum.
O zaman siz "Vay canýna, ben bir taneden
fazla Atlantis olduðunu hiç bilmiyordum!"
diyorsunuz. Sevgili insan, pek çok Atlantis
vardý, birden çok fazla. Eðer size "Orada ne
olmuþtu?" diye sorsam, siz bana muhtemelen
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"Bizim orada ileri bir toplumumuz vardý ama
bir þeyleri yanlýþ yaptýðýmýz için ortadan
kaldýrýldýk. Bu bizim Akaþýmýzda kayýtlý ve
bunu biliyoruz." diyeceksiniz.
Sizin Akaþýnýzýn içine giren ve aþýrý derecede insani olan bazý konseptler var.
Bunlardan birini "Tanrý, Gaia ve Evrenin
insan beynine sahip olan yaratýcý kaynaðý"
olarak adlandýracaðým. Ýnsanlar kendi
entelektüel süreçlerini aynen, Tanrý olan her
þeye tatbik ederler. Antik Yunanlýlar bunu çok
iyi becermiþlerdi. Onlar ilâhlarýný insanlardan
daha yukarýda olan varlýklar olarak yarattýlar
ama onlarýn ilâhlarý tümüyle iþlevsizdi.
Onlarýn ilâhlarý her türlü sorunla uðraþmak
zorundaydýlar ve bunlara kýskançlýk, nefret,
kin gütme ve hattâ ensest bile dahildi. Onlarýn
ilâhlarý birbirlerinden hiç haz etmezlerdi ve
bu konuda insan ailelerine pek benzerlerdi.
Bu ilâhlar sadece diðer ilâhlarý sinirlendirmek
ve tahrik etmek amacý ile aþaðýdaki insanlarla
oyuncak gibi oynarlardý. Ýlâhlar arasýnda
yargýlama, öfke ve hiddet kol gezerdi. Ýþte bu
antik Yunanlýlarýn mitolojisidir. Onlar insan
özelliklerine sahip olan ilâhlar yaratmýþlardý.
Tabii siz bugün bunun çok ötesine geçmiþ
durumdasýnýz. Sizin artýk bir Tanrý'nýz var ve
o da sevgidir. Ama nasýl olduysa cennette
meleklerden biri bir þekilde yoldan çýkmýþ,
bir savaþ hali olmuþ, öfke, yargýlama ve keder
etrafý sarmýþ. Yoldan çýkmýþ olan melek sizin
ruhunuzun peþine düþmüþ, birileri kaçmýþ,
birileri kovalamýþ, vs. vs. Sevgili varlýklar,
sizin toplumlarýnýz antik Yunanlýlarýn yapmýþ
olduklarýnýn aynýsýný yaptýlar aslýnda ama her
þeyi biraz daha modern hale getirdiler. Ýster
inanýn, ister inanmayýn ama tüm bunlar
Akaþtan gelmektedir. Bilincin evrenin her
tarafýnda ayný olduðu düþüncesi kavramsal bir
inançtýr ve tabiidir ki bu insan bilincidir.

45
Sizler gerçekte sizden daha zeki olan hiçbir
varlýðýn farkýnda deðilsiniz ve dolayýsýyla
Tanrý için baþka bir kavramýnýz da yok.
Buna ek olarak sizin o güzelim Gaia'nýz var
ve o size kýzdýðýnda sizleri yýldýrýmla çarpýyor
veya yaðmurlarý kesip kuraklýða yol açýyor ve
böylece sizi ürün yetiþtiremez hale getiriyor.
Benim ne demek istediðimi anlayabiliyor
musunuz? Gaia'nýn tatmin edilmesi için
gerçekleþtirilen törenlerde ne kadar enerji
harcanýyor? Ýnsanlar yüzyýllar boyunca bunu
yaptýlar. Bu kelimenin tam anlamýyla yaþlý
ruhtan kaynaklanýr. Siz bu gezegende ne
kadar uzun yaþarsanýz, bilincinizi de evrende
gördüðünüz baþka bir bilinçle o kadar iliþkilendiriyorsunuz.
O zaman neden Atlantis konusunu açtým?
Tamam, bu hususu bir kez daha açýklayacaðým Lemuryalý. O yüksek Hawaii daðý batmaya baþladýðýnda siz oradan ayrýldýnýz.
Orasý binlerce yýl boyunca sizin vatanýnýz
olmuþtu ve gezegendeki en yüksek daðdý.
Maðma birçok yanardaðdan dýþarý çýkmaya
ve böylece o daðý yukarý itmiþ olan basýnç
azalmaya baþlayýnca, dað geri çekilmeye veya
daha doðru ifadeyle batmaya baþladý. O
zamanlarda siz daðýn tümüyle gözden kaybolup kaybolmayacaðýný veya büyük bir patlamayla yok olup olmayacaðýný hiç bilemiyordunuz. Böylece, uzunca bir süre boyunca
sizler denize açýldýnýz ve oradan kaçtýnýz. Bir
müddet sonra daðýn batmasý durdu ve bir
kýsmý suyun üstünde kaldý ve daðlarýn tepeleri
de sizin bugün gördüðünüz adalarý oluþturdu.
Lemuryalýlarýn yapmayý çok sevdikleri ve
bugüne kadar Akaþlarýnda taþýdýklarý þeyin ne
olduðunu biliyor musunuz? Lemuryalýlar
sürekli olarak yaþayabilecekleri adalar ararlar.
Bu onlarýn DNA'larýnýn içindedir ve onlara
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yaþamanýn yolunun bu olduðunu söyler. Bu
bir varolma kavramýdýr ve tarih boyunca pek
çok Lemuryalý kendilerini adada yaþarken
bulmuþlardýr çünkü orasý onlara yuva gibi
görünürdü ve onlarý öyle hissettirirdi. Ancak,
adalarýn birçoðunda volkanlar vardýr.
Genellikle jeolojinin normal geliþimi içinde
volkanlar aktif hale geçtiklerinde ve depremler olduðunda bu adalar batarlardý. Bunun
sizin Akaþýnýzda yer aldýðýný biliyor muydunuz yaþlý ruhlar?
Peki, bir adanýn batmasýndan sonra
Lemuryalýlarýn ne yaptýklarýný düþünüyorsunuz? Çoðu Lemuryalý kaçar ve üzerinde
yaþayabilecekleri baþka bir ada aramaya
baþlarlardý. Kötü bir þeyler olduðunda birilerini veya bir þeyleri, çoðu zaman kendinizi,
suçluyor olmanýz ilginçtir ama ayný zamanda
aþýrý insanidir de. Ýþte bu bizim sýk sýk sözünü
ettiðimiz özdeðer bilinci eksikliðidir yaþlý
ruhun. Böylece þimdi siz yine suçluluk
duyuyorsunuz ve adanýn size bir þeyler yapmýþ olduðunu size fýsýldayan bir baþka bilinç
çýktý ortaya. Ýþte Gaia'nýn sözde öfkelenmiþ
olmasýndan kaynaklanan menfi Gaia etkisidir
bu. Aslýnda gerçek Gaia etkisi insan bilinci ile
gerçekleþtirilen muhteþem güzel bir iþbirliðidir. Ama sizin ele avuca sýðmaz Akaþýnýz
size tümüyle farklý bir kavram sunmaktadýr.
Yaþlý ruh Atlantis'i yanlýþ olarak hatýrlamaktadýr. Aslýnda Atlantis sizin üzerinde
yaþamýþ olduðunuz ve siz orada yaþarken bir
þekilde yok olan herhangi bir adaya verilen
genel isimdir. Adalarýn suyla çevrilmiþ
olmalarýnýn iyi bir nedeni vardý. Daha önce
söylediðimiz gibi, onlar volkanik adalardý.
Bazen bu adalar istikrarsýz bölgelerde yer
alýyorlardý ve deprem ve sel felaketi olduðunda kolaylýkla suyla kaplanýveriyorlardý. Bazen
de her 1500 - 2000 yýlda bir, su döngüsü

SEVGÝ DÜNYASI

nedeniyle bu iþler döngüsel olarak gerçekleþiyordu. Ama her seferinde oralarda mutlaka Lemuryalýlarýn olduðundan emin olabilirsiniz. Bunu hiç düþünmüþ müydünüz? Bu
anlattýklarým ile Atlantis'in kendisini gözardý
etmek istemiyorum ama size birçok Atlantis
olduðunu ve bunlarýn sizin DNA'nýzda çok
büyük olay olarak yer etmiþ olduðunu ifade
etmek istiyorum.
Ýleri teknoloji konusu ile ilgili olarak da,
sizlerin ileri teknoloji olarak ne hatýrladýðýnýzý
söylemek istiyorum. O teknoloji bugün sizin
bildiðiniz teknoloji deðildir. Bu yüksek zihinsel bilinç düþünmesidir. Sizin yüksek teknolojiniz iþte budur. Çünkü bir adada siz
Lemurya'da olduðu gibi biraraya gelebilir ve
üzerinde yaþadýðýnýz topraðýn titreþimini yükseltebilirsiniz. Burada söz konusu olan
makineler ve yanýp sönen ýþýklar deðildir.
Burada söz konusu olan fiziði deðiþtirebilecek olan bilinçtir.
Yeni Akaþik Güdüleyiciler
Benimle birlikte sayfayý çevirin lütfen.
Þimdi sizinle Akaþýn yeni güdüleyicileri
hakkýnda konuþmak istiyorum. Bunlar
þefkatli eylem, sevgi ve tamamlanmýþ iþ
olarak sýralanabilir. Bundan böyle yaþlý ruhun
DNA'sýndan yaþlý ruhlarýn beyinlerine yapýlan
yayýnlarda iþte bunlar yer alacaktýr. Bu sayede
yaþlý ruhlarýn geleneksel düþünce kutularýnýn
dýþýna çýkarak düþünme ve eyleme geçme
sürecinin baþlamasý saðlanacaktýr. Yaþlý ruhlar
böylece yaþamýn kurbanlarý olmadýklarýný
görmeye baþlayacaklardýr. Onlar buraya aittirler! Öz-deðer yükselecektir, çünkü insanlarýn
burada olmayý hak ettiði bilinecektir. Bu
süreç sayesinde Akaþ, beyin ve içsellikle daha
yüksek kavramlar (þefkat) kullanarak
iletiþime geçecektir. Bir cerraha insanlarýn
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hastanelerde sadece torunlarýnýn mezuniyetini
görecek kadar yaþayabilmek için nasýl hayata
tutunduklarýný soruverin. Ölüm ve ölüm yolundaki hastalara çok yakýn çalýþan doktorlar
dünyada olmayý hak ettiðine karar veren hastalarýn, nasýl da ölmek için yattýklarý yataklardan kalkýp hayata döndükleriyle ilgili hikâyeleri bilirler. Ani iyileþme hakkýnda ne biliyorsunuz? Burada bir insanýn aniden yaþamýnýn
yönünü deðiþtirmesi söz konusudur.
Yeni Bilincin ve
Deðiþen Akaþýn Sonuçlarý
Akaþ sizinle kavramlar aracýlýðý ile
konuþur. Yeni enerji içinde yaþlý ruhun
yaþamý sürdürmesi için farklý güdüleyiciler
bulunmaktadýr. Bu baðlamda beyninize artýk
karmanýn mevcut olmadýðý ile ilgili kavramlar
gönderilmektedir. Size 20 yýldan daha uzun
bir süre önce (Kryon Birinci Kitap) söylemiþ
olduðumuz gibi, karmanýn içi boþaltýlmýþtýr.
Size karmadan vazgeçmenizi çünkü ona artýk
gereksinim olmadýðýný söylemiþtik. Geleceðiniz için geçmiþten gelen ve kalan kavramlarý
kullanmak yerine gelecek için bizzat yarattýðýnýz Akaþik enerji ile yolunuza devam edin.
Karma güdüleyicisi olmadýðýnda kendinizi
boþlukta kalmýþ gibi hissettiðiniz için bazýlarýnýz kendinizi þaþkýn ve tuhaf hissediyorsunuz. O zaman size, o hissin ne olduðunu
anlama zamanýnýn geldiðini söylememe izin
verin. Bu sizin, sizi sürekli itekleyip çekiþtiren koþullarýn kurbaný olmadýðýnýz anlamýna
gelmektedir. Siz o eski enerji güdüleyicisi
olan karmadan vazgeçtiniz ve artýk þimdi
yaratma zamaný geldi! Bu kavramsaldýr ve
mesajý alamamýþ olan insanlar bir þeylerin
yanlýþ olduðunu düþünmektedirler. Bazýlarý
ise diðer duygulardan hoþlanýyorlardý ve onu
"normal olmak" þeklinde deðerlendiriyorlardý.
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Bu bir yeniden ayarlanmadýr. Artýk karma
yok. Bundan böyle geçmiþ yaþamlar eskiden
olduðu gibi bir etkiye sahip olmayacaklar ve
sizin geçmiþle ilgili hatýrladýklarýnýz artýk
yeniden ayarlanmaya baþladýlar. Bundan
sonra baþarý, sevgi, þefkatin yanýsýra daha
yüksek düþünme ile gelen sonuçlarý hatýrlamaya baþlayacaksýnýz. Bunun nereye gittiðini
görebiliyor musunuz? Sadece olumlu þeylerle
güdülenen bir insaný hayal edin. Tümüyle
olumlu þeyler ile güdülendiði için olumlu
þeylerle ilgili kitaplar, televizyon gösterileri
ve filmler gerçekleþtiren ve geliþtiren insanlarý hayal edin. Bunun diðer insanlarýn neler
düþündükleri ve hissettikleriyle ilgili nasýl
deðiþimlere yol açacaðýný hayal edin. Çok az
sayýda insanýn büyük çoðunluða bazý þeyleri
gösterebildiðini ve bunun gezegeni nasýl
deðiþtirebileceðini hayal edin. Maddi imkânlarý yerinde olan yaþlý ruhlarýn bunun farkýnda
olmalarý ve bu bilinç düzeyinde olmalarý
nedeniyle bu tip projeler için parasal kaynak
bulmanýn da kolay ve mümkün olduðunu
hayal edin.
Sevgili varlýklar, bundan böyle eski mitolojiyi deðil Tanrý gerçekliðini hatýrlamaya
baþlayacaksýnýz. Siz bulmacanýn bir
parçasýsýnýz ve artýk çözüm sizde. Sizler burada olmayý hak ediyorsunuz ve uyanýþ arttýkça
yaþadýðýnýz süre de uzayacaktýr. Þefkatli aklýn
bilinçlilik farkýndalýðý yaþamýn uzamasýný
saðlayacaktýr. Yargýlayan bir yaratýcý mitolojisi artýk tümüyle geçersiz olacaktýr. Böyle bir
þey zaten hiç varolmamýþtý! Bu aslýnda sadece
insan tarafýndan geliþtirilmiþ olan Tanrý
düþüncesidir. Gaia, Dünya üzerinde sizin
ortaðýnýz olacaktýr ve sizi korkutan bir güç
olduðu için ona baðýþ yapmaya veya kurbanlar vermeye gerek kalmayacaktýr. Siz Gaia'ya
âþýk olacaksýnýz. Burada söz konusu olan
farklýklarý görebiliyor musunuz? Bu ele avuca
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sýðmaz Akaþtýr ve Akaþ artýk çok daha az ele
avuca sýðmaz olabilmek için kendisini
yeniden ayarlamaktadýr. Bu insanlarý tümüyle
farklý bir bilinç varlýðý olmaya doðru itmektedir. Bu aþamadan sonra Dünyada bulunmuþ
olan üstatlarýn bu özelliðe sahip olduðunu
anlamaya baþlýyorsunuz.
Celseyi kapatýrken size yeniden þu soruyu
yöneltiyoruz: Sizin en çok sevdiðiniz üstat
kimdir? Kim? Kendinizi hemen þimdi onun
yerine koyun. Kendinizi nasýl hissediyorsunuz? Cevabýnýz "rahatlamýþ, huzurlu,
güvenli ve çok iyi" olacaktýr. Þimdi size
"Sizin kendinizi böyle hissetmenizi saðlayacak ne vardý üstatlarda?" diye yeniden
soruyorum. Bunun cevabýný aslýnda yeni yeni
öðrenmeye baþlýyorsunuz. Cevap olarak þunlarý söyleyebiliriz: 3boyutta huzur olmasýný
gerektiren hiçbir þeyin olmadýðý durumda
huzurlu olma, 3 boyutta sükûnet olmasý için
herhangi bir neden olmadýðý durumda sükûnet
ve sadece gözlerinin gördüklerine inanan ve
güvenenlerin görüþ alanlarýnýn dýþýnda olan
ezoterik þeyler.
Yaþamýnýzda öne çýkan özellik artýk Tanrý
sevgisi olacaktýr ve böylece maðduriyet duygusu ve korkunun içi boþalacaktýr. Siz artýk
kendinizi rahat hissedeceksiniz ve bu sayede
diðerlerine olan davranýþlarýnýz da buna
uygun olacaktýr. Üstatlýðýn Akaþik kavramlarý
artýk sizin günlük yaþamýnýzda tezahür edecektir ve eskiden sorun olan veya yaratan
þeyler çekirdek düzeyinde hissedilen bir
husus olmaktan veya sizin hassas
düðmelerinize basan þeyler olmaktan çýkacak
ve insan yaþamýnýn meydan okuyan veya
tahrik edici unsurlarý haline gelecektir.
Bu odada bulunanlarýn ve bunu okuyanlarýn
bazýlarýnýn en son bölümü dinlemeleri ve

anlamalarý gerekiyordu ve siz benim neden
söz ettiðimi biliyorsunuz. Eski süreçten kurtulmanýn zamaný gelmedi mi hâlâ? Neden bu
þeylerin sizi hüsran duygusu içine çekmesine
izin veriyorsunuz? Bu sizi daha yaþlý hale
getirmektedir (ihtiyarlatmaktadýr). Artýk tüm
bunlarýn gitmesine izin verebilirsiniz. Eðer
bunu istiyorsanýz bunu yüksek sesle ifade
edin. Hücrelerinizin bunu duymalarýný
saðlayýn. Aydýnlanmýþ bir gezegenin katalizörü tam önümde oturmaktadýr. Bu katalizör
tüm bunlarýn kendi yaþamýnda olmasýna izin
verecek ve bu sayede daha uzun yaþayacak
olan yaþlý ruhtur.
Dinleyiciler arasýnda buraya þifa bulmak
için gelmiþ olanlar vardýr. Þifanýn gerçekleþmesine izin verin. Þifanýn þimdi baþlamasýna izin verin. Bunun baþladýðýný bildiðiniz
yerden ayaða kalkmak için kendinize izin
verin. Size belki de farkýnda olmadýðýnýz bir
þey söylemek istiyorum: Bedeninizdeki her
bir hücre neden söz ettiðimi biliyor. Ve sizin
izin verdiðiniz ölçüde hücrelerin hepsi þimdi
dinliyorlar ve tezahürat yapýyorlar, çünkü siz
her þeyin patronusunuz.
Beyin bilinçlilik enerjisi transit geçiþinin
büyük merkezi istasyonudur. Neyi istediðiniz,
neyi istemediðiniz ve neyin onun içine girmesine izin vereceðinizle ilgili olarak kontrol
sizdedir. Yeni bir Akaþýn sizin yaratýlmasýna
yardýmcý olduðunuz sistemin haþmet ve heybeti hakkýnda sizinle konuþmasýna izin vermenin zamaný gelmiþtir. Bugünün mesajý
budur. Ben çok iyi nedenlerden dolayý insanlýða sevdalý olan Kryon'um.
Ve öyledir.
KRYON
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