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Sevgili Dostlar
Yeni bir seneye baþlarken kendi ruhsal geliþimimize katký saðlayacaðýný umduðumuz, önemli gördüðümüz bir konuda bir karar alsak,
nasýl olur? Herkesin kendi durumu, ihtiyaçlarý ve görüþ alanlarýyla
birlikte, kararlarý kendine aittir ama bir örnek vermek gerekirse,
þuna ne dersiniz? “Ben yeni yýlda hiç kimseyi ve hiçbir olguyu,
olumlu ya da olumsuz, yalnýzca gördüðüm þekliyle, duygularýmla ve
kanaatlerimle deðerlendirmeyeceðim, yargýlamayacaðým” Peki ne
yapacaðýz? Býrakýn dile getirmeyi, düþüncelerimizde bile, yargýlamadan ve kararlar vermeden öylece izleyeceðiz. Eðer hakim, savcý
ya da avukat deðilsek, hakkýnda kararlar vermemiz gereken, sorumluluðunu aldýðýmýz insanlarýn varlýðýna raðmen bile bunu yapabiliriz. Kendimizin bileceði görünmez bir çizgide sakince durarak
gözümüzün önünde olup bitenin bize neler söylediðini anlamaya,
hissetmeye çalýþacaðýz. Duygularýmýzý ve kanaatlerimizi iþe karýþtýrmadan bunu yapmak zor gelecektir elbet. Ama bu iþin zevkli yanlarýndan biri de bu zorluk ve kendimize bile meydan okuma deðil mi?
Dayanaðýmýzýn neler olacaðýný sizlere belirtmeye gerek yok, ama
yine de söylemeden geçmeyelim: Temiz, saf ve doðru bilgi, kaynaðýndan, bozulmamýþ, çarpýtýlmamýþ esaslar. Sizler ona ulaþmanýn
yolunu çoktan bulmuþ olmalýsýnýz. Kendimizi o esaslara doðru yükselterek itmeye çalýþtýkça aslýnda kendi duygularýmýz ve kanaatlerimiz zannettiðimiz o birikimin ailemizin, çevremizin, dünyanýn bizim
öyle inanmamýz ve öyle hissetmemiz için zorladýðý, baský ile ikna
etmeye çalýþtýðý görüþler olduðunu farkedeceðiz. Bunun kendisi için
böyle olmadýðýný söyleyenleri tebrik ederiz, zoru baþarmýþlardýr.
Ancak her þeye karþý olmak da deðildir muradýmýz. Olaylarýn dilini
önümüze engeller ve blokajlar koymadan çözmeye çabalarken, her
insanýn içindeki, onu bir þekilde hayýr dolaþýmýnda tutan, o iyi ve
masum yeri görmeye, sevmeye çalýþmaktýr. Bu sevgi ve merhamet
içsel yolculuðumuzda bizi kaynaða baðlayan en saðlam baðý
kuvvetlendirecektir. O zaman karar vermemiz gerektiði bir yerde
þahýslarla ilgili deðil, esaslarla ilgili kararlarý vermeyi öne alacaðýz
ve iþaretlerimiz hep doðru esaslardan yana olabilecek.

En Derin Sevgilerimizle
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Gerçek bilge kiþi
bilgi ve sevgisini
devamlý artýran
sabýr ve hoþgörü
sahibi, sözünü,
iyiliklerini,
sevgisini ve
bilgisini yerinde
yapmasýný ve
göstermesini
bilendir.
Gerçek bilgelik,
Yaradan'a ve O'nun
yüce düzenine
uymakla baþlar,
bilgisini, sevgisini,
çalýþmasýný, iyiliðini,
hak bilirliðini
artýrmakla geliþir.
Büyüdükçe küçülmesini
bilerek, önce Yaradan'a,
sonra O'nun kullarýna
kul olabilmekle doruk
noktasýna ulaþýr.

Dr. Refet Kayserilioðlu
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SEVGÝDE VE
BÝLGÝDE
PARLAYANLAR
Osmanlý Ýmparatorluðu'nun en güçlü ve en baþarýlý
sadrazamlarýndan Sokullu
Mehmet Paþa çocukluðunda çok yaramazmýþ, ailesi
onun yaramazlýðýndan býkmýþ usanmýþ. Bir gün
çocuk Sokullu Mehmet'in
yaþadýðý yerden, gelecekten haberdar, gizlilikleri
görebilen bir ermiþ geçiyormuþ. Herkes ondan nasihat, dertleri için tavsiye,
hastalarý için dua ve nefes
etmesini dilermiþ. Küçük
Mehmet'in babasý da onu
derviþ efendiye götürüp
uslanmasý için okumasýný
rica etmiþ. Derviþ Efendi
Küçük Mehmet'e derinleri
gören gözlerle bakmýþ ve
geleceðini görmüþ.
Babasýna: "Ben bu çocuðu
okuyamam" demiþ. Babasý
rica ve ýsrar edince de:
"Peder ne der, kader ne
der!.." cevabýný vermiþ.
Mehmet yaramaz, cesur,
atýlgan bir çocuk olmasaydý ilerinin baþarýlý sadrazamý olamazdý elbette.
Kendilerine gelecekten
haber verilenler, elbette
Yaradan'a teslim olmuþ,
hayýr ve hizmet yoluna
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kendilerini adamýþ olanlardýr. Baþka türlü o yüce
vasýflar kimseye verilmez.
Çünkü onlar þerre kullanýlýrsa pek çok kiþinin
zararýna olabilir. Ama kendini hayra adamýþ kiþilerin
elinde bu özellikler, büyük
hayýrlarýn kapýsýný açan
anahtarlar olurlar. O, abes
iþ yapmaz. O, herkesin
gönlünü en iyi bilendir.
Bilgide çok yükselmiþ,
kendini bilgiye adamýþ bir
zat tanýyorum. Mesleðinin
en bilgilisi olarak tanýnýrdý. Devamlý okur, düþünür,
yeni yayýnlarý adým adým
izler ve mesleki bilgisi
yönünden hep kendini
yenilerdi. Yalnýz gönlündeki sevgi pek geliþmemiþti. Kötü bir insan
deðildi. Ailesini ve çocuklarýný çok sever ve düþünürdü. Kendisini övenleri
ve saygý gösterenleri de
kayýrýrdý. Ama birisi en
ufak bir saygýsýzlýk etse,
haddini bildirmek için çýrpýnýrdý. Kendisini tenkit
edenlere kin tutar, onun
menfaatine zarar verenlere
açýkça cephe alýrdý. Bu
yönleriyle sýradan bir
insandan farký yoktu.
Bilgideki yüksekliði ve
parlaklýðý yalnýz mesleki

bilgilere has kalmýþtý.
Ýnsan iliþkileri bilgisinden,
yani yaþam bilgisinden
habersizdi. Bilgisi iyilikle,
doðrulukla ve en önemlisi
insan sevgisiyle birleþmemiþti. Onun için
bunca bilginliðine raðmen
pek sevilmiyordu.
Sevgide çok yükselmiþ
bir haným tanýyorum.
Herkese, hattâ her hayvana ve her nebata karþý
sevgi dolu idi. Her þeyini
herkese vermeye hazýrdý.
Yardýma koþar, dertlilere
ilgi gösterir, bakýþlarýndan
sevgi akardý. Ama bu aþýrý
sevgisi, o istemeden bazen
zararlý oluyordu. Aþýrý
merhameti, aþýrý iyiliði
istismar ediliyor, kimsenin
düzelmesinde bir önemli
rolü olamýyordu. Çocuklarý þýmarýk þeyler olmuþtu. Bir iþe yaramaz haytalar olma yolunda idiler.
Sevgi, bilgi dümeninden
yoksun olunca, yanlýþ yönlere götürebiliyordu
insaný. Sevgisiz bilgi, nasýl
kuru ve sevimsizse, bilgisiz sevgi de insanlara yön
veremeyen güçsüz ve etkisiz bir þey oluyordu.
Hikmet dolu bir kiþi
tahayyül edelim. Her
hareketi, her sözü ve her
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davranýþýyla insanlara
örnek olsun. O kiþi, hiç
þüphesiz sevgisini bilgisiyle desteklemiþ, aklýný
gönlüne rehber etmiþ bir
kiþi olacaktýr. O, edindiði
bilgi ve tecrübelerle insanlara nerede, ne þekilde
davranýlacaðýný çok iyi
bilmektedir. Her adýmýný
düþünerek, hesaplý atacak,
gereksiz telâþ, korku ve
endiþelere kapýlmamayý
bilecektir.
O kendi çýkarlarýný ikinci plânda tutmasýný bilecek, baþkalarýnýn hayrýný,
yücelmesini ve mutlu
olmalarýný ön plânda tutacaktýr. Böyle bir kiþinin
Allah'ý tanýmamasý
düþünülebilir mi? O

Allah'a yanýz inanan deðil,
ayný zamanda teslim olan
olacaktýr. Çünkü insan bilgide ve sevgide yükseldikçe Âlemlerin Yaratýcýsýný
ve Varedicisini bulmakta
gecikmez. Daha sonra da
O'nun düzenindeki incelikleri ve yücelikleri görür
de hayran olur. Ve kendini
o düzenin bir parçasý
olarak görmeye baþlar.
Bir an gelir ki, kendisine
bunca imkânlarý verene ve
O'nun yüce düzenine borçlu olduðunu düþünmeye
baþlar. Bu düþünceler o
ileri kiþiyi rahat býrakmaz
ve borcunu ödemenin yollarýný araþtýrmaya yöneltir.
O'na ve O'nun yüce düzenine olan borcunu insan
kardeþlerine iyi yaptýk-

larýyla ve iyi verdikleriyle
ödeyebileceðini görmekte
gecikmez.
Ýyi vermek ve iyi yapmak nasýl olacaktýr? Bu
þüphesiz bilgiyle, sevgiyle,
kimseyi þaþýrtmadan ve
yoldan çýkartmadan olacaktýr. Onun düzeni nasýl
incelikle ve her þeyi en
ince noktasýna kadar hesap
ederek iþliyorsa, hayýrlý
kiþinin her adýmý da
hesaplý plânlý ve düþünceli
olacaktýr. Güneþ de nasýl
sýcaklýðýný yakmadan ve
tam dozunda ve düzenle
veriyorsa öyle.
Böylesine büyük bir
titizlikle kendisini hizmete
adamýþ kiþi, gerçek bilge
kiþi olur iþte.
Demek ki gerçek
bilge kiþi, yalnýz
bilgili deðildir.
O yalnýz anlam
dolu, hikmetli,
gerçek sözler
söylemekle de
yetinemez.
Gerçek bilge
kiþi, yerli yersiz,
bazen körcesine
iyilik etmeye,
doðruluk göstermeye ve sevgi
daðýtmaya da
yönelmez. Onun
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her hareketinde ve her
davranýþýnda karþýsýndakine faydalý olmak
gayesi yatar. O faydayý,
mutlaka zararlý olmadan
yapmaya, insanlara doðru
yolu göstermeye, onlarý
belâlardan kurtarmaya
çalýþýr. Bu iþleri yapabilmek için dikkat, incelik,
özen ve sabýr gibi özellikler gerekir. Ýþte gerçek
bilge kiþide bunlar mutlaka olacaktýr.
Özetle diyebiliriz ki,
gerçek bilge kiþi bilgili,
sevgi dolu, sabýrlý, özen
gösteren, her davranýþýna,
her derdine ve her sözüne
büyük dikkat gösteren
olur. O hedefine sabýrla,
ama ileriyi görerek, bilen
adýmlarla yürür. O yaþam
bilgisini de almýþ ve
benimsemiþtir çünkü.
BÝLGÝ VE SEVGÝ
PARLAKLIK GETÝRÝR
Bilgi ve Sevgi ruhumuzun temel yapý
taþlarýdýr. Yani ruhumuzun
özünde Yaratanýn bilgisinden ve sevgisinden bir
zerre vardýr. O zerre
çevresinden ve doðrudan
Yaradan'dan devamlý
aldýðý sevgi ve bilgi ile
geliþir, olgunlaþýr.
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Bu sözlerimizin doðruluðunu, olaylarý, insan
yaþamýný ve bütün canlýlarýn yaþamýný, öðrenmesi ve geliþmesini,
birazcýk inceleyivermemiz
bize gösterecektir. Ýnsanýn
yükselmesi bilgi ile olur.
Bilgi ya dýþardan hazýr
alýnýr, ya da bizzat kendi
tecrübelerimizle elde
edilir. Her iki halde doðruluðuna emin olunan,
inanýlan, güvenilen bilgiler
aklýmýzca kabul edilir,
öðrenilir. Doðru bilgiler,
doðru bilinenler, malumat
halinde aklýmýzda saklanýr.
Bunlar aklýmýzýn yapý
taþlarý olur. Aklýmýz,
doðruluðuna inandýðý ve
benimsediði bilgilerle
geliþir. Ama aklýmýzýn
bilgisini ruhumuz henüz
benimsememiþse, o bilgiler birer yaþam ilkesi
veya hayat prensipleri olamaz bizim için. Yaþam
ilkesi veya prensibi mutlaka uyulmasý gereken
ruhun özümsediði ve
kendine rehber edindiði öz
bilgilerdir. Ýþte ruh bu öz
bilgilere uygun davranýþlar
yapmak zorundadýr,
onlarýn dýþýna çýkamaz.
Onlarýn dýþýna çýkmasý,
onda vicdan azabý denilen
iç sýkýntý ve bunalýmlarýný
hasýl eder.

Demek ki yalnýz aklýn
kabul ettiði bilgiler, yalnýz
aklý geliþtirir, o bilgiler
ruha benimsetilmemiþse,
davranýþlara yol gösteren
yaþam ilkeleri olamaz.
Ruhun benimsediði bilgiler, öz bilgi olmuþ bilgiler ise ruhu geliþtirir ve
olgunlaþtýrýrlar. Bu sözlerimizi doðrulayan örnekleri de çevremizde kolayca
görebiliriz. Adam
mesleðinde bilgindir, yükselmiþtir, o konuda büyük
bir yetkiyle konuþur. Ama
davranýþlarý hatalarla ve
yanlýþlarla doludur.
Yazýmýn baþýnda verdiðim
bilgin misalinde olduðu
gibi. Demek ki bilgilerin
ruha benimsetilmesi
gerekir. Ama hangi bilgilerin? Kurbaðalarýn ayak
parmaklarý üç mü, dört
mü, yoksa beþ mi? Bu
bilgi bir insanýn yaþamýný,
davranýþlarýný nasýl etkiler? Ya da kimyada falan
maddelerin falancalarla
birleþmesinden þu yeni
madde oluþur, desek. Bu
bilgi bir insanýn çevresiyle
iliþkilerine, davranýþlarýna
ve tecrübelerine ne tarzda
etki yapacaktýr? Bu bilgiler ilmi bir araþtýrma için
gereklidir. O araþtýrmalar
ilim adamlarýný yeni
buluþlara götürür. O
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buluþlarýn sonuçlarýndan
da insanlar faydalanýr.
Ama bu bilgiler kimse için
hayat prensibi, yaþam ilkesi olamazlar. Ruhu
geliþtiren, yaþam ilkesi
olabilecek bilgilerdir.
Sevgiye gelince, o bilgiden baþka bir þeydir. O
bütün organlarýn, aklýn ve
ruhun düzenli iþleyiþini
saðlýyan bir güç, düzenleyici bir enerjidir. Sevgi
gözlerden akar, sözlerden
ve temastan akar, sevgiyle
verilen her þeyden geçer.
Sevgi ruhumuzun, bütün
canlýlarýn ve hattâ bütün
maddelerin temelinde,
özünde vardýr. Aldýðýmýz
bilgiye göre varedilenlerin
hepsi O'nun sevgisinden
varedilmiþtir. Ama sevgi
nasýl bir güçtür, nasýl bir
enerjidir. Bunu maddi
olarak tarif etmek ve
göstermek çok zordur.
Sevgiyi hissetmek çok
kolaydýr. Sevginin
alýndýðýný, alýndýðý zaman
nasýl geliþtirici ve yaþatýcý
bir etki yaptýðýný göstermek kolaydýr. Fakat sevgi
bizim maddi ölçülerimize
girebilen, onlarla
ölçülebilecek bir güç ve
enerji deðildir. O baþka
tarz, ruhsal diyebileceðimiz bir enerjidir.

Maddenin özünde de bulunan ruhsal bir enerjidir bu.
Bir kiþi ne kadar çok öz
bilgilerle ruhunu geliþtirmiþse, ne kadar çok sevgi
vermiþ, verdiði kadar da
almýþsa onun ruhu o kadar
çok yücelir. Ruhun
yücelmesini saðlayan bilgi
ve sevgi, verildikçe daha
çok alýnýrlar. Bir kiþi oturduðu yerde, hiçbir gayret
göstermeden, çalýþmadan,
düþünmeden, okumadan
bilgi sahibi olmayý
bekleyemez. Bilgiler kimsenin kafasýna huni ile
akýtýlmaz, ya da banda
kaydedilir gibi kafaya
dolduramaz. Ayný þekilde
sevgi de verilmeden,
sabýrla, hoþgörü ile,
baðýþlayarak, insanlar
sevilmeden onlardan bize
sevgi akamaz.
Varlýklar yüceldikçe parlaklýklarý artar. Bu parlaklýk onlarýn ruhlarýnýn
geliþtirdikleri sevgi ve bilgilerinin büyüklüðü ile
orantýlýdýr. En parlak olanda en büyük bilgi ve en
büyük sevgi vardýr.
Yaradan'ýn âlemlerdeki
görüntüsü veya belirtisi
olan en Büyük Parlak
Varlýðýn, en büyük ve en
parlak oluþu, Yaradan'ýn

yüce bilgisini ve yüce
sevgisini yansýttýðý içindir.
GERÇEK BÝLGE
KÝÞÝLER
Gerçek bilgelik,
Yaradan'ýn kurduðu düzeni
görüp, tanýyýp iyice
öðrendikten sonra o
düzene uymakla baþlar.
Sevgi ve bilginin kaynaðý
bizi Sevgisinden Vareden
ise, bizim O'ndan daha
büyük bilgi ve daha büyük
sevgi alabilmeniz için
O'na saygýlý, On'a sevgi
dolu, O'na teslim olan ve
emirlerine tam uyan
olmamýz lâzýmdýr. Onun
yarattýðý ve varettiði her
þeyi inceleyince kucak
dolusu bilgiler alýyoruz
zaten. Ýlim de O'nun yarattýklarýný incelemekten doðmadý mý? Ama kuru bir
gözlemci deðil de sevgi,
hayranlýk ve saygý dolu bir
araþtýrýcý olunca hem
kucaðýmýz bilgiyle, hem
de gönlümüz sevgiyle
dolar. Nasýl insanlara
sevgi verdikçe sevgi
topluyorsak, bilgi verip
bilgi öðrettikçe yeni bilgilerin kapýsýný açýyorsak,
ayný þekilde Yaradan'a da
sevgimizi sundukça, O'nu
ve düzenini artan bir bilgiyle tanýmaya çalýþtýkça
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daha büyük sevgi ve bilgiyle dolarýz.
Baðdat'taki padiþaha,
çöldeki en kýymetli þey
olan bir testi suyu, hediye
diye götüren çöl bedevisinin, padiþahtan
gördüðü iyi kabulü biliyor
musunuz? Hâlbuki saray
muhafýzlarý ve kapýcýlarý o
zavallý bedeviyi padiþahýn
huzuruna almak istememiþlerdi. "Hiç"
demiþlerdi "Bir su ülkesi
olan Baðdat'ta oturan
padiþaha bir testi su da
hediye diye getirilir mi?"
Ama padiþah, onun gönlünü, yüce niyetini, kaç
günlük yoldan padiþahýna
sýrtýnda getirdiði bir testiyi
görmüþtü de, ona kucak
dolusu sevgi ve armaðan
vermiþti.
Bizim gönlümüzü bizden iyi bilen ve gören de
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kendisine sunduðumuz
içten sevgileri, saygýlarý
görür de bizi sevgisinden
uzak tutar mý? O'nun
kullarýna hizmet etmeye
kararlý olduðumuzu bilir
de, bizi bilgisiyle
güçlendirmekten geri
durur mu? Hizmet için,
kulluk için, yanlýþta olanlarý doðruya çekmek için,
aldýklarýmýzý vermek için
ahit yaptýðýmýzý bilir de,
ve ahdimizden dönmediðimizi, her þeyi göze
aldýðýmýzý görür de hiç
bizi güçsüz býrakýr mý? O
veren, O vareden, O her
þeyi yaratan ve O her
þeyin sahibi deðil mi? Zor
mu O'nun için bilgisinden,
sevgisinden, gücünden
vermek!?. Kendi yolunda
hizmet edenleri maddi,
manevi yönden
güçlendirmek onun için
çok mu güç?! O'nun kurduðu düzen de böyle

iþlemiyor mu? Veren,
verdiðini katlarýyla
almýyor mu? Bir buðday
tanesi eken 50 - 60 tane
toplamýyor mu
topraktan?!..
Gerçek bilge kiþiler, bu
gerçekleri çok iyi bilen, o
gerçekleri gönlüne
sindirmiþ olan, O'nun yoluna korkusuzca, bir asker
gibi katýlmýþ olan kiþilerdir. Onlar hizmeti baþ
tâcý ederler, aldýklarýný
vermesini bilirler.
Almadan vermek, yalnýz
bizi Sevgisinden Vareden'e
mahsustur. Onlar verebilmek için önce almak
zorundadýrlar. Bu duruma
gelen kiþiler hiç bilgisini
artýrmadan, sevgisini
çoðaltmadan, çalýþmadan,
iyilik etmeden durabilirler
mi? Onlar hakka saygý
göstererek verirler.
Vermeleri de bilgi iledir,
almalarý da. Onlar
sevilen, sayýlan,
kayýrýlan gülyüzlülerden olurlar. Onlar
emre uyan, aslâ ululuk taslamayan
hizmet edenlerden ve
müjdecilerden
olurlar.
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Zalimin Sarayýndan
Peygamber Ocaðýna
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

ÝSRAÝLOÐULLARI
FÝRAVUN PENÇESÝNDE
Güzeller güzeli peygamber
Yusuf'un ibretlerle dolu yaþam
hikâyesini, dergimizin Kasým
sayýsýnda sizlerle paylaþmýþtým.
Biliyorsunuz o, kraldan sonra
Mýsýr'ýn en kudretli ikinci adamý
olarak hazinenin yönetimi ile
görevlendirilmiþti. Mýsýr M.Ö
2900'den baþlamak üzere çok parlak
dönemler yaþamaktaydý. Aradan
geçen 1000 yýlda, Hz. Yusuf'un
hüküm sürdüðü M.Ö 1850 yýllarýnda çaðýnýn en büyük ülkelerinden
biri haline gelmiþti. Sümerlerden
sonra yazýyý bulan ikinci kavim
Mýsýrlýlardý. Böylece çok etkili bir
bürokratik rejim kurmuþlar, zaman
zaman Libya, Sudan, Filistin ve
Suriye'yi bile etkileri altýna almýþlardý.
Hz. Yusuf'un Filistin'de kýtlýklar
içinde hayatlarýný güç belâ sürdüren

ana- babasý ve tüm ailesini Mýsýr'a
getirtmesi kavmi için bir dönüm noktasý
olmuþtu. Tanrý tarafýndan "Ýsrail" adýyla
ödüllendirilmiþ babasý peygamber
Yakub'un soyu olan Ýsrailoðullarýna;
Hz. Yusuf'un resûl olarak imana kavuþturduðu Mýsýrlýlar da eklenmiþti.
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Böylece tek Allaha ibadet eden Kuran'ýn
tabiriyle "müslüman" bir nesil Mýsýrda
köklenmeye baþlamýþtý.
Hz. Yusuf'dan sonraki yýllarda da ayný
rahatlýk içinde ömür sürdüreceklerini
beklemek, kuþkusuz aþýrý bir iyimserlik
olacaktý. Dünyada hangi azýnlýða bu
lütûf baðýþlanmýþtý ki?!.. Son derece
hýzla çoðalmýþlar, nüfüslarý arttýkça artmýþtý ama yanýsýra eksilen çok þeyleri de
olmuþtu. Pek çoðu eski imanlarýný yitirmiþ, putlara bile tapar olmuþlardý.
Aralarýnda hâlâ tek Tanrýlý dinlerini
sürdürenler vardý ama onlar azýnlýktaydý. Eksilen sadece bu da deðildi.
Yüzyýllar geçtikçe Hz. Yusuf'un ne adý
ne de saný kalmýþtý Mýsýr'da. Önce
yabancý muamelesi görmüþler, sonralarý
da her türlü angarya iþlerinde kullanýlan
çilelerle dolu köle gibi ah vah içindeki
bir yaþama mahkûm olmuþlardý. Onlar
böyle ezilirken, büyüyen devletle birlikte krallar da büyümüþ, çok eski devirlerdeki Firavunluða dönüþ yapmýþlardý.
Onlar artýk önünde secde edilen bir
Tanrý düzeyindeydi.
Hz. Yusuf'tan sonra 600 yýl geçmiþti,
M.Ö 1250'lerde, yani zamanýmýzdan
3250 yýl öncesindeyiz. O günlerin
hikâyesi Tevrat'ta ve Kuran'da mevcut
olduðundan olanlarý onlardan öðrenmek
en doðrusu:
** Ýsrailin oðullarý semereli oldular,
türeyip
çoðaldýlar,
ziyadesiyle
kuvvetlendiler ve memleket onlarla
doldu. Ve Mýsýr üzerine Yusuf'u
bilmeyen yeni bir kral çýktý. Ve kavmine

9
dedi: Ýsrail oðullarýnýn kavmi bizden
çok ve kuvvetlidir; gelin onlara karþý
akýllýca davranalým. Yoksa çoðalacaklar
ve olur ki, cenk vuku bulunca, onlar da
düþmanlarýmýzla birleþirler ve bize karþý
cenk edip memleketten çýkarlar. Ve
onlara yükleriyle eziyet etsinler diye
üzerlerine angarya memurlarý koydular.
Ve Firavun için Piton ve Ramses ambar
þehirlerini yaptýlar. Fakat onlara ne
kadar eziyet ettilerse o kadar çoðaldýlar
ve o kadar yayýldýlar. Ve Ýsrail oðullarý
yüzünden korkuya düþtüler. Ve
Mýsýrlýlar Ýsrail oðullarýný þiddetle
çalýþtýrdýklarý bütün iþlerinde, tarlada,
harçda ve kerpiçde aðýr iþle hayatlarýný
acý ettiler. Tevrat Çýkýþ (1/ 8 - 13)
** Gerçek þu: Firavun o yerde egemenlik kurmuþ ve ora halkýný gruplara
ayýrmýþtý. Onlardan bir topluluðu horlayýp eziyordu. Bu topluluðun erkek
çocuklarýný öldürüyor, kadýnlarýný
hayatta býrakýyordu. O gerçekten fesadý
yayanlardandý. Ve biz istiyoruz ki,
yeryüzünde ezilip horlananlara baðýþta
bulunalým, onlarý önderler yapalým,
onlarý mirasçýlar haline getirelim. Ve
yeryüzünde onlara imkân ve kudret
verelim. Firavuna, Hâmana ve onlarýn
ordularýna da korkmakta olduklarý þeyleri gösterelim. Kuran (Kasas 4 -6)
KORKUNÇ NÜFUS PLANLAMASI
Nüfuslarýný kýrmak için Ýsrailoðullarýnýn erkek bebeklerini öldürüyorlar.
Böyle giderse tamamen yok olacaklar.
Bu da yerli Mýsýrlýlarýn iþlerine gelmiyor. Öyle ya zahmetli, tehlikeli, pis
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iþleri kime yaptýrýp keyiflerine bakacaklar. Bunu önlemek için yýl aþýrý, dönüþümlü bebek katilliklerine yöneldiler.
Hitler gibi "sýfýr çözüm" çýlgýnlýðýnda
deðiller artýk.
Ve erkek bebeklerin öldürülmediði
güzel yýllarýn birinde, annesi de babasý
da atalarýnýn tek Tanrýlý dinini terketmemiþ bir ailenin Hârun isimli çocuklarý oluyor. Birkaç yýl sonra ise yeni
doðan erkek bebeklerin yokedildiði
meþ'um yýlda Musa doðuyor. Kuþkusuz
ki son derece gizli saklý tutuyorlar
bebeklerini. Ne doðumunu ne de aðlamasýný hiç duyurmamalarý gerekir. Ama
nereye kadar?..
Annesi çocuðunu emzirirken, gözyaþlarý içinde onu sevip okþarken, diðer
yandan ecel terleri döküyor. Bu son
derece sevimli bebeðini elinden alýp acýmasýzca yok edecekler diye... Evet
olayýn dünyadaki görünümü aynen
böyle. Ama ilâhi düzen bambaþka ince
plânlar, ince düzenler içinde. Ve çok
geçmiyor aradan. Kaygýlar içinde bunalýmdan bunalýma düþen anne, birgün hiç
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umulmadýk bir olay yaþýyor. Kulaðýnda
dýþarýdan hiç kimsenin duymadýðý içinden bir ses þöyle söylüyor ona:
** Musa'nýn annesine þunu vahyettik:
"Emzir onu, onun aleyhinde de bir
korku hissedince de (bir sandýða koyup)
nehire býrakýver onu! Korkma,
üzülme!.. Kuþkun olmasýn ki, biz onu
sana geri döndüreceðiz ve onu resûllerden biri yapacaðýz" Nihayet, Firavun
ailesi onu kayýp bir þey olarak bulup
aldý. O kendileri için bir düþman ve tasa
olacaktý. Gerçek þu ki, Firavun, Hâman
ve bunlarýn ordularý yanlýþ yoldaydýlar.
Firavun'un karýsý þöyle dedi: "Benim
için de senin için de bir göz aydýnlýðýdýr
bu. Öldürmeyin onu, bize yararý olabilir
yahut onu çocuk ediniriz." Onlar iþin
farkýnda
olmuyorlardý.
Musa'nýn
annesinin kalbi ise bomboþ bir halde
sabahladý. Eðer inananlardan olmasý
konusunda kalbine bir güven yerleþtirmeseydik, onu açýða vuracak
durumdaydý. Annesi, Musa'nýn kýz
kardeþine "onu izle" dedi. O da onu
kenardan gözledi. Onlarsa iþin farkýnda
olmuyorlardý. Biz daha önce ona, süt
emziren kadýnlarý haram
kýlmýþtýk. Bu sýrada kýz
kardeþi dedi ki: "Onun
bakýmýný sizin için üstlenecek,
onu eðitip, öðretmeyi yüklenecek bir ev halkýný size
tanýtayým mý?" Nihayet
Musa'yý öz anasýna geri
çevirdik ki, o ananýn gözü
aydýn olsun, kederlenmesin ve
Allah'ýn
vaadinin
hak
olduðunu bilsin. (Kasas 7-13)
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Anlaþýlýyor ki Yaradan’ýn ince planý
bebeði kurtarmakla kalmýyor, onu zalimlerin en baþýndaki kendini Tanrý
sanan Firavunun sarayýna gönderiyor.
Üstelik öz annesinin kucaðýnda onun
sütünü emerek büyütüyor.
SARAYDA BÝR PRENS
Ne olaðanüstü bir düzen bu ama daha
iþin çok baþýndayýz. Sarayda prens gibi
yaþayýp eðitilen Musa orada dünya
olaylarýný, insanlarýn ve toplumlarýn
yönetimini iyice öðreniyor; ayrýca saray
âdetlerini, oralara nasýl girip çýkýlacaðýný, ne türlü hitap edileceðini de...
Ýlerde bunlar onun iþine çok yarayacak.
Çünkü peygamber olmadan önce ve
sonra neler yaþayacak neler... Tevrat'ýn
ilk 5 kitabý ve Kuran'ýn pek çok sûresi
sayfalar boyunca onun bu muhteþem
serüvenini anlatýr durur... Peki bunlar da
mý eskilerin masallarý acaba?!.. Þu anda
tüm dünya olaylarýnýn merkezindeki
Ýsrail Devleti, gökten mi düþüp geldi
Filistin'e?!.. Ve Kryon'un haklý olarak
dile getirdiði "Ýsrail nereye giderse
Dünya da oraya gider ve gidecek" diye
çok önemle üzerinde durduðu
musevilerin geçmiþte neler yaþadýðýný
bilmeden,
onlarýn
bu
günkü
davranýþlarýnýn temel nedenlerini anlamamýza imkân mý var? "Geçmiþin
süzgecinin geleceðin tanelerini verdiðini" kesin olarak bildiðimizden Musa'yý,
Musa sonrasýný yani Ýsrail oðullarýnýn
tarih boyunca yaþadýklarýný kuþbakýþýyla
bile olsa anlayabilmek için dergimizde
aylar boyunca onlardan söz edeceðiz.
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PEYGAMBERLÝK
VAHYÝNÝN SONU
Zamanýmýzdan 3250 yýl öncesine,
Musa'nýn o dillere destan serüvenine
dönmeden önce "Musa'nýn anasýna
þöyle vahyettik" âyeti, yani vahiy
mekanizmasý üzerinde biraz durmak
istiyorum.
Gizli, mahrem söyleþi anlamýna gelen
ve sadece alýcýnýn kulaðýyla duyduðu
mesajý, ona özgü kýlýp, baþkalarýndan
saklý tutan vahiy mekanizmasý ile tüm
gülyüzlü nebiler O'nun katýndan bilgi
almýþlar ve sonra da insanlara aynen
aktarmýþlardýr. Kuran'da Hz. Muhammed için "O Allahýn resûlü ve nebilerin
sonuncusu denmektedir." Bu âyetten
kesin olarak anlaþýlmaktadýr ki, gizli
söyleþiyle yani vahiy yöntemiyle
peygamberlik dönemi Hz. Muhammed
ile sonlandýrýlmýþtýr. Ancak yukarýki
âyette Musa'nýn annesine de vahyedildiði ifade edilmektedir. Sadece ona mý?
Hz. Ýsa'nýn annesi Meryeme de
vahyedilmiþtir. Balarýsýna bile vahiyle
içgüdüler verildiði Kuran'da bildirilmektedir. Bunlarý peygamberlikle
karýþtýrmadan; Yaradan'ýn doðrudan
veya melek aracýlýðýyla vahiyle yol gösterip ya da bir perde arkasýndan yani
yüzyüze gelmeden kullarýndan dilediðine konuþup, yardýmcý olma mekanizmasýný kullanageldiðini ve kullanacaðýný da hatýrýmýzdan çýkarmamak
gerekir. Ancak son nebi Hz. Muhammed
olduðundan bunlarý peygamberlik vahyi
ile karýþtýrmamak gerekir.
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Þimdi kaldýðýmýz yerden Musa'nýn
öyküsünü Kuran'dan sürdürebiliriz. Aslýnda benzerleri bazý farklarla Tevrat'ta
da var ama her þeyden önce hafýzlarýn
yüzyýllar boyunca ezberleyip zamanýmýza yanlýþsýz olarak aktarýlan Kuran'dan dinlemek daha doðrusu olacak:
MUSA ÝSTEMEDEN
KATÝL OLUYOR
** Musa yiðitlik çaðýna ulaþýp olgunlaþýnca ona hikmet ve ilim verdik. Biz
güzel düþünüp, güzel davrananlarý
böyle ödüllendiririz. Halkýnýn habersiz
olduðu bir sýrada kente girdi. Orada iki
adam buldu, dövüþüyorlardý. Bu,
Musa'nýn halkýndan, þu da düþmanlarýndan. Kendi halkýndan olan, düþmanýndan olana karþý Musa'dan yardým istedi.
Musa ona bir yumruk indirip iþini bitirdi. Dedi: "Bu yaptýðým, þeytanýn
iþlerindendir. Ýnsaný saptýran açýk bir
düþmandýr o. Rabbim öz benliðime zulmettim beni affet" diye yakardý da Allah
onu affetti. Çünkü o çok baðýþlayan, çok
esirgeyendir.
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Dedi: "Rabbim bana lûtfettiðin nimete
yemin ederim ki, bir daha suçlulara asla
arka çýkmayacaðým." Kentte korku
içinde sabahladý, etrafa göz kulak
kesiliyordu. Bir de baktý ki, dün ondan
yardým isteyen adam yine onu yardýma
çaðýrýyor. Musa ona dedi ki: "Anlaþýldý
sen tam azmýþ bir adamsýn." Musa
ikisinin de düþmaný olan adamý yakalamak isteyince o þöyle dedi: "Dün bir
adamý öldürdüðün gibi bugün de beni
mi
öldürmek
istiyorsun.
Sen
yeryüzünde zorba olmaktan baþka bir
þey istemiyorsun. Barýþseverlerden
olmak gibi bir niyetin yok." Þehrin öbür
ucundan bir adam koþarak geldi dedi:
"Ey Musa kentin ileri gelenleri seni
öldürmeyi planlýyorlar. Çýk buradan!
Ben sana öðüt verenlerdenim." Bunun
üzerine Musa oradan korka korka çýktý.
Her yaný gözlüyordu. Þöyle yakardý:
"Rabbim beni þu zalimler topluluðundan kurtar." (Kasas 14-21)
Sarayda oturan Musa'nýn Mýsýr'ýn
yerlilerinden deðil, Ýsrail oðullarýndan
olduðunu öðrendiði yukarýdaki âyetlerden anlaþýlýyor. Ayný zamanda atalarýnýn
tek Tanrýlý dininin inananlarýndan biri
olduðu da. Bu nedenlerle Mýsýrlýnýn
kendi kavminden birini hýrpalamasýna
seyirci kalmayýp, haklýyý haksýzý iyice
ayýrt etmeden, yerlilerden olana yumruðu yapýþtýrýyor ve adamýn ölmesine
neden oluyor. Hem iyice düþünmeden
taraf tutmasý hem de isteði dýþýnda katil
olmasý
onu
büyük
kederlere
düþürdüðünden Rabbinden gözyaþlarý
içinde af diliyor. Ayný adamý ertesi gün
de kavga içinde görünce, artýk aklý baþý-
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na geldiðinden, ona engel olmak isteyince bir de ne görsün. Adam kendine
yapýlan iyiliði unutmuþ dünkü olayýn
katili olduðunu dört bir tarafa ilan edip
duruyor.
MUSA PEYGAMBER DAMADI
Artýk Musa için tek kurtuluþ çaresi
alabildiðine uzak diyarlara kaçmak:
** Medyen tarafýna yönelince þöyle
dedi: "Umarým Rabbim beni isabetli bir
yola kýlavuzlar." Medyen suyuna
ulaþtýðýnda, su baþýnda halkdan bir grup
gördü. Hayvanlarýný suluyorlardý. Biraz
ötelerinde çekingen bir halde duran iki
kadýn farketti. Derdiniz nedir "dedi. "Þu
çobanlar çekilip gidinceye kadar biz
hayvanlarýmýzý sulamayýz. Üstelik
babamýz da ileri yaþta bir ihtiyardýr"
dediler. (Kasas 22-23)
Kýzlarýn ihtiyar diye sýfatlandýrdýðý
babalarý, Tevrat'a göre Midyan Kâhini
Yetro'dur. (Çýkýþ 3/1) Tevrat'ta bizim
Hz. Þuayb olarak yorumlayabileceðimiz
tek isim de budur. Ancak onun geçmiþte
Medyen halký ile mücadelesi hakkýnda
Tevrat'ta tek bir satýr bile yok. Kuran'da
bu ihtiyarýn ismi açýkça belirtilmemekle
beraber, pek çok müslüman yorumcu
onun Hz. Þuayb olduðunu söyler.
Bazýlarý ise Kuran'da adý geçmediði;
sadece bazý zayýf gördükleri hadislerde
onun Hz. Þuayb olduðundan söz
edildiðinden, onun Hz. Þuayb olduðundan kuþku duyarlar. Geçen ayki yazýmda aktardýðým Bizim Celselerimiz'de,
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Hz. Þuayb'ýn yola getiremediði Medyen
halkýnýn acýklý sonu þöyle anlatýlýyordu:
"........Karanlýk gittikçe arttý, yoksulluk gittikçe arttý, bozuldu bütün düzen
ve bir anda hepsi birden yok oldular.
Yalnýz gülyüzlü ve yalnýz onun yanýnda
yoluna baþverenler kaldýlar, bir zaman
sonra hani baþka bir gülyüzlüyü ayný
yerde bulmak için."
Böylece kýzlarýnýn ihtiyar diye söz
ettiði kiþinin Þuayb peygamber olduðu
kesinlik kazanmaktadýr.
Musa kýzlarýn hayvanlarý sulama iþine
canla baþla yardýmcý olunca, onu hemen
babalarý Hz. Þuayb'a götürüyorlar.
Peygamber önceden Rabbinden vahiyle
Musa'nýn geleceðini ve onun ileride
peygamber olacaðýný haber almýþ olmalý
ki, ona 8 veya 10 yýl çalýþmasý þartýyla
kýzlarýndan birini nikâhlayacaðýný
söylüyor. Önceden haber almayan hangi
akýl yeni tanýdýðý bir gence kýzýný verir
ki?!..
Musa gelecekte görevlendirileceði
peygamberliðe önce Firavun sarayýnda
yetiþtirilerek hazýrlanmýþtý þimdi ise,
baþýndan çok þey geçmiþ "nebilerin en
büyük hatibi" peygamber Þuayb'ýn 10
yýl süren manevi eðitiminden geçiyor.
Musa'nýn Mýsýr'da Firavunla bitip
tükenmeyen ve çöllerde Ýsrail oðullarýyla ve düþmanlarla 40 yýllýk amansýz
mücadelelerinde onun bu ön eðitimi en
büyük desteði olacaktýr.
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Çaðýmýzýn Bunalýmý ve
Ýnsanlýðýn Geleceði
Güngör Özyiðit, Psikolog

Ý

nsan ve toplum sorunlarýnýn alabildiðine yoðunluk kazandýðý bir
çaðda yaþýyoruz. Nükleer savaþ
olasýlýðý, nüfus patlamasý ve açlýk, enerji
kaynaklarýnýn tükenmekte oluþu yakýn
geleceðimizin tehlike çanlarý. Siyasal sarsýntýlar, askeri darbeler, þiddet eylemleri,
boykotlar, grevler, Arap-Ýsrail çatýþmasý ve
Orta Doðu sorunu, ideolojik kavgalar,
Rus-ABD ve Amerika-Orta Doðu arasýndaki

gerginlik dünyanýn hergünkü huzurunu
kemiren kurtlar... Yani, nereden bakýlýrsa
bakýlsýn, her haliyle dünya bir bunalým
çaðýnda ve insan sýkýntýda. Hem öyle
sýkýntýda ki, düþünürlerin yaný sýra, artýk
sokaktaki insan da, bu bunalýmý bütün þiddetiyle duymakta, buna kendince bir çare
aramakta, ne oluyoruz, nereye gidiyoruz
diye sormakta ve gördüðü her umudun ipine
sarýlmaktadýr.
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Bir bunalýmýn bilince çýkardýðý bu sorular,
toplumdaki düþünürleri, önderleri, bilimadamý ve sanatçýlarý daha da çok sýkýþtýrmakta, onlarý ne olursa olsun bir yanýt bulmaya
zorlamaktadýr.
Ünlü sosyolog Sorokin'in yerinde bir benzetiþiyle, insanlarýn pek çoðu toplumsalkültürel ayakkabýlarý vurmaya baþlamadan,
onlara pek aldýrýþ etmezler. Ne zaman ki,
bunalýmýn vuruþu, kiþilerin yaþantýlarýndaki
sarsýntýlarý dayanýlmaz ve acýtýcý olur; o
zaman bunalýmýn nasýlý, niçini ve diðer
geçiþ dönemi sorunlarý birinci derecede
önem kazanýr.
Ýþte þimdi böylesine bir bunalým dönemi
yaþamaktayýz. Hemen herkes geçiþ döneminin zorluklarý ve geleceðin þoku ile karþý
karþýya. Batý uygarlýðý hýzla çökmekte ve
yerini yeni bir uygarlýða býrakmaktadýr. Ve
bugün çektiðimiz tüm sýkýntýlar, yeni doðmakta olan bir kültürün doðal sancýlarýdýr
aslýnda.
Çaðýmýzýn en ünlü toplum düþünürleri;
Danilevski, Spengler, Toynbee, Schubart,
Berdyaer, Krober, Schweitzer ve özellikle
Sorokin bu görüþte birleþmektedirler. Yine
ayný düþünürler toplumlara egemen olan
uygarlýk ve kültürlerin zaman boyutu içinde
bir "aþama"dan diðerine geçtiðini ileri
sürmektedirler.
Toplumlarýn hangi uygarlýk ve kültür aþamasýnda olduðunu ise, onlarýn dýþ gerçekleri
algýlama þekilleri belirler. Sorokin'e göre
baþlýca üç kültür sistemi vardýr: Duyumsal,
düþünsel ve ülküsel. Duyumsal kültür,
gerçeklerin ancak duyu organlarýyla algýla-
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nabileceðini savunur ve bunun dýþýnda
gerçek yoktur der. Dinsel-düþünsel kültüre
göre gerçek; Tanrý'nýn peygamberler
kanalýyla açýkladýðý, duyum, madde ve akýlüstü bir gerçektir. Ülküsel gerçek ise, bu iki
tür gerçeðin akýl yoluyla yapýlmýþ bir
bileþimidir.
Duyumsal kültür, dünyaya dönüktür.
Ayaklarý yerdedir. Bu kültürde kiþisel çýkarlar ve zenginlik, daha rahat yaþama isteði
ortak çýkarlarýn önüne geçer. Çýkar çatýþmalarý, benlik, bencillik, kiþiler arasý ve
uluslararasý gerginlikler, savaþ, sömürü
duyumsal kültür denizinin günlük dalgalarýdýr. Ne var ki, bilimsel ve teknik
geliþme de yine ayný kültür temeli üzerinde
yükselir.
Dinsel-düþünsel kültürünün yüzü ve gözü
Tanrý'ya dönüktür. Yaþamýný Tanrýsal deðerler üzerine kurar. Dünyayý geçici ve eðreti
bir yer olarak görür. Önce kendini deðil,
bütünün hayrýný, toplumun çýkarlarýný
düþünür. Sencil bir kültürdür.
Ülküsel kültür, olaný da, olmasý gerekeni
de gerçek olarak görür. Ve bu ikisini bir
etmeye çalýþýr. Hayatý ideale doðru
deðiþtirmek, düzeltmek ve yükseltmek
eylemini ülkü edinir.
Bu üç kültürden her biri, siyasal, dinsel,
estetik, ahlâki ve bilgisel deðerler alanýndaki
yaratýcýlýðýný tükettiði, böylece egemenliðini
baskýyla, yalanla, sahte deðerlerle sürdürmeye çalýþtýðý ve yararsýz olduðu zaman
çöker. Ve yerini diðer kültüre býrakýr. Tarihte
tanýdýðýmýz tüm uygarlýk ve kültürlerde söz
konusu aþamalarýn aynen yaþandýðýný, üç
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kültürün düzenli bir sýra ile birbirini izlediklerini, bir kültür aðacý kuruyup çökerken,
diðerinin çiçek açýp meyva verdiðini
görüyoruz.
Sorokin ve diðer düþünürler, Rönesans'tan
bu yana, çaðýmýza rengini veren batý uygarlýðýný duyumsal kültür tipi olarak nitelendirmektedir. Ancak, artýk bilimsel, teknik
ve estetik yaratýcýlýðýný tüketen baskýya ve
zorbalýða dayanarak tutunmaya çalýþan ve
zararlý olmaya baþlayan bu duyumsal kültür
veya batý uygarlýðý, günümüzde, çöküþ ve
yýkýlýþ dönemini yaþamaktadýr.
Ýþte, her toplumda bir kültürün çözülüþü
ve çöküþü ile birlikte baþka bir kültürün
doðuþu arasýndaki geçiþ devresi bunalým
dediðimiz ve içinde bulunduðumuz, kendine
özgü karakteristikleri olan dönemi oluþturur.
Ve toplumu yeni gelmekte olan kültüre
hazýrlar.
BUNALIM DÖNEMÝNÝN
KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Çöken, gerileyen bir uygarlýktan yeni bir
uygarlýða geçiþin büyük bunalýmýnda ilk
görülen özellik; insan ruhlarýnda, gruplarda
ve deðerlerde bir kutuplaþmanýn ortaya çýktýðýdýr. Normal koþullarda öyle etliye
sütlüye karýþmayan, Sezar'ýn hakkýný
Sezar'a, Tanrý'nýn hakkýný Tanrý'ya veren
insan veya gruplar bunalým döneminde
kutuplaþma eðilimi gösterirler. Herkesin
rengi iyice belirir, ak koyun kara koyun
belli olur. Ýyiler eskisinden daha iyi, daha
dindar ve ermiþçe davranýrken, kötüler,
gönlü karalar, daha da kötü, tanrýsýz ve
þüpheci olurlar. Ýyiler ve kötüler keskin
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çizgilerle birbirinden ayrýlýr ve dünya sahnesinde rollerini yapmak üzere yerini alýr.
Demek ki, geçiþ döneminin bunalýmýný
sergileyen tablonun bütününde, iyilik,
ahlâklýlýk ve dindarlýk büyüdüðü gibi,
kötülük, ahlâksýzlýk ve dinsizlik de ayný
oranda artmaktadýr. Baþlangýçta, aþaðý
yukarý denk olan hayýr ve þer kuvvetleri,
daha sonra olumlu bir deðiþim göstererek,
iyilerin lehine bir aðýrlýk kazanýr. Ve iyilerin
yeryüzüne egemen olduðu bir dünyada yerleþen yeni uygarlýk, hayatý ahlâkça güçlü ve
soylu kýlar. Gerçekten yeni bir dinsel diriliþle örgütlenen iyiler hepten verici ve hepten
baðýþlayýcý sevgilerini birlikte seferber ederlerse yepyeni soylu bir dünyayý sanýldýðýndan da kýsa zamanda kurabilirler.
Nitekim zamanýmýzda dindarlýðýn git gide
artmakta olduðunu gösteren örnekler çoðalmaktadýr. Barýþ, sevgi, daha iyi, insanca bir
dünya, sosyal adalet, sevgi birliði ve ortak
yaþayýþ, dünya ve evrensel kardeþlik, Ýsa
çocuklarý gibi özlem ve sloganlarla
dünyanýn çeþitli yerlerinde dinsel veya
ahlâksal gruplar, dernekler, örgütler kurulmaktadýr. Böylece dinci olmayan ideolojilerden, bilim ve teknolojinin tek boyutlu
dünyasýndan bunalan, hayal kýrýklýðýna
uðrayanlar bu örgütlerde özledikleri dünyayý
gerçekleþtirme iþine giriþmektedirler.
Böylece uygarlýðýn son aþamasýnda veya
geçiþ döneminde ahlak hareketlerinin canlandýðý, dinsel ve ahlâksal diriliþin el ele
yürüdüðü görülmektedir.
Esasen bunalým döneminin en önemli
özelliði "ikinci bir dinselliðin" ortaya çýkmasý ve büyümesi, yaygýnlaþmasýdýr. Bu
"ikinci dinsellik" yeni doðacak yüksek
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kültürün ilkbaharý olmakta ve onun çiçeklenmesini saðlamaktadýr. Toynbee de, uygarlýðýn son aþamasýnda "evrensel bir kilisenin"
ve yeni bir dinin ortaya çýktýðýný, böylelikle
dinsel temele dayalý yeni bir kültürün doðmasýna yol açtýðýný söylemektedir. Kroeber
bu olayý "Bilim ve felsefe etkin yollarýný
tükettikten sonra, din bir kez daha önem
kazanýr" þeklinde açýklamaktadýr. Sorokin
ise, çaðýmýzýn bunalýmýný, gerileyen duyumsal kültürün yerine yeni bir dinsel-düþünsel
kültürün geçiþi olarak yorumlar. Schweitzer
yeni doðacak bu uygarlýðý, temelini yaþama
saygýdan alan bir ahlâk Rönesans'ý olarak
selâmlýyor. Hepsi de ayný kapýya çýkan ve
daha güzeli, ömürlerini doðruyu bulmaya
adamýþ bütün bu toplum düþünürlerini ayný
gerçek içinde kucaklaþtýran yorumlardýr.
Toplum olaylarýna dinsel yönden bir yaklaþým da bizi aþaðý yukarý ayný yerlere
vardýrmakta, bilimin eriþtiði sonuçlara benzer sonuçlara ulaþtýrmaktadýr. Örneðin din
kitaplarý, özellikle Ýncil, Kur'an ve Hz.
Muhammed'in hadisleri, uygarlýðýn bozuluþ
ve çöküþ döneminde Hz. Ýsa'nýn ikinci kez
dünyaya geleceðini - ikinci dinsellik- kesin
bir þekilde müjdeler. Yine ayný kaynaklar
Ýsa'nýn Müslüman ümmeti içinde geleceðini,
Mehdi ile birlikte çalýþacaðýný, iyileri etrafýna toplayýp, kötü güçlere karþý galebe çalacaðýný ve de barýþ, sevgi ve kardeþlik dolu
adil bir düzenin temelini atacaðýný bildirir.
Ve Ýsa'nýn gökten, çok güçlü bir þekilde,
meleklerin eþliðinde -sakýn uçan daireliler
olmasýn- geleceðini belirtir. Böylece dinin
egemen olduðu "dinsel-düþünsel bir
kültürün" yýkýlan kültürün yerine geçeceðini
açýkça söyler.

17
Demek ki, son çözümlemede din bilimle
çatýþmamakta, tersine her ikisi de ayný
gerçek içinde tokalaþmaktadýr.
Öyleyse ölen kültürle birlikte hem, ölen
kültürün coðrafi merkezinde, hem de bu
kültürün taþýyýcýsý olan ulus veya uluslarda
da baþka bir coðrafi merkeze ve ulusa doðru
bir kayma olacak demektir. Yýkýlan kültürün
beþiði Batý Avrupa olduðuna göre, yeni
uygarlýk baþka bir yerde ortaya çýkacaktýr.
Danilevski, Spengler ve Schubart bu yeni
kültürün beþiðinin Avrasya ve Rusya olacaðýný sanmaktadýrlar. Sorokin ise okyanus
alanýný merkez olarak almakta ve Amerika,
Hindistan, Çin, Japonya ve Rusya'yý yeni
ortaya çýkmakta olan bütünleyici düþünsel
kültürün kurulmasýnda önde gelen oyuncular olarak görmektedir. Küçük Asya'dan da
Anadolu sürpriz bir doðuþ beklenmektedir.
Düþünsel bir kültürde yaratýcýlýðýn ilkin
din, devlet adamlýðý ve edebiyat alanýnda
ortaya çýktýðý ve ancak daha sonra çiçeklenmenin bilimde, teknolojide ve en son iþ
hayatýnda belirdiði görülmüþtür.
Buna göre, yeni kültürün kurulmasýnda
önemli görev alacak ulusun veya uluslarýn
ilk aþamada din, ahlâk, devlet adamlýðý ve
edebiyat alanlarýnda yaratýcý çiçeklenmeler
açtýrmasý beklenebilir.
Tarihte umulmadýk çýkýþlar yapmakla ün
salmýþ ve tekin olmayan bir yer olarak tanýnan Türkiye, bu ölçüyle deðerlendirildiðinde
mutlu yarýnlarýn öncülüðünü yüklenmiþ bir
ulus olarak görülmektedir…
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Ayrýlýklar, Çaðdaþlýk ve
Mona Lisa
Çeviren ve Derleyen: Zuhal Voigt

Noel Zamaný
Sizler bu satýrlarý okuduðunuzda,
Hristiyan Dünyasý en önemli dini bayramlarýndan birini bu sene de kutlamýþ olacak:
Hz. Ýsa'nýn doðumu olarak bilinen Noel
Bayramý. Noel bilindiði gibi 24 Aralýk'ta
baþlayýp, 25’inde devam eden ve 26
Aralýk'ta sona eren bir bayram. Aslýnda dini
bir bayram olduðu halde, çocuklara hediye
verilmesi adet olan 6 Aralýk St.Nikolaus
gününün, kilisece 24 Aralýk'a taþýnmasýndan
sonra, günümüzün tüketim topluluðunda
adeta bir hediye alýþ-veriþ geleneði haline

getirilmiþ bir zaman parçasýna dönüþtü.
Birçoklarýnca dini anlamýný hemen hemen
kaybetmiþ olmasýna raðmen, Noel zamaný,
günümüz Hristiyan dünyasýnca, tüm ailenin
biraraya geldiði, birlikte yiyip içtiði bir aile,
sevgi ve dayanýþma zamaný olarak algýlanmakta. Ailesi olmayan, bu bayramý kutlayacak maddi gücü bulunmayan insanlara da,
bu günlerde bir çok yardým kuruluþlarý
kucak açmakta.
Avrupa Hristiyanlarý, Noel zamaný
yapýlan âyinlere yine gelenekten olduðu
için katýlarak, normal zamanda kiliseleri
oldukça boþ
býrakýyorlar.
Dünya çapýnda dinlerin daðýlýþýna bir göz
atarsak, insan
topluluðunun
%32 sinin Hristiyan olduðu
görülüyor.
(Amerikan
PEW Enstitü-
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sünün 2010 tarihli araþtýrmasý)
Müslümanlar bu daðýlýmda %23, Hindular
%15, Budistler %7, doða dinleri %6 ve
Yahudiler %0,2 oranýnda yer alýyorlar. %0,8
oranýnda bir topluluk daha küçük çaptaki
baþka baþka dinlere tabi. Geriye kalan %16
ise, hiç bir dünya dinine ait olarak görülemeyecek özel bazý inanýþlara inananlar,
ateistler, agnostik ve deistler (belirsizciler)
gibi gruplardan oluþuyor, ki bunlarýn arasýnda Tanrýya inanan ve bazý dini kurallarý tatbik edenler de var.
Dinler konusundaki bu araþtýrmayý daha
derinleþtirmek ve çok ilginç þeylere rastlamak þeklindeki zevkli uðraþý þimdilik bir
kenara býrakýp, baþka bir noktaya odaklanmak istiyoruz.
Günümüzün politik ve toplumsal sahnelerindeki çatýþmalara bakýldýðýnda, insanlarýn görünüþte çeþitli nedenlerle birbirine
girdiðini; bu çatýþmalarýn, gerek milletlerarasý platformlarda, gerekse ayni devletin
sýnýrlarý içinde yaþayanlar arasýnda, sözlü
kavgalardan baþlayarak, birbirlerini en
kötü durumlara düþürecek çeþitli hile ve
kurnazlýðýn kullanýldýðý acýmasýz entrikalara
ve hatta insan yaþamýný hovardaca harcayan
kanlý katliam ve savaþlara dönüþtüðünü
üzülerek tesbit etmekteyiz.
Bütün bunlara sebep olan unsurlar da,
yine çeþitli konulardaki fikir ayrýlýklarýndan
baþlayarak, etnik farklýlýklar, ideolojik
görüþ ayrýlýklarý, ekonomik farklýlýklar,
geleneksel ayrýlýklar ve çok kere de din ve
inanýþ biçimlerinin birbirinden olan farklýlýklarý olarak kendisini göstermektedir.
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Ayrýlýklar, Benzerlikler
"Dinle neyden kim hikâyet etmede,
ayrýlýklardan þikâyet etmede….(Mevlâna)"
(Dinle, ney ile kim bir öykü anlatýyor (ki),
ayrýlýklardan þikâyet ediyor)
Dünyada, gündelik kiþisel ve mesleki
yaþamýmýzdan, aile fertleri arasýndaki iliþkilere, ayni þehir hattâ ayni devletteki olaylara varýncaya kadar ve buradan da daha
ilerisine gidildiðinde, dünya çapýndaki olaylarda, kavgalarýn ve çatýþmalarýn temelinde
yatan þey demek ki ayrýlýklar, farklýlýklar.
Ýnsanlar örneðin bugünkü Ukrayna-Rusya
anlaþmazlýðýnda olduðu gibi, ideolojik farklýlýklar dolayýsý ile, uzun diplomatik
çabalarýn çözemediði, silahlý çatýþmanýn
eþiðine gelinen anlaþmazlýklar içine giriyor
veya din ve mezhep ayrýlýðý sebebiyle, IÞÝD
örneðinde olduðu gibi veya Afrika'nýn bazý
ülkelerinde zaman zaman yaþandýðý ve
halen de yaþanmakta olduðu gibi, birbirlerinin canýný en vahþi biçimde almaktan
çekinmiyor.
Bir yandan ekonomik ve bölgesel savaþ
þartlarýnýn yurtlarýndan ettiði milyonlarca
insanýn, yabancý ülkelerde yaþama koþullarý
arayýþý; öte yandan birden bire yaþam
ortamýný âdeta istila eden yabancý
görünüþlü, yabancý geleneklere sahip insanlarýn tehdidine uðradýðý korkusuyla,
yabancýlara karþý nefret duyan, onlarý itelemek isteyen yerli halklar. Yine farklýlýklarýn
çatýþmasý.
Tarihi hiç karýþtýrmayalým, çünkü tarih
dini, ekonomik, etnik, ideolojik vesaire
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farklýlýklar yüzünden yaþanmýþ sayýsýz
savaþlarýn tarihi aslýnda.
Oysa ki, hani farklýlýklar bizim zenginliðimizdi? Öyle ya, tüm insanlarýnýn ayni
renk saçlara, ayni görünüþteki yüzlere, ayni
beden yapýsýna, ayni ses tonuna sahip, ayni
þekilde hareket eden, ayni düþünen ve hep
ayni þeyleri söyleyen varlýklardan oluþan
bir insan topluluðunu düþünürsek, bununla
ilgili aklýmýza gelen tek bir þey olur: Robot
gibi. Demek bizi, þimdi olduðumuz gibi
insan kýlan þey, biribirimizden farklý oluþumuz aslýnda, hattâ farklý kafa yapýsýna sahip
olmamýz, farklý düþünmemiz, farklý
konuþup davranmamýz, yani farklý kiþiliðimiz. Kiþisel kiþiliðimiz olduðu gibi;
toplumsal, kültürel, geleneksel, yöresel ve
inançsal kiþiliklerimiz de var tabii. ( Bu
farklýlýðýmýzýn, ancak biz insanlarýn
algýlayabileceði cinsten farklýlýklar
olduðunu da gülümseyerek kaydetmeden de
geçmeyelim, kim bilir belki baþka âlemlerden gelebilecek baþka varlýklar için bizler
týpa týp biribirimizin aynýsýyýz. Týpký bir
Avrupalý için örneðin Çinlilerin hepsinin;
bir Çinli için de, batýlýlarýn hepsinin ayni
görünüþlü olmasý gibi. Böyle ýrksal benzerlikleri olan insanlarý ancak tek tek
tanýdýðýmýz zaman birbirlerinden farklarý
olduðunu algýlýyoruz.) Ama ne tuhaf ki, tam
da bu sözünü ettiðimiz farklýlýklarýmýz
yüzünden biribimize düþman olmaktayýz.
Biz nerede yanlýþ yapýyoruz?
Suç Dinlerde mi, Kökende mi?
Hemen tüm dinlerin kökeninde yatan ana
unsurlarýn benzerliði herkesce bilinir. Tüm
dinler insanlara iyi ve dürüst insan olmak,
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birbirini sevmek, yardým etmek, sabýrlý ve
merhametli olmak gibi erdemleri aþýlamaya
çalýþýrlar. Ýnsanoðlunun sürekli bir zihinsel
geliþim içinde olduðu unutularak, dinlerin
yeryüzünde ilk görüldüðü günlerde konulmuþ bazý toplumsal kaidelerin ve emirlerin,
bugün de ayni katý biçimiyle geçerli olmasý
gerektiði þeklindeki baðnaz anlayýþ bir
tarafa býrakýlýrsa- ki bu kaide ve kurallar
þekli ilgilendiren hususlardýr- dinler insanlara aslýnda iyiyi, doðruyu, birbirlerini
sevmeyi öðretmeye çalýþmýþlardýr. Kaldý ki
günümüz yaþamýna uymayan bazý dini
anlayýþ ve kurallarýn da, çokça dine sonradan ithal edilen veya yorumlarla asýl
anlamýndan uzaklaþtýrýlmýþ þeyler olduðu da
akýldan çýkarýlmamalýdýr.
Papa II.Urban örneðin, 1095 senesinde ilk
haçlý seferini baþlattýðýnda ve sefere katýlacak hristiyanlara cenneti vaad ettiðinde;
Hz.Ýsa'nýn "Ýnsanlarý seveceksin" sözünün
anlamýný içselleþtirmiþ olsaydý, aslý iki
yüzyýl kadar süren ve milyonlarca insanýn
ölümüne neden olan kanlý seferler belki de
hiç yapýlmayacaktý.
Geçmiþte ve bugün de hâlâ, islam dini
adýna katliamlar yaparken kendilerine müslüman diyenler, örneðin yalnýzca þu hadisleri gerçekten anlamýþ ve benimsemiþ
olsalardý, yaptýklarý iþleri herhalde icra edemezlerdi.
"Sizden önceki toplumlarýn derdi size de
bulaþtý: Haset ve kin. Kin beslemek kökten
kazýyan þeydir. Allah'a yemin ederim ki
iman etmedikçe cennete giremezsiniz.
Birbirinizi sevmedikçe iman etmiþ olamazsýnýz.
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"Ey insanlar dikkat ediniz! Rabbiniz tektir. Arabýn, Arab olmayana, Arab olmayanýn
Arab'a, siyahýn kýrmýzýya, kýrmýzýnýn siyaha, takvadan öte, hiçbir üstünlüðü yoktur.
Þüphesiz Allah Teala katýnda en üstününüz,
Allah Teala'dan en çok korkanýnýzdýr."
Demek ki bugün hâlâ, din dine, mezhep
mezhebe karþýymýþ, dinler birbiriyle
savaþýyormuþ gibi bir görüntü varsa, bu,
biz insanlarýn anlayýþ ve yorumumuz; daha
doðrusu anlayýþsýzlýk ve bilgisizliðimize
kattýðýmýz bencilliðimiz ve çýkarcýlýðýmýz
yüzünden böyledir.
Demek ki bugün hâlâ, beyaz, siyah, sarý
ve diðer ýrklar veya eþitli etniler birbirine
karþý ise, bu onlar öyle yaratýldýklarýndan
deðil; bu renkleri veya kökenleri taþýyanlarýn dünya görüþleri, birbirlerini kardeþ
olarak görmelerine engel olduðundandýr.
Demek ki sorun, þu veya bu dinden, þu
veya bu etnik kökenden oluþumuzda deðil,
doðrudan insan oluþumuzda; daha doðrusu
insan olamayýþýmýzdadýr.
Farklýlýklarýmýzýn zenginliðimiz, özümüzün ise birbirinin ayni, yani sadece insan
olduðunu göremeyiþimizdendir. O yüzden,
bizden baþka bir biçimde ibadet edeni kendimizden saymaz; o yüzden baþka dil konuþup, baþka geleneklere baðlý olaný, varlýðýmýza bir tehdit olarak algýlarýz. Bizim gibi
yiyip içmeyen, bizim gibi uyku uyumadan
hayatta kalamayan; beden yapýsý ve iç
organlarý týpatýp bizimle ayni olaný, sýrf
yediði þeyler bizimle ayni deðil diye veya
derisi bizimkinden koyu veya gözleri çekik
diye bizden saymayýz.
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Oysa dünyamýz, özellikle teknoloji ve
iletiþimin son derece geliþtiði yaþadýðýmýz
günlerde neredeyse büyük bir köye
dönüþmüþtür. Tarihin hiç bir devresinde,
haberler bu hýzla yayýlmamýþ, bir yerden
bir yere gitmek bu denli zahmetsiz ve hýzlý
olmamýþtý. Dünyanýn bir ucunda olup bitenlerden, hemen hemen ayni saat içinde öbür
ucunda yaþayan insanlar televizyonlar, uydu
telefonlarý, internet vasýtasýyla, oturma
odasýnda otururken haberdar olmaktalar.
Küreselleþen dünyada her çeþit malý
dünyanýn hemen her yerinde bulmak
mümkün. Ýnsanlar, yöresel özellikler hariç,
hemen ayni þeyleri yiyip içiyor, ayni þeyleri
giyiyor, ayni filmleri ve televizyonlarda
ayni tarz programlarý izliyor, ayni modalarý
takibediyorlar. Küresel ekonomi ve uluslararasý þirketler tüm dünyayý çoktan ayni
kalýba soktular. Dünya üzerinde dýþa kapalý
ülke hemen hemen kalmadý. Kapalý olanlar
bir bir açýlmakta, kapanmaya çalýþanlar da
baþarýlý olamýyorlar. Örneðin bu sene mayýs
ayýnda, batýya ait her þeyin yasak olduðu
Ýran'da, Pharrell Williams'ýn geçtiðimiz
sene hit olan "Happy" adlý þarkýsýyla
örtüsüz ve batýlý giyimle dans eden altý
gencin videosu ortaya çýktýðýnda, gençler
önce tevkif edildiler ama hattâ Ýran Devlet
Baþkaný Hassan Rohani'nin de müdahalesiyle sonunda serbest býrakýldýlar.
Batýlýlýk ve Çaðdaþlýk
Dünyamýz garip akýmlar yaþamakta. Bir
yanda süratle gitgide birbirine benzemekte
olan yaþam tarzlarý, öte yanda etnik ve
yöresel kimliðinin elinde kalmýþ olan kýsmýný korumaya çalýþýrken, agresifleþen
insan topluluklarý. Bunu yaparken de, belki
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de bu benzeþmeye isyan biçimi olarak dini,
dili veya etnisiteyi silah olarak kullanma
çaba-larý. Kimliðini korumaya çalýþýrken,
batýdan gelen her þeye itiraz eden topluluklar. Bu noktada bir an durup, batýlý ve çaðdaþ kavramlarýný incelemekte yarar var.
Batýlý olarak tanýmlanan kavram, batý
yönünde bulunan ülkelerin, -ki bunlardan
kastedilenler genelde Avrupa ülkeleri ve
ABD- yaþam biçimi ve kültürü. Çaðdaþ
kavramý ise, "ayni çaðda yaþayan" ve
"bulunan çaðýn anlayýþýna, þartlarýna uygun
olan" þeklinde tarif ediliyor. (TDK)
Günümüzde, yaþadýðýmýz çaðýn þartlarýný
ve anlayýþýný dikte eden topluluklar, elbet ki
teknolojide, ekonomide ve uygarlýkta en
ileri noktada olan toplumlar ki, bunlar
genelde, "batýlý" tabir edilen Avrupa ülkeleri
ve ABD ile örtüþüyorlar. Hal böyle olunca,
"batýlý" olmayý reddeden toplumlar haliyle
"çaðdaþ" olmayý da reddeder hale geliyorlar. Teknoloji ve uygarlýkta ileri gitmiþ olan,
Japonya, Güney Kore, Singapur gibi uzak
doðu toplumlarý da var tabii ama onlar çaðdaþ olabilmeyi, kendi gelenekleriyle de bir
þekilde uzlaþtýrabilmiþ toplumlar ve batýlý
yaþam biçimini "veren" deðil "alan"
toplumlardan.
Batýlý olmayý reddedenler, batýnýn
sömürgeci tarihinden ve günümüzdeki
ekonomik dayatmalarýndan dolayý, bu
davranýþlarýndan ötürü kýsmen haklý olsalar
da, batýyý reddederken, eski bir Alman
atasözünün dediði gibi "Çocuðun yýkandýðý
leðendeki suyu dökerken, çocuðu da atmak"
eðilimindeler ki, bu da sonuçta kendi zararlarýna olmaktadýr.
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Bu ne demektir? Çaðdaþlýk kavramý;
teknolojide ilerleme, yaþam seviyesinin
yükselmesi ve yaþanan çaðýn en ileri
düþünceleri ile örülmüþ olarak oluþur. Tabii
ki bu açýlardan geliþmiþ ülkelerin kültür
seviyeleri ve gelenekleri de bu örgü içinde
yerleþmiþtir. Çaðdaþlýk düþüncesini ve çaðdaþ yaþam þartlarýný bunlardan soyutlayarak
tek baþýna almak olanaksýzdýr. Böylece
toplumlarýn kültür ve yaþam tarzlarý çaðdaþlýk kavramýyla birlikte birbirine bulaþýr.
Bu her devirde böyle olmuþtur, ulaþým ve
iletiþim koþullarýnýn bugünkünden çok daha
geri olduðu zamanlarda tabii ki daha az
olmuþtur. Ama böyle bir bulaþmayý,
bugünün ileri iletiþim koþullarý içinde
engelleyebilmek de, akýntýya karþý kürek
çekmek þeklinde bir uðraþ olur.
Bu durumda, modern yaþam âlet ve
gereçlerini kabul edip uygulamak ama
onlarýn kaynaðýndaki, kültür, düþünce
birikimi ve sanat gibi diðer unsurlarý dýþlamaya çalýþmak, baþarýlý olmasý pek de
garantili olmayan bir çabadýr. Günümüzün
bazý petrol zengini Arap ülkelerinde bu
tutumu ve sonuçlarýný izlemekteyiz.
Teknoloji ve modern gereçlerin yaþama
dahil edilmesine raðmen, insan ve kadýn
haklarý gibi, çaðdaþlýðýn bir diðer gereksinimi olan konular, bu ülkelerde ayaklar altýnda çiðnenmektedir.
Kültür ve sanat, insanlýðý yüksek bilinç
düzeyine taþýyan vazgeçilmez unsurlar
olduðundan, bu konulara deðer vermeyen
toplumlar, teknik seviyeleri ne olursa olsun
ilkel kalacaklardýr. Kültür ve sanat ise
evrenseldir ve sadece kendi folkloristik
özellikleriyle yetinen bir toplum fakir
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kalmaya mahkumdur. Örneðin Mozart'sýz,
Beethoven'siz, Verdi'siz, Dede Efendi'siz,
Tolstoy'suz, Charles Dickens'sýz, Mark
Twain'siz, Yunus Emre'siz, Mevlânâ'sýz,
Michelangelo'suz, Tizian'sýz, Leonardo da
Vinci'siz bir dünya ne kadar sýð, ne kadar
boþ olurdu. Listeyi çok daha uzatabiliriz. Ve
bütün bunlar tüm insanlýðýn ortak mirasýdýr.
Evrensel sanata ve sanatçýlara deðer vermeyen toplumlar ve idarecileri hiç þüphe
yok ki ters yönde gitmektedirler.
Örneðin Louvre müzesinde her yýl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çeken bir
Mona Lisa'yý düþünelim. Yalnýzca bu tablo,
yüzyýllar boyu her milletten sayýsýz ressama
örnek olmuþ, dünyanýn her köþesinden
insanlarýn hayranlýðýný kazanmýþ, bu
yeryüzü üzerinde insanlarýn meydana
getirebildiði güzel þeyler listesinin ön
sýralarýna çýkýp oturmuþtur ve insanlýk durdukça da, insanlýk birikiminin bir abidesi
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olarak yerinde kalmaya devam edecektir. O
artýk ressam, heykeltraþ, mimar, kâþif,
düþünür ve doða araþtýrýcýsý dahi Leonardo
da Vinci'nin veya Ýtalyan Rönesansý'nýn bir
eseri deðil, insanlýk tarihinin bir mirasýdýr.
Bu tablo konusunda çeþitli varsayýmlar
ortaya atýlmýþtýr. Modelinin kim olduðu, Da
Vinci'nin tabloyu ne zaman yaptýðý, sipariþi
kimin verdiði hep merak edilmiþtir. Bu
konuda önüme çýkan son öyküyü de,
þimdiye kadar ileri sürülenler içinde en
güzeli olduðundan, sizlerle paylaþarak
yazýyý sonlandýrmak isterim.
Mona Lisa'nýn Öyküsü
Bu güne kadar Mona Lisa'nýn modelinin,
Floransalý bir ipek kumaþ tüccarý olan
Sinyor Gioconda'nýn eþi olan Lisa del
Giocondo olduðu, en yaygýn düþüncelerden
biriydi. Sinyor Gioconda ayni zamanda
Leonardo'nun noter olan babasý ile de iþ
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yapmaktaydý. Bu yoldan ikisinin tanýþtýklarý
ve tüccarýn ressama, karýsýnýn portresini
ýsmarladýðý düþünülmekte. Yalnýz araþtýrmalarda, ne Leonardo'nun kayýtlarýnda, ne
de tüccarýn defterlerinde, böyle bir satýþýn
yapýldýðýna dair bir þeye rastlanmýyor.
Yalnýzca böyle bir sipariþin verildiðine bazý
tarihçilerce deðiniliyor. Zaten bu sipariþ
kaydý yüzünden de tabloya "Mona Lisa"
veya "La Giocondo" deniliyor.Ancak tüccarýn sipariþini, her ne sebeptense almadýðý
ve ressamýn da tabloyu yanýnda dolaþtýrýp,
sonradan tamamladýðý tahmin ediliyor.
Bilinen bir þey, Da Vinci'nin tabloyu, 1519
da Fransa'da son yýllarýný geçirmek üzere
Fransa kralýnýn davetiyle yerleþtiði
Amboise'da, ölünceye kadar yanýnda bulundurduðu. Sipariþ sahibinin tabloyu neden
almadýðý veya da Vincinin yarattýðý
yüzlerce eser arasýndan yalnýzca bu tabloyu,
diðer baþka iki tabloyla birlikte neden
yanýnda bulundurduðu açýklanamýyor.
Bu görüþe karþý çýkan bir baþka grup
araþtýrmacý da, Da Vinci'nin Mona Lisa adý
verilmiþ olan tabloda, ipek tüccarýnýn
karýsýný deðil, bambaþka bir þeyi resmetmiþ
olduðunu iddia ediyorlar. Bu iddiaya göre,
Leonardo Roma'da bulunduðu sýrada, sonradan 10. Leo olarak Papa seçilen Giovanni
de Medici, Roma'nýn en köklü ailesinden
gelen bir asilzade ve þehrin meclis üyesi
olarak, ressamýn en yakýn çevresindekilerden biriydi. Giovanni'nin kardeþi Guiliano
ise, aðabeyinin servetini har vurup harman
savuran bir kadýn avcýsý olarak yaþamýný
sürdürmekteydi. Bu gencin, evli ve saygýn
bir kadýnla olan iliþkisinden bir oðlu olur.
Ne yazýk ki, bu iliþkiden dolayý zaten zor
durumda olan genç kadýn, doðumda
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yaþamýný kaybeder. Guiliano bir yetimhaneye verilen gayri meþru oðlu Ýppolito'yu,
sonradan nüfusuna geçirtir ve yanýna alýr.
Bu aralar Roma'da bulunan Da Vinci'den,
annesiz büyümüþ olan oðluna teselli olmasý
için bir anne portresi yapmasýný ister.
Tesadüfe bakýn ki, Leonardo da, gayri
meþru bir çocuktur. Annesi Caterina, noter
babasý Piero'nun yanýnda çalýþan bir Arap
kölesidir. Leonardo küçük yaþta annesinden
ayrýlýr ve genç kadýn baþka biriyle evlenip
gider. Baba Piero, küçük Leonardo'yu oðlu
olarak tanýr ve yanýna alýp yetiþtirir.
Anlaþýlan o ki, meþhur Mona Lisa tablosundan bizlere o muhteþem hüzünlü
gülümsemesiyle bakmakta olan kadýn,
Leonardo da Vinci'nin çocukluðundan beri
hayallerinde yaþattýðý bir annenin görüntüsüdür. Hiç bir canlý kadýn bu tabloya
modellik etmemiþtir ve büyük usta, kendi
acýklý çocukluk hikâyesiyle harmanladýðý,
küçük Ippolito'nun hazin öyküsünden,
bu balmumundan yapýlmýþ görünüþlü
þahane kadýný meydana getirmiþtir.
Yapýlan analizler, tablonun uzun zaman
aralýklarý ve düzeltmeler olmadan, bir
seferde resmedildiðini ortaya koyuyor.
Demek ki Leonardo, bu tablosunu yaparken
büyük bir ilham saðnaðý içindeymiþ.
Tüm zamanlarýn en ünlü tablosu olan
Mona Lisa'nýn, özlenen bir "anne"yi temsil
ediyor olmasý, gerçekten de tam bu tabloya
ve onun yaratýcýsýna çok yakýþan bir açýklama ve þahsen bana çok sempatik geldi.
Tüm insanlýðýn, sanatta, kültürde ve
insanca düþüncelerde birleþmesi dileklerimizle.
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Filmler ve Spiritüel Yorumlar

Yýldýzlararasý
“Interstellar”

T

ekâmülün de bir ortamý vardýr.
Yani her þey elimizin altýndayken,
nimetler bolken, yokluðunu
henüz çok fazla çekmiyorken, kilolu
olduðumuz için diyet yapmak bile, Yaradan’ýn bir lütfu deðil mi? Hem güzelliklere
bakýp, hem de ondan bilerek mahrum
olmanýn bile bir güzelliði yok mu?
Bolluk ve bereketin içinde kendimize
çeki düzen vermenin lüksünü yaþýyor
olmak bile Yaradan'ýn bir lütfu deðil mi?
Açlýkla veya yokluk gibi baþka pek çok
þeyle sýnananlarýn bile aslýnda gerçek yok-

Nelda Ýnan

luk içinde olmadýklarýný, çabalamalarýna ve
yeniden baþlayabilmeleri için gereken
ortamýn her halükârda önlerinde olduðunu,
kaldý ki onlara yardým etmek isteyenlerin
bile yine bu ortamdan faydalanarak onlara
el uzatabildiklerini bilmek de ayrý bir lütuf
deðil mi?
Henüz çevremizde insanlar varken, onlarla birebir iletiþimlerimizden doðan sýkýntýlarla uðraþýrken, kiþisel yönden kendimizi
arýtmaya, örneðin benliklerimizden kurtulmaya çabalarken, onlarýn varlýðý bile bizim
yükselmemiz için bir lütuf deðil mi?
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Yeryüzü bize bolca malzemesini
sunarken, mühendisler inanýlmaz biçimde
yeni âletler, yeni sistemler icat ederken,
geleceðimiz bile ufkumuzu geniþletecek
biçimde tasarlanabilirken, bu da dünyanýn
bize rahatça tekâmül ortamý sunmasýndan
dolayý deðil mi?
Ýngiliz yönetmen Christopher Nolan'ýn
yönettiði ve baþrollerinde Matthew
McConaughey, Anne Hathaway, Jessica
Chastain ve Michael Caine'in yer aldýðý
film; iþte böylesine bir yakýn gelecekte
yeryüzündeki yaþamý, burada artan kuraklýk
ve iklim deðiþiklikleri nedeniyle tehlikeye
giren yaþamý anlatýyor. Öyle bir zaman
gelmiþtir ki, insan ýrký yok olma tehlikesiyle yüz yüze kalmýþtýr. Derken yeni
keþfedilmiþ bir solucandeliði, tüm insanlýk
için umut olur. Buradan geçip boyut
deðiþtirerek daha önce hiçbir insanoðlunun
eriþemediði yerlere ulaþmak ve insanoðlunun yeni yaþam alanlarýný araþtýrmak ise bir
grup astronot-kâþife kalýr. Bu kâþifler,
geçen 1 saatin dünyadaki 7 yýla bedel
olduðu ortamda hýzlý ve cesur olmak zorunda kalacaklardýr.
Yýldýzlararasý filmi, bir gün insanlarýn
kendilerine yeni þeyler alamadýklarý,
tüketemedikleri, dolayýsýyla da dünyada
mühendislere, tasarýmcýlara, mimarlara,
fabrikalara, yepyeni ürünlere çaresizce
ihtiyaç duymayacaklarý gerçeðinin altýný
baþarýyla çizen bir film. Çünkü o gün
geldiðinde yeryüzünde topraðýn bereketi
artýk bitmiþ olacaktýr.
Bugün en ufak topraklarýmýzý bile kazanç
uðruna birbirimizle üleþemez iken, topraðýn
özüne saygýmýzý yitirdiðimizden, tohumlarla oynayýp daha çok üretmek için, topraðý
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ve suyu kirletirken, yani topraðý yalnýzca
ondan bir þeyler almak için kullandýðýmýzda, günlerden bir gün her þeyi unutup yalnýzca onu yaþatmak için savaþtýðýmýzda,
diðer tüm meslekler yalnýzca tek bir
mesleðe yani çiftçiliðe dönüþebilir.
Bu andan itibaren yalnýzca onu yaþatmak,
belki de tüketmeye alýþtýðýmýz ürünlerin
pek çoðundan vazgeçerek, çok kýsýtlý ürünler üretecek tarzda onu yaþatmaya uðraþmaktan baþka çaremiz kalmaz. Ýklimlerin,
rüzgârlarýn, yaðmurlarýn, fýrtýnalarýn bile
artýk bizimle dost olmaktan vazgeçtikleri
zamanýn gelmesi ne kadar acý olacaktýr. Ýþte
o zaman berrak bir gökyüzüne, havanýn mis
kokusuna, rengârenk çiçeklere, çeþitlerinin
sayýsýný bile bilmediðimiz sebzelere,
meyvelere olan hasretimiz bile yoklukta ve
bir daha geri gelmemecesine giden güzelliklerin hiçliðinde eriyecektir.
Belki de filme gitmeden önce Duwarmish
Kýzýlderililerinin Reisi Seattle'ýn mektubundaki þu bölümleri okumakta yarar
vardýr:
"Beyaz adam, anasý dünyaya ve kardeþi
gökyüzüne sanki satýn alýnabilen veya
yaðma edilebilen bir mal gibi, koyunlara ve
parlak boncuklara davrandýðý gibi davranýr.
Onun bu iþtahý ve hýrsý bir gün dünyayý
yiyip bitirecek ve geriye sadece çorak bir
çöl býrakacaktýr."
"Bir Kýzýlderili, su birikintisi üzerine
vuran rüzgârýn yumuþak sesini, yaðmurun
temizliðini, çam kokulu rüzgârý her þeye
yeðler. Hayvanlar, aðaçlar, insanlar, hepsi
ayný nefesi, ayný havayý paylaþýr."
"Bizim çocuklarýmýza öðrettiðimizi, siz
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de kendi çocuklarýnýza öðretin: Dünya
anamýzdýr. Dünyaya ne kötülük olursa,
oðullarýna da ayný kötülük olur. Eðer insanlar yere tükürürlerse, kendi yüzlerine
tükürürler. Biz bunlarý biliyoruz. Dünya
insanlara ait deðildir. Ýnsanlar dünyaya aittir. Bütün her þey, aileyi baðlayan kan baðý
gibi, birbirine baðlýdýr.
"Onu çocuklarýnýz için; bütün gücünüzle,
bütün aklýnýzla ve bütün kalbinizle
koruyunuz ve seviniz."
"Son, bize bir sýrdýr… Sizin getirdiðiniz
gibi bir sonu biz anlayamýyoruz. Dipdiri
tepelerin konuþan tellerle lekelendiðini,
ormanýn gizli köþelerini neden pek çok
beyaz adamýn kokusunun doldurduðunu,
vahþi atlarýn neden tutsak edildiðini, bufalolarýn neden katledildiðini biz anlamýyoruz.
Böyle bir son bize bir þey anlatmýyor.
Çalýlýklar nereye gitmiþ?.. Kartal nereye
kaybolmuþ?.. Hýzlý koþan bir ata ve av avlamaya neden veda etmek gerecekmiþ?..
Bütün bunlar ne demektir?.. Yaþamýn
sonu… Ve; herhalde yeniden yaþamaya
çalýþmanýn baþlangýcý…"
Yýldýzlararasý Filmi iþte Dünyanýn bu
hýzla giderse, korkunç bir sona sürüklenebileceðini, iklimin, havanýn, topraðýn
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tümüyle bozulacaðýný etkileyici görsellerle
sunuyor. Bununla birlikte bunun yýkýcý
sonuçlarýný þimdiden öngörüp, imgeleyip,
düzeltmek elimizdedir. Aksi takdirde,
dünyamýz hýzla kendi mahvýný hazýrlayacak
ve belki de insanlarýnýn çoðunun ölümüne
göz yumulacaktýr. Diðer bir çözüm ise
dünyadaki insanlarýn çoðuna, yaþam alaný
olabilecek bir baþka gezegen bulmak ve
insanlarýn buraya taþýnmasýný saðlamaktýr.
Üçüncü çözüm ise, dünyadaki her þeyden
çoðalabilecek örnekler toplayýp, ki esasen
buna embriyolar da dâhildir, taþýyýcý anneler
vasýtasýyla gidilen yerde nüfusun çoðaltýlmasýný saðlamaktýr.
Kanýmca, dünyadan alýnacaklar alýnmadan, öðrenilecekler öðrenilmeden, ayný
düzen baþka bir gezegende de devam ettirilecekse, esas olan öðrenilemeyecek ve
yolumuz uzayacak demektir.
Film sýký fizik bilgiler üzerine oturduðundan dolayý karmaþýk gelebilir. Bununla
birlikte, Kuantum, yerçekimi, karadelikler,
solucan deliklerinin ne iþe yaradýklarý gibi
bilgilerin önceden öðrenilip de gidilmesinde yarar var. Bunun dýþýnda Zaman
kavramý, boyutlar, boyutlararasý geçiþler de
kavranýlmalý ki aslýnda bunlarý kavramak
hiç de kolay deðil.
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Yönetmen esas vurgulamak istediði noktayý yani sevginin boyutlarý ve tüm sýnýrlarý
aþabildiðini anlatmak istemiþ. Bu amaçla
pilot Cooper'ýn ailesine özellikle kýzýna
karþý duyduðu sevgiyi kullanmýþ. Gerçek
sevenlerin birbirlerinden ayrýlmayacaðý
gerçeðini de vurgulamak istemiþ.
Ne derece baþarýlý olmuþ? Film öncelikle
uzayýn sessiz ve sükûnetli ortamýna ilk kez
dalýndýðýnda inanýlmaz güzel geliyor.
Oradan mavi gezegeni izlemek heyecan
verici ve ayný zamanda da huþu verici.
Ancak daha sonra yaþam alanlarýnýn keþfi
ile ilgili varýlan gezegenlerin soðuk atmosferinin dünyayý aratmasý, belki de elimizdeki dünyanýn kýymetini daha da çok bilmeye
götürebilir bizi.
Film'de vurgulanmak istenen bir diðer
husus ise: dünyada kalanlarýn mý fedakârlýk
yaptýðý, yoksa kâþif olarak gidenlerin mi?
Bu arada "Onlar" diye tabir edilen varlýklarýn ya da baþka boyuttan olanlarýn insanlarý korumasý da var. Özellikle bunlarýn
dünyadaki insanlar kurtulsun diye yarattýklarý solucan deliklerinden söz ediliyor.
Elbet ki iki tane robot ve onlara yüklenen
insansý duygular ve bir o kadar da zekâ,
onlar olmadan, onlarýn desteði olmadan da
olmayacaðýný, bir robotun bile kupkuru bir
uzay ortamýnda sevgi yaratabileceði de gösterilmiþ. Kara deliklerin tekilliðindeki
gizemin çözülmesiyle dünyadan kaçýþ
planýnýn nasýl örtüþtüðü hâlâ sýrlarla
doluysa da filmi karmaþýk kýlan sadece
fizik bilgiler.
Aslýnda film son derece basit bir þeyi
anlatýyor. "Sevginin en zor denklemi bile
çözebilen en basit araç olduðu." Ýþte
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bunun için özümüzdeki sevgiyi dostça,
kardeþçe, daha iyisini nasýl yapabiliriz diye
sunmak önemlidir. Sevgi olan yerde yýkým
olmaz. Koruma olur, sakýnma olur. Sevgi
olan yerde almaktan çok vermek vardýr.
Sevgi olan yerde hizmet etmek vardýr.
Sevgi ne orda ne de burada ayrýlmaz. Her
yerdeki esas kanun sevgidir. Ama yeryüzü
bizim henüz tekâmül ortamýmýz iken,
sevgiyi en doyurucu biçimde içimizde ve
diðer gönüllerde çoðaltmak amacýmýz
olmalýdýr. Çünkü buna ancak dünyada
ulaþtýðýmýzda, gelecekteki yalnýzlýðýmýzda
onu yýldýzlarýn da ötesine geçebilen bir
araç, hýzlý bir teknoloji ya da bir hazine
gibi kullanabiliriz.
* 1854 yýlýnda ABD Baþkaný Franklin
Pierce yazdýðý bir mektupla, Amerika'ya
gelen beyaz göçmenlere toprak bulmak
amacýyla Kýzýlderililerden toprak istemiþ
ve bu isteði kabul edilecek olursa
Kýzýlderililere rahatlýkla yaþayabilecekleri
bir bölgenin ayrýlacaðýný bildirmiþtir.
Topraklarýnýn büyük bir bölümü zaten
beyazlar tarafýndan zorla ellerinden alýnmýþ
olan Duwarmish Kýzýlderililerinin Reisi
Seattle, bir söylemiyle ABD Baþkanýna
yanýt vermiþ ve bu yanýt mektup olarak
ABD baþkanýna gönderilmiþtir. Mektubun
aslý Amerika, Seattle, Squamish Müzesi'nde
korunmaktadýr.
Ýnsan ve doða diyalektiðini en güzel dile
getiren metinlerden biri olarak günümüzde
deðeri daha çok anlaþýlmaktadýr. Son
zamanlarda UNEP (Birleþmiþ Milletler
Çevre Koruma Teþkilatý) tarafýndan da
yayýnlanan bu mektup, çevre üzerine
þimdiye dek bilinen en güzel ve en içten
anlatým olarak tanýmlanmýþtýr
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Kuyrukluyýldýza
Gitsek ne Olur,
Gitmesek ne Olur?
Neva Çiftççioðlu Banes, Habertürk, 24 Kasým 2014

R

OSETTA bir uzay misyonunun
adý. Ýnanmasý ne kadar güç
deðil mi? Ýnsanoðlu geçen hafta
bir kuyrukluyýldýza robot indirdi. Bu
gurur duyulacak baþarý hakkýnda çýkan
haberler geçen hafta medyada saman
alevi gibi parladý ve sönüverdi. Önemi,
detaylarý hak ettiði kadar tartýþýlmadý.
"Bunca dünya problemi varken ne diye
bir kuyrukluyýldýza araç gönderme

ihtiyacý duyuldu?" diye soranlardan
baþka kimsenin sesi pek çýkmadý. Özellikle ülkemizde halk ve politikacýlar
arasýnda gözlenen yorumlar "Eller
yýldýzlara gidiyor, biz nelerle uðraþýyoruz" tarzýnda bilimle ilgisi olmayan,
tipik yerinmelerin ötesine geçemedi.
Devlet büyükleri insanlýk adýna atýlan
bu büyük adýmla ilgili bilimi alkýþlayan
tek bir kelam etmedi.
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Peki, bütün bu ilgisizliðe raðmen,
"gündemden düþmüþ" bir haber için
Habertürk olarak bu konuyu tekrar
gündeme getirme gereðini neden duyduk diye merak etmiþ olabilirsiniz.
Temelde üç sebebimiz var: 1. Þimdiye
kadar konuyla ilgili anlatýlan karmaþýk
bilimsel açýklamalarý biraz daha anlaþýlabilir þekilde sizlere sunmak ve önemini vurgulamak. Ýnsanlýk tarihinde
çok önemli bir bilimsel devrimin
hakkýný vermek. 2. Henüz basýnda yer
alamayan çok önemli bulgularý sizlerle
paylaþmak. 3. Ýnsanoðlu olarak neler
yapabileceðimizin altýný bir kez daha
çizmek.
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de projede rol aldý. 35-40 yönetici
konumundaki araþtýrmacý grup altýnda
çalýþan toplam kiþi sayýsý 2 bin.

Emin olun detaylarý bir kez daha gözden geçirdiðinizde okuduklarýnýz sizinle kalmayacak. Aileniz ve arkadaþlarýnýzla da paylaþýp tartýþma ihtiyacý
duyacak, daha çok sorular sormaya
baþlayacaksýnýz. Bilim sevgisi bulaþýcý
bir tutku. Ýnsaný hümanist, yaþamý
anlamlý kýlan... Rosetta kuyrukluyýldýz
misyonunun ardýnda yatan, pek tartýþýlmayan sebepler hakikaten kayda deðer,
ilginç ve biraz da korkutucu. Farkýnda
olmak, düþünmek, hayatý daha anlamlý
kýlacak deðerlere konsantre olabilmek
için bilimi takip etmek þart. Hazýrsanýz
baþlayalým. Hattâ soru ve cevap tarzýnda gidelim:

Misyonun adý neden
'Rosetta' konulmuþ?
Kuyrukluyýldýza robot göndermek
için yola çýkan bilim insanlarýna projeyi finanse edecek jüri üyelerinden
gelen ilk soru "Misyonunuza verdiðiniz
isim nedir?" olmuþ. Bu soru grup
içerisinde herkesi þaþkýnlýða uðratmýþ.
Çünkü ekiptekiler "Neden?" ve
"Nasýl?" sorularýna konsantre olurken
misyona bir isim bulmayý akýllarýna
getirmemiþler. Soru sorulduktan yaklaþýk bir hafta sonra yeni bir isim bulmak yerine insanlýk tarihinde adý geçen
çok önemli bir buluþun adýnda karar
kýlmýþlar: Rosetta! Rosetta, 1799 yýlýnda Mýsýr'da bulunan, üzerinde Demotic
ve hiyeroglif yazýlar yer alan (M.Ö 196
yýlýna ait) bir yazýta (taþa) verilen isim.
Bu bazalt yapýdaki volkanik taþ, yok
olan bir medeniyet hakkýnda yapýtaþý
olabilecek bilgiler içeren ve belge
olarak saklanan tarihi bir deðer. Rosetta
misyonunda da Dünya'mýz, hayat ve
4.6 milyar yýl önce oluþmuþ Güneþ sistemimizle ilgili yapýtaþý olacak bilgilerin tespiti amaç edildiðinden bilim
insanlarý projelerine ayný ismi yani
Rosetta'yý uygun görmüþler.

Rosetta misyonunda kimler var?
Tüm proje Avrupa Uzay Ajansý
(ESA) tarafýndan koordine edildi. 14
Avrupa ülkesinin yaný sýra ABD'den
çeþitli uzay araþtýrmalarýyla ilgili
ajanslar, üniversiteler ve özel sektörler

Kuyrukluyýldýza o zor isim
niçin verilmiþ?
Sözü geçen 4.2 km boyutlarýndaki
kuyrukluyýldýza verilen isim: Comet
67P/ Churyumov-Gerasimenko. 1969
yýlýnda ilk gözleyen Ukraynalý bir
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astronomi uzmanýnýn ismini taþýyor ve
kýsaca 67P olarak da anýlýyor.
2029'DA DÜNYA'YA GÖKTAÞI
ÇARPMA RÝSKÝ YÜZDE 2.7
Bu kuyrukluyýldýzýn hedef olarak
seçilmesinin bir amacý var mý?
Güneþ sisteminde 67P gibi milyarlarca kuyrukluyýldýz var. Araþtýrmacýlar
yüzlerce kuyrukluyýldýzýn yörüngelerini
incelediler ve matematiksel hesaplamalar sonucunda gönderilecek uzay
aracýnýn yani Rosetta'nýn rotasýnýn en
çok bu kuyrukluyýldýzla kolayca
kesiþtirilebileceðini (zamanlamanýn da
denk gelebileceðini) tespit ettiler.
Kuyrukluyýldýza gitmekle
neyi öðrenmeye çalýþýyorlar?
Basýn aracýlýðýyla halka açýklanan
amaçlar, kitabi olarak tanýmlanan türden: 1. Güneþ sistemimizi oluþturan
kimyasal kompozisyonu anlamak, 2.
Canlýlarý oluþturan DNA ve RNA'nýn
yapýtaþlarýnýn göktaþlarýnda bulunup
bulunmadýðýný tespit etmek. Böylece
yýllardýr süregelen "Dünya'da hayatýn
baþlangýcý" savlarýndan birini ispatlamak. Bu sava göre gezegenimizde
hayatýn baþlangýcý göktaþlarýnýn
Dünya'ya çarpmasý ve böylece üzerlerinde taþýdýklarý su ve hayatý baþlatacak kimyasallarý transfer etmeleriyle
olmuþtur.
Gelelim göktaþlarýna ulaþmak istemenin ilginç ama nedense halkla pek
paylaþýlmayan diðer amaçlarýndan
bazýlarýna: 1. Petrol gibi doðal enerji
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kaynaklarýna alternatif olabilecek baþka
enerji kaynaklarý ve deðerli, çeþitli
amaçlarda kullanabileceðimiz mineraller bulmak. Bu mineralleri mümkünse
uzay yolculuklarýnda enerji kaynaðý
olarak kullanarak gönderilen her türlü
uzay aracýný (insanlý ya da insansýz)
geriye getirebilmek. 2. Baþka canlý türlerinin olup olmadýðýný gösterebilecek
hayat izleri aramak. 3. Dünya'ya yaklaþan ve çarpma ihtimali olan göktaþlarýna inebilmek için teknolojimizi
geliþtirmek. Ýndikten sonra da
(Armageddon filminde olduðu gibi)
istenmeyen bir çarpýþmayý engellemek
için rotasýný deðiþtirebilecek giriþimlere
alýþtýrmalar yapmak.
Peki, Dünya'ya çarpma ihtimaliyle
bilinen bir kuyrukluyýldýz
var mý gündemde?
2007 tarihinden bu yana en çok
tartýþýlan göktaþýnýn adý 99942
Apophis. NASA % 2.7 ihtimalle 13
Nisan 2029 yýlýnda Dünya'ya çarpma
riskini kendi internet sayfasýnda ilan
etmiþ bulunmakta. Tarih yaklaþýrken
yapýlabilecek daha güvenilir ölçümlerle
daha kesin sonuçlara ulaþýnca basýn
toplantýsý yaparak açýklama yapýlacaðý
söyleniyor. Þimdilik ölçümler 20 milyon tonluk bu göktaþýnýn Dünya'ya
yaklaþýk 25-30 bin km mesafeden
geçme ihtimali üzerinde duruyor. Beklenen tarihe kadar ufak yörünge sapmalarý ve diðer göktaþlarýnýn ona çarpmasýyla açý deðiþtirebileceði gerçeði
biraz korkutuyor. Dünya'mýza daha
uzaktan geçmesi ne kadar mümkünse
bu deðiþimlerle Dünya'ya çarpma
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olasýlýðýnýn artmasý da bir o kadar
mümkün. Potansiyel tehlike gerçekten
korkutucu. Aslýnda "Bir þey olmaz",
"Kimse bilemez", "Takmayýn kafanýzý"
tarzýndaki rahatlýðýmýzýn ardýnda
evrende olanlarla ilgili bilgimizin azlýðý
yatmakta. Evrende var olan her gezegen, milyonlarca göktaþýyla âdeta bombalanýyor. Buna uydumuz Ay da dahil,
Dünya'mýz da... Etki gücü tamamen
çarpacak göktaþýnýn boyutlarýyla ilgili.
Rosetta misyonuyla ilgili
haberlerde bu olasýlýklar
neden hiç gündeme getirilmedi?
Bu sorunun yanýtý bizler için de kocaman bir soru iþaretinden ibaret. Çünkü
bir bilim insanýnýn görevi halkýn dikkatini, potansiyelleri tartýþarak bilime
yöneltmektir. Bilim ancak halkýn ilgisi
ve desteðiyle hýzýný artýrabilir. Bu yüzden "Rosetta misyonu" gibi insanlýk
adýna atýlan çok önemli bir adým da
böylesi tartýþmalar olmalýydý. Ya da
halk bu tür sorularý bilim insanlarýna
yöneltmeliydi. Bilimsel devrim ne
kadar büyük olursa olsun özellikle
halktan gereken ilgiyi görmeden, yaratmasý gereken etkiyi yaratamadan sabun
baloncuðu gibi yok oluverir. Elbette
"halkta gereksiz yere panik yaratmak"
da doðru deðildir. Lakin insanoðlunun
Dünya'da var olan yaþamýn, var
olmanýn ne kadar pamuk ipliðine baðlý
olarak devam ettiðini anlamasý,
anladýysa da sýk sýk hatýrlamasý gerekmektedir. Ancak bu farkýndalýk ile
bireyler yaþadýðý gezegenini (yani
Dünya'mýzý) korumak için çaba harcamaya baþlayacak, bilimin deðerini
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anlayacak, bireysellikten çýkarak global
düþünmeye yönelecektir.
Rosetta misyonunun uzay bilimleri
tarihindeki önemi nedir?
Her þeyden önce bu misyonda uzay
araþtýrmalarýndaki birçok "ilk"ler
bulunmakta. Ýlk kez bir uzay aracý
(Rosetta) bir kuyrukluyýldýzýn yörüngesine girdi. 2004 yýlýnda yolculuðuna
baþlayýp 10 yýllýk bir yolculukla 6.4
milyar kilometre yol kat ederek saatte
135 bin kilometre hýzdaki, 4 kilometrelik boyutlarda bir kuyrukluyýldýzýn
yörüngesine girebilmek insanlýk tarihinde asla unutulmayacak bir baþarýdýr.
Yörüngeye ilk giriþ tarihi 6 Aðustos
2014. Rosetta'nýn taþýdýðý Philae isimli
robotun tamamen kuyrukluyýldýzýn
yerçekimine baðlý olarak serbest
düþüþle yüzeye iniþ tarihi ise 12 Kasým
2014. 67P isimli kuyrukluyýldýzýn
yerçekimi Dünya'nýn yerçekiminin
200-300 bin kat daha zayýfý. Böylesi
zayýf bir yerçekimine serbest iniþ yapmanýn zorluðu da düþünüldüðünde elde
edilen baþarýnýn büyüklüðü daha kolay
anlaþýlýyor. Philae'nin indikten hemen
sonra baþarýyla Dünya'yla baðlantý
kurabilmesi ise yine unutulmayacak
ilklerdendir.
Rosetta'nýn ölçüleri ne kadar?
Boyutlarý 2.8 x 2.1 x 2.0 metre. Ýki
adet 14 metrelik güneþ enerji paneli
var. Yani toplam 64 metrekare gibi bir
alan kaplýyor. Toplam aðýrlýðý ise 3 bin
kg.
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Peki Philae'nin boyutlarý nedir?
Büyüklüðü yaklaþýk olarak bir
bulaþýk makinesi kadar. Aðýrlýðý ise
100 kg.
Rosetta'nýn gidebildiði maksimum
uzaklýk ne oldu?
2012'de yapýlan ölçümlere göre
Güneþ'ten 800 milyon kilometre,
Dünya'dan 1 milyar kilometre uzaða
gidebildi
ROSETTA VE PHILAE +150
VE -150 DERECEYE DAYANIKLI
Rosetta ve Philae 10 yýllýk bir
yolculuk boyunca nasýl bozulmadý?
Rosetta ve Philae dizayn edilirken en
büyük þüphe yolculuk boyunca
karþýlaþýlacak sýcaklýk farklýlýklarýnýn
tüm sistemi engelleyeceði üzerinde
olduðundan, gerek Rosetta gerekse
Philae, +150 derece ile -150 dereceye
dayanacak þekilde dizayn edildi ve
defalarca test edildi.
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10 yýllýk aðýr yolculuða
dayanan Philae, kuyrukluyýldýza
inince neden fonksiyonunu yitirdi?
Philae 67P'nin yüzeyine serbest düþüþ
yaparken ineceði nokta doðal olarak
kontrol edilemedi. Ýlk kez yüzeye
çarpýp zýpladýktan sonra yerçekiminin
zayýflýðýndan dolayý yüzeye iniþi yaklaþýk 2 saat aldý. Ýkinci kez yüzeye
çarptýðýnda da yine top gibi havalandý
ama bu kez yüzeye iniþi 7 dakika
sürdü. Maalesef Philae'nin bu þekilde
zýplayarak iniþi 67P'nin Güneþ almayan
yüzeyine denk gelmesine sebep oldu.
Tamamen güneþ enerjisiyle iþlev görecek þekilde dizayn edildiðinden 3 gün
kadar Dünya'ya bilimsel veriler gönderdi ve uykuya daldý.
Philae'nin þimdiye kadar Dünya'ya
gönderdiði bilgiler arasýnda
kayda deðer bir þey var mý?
Evet! Ýki gündür bütün ekip,
uykusuz, gelen bilgilerden elde edilen
inanýlmaz sonuçlarý inceliyor.
Araþtýrmacý Stephan Ulamec'in yaptýðý
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açýklamalara göre kuyrukluyýldýz son
derece kompleks (karmaþýk yapýda)
organik molekül dolu. Peki bu ne
demek? Basite indirgeyerek açýklamak
gerekirse; bir canlýyý oluþturacak protein, þeker, yað, DNA gibi yapýlarý
oluþturabilecek anahtar moleküller
mevcut gibi görünüyor. Ne tür
moleküller olduðu yakýnda yapýlacak
bilimsel yayýnlarla ilan edilecek.
ROSETTA ÝÇÝN HARCANAN
PARA 1.4 MÝLYAR EURO
Philae, 67P'de organik molekül
varlýðýný nasýl anladý?
Kuyrukluyýldýza indiðinde çalýþtýðý
3 günlük sürede yüzeyi kazdý, içerisine
toprak aldý, içindeki özel fýrýnda
"piþirerek" çýkan "gazlarý" analiz etti
ve sonuçlarý Dünya'ya gönderdi.
Peki kuyrukluyýldýzda
organik molekülün varlýðý
önemli bir þey mi?
Uzay bilimlerinde þimdiye kadar
meteorit ve diðer göktaþlarý analizlerinde de organik moleküller tespit
edildi. 67P'de de benzer moleküllerin
bulunmasý bazý hipotezleri daha da
güçlendirmiþtir. Bu bulgular göktaþlarýyla hayati elementlerin gezegenlere transfer edilebileceðini göstermektedir. Tabii ki bu bulgular bir kanýt
deðil, yýllarca süren tartýþmalarda kullanýlabilecek deðerli bilimsel verilerdir.
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Bütün Rosetta misyonu toplam
ne kadar paraya mal oldu?
1.4 milyar Euro. Philae'nin yapýmý
yaklaþýk 220 milyon Euro'ya mal oldu.
"Vah vah bu paralara neler yapýlýrdý"
diyenler için bir karþýlaþtýrma yapalým
isterseniz. Harcanan para bir
denizaltýnýn yapýmý için harcanan
paranýn sadece yarýsý kadar. Üç adet
Airbus 380 jumbo jete verilen para da
ayný deðerde!
Uzayda boþlukta asýlý duran
(bazý yorum yapanlarýn
söylediði gibi) "Allah'ýn taþýna"
gidebilmek için bu
paraya deðer mi?
Kiþiden kiþiye deðiþecek yanýtlar var
bu soru için. Ama sanýrým olaya farklý
bakmanýn zamaný. Bugün savaþ sanayiine harcanan paraya hiç sesini çýkarmazken teknoloji üreten, Dünya'nýn ve
insanlýðýn geleceðini son derece pozitif
etkileyecek, belki de milyarlarca
insanýn hayatýný kurtarabilecek potansiyelde, büyük fedekârlýklarla devam
edegelen bilime harcanan paralara katlanamayanlar var.
Ve ne ilginçtir ki bu kiþiler yattýðý
yataktan kullandýðý ilaca, kullandýðý
arabaya, giydiði ayakkabýya, konuþtuðu
telefona kadar bilimsel geliþimlerin
ürünlerini kullanmaktalar farkýnda
olmadan... Bu paralar en azýndan
"farkýndalýðý" baþlatmak için deðer...
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Sözcükler
Kadýnlarýn Araçlarýdýr
Helen E. Fisher
Çeviren: Nelda Ýnan

SÖZEL ÝFADE
Kadýnlar liderlik yapmalarýna olanak
tanýyan diðer becerilere de sahiptirler.
Sýradýþý yeteneklerinden birisi de en
doðru sözcüðü en hýzlý biçimde bulma
yetisidir ki, buna sözel ifade denilir.
Mark Twain'in dediði gibi: "Doðru
sözcük ile "hemen hemen doðru

sözcük" arasýndaki fark, þimþekle ateþ
böceði arasýndaki fark gibidir."
Kadýnlarýn sözel becerileri erken
çocukluk döneminde baþlar. Bebekken
daha fazla ses çýkarýrlar. Erkeklere
nazaran daha önce konuþurlar ve daha
uzun ve daha karmaþýk gramatik (dilbilgisiyle ilgili) yapýlar kurarlar. 12
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YÖNETÝMSEL
SOSYAL BECERÝLER

yaþýna geldiklerinde, kýzlar gramer ve
hecelemede ve de okuduklarýný anlamada, hatýrlamada tam anlamýyla öne
geçerler. Dahasý, bu becerinin test
edildiði pek çok ülkede kadýnlar birbirinin ayný sonuçlarý vermiþtir.
(Japonya, Nepal, Ýngiltere, ABD v.s).
Bunun nedeni büyük bir ihtimalle
kadýnlarýn sözel eðilimlerinin, östrojen
gibi diþil hormonlarýnýn yanýsýra beyinlerindeki cinsiyet farklarýyla alâkalý
olmasýdýr. Gerçekte, bir kadýnýn
sözcüklerle oynama kabiliyetinin zirve
yapmasý, iki regl dönemi ortasýnda yani
östrojen seviyesinin zirve yaptýðý
zamana denk düþmektedir.
Kadýnlar konuþmak üzere
yaratýlmýþlardýr. Kadýnlarýn sözel
kabiliyetlerinin keskinliði ve berraklýðý
muhtemelen atalarýnýn çocuklarýný eðitmekten, tatlý sözlerle rahatlatmaktan,
bazen de sorumluluklarýný yerine
getirmeyen grup üyelerini aforoz
etmekten ya da toplulukla uyum içinde
olanlarý ödüllendirmekten kaynaklanmýþtýr. Sözcükler kadýnlarýn araçlarýdýr.
Sözcükler zihinleri ve kalpleri etkileme
gücüne sahiptirler. Geleneksel kadýn
liderler iþ yerlerinde seslerini duyurdukça, güçleri de artacaktýr.

Kadýnlar, bilim adamlarýnýn
"Yönetimsel Sosyal Beceriler" adýný
verdiði becerilere sahiptirler. Binlerce
yýldýr bebeklerini yetiþtirirken
kazandýklarý yeteneklerle, karþýsýndakilerin beden dillerini çözebilme, ses tonlarýndaki ayrýmlarý yakalayabilme, yüzlerindeki karmaþýk ifadeleri okuyabilme becerilerini geliþtirmiþlerdir.
Kadýnlarýn beþ duyusu, ortalamada
erkeklere fark atar. Örneðin karanlýkta
daha iyi görürler, görüþ açýlarý daha
geniþtir, baktýklarý yerde ne gibi objeler
olduðunu daha iyi hatýrlarlar.
Edebiyatçý Sarah Orne Jewett'ýn
söylediði gibi: "Ýþin inceliði aslýnda bir
çeþit zihin okumadýr". Bu becerilerle
kadýnlar, aslýnda zihinleri okumak
üzere yaratýlmýþlardýr. Aslýnda, bu
becerilerin pek çoðu, östrojen hormonuyla ilintilidir. Ýþte bundan dolayý,
dünya ekonomisinde hýzla yükseliþe
geçen hizmet sektöründeki iþlerin %
60'ý kadýnlar tarafýndan yapýlmaktadýr.
AÐ KURMA, ÝÞ BÝRLÝÐÝ ve
EMPATÝ DUYMA YETENEÐÝ
Kadýnlar yönetimsel sosyal becerilerinin yanýsýra muhteþem derecede að
kurma, iþbirliði, empati duyma, paylaþma ve kucaklama yeteneðine de sahiptirler. Hâlbuki erkekler kendilerini
hiyerarþiler içine hapsederler ve gücü
sadece mevkii ve statüden ibaret görürler. Diðer yanda kadýnlar, klikler
kurarak gücü, destekleyici baðlantýlarýn
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eþitleyici aðý gibi görürler. Bu beceriler
de elbet ki hormonlarla iliþkilidir.
Kuþlar ve memelilere erkeklik hormonu testesteron enjekte edildiðinde,
hemen birbirleriyle mevkii kavgasýna
tutuþmaktadýrlar. Tam tersine östrojen
hormonu enjekte edildiðinde ise
koruyucu, kollayýcý davranýþlar
geliþtirmektedirler. Eþitlikçi takýmlarda
çalýþma eðilimi, aðlar kurmak ve diðerlerini desteklemek, çocuklarýný ve
topluluk üyelerini korumak, kadýnlarýn
atalarý tarafýndan yapýlan en önemli
eylemlerdi. Bu beceriler geleneksel iþ
ortamlarýna hâlâ etkileyici katkýlarda
bulunabilmektedir.
ÝÞ BÝRLÝÐÝ YAPABÝLEN
BÝR TOPLUM
Að tarzýnda düþünebilme, zihinsel
esneklik, farklýlýklarý kucaklayabilme,
sezgi, hayal gücü, uzun dönemli plan
yapabilme, sözel ifade netliði ve
berraklýðý, yönetimsel sosyal beceriler,
iþbirliði yapabilme ve empati kurabilme yeni küresel ekonomide liderlik
yapabilmek için gerekli
olan becerilerdir. Bununla birlikte tüm bunlar,
dünyayý yalnýzca kadýnlarýn yönetmesi gerekir
tarzýnda bir tavsiye gibi
algýlanmamalýdýr. Pek
çok erkek de yukarýdaki
bu özelliklere belli bir
ölçüye kadar sahiptirler.
Dahasý erkekler de
kendilerini doðal liderler
haline getirebilen pek
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çok diðer özelliklere sahiptirler.
Erkekler, ortalamada uzaysal ve
mühendisliðe ait becerilerde kadýnlardan daha üstündürler ki, bu da testesteron hormonu ile iliþkili bir durumdur.
Yüksek teknolojili toplumlar bu nedenle erkeklerin eseridirler, ki bu da insan
saðlýðý ve refahý için hayli önemlidir.
Erkekler ve kadýnlar bir bedenin iki
bacaðý gibidirler. Ýleriye gidebilmek
için birbirlerine ihtiyaçlarý vardýr.
Bununla birlikte dünya hem kadýnlarýn
hem de erkeklerin yeteneklerinden faydalanarak deðiþmektedir. Günümüzde
saðlýk bakým endüstrileri ve hizmet
sektörleri, medya, hukuk, kâr gütmeyen
kuruluþlar ve hizmetle ilgili iþ alanlarýnýn tümü yeni yeni filizlenmektedirler. Ve hepsi de kadýnlarýn doðal
yeteneklerinden fayda saðlayabilirler.
Gerçekte, iþ dünyasý kadýnlarýn liderlik yeteneklerinin ne denli etki yaratabildiðinin farkýna varmýþ durumdadýr.
Eðitimli kadýnlar dünyanýn her yerindeki ofislerde etkin olmaya baþladýkça, o
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ortamlara iþbirliði, esneklik gelmekte
ve eþit oynayan takýmlar kurulmaktadýr.
Böylece yepyeni fikirler ve daha geniþ
bakýþ açýlarý ortaya çýkmaktadýr.
Televizyonlarda, kadýnlar kendilerini
daha hassas biçimde ifade edebilmekte,
etnik açýdan ve yaþ yönünden daha
çeþitlilik gösterebilmekte, görselliðe ve
performansa daha fazla önem vermekte, çocuklar için daha programlayýcý ve
pek çok konudaki bakýþ açýlarý daha
geniþ içerikli olabilmektedir. Kadýnlarýn lisanla ilgili kabiliyetleri ve karmaþýklýða duyduklarý istek ve arzu;
okuduðumuz gazetelerde, magazinlerde
ve kitaplarda bizi daha da zenginleþtirmektedir.
Kadýnlar hayal güçlerinin zenginliði
ile de iþ ortamlarýmýza rahatlýk kazandýrmaktadýrlar. Þefkat, sabýr ve iyi bir
takým oyuncusu olabilme yetileri de
onlarý özel kýlmaktadýr. Kadýn bir öðretmen ise sýnýfýna yaratýcýlýk getirmektedir. Kadýnlar çocuk istismarýna, cinsel
tacize, kürtaja ve suçlara daha geniþ bir
perspektiften bakabildikleri için adalet
için de çok gereklidirler.
Kâr gütmeyen kuruluþlardaki etkin
rolleri içinde kadýnlar diðer kadýnlarýn,
çocuklarýn, azýnlýklarýn, yaþlýlarýn,
özürlülerin ve hattâ tüm doðal çevrenin
daha iyi bir konuma gelmesi için
elzemdirler. Kadýnlar, hükümetler içindeki rolleriyle de fark yaratmaktadýrlar.
Verdikleri oylarla eðitim, saðlýk, çocuk
bakýmý, fakirlik konularýnda ulusal ve
uluslararasý çevrelere düþünülmesi
gereken konular sunmaktadýrlar.
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Kadýnlar ayný zamanda aile hayatýný
da deðiþtirmektedirler. Evlilik onlar
sayesinde reform geçirmektedir.
Geleneksel ataerkil aileler yeni aile
formlarýna dönüþmektedirler. Daha da
önemlisi, giderek daha çok çift, sosyologlarýn "Þefkatli evlilikler" ya da
"Akran Evlilikler" diye adlandýrdýklarý,
ekonomik ve sosyal yönden eþit tabanlý
evliliklere dönüþmektedir.
"Akran Evlilikler" aslýnda yeni bir
kavram deðildir. Tarihin derinliklerine
baktýðýmýzda, kadýnlar sebze ve meyve
toplamak için çalýþtýrýlmýþlar ve akþam
yemeðinin % 60 ila % 80'ine katkýda
bulunmuþlardýr. Avcýlýk-toplayýcýlýkla
geçinen toplumlarda ise çifte gelirli
aile daha makbuldü. Kadýnlar ve erkekler hem ekonomik, hem sosyal hem de
cinsiyet yönünden eþittiler. Çiftçiliðe
geçildiðinde ise kadýnlar hem
ekonomik hem de sosyal güçlerini
kayýp ettiler. Ama günümüzde, artýk
atalarýmýzýn orijinal yaþam tarzlarýna
dönmüþ durumdayýz. 21. yüzyýl erkeklerin ve kadýnlarýn birbirleriyle eþit
olarak yaþayacaklarý ve birbirlerinden
ayrýlmayacaklarý bir yüzyýl olacaktýr.
Artýk daha eþgüdümlü bir topluma
doðru yol alýyoruz. Artýk, erkeklerin
ve kadýnlarýn kendilerine has özelliklerinin daha iyi anlaþýldýðý, kýymet
verildiði ve iþe yaradýðý bir küresel
kültüre doðru yol alýyoruz.
Diþil zihin yapýsý modern dünyada
kendini daha çok ortaya koydukça,
toplumlar da bundan yarar saðlayacaktýr.
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Karanlýðýn Ýfþaatlarý
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll, Çeviren: Necati Tarýman
11 Ekim 2014, Philedelphia

S

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. Üç
boyutlu dünyada burada bulunan
kiþiler bir toplantýya katýlmýþlar ve sandalyelerde oturmaktadýrlar. Bazýlarý ise burada
olmamakla birlikte celseyi dinlemektedirler
ama kulaklarý ile dinledikleri izlemini
yaratan, onlarýn sýnýrlý gerçekliðidir. Gerçek
ise bu mesajýn 3 boyutlu bilginin ötesine
geçtiðidir. Mesajým tam bu anda gezegende
bulunan yaþlý ruhlara hitap etmektedir ve
adý da "karanlýðýn esinlemesi" olmaktadýr.
Mesaj aslýnda karanlýk deðildir ve daha çok
tebrik, açýklama ve belki de hiç bilmek
istemediðiniz konularda isteyebileceðinizden çok daha fazla bilgi içermektedir.
Ancak, siz bu bilgilerden vazgeçemeyeceðiniz için biz de vermek zorunda kalýyoruz. Bu konuya yaþam süresinin büyük

bölümünde yüksek bilinç ve sevgiden baþka
bir þey hissetmemiþ olan bir ýþýk iþçisi, bir
yaþlý ruh için olabildiði kadar nazik olarak
yaklaþýyoruz
Karanlýk ve Aydýnlýðýn Eski Terazisi
Nereden baþlasak acaba? Son zamanlarda
haberleri dinlediniz veya izlediniz mi?
Olaylar sizi þaþýrttý mý? Eðer bu soruya
cevaben þaþýrdýðýnýzý söylerseniz, o zaman
bundan önce gerçekleþtirilen celselerde
pek çok kez söylediðim þeyleri hiç dinlememiþsiniz demek zorunda kalýrým. Son iki
yýldan beri tam da bu zamanda olacaklar
hakkýnda bilgi verip durdum. Size bu
yeniden ayarlanma köprüsünü geçmenin
gezegendeki karanlýk/aydýnlýk dengesini
bozacaðýný söyledim.
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Belki de adalet tanrýçasýnýn elinde tuttuðu
teraziyi görmüþsünüzdür. Burada gözlerinin
üstüne görmesini engelleyen bir bant yerleþtirilmiþ ve elinde iki kefesi dengede olan
bir terazi taþýyan kadýn figürü vardýr. Bu
kimyacýlarýn veya eczacýlarýn kullandýðý bir
teraziye benzemektedir ve birçoðunuz bu
görüntüye âþinasýnýz. Burada yaþamda
denge arzusu, özellikle de hakkaniyet ve
adalet duygusu temsil edilmektedir. Bu esas
olarak bilinçte denge arayýþýdýr. Sanýyorum
zihninizde olayýn bir resmini çizebiliyorsunuz þu anda.
Oysa binlerce yýldan beri karanlýk ve
aydýnlýk paradigmasýnda bu terazinin
kefelerinde denge de, eþitlik de hiç saðlanamamýþtýr. Bu kefelerin birinde bizim
deyimimizle karanlýk bilinç ve diðerinde ise
aydýnlýk bilinç bulunmaktadýr. Þimdiye dek
karanlýðýn temsil edildiði kefe hep daha
aðýr basmýþtýr.
Þimdi baþlamadan önce yukarýda neyi
söylemediðimi görmenizi istiyorum.
Yukarýda kefelerin birinde kötü ruhlar ve
karanlýk varlýklar olduðunu söylemedim.
Böyle demedim ama karanlýk bilinç dedim.
Diðer kefede melekler, ruhlar, periler ve
cüce cinler var da demedim. Böyle bir þey
söylemedim ama bu kefede aydýnlýk bilinç
var dedim. Þu anda derse baþladým. Sizlerin
burada söz konusu olan farklarý anlamanýzý
istiyorum. Buradaki fark benim þu anda
sözünü ettiðim karanlýk ve aydýnlýðýn insanlar tarafýndan geliþtirilmiþ olan bilinç
olduðudur.
Çaðlardan beri bu terazi ve kefeleri varolmuþtur ve tüm bu zaman boyunca karanlýk
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bilincin olduðu kefe hep aydýnlýk bilincin
bulunduðu kefeye göre daha aðýr basmýþtýr.
Denge bir türlü saðlanamamýþtýr ve siz
bunu biliyorsunuz. Sizin tarihiniz savaþlar,
ölüm, gam ve kederle birlikte gezegenin
hep uðraþmak durumunda kaldýðý yaþamý
sürdürme bilinci tarafýndan oluþturulmuþtur.
Bu dünyada yaþlý ruhun sürdürmek zorunda
olduðu esas savaþtýr ve sizler bunu gayet iyi
biliyorsunuz.
O teraziye þimdi bakarsanýz, onun karanlýk bilincin olduðu kefeye doðru eðik olduðunu görürsünüz çünkü karanlýk bilinç daha
aðýr basmaktadýr. Aydýnlýk bilinç ilerleyememektedir ve denge bir türlü oluþamamaktadýr. Sizin dünyadaki tüm yaþamlarýnýzda hep bu durum geçerli olmuþtur.
Aslýnda bu insanlýðýn dünyadaki öyküsüdür.
Bu durumu tersine çevirebilme ihtimaliniz nedir? Size 25 yýldan beri kefelerin
duruþunda deðiþiklik olduðunu söylüyorum.
25 yýldan daha uzun bir süre önce kefelerdeki denge durumunda deðiþiklik olmaya
ve aydýnlýk bilinç giderek aðýrlaþmaya
baþladý. Daha fazla aydýnlýk bilinç, aydýnlýk
bilincin daha fazla parçasý, diðer tarafa
daha fazla baðlantý olmaya baþladý ve kefeler daha dengeli olma yoluna girdiler.
Bilmem dikkatinizi çekti mi ama dünya
savaþlarý artýk olmuyor. Eðer dikkat ettiyseniz, iþler dünyada düzelmeye baþladý.
Pek çok ülke savaþ enerjisine süreklilik
kazandýrarak ileriye taþýmak yerine, eski
düþmanlarýyla birlikte çalýþmaya baþladý.
Bu dikkatinizi çekmiþ miydi? Tümüyle
yeni bir konsept baþladý, yepyeni bir paradigma çýktý ortaya ve terazinin kefeleri
eþitlenmeye baþladý. Savaþ baþladý.
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Savaþ Baþlýyor
2012 yýlý geldiðinde gündönümünün
devinimi gerçekleþti ve yeni bilinç takvimleri geçerlilik kazandý. Ýnsanlýk baþarýlý
olmuþtu ve ben de ondan sonra olacaklar
hakkýnda konuþmaya baþladým. Yeni bir
düþünme paradigmasý için tohumlarýn
ekilmesinden söz etmeye baþladým ve yaptýðým her celsede savaþýn artýk baþladýðýný
söyledim.
Size bir þey söylemek istiyorum ýþýk iþçileri!.. O terazinin kefeleri denge yönünde
hareket etmeye baþladýðýnda, bunu saðlamak için ýþýðýn aðýrlýðýnýn artmasý gerekmedi. Bunun yerine olmasý gereken ýþýðýn
karanlýðý kovalamasýydý. Iþýk karanlýk miktarýný azalttý ve böylece kefeler dengeye
gelmeye baþladý. Bu aþamada karanlýk özünü (etkisini) kaybetmeye baþlamýþtý. Bunu
anlayabiliyor musunuz? Karanlýk özünü
(etkisini) kaybettikçe ýþýk kefelerin dengesini kendi lehine olacak þekilde deðiþtirmeye
baþladý. Size her zaman karanlýðýn kendi
baþýna enerjiye sahip olmadýðýný söyledik.
Karanlýk aslýnda sadece ýþýðýn yokluðudur.
Dolayýsýyla, daha fazla ýþýk olmasý durumunda, daha az karanlýk olacaktýr.
Eðer þimdi kefelere göz atarsanýz, ýþýðýn
kazanmakta olduðunu görürsünüz. Siz
kadim insanlarýn sözünü etmiþ olduklarý
potansiyelleri gösteren iþaret noktasýný geçtiniz. Birkaç hafta önce Batý Virginia'da
gerçekleþtirilen celsede bu iþaret noktasýný
"Bilgelik Engeli" olarak tanýmlamýþtým.
Partnerime adý geçen celseyi sizlerin
dinleyebilmeniz için (audio olarak) internet
sitesine koyma talimatý vermiþtim ve o da
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bunu yaptý. Bu celseyi dinlerseniz bilgelik
engelinin, hayýrseverlik faktörünün ve gezegenin enerji bilincini deðiþtirmeye baþlamýþ
olan þeylerin ne olduðunu duyacaksýnýz.
Ama bu baðlamda kendi yaptýðýnýz þeyleri
de akýldan çýkarmayýn. Sizler karanlýk bilinci tahrik ettiniz! Onun orasýný burasýný ellediniz ve onu öfkelendirdiniz. Bir ýþýk
sopasýný sallayýp yuvasýný daðýttýnýz. Bunu
duyuyor musunuz? Karanlýk ilk kez olmak
üzere yaþamý sürdürme moduna girdi. Ýki
yýl önce size karanlýk için hazýr olmanýzý
söylemiþtik. Ancak, karanlýk savaþmadan
vazgeçmeyecektir ve savaþ da baþladý.
Umutsuz olmayýn
Tek bir celsede, tek bir oturumda verilebilecek olandan fazla bilgi var elimizde.
Bu nedenle de sizlerin olaylarý daha iyi
anlayabilmeniz ve büyük resmi daha iyi
görebilmeniz için geçmiþ mesajlara ve
önceden vermiþ olduðumuz bilgilere atýf
yapmak durumunda kalýyorum. Bu baðlamda size bir þeyi hatýrlatmak istiyorum. Kýsa
süre önce gerçekleþtirilen "Ümitsizliðe
Kapýlmayýn" baþlýklý bir celsede
kazandýðýnýzý söylemiþtim. Zaten kazanmakta olduðunuz için bu gezegendeki
karanlýk bilinç bunu hissetmekte ve insanlýðýn karanlýðý temsil eden bölümü yaþamý
sürdürebilmek için elinden gelen her þeyi
yapmakta ve her yola baþvurmaktadýr.
O Her Zaman Oradaydý
Tüm haberlerde söz konusu olduðu için
gelin þuna bir göz atalým. Bu celsede adýný
anmayacaðýmýz bu örgütün birdenbire
ortaya çýkmýþ olmasý sizde þok etkisi mi
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yarattý? Bu örgüt nereden geldi ve nasýl bu
kadar iyi organize olabildi? Nasýl oldu da
bu kadar büyük mâli imkanlara sahip olabildi? Bu örgüt kýsa sürede kendi ülkesine
bile sahip olabilir. Bu ülkeye "Eski Enerji
Karanlýklar Ülkesi" adýný bile verebilirler
çünkü onun temsil edeceði þey bu olacaktýr.
Ýnsanlýðýn barbarlýk geçmiþi ortaya çýkýp
yüzünü göstermektedir. Bu yüz aslýnda her
zaman orada olmuþtur. Ama hep uygar
insanlýðýn kayalarý altýnda ve çatlaklarý
içinde saklanmýþtýr. Þimdiye dek ortaya
çýkýp kendisini gösteremiyordu ama artýk
onun açýsýndan bu kaçýnýlmaz olmuþtur. Bu
yüz çok çirkindir ve kalbi saðlam olmayanlarýn bu görüntüye tahammül etmeleri zordur, öyle deðil mi sevgili varlýklar?
Kötülüðün insan eylemlerinde insan
suretinde kiþiselleþmiþ hali iðrenç bir
görüntü vermektedir. Bu o kadar çirkin ve
karanlýk ki, yürekleri yumuþak olanlarýn
bakmalarý mümkün deðildir. Tanrý bunun
bir parçasý deðildir ve bu açýkça ortadadýr.
Siz kazanýyorsunuz! Iþýk kazanýyor! Eðer
durum gerçek anlamda böyle olmasaydý,
karanlýk bilincin ayaklanmasý bu güçte ve
bu hýzla gerçekleþemezdi. Bu tam da benim
sizlere; aramanýz, bakarak olmanýz gerektiðini söylediðim þeydir. Ve bu karanlýk
bilinci temsil edenlerin baþlarýnýn ciddi
dertte olduðunun güçlü kanýtýdýr. Sevgili
varlýklar, karanlýk bilincin her zaman
denenmiþ ve kendisini ispat etmiþ bir sistemi olmuþtur. Karanlýk bilinç gölgelerde
gizlenir ve buradan gezegenin tüm güç
odaklarýný -hükümetler, ticaret kurumlarý,
mâli kurumlar- etkiler. Ancak, geldiðimiz

noktada artýk gizlenmesi eskisi gibi
mümkün deðildir ve bu nedenle açýða çýkmak zorunda kalmýþtýr.
Bu örgüte mali imkânlarý kim ve nasýl
saðlamaktadýr? Bu maddi imkânlar her
zaman varolmuþ olan bir depodan saðlanmaktadýr sevgili varlýklar. Gelir saðlayan
düþük bilinç eylemleri ile uzun süreden beri
elde edilip biriktirilmekte olan fonlar kullanýlmaktadýr. Bu paralar birdenbire elde
edilmedi, bunlar kendi yollarý üzerinde
engel olarak gördükleri þeylerin ortadan
kaldýrýlabilmesi ve karanlýðýn yayýlabilmesi
için bir süreden beri biriktirilmekte ve
muhafaza edilmekteydi.
Kim Kazanacak?
Sevgili varlýklar, onlarýn kazanmalarý söz
konusu bile olamaz. Ama þu aþamada sanki
kazanan onlarmýþ gibi bir görüntü ortaya
çýkýyor deðil mi? Bu insanlar her þeyi sizlerin korkuya kapýlýp teslim olmanýzý saðlamak için hesaplý olarak yapmaktadýrlar.
Kazanýyorlar mý? Ýþte bu, bundan böyle her
gün incelemenizi ve cevabýný bulmaya
çalýþmanýzý istediðim bir sorudur.
Korku kapkaradýr. Eðer korkuya
kapýldýysanýz, ýþýk olmaz. En büyük ýþýk
iþçisi veya önemli bir medyum olabilirsiniz
ama eðer korkunun pençesine düþerseniz,
kaç yýldan beri ýþýk iþçisi olarak çalýþtýðýnýz,
kiþisel olarak ne kadar ýþýk biriktirmiþ
olduðunuz önemsiz hale geliverir. Korku
bunlarýn hepsini yok eder ve bunun sonucu
onlarýn sizin aklýnýzý çelmek için yaptýklarý
savaþýn galibi olmalardýr. Bunu anlayabiliyor musunuz?
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Yaþlý Ruhun Gücü - (SEN)
Bunu okuyan yaþlý ruhlar ve ýþýk iþçileri,
sizlerin yaþamlar boyu edindiðiniz ve biriktirdiðiniz deneyimler inanýlmazdýr. Yaþlý
ruh korkuyu tanýr. Çok detaylý olarak
betimlemek istemiyorum ama diðer taraftan
anlamanýzý da istiyorum. Baþkalarýnýn
uygunsuz olduðunu düþündükleri þekilde
Tanrý'dan söz ettiðiniz için baþýnýzý giyotinin altýna yerleþtirmek nasýl bir duyguydu? Ellerinizin ve ayaklarýnýzýn baðlanmasý
ve ayaklarýnýzýn altýna yerleþtirilmiþ olan
odun yýðýnýnýn ateþe verilmesi nasýl bir
duyguydu? Yaþlý ruh, iþte bu korkudur. Siz
bu deneyimleri Akaþ'ýnýzda taþýyorsunuz.
Size söylemek istediðim husus onlarýn
sizi korkutmalarýnýn söz konusu bile olamayacaðýdýr. Sizler zaten korkunun ne
olduðunu biliyorsunuz ve Tanrý'nýn gücü
olan o parçanýza sýký sýkýya tutunduðunuz
sürece, onlarýn kazanmak için hiçbir þansý
olamaz. Siz bu badirelerin hepsini geçtiniz.
Bunun anlamý sizin hakikat, bilgelik ve ýþýk
silâhlarýna sahip olduðunuzdur. Bunu hiç
aklýnýzdan çýkarmayýn. Kim olduðunuzu hiç
unutmayýn.
Onlarýn ne kadar hýzla yeniden toparlandýklarýný gördünüz mü? Daha dün sanki
hiçbir organizasyon yokmuþ gibi görünüyordu. Bunlarýn hepsi nereden geldiler, nereden çýktýlar? Bunlara karþý savaþmak
konusunda belirli bir tereddüt olduðu
dikkatinizi çekti mi? Bu insanlarýn iþgal
ettikleri ülkelerin vatandaþlarý acaba bunlara karþý koymak konusunda neden tereddütlü davranýyorlar? Bu ülkelerin liderleri
baþkalarýndan yardým talep ediyorlar. Acaba
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diðerleri yardým etmek konusunda neden
mütereddit davranýyorlar? Size mantýk
açýsýndan bazý anormallikler olduðunu, bazý
þeylerin anlamsýz olduðunu göstermek
istiyorum. Çünkü böyle bir savaþý sizler
gezegende þimdiye dek hiç görmediniz. Biz
böyle bir þeyi bekliyorduk ama siz beklemiyordunuz. Burada söz konusu olan
toprak veya kaynaklar deðil, bilinçtir.
Nasýl Kazanýlýr?
Daha önceden size tek bir yaþamý bile
fedâ etmeye gerek kalmaksýzýn nasýl onlarý
yenebileceðinizi anlatmýþ, iþin sýrrýný
söylemiþtik. Tüm yapýlmasý gereken þey
onlarýn mâli imkânlarýný kurutmaktýr. Bu
mâli imkânlarýn saðlanmasý için belirli
organizasyonlar yapýlmalý, paralar biriktirilip muhafaza edilmeli ve sonra daðýtýlmalýdýr. Bu mâli imkânlar elde edilirken ve
daha sonra belirli kuruluþlar üzerinden
geçirilmelidir. Bunu duydunuz mu? Tüm
yapmanýz gereken þey sistemi durdurmaktýr.
Bombalayarak kazanamazsýnýz.
Kazanmak için zekânýzý kullanmalý, aklýnýzdan yararlanmalý ve adli takip gerçekleþtirmelisiniz. Bazý konularda akýllý
davranmayý öðrenmeli ve bilmecelere
þimdiye kadar yaptýðýnýza göre farklý açýdan
bakmaktan korkmamalýsýnýz. Onlarla savaþmak için onlarýn kullandýklarý enerjiyi
uygulamayýn çünkü bu þekilde kazanamazsýnýz. Sizin ýþýðýnýz tarafýndan gerçekleþtirilen saldýrýyý sað olarak atlatabilmek
için bu gezegendeki son örgütlü karanlýk
ve þer düþüncenin son kalesi. Sizi nereye
götüreceðinden hiç çekinmeden gelen
paralarýn arkasýný takip edin.
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Korku Onlarýn Silâhýdýr
Haberleri dinler ve izlerken bir þeyi bilmenizi istiyorum. Onlarý durdurabilmek
sanki mümkün deðilmiþ gibi görünebilir.
Onlar birçok yerde korku yaratacak ve bundan dolayý güç kazanacaklardýr. Sizin gibi
yaþlý ruh olmayan, dolayýsýyla korkuyu
tanýmayan ve sizin üstünüzde bulunan
ruhsal deneyim zýrhýna sahip olmayanlar
arasýnda korku kolaylýkla yaratýlabilmektedir. Ýþte bu nedenle siz, ön safta olmak
zorundasýnýz sevgili varlýklar. Bunu
kavrayabiliyor musunuz? Ancak ön safta
olmak demek onlarla, onlarýn þartlarýnda
mücadele etmek anlamýna gelmemektedir.
Sizin tüm yapmanýz gereken ýþýðýnýzý
yayýnlamaktýr. Yüksek bilinç her zaman ve
her yerde korkuyu yener.
Karanlýk ve Kötülüðün Tanýmý
Bundan fazlasý var. Kötülüðü bana tarif
edebilir misiniz? Bu bazýlarýnýzýn duymasý
gereken ama birçoklarýnýn kötülüðü filanca
veya falanca varlýklara izafe etmek istediði
için duymak istemediði bir derstir. Pek çok
insan kötülüðü insan kutusuna deðil, baþka
bir kutunun içine yerleþtirmek istemektedir.
Eski enerji geleneksel mitolojiye baðlý
kalmak istemektedir ama sizin gerçeði
öðrenmenizin zamaný geldi. Çok uzun
zamandan beri kötü ruhlar ve þer güçle
donanmýþ varlýklarla ilgili bir inanç geçerlidir. Bunlarýn, ýþýðýn kontrolu amacýyla
insanlýkla savaþan dýþ güçler olduklarý
düþünülmektedir.
Sevgili varlýklar, size kötülüðün gerçekte
ne olduðunu söylemek istiyorum. Kötülük
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bu karanlýðý kasýtlý olarak alýp onu üreten,
güçlendiren ve odaklayan bir insan veya bir
grup insan içinde, bir karanlýk enerjinin
tezahür etmesidir. Þu anda dünyada olan ve
daha önce yaþamýþ olan bazý diktatörler
bunu mükemmelen yaptýlar, yapýyorlar ve
siz bunu gördünüz, görüyorsunuz. Bunun
için dýþarýdan gelen kötü ruhlarýn iþin
içinde olmasýna hiç gerek yok. Birkaç insan
bunu o kadar iyi odaklayýp tezahür ettirebiliyordu ki, etraflarýndaki herkes onlarla
iþbirliði içine girdi ve her bakýmdan kabul
edip yardýmcý oldu. Ýþte þer budur. Bunun
için boynuzlarý ve kuyruðu olan uygun bir
varlýða bile ihtiyaç yoktur. Ýnsanlar her þeyi
kendileri yaptýlar. Ýþte insanlarýn yaptýðý
budur!

Bu insanlýðýn güçlü bir özelliðidir ve
karanlýk ve aydýnlýk her iki yönde de
hareket edebilir. Özgür iradesini ve
seçim hakkýný kullanarak insanlar
aydýnlýk veya karanlýk yaratabilir.
Bu yetenek insanlýðýn o inanýlmaz
gücü ve içinde barýndýrdýðý dualite ile
ortaya çýkar. Kötülüðü yaratmak için
insanlýðýn dýþarýdan yardýma ihtiyacý
yoktur.
Size daha önce de insanýn yarattýðý uygarlýklarda özgür irade ve seçim hakkýnýn bu
gezegende insanlýðý dört kez var olmanýn
kavþak noktasýna getirmiþ olduðunu söylemiþtik. Bu dönemlerde karanlýk bilinç üstünlük saðlamýþ ve galip gelmiþti. Bu aslýnda o kadar hayret edilecek bir durum da
deðildi. Çünkü insanlýk o dönemlerde hep
yaþamý sürdürme modundaydý ve
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geniþletilmiþ ruhsal düþünceden pek az ýþýk
geliyordu.
Ýnsan Bilincinde Gaia'nýn Rolü
Bu dönemlerden biri sizin için çok korkutucu olabilir. Çünkü o zaman insanlýðýn
sonunun getirilmesi için Gaia ile tam bir
iþbirliði vardý ve bir salgýn hastalýk
nerdeyse insanlýðýn tamamýný gezegenin
yüzünden silmiþti. Salgýn hastalýk! Þimdi
siz, "Tamam da Kryon, salgýn hastalýðýn
insan bilinciyle ne ilgisi var?" diyeceksiniz.
Þimdi dikkat edin sevgili varlýklar çünkü
bugün partnerim bir ders verdi ve bu derste
insanýn dokuz özelliðini anlattý. Bu özellik
takýmlarýndan (üçerli üç grup, üç takým)
birinin içinde üç Gaia özelliði vardýr ve bu
özelliklerden birisi gezegenin bilincidir.
Gaia insan bilinciyle yakýndan iliþkilidir!
Noktalarý birleþtirmeye baþladýnýz mý?
Sizlerin bu gezegenle çok derin ruhsal
baðlantýnýz var. Ýnsanlýðýn durumu neyse,
gezegenin bilinci de öyledir. Gaia, tabiat
ana veya ona ne ad vermek istiyorsanýz,
insan bilinciyle iþbirliði yapar. Eðer 1.000
yýl boyunca sürekli birbirinizi öldürürseniz,
Gaia da sizinle bu arzu doðrultusunda iþbirliði yapmak için elinden geleni yapacaktýr.
Gaia insan bilincine bakacak ve insanlarýn
yapmak istediklerini gösterdikleri þeyler
doðrultusunda yardýmcý olmaya çalýþacaktýr.
Gaia'nýn böyle bir rol oynadýðýný biliyor
muydunuz? Gaia sizin ortaðýnýzdýr ve sizin
ona gösterdiðiniz yönde, hýzlý þeritte gitmenizde size yardýmcý olur. Gezegendeki yerli
halklarýn neleri nasýl anladýðý konusunu bir
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kez daha gözden geçirmek isteyebilirsiniz.
Gaia sizin ortaðýnýzdýr.
Gelelim salgýn hastalýk konusuna. Dünya
nüfusunun 7 milyarý geçmiþ olmasýna ve
günün her anýnda havada her yönde ve
aklýnýza gelebilecek her destinasyona
uçmakta olan yaklaþýk 2.000 uçak olmasýna
raðmen son 50 yýldan beri dünyada büyük
bir salgýn hastalýðýn patlak vermemiþ
olmasýný tuhaf bulmuyor musunuz? Son 20
yýl içinde beþ kez potansiyel salgýn hastalýk
baþlangýcý söz konusu olmuþtur ama hiçbiri
ciddi hasar vermemiþtir. Bu konuda hiç
düþündünüz mü? Sevgili varlýklar, dünya
nüfusu birkaç yüzyýl önce bundan çok daha
azken ve virüsün hýzla yayýlmasýný saðlayacak kitlesel seyahatler henüz yokken, salgýn
hastalýklar yüzünden milyonlarca insan
ölüyordu. Aslýnda nüfusun bu kadar artmýþ
olmasý ve kitlesel seyahat yüzünden bugün
eskiye oranla çok daha büyük tehlike
olmasý gerekir. Böyle bir durumun olmamasý pek mantýklý ve anlamlý gelmiyor,
deðil mi? Ne oldu da böylesine salgýnlar
ortaya çýkmadý ve çýkmýyor?
Ýnsanlýðýn Gaia ile olan iliþkisini bilirseniz bu durumun gayet mantýklý olduðu
ortaya çýkar. Gaia sizin ortaðýnýz olan bir
yaþam gücüdür, sizin karanlýk ve aydýnlýk
arasýndaki dengeyi deðiþtirmenizi izler ve
buradan hareketle insanlarýn istedikleri þeyleri yansýtýr. Ayrýca, Gaia'nýn kutupsallýðý
(polarite) vardýr. Belki de artýk meditasyona
baþlarken Akaþýnýzýn ruhsallýðý içinde sizi
destekliyor olmasý, her zaman sizinle birlikte olmasý, her zaman varolan bir yaþam
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gücü olmasý nedeniyle dünya gezegenine
teþekkürle baþlamanýn zamaný gelmiþtir.
Kadim insanlar törenlerine bu þekilde
baþlarlardý. Yoksa unuttunuz mu?
Ebola
Biraz önce bir sonraki konu için ortamý
hazýrlamýþ oldum. Bu konu da Ebola
virüsüdür. Korkuyor musunuz? Gaia
insanýn bilincinin bir parçasýný oluþturan bir
yaþam gücüdür. Partnerim bugün ders anlattýðý sýrada sizin baðlantýlarý görmenizi
kolaylaþtýrmak amacýyla perdede gösterdi.
Þimdi artýk noktalarý birleþtirme zamaný
geldi. Sevgili varlýk, Gaia da savaþýn
içindedir çünkü þu aþamada sizin yaþamýnýz
boyunca görmemiþ olduðunuz ve sizin için
çok korkutucu olan bir þeyin olmasý söz
konusudur - gezegende bir salgýn hastalýðýn
ortaya çýkma potansiyeli. Çok bilinen bir
filmde kullanýlmýþ olan bir replik vardýr ve
partnerim þimdi o repliði tekrarlayacak.
Bazýlarýnýz bu repliði bilecek, bazýlarýnýz
ise bilmeyecektir. Replik þöyledir: "Ne o
korkuluk, biraz ateþin mi var yoksa?"

Siz neden korkuyorsunuz?
Karanlýktan mý? Gaia sizinle birlikte
savaþýn içindedir ve aktif olarak ýþýk
aracýlýðý ile çözümleri aramaktadýr.
Gezegenin enerjisi bu kavgada sizinle
birliktedir. Ebola virüsü bir þok ve bir
sürprizdir. Bu virüs ve hastalýk geliþip
büyümek için cehalet ve korku tarafýndan beslenmektedir. Nerede ortaya çýktýðýna ve devam etme yeteneðini nasýl
kazandýðýna bakýn.
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Bunun bilimsel temelini ve nedenini
anlayanlar deðil, bir lânet olduðuna inananlar sayesinde korkuyu ve gücünü kolayca
geniþletmektedir.
Köylerde yaþayan insanlar bu hastalýðýn
bir lânet olduðu ile ilgili güçlü inanç yüzünden aile fertlerini býrakmayý (dolayýsýyla
tecridi gerçekleþtirmeyi) reddetmektedirler.
KORKU! Virüsü taþýyanlarýn izole
edilmeleri gerektiðini anlayýp gereðini yapmak yerine aile fertleri cehalet ve korkudan
dolayý hep birlikte ölmektedirler. Ýþte bu
karanlýðýn nasýl çalýþtýðýnýn açýk göstergesidir. Sizde mi korkuya kapýlacaksýnýz?
Sevgili varlýklar, Ebola yenilgiye uðratýlacaktýr. Bunu bilin ve huzuru bulun.
Köylerde korku içinde yaþamaya çalýþanlarýn ýþýða kavuþmalarý için, bu hastalýðýn
yayýlmasýný nasýl engelleyeceklerini anlamalarý için ve ailelerini yeniden görebilmek
için, yaþayabilmeleri için dua edin.
Siz Tarihi Deðiþtiriyorsunuz
Bu deðiþime yol açan sizlersiniz sevgili
varlýklar. O parlak ýþýðýnýzý etrafa yaymak
sureti ile karanlýðý kaçmaya zorladýðýnýz
için sizleri tebrik ediyoruz. Bunun kanýtý
size þimdiye kadar söylediklerimdir. Böyle
bir þeyin olma ihtimali çok düþük olmasýna
raðmen yine de tedavisi olmayan bir
hastalýða yol açan bir virüs çýktý ortaya.
Böyle bir þeyin olma olasýlýðý düþük
olmasýna raðmen hayal edebileceðinizin
bile ötesine geçecek kadar kötü ve karanlýk
olan barbar bir hareket var. Ve görünüþe
bakýlýrsa çok kýsa bir sürede organize olmuþ
durumdadýr. Ýhtimaller düþük olmasýna rað-
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men bu örgütün çeþitli mâli kaynaklarý,
finansal daðýtým aðý var ve etraftaki
herkesin içine korku salabilmek için yeterli
yardým ve desteðe sahip. Bu örgüt o kadar
korkutucu bir hal aldý ki, aslýnda biraraya
gelmeleri ve herhangi bir þey üzerinde
mutabakat saðlamalarý mümkün olmayan
ülkeler arasýnda koalisyonlar kuruldu ve
þimdi bu ülkeler bir masanýn etrafýna oturup
bu karanlýkla nasýl savaþacaklarýný tartýþýyorlar. Ýþte bu þerdir!
Iþýk nasýl dýþ güçler tarafýndan yaratýlmýyorsa, kötülük de dýþ güçler tarafýndan
yaratýlmamaktadýr. Karanlýk ile aydýnlýk
arasýndaki denge insanlýk tarafýndan her iki
yöne de çekilebilir. Bunu duydunuz mu?
Siz istediðiniz kadar karanlýk tarafa veya
istediðiniz kadar aydýnlýk tarafa gidebilirsiniz ve her zaman bu kapasiteye sahip
oldunuz. Bu sizin tüm tarihiniz boyunca
hep þahit olduðunuz dualitedir. Bununla birlikte, sizler þu anda bir barbarlýk çaðýndan
çýkma aþamasýndasýnýz; binlerce yýl süren
fetih, katliam ve savaþ ve bir köþeyi
döndünüz.
Size yeniden ümitsizliðe kapýlmamanýzý
söylüyorum. Buraya gelirken yanýnýzda
getirdiðiniz o ýþýðý ortaya çýkarýn, dimdik
ayakta durun ve korkuyu defedin. "Bu fazla
basit Kryon" diyebilirsiniz. Ben de
"Gerçekten mi?" derim. Bu gezegenin bu
önemli köþeyi nasýl döndüðünü sanýyorsunuz sevgili ýþýk iþçileri? Yaþlý ruh, sahip
olduðun ýþýðýn çok boyutlu bir güç
olduðunu anlayamýyor musun? Bu doðrusal
bir güç deðildir. Burada önemli olan miktar
deðildir. Burada önemli olan niyet ve ne
kadar gerçeðe uygun olduðudur. Bunun
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anlamý azla çok fazla iþ baþarýlabileceðidir
ve yaþlý ruhlar bu bölümde çok güçlüdürler.
Bununla celseyi kapatýyorum. 20 yýldan
daha uzun bir süre önce partnerimle birlikte
aynen buna benzeyen bir sandalyede oturuyordum. Partnerim ilk kez bir izleyici
kitlesi önünde aðzýný açmak üzereydi.
Partnerimin telaffuz ettiði ilk metafor
"Karanlýðýn Odasý" idi. Onu þimdi yeniden
anlatacaðým çünkü þimdi onu yeniden duymaya her zamankinden çok ihtiyacýnýz var.
Karanlýkla ýþýðýn dinamikleri miktar ile
ilgili ve baðlantýlý deðildir.
Karanlýðýn Odasý
Gözün gözü görmediði bir ortamda
karanlýk bir odadasýnýz ve bu odada pek çok
insan var. Etraf o kadar karanlýk ki, hiç
kimse diðerini görmüyor ve hareket ettikçe
birbirine çarpýyor. Yanýnýzda kimin
olduðunu görememek, onun kimi temsil
ettiðini, ne kadar büyük veya küçük
olduðunu, cinsiyetini yani baþka bir ifade
ile onlar hakkýnda hiçbir þey bilmemek
korkutucu bir duygu. Kendinizi tecrit
edilmiþ gibi hissediyorsunuz.
Elini tutarak komþunuzdan güç almaya
çalýþýyorsunuz. Elinizi tutmak isteyen
baþkalarýnýn da olduðunun farkýna varýyorsunuz ve elele tutuþtuðunuz sürece kendinizi güvende hissediyorsunuz. Ama oda çok
karanlýk! Sakýn diðerleri ile çarpýþmayasýnýz çünkü onlarýn kim olduklarýný ve
ne istediklerini bilmiyorsunuz. Sadece elini
tuttuklarýnýza güvenebilirsiniz. Diðerleri ise
sizin kaynaklarýnýzýn peþindeler. Belki de
en iyisi biraraya gelip mümkünse size ait
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olan küçük bir kent kurmak ve sonra da
"diðerlerinin" size ulaþmalarýný engellemek
için etrafýný duvarlarla çevirmek olacaktýr.
Hiçbir þey göremiyorsunuz çünkü etraf
zifiri karanlýk. Diðerlerinin silâhlarý olabilir
ve onlar sizin peþinizde olabilirler. Hiçbir
þey bilmiyorsunuz. Hiçbir þeyi ve hiç kimseyi göremiyorsunuz.
Yüzlerce yýl, hattâ binlerce yýl boyunca
bu mesel gezegenin bilincini temsil etti.
Ayýrdýnýz, biraraya getirdiniz ve savundunuz. Gerçekten de karanlýk içinde olan
diðerleri ise güçlerinin yettiði tüm ülkeleri
fethettiler.
Bu sýrada bu karanlýk odada bir ýþýk
iþçisi, bir yaþlý ruh ortaya çýkýyor. Bu kiþi
bir kibrit yakýyor. Tabii ki bir kibrit pek
fazla ýþýk yaratmaz ama eðer zifiri karanlýk
bir odadaysanýz, küçük bir ýþýk bile büyük
iþler yapabilir. Birdenbire odada büyük bir
deðiþim gerçekleþiyor. Oda þimdi gerçi
ýþýða boðulmuþ deðildir ama hafif de olsa
etrafýnýzý görmeye baþlarsýnýz. Ýlk kez
komþularýnýzý görebilirsiniz. Onlarýn da
ayný sizin gibi, yani korku içinde olduklarýný görürsünüz. Kýsa süre sonra insanlar
duvarlarý indirmeye baþlarlar, çemberi
kýrarlar ve sadece aileleri ile elele tutuþmaktan vazgeçerler. Bunun yerine tutacak
baþka eller ve aynen kendileri gibi olan
baþka çemberler bulurlar.
Birçoðu ýþýðýn nereden geldiðini bilmek
istemektedir. Kibriti yakanýn ismini bile
bilmezler, öyle deðil mi? Kibriti yakan
kiþinin bir doktrini var mýydý? Hayýr!
Kibriti yakan kiþinin diðerlerinin katýlabileceði veya destekleyebileceði bir örgütü var
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mý? Hayýr! Peki, kibriti yakan kiþinin nesi
var? Iþýðý var. Birçoklarý daha fazla ýþýk
ister. Kibriti yakan kiþiye bakarlar ve
"Senin kibritinin ateþini paylaþabilir
miyiz?" diye sorarlar. Cevap "evet" olur ve
aniden daha çok ýþýk ortaya çýkar. Baþkalarý
da kendi kibritlerini yakarlar ve aydýnlýða
katkýda bulunurlar. Yakýlan her bir kibritle
aydýnlýk artar ve herkes birbirini daha iyi
görmeye baþlar. Aydýnlýk sayesinde korkmak için bir neden kalmaz. Karanlýk gitmiþtir.
Ýþte bu gezegen üzerinde yavaþça artmakta olan ýþýk bilinci metaforudur. Bu öyküyü
size 20 yýl önce anlatmýþtýk. O zaman bu
öyküyü anlattýk çünkü o zamandan
bugünün potansiyelini ve sizin karanlýkla
yapacaðýnýz savaþý biliyorduk.
Tüm olanlara verdiðiniz tepki ile ve
korkuya kapýlmayarak ýþýðýnýzý yayýn.
Böylece tüm dünya daha aydýnlýk olacaktýr.
Ne karanlýk, ne salgýn hastalýk, ne de baþka
herhangi bir karanlýk þey sizin ýþýðýnýza
önünde tutunamaz. Ýþte bu sizin beklemekte
olduðunuz zamanýn gerçeðidir. Sizin bu
konsepti yanýnýzda eve götürmenizi istiyorum. Bu çok anlamlý ve derin deðil mi?
Sizin bunun gelmekte olduðunu söylemiþtim ve iþte artýk geldi. Onunla baþa çýkmayý
öðrenin sevgili varlýklar. Size bunu nasýl
yapacaðýnýzý söyledim. Savaþý kazanýyorsunuz. Gerçeðiniz için haberleri izlemeyin
çünkü o zaman korkuya kapýlabilirsiniz.
Sonuç itibarýyla o programlarý yapanlarýn
iþi budur. Bunu anlayýn ve bu deðiþim
döneminde akýllý olun.
Ve öyledir.
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