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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Kendimizden en memnun olduðumuz zamanlarda, yaptýklarýmýzdan emin ve içimizin en rahat olduðu olaylarda üstümüze bir
saflýk, bir çocuksuluk, garip bir güven hissi gelir. Sanki sadece biz
kendimiz deðil, düzen ve evren de bizden memnundur. Bu kötü bir
þey deðildir elbette. Ama bilelim ki, öyle iyi hissettiðimiz nadir
zamanlarda dikkatimiz ve duyarlýlýðýmýz en üst seviyede olmalýdýr.
O rehavet içindeyken, insan olduðumuz göz önünde bulundurulacak olursa, gaflet içinde olmamýz su gibi kolaydýr. Neyin gafletidir
bu? Memnuniyetimizin parlaklýlýðý ardýnda görünmeyen, belki
varlýðýný bile unuttuðumuz, hiç gündemimize almadýðýmýz en
önemli sorumluluðumuz ne ise onu gözardý etmek, gözardý
ettiðimizi asla kabullenmeden, öyle gibi görünmesinin sebeplerini
bir bir sýralamak gafletidir bu. Akýl bu konuda bize epey arka
çýkar, mantýklý nedenleri birbiri ardýna düzenle sýralar. Hattâ
benzer kiþiler birbirlerine teselli bile verirler. Ama içerde bir
yerde “Hayýr, olmuyor” diyen bir fýsýltý, ona kulak kabartýkça ayný
kararlýlýkla ses verir. Nedir bu sorumluluk? Ýþte bu ve bu gibi
sorularýn cevaplarý için kendini tanýma ve iç yolculuk önemlidir.
Bu gibi sorular öyle insanlarýn dertleridir. Hayata bu sefer
geliþinin nedenini bulmak, ondan razý olmak ve o hedefe uygun bir
yaþama biçimi seçmek sorumluluðudur bu. Bu hayýr yolcusunun
varacaðý en sevindirici aþamalardan birisidir aslýnda. Bu bakýþ ve
deðer algýsýyla diðer tüm detaylarý, dünyanýn ve dünya düzeninin
önemli ve vazgeçilmez diye empoze ettikleri tüm unsurlarý olsa da
olur, olmasa da olur diye görecektir artýk o. Hayatýný güvenle,
korkusuzca düzenleyecektir. Böyle yapamýyorsak, yapmayý gerekli
görmüyorsak gaflet içinde olmamýz kaçýnýlmazdýr. Ýstediðimiz
kadar akýllý, istediðimiz kadar eðitimli olalým, baþarýlar baþarýlarý
takip etsin, dünyevi zenginlik, çocuklar, torunlar v.s. kuytulara
itilmiþ, asýl yapmamýz gereken sorumluluðumuzu bulup ona yeteri
kadar dikkati ve önemi veremiyorsak yaþamýmýzýn gayesine ve
yapmak için söz verdiklerimize ulaþamýyoruz demektir.

En Derin Sevgilerimizle
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Her yerde çok ince bir
tertiple ve akýl almaz
büyük bilgilerle
kurulmuþ ve iþlemekte
devam eden bir büyük
düzen var. En küçük
bir zerreden, devasa
büyüklükteki nebülözlere
kadar ve onlarýn da
ötesinde uzanýp giden
görünen ve görünmeyen
âlemler içinde þaþmadan
yürüyen o ilâhi düzenin
ve onun Yüce
Kurucusunun karþýsýnda
hayranlýkla, huþu ile ve
küçüklüðümüzü bilerek
saygý ile eðilmemek elde
deðil.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Görmediðimiz Þeye
Nasýl Ýnanacaðýz?
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ÖÐRENME VE
ÝNANMA VASITALARI
Altý aylýk bir bebeðin
çevresini tanýmasý henüz
tam geliþmemiþ duyu
organlarýnýn biri veya
ikisiyle olur. Bir bebek,
eline aldýðý bir cismin
yemeye elveriþli olup
olmadýðýný anlamak ister
ilk kez. Onun için o cismi
aðzýna götürür, dudaklarýyla ve diþleriyle yoklar,
anlamaya çalýþýr. Çünkü
bebekte en geliþmiþ yer
dudaklardaki duyu cisimcikleridir. Bir þeyi henüz
bakarak anlayacak
kudrette olmadýðý için
eline alýp baktýðýný ve
bakarak tetkik ettiðini pek
görmeyiz, bebeðin.
Yaþ ilerleyince, çocuk
büyüdükçe diðer duyu
organlarýný da kullanmaya
baþlar. Ve çevresindeki
þeyleri hem görerek,
iþiterek, tadarak, koklayarak ve hem de dokunarak anlamaya çalýþýr.
Yaþ daha da ilerleyince
insan yalnýz beþ duyu
organý kanalýndan aldýklarýyla yetinmeyerek, o
güne dek edindiði bilgilerin ýþýðýnda bir düþünce
ve tahayyül faaliyetine
dalar. Düþünce tahayyül,
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þahsa yeni bilgileri
kazandýrýr. Öyleyse, beþ
duyu organýndan baþka,
bizim bir bilgi edinme
yeteneðimiz daha vardýr
ki, o da düþünce ve
tahayyüllerdir.
Bir üçüncü bilgi edinme
kanalý da vardýr ki, o da
ilhamlar ve bilmediðimiz
bir üst kaynaktan bildirilmeler tarzýnda olur. Bunun
üzerinde sonra duralým.
Þimdi, beþ duyu organýmýzla ve düþüncelerimizi
iþleterek bir insaný tetkik
edelim. O zaman görürüz
ki, insanýn bir fizik bedeni
ve onun çeþitli iþleyiþleri
vardýr. Onun þeklini, ve
yapýsýný bize anatomi bilimi, iþleyiþini de fizyoloji
bilimi bildirmektedir. Bu
bilimler, elbette yalnýz beþ
duyu organýyla yetinmezler, bir takým âletler ve
aracýlar vasýtasýyla bedenimiz hakkýnda bilgi toplarlar. Örneðin, mikroskop
vasýtasýyla hücrelerin
yapýsýný tetkik eder. Çeþitli
kimyasal maddelerle
bedenin iþleyiþini kontrol
eder. Vücuttan, özellikle
kalpten ve beyinden
yayýlan elektrik akýmlarýyla kalbin ve beynin iþleyiþini inceler ve ondaki
bozukluklarýn nerede ve

ne þekilde olduðunu tespit
eder.
Bütün bu araþtýrmalarla
beden hakkýnda edindiðimiz bilgiler yine maddî
alanda kalmaktadýr. Bir de
bunlarýn dýþýnda bazý ruhî
tezahürlerimiz vardýr ki,
onlarýn maddî olarak tespiti mümkün deðildir.
Örneðin istekler, heyecanlar veya sevgi. Bunlarýn
þeklinden, aðýrlýðýndan,
dozajýndan söz edemeyiz.
Ve bunlarý ne elektrik
akýmlarýyla, ne fizyolojik
araþtýrmalarla tespit edemeyiz. Bunlar için
psikolojik bazý araþtýrma
metotlarý vardýr ki, onlarla
sevginin azlýðýndan, ya da
çokluðundan, heyecanýn
fazlalýðýndan söz edebiliriz. Fakat bunlar genellikle
ruhi görüntüler olarak
önümüze çýkmaktadýr.
RUHUMUZUN
VARLIÐI
Bundan daha derin bir
araþtýrma da, bu ruhî tezahürlerin beyinden mi,
husule geldiði, yoksa
beynin bir ara istasyon
mu, olduðu hususudur.
Bugünkü materyalist bilim
diyor ki, bunlar beynin
çalýþma ürünleridir. Eðer
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böyleyse izah edilemeyen
birçok olay önümüze seriliveriyor. Örneðin, gelecekte olacak bir olayý bize
açýkça bildiren haberci
rüyalar hangi beyin
faaliyetinin neticesidir?
Telepati, klervoyans
dediðimiz uzaktaki bir
þeyi hissetmek veya
görmek olaylarýný hangi
beyin faaliyetiyle izah
edebiliriz? Sonra, insan
bünyesinde çok büyük ve
birbiri içine girmiþ fizyolojik olaylar karýþýk bir
fabrikanýn iþleyiþi gibi her
gün iþleyip durmaktadýr.
Eðer bunlar, yalnýz beyin
faaliyetiyle gerçekleþen
þeylerse geri zekâlý ve bir
kelimeyi söylemekten âciz
bir zavallý idio'nun beyni
bu kadar karýþýk iþleyen
bir fabrikayý nasýl idare
etmektedir. Ayni fabrika,
yeni doðmuþ bir çocuðun
bedeninde de, gayet
düzenli bir þekilde iþlemektedir. Hattâ bir kedinin
ve köpeðin bedeninde de,
o çok karýþýk ve girift fabrika faaliyettedir. Bu iþleyiþleri, onlarýn geliþmemiþ
beyinlerinin düzenli bir
þekilde yürüttüðünü ve
çevirdiðini iddia etmek
biraz cüretkârlýk olur.
Burada, beyinden daha
üstün, daha kudretli bir

idareciyi düþünmek zorundayýz. Ýþte o idareciye
RUH diyoruz. Öyleyse
Ruh nedir? Ruh hakkýnda
yapýlan tetkiklerden
edindiðimiz bazý bilgiler
var. O bilgilere göre ruhta
þuur ve idrak, mantýk
denilen bir kabiliyet var.
Bu, maddede yok. Yine
maddeden ayrý ve üstün
olarak bir tesir edebilme,
bir iþ ve hareket yapabilme yeteneði var.
Üçüncü özelliði de dýþardan baþka bir itici kuvvet
olmadan kendiliðinden
hareket edebilme gücü var.
Bu kendiliðindenlik
(Spontanite veya bizatihilik) özelliði sayesinde ruh;
isteklerine, bilgi ve
görgüsüne uygun birtakým
þuurlu hareketler yapar,
kendisine tanýnmýþ bir hürriyet içinde serbest iradesiyle bazý olaylarý baþlatýr,
bazýlarýný neticelendirir.
Þu özellikleri beyinde
görmüyoruz: Meselâ, âni
bir korku þokuyla ölüvermiþ bir kiþinin beyninde,
kalbinde ve diðer organlarýnda belirli bir bozukluk
yoktur. Ama onun beyni
düþünememekte; kalbi
çalýþamamakta veya
beyinden birtakým sinirsel
uyarýlar gelerek organlara

herhangi bir hareket yaptýramamaktadýr. Düþünceyi
ve anlamayý kolaylaþtýrmak için þöyle bir örnek
verebiliriz: Bir þehrin
elektrik þebekesi vardýr.
Buna baðlý radyolar, deðiþik makineler, yüzlerce
ampuller ve elektrikle
iþleyen buzdolabý, çamaþýr
makinesi vb. gibi birçok
makineler vardýr. Þehir
cereyaný gelip dururken,
onlarýn hepsi çalýþmaktadýr. Ama cereyan kesiliverince hiçbirinde en küçük
bir hareket veya iþleyiþ
göremeyiz. Bedeni karýþýk
ve girift bir makineye benzetirsek elektrik cereyanýný
da ruhtan gelen tesirlere
benzetebiliriz. O tesirler
kesildiði anda beden hareketten ve canlý görünüþünden yoksun kalýr. Ruhtan
gelen tesirler yalnýz bedeni
çalýþtýrmakla kalmaz, o
bedene þahsiyetini, karakterini ve diðer insanlardan
farklý duygu, düþünce ve
isteklerini verir.
Ruhumuzun varlýðýný ve
kudretlerini kabul edince
haberci rüyalarý, telepatiyi,
hipnotizmada olan þeyleri,
ruhî þifalarý ve daha birçok
ruhsal olayý açýklamak
imkân dâhiline girer.
Çünkü beyin dýþýnda alýcý
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kudreti olan bir üst varlýðý
kabul etmiþ oluyoruz. Gerçekten beynimizin çevreden haberdar olmasý, duyu
organlarý kanalýyla alýnan
tesirlerin, sinirler yoluyla
beyne iletilmesiyle oluyor.
Örneðin, görme iþinde göz
dibinde teþekkül eden ters
görüntü, sinirler kanalýyla
çeþitli deðiþimlere
uðratýlarak beyindeki
görme merkezine iletilir
ve dýþarýda gördüðümüz
nesnenin görüntüsü
beyinde belirir. O beliren
görüntünün ne olduðunu
ise daha önceden edinilmiþ
bilgilerle kýyaslamalar
yaparak anlarýz. Fakat bu
anlama iþi de yine yalnýz
beyne ait bir faaliyet
deðildir. Ýdrak iþi aslýnda
ruhta tamamlanýr. Fakat
telepatide veya klervoyansta olan þey, þu normal
görme olayýnýn tamamen
tersidir. Yani o ruhsal
görmede (klervoyans) göz,
hiçbir iþ görmemekte; gözden beyne giden sinirlerin
herhangi bir rolü olmamaktadýr. Uzaktan alýnan
ruhsal tesirlerle önce o
cisim veya olay ruh
tarafýndan alýnýp idrak
edilmekte, sonra o idrak
edilen þey beyne
bildirilmektedir. Ve o
zaman beynimiz o þeyi
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yine görmektedir.
Ruhumuz uzaktaki bir
olayý nasýl görebilmekte
ve ondan ruhsal tesirleri
nasýl alabilmektedir? Bu,
ayrý ve upuzun bir
konudur. Yalnýz þöyle bir
benzetme yapabiliriz:
Nasýl radar uzaktaki bir
cismi, ona gönderdiði dalgalarýn o cisme çarpýp geri
dönmesiyle görürse, ruh
da ayni þekilde gönderdiði
ruhsal tesirlerin geri dönmesiyle görür, duyar ve
idrak eder.
RUHUMUZUN
ÖLMEZLÝÐÝ
Ýnsan bedenini bir otomobile benzetirsek, onun
direksiyon, vites, debriyaj
ve fren teþkilâtý beyine
karþýt olur. Yani, bu tertibatla otomobil (ayný
beynin aracýlýðý gibi) sevk
ve idare edilir. Fakat
debriyaj, vites, direksiyon
ve fren tertibatý ile bir
otomobil, onu kullanacak
þoför olmadan kendi
kendine yürümez, maksatlý
olarak bir yere gitmez, bir
yerde durmaz, ya da bir iþi
göremez. Ona bütün bu
maksatlý, bilinçli iþleri
yaptýrtacak olan þuur
sahibi þofördür. Þoför,
bütün o mekanizmalarý

kullanarak otomobile
hâkim olur ve onu yürütür.
Ama þoförün otomobili
yürütebilmesi için de otomobilin bütün kýsýmlarýnýn
saðlam olmasý, verilen
komutlara iyi bir þekilde
uyabilmesi gerekir.
Yine benzetmeyle
düþüncemize devam edersek otomobilin bir
yerindeki bozukluðu þoför
gidermeye çalýþýr, gideremezse otomobili yürütemez. Mesela aküden
cereyan getiren kabloda
kopukluk varsa, marþ ve
ateþlemeyi yapamaz.
Þayet, o bozukluðu onarabiliyorsa arabayý tekrar
yürütebilir. Eðer bozukluk
tamir kabul etmez bir
duruma gelmiþse arabayý
yürütemez. Araba
yürümüyor diye þoför de,
onun içinde oturup
bekleyecek deðil. Aklý
baþýnda bir þoförün
yapacaðý iþ, bu arabada
artýk iþ yok, diyerek onu
terk etmek ve yürüyerek
ya da bir baþka otomobille
gideceði yere gitmektir.
Ýþte, beyni iþleterek ve
kullanarak bedene hükmeden ruhumuz da ayný bir
þoför gibi davranýr.
Bedendeki bozukluðu
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kendi ruhi kudretleriyle
veya tamircilerin (yardýmcý ruhlar) veya doktorlarýn
yardýmlarýyla onarmaya
çalýþýr. Fakat onarýlmaz bir
bozukluða uðramýþsa
yapacaðý, o bedeni terk
etmektir. Ruh, bedeni terk
ettiði anda da bedende
hiçbir canlýlýk kalmaz ve
"ölüm" dediðimiz olay
meydana gelmiþ olur.
Buradan anladýðýmýz þudur
ki, beden iþ yapamaz hâle
gelince yani ölünce ruhun
da ölmesi gerekmiyor. O,
týpký bir þoför gibi kendi
hayatýna baþka þartlarda
devam ediyor. Bunun
böyle olduðunu gösteren
birçok deliller vardýr. En
çok görünen örnek ölmüþ
bir yakýnýmýzýn rüyamýza
girerek bize kendi hayatý
hakkýnda bilgiler vermesi,
ya da bizim yaþayýþýmýzda
bize yol gösteren
uyarmalarda bulunmasýdýr.
Bir tanýdýðým haným
vardý. Her hangi bir zor
durumla karþýlaþýnca gece
rüyasýnda ölmüþ olan
annesini görür, ondan bazý
ikaz ve yardýmlar alýrdý.
"Kýzým, þu iþe teþebbüs
etme!.." ya da "Þu adamla
ahbaplýðý ilerletme!" veya
"Þu insan hayýrlýdýr.
Onunla dost olabilirsin!"

gibi. Ve bu uyarmalarýn
hepsi de doðru çýkar, o,
bazý yanlýþ iþ yapmalardan
böylece korunmuþ olurdu.
Bunun gibi, sýk olmamakla beraber buna benzer
rüyalarý gören pek çok kiþi
vardýr. Bunlar ölmüþ
yakýnlarýnýn yardýmlarýný
alarak birtakým tehlikelerden korunmuþlardýr. Bazý
buluþlarda veya büyük
bestekârlarýn bazý
bestelerinde bilinmeyen
bir yerden gelen ilhamlarýn, yani bildirmelerin
rolü büyüktür.
RUHLARLA
KONUÞMA
Ruhumuzun ölümden
sonra yaþamakta devam
ettiðinin en açýk delili
þüphesiz ruhlarla konuþma
celselerinden elde edilir.
Bunun binlerce örneði ve
deneyi vardýr ve her gün
dünyanýn birçok yerinde
binlerce ruh celsesi yapýlýp
durmaktadýr. Bizzat bizim
yaptýðýmýz celselerde
almakta olduðumuz delilleri sonraya býrakarak
kendiliðinden olan bir ruhî
irtibattan söz etmek istiyorum. Duke üniversitesi
parapsikoloji kürsüsü profesörlerinden Dr. Louisa
Rhyne yaptýðý bir incele-

menin sonucunu þöylece
ortaya koymuþtur: Ana
Okuluna devam eden 4
yaþýndaki bir erkek çocuk,
bir gün stenografi ile bir
þeyler karalamýþ. Bunu
gören okul öðretmeni
bunun eski tip bir
stenografi olduðunu fark
edip o iþin ehline çözdürmüþ. O zaman bunun iki
hafta önce ölen babasýndan gelen bir mesaj
olduðu anlaþýlmýþtýr.
Ölmüþ adam, bu mesajýnda ailesince katiyen bilinmeyen, gizli bir kasadaki
mühim senet ve evraklardan bahsediyor. Verilen
tarife uyularak þahitler
önünde o gizli kasa açýlýyor içinden sözü edilen
senet, bono ve evraklarýn
çýktýðý hayretler içinde
görülüyor. Bu vakadan bir
profesörün üniversite
kürsüsünde ortaya koyduðu bir delil olduðu için
bahsettik. Ve profesör bu
vakayý ölüm ötesi hayatýn
varlýðýna delil olarak
göstermiþtir.
Bizim yaptýðýmýz
yüzlerce ruhî celsede
aldýðýmýz pek çok deliller
bizi ruhlarýn ölmezliðine
ve onlarla medyumlar aracýlýðý ile görüþülebildiðine
açýkça inandýrmýþtýr.
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ÝLÂHÝ DÜZENÝN
VARLIÐI
Olaylarýn incelenmesi ve
elde edilen sonuçlarýn düþünce ve tahayyül melekeleriyle geniþletilmesi bizi
âlemlerde büyük bir düzenin varlýðý sonucuna götürüyor. Dünyanýn düzenle
hareket ediþi, yörüngesinin
belli eliptik þekli, her
senenin belli bir gününde,
o yörüngenin her zaman
ayný noktasýnda bulunuþu,
Güneþin, yýldýzlarýn,
galaksilerin akýl almaz
büyük bir düzenle iþleyiþi,
bizi bunlarý kuran, iþleten
ve büyük bir düzenle idare
eden çok Yüce bir zekânýn
varlýðý neticesine götürüyor. Âlemlerde þaþmaz bir
düzen var. Ýnsanlar doðuyor, belirli bir ölçüye
kadar büyüyor, hiçbir
zaman üç metre veya beþ
metre boyunda olamýyor,
acý tatlý tecrübelerden
geçiyor, birçok bilgi ve
tecrübeler ediniyor, olgunlaþýyor sonra ölüyor.
Kimse bu kanunun dýþýna
çýkmak, örneðin dünyada
ebediyen yaþamak
yeteneðine sahip olamaz.
Kudretlerimizi aþan bir
büyük düzen var ki, biz
istesek de, istemesek de
ona uymak zorundayýz. En
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küçük atomun içinde, ya
da küçücük bir hücrenin
ondan daha küçük çekirdeðinin içinde bulunan
düzen ayný þekilde bizim
irademizi ve bizim bilgilerimizi çok aþan bir yüceliktedir. Her yerde çok
ince bir tertiple ve akýl
almaz büyük bilgilerle
kurulmuþ ve iþlemekte
devam eden bir büyük
düzen var. En küçük bir
zerreden, devasa büyüklükteki nebülözlere kadar
ve onlarýn da ötesinde
uzanýp giden görünen ve
görünmeyen âlemler
içinde þaþmadan yürüyen
o ilâhi düzenin ve onun
Yüce Kurucusunun
karþýsýnda hayranlýkla,
huþu ile ve küçüklüðümüzü bilerek saygý ile
eðilmemek elde deðil.
Olaylarýn þöylece bir
tetkiki bizi görünmeyen
âlemlerin kapýsýndan içeri
soktu da önce dünyamýzda
ve bedenimizin içinde
olup duran þaþýrtýcý olaylarý görüp yakalayýverdik.
Oradan daha derinlere
giderek kâinata uzandýk ve
atomun derinliklerinde
seyahatler ettik. Daha
sonra ruhumuzun derinliðine indik. Ruhumuzu
tanýdýk, onun ölümsüz-

lüðünü öðrendik, ruhlarla
konuþulduðunun delillerini
elde ettik ve en sonunda
da düþüncelerimiz bizi
ilâhi düzene, Yaradan'ýn
huzuruna kadar getirdi.
Bütün þu düþüncelerin
bize gösterdiði bir büyük
gerçek de aklýmýzýn ne
büyük nimet olduðudur.
Aklýmýz sayesinde gerçekleri bulup görebiliyor, yeni
bilgilerle aklýmýzý
geliþtirebiliyor ve geliþmiþ
aklýmýzla bilinmeyen
sihirli âlemlere doðru el
uzatabiliyoruz. Allahýn
insanlara verdiði yaþama
imkâný bir büyük nimetse,
akýl ve öðrenerek yücelme
yeteneði, ondan daha da
büyük bir nimettir.
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 15

“Firavuna Gidin,
Emrimi Ýletin!..”
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

YARADAN KONUÞUYOR
Rabbi tarafýndan Ýsrail adýyla onurlandýrýlmýþ peygamber Yakub'un, yine kendisi gibi peygamberlikle görevlendirilmiþ oðlu Yusuf Mýsýr'da, kraldan sonra en büyük yönetici olmuþtu. Çevredeki
ülkeler kýtlýk içinde açlýða mahkûm
yaþarken, Hz. Yusuf son derece uzak
görüþlü ve basiretli yönetimle felâketi
kazasýz belâsýz atlatmýþ, halk içinde
büyük saygý ve beðeni kazanmýþtý.
Filistin'de açlýk içinde bunalan ailesi ve
yakýnlarýný da Mýsýra yerleþtirmiþ, yerlilerden atalarýnýn dini olan müslümanlýða
kazandýrdýðý kiþilerle, Ýsrailoðullarýný
saðlam bir zemine oturtmuþtu.
Aradan geçen pek çok yüzyýldan sonra
Hz. Yusuf unutulmuþ, nüfuslarý gittikçe
artan Ýsrailoðullarý itibarlarýný çoktan
kaybetmiþ, hattâ esaret içinde yaþamaya
mahkûm olmuþlardý. Dahasý, ilerisi için
potansiyel bir tehlike diye görüldüklerinden, gaddar Firavunun emriyle

erkek bebeklerinin öldürülmesi bile gündeme gelmiþti.
Zamanýmýzdan 3250 yýl önce Ýsrailoðullarýnýn pek çoðu inancýný kaybedip,
yerliler gibi sahte tanrýlara tapar durumdayken; Musa, hâlâ atalarýnýn gerçek
dinine baðlý bir ailenin çocuðu olarak
iþte bu zorlu ortamda dünyaya gelmiþti.
Çok þükür ki, annesinin Rabbinden
aldýðý vahiyle Nil nehrine býrakýlarak
ölümden kurtulmuþ, Firavun sarayýna
alýnýp üstelik annesi tarafýndan emzirilerek sarayda prens olarak büyütülüp
yetiþtirilmiþti.
Geçen sayýmýzda onun gençlik çaðýný
yaþarken, bir Mýsýr yerlisi tarafýndan hýrpalanan ýrkdaþýný korumak için attýðý bir
yumrukla adamý öldürüp katil olduðunu,
canýný kurtarmak için Medyen'e kaçtýðýný
ve iyice yaþlanmýþ peygamber Þuayb'ýn
damadý olarak ona 10 yýl hizmet ettiðini
uzunca anlatmýþtým. Geçen bunca yýldan
sonra artýk olanlar unutulmuþtur her-
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halde dierek Musa, kayýnpederinin izniyle ailesini
yanýna alarak Mýsýr'a
doðru yola koyulmuþtu
Devrinin en büyük devletlerinden bürokrasinin, ülke
yönetiminin iyice kökleþtiði Mýsýr'da Firavun'un
sarayýnda idare sanatýnýn
inceliklerini ve peygamber
Þuayb'ýn yanýnda ilâhi bilgilerin en hasýný öðrenen
bu olgun yaþa eriþmiþ kiþi,
dümdüz bir hayat mý
yaþayacaktý bundan sonra?.. Gökler âleminde hiç israfa yer var mý?!.. Bütün bu
olanlar bir hazýrlýktý sadece. Ýlâhi
düzenin yüce planlarýyla böyle emsalsiz
bir eðitime sokulmuþ Musa için, büyük
görev asýl þimdi baþlýyordu.
Benzerleri Tevrat'ta da var ama, sonrasýnda neler olduðunu öðrenmek için,
ezberlene ezberlene zamanýmýza dosdoðru gelmiþ Kuran'a daha çok baþvuracaðým. Pek çok surede, herbirinde ayrý
detaylar verile verile Musa'dan o kadar
çok söz edilir ki!..
Ailesiyle birlikte Mýsýr'a doðru Sina
çölünde ilerlerken yolunu þaþýran, bir de
þiddetli soðukta ve zifiri karanlýkta ýsýnacak bir þey bulamayan Musa, farkýnda
olmasa da aslýnda Mýsýr'dan önce
peygamberliðe doðru yol alýyordu...
Þimdi Kasas, Neml, Tâhâ, Meryem,
Nâziyat surelerinden alýntýlar yaparak,
doðrudan doðruya Rabbinin sesini
duyarak onun nasýl görevlendirildiðini
birlikte izleyelim:
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** Musa süreyi bitirip ailesiyle yola
çýkýnca, Tûr tarafýnda bir ateþ farketti.
Ailesine dedi ki: "Bekleyin bir ateþ farkettim. Olabilir ki ondan size bir kor
parçasý getiririm ya da ateþin yanýnda
bir yol gösteren bulurum." Musa ateþe
doðru koþtu, ulaþtý. Vadinin saðýndaki
ateþ tarafýndan bir ses iþitti. Durdu, dinledi: "Ey Musa! Þüphesiz ben âlemlerin
Rabbi olan Allahým!.. Pabuçlarýný çýkar
çünkü sen kutsal bir vadi olan
Tûva'dasýn. Ve ben seni seçtim. O halde
artýk sana vahyedilecek olanlarý dinle.
Hiç kuþkulanma ki ben Allahým. Ýlâh
yoktur benden baþka o halde bana ibadet
et. Namazýný beni hatýrlayýp anmak için
yerine getir."
Hz. Musa, Þuayb peygamberin
yanýbaþýnda yýllar boyunca eðitilmiþ
olmasýna raðmen sadece ýsýnmak için
peþine düþtüðü ateþin yanýnda doðrudan
Âlemlerin Rabbinin sesini duyacaðýný
hiç mi hiç aklýndan geçirmiþ deðildi.
Nasýl geçirsin? Çünkü resûllerin ancak
çok azýyla gerçekleþen bir söyleþi türüy-
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dü bu. Ve bundan dolayýdýr ki sonradan
Hz. Musa O'nun sözlerini doðrudan
duyan anlamýna “Kelimullah” diye
adlandýrýlacaktý.
Gerçi bu hep böyle olmayacaktý,
sadece baþlangýç böyleydi. Sonradan
görevi yüce melek Cebrail devralacak,
vahiy mekanizmasýný çalýþtýrarak, Hz.
Musa'ya sadece onun duyacaðý þekilde
içinden seslenecekti. Nitekim yukarýki
âyetlerde: "O halde artýk sana vahyedilecek olanlarý dinle" denilerek kendisine
gelecekte vahiy yöntemiyle bilgi verileceði ifade edilmektedir. Bizim
Celselerimizden aktaracaðým bilgilerde
de bu, doðrulanmaktadýr. Vahiy bir gizli
söyleþidir. Yüz yüze olmasa da
Yaradan'ýn sesini duymasý gizli deðil,
doðal bir söyleþi tarzýdýr. Örneðin
odadan odaya veya telefonla, telsizle
konuþmalarýmýz, hattâ bir topluluðun
medyum kanalýyla aldýðý bilgilerin
vahiyle bir ilgisi yoktur. Hepsi de doðal
söyleþidir.
Peki ama "Kelimullah" olan Hz.
Musa'ya ve pek az resûle "bu doðrudan
sesleniþin ilâhi kurallar içinde bir yeri
var mý acaba?" diye sorabiliriz.
Aþaðýdaki Kuran âyeti, yüz yüze deðil
perde arkasýndan da olsa Yaradan'ýn
doðrudan hitabýnýn mümkün olduðunu
onaylar. Ayrýca vahiy mekanizmasýnýn
yerine göre doðrudan Yaradan'dan veya
araya Cebrail gibi bir melek girerek
uygulanabileceðini de ortaya koyar:
** Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasýndan konuþur.
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Yahut da bir elçi gönderir de kendi
izniyle dilediðini vahyeder. (42/51)
Bizim celselerimizde çok ayrý
bildiðimiz üç peygamberin, yani Hz.
Musa, Hz. Ýsa ve Hz. Muhammedin
vahiy alýþ yöntemlerinden þöyle söz
edilir:
“Hani o üçüne ayný gelen, biliyorsunuz ya, birinde bir alevdi iþareti,
birinde bir güvercin ve birinde hani
sözü geçen o melek!...
Hani o üçünün de birbirine benzer
yönü vardý, bir tek þeyde. Üçü de almak
için tek baþlarýna yol alýrlardý;
sýkýlarak, titreyerek, çýrpýnarak.”
"RABBÝM BU BENÝ AÞAR"
Bu kýsa açýklamalardan sonra þimdi biz
tekrar, alev alev yanan ateþin yanýna, Hz.
Musa'nýn Yaradan'ýn sözüyle peygamber
olarak seçildiði sahneye geri dönelim.
Evet, seçilmiþti ama görevi ne olacaktý?
Ayrýca o, kayýnpederi Þuayb gibi "hatiplerin hatibi" olmak bir yana dilindeki
pelteklikten dolayý düzgün konuþabilen
biri bile deðildi. Bir de Ýsrailoðullarýnýn
pek çoðu, atalarýnýn Allah'ý birleyen
dininden çok uzaklara savrulmuþ; üstelik
özgürlükleri ellerinden alýnmýþ, bireysellikleri kaybolmuþ esaret içinde inleyen,
kaderleri zalim yöneticilerin iki dudaðý
arasýnda olan zavallý insanlardý. Onu
dinleyecek durumda deðillerdi. Hele
kendisini Allah yerine koyan Firavun,
üstelik katillik sabýkasý olan birinin lâfýný
hiç dinler mi? Bütün bunlar yýldýrým

SEVGÝ DÜNYASI

11

hýzýyla zihninden geçiyordu. Bunlarý
cevaplayacak olan da þüphesiz Âlemlerin Rabbi idi. Devamýný bu defa
Tevrat'tan Çýkýþ 3. Bölümden okuyalým:
** Ve Rab dedi: "Gerçekten Mýsýr'da
olan kavminin sýkýntýsýný gördüm.
Angarya memurlarý yüzünden onlarýn
feryadýný iþittim. Onlarý Mýsýr'lýlarýn
elinden kurtarmak ve daha iyi bir diyara
süt ve bal akan bir yere çýkarmak istiyorum. Þimdi gel Ýsrailoðullarý'ný
Mýsýr'dan çýkarmak için seni Firavuna
göndereyim."
Hz. Musa'nýn tüm korktuklarý baþýna
gelmiþti. Yaradan'ýna sadece inleyerek:
"Ben kimim ki Firavuna gideyim ve
Ýsrailoðullarý'ný Mýsýr'dan çýkarayým"
diyebilmiþti. Yaradan'ýn cevabý ise yalnýzca tek bir cümle idi: "Gerçekten ben
seninle olacaðým!.." Ve Musa'ya
kavminin ihtiyarlarýný toplayýp bütün
bunlarý anlatmasýný, Firavuna da onlarla
birlikte gitmesini emrediyordu. Ama Hz.
Musa yine bin bir endiþe içindeydi. Ýster
istemez Rabbine þöyle cevap veriyordu:
"Fakat iþte bana inanmayacaklar ve
sözümü dinlemeyecekler çünkü 'Rab
sana görünmedi' diyecekler."
MUCÝZE,
PEYGAMBERLÝKLE BAÞLIYOR
Bütün peygamberler halkýnýn talebi
üzerine mucize gösterdikleri halde, gönlünün yatýþmasý için Yaradan, peygamberliðinin ilk adýmýnda Hz. Musa'yý
mucizelerle
donatmak
istiyordu.
Kuran'da bunlardan þöyle söz edilir:

** "Nedir o sað elindeki ey Musa?"
Cevap verdi: " O benim âsâmdýr."
Buyurdu: "Yere at onu ey Musa!.." O da
onu attý. Bir de ne görsün bir yýlan olmuþ
koþuyor. Buyurdu: "Al onu, korkma. Biz
onu ilk görünümüne döndüreceðiz. Bir
de elini koynuna sok. Bir baþka mucize
olarak lekesiz, bembeyaz bir halde çýksýn. Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazýlarýný göstereceðiz. Firavuna
git çünkü o azdý. (20/17-24)
** Musa dedi: "Rabbim ben onlardan
birini katlettim. Bu yüzden beni öldürürler diye korkuyorum. Kardeþim Harun
var ya, o benden daha güzel konuþur.
Onu da bana yardýmcý olarak gönder ki,
beni onaylasýn. Beni yalanlamalarýndan
korkuyorum. Allah buyurdu: "Seni
kardeþinle güçlendireceðiz, size bir egemenlik de vereceðiz ki, size ulaþamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelenler
olacaksýnýz" dedi. (28/ 33-35)
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MUSA
SÝHÝRBAZLARLA YARIÞIYOR
Musa'nýn Mýsýr'a gidip Harun ve
Ýsrailoðullarý'nýn ihtiyarlarý ile görüþtükten sonra yaþananlar Kuran'da þöyle
anlatýlýr:
** Hemen Firavuna gidin, þöyle deyin:
"Âlemlerin Rabbinin resûlleriyiz biz.
Ýsrailoðullarýný bizimle birlikte gönder".
Firavun dedi: "Biz seni aramýzda bir
çocuk olarak koruyup beslemedik mi?
Ömrünün nice yýllarýný aramýzda
geçirdin ve sonunda o yaptýðýný da yaptýn. Nankörlerden birisin sen." Musa
dedi: "Onu yaptýðým zaman þaþkýnlardandým. Sizden korkunca aranýzdan
kaçtým, daha sonra Rabbim bana hükmetme gücü baðýþladý ve beni peygamberlerden biri yaptý. O baþýma kaktýðýn
nimet Ýsrailoðullarýný köle yapmana
karþýlýktý." Firavun dedi: "Peki Âlemlerin Rabbi kim?"
Dedi: "Göklerin, yerin ve bunlar
arasýndakilerin Rabbi! Eðer iyice anlayýp inanýyorsanýz." Firavun çevresindekilere dedi: "Duyuyor musunuz?" Musa
dedi: "O hem sizin Rabbinizdir hem de
önceki atalarýnýzýn Rabbidir." Firavun
dedi: "Þu size gönderilmiþ bulunan
resûlünüz gerçekten tam bir deli." Musa
dedi: "Eðer aklýnýzý iþletirseniz o doðunun, batýnýn ve bunlar arasýndakilerinin
de Rabbidir." Firavun dedi: "Benden
baþka ilâh edinirsen yemin olsun seni
zindandakilerden ederim."
Musa dedi: "Ya sana gerçeði gösteren
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bir þey getirmiþsem!" Dedi: "Hadi getir
onu ortaya eðer doðru sözlülerden isen."
O da âsâsýný attý bir de ne görsünler, âsâ
korkunç bir ejderha oluvermiþ. Elini
çýkardý, o da anýnda seyredenlerin
önünde bembeyaz kesildi. Firavun
çevresindeki kodamanlar konseyine
þöyle dedi: "Bu adam gerçekten bilgin
bir sihirbaz. Sihriyle sizi topraðýnýzdan
çýkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?"
Dediler: "Onu kardeþiyle birlikte alýkoy
ve kentlere toplayýcýlar gönder ki, bütün
bilgili sihirbazlarý huzuruna getirsinler."
Nihayet sihirbazlar belirlenen bir günün,
belirlenen bir vaktinde biraraya getirildi. Halka da: "Siz de toplanýr mýsýnýz"
denildi. "Eðer galip gelirlerse biz sihirbazlara uyarýz." Sihirbazlar geldiklerinde: "Eðer biz galip gelirsek bize
ödül var deðil mi?" "Evet" dedi. "Siz o
zaman benim yakýnlarýmdan olacaksýnýz." Musa onlara dedi ki:
"Atacaðýnýz þeyi atýn." Bunun üzerine
onlar iplerini ve deðneklerini attýlar ve
dediler: "Firavunun onur ve yüceliði
aþkýna biz, evet biz galip geleceðiz."
Musa da âsâsýný attý bir de ne görsünler,
o onlarýn hüner olarak ortaya getirdikleri þeyleri yalayýp yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye
kapandýlar. Dediler: "Ýnandýk Âlemlerin
Rabbine, Musa'nýn ve Harun'un
Rabbine." Firavun haykýrdý: "Ben size
izin vermeden ona inandýnýz ha?!
Anlaþýldý o sizin hepinize sihirbazlýðý
öðreten büyüðünüz. Yakýnda bileceksiniz.
Yemin olsun ellerinizi ayaklarýnýzý
çaprazlamasýna keseceðim. Ve sizi toptan asacaðým." Dediler: "Zararý yok, biz
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nasýl olsa Rabbimize
döneceðiz. Ümidimiz
odur ki, Rabbimiz
hatalarýmýzý baðýþlar.
Çünkü biz ilk inananlar olduk." (26/16-51)
SÝHÝRBAZLIK,
BÜYÜ VE
GERÇEK
OLAYLAR
Firavunun sihirbazlarýnýn gösterilerinin gerçekle hiçbir ilgisi olmadýðý
sadece aldatmaca, göz boyama olduðu
Kuran'da þöyle anlatýlýr:
** Ey Musa "ya sen at ya ilk atan biz
olalým" dediler. "Haydi, siz atýn" dedi.
Bir de ne görsün onlarýn ipleri ve
sopalarý yaptýklarý sihirden dolayý
koþuyormuþ gibi. Musa birdenbire içinde
bir korku duydu. "Korkma! Çünkü sen,
evet sen üstün geleceksin" dedik.
"Elindekini býrak, onlarýn yaptýklarýný
yutsun. Onlarýn yaptýklarý sadece sihir
aldatmasýdýr. Sihirbaz her nerede olursa
olsun kurtuluþa eremez." (20/65-68)
Aslýnda sahnelerde yapýlan sihirbazlýk,
yani gözbaðcýlýðý ile hiçbir gerçeði
olmayan ama öyle imiþ gibi görünen
hemen her türlü hüner ortaya konur.
Büyü ise bir sihirbazlýk ve aldatmaca
olmayýp gizli bir ilimdir. Sihirbazlar
Musa'nýn
yaptýðýnýn
gözbaðcýlýðý
olmayýp gerçeðin ta kendisi olduðunu en
iyi anlayacak durumdaydýlar. Bu nedenle
çabucak imana geldiler. Hiçbir þeyden
habersiz halk yýðýnlarý ise, sadece müthiþ

bir gösteri gördüklerini sanýp hiçbir þey
anlamamýþlar, eski bildikleriyle yaþayýp
gitmiþlerdi. Bilenle bilmeyen bir olur
mu? Ayný þey parapsikolojik olaylarý
deðerlendirmede de geçerli. Çünkü bunlar ne sahnedeki sihirbazlýk oyunlarý ne
de büyü gibi bir gizli ilimdir. Herkesin
içinde apaçýk yapýlan denemelerdir.
Örneðin 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
pozitif bilimlerin zirvesindeki Sir
William Crookes gibi bilginler böyle
nice deneyler yapýp sonuçlarýný yayýnladýlar.
Hz. Musa ve Hz. Harun'un Firavunla
çetin savaþý daha yýllarca süreceðinden
bunlarý gelecek sayýmýzda inceleyeceðiz.
Þimdi ise o dönemdeki iki ibretlik olay
üzerinde durmak istiyorum. Her ikisi de
toplumlarýn hayatýnda her zaman için
geçerli. Ýlk olarak yeniliklerin benimsenmesinde gençlerin önemi üzerinde duracaðým. Sonra da Hz. Musa'nýn kavminden yani Ýsrailoðullarý'ndan, hattâ onun
yakýn akrabasý olduðu bile söylenen
süper zengin, ancak çevresine yardýmdan
çok uzak kendi keyfince yaþayan
Karun'dan söz edeceðim. Ýlâhi düzenin,
toplumuna olan borcunu yardýmlarýyla
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ödemesi þartýyla zenginliði lânetlemediðini de böylece daha açýk göreceðiz.
GENÇLER...
GENÇLER...
GENÇLER!..
Kuran'da Hz. Musa'yý incelerken
evvelce dikkatimi çekmeyen sizlerle
paylaþacaðým bir âyet beni çok etkiledi.
Hz. Musa önce kendi kavmini arkasýna
alsýn ki, büyük ejderhayla savaþabilecek
güce biraz olsun ulaþabilsin. Kavminin
orta ve ileri yaþtakileri Firavun
korkusundan tir tir titrerken peygamberin yoluna baþ koyanlar sadece gençler
oluyor. Bir yeniliðin benimsenmesinde,
gençleri arkasýna alamayan hiçbir öðretinin baþarý þansýna asla kavuþamayacaðý
böylece net olarak ortaya konuyor. Ýdeal
sahibi olup kendisini davasýna adamýþ,
yaþlanmýþ ama ihtiyarlamamýþ olanlar
hariç; ileri yaþtaki kiþilerin yeniliklerin
öncüsü olmasýný hayal etmek, gerçekçilikten uzaklaþmak olur. Kuran'daki söz
konusu âyet þöyle:
** Firavun ve kodamanlarýnýn, kendilerine kötülük etmelerinden korktuklarý
için kavmi arasýndan bir gençlik grubu
dýþýnda hiç kimse Musa'ya inanmadý.
Çünkü Firavun, o toprakta gerçekten çok
üstündü ve gerçekten sýnýr tanýmaz
azgýnlardan biriydi. (10/83)
Bu âyeti okuyunca iletiþimci yazar Ali
Saydam'ýn, ortada ne Taksim ne Gezi
olaylarý söz konusu bile deðilken bunlardan 2 yýl önce 2011'de yayýnladýðý
"Vazgeçmek Özgürlüktür" iletiþim
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kitabýndaki Türk gençliðiyle ilgili sözleri
hemen hatýrýma geldi. Olaylara doðru
teþhis koyan ve ileriyi gören bir iletiþimci Ali Saydam'ýn kitabýnýn 224. sayfasýndaki gençlerle ilgili yazýsýný aynen
aktarýyorum:
"Yeni yeni kendi kendine geliyor gençlik... "Neden" diye sormaya baþlýyor yeni
yeni. Hani Ýngilizce alfabede Y harfinin
okunuþuyla "neden" kelimesinin ayný
olmasýndan yola çýkýlarak adlandýrýlmýþ
olan "Y generation" emekleme devresinde... Üzerinden vahþi kapitalizmin
geçtiði helâk olmuþ bunalým kuþaðý, küllerinden yeniden doðmaya çalýþýp "why neden" diyerek yeni bir gelecek
tasarýmýný soyutlamaya çalýþýyor... Þimdi
ya bu gençliði anlamaya çalýþacaksýnýz
ya da bu gençlik sizi önüne katýp götürecek. Bu yeni kuþak gençlik, yakýnda
sinemasýný, edebiyatýný, sanatýný oluþturacak... Baþladý bile. Mizah dünyasýna
bakýn. Beni bile içine almýþ olan twitter'a, Facebook'a gözatýn. Ya anlayýp bir
parçasý olacaksýnýz bu devinimin ya
arkasýndan aval aval bakacaksýnýz...
Atatürk'ün, cumhuriyeti polisimize,
silahlý kuvvetlerimize deðil de neden
gençliðe emanet ettiðini düþünmeye
çalýþýn... Obama'ya seçim zaferini hangi
kuþak gençliðinin sunduðunu araþtýrýn...
Ve bir tek þey yapmayýn: Türk
Gençliðini küçümsemeyin!.."
HARUN OLMAK YERÝNE
KARUN OLMAK
Bütün ihtiþamý ile kavmi olan
Ýsrailoðullarý'nýn
karþýsýna
çýkan,
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þýmardýkça þýmaran Karun'dan ve akýbetinden Kuran'da þöyle söz edilir:
** Þu da bir gerçek ki Karun Musa
kavmindendi. Onlara karþý þýmarýklýk
yaptý. Ona öyle hazineler vermiþtik ki,
anahtarlarýný taþýmak kuvvetli bir ekibi
bile zorluyordu. Kavmi ona þöyle
demiþti: "Þýmarma, çünkü Allah
þýmaranlarý sevmez. Allah'ýn sana
verdikleri içinde ahiret yurdunu ara,
dünyadan da nasibini unutma. Allah
sana nasýl güzel davranýyorsa sen de
(insanlara) güzel davran. Yeryüzünde
fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat
peþinde koþanlarý sevmez." O dedi: "Bu
servet bana bendeki bir ilim sayesinde
verildi." Peki, o bilmedi mi ki Allah,
önceki nesiller içinden ondan kuvvetçe
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daha zorlu, sayýca daha çok olanlarý bile
helâk etmiþtir. (Allah zaten bildiðinden)
günahkârlara suçlarýný sormaz. Karun
süsü püsü içinde toplumunun karþýsýna
çýktý. Þu eðreti dünya hayatýný
amaçlayanlar dediler ki: "Ah, Karun'a
verilenin bir benzeri bize de verilseydi.
Gerçekten o çok nasipli bir adam!.."
Kendilerine bilgi verilmiþ olanlar þöyle
demiþti: "Yazýklar olsun size!. Ýman edip
hayra ve barýþa yönelik iþ yapan kiþi
için, Allah'ýn vereceði karþýlýk daha
üstündür. Ama buna sadece sabredenler
ulaþtýrýlýr." Nihayet Karun'u da sarayýný
da yere geçirdik... (28/76-81)
Son olarak Musa'nýn kavminden hayýrla donanmýþ birinin Karun ile söyleþisini
Bizim Celselerimizden okuyalým:

“Bir vakitte hayýrla, bir vakitte nurla donanmýþlarýn çok olduðu bir yerde,
kazancý bol, sýhhati yerinde, yalnýz hayýrdan, vermekten yoksun biri vardý... O
vakitte, o hayýrla donanmýþlar arasýndan bir hayýrlý çýktý ve herþeyi tamam
olup da, hayýrdan yoksun olan bilgisize dedi ki: "Þimdi senin elinde senin zannettiklerin, þimdi senin emrinde yanlýþ hükmettiklerin, aslýnda senin deðildir.
Onlarýn asýl sahibi, onlarý sana verendir þüphesiz. Onlarý sana ihtiyacý olanlarý gör, yerinde ver diye gönderdi seni Sevgisinden Yaratan.
“Hayýrdan uzak, þerre yakýn, vesvese verenin aðýna düþmüþ zavallý dedi ki:
'Ben aklýmla, ben bedenimle, ben her þeyimle çalýþtým kazandým... Benimdir,
benimdir, yalnýz benimdir þimdi bende olan...'
“Hayýrla donanmýþ, hayra yönelmiþ gerçekçi adam gerçekten üzüldü. 'Sonun
hayýrlý olsun!' dedi bilgisize. Çok geçmedi aradan, yalnýz bir gece, bir geceden
sonra hayýrdan uzak, þerre yakýn olan, yok oldu topyekûn kendinin zannettiði
ile...”
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Birliðe Giden Yollar
Güngör Özyiðit, Psikolog

" Sevmek, O'nun sözünde durmak, Tanrý'nýn buyruðunu uygulamaktýr.
Birbirini sevenler, evrenle ayný seste birleþmenin, ayný þarkýyý söylemenin
alýþtýrmasýný yapmaktadýrlar. Tanrý'nýn solosuna koro halinde, hep birlikte
katýldýðýmýzda, sevgi dilini öðrenmiþ ve "kutsal birliði" gerçekleþtirmiþ
olacaðýz.

B

ilinçli birliðe giden yollar
hiç þüphesiz sevgiden geçer.
Sevgi, evren yapýsýnýn harcý,
varlýklarý birbirine baðlayan en saðlam
ve kopmaz bir baðdýr. Varlýklarýn ortak
dilidir. Dostlar sevgi diliyle konuþup
anlaþýrlar ve sevgi, dostluðu daha da
pekiþtirir. Peki ama sözsüz sevgi dili
nasýl konuþulur? Veya sevgi duygusu
gönüllerde hangi koþullarda yeþerir?

Hani "sevgilerini göstermedikleri için
birbirlerini sevmedikleri apaçýk
ortadadýr" derler ya. Bu söz doðrudur
bir bakýma. Gerçekten de çiçek
açmayan, gözlerle görülmeyen, yüzler
güldürmeyen, içimize ýþýklý bir sevinç
salmayan, tatlýlýðýyla söze dökülmeyen
ve iyilik eli olup uzanmayan bir sevgi,
bu adý almaya hak kazanabilir mi?
Öyleyse gönlümüzde duyduklarýmýzý
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duyuralým, bildirelim ki, gönlümüzden
gönüllere köprüler kurulsun ve bu yol
üzerinden sevgiler sel olup aksýn. Önce
düþüncelerimizde yer verelim sevgiye.
Çünkü sevgi düþüncelerde baþlar. Bir
þeyi veya kimseyi iyi, güzel, üstün ve
deðerli taraflarýyla ele alýp düþünmek,
ona gönlümüzde yer vermek demektir.
Akýl bu düþünceleri ruhumuza benimsettikçe, o kimse daha da deðerlenir
gözümüzde ve ona yakýn olmak, onunla bir olmak özlemi sarar benliðimizi.
Böylece düþüncelerde yeþeren ve yine
düþüncelerle beslenerek çiçek açan
sevgi, özdeþleþme ve bir olma süreciyle
meyvasýný verir.
LOKMA ÞEFKAT ARTTIRIR
Birbirimize duyduðumuz sevgi
bedensel olmayan biçimlerde, ortak bir
ideali paylaþmak, bilgi alýþveriþinde
bulunmak veya ayný bir zevkin ortaklaþa tadýlmasý yoluyla belirtilir.
Örneðin "birlikte yeme içme" alýþkanlýðý bunlardan biridir. "Yiyecek verilmek" bebeðin gördüðü ilk sevgi belirtisi, onun sevgiyle ilk tanýþmasýdýr. Bu
bakýmdan beslenmenin sembolik deðeri
hayat boyunca yüksek kalmaktadýr.
Bilinçaltýnda yiyecek, eþit yaþamaktýr.
Konukseverlikleri ile ün salmýþ Türkler
"Lokma karýn doyurmaz, þefkat artýrýr"
atasözüyle bunu gayet güzel belirtmiþlerdir. Dostlarýna sofralarýný açýk
tutanlar, Allah'ýn nimetlerini insan
kardeþleriyle bölüþenler bundaki derin
anlamý iyi bilirler. Vaktiyle, vermekten
usanmayan böyle biri, idama giderken
bile, ellerini kaldýrýp göðe "Buna da
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þükür yarabbi! Ya baþýma daha kötüsü
gelseydi" der. Duyanlar "Yahu" derler.
"Sen deli misin, nedir þükrünün hikmeti, bundan kötüsü olabilir mi ki?"
Adam gayet sakin "Ya" der "Evime bir
misafir gelseydi de, ona ikram edecek
bir þey bulamasaydým, ne yapardým?!"
Hz. Ýbrahim de misafirsiz, ikramsýz
geçen günü kayýp sayarmýþ kendi
hesabýna.
Birlikte yemek; konuþmak, kur yapmak, gönül almak için bir fýrsat gibi
düþünülürse de, aslýnda, yemeðin sembolik anlamý, söylenen sözlerin bilinçli
anlamýndan çok daha derin ve etkindir.
ARMAÐAN VERMEK
Armaðan vermek de, yemek vermenin bir uzantýsý ve sevgi belirtisidir.
Üstelik verenin düþüncesini, zevkini,
kendine özgülüðünü göstermesi
bakýmýndan ayrý bir deðer taþýr.
Armaðan, gerekeni yerinde, zamanýnda
ve incelikle sunmaktýr. Bu, yerine göre
insanýn -dostlarý için vereceði - hayatý
bile olabilir.
Düþüncemizde "sevginin sevgiyle
satýn alýnmasý"na karþý çýksak da,
karþýlýklý bir alýþveriþin olduðu ve bir
dengenin saðlandýðý doðrudur. En
büyük aldanýþ ise, dengenin verenden
çok alanýn lehine iþlediðini sanmaktýr.
Çünkü veren bir yandan sevgisini belirtip, gönül istasyonunu sevgi titreþimlerine ayarlarken, diðer yandan da
sevdiði kimseyi uyarmýþ, onda da sevgi
duygusunu ateþlemiþtir.
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Anne çocuðuna süt vermekle onda
sevgi uyandýrmýþ olur. Böylece anne
özveriyle davranmýþ, ilk adýmýný
atmýþtýr. Ondan sonra özveride bulunan
sevgidir. Fakat ilk adýmýn atýlmýþ
olmasý gerekir. Nitekim bebek de, kendisine yiyecek biçiminde sunulan
sevgiye karþýlýk, elindeki az bir þeyleri
vermeye çalýþýr, gülücükler yapar,
sevinç çýðlýklarý atar. Ve yaþý ilerledikçe vereceði þeylerin sayýsý da artar.
Öyleyse baþkalarý tarafýndan
sevilmek istiyorsak -kim istemezbaþkalarýný sevelim. Ýlk adýmý biz
atalým, gerisini sevgiye býrakalým. Bu
da sevginin geliþtirilmesinde uygulanacak pratik bir yoldur.
KARÞILIKLI KONUÞMA
Sevginin geliþip serpilmesinde tutulacak bir baþka yol da "karþýlýklý konuþma" dýr. Ýnsan "sözle anlaþabilen" bir
varlýktýr. "Hayvanlar koklaþa koklaþa,
insanlar konuþa konuþa anlaþýr" demiþ
atalarýmýz. Demek ki çatýþmalarý,
anlaþmazlýklarý karþýlýklý konuþarak
giderebilir ve sevgi ortamýný kurabiliriz. Gerçi insaný iyi tanýyan yazarlar
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"Konuþma yeteneðinin insana
düþüncelerini saklamak için verildiðini" söylemiþlerdir. Yalan da deðil hani.
Biz insanlar onu çok kere bu yolda kullanýrýz. Sözümüz özümüze uymaz.
Yalanla yaþamaya alýþtýrýrýz kendimizi,
bundan bir çýkar umarak. Giderek
yalanýn yükü altýnda eziliriz. Ýçimizdeki ukdelerin, kýskançlýklarýn önüne
yapmacýk sözlerle, sahte dostluk gösterileriyle set çeker, kendi kendimizi
örteriz. Çýbaný sýkýp, içindeki cerahati
boþaltacak yerde, onu örtüp yok gibi
göstererek, en çok acýyý ve zonklamayý
gene biz çekeriz.
Özellikle dostlar, birbirini sevmek
sözüyle yola çýkanlar, aralarýndaki
ayrýlýklarý, uyuþmazlýklarý, anlaþamadýklarý noktalarý iyi niyete dayanan
karþýlýklý konuþma ile çözümlemelidirler. Dostluk iliþkisi ancak böyle,
karþýlýklý biriken öfke ve gücenikliklerin konuþulup belirtilerek açýða
çýkarýlmasýyla yara almadan, saðlýklý
bir þekilde sürdürülebilir.
Saldýrganlýðýný, konuþup tartýþarak
gidermeye alýþkýn kimselerin evliliklerinde boþanma az olmaktadýr. Buna
karþýlýk kibar görünüþlü, soðuk tabiatlý,
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suskun kimselerin evlilikleri daha çok
boþanma ile son bulmaktadýr.
Museviler ve Ýtalyanlar birincilere,
Anglosaksonlar ikinci tip evliliklere
örnektir. Avrupalý köylü kadýnýn
öyküsü gülünç ama gerçektir. Böyle bir
kadýn önemsenmemekle dayak yemek
arasýnda, dayak yemeyi seçecektir.
Çünkü dayak, olumsuz olsa bile bir ilgi
belirtisidir gene de.
Düþmanlýklar, küskünlükler uzun
süre baský altýnda tutulamaz. Elbet bir
gün çok daha þiddetli bir þekilde patlak
verir ve dostluðu temelinden dinamitler. En iyisi, iþi buraya dek götürmeden, küçük kýzgýnlýklarý kýrgýnlýklarý
içtenlikle konuþma, birbirimize gönlümüzü açma yoluyla gidermeye,
karþýlýklý bir anlayýþa varmaya çalýþmaktýr. Böylelikle insan olarak bize
verilmiþ konuþma, sözle anlaþma
olanaðýný gereðince deðerlendirmiþ ve
insan ismi üzerine leke düþürmemiþ
oluruz.
DÝNLEMESÝNÝ BÝLMEK
Konuþmadan da önemli olan, dinlemek daha doðrusu dinlemesini bilmektir. Dinlemek, insan iliþkilerinin can
damarý ve en etkili tekniðidir. Nitekim
ruh çözümlemelerinde uygulanan
psikanaliz de, eleþtirmeden, tüm dikkatimizi vererek dinleme temeline dayalý
bir yöntemdir.
Dinlemek, ses dalgalarýnýn kulak
tarafýndan algýlanmasý deðildir yalnýzca. Nasýl ki, okumak da harfleri
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görmekten fazla bir þeyse. Ýyi dinleme,
konuþmaya etkin bir katýlýþtýr. Sadece
söylenenler üzerine tüm dikkatimizi
toplamaktýr. Oysa bu, sanýldýðý kadar
kolay deðildir. Bir kere insan konuþtuðundan daha hýzlý düþünmektedir. Bir
dakikada ortalama olarak 125 kelime
söyleyebilirken, ayný süre içinde 400
kelime düþünebilmekteyiz. Eðer dinleme sanatýný öðrenmemiþsek, dinlerken kolaylýkla kendimizi düþüncelerimizin hýzýna kaptýrýveririz... Ve
düþüncelerimiz geliþigüzel çaðrýþýmlarýn peþinde oradan oraya dolaþýr
durur. Arada çýktýðýmýz bu düþünce
gezintilerinden, yeniden dinleme
duraðýna döndüðümüzde, bu defa
konuþmanýn gerisinde kaldýðýmýzý
görürüz. Ve söylenilenleri -ipin ucunu
kaçýrdýðýmýzdan- anlamakta güçlük
çekeriz. O zaman daha da kolay dinlemekten vazgeçer, bambaþka þeyler
veya kendi söyleyeceklerimizi düþünmeye dalar, ancak nezaket gereði dinliyor
görünürüz. Böyle kendini vererek iyi
bir þekilde dinleyememek, anlaþmayý
güçleþtirdiði gibi, yorar da kiþiyi. Ýkiye
bölünür insan. Ve boþuna enerji tüketir.
Verimsiz bir çabanýn ezikliði de eklenir
bunun üstüne. Ýyi dinleyici ise, dikkatini söylenen sözler üzerinde odaklaþtýrýr.
Ve konu dýþýna taþmamak için
düþüncelerini her an denetler.
Böylesine bir dinleme gücü, dikkati bir
noktaya yoðunlaþtýrabilme yeteneði de,
yine kendini baþkasýnýn yerine koymaktan, onunla özdeþleþtirmekten
gelen sevgiden doðar. Sevdiðimiz kimseleri daha derin bir kendini veriþle
dinleyiþimiz bundandýr. Ayrýca iyi din-
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lemek, konuþanýn iyi konuþmasýný ve
sadece konuþmakla da kalmayýp,
deðerli þeyler söylemesini saðlamaktýr.
Dinlemenin insan iliþkilerinde ne denli
önemli bir unsur olduðunu Brenda
Uelaland bir kadýn dergisinde þöyle
belirtiyor: "Dinlemek, garip ve mýknatýslý bir þey, yaratýcý bir güç. Kendilerine yanaþtýðýmýz dostlarýmýz, söylediklerimizi can kulaðýyla dinleyenlerdir. Sözümüzün dinlenmesi bizi
yaratýyor sanki. Açýlmamýza, geniþlememize sebep oluyor. Ýçimizde gerçekten birtakým fikirler yeþerip filizleniyor... Ýnsanýn söylediklerinin dinlenmesi onu mutlu ve özgür kýlmaya
yetiyor... Karþýmýzdakini dinlediðimiz
zaman, aramýzda doðan akým, bizi birbirimizden hiç býktýrmayacak þekilde
canlandýrýyor. Ýnsan sürekli bir yeniden
yaratýlma içinde yüzüyor..."
Dinlemek, iþte böyle, insaný daha çok
insanlaþtýran ve birbirine kaynaþtýran
bir eylem oluyor ayný zamanda.
BÝRLÝKTE ÇALIÞMA
VE OYNAMA
Sevgi birliðinin kurulmasýnda, birlikte yemek yemenin, armaðan alýp vermenin, karþýlýklý konuþma ve dinlemenin yanýsýra, birlikte çalýþma ve
oyun da önemli bir rol oynar. Birlikte
çalýþma, ayný yaþantýyý paylaþma, ayný
iþe emek katma insanlarý birbirine yaklaþtýrýr ve dostluðu kolaylaþtýrýr. Çalýþmadaki ortak çýkarlar, karþýlaþýlan
güçlükler, birlikte katlanýlan sýkýntýlar
veya tadýlan sevinçler gönülleri görün-
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mez baðlarla birbirine dokur. Þurasý
þüphe götürmez bir gerçek ki, insanlar
ne kadar birlikte çalýþýrlarsa, birbirlerine o denli alýþacaklar, o ölçüde
karþýlýklý hoþgörü, anlayýþ ve sevgi
duyacaklardýr.
Oyun da insana karþýlýk gözetmeksizin ortak bir eyleme katýlma ve zevki
eylemin içinde bulma olanaðýný vermektedir. Böylece insaný büyük ölçüde
bencillikten kurtarmakta, birlik ve
takým ruhunu aþýlamaktadýr. Birlikte
yüzen, yürüyen, birlikte spor yapan,
oynayan insanlar sadece biriken enerjilerini en zararsýz biçimde boþaltmakla
kalmazlar, sevgi ve birlik için de en
güzel bir egzersiz yapmýþ olurlar.
Sanat bile bir bakýma, oyun oynamanýn daha yüceltilmiþ bir þeklidir. O
da oyun gibi bencil bir çýkar gözetmez,
bütünün hayrýný düþünür, zevki kendi
içinde, güzeli yaratma sevincinde
bulur. Ýnsanlarda güzele karþý duyulan
iþtiyaký uyandýrarak sevgiyi doðurur ve
insanlarý ortak sevgilerde buluþturur,
bir eder.
Böylece insan hayat boyu sevgiyi
heceleyerek birlik düzenine ayak
uydurmaya çalýþýr. Sevmek, O'nun
sözünde durmak, Tanrý'nýn buyruðunu
uygulamaktýr. Birbirini sevenler, evrenle ayný seste birleþmenin, ayný þarkýyý
söylemenin alýþtýrmasýný yapmaktadýrlar. Tanrý'nýn solosuna koro halinde,
hep birlikte katýldýðýmýzda, sevgi dilini
öðrenmiþ ve "kutsal birliði" gerçekleþtirmiþ olacaðýz.
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Din Adýna Can Alma
Yazan ve Derleyen: Zuhal Voigt

Hazýmsýzlýk ve Cezalandýrma
Dünyamýzýn garip bir dönemden
geçmekte olduðunu, baþka yazýlarýmýzda
da vurgulamýþtýk. Bu öyle bir dönem ki,
aralarýnda çok göze batan farklýlýklar
gösteren bir çok konu, düþünce akýmý ve
yaþam tarzý, biribirinin yanýbaþýnda,
yanyana varlýðýný sürdürmekte. Bunda
dünyanýn küreselleþmesinin ve iletiþim
olanaklarýnýn geliþen teknikle birlikte

herkesi her þeyden anýnda haberdar
etmesinin rolü çok büyük tabii. Eskiden
de elbette farklýlýklar vardý ama aralarýndaki zaman ve mesafe büyük olduðundan, birincisi her an yaþanmýyor; ikincisi
de yaþansa da, tüm insanlýðýn anýnda
haberi olmuyordu. Durum bugünkü gibi
olunca da, farklýlýklarý tolere etmeye razý
ve hazýr olmayanlarýn sürtüþmelerinden,
patlamalar, hattâ bazen büyük yangýnlar
yaþanmakta.
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Yine böyle, tüm dünyayý etkileyen
olaylardan birini daha dün yaþadýk ve
radikal Ýslam düþüncesine teslim olmuþ
bazý kiþilerce, Paris'de oniki cana kýyýldý.
Hem de yegâne silahlarý karikatür çizmeye yarayan kalemleri olan sanatçýlardý
bunlar. Ýþte yine birbirine çok katý farklýlýklar gösteren iki düþünce: Biri, deðer
verdiði þeylerle alay edildiðini düþünerek, bir insanýn gidebileceði en uç noktaya giden, cinayet iþleyen bir tarz. Diðeri ise, özgür düþünce, onu ifade etmenin, çaðýmýzýn vazgeçilmez bir kazanýmý
olduðu, hiç bir zorbalýðýn bu özgürlüðü
yoketmeye hakký olmadýðý savý.
Hiç kimsenin, insanlarýn manevi deðerlerini gülünç gösterme yetkisi yoktur
denebilir. Ama bu noktada olayý hemen
bireysel düzeye indirip sorabiliriz:
Komþum bana veya benim deðer
verdiðim bir konuya güldü, hattâ alay etti
diye, gidip onu öldürmeli miyim? Bir
baþka insanýn canýný alma hakkýný bana
kim veriyor? Bu davranýþýn müdafaa
edilecek hiç bir yaný yok. Günümüzde bu
tarz þeylere karþý çýkmak için baþka yöntemler var. Karþý fikir bildirme, kýnama,
barýsçýl gösteri, daha da olmazsa konuyu
adalet önüne götürme gibi.
Bu noktada yine karþýmýza, dini anlamak, tefsir etmek ve uygulamak sorunsalý
çýkýyor. Ayrýca acaba sorun gerçekten
dinin söylediklerini yanlýþ anlamak mý,
yoksa dini bir takým baþka emellere âlet
etmek mi, bu da yine incelenmesi ve
güzelce ayýklanmasý gereken bir konu.
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Yaþadýðýmýz günlerde, bir yandan dini
unsurlarýn aþýrý ve kabul edilemez
çýkýþlarý, baskýcý tutumlarý, hattâ özgürlükleri gaspetme, insan canýna kastetme
gibi hunharca faaliyetleri yaþanýrken, öte
yandan da bütün bunlara raðmen, genel
olarak dine yönelmede hayret verici bir
artýþ tesbit ediliyor.
Tatil yap ve Tanrý'yý Bul
Avrupa'da bazý manastýrlar, son zamanlarda tatil yeri olarak faaliyet gösteriyorlar. Gündelik yaþamýn hýz ve stresinden
sýkýlmýþ olan insanlar; seyahate çýkmak,
deniz kenarýna veya daðlara gitmek yerine, yeni bir tatil yöntemi olarak sessiz ve
sakin çiftlikleri, köyleri veya manastýrlarý
tercih ediyorlar. Böyle bir manastýra gitmiþ olanlar, baþlangýçta yalnýzca doða
içinde yürüyüþler yapýp, sessizliðin tadýný
çýkarýrken, ilerleyen günlerde manastýrdaki günlük iþlere yardým ediyor, daha
sonra da bazý ibadetlere katýlýyorlar.
Bunun neticesinde de, birden içlerindeki
büyük boþluðu dolduracak bir þey keþfetmiþ olduklarýný anlýyorlar. 35 yaþýndaki
etkinlik menajeri Michaela Brunner
örneðin, Almanya'da Augsburg yakýnlarýndaki Manastýr'da iki hafta geçirdikten sonra, birden vaftiz edilmek istiyor ve
o zamana kadar ateist ve Marx'çý
düþüncelere sahip bir genç kadýnken,
Katolik oluyor: "Bugüne kadarki
yaþamýmda ruhsal bir çerçevenin yokluðunun farkýna vardým. Dinlerin afyon
olduðunu iddia eden Marx, çok önemli
bir þeyi atlýyor aslýnda. Ýnsanoðlunun
sevgi dolu bir desteðe, bir þeye sýðýnmaya ihtiyacý var."
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Bu örnekte olduðu gibi, Hristiyan
dinine doðru bir akýþ tesbit edilmesi
yanýnda, günümüzde radikal islamcýlar
sayesinde daha ziyade olumsuz bir
görüntü yaratan Ýslam dinine de, buna
raðmen bir yönelme olduðu görülüyor.
Ama dünya çapýnda þu anda en fazla ilgi
çeken inanýþlar, Museviliðin bir kolu olan
Kabala inanýþý ve Budizm.
Din için Reklam
Kabala, Musevi dininin mistik unsurlar
içeren bir dalý. Hemen her þeyin, PR
(Public Relations/Halkla Ýliþkiler) çalýþmasý gerektirdiði zamanýmýzda, dini
inanýþlarýn da tanýtýmýný yapan, yayýlmasýna katkýda bulunanlar var.
Kabala'nýn en önemli temsilcisi ve yayýlmasýnda model rolü olan kiþi ABD'li
þarkýcý Madonna. Aktör Ashton Kutcher
ise önce Kabala'ya merak sardýktan
sonra, Budist'likte karar kýlmýþ. Budizm
dini, zamanýmýzýn adeta patlama yaþamakta olan inanýþý. Avrupa ve Amerika
kýtasýnda Budizm dinine katýlanlarýn
sayýsý git gide artýyor. Buna sebep olarak,
Budizm'in, insanlara her hangi bir
Tanrý'yý kabul ettirmeye çalýþmamasý,
dogmalarýnýn olmamasý, mutluluðu
insanýn kendi içinde aramasý gerektiðini
önererek, günümüzün bireyci anlayýþa
sahip insanlarýna cazip gelmesi gösteriliyor. Budizm'in tabiri caizse en önemli
PR elemanlarýndan biri ise, 30 yýldýr
Budist olan ABD'li Aktör Richard Gere.
Kendisi, Tibet'ten gelen Budist sýðýnmacýlara yardým etmek için bir vakýf da
kurmuþ.
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Teknik Çok Ýyi ama
Neye Yaslanacaðým?
Zamanýmýzda dinlere doðru yönelen bu
akýþýn sebebini araþtýran toplum bilimcileri, yaþamýmýzýn her anýna kolaylýk
getiren teknik geliþmelere raðmen, ya da
tam da onlardan dolayý insanlarýn
bunaldýklarýný ve yönünü, yolunu kaybetmiþ olduklarýný ifade ediyorlar. Her gün
süpermarkette yeni ürünlerle karþýlaþan,
Ýnternet'te yeni sayfalarla, yeni bilgisayar
oyunlarýyla tanýþan, yeni teknik özelikler
öðrenmek zorunda kalan; flörtünü veya
eþini arkadaþlýk sitelerindeki binlerce
profilden seçme durumuyla baþ baþa
kalan insanlar; berraklýk, açýklýk ve netlik
özlemi içine düþüyorlar. Bilimcilere göre
iþte dinler; sabit kurallarý, belli törenleri
ve insana koruma vaad eden Tanrý
düþüncesi ile, bu bunalýma bir çare
getiriyor, insanlarýn içlerinde duyduklarý
bu boþluðu dolduruyorlar.
Yeniden dine yönelmenin baþka faktörleri olarak da, insanlarýn güvencede
olmak ihtiyacý ve yaþamýn anlamýný
araþtýrmak istemesi düþüncelerine yer
veriliyor. Kim kendisini güvencede hissetmezse veya yaþam þartlarý tarafýndan
sýkýþtýrýlýrsa, bir yardým eli arýyor. En
basitinden, fýrtýnadan korkan biri, þiddetli
bir fýrtýnada; sevdiði bir yakýnýný kaybetmekten korkan biri, bu kaybý yaþamamak
için veya kaybettiyse, acýsýnýn dinmesi
için, her þeye kadir bir güce yönelmek
ihtiyacýný hissediyor. Böyle bir belirsizlik
hissetmek için büyük bir felaket yaþamaya da gerek yok, iþini kaybeden veya
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eþinden veya sevgilisinden ayrýlan biri de
bu ihtiyaç içinde olabiliyor. Bunun dýþýnda bir çok insan da, bu yeryüzünde
bulunuþunun nedenini bilmek istiyor.
Burada ne yapýyoruz, görevimiz nedir,
bir görevimiz var mý, ölümle her þey
bitiyorsa bu yaþamým anlamý nedir gibi
sorular zihinleri meþgul ediyor. Bazý
insanlar bu dünyayý ve yaþamý olduðu
gibi kabul edip onunla baþa çýkabilirken,
diðerleri bu sorularla boðuþuyor ve dinler
yoluyla cevaplarý bulmaya çalýþýyorlar.
Çünkü dinler, en azýndan inananlara takip
edebilecekleri bazý kurallar ve yöntemler
öngörüyorlar. Böylece bir dini cemaate
baðlanan kiþi, artýk sorunlarýyla yalnýz
kalmýyor ve o cemaat tarafýndan taþýnýyor
ve yardým görüyor.
Hangi Tip Dindarsýn?
Bielefeld (Almanya) Üniversitesi Din
Psikoloðu Barbara Keller, eskiden dinin
bölgesel bir mesele olduðunu; örneðin
orta çaðda insanlarýn, kendilerini idare
eden derebeylerin, hükümdarlarýn dinini
tatbik ettiðini; bugünse çeþitli sebeplerle
yapýlan yer deðiþtirmeler, göçler, kolayca
yapýlan dünya seyahatleri ve Ýnternet
yoluyla, dini açýdan da küreselliþtirilmiþ
bir dünyada yaþadýðýmýzdan, dünyanýn
dini haritasýnýn da adeta çok yamalý bir
görünüþte olduðunu söylüyor. Keller,
yeniden dine yönelenlerde, dört tip insan
tesbit edildiðini anlatýyor. Birinciler,
büyüdükten sonra, özerklik arayýþý içinde
bulunan genç insanlar. Bunlar, içinden
geldikleri ailenin geleneksel inanýþýndan
kopmak ve baðýmsýzlýk yaþamak istiyor-
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lar ve bu yüzden baþka bir dine yöneliyorlar. Ýkinci grupta, bir dini çok zor
terkedenler yer alýyor. Bunlar, adeta
Âdem ile Havva'nýn cennetten kovuluþunu yaþar gibi, aðýr bir travma geçiriyorlar ve sonradan baþka bir dine baðlanmalarý da çok zor oluyor. Üçüncüler,
kendileri için tatmin edici olmayan aile
dininden ayrýldýktan sonra, yeni geçtikleri
dinde anlam ve dayanak bulanlar.
Dördüncü grup, çeþitli dinsel önerileri
tatbik edip denedikten sonra, iyice ilerlemiþ bir yaþta bir inanýþ için karar verenler. Bunlar sonuçta, o anda revaçta olan
örneðin Budizm gibi bir dine yönelenler.
Araþtýrmacýlar günümüzde hattâ bir
çeþit dini moda anlayýþýnýn hüküm
sürdüðüne inanýyorlar. Yani, hangi inanýþ
o an için revaçta ise, o tarafa doðru bir
yöneliþ bulunuyormuþ.
Bu arada dikkati çeken baþka bir unsur
da, kiþinin hangi çevre içinde yetiþmiþ
olduðu. Yine Keller'e göre, eðer insan,
mutlu bir aile çevresi içinde büyümüþse
ve dini de o çevre içinde tanýmýþsa, o
zaman bu dine ömür boyu sadýk kalýyormuþ. Ama kiþi kendisini büyüme
sürecinde, ebeveyni tarafýnda anlaþýlmamýþ, sevilmemiþ veya kýsýtlanmýþ hissetmiþse, o takdirde kendisine öðretilmiþ
olan dini de reddetmeye hazýr oluyormuþ.Özellikle bu sýnýfta olanlar, sonradan
aþýrýlýða eðilimli oluyorlar ve radikal,
hatta yýkýcý ve tahrip edici dini görüþleri
temsil etmeye hazýr bulunuyorlar.
Bu arada ilginç olan baþka bir durum
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da, kendisini inançsýz olarak betimleyen
kiþilerin, kendilerini tehdit altýnda hissettiklerinde, çocukluklarýndan getirip benliklerinin bir köþesinde muhafaza ettikleri
inanca sýðýnmalarý. Çocukken her hangi
bir þey için Tanrý'ya dua ettikleri gibi,
büyük bir insan olarak da, baþlarý
sýkýþtýðýnda, otomatikman yüksek bir
varlýktan sýkýntýsýnýn giderilmesini
talep etmek.
11 Eylül 2001'de, iki uçak New
York'daki ikiz kulelere daldýðýnda,
uçaklarda bulunan yolcular yakýnlarýna
ellerindeki cep telefonlarýyla son
mesajlarýný gönderiyorlardý: "Allah
sizleri korusun." Ve tesbit edildiðine göre
bunu, aralarýnda bir Allah'ýn varlýðýna
inanmýyor olanlar da yapmýþlardý.
Din Denen Her Þey Din Mi?
"Din" baþlýðý ve kisvesi altýnda ortalýkta dolaþan düþünce akýmý ve yaþam tarzlarýnýn hangisinin gerçek din olduðunu,
hangisinin ise din adý altýna sýðýnmýþ
baþka emel ve hedefler olduðunu ayýrdetmek de oldukça zor bir iþ günümüzde.
Gerçi bu aslýnda bütün zamanlarda zor
olan bir iþ halindeydi.
Haçlý seferlerinin Tanrý'nýn buyruðu
olduðunu iddia eden Papa'nýn (II.Urban)
sözlerine inanýp, kýlýçlarýný çekerek yollara düþen Hristiyanlarla, "Peygamberin
Ýntikamýný Alýyoruz" haykýrýþlarý ile bir
mizah dergisinin 12 karikatüristini
kalaþnikofla biçen ve kendilerine
Müslüman diyenler arasýnda, din etiði
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açýsýndan pek fazla bir fark olmamasý
gerekir.
Din bir bütündür. Onun iyi karakterli,
merhametli, topluma yararlý,
yaratýlmýþlara sevgi dolu olmayý, haram
yememeyi vaaz eden sözlerini arka plana
atýp, yalnýz þekilde kalan kurallarýný tatbik etmekle dindar olunmayacaðý gibi;
her adýmda dini ileri sürüp onun arkasýna
sýðýnýrken, yani dini kalkan gibi kullanýrken, arkasýnda dine sýðmayan her
türlü ahlâksýzlýðý ifa ederek de dindar
olunmayacaðý da aþikardýr.
"Onlar size kuzu postuna bürünerek
yaklaþýrlar, ama özde yýrtýcý kurtlardýr.
Onlarý meyvelerinden tanýyacaksýnýz"
(Ýncil Matta 7)
"Meyveler" yani yapýlan iþler, ameller,
davranýþlar, ortaya konan sonuçlar.
Ýnsanlarýn yeniden dinlere, ruhaniliðe,
ruhsallýða yönelmesi; sýrf maddiyatla
yetinemediðini farketmesi, içindeki
boþluðu dolduracak arayýþlara girmesi
elbette ki çok güzel bir geliþme.
Bunu yaparken, kendisine verilmiþ olan
aklý kullanarak, neyin din olduðunu,
neyin asla din olamýyacaðýný ayýrdetmeyi
bilmesi de, bir o derecede hayati önem
taþýyan bir husus.
Önümüzdeki zamanlarda, görünen o ki,
çok önemli geliþmeler yaþanacak.
Alýntýlar: PM Bilim Dergisi
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Düþünce, Aklýmýzýn
Duyulmayan Sesidir
Erol Yurderi

iliyoruz ki, evrende herþey
düþünceden doðmuþtur. Yani her
þeyin temelinde Yaradan'ýn
düþüncesi vardýr. Ýnsanlarýn hayrýna
birçok kâinatlar varetmiþ olan Yüce
Yaradan, yine insana, onu diðer canlýlardan üstün kýlan ve her þeyi düþünüp bulmasýný saðlayan aklý vermiþtir. Ve
aklýmýz O'ndandýr þüphesiz.

B

Konumuz düþünce. Fakat düþüncenin
ne olduðunu anlayabilmek için, ilk önce
aklýn ne olduðunu anlamak gerecektir.
Çünkü "düþünce, aklýmýzýn duyulmayan
sesidir." Aklý þöyle tarif edebiliriz: Bir
insanýn günlük yaþantýsýnda yaptýðý tecrübelerden elde ettiði bilgiler, onun aklýný
meydana getirir. Akýl bizim idare
merkezimizdir ve devamlý tecrübelerle
geliþir. Ve geliþen bu akýl sayesinde ruhumuzu terbiye ederiz. Bunu þöylede ifade
edebiliriz; ruh tecrübeyi doðurur, tecrübeler aklýmýzý meydana getirir, akýl da
ruhu terbiye eder.
Düþünce ise; akýl ve mantýkla olur. Yani
düþünce, aklýmýzýn ve mantýðýmýzýn bir

parçasýdýr. Ve tarif olarak, "düþünmek,
aklýmýzý çalýþtýrmaktýr" diyebiliriz.
Ýnsanýn aklý devamlý geliþtikçe,
düþüncede, akýl ve bilgi doðrultusunda
geliþir. Ýki türlü düþünce þekli vardýr.
Bunlardan biri "ussal düþünme", diðeri
ise "duygusal düþünme"dir.
Önce ussal düþünmeyi inceleyelim. Bu
düþünce þekli tamamen olmasa da, kýsmen mantýða dayalý ve akýl gücünün
hitap ettiði bir düþünce biçimidir.
Olaylarý mantýk açýsýndan ele alýr ve
mantýk yönünün fazla kullanýlmasý
gereken durumlarda kullanýlýr. Olaylarý
çözümlemede mantýk tarafý, duygusal
taraftan daha baskýndýr.
Duygusal düþünme ise bizim ikinci
yarýmýzdýr. Tamamiyle bilinçli veya
bilinçsiz bir þekilde kendini duygusal
yapýya adapte etmiþ insanlarda görülür.
Mantýk yönü bu insanlarda ya eksiktir
yada kullanýlmamaktadýr. Bu durum
yaþamda çok büyük zorluklara, çeliþkilere yol açar. Ýnsanlarýn olaylarý objektif
bir biçimde deðerlendirmesi zorlaþýr.
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Ýnsan için önemli olan hem akýlla, hem
duyguyla, dengede olarak düþünmeyi
öðrenmektir.
Ýnsan düþünce sahasýnda, hem pozitif
hemde negatif birçok düþünce barýndýrmaktadýr. Bunlarý yaratan insanýn kendisidir. Önemli olan bu düþünceleri farkýna
varmak ve bütün negatif düþünceleri,
pozitife çevirmektir. Biliyoruz ki, iyilik
iyiliði, kötülük kötülüðü çeker. Bu bir
çekim kanunudur. Ýyi yada kötü durumlarýn meydana gelmesi bizim düþüncelerimizle ilgilidir. Biz düþüncelerimizle iyi
yada kötüyü kendimize çekeriz. Bunun
için her zaman düþünce kontrolü þarttýr.
Ýnsanýn olumlu düþünceler içinde olmasý
da çok önemlidir. Çünkü olumlu düþünce,
hem kendimizde, hemde dýþarýdan gelecek yüksek enerjilerle birleþerek, oldukça
büyük bir enerji meydana getirir. Mutluluk ve saðlýk da olumlu düþüncelerin
yaratabileceði bir ruh halidir.
Düþünmek öyle bir olaydýr ki, bizi yeni
gerçeklere ulaþtýrýr. Ve her þeyin doðrusu
düþünerek bulunur. Ýnsan devamlý
düþünüp bulmalýdýr. Çünkü bugüne kadar
insanlýk için faydalý olan þeyleri, sadece
düþünen insanlar buldular. Düþünerek
onlara ulaþtýlar; Arþimed, Newton,
Edison gibi... Düþünmek insaný, bilgilerin
saklý olduðu yere götürür. Düþünce ise
burada bir anahtardýr. Ve herþeye
düþünerek ulaþýlýr.
Ýnsanýn temel hedeflerinden biri de bilginin, düþüncenin zirvesine çýkmak
olmalýdýr. Çünkü insan zirveden her þeyi
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çok daha iyi görebilir. Zirveye çýkan
insanlar, bilginin ve düþüncenin sonsuzluðu karþýsýnda, kendilerinin bir hiç
olduðunun farkýndalýðýný yaþamaya
baþlarlar. Biz insanlar ve bizim üzerimizdeki bütün yaratýlmýþlar da sonsuzlukta
bir noktadýr, týpký bilgi gibi, düþünce gibi.
Ýnsan herþey için geniþ düþünmesini
öðrenmelidir. Olaylarý tek yönlü düþünmek büyük kayýptýr. Mutlaka olayý çeþitli
açýlardan ele almalýdýr. Çünkü düþünceler
çeþitlilik arzeder. Bir olayý çeþitli açýlardan ele aldýðýmýzda kendimizi daha ilerlemiþ görür ve olaya daha net bir gözle
bakmýþ oluruz.
Ayrýca insan derinliklere ve yüksekliklere ulaþmayý da denemelidir. Ýnsanlar
genelde bunlardan korkarlar, derinliklerden ve yüksekliklerden. Onlardan korkmak deðil, onlara ulaþmak gereklidir.
Çaðýmýz teknolojinin çaðýdýr. Bir uçakla
gökyüzüne çýkabilir, bir denizaltýyla
denizin derinliðine inebiliriz. Düþüncenin
gücüde böyledir. Bir kývýlcým bize
semayý gösterebilir. Diðer bir kývýlcým
ise, bizi topraða indirebilir. Topraða dönmek neden? Bizim yapmamýz gereken
þey, ruhumuzu mümkün olduðu kadar
yukarýlara çýkarmaktýr. Bu da sevgi ve
bilgiyle olur.
Gördüðünüz gibi, bütün bilgilenmelerin ve bilginin baþý düþüncedir. "Doðru
düþünmek gerçek bir ibadettir." Fakat
bizim düþüncemiz, baþka düþüncelerin
yanýnda bir kývýlcýmdýr. Unutmamalýyýz
ki, kâinatý düþünenler vardýr.
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Tarihimizin
Baþladýðý Yer: MU
Þule Kayserilioðlu

“Atatürk'ün en çok üzerinde durduðu ve merak ettiði konulardan bir de
Türklerin kökleri ve atalarýydý. Cumhuriyetin ilânýndan sonra bu amaçtan yola
çýkarak Türk Tarih Kurumu kuruldu. Atatürk, Anadolu halkýnýn köklerinin Orta
Asya'ya dayandýðýný biliyordu. Acaba Orta Asya halklarýnýn kökleri nerelere
uzanýyordu? 1930'lu yýllarýn baþýnda emekli general Tahsin bey, Maya toplumu
ile Orta Asya ve Anadolu kültürleri arasýndaki benzerlikleri anlatan bir raporu
Atatürk'e sundu. Bunu inceleyen Atatürk konu hakkýnda daha kapsamlý araþtýrmalar yapmasý için Tahsin Mayatepek'i -ki bu soyadý Atatürk tarafýndan
verilmiþtir- Meksika'ya ateþe olarak atadý. Durumdan sürekli olarak Atatürk'ü
haberdar ediyordu. Daha sonra William Niven'in bulduðu tabletlerin
deþifrelerinden ve James Churcward'ün bulup deþifre ettiði eski tabletlerin
tercümelerinden haberdar oldu. Atatürk, bu bilimadamlarýnýn eserlerinin tercümesi için süratle 60 kiþilik bir çeviri kurulu oluþturdu ve bu eserler dilimize
çevrilerek Atatürk'e sunuldu.”
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ir zamanlar Pasifik Okyanusunda,
Amerika ile Asya arasýnda MU
ülkesi denen bir kýtanýn varlýðýndan
bahseder kitaplar. Ama bu bir geçmiþ zaman
hikâyesi deðildir. Bu, ÝNSAN denilen üstün
varlýðýn yeryüzünde geliþerek devam edecek
sonu bilinmez hikâyesinin baþladýðý yerdir!

B

Mu Kýtasý, Pasifik Okyanusunda bulunan
ve merkezi ekvatorun biraz altýna düþen
büyük bir kýta idi. Halen bazý kýsýmlarý su
yüzünde bulunan bu büyük kýtanýn doðudan
batýya uzunluðu yaklaþýk 9500 km. dir. Kýta,
ince boðazlar ve denizlerle ayrýlmýþ üç kara
parçasýndan oluþmuþtu. Kýta günümüzden
yaklaþýk 12.000 yýl önce çok büyük depremlerle çökerek, üzerindeki 64 milyon insanla
birlikte sulara gömülmüþtür. Bugün
Paskalya, Tahiti, Fidji, Samoa, Cook,
Hawaii gibi... bazý adalar bu batýk kýtanýn su
yüzünde kalmýþ artýk parçalarýdýr.
CHURCWARD'IN KAYNAKLARI
Her þey Ýngiliz silahlý kuvvetlerinde
Albay James Churcward'ýn görevli olarak
gittiði Hindistan ve Tibet'te 1880 yýlýnda
baþladý. Günümüzde evrim kurallarý, mühürbilim ve arkeoloji bilimlerine büyük katkýlar
saðlayan Churcward, araþtýrmalarýnda eski
dinlerin kökenleri ile ilgili çalýþmalar
yaparken, 1883 yýlýnda Batý Tibet'te bulunan
bir manastýrda, manastýrýn baþ rahibi ile
tanýþtý. Burada günümüzden yaklaþýk 15.000
yýl önce yazýldýklarý ispat edilen taþ tabletlerin varlýðýný öðrenen Churcward, Naakal
Tabletleri olarak adlandýrýlan bu tabletleri
çözümleyebilmek amacý ile mabedin baþ
rahibi ile iki yýl bu ölü dil üzerinde çalýþtýlar.
Naakaller(Kutsal Kardeþler), Anavatan'dan
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kolonilere kutsal metinleri, bilimi ve dini
öðretmek üzere gönderilen özel eðitimli
rahiplerdir. Rahip Hindistan'da kendisi
dýþýnda bu dili anlayabilen sadece 2 rahip
olduðunu açýklamýþtý. Altý ay sonra ilk
tableti gördüðünde onun güneþte kurutulmuþ
kilden yapýlmýþ olduðunu gördü. Bu tabletler
çeþitli sembollerden ve saklý (ezoterik)
anlamlar içeren þekillerden oluþmuþtu.
Bunu izleyen aylar yoðun bir çalýþmayla
bu tabletlerin çevrilmesi ile geçmiþti.
Yazýlarda Dünyanýn ve insanýn nasýl
yaratýldýðý ve onun ilk olarak ortaya çýktýðý
yeri (Mu'yu) ayrýntýlý bir þekilde anlatýlýyordu. Tabletler þöyle baþlýyordu:
"Bütün þekli olan þeyler, þekli olmayan bir
tek þeyden meydana gelmiþtir."
"Baþlangýçta evren yalnýzca bir ruhtu.
Hiçbir hayatiyet belirtisi yoktu; dingin, ýssýz
ve sessiz. Uzayýn enginliði boþ ve karanlýktý.
Yalnýzca Yüce Ruh, Kendiliðinden Varolan
Kudret, Yaradan, Yedi Baþlý Yýlan dipsiz
karanlýkta hareket ediyordu.
Âlemleri yaratma arzusu duydu ve âlemleri yarattý ve üzerindeki canlýlarla birlikte
Dünyayý yaratma arzusu duydu. Tüm canlýlarla birlikte Dünyanýn yaratýlýþý þöyle
oldu: Yedi Baþlý Yýlan'ýn yedi en yüksek akýl
niteliði, yedi emir verdi.
Verilen ilk emir þuydu:
"Biçimi olmayan ve uzaya daðýlmýþ haldeki gazlar biraraya gelsin ve onlardan da
yerküre biçimlensin." Sonra gazlar anafor
halinde bir kütle oluþturacak þekilde
biraraya geldiler.
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Ýkinci emir þuydu:
"Gazlar katýlaþsýn ve yerküreyi oluþtursun." Gazlar katýlaþtýlar ve hacimler dýþarýya
çýktý. Hacimlerden su ve hava oluþtu.
Hacimler yeni dünyanýn içine gizlendi.
Karanlýk hüküm sürüyordu ve hiçbir ses
yoktu, çünkü henüz ne sular ne de atmosfer
þekillenmiþti.
Üçüncü emir þuydu:
"Dýþtaki gazlar ayrýþsýn, atmosfer suyu
meydana getirsinler." Gazlar ayrýþtý bir
kýsmý sularý meydana getirdi ve sular
Dünyayý kapladý. Öyle ki hiç kara parçasý
görünmüyordu. Diðer gazlar atmosferi meydana getirdiler ve ýþýk atmosferin içine
yayýldý. Ve Güneþin ýþýnlarý atmosfere
yayýldý. Artýk yeryüzünde de ýþýk vardý. Isý
da atmosfere yayýldý. Artýk yeryüzünü ýsýtacak sýcaklýk da vardý.
Dördüncü emir þuydu:
"Yerkürenin içindeki gazlar topraðý sularýn
üzerine yükseltsin." O zaman toprak altýndaki ateþler sularla kaplý yer kabuðunu sularýn
üstüne çýkana kadar yükselttiler. Böylece
kuru topraklar ortaya çýktý.
Beþinci emir þuydu:
"Sularda hayat meydana gelsin." Ve
Güneþin ýþýnlarý sularýn balçýðýndaki
topraðýn ýþýnlarýyla buluþtu ve balçýktaki
parçacýklardan kozmik yumurtalar (hayat
tohumlarý) oluþtu. Bu kozmik yumurtalardan
emredildiði üzere hayat ortaya çýktý.
Altýncý emir þuydu:
"Karada hayat ortaya çýksýn" Ve Güneþin
ýþýnlarý topraðýn içinde yerin ýþýnlarýyla buluþtu ve bundan da kozmik yumurtalar oluþ-
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tu. Ve karada hayat ortaya çýktý. Ve bütün
bunlar olduðunda yedinci akýl þöyle dedi:
"Ýnsaný kendi biçimimizde yapalým ve onu
yeryüzüne hükmetme gücüyle donatalým." O
zaman Narayana, evrendeki Yedi Baþlý Zekâ
insaný yarattý ve onun bedenine yaþayan ve
yok olmayan bir ruh yerleþtirdi ve insan
zihinsel kuvveti bakýmýndan Narayana gibi
oldu. Böylece yaratýlýþ tamam olmuþtu."
Yedi emirin zaman içindeki yedi dönem
süresine iþaret ettiði muhakkaktýr. Ancak
süreleri bilinmemektedir. Belli olan
yeryüzünün yedi devrede yaratýldýðýdýr.
Naakal tabletlerinin deþifre edilmesi
olaðanüstü zordu çünkü çok az hiyeratik
yazý ve çok fazla þekil ve çizim (resim)
vardý. Tabletlerin silinmiþ veya hasar görmüþ kýsýmlarý da vardý. Bunun dýþýnda modern dilde karþýlýðý olmayan kelimeler
bulunuyordu. Çalýþmaya baþlamadan önce
rahip Naga Maya dilini öðrenmeden bunlarý
anlayamayacaðýný söylemiþti. Mu ile ilgili
kadim tabletler bu dilde yazýlmýþlardý. Bu
tabletler Naakaller tarafýndan ya Burma'da
ya da anavatanda yazýlmýþlardý. Naakallerin
Pasifikteki Mu ülkesinden nasýl çýktýklarýný
anlatýyordu. Pasifikteki dev dalgalar üzerini
örtmüþ, uygarlýðýn yerini sular almýþtý.
Ýkinci olarak Mu'yu doðrulayan baþka
kadim el yazmalarý da vardýr. Hindu klasiði
Ramayana Destanýdýr. Burada Naakallerin
Burma'ya doðum yerleri olan Doðudaki bir
ülkeden geldikleri anlatýlýr. Diðer belgeler
ise British Museum'da bulunan Troano
Elyazmasý: Yukatan'da el yazýsýyla yazýlmýþ
kadim bir Maya kitabýdýr. Mu ülkesinden söz
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eder ve ayný sembolleri kullanýr. Bugün
British Museum'da bulunmaktadýr.
Bir diðeri ise Cortesianus Kodeksidir: Bu
da eski bir Maya kitabýdýr. Bugün Madrid
Ulusal Müzesi'nde bulunmaktadýr. Paul
Schlieman tarafýndan Tibet'te bir Budist
tapýnaðýnda bulunan "Lhasa Belgesi". Lhasa
belgesi, Mýsýr, Yunanistan ve Orta
Amerika'da bulunan diðer kayýtlar da Mu
kýtasýnýn varlýðýný doðrulamaktadýr.
Üçüncü olarak da halen mevcut olan harabeler ve bunlara yerleþtirilen semboller
insanýn anayurdunun Mu olduðunu söylemektedir. Yukatan'da Mu Kýtasý anýsýna inþa
edilmiþ Uxmal Tapýnaðý'ndaki yazýtlar yaklaþýk 12.000 yýllýktýr. Yukatanda harabe
halindeki bir tapýnakta "Geldiðimiz yer olan
Batý Ülkelerinin anýsýna" diye ithaf edilmiþ
kabartma yazýlar vardýr. Ayrýca Mexico
City'deki Meksika piramitindeki kabartma
yazýlara göre de burasýnýn "Batý ülkelerinin
yýkýmýnýn anýsýna" inþa edildiði yazýlýdýr.
Eflatun'un Timeus ve Critias adlý eserinde
batýk kýtaya dair su sözler geçer: "Mu
ülkesinde 10 halk vardý. "
NAAKAL TABLETLERÝNDEN
"Pasifiðin ortasýnda, geniþ düzlükleri olan tropik bir ülkeydi. Vadi ve
ovalar tarlalar ve otlaklarla doluydu.
Bu yeryüzü cennetinde yüksek daðlar
bulunmazdý. Bu bereketli topraklar
ovalarda akan büyük akarsular ve
dereler tarafýndan sulanýyordu. Her
yer huzur veren yemyeþil bir halýyla
kaplanmýþtý. Rengarenk çiçekler, göz
alabildiðine uzanan uzun kumsallarý
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vardý. Her tarafta týpký örümcek aðlarý gibi
düzgün yollar vardý. Bu yollar pürüzsüz
mermer taþlarla kaplýydý. Churchward'a göre
Mu kýtasý, doðudan batýya 8 bin kilometre,
kuzeyden güneye de 5 bin kilometre uzunluðunda dev bir ada kýtaydý. Naacal tabletleri
bu kýtanýn, uygarlýðýn beþiði olduðunu öne
sürmektedir. Yaklaþýk 70.000 yýllýk bir
uygarlýk geçmiþine sahip olan Mu; zaman
içerisinde tüm dünyada birçok koloniler ve
büyük imparatorluklar oluþturmuþtur. 64
milyon kiþi birbirinden ayrý fakat tek bir
hükümet altýnda toplanan 10 kabileden veya
halktan meydana gelmiþti. Bu büyük kýtada
hayat mutluluk ve neþe içinde geçiyordu.
Orasý üzerindekilere her türlü refahý sunan
bir yuvaydý.
"Tüm insanlar büyük bir uyum içersinde
ve tek tanrý inancý ile yaþamaktaydý.
Tanrýnýn tek olduðu Güneþ sembolü ile ifade
edilmekteydi ve bu dildeki adý Ra idi. Onun
için Mu uygarlýðýna Güneþ Ýmparatorluðu da
denmekteydi. Rahip-kral olarak görev yapan
liderlerine Ra-Mu, bilim adamý da olan
rahiplere "Naacal" denilmekteydi. Ra adýnýn
daha sonra Maya ve Mýsýr dillerinde de ayný
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anlamda kullanýldýðýný görürüz. Bir Kral
seçmiþler ve ve isminin baþýna Ra ekini
getirmiþlerdi. Böylece "Ra Mu" adý altýnda
imparator olmuþtu. Hepsinin dini aynýydý,
semboller vasýtasýyla Yaradan'a ibadet
etmek. Hepsi de ruhun ölümsüzlüðüne ve
eninde sonunda geldiði "ulu kaynaða" geri
döndüðüne inanýyordu. Yaradan'a saygýlarý
o kadar büyüktü ki, O'nun ismini söylemezler, dua ve niyazlarýnda O'na sembol olan
"Ra" (Güneþ) sembolünü kullanýrlardý. En
üst mertebedeki "Ra Mu" Yaradan'ýn temsilcisiydi ama ona asla tapmamayý esaslý þekilde öðrenmiþlerdi. Mu'da baskýn olan beyaz
derili ýrkdý. Bunun dýþýnda sarý, kahve ve
siyah derili baþka ýrklara mensup kiþiler de
vardý. Ancak onlar yönetim kadrolarýnda yer
almazlardý. Mu halký içinde gemileriyle
denizlere açýlan denizciler vardý. Ayrýca
büyük taþ mabedler ve saraylar yapmada çok
ileriydiler. 7 büyük þehri vardý; ilim ve disiplinler buralarda öðretilirdi. Bu þehirler gemilerin gelip gittiði büyük ticaret merkezleriydi. Dünyanýn baþka yerlerine daðýlmýþ ülkeler onun kolonileri veya ona baðlý koloni
imparatorluklarýydý. Bu kolonilerden en
önemlisi
Uygur
Ýmparatorluðu'dur.
Eðitimin, ticaretin zirveye ulaþtýðý ve
gökyüzüne yükselen mabetler, yekpâre
heykeller, anýtsal dikili taþlarla bezeli bu
topraklarda büyük bir þok yaþandý.
Yerkürenin içinden gelen kükremelerin
ardýndan ülkenin güneyi deprem ve volkanik
patlamalarla sarsýldý. Kýtanýn güney
kýyýlarýndaki okyanusdan gelen dalgalar bu
düz araziyi kapladý akamayan lavlar üst üste
birikerek volkanik kayalara dönüþtüler.
Yanardaðlarýn patlamasýndan sonra insanlar yavaþ yavaþ tekrar þehirlerini yeniden
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kurdular, deniz ticareti yeniden baþladý.
Mu'da tekrar depremler baþladý Bütün kýta
deniz dalgalarý gibi inip çýktý. Bu kýtanýn
altýndan gaz kuþaklarý geçiyordu. Bir gün
magma gaz kuþakarýna doðru ilerledi ve
üzerinde yaþayan 64.000.000 Mu'lu ile
sulara gömüldü. Kýta batarken de geriye
sadece sularýn eriþemediði tepelere kaçan
insanlar kaldý. Þehirler enkaz yýðýnlarýna
dönüþtü. Yer alçalýp yükselirken yerde açýlan
yarýklardan gelen ateþlerin fýþkýrmasýyla ateþ
kütleleri oluþtu. Okyanustan gelen dev dalgalar içlere doðru ilerledi. Gece boyunca
karalar ortalarýndan yarýldý ve parçalara
ayrýldý. Gök gürültüsüne benzeyen homurtularla ülke dibe gömülmeye baþladý. Mu iþte
böyle yok olmuþtu. Geriye kala kala birkaç
küçük ada kalmýþtý.
DR. NÝVEN'ÝN
ARKEOLOJÝK KEÞÝFLERÝ
Churchward sonraki yýllarda, mineralog
ve arkeolog olan Dr. Niven'in Meksikada,
Meksiko City'nin 45 km kadar kuzeyinde,
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öncesine ait son derece kýymetli yazýlý
tabletler. Bu tabletlerde iki ayrý yazýbiçimi
kullanýlmýþtý: Bazýlarý resim yazý ile
yazýlmýþ bir kýsmý da Uygur-Maya hiyeratik
yazýsýyla yazýlmýþtý. Uygur-Maya hiyeratik
alfabesi Anavatan'da kullanýlan alfabeden
türemiþtir. Anavatan'da kullanýlan harflerin
çoðu bu alfabede hiç deðiþmeden yer alýr.
Tabletler ikinci þehir kalýntýlarý arasýnda
bulunmuþtur.

Dr. William Niven

deniz seviyesinden 2000 m. yukarýda bulunan bir bölgede bulduðu gömüler ve þehir
kalýntýsý. Burada üç ayrý uygarlýða ait eserler
ortaya çýkmýþtýr. Piþmiþ kilden yapýlmýþ 200
adet döküm kalýbý buldu. Ýnce bir iþçilikle
yapýlmýþ göðse takýlan altýn bir plaka ,
seramikten yapýlmýþ 125 parça biblo, çanak,
çömlek bulunmuþtur.
Dr. Niven'in ikinci büyük buluþu,
Meksiko'nun 8-10 km. kuzeybatýsýnda baþka
nesnelerin yanýsýra 12.000 yýldan daha eski
2600'ün üzerinde taþ tabletler olmuþtur. Bu
büyük kolleksiyonun içinde direkt olarak
Mu'yu konu edinen birçok tablet bulunmuþtur. Biri Hindistan'da diðeri de Tibet'te olan
iki çok eski Naakal tabletinde: "Ýnsanýn
yeryüzünde ilk olarak 200.000 yýl önce Mu
topraklarýnda ortaya çýktýðý" bildirilir.
Dr. Niven bu fevkalâde kalýntýlar arasýndaki çalýþmalarýnýn ödülünü baþka hazineler
bularak almýþtýr. Bugüne kadar ortaya
çýkarýlmýþ en eski, 35.000 veya 40.000 yýl

Dr. Niven'in bu keþifinin iki önemli yönü
vardýr; hem Dünyayý prehistorik insanýn
durumu hakkýnda aydýnlatmasý ve uygarlýk
tarihini 3. Zamanýn içlerine doðru dayandýrmasý hem de büyük gaz kuþaklarý ve
daðlarýn ne zaman yükseldiðine dair ipuçlarý
vermesi.
DÝÐER KAYNAKLARDA MU
Lhasa belgesinden arkeolog Schliemann
tarafýndan deþifre ve tercüme edilmiþ Maya
diliyle yazýlmýþ belgede þunlar söyleniyor:
"Yedi þehir fýrtýnaya tutulmuþ yapraklar
gibi savrulmaya baþladý. Kalabalýklarýn acý
çýðlýklarý etrafa yayýldý. Mabetlere ve yüksek
yerlere sýðýndýlar. Ve Bilge Mu ayaða kalktý
ve þöyle dedi: "Bütün bunlarýn olacaðýný
önceden haber vermemiþ miydim? Ve
kýymetli taþlar, pýrýltýlý giysiler içindeki
kadýn ve erkekler "Mu kurtar bizi" diye yalvardýlar. Ve Mu cevap verdi: "Bütün o
hizmetkârlarýnýz ve þatafatýnýzla birlikte öleceksiniz ve sizin küllerinizden yeni uluslar
can bulacak. Eðer onlar da üstünlüðün bir
þeyler edinmekle deðil, vermekle
kazanýldýðýný unuturlarsa, ayný þey onlarýn
da baþýna gelecek."
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Le Plongeon da Yucatan'daki araþtýrmalarý
sýrasýnda " Mu ülkesinin hiyeratik lideri RaMu ülkenin helâk olacaðý kehanetinde
bulundu ve bu kehanetin ardýndan birçok
kiþi ülkeden ayrýlarak kolonilere gitti ve kurtulanlar arasýna katýldýlar." beyanýnda bulunan kayýtlar bulunduðunu rapor etmiþti. Le
Plongeon, Schliemann Lhasa belgesini
yayýnlamadan çok yýllar önce ölmüþtü.
Ramayana 1. Cilt sayfa 342'de:
"Dinsel ve eðitici bir misyonla doðum yerleri olan Doðudaki ülkeden yola çýkan Maya
üstadlarý, Naakaller önce Burma'ya gittiler
ve orada Nagalara öðretmenlik yaptýlar.
Burma'dan Hindistan'daki Deccan bölgesine, oradan da Babil ve Mýsýr'a geçerek din
ve ilimlerini beraberlerinde getirdiler."
Dr. Niven'in Alaska'da bulduðu Mu Kýtasý
sembolleriyle iþlenmiþ bir totempol (bezenmiþ sütunlar)

Pasifikte bulunan Yonaguni Batýk
Yapýlarý'nýn da Mu ile ilgisi olduðu
düþünülmektedir.
MU DÝLÝ
Dünyada mevcut her dilde Maya sözcüklerine rastlanýr. Japonya'da konuþulan dilin
yarýsý Kara-Maya sözcüklerinden oluþmuþtur. Hindistan'da süregelen dillerin büyük
oranda Naga- Maya asýllý olduðu tartýþýlmaz.
Avrupa dillerinden, özellikle alfabesi KaraMaya sözcüklerinden oluþmuþ Grekçe de bu
dille ilgilidir. Meksika yerli dilinin en az
yarýsý Kara-Maya'dýr. Dillerio kadar ortak
sözcük içerir ki, bir Meksika yerlisi ile bir
Japon tercümana gerek duymaksýzýn anlaþabilir. Ayný þey Ýnkalar için de söylenebilir.
Eski Akad, Kalde ve Mýsýr dilleri de büyük
ölçüde Naga-Maya kökenlidir. Doðal olarak
bundan çýkarýlacak sonuç, Maya dilinin ana
dil olduðu veya gerçek ana dilden türemiþ
ilk dillerden biri olduðudur.
Bu eski uygarlýklar hakkýndaki bilgilerin,
içinde bulunduðumuz zamanda iyi anlaþýlmasýnýn bir diðer önemi de, büyük bir
deðiþim dönemecinde olan Dünya Ýnsanlýðýnýn Mu'nun ve Atlantis'in batmadan önce
içine girdiði durumla çok büyük benzerlikler
sergilemesidir.
Kaynaklar:
“Kayýp Kýta Mu” James Churchward
“Batýk Kýta Mu'nun Çocuklarý”
James Churchward
“Mu'nun Kutsal Sembolleri”
James Churchward
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Dilin Düþünceleri Þekillendirdiði
Doðru Mudur?
Çeviren ve Derleyen: Nelda Ýnan

nsanlar yüzlerce yýldýr bu soruyu
sorarlar. Dil bilimciler ise, adý
Benjamin Lee Whorf olan bir dilbilimcinin Kuzey doðu Arizona'da yerleþik
bir Kýzýlderilili kabilesi olan Hopi'lerle bir
çalýþma yapmasýndan sonra, yani ancak
1940'lardan beri bu konuya aðýrlýk vermeye
baþladý. Yaptýðý çalýþmalara dayanarak
Whorf, Hopi dilini ve Ýngilizceyi konuþanlarýn, kullandýklarý dilden dolayý dünyayý
birbirlerinden farklý gördüklerini iddia etti.

Ý

O zamandan bu zamana öðrendiklerimiz ise
bu konunun hayli karmaþýk olduðunu
bizlere gösterdi. 1970'lere gelindiðinde ise
bu konuda bir dizi yeni teoriler ortaya
atýlarak, dil ve düþüncenin evrensel bir
baðla birbirlerine baðlandýklarý ifade edildi.
Ama günümüze gelindiðinde daha net ve
daha deneysel kanýtlar lisanýn düþüncelerimizi nasýl þekillendirdiðini ortaya koydu.
Yeni kanýtlar bilginin kaynaðý ve gerçekliðin yapýsallýðý hakkýnda büyüleyici
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içgörüler ortaya koymaktadýr. Bilim
adamlarý farklý dillerin farklý düþünsel
yetenekler kazandýrýp kazandýrmadýðý
konusunda çalýþmalar yapmaktaydýlar. Son
yýllardaki deneysel kanýtlar ise ana dilin,
içinde uzay ve zaman baðlamý da bulunan
dünyayý kavramada ne kadar etkin
olduðunu ortaya koydu. Dil gerçekte bilim
adamlarýnýn daha önce farkýna vardýklarýndan daha fazla ölçüde düþüncelerimizi
etkilemektedir aslýnda.
Dünyada þu an 7.000 'den fazla dil kullanýlmaktadýr. Yani insanlar bu kadar
çeþitlilikteki dillerde düþünmekte ve konuþmaktadýrlar. Ve her dil konuþmacýlarýndan
farklý þeyler talep etmektedir. Bu aslýnda bir
yere kadar yumurta mý tavuktan, yoksa
tavuk mu yumurtadan çýkar sorusuna benzemekte. Bir þeyi ifade edecek sözcük
olmadýðý için o þeyi düþünmekten aciz
miyiz yoksa o þey hakkýnda düþünmediðimiz için sözcüklerine de sahip
deðiliz?
Düþünme ve hattâ konuþma tarzýmýzý
sadece dil deðil ayný zamanda kültür, yani
geleneklerimiz, yaþam tarzlarýmýz, alýþkanlýklarýmýz ve daha birçok þey etkileyebilmektedir. Örneðin Kuzey Avustralya'da
konuþulan Guugu Yimithirr ismindeki lisanda sað, sol, ön ve arka sözcükleri mevcut
deðildir. Bu dili konuþanlar bu sözcüklerin
yerine yönleri kullanmaktadýrlar. "Çocuk
evin önünde duruyor" cümlesini kurmak
istediklerinde, "Çocuk evin doðusunda
duruyor" demektedirler. Yine Kuzey
Avustralya'da yaþayan Aborjinli çocuklardan birine: "Bana Kuzey yönünü göster"
diye söylediðinizde size kesin olarak ve hiç
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bir tereddütte bulunmadan pusulasýz bir
þekilde gösterebilir. Bu egzersizi dünyanýn
diðer þehirlerinden her hangi birinde
örneðin Moskova'da, Londra'da veya
Beijing'de yapýp da en bilgili insanlara bile
sorduðunuzda size söylemekte zorluk çekeceklerdir. Yani bir kültürde yaþayan beþ
yaþýndaki bir çocuðun size pusulasýz
Kuzeyi gösterebilmesi kullandýðý dil ile
ilgilidir. Çinçe'de ise "Bu benim amcam"
cümlesi göründüðü kadar kolay deðildir.
Çünkü içine amcanýzla ilgili daha fazla
bilgi yüklemeniz gerekir. Yani amcanýz
esasen kimdir, babanýzýn hangi kardeþidir,
ondan daha yaþlýsý mýdýr, daha genci midir,
ailenize hangi þekilde baðlanmýþtýr, babaannenizin ikinci evliliðinden midir gibi sorularýn cevaplarýný da ihtiva etmelidir. Bu þu
demektir, Çinçe'yi doðru konuþmak isterseniz, lisan sizi bu tarz düþünmeye zorlamaktadýr.
Ýngilizcede bir cümledeki yüklemin
formu, onun geçmiþteki mi yoksa mevcut
anda mý yaþandýðýný anlatýr. Hopi
Kýzýlderilileri ise buna ihtiyaç duymazlar.
Bunun yerine yüklemlerinin formlarý
konuþmacýnýn bilgiyi nasýl bildiðini anlatýr.
Böylece Hopi kabilesinin insanlarý bir bilgiyi sunarken yüklemini kaynaðýna göre
belirlerken, Ýngilizce konuþan kiþiler yüklemi geçtiði zamana göre belirlerler. Çinçe'de
ise geçmiþ, bugün ve gelecek ayný þekilde
ifade edilir. Bu konuda inanýlmaz sayýda
veri toplayan araþtýrmacýlar ülkeler arasýndaki dev ekonomik farklýlýklarý dillerindeki
özelliklere baðlayabilmektedirler. Bu
baðlamda zaman kipi olmayan dilleri
konuþanlar diðerlerine nazaran yüzde otuz
oranýnda daha fazla para tasarruf etmekte-
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dirler. Bu da emeklilik çaðý geldiðinde
yüzde 25 oranýnda daha fazla tasarruf yapmýþ olmak anlamýna gelmektedir. Geleceði,
mevcut andan daha ileriye koyduðumuzda
bize daha uzak görünür ve kendimizi daha
az motive olmuþ hissedebiliriz. Týpký bunun
gibi objeler de kullanýlan lisana göre ifade
edilirler. Örneðin Ýngilizcede bazý isimler
(örneðin fasulye/bean) sayýlabilir isim
sýnýfýna girer ve çoðul yapýlabilir (Beans).
Ama Pirinç yani "Rice" sayýlamaz, bu
nedenle de onu saymak için bir kap pirinç,
bir bardak pirinç, bir kase pirinç gibi yanýna
sayýlabilir bir isim koymanýz gerekir.
Hâlbuki Japonca'da her isim için baþýna onu
týpký bir kap, bir bardak gibi tanýmlayacak
baþka bir isim gelir. Araþtýrmacýlar aradaki
bu farktan dolayý, Ýngilizce konuþanlarýn
maddeler ve objeler arasýndaki baðýn daha
fazla ayýrdýnda olup olmadýklarý üzerinde
çalýþmaktadýrlar. Ýngilizcede zaman bile
parçalara bölünebilir ve þöyle denilir: Üç
gün (three days), dört dakika (four minutes), saatler (yarým saat) v.s.. Yani zaman
kesintisiz bir kavram deðildir ve salt bu
yüzden de daha da ileri giderek: Dakikalar,
Saniyeler ve saatler diye ifade ederler. Dil
bilimci Whorf, buradan yola çýkarak da
zamanýn tasarruf edilebilen, israf edilebilen
ve hatta kaybedilebilen bir madde olarak
görüldüðünü varsaymýþtýr. Hâlbuki Hopi
Kýzýlderilileri zaman kavramýyla ilgili bu
tarz terimlerle konuþmazlar, çünkü onlara
göre zaman hiç kesintisiz akýp giden bir
varlýktýr. Ancak buradan yola çýkarak da,
lisanýn bize belli þekilde bir zaman kavramý
dayattýðýný söylemek anlamsýz olur. Belki
de zamana bakýþýmýz ve kültürümüzde
zamanla ilgili uðraþlarýmýz lisana bu þekilde
yansýmýþtýr.
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Görünen odur ki, lisan, düþünce ve kültür
sacýn üç ayaðýný oluþturmakta ve hepsi de
birbirlerini etkilemektedirler. Bununla birlikte insanlar hep lisanlarýyla düþünürler
öyle deðil mi? Zamanýn çoðunda "Evet",
ama her zaman deðil. Sözcüklerle ifade
edemeyeceðiniz þeyleri imajlar ve duygularla ifade edebilirsiniz. Bir senfoninin sesi,
bir armudun þekli ya da sarýmsaklý ekmeðin
kokusu gibi...Bu düþüncelerin hiç birisi
lisan gerektirmez. Öyleyse sözcüðü
olmayan bir þeyi düþünmem mümkündür.
Evet. Örneðin renkler.. Sonsuz sayýda renk
vardýr ve hepsinin bir adý yoktur. Eðer içi
kýrmýzý boya dolu bir tenekeye yavaþ yavaþ
mavi eklerseniz, kovadaki renk kýrmýzýmsý
mora, mor da mavimsi mora dönüþecektir.
Eklediðiniz her bir damla rengi hafifçe
deðiþtirecektir. Renk tayfý içinde sonsuz
renkleri ihtiva eder. Ama lisanýmýz onlarý
ifade edecek þekilde sonsuz sözcüklere
sahip deðildir. Ýþte bundan dolayý biz renk
prizmasýný belli sayýdaki renklere böleriz.
Yeni Gine'de yaþayan Dani'lerin ise renklerle ilgili ellerinde sadece iki sözcük vardýr.
Bunlardan birincisi Koyu Renkler için (ki
aralarýnda mavi ve yeþil de vardýr), diðeri
de Açýk Renkler içindir (ki bunlarýn arasýnda sarý ve kýrmýzý da vardýr). Onlarýn dili
renk tayfýný bizimkinden farklý algýlar ama
bu onlarýn kýrmýzý ile sarý arasýndaki farký
anlamadýklarýný göstermez. Rusça'da açýk
mavi ve koyu mavi ile ilgili iki farklý
sözcük vardýr. Bu, Rusça konuþanlarýn bunlarý birbirinden farklý iki renk olarak
algýlayacaðýný, Ýngilizce konuþanlarýn ise
tek renk olarak algýlayacaðýný mý gösterir.
Belki de. Siz pembe ile kýrmýzýnýn faklý
renkler olduðunu mu düþünürsünüz? Eðer
böyleyse, siz de konuþtuðunuz lisanýn etkisi
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altýnda olabilirsiniz. Çünkü pembe aslýnda
kýrmýzýnýn çok açýk halidir. Öyleyse dilimiz
bize sözcüklerini verdiði þeyleri görmeyi
dayatmýyor fakat ayný zamanda bizim bazý
þeyleri nasýl gruplandýrdýðýmýzý da etkiliyor.
Dilini öðrenmeye çalýþan bir çocuðun
iþlerinden birisi hangi þeylerin ayný sözcükle ifade edildiðini öðrenmektir. Aksi halde,
ailenin St.Bernard'ýnýn bir köpek olduðunu
öðrendikten sonra, çocuk inek gördüðünde
köpek diyebilecek ve her ikisinin de köpek
sayýldýðýný düþünebilecektir. Ya da çocuk
komþusunun chihuahaua'sýnýn da bir köpek
sayýldýðýný fark etmeyecektir. Böylece
çocuk köpek sözcüðüyle aslýnda ne denmek
istendiðini öðrenmek zorundadýr. Biz birbirine benzer olan ve ayný þekilde etiketlenen þeyleri gruplandýrmayý öðreniriz. Ama
tek bir etiketin altýnda isimlendirilmek için
hangi benzer özelliklerin olmasý gerektiði
dilden dile farklýlýk gösterebilir. Diðer bir
deyiþle, düþünebildiðimiz þeylerin üzerindeki dilin etkisi çok fazla deðildir ve hattâ ne
düþündüðümüz üzerinde de, ama bununla
birlikte gerçekliði hangi kategorilere
ayýrdýðýmýz ve etiketlediðimiz üzerinde
daha fazla etkilidir. Bundan da þunu çýkarabiliriz ki dilimiz ve düþüncelerimiz
muhtemelen kültürden büyük ölçüde etkilenmektedir. Peki ya Eskimolarýn karla
ilgili yüzlerce sözcüðüne ne dersiniz?
Ýnsanlar bu örneði kullanarak dünyaya
bakýþýmýzla onun hakkýndaki konuþmalarýmýzýn aslýnda birbirlerine çok baðlý
olduðunu iddia ediyorlar. Ama Eskimolarýn
karla ilgili olaðanüstü sözcükleri olduðunu
göstermez bu elbet ki. Öncelikle tek bir
Eskimo dili yoktur. Bizim Eskimolar diye
tabir ettiðimiz topluluk Ýnuit ve Yupik dil
ailesine baðlý olan çeþitli lehçeleri kullanýr-
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lar. Ve hattâ tek bir dilin tek bir diyalektiðini seçtiðimizde bile Ýngilizceye kýyasla
karla ilgili daha fazla sayýda sözcük bulunduðunu iddia edemezsiniz. Ama Ýngilizce'de
þunu yapabilirsiniz: Karýn yanýna baþka
isimler getirerek baþka þeyler üretirsiniz.
Örneðin, kartopu, kardan adam, kar tanesi
gibi sözcükler üretirsiniz. Ayrýca kar yaðdý,
kar yaðýyor gibi eylemler türetirsiniz.
Eskimo dillerindeki sözcük oluþturma
süreçleri Ýngilizceden daha fazladýr.
Böylece tek bir kök sözcük, kar gibi,
bununla alakalý yüzlerce sözcükle baðlanabilir. Ama sadece kök sözcükleri saydýðýnýzda, Ýngilizceden çok farklý olmadýklarýný görürsünüz.
Bu durum lisanlarýmýz içindeki kategoriler ve belirginliklerin aslýnda zihinsel
yaþamlarýmýzla harmanlandýðýný açýkça
göstermektedir. Demek ki düþünme eylemi
hem dilbilimsel hem de dilbilimsel olmayan
süreçlerin birleþimidir. Yer küredeki her bir
dil kendine ait düþünsel araç kitine sahiptir
ve bir kültür içinde binlerce yýldýr geliþen
bilgiyi ve dünyaya ait bakýþý içinde saklamaktadýr. Her biri algýlama, kategorize
etme ve dünyadan anlam çýkarma özelliðine
sahiptir. Bu da atalarýmýzýn bize býraktýklarý
en deðerli rehber kaynaklardan birisidir.
Gelecek Ay: Konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz.
Yararlanýlan kaynaklar:
Scientific American
LEra Boroditsky/Stanford
UNiversity/Cognitive Psychology "How
Language Shape the Way We Think"
Britich Academy, Josephine Livingstone
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Ýçsellik Ýfþa Ediliyor
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll, Çeviren: Necati Tarýman
22 Kasým 2014, Portland, Oregon

S

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. Bu
akþam size çok önemli bir sistemi þimdiye dek hiç yapmadýðýmýz biçimde ifþa etmek ve açýklamak istiyorum.
Bu bilgiye, "Ýçsellik hakkýnda bilginin
baþlangýcý" adýný vereceðiz. Bununla
ilgili olarak baþka celselerde de konuþmuþtuk ve hattâ bunlardan birinin baþlýðýný "Gizemli Ýçsellik" olarak belirlemiþtik. Buna ek olarak size kendi bedeninizle ilgili bazý özellikleri de söylemiþtik
ve bu akþam bu konular hakkýnda
konuþacak ve onlarý geniþleteceðiz.
Muhteþem Ýçsellik
Sevgili varlýklar, bedeninizde gerçekleþen bir süreçten söz edeceðim. Bu süreç

üç boyutta olmadýðý ve gizemli olmanýn
yanýnda hiç ele avuca sýðmaz olduðu için
onu tanýmlamanýz bile söz konusu
deðildir. Buna karþýn, bu süreç o kadar
size aittir ki, aslýnda fiilen sizsiniz bile
denebilir. Þimdi bana içinizde olmasýna
raðmen onun hakkýnda nasýl olup da
gerçekte hiçbir þey bilmediðinizi sorabilirsiniz. Buna benim vereceðim cevap
yine DNA'nýzýn henüz tam kapasiteyle
çalýþmadýðý olacaktýr ve bu da asýl
konudur. Bilinciniz, bedeniniz içinde
çalýþmakta olan bazý þeylerin gerçekliði
ile eþzamanlýlýðý henüz yakalayabilmiþ
deðildir. Ancak, zamanla bu gerçeklerin
farkýna varacaksýnýz. Ýnsanlýðýn yeniden
ayarlanmasý içinizde geliþmiþ bir ruhu
içermektedir ve bu celsede bu konulardan
biraz söz edeceðiz.
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Ýlk olarak içselliði belirlememiz
gerekiyor. Ýçselliðin bu kadar gizemli
olmasýnýn nedeni, onun bir beyin
fonksiyonu olmamasýdýr. Ayrýca içsellik,
bedeninizde merkezi yönetime tabi
olmayan çok az sayýdaki sistemlerden
birisidir. Bunu anlayabilmek sizin açýnýzdan çok zordur. Bu sistem henüz
keþfedilmemiþtir ve dolayýsýyla týp biliminde tanýmlanmamýþtýr ama yaptýðý iþ
pek çok kez görülmüþtür.
DNA'nýzda olanlarýn açýklanmasý çok
zordur. Vücudunuzda bulunan trilyonlarca DNA molekülünün hepsi birbirleriyle
sürekli iletiþim içindedir. Zaten
DNA'nýzýn neler yaptýðýna bakarsanýz,
bunun baþka türlü olmasýnýn mümkün
olmadýðýný anlarsýnýz. Bedeniniz nerede
ve hangi tür hücreye ihtiyacý olduðunu
nasýl bilebiliyor? Doðumunuzdan itibaren
bu süreçten sorumlu olan içselliðinizdir.
Hattâ DNA'nýn gerçek anlamda ezoterik
bir merkezi kontrol olduðunu söyleyebilirsiniz. Trilyonlarca DNA parçasýnýn
etrafýnda bulunan alan, kendisini tek bir
varlýk olarak bilir ve tanýmlar. Tüm DNA
parçalarý bu alan aracýlýðý ile tek bir sistem olarak çalýþýrlar ve bu sistemin adý da
içselliktir. Bu durumda bedeninizdeki
DNA hücrelerinin birleþiminin tek bir þey
olarak göründüðünü ve buna akýllý beden
veya içsellik adýný verdiðinizi söyleyebilirsiniz. Bu merkezi olmayan bir sistemdir. Bedeninizde içsellikten sorumlu
olan tek bir organ veya bez yoktur ve
bunun yerine bedeninizin her bir parçasý
bu akýllý beden sistemi içinde yer almaktadýr.

Ýçselliðin tanýmlanmasý ve anlaþýlmasý
bu nedenle neredeyse mümkün deðildir
ama sizler yine de içsellik aracýlýðýyla
çözümler geliþtirmeyi bilirsiniz ve bu
baðlamda genellikle adale testi veya
kinesiyoloji kullanýrsýnýz. Bunun birçok
yolu vardýr ve þifre çözmek, bedenle
konuþmak vs. buna dâhildir. Tüm bu sistemler size akýllý bedenden kaynaklanan
geri besleme saðlarlar. Akýllý bedenin size
söylemek istediklerini anlamak için geri
besleme süreci çok baþarýyla kullanýlýr.
Bu süreçleri kolaylaþtýran insanlar bedendeki "akýllý alan" ile ne hakkýnda konuþtuklarýný kesin olarak bilirler. Bu alan
beyni temsil etmediði gibi, DNA'yý da bir
organ veya bez olarak deðil bir bütün
olarak temsil etmektedir.
Ýçsellik Akýllý Bir
Yedekleme Sistemidir
Ýçsellik hakkýnda size ilk söylemek
istediðimiz, onun bedeniniz hakkýnda
sinir sisteminiz ve beyin sisteminizin
bilebileceðinden çok daha fazla þey
"bilen" ve tüm bedene yayýlmýþ bir sistem olduðudur. Ýçsellik ayak parmaðýnýn
týrnaðýndan saça kadar bedenin her
tarafýndadýr. DNA'nýn olduðu her yerde
ve DNA'nýn varolduðu her þekilde içsellik de vardýr. Ýçsellik tümüyle kendine
özgüdür ve aslýnda bizzat sizsiniz.
Size daha önce týp biliminde bu olgunun defalarca görülmüþ olduðunu ama
bilim insanlarýnýn bunun ne olduðunu
anlayamadýklarýný söylemiþtim. Size bir
örnek vermek istiyorum. Eðer bir kaza
sýrasýnda bir insanýn omuriliðinde hasar
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ortaya çýkar ve sinirler kesilirse, bunun
geri dönüþü yoktur. Daha önce bu konu
hakkýnda konuþmuþtuk ve biz size bu
sinirlerin düzelip yeniden iþlevsel hale
gelmiyor olmalarýnýn tuhaf olup
olmadýðýný sormuþtuk. Bedendeki her þey
rejenerasyona programlanmýþtýr ama
buradaki hücreler rejenerasyonu becerememektedirler. Vücudun baþka yerlerinde
bir kesik olursa yenilenme gerçekleþmekte ama omurilikteki sinirlerde hasar
olduðunda yenilenme olmamaktadýr. Size
ilerideki bir zamanda bunun olacaðýný ve
bunun gelecekte ortaya çýkacak geliþmiþ
insanýn özelliði olacaðýný da söylemiþtik.
Ýsterseniz durumun þimdi nasýl olduðuna
bakalým bu kez.
Zihninizde þöyle bir þey canlandýrýn.
Paraplejik bir insaný tanýdýðýnýzý veya
gördüðünüzü varsayalým. Bu sandalyede
oturan ve baþýndan baþka hiçbir yerini
kýmýldatamayan insan demektir.
Vücuttaki her hareketi kontrol eden sinirler, omurilikte kesildikten sonra, iþlerini
görmek için beyinden gelen sinyallere
gereksinim duyan her þeyin çalýþmaya
devam etmesi size makul geliyor mu?
Kalp adaleleri böyle durumlarda çalýþmaya devam eder, oysa kalbin çalýþma
temposunun beyinden gelen sinyallere
baðlý olduðu söylenmiþtir size.
Kalp ile ilgili olarak bilimin buna bir
cevabý vardýr, ancak sindirim süreci de,
üreme fonksiyonlarý da ve ayrýca boynun
altýnda kalan organlarýn iþlevleri de
kesintisiz olarak devam etmektedir. Oysa
beyin gerekli olan sinyalleri artýk oralara
iletmemektedir. Bu durumu nasýl açýkla-
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yacaksýnýz? Týp biliminin kalple ilgili
oldukça iyi bir açýklamasý vardýr zira bu
durum çok sýk ortaya çýkmaktadýr. Bilim
insanlarý kalbin özerk olarak hareket edebileceðini ve sinoatriyal düðümdeki özel
hücreler sayesinde kalp atýþlarýnýn
sürdürülebildiðini iddia etmektedirler.
Aslýnda bu onlarýn içsellik tanýmýdýr.
Onlar da çok önemli bir yedekleme sisteminin iþin içinde olduðunun farkýndadýrlar.
DNA alaný içinde bulunan bir yedekleme sistemi insanýn yaþamýný
sürdürmesini saðlamaktadýr. Bedeninizin
DNA alaný fiilen beyinle baðlantý kurmakta ve sinyaller kuantum yoldan
(kablosuz olarak) gönderilmektedir.
Sinoatriyal düðüm beynin alandan geçen
yayýnlarýný "alan" bir sinir antenidir.
Aslýnda sinoatriyal düðüm bu iþte o kadar
iyidir ki, beyin ölümü gerçekleþse bile,
aynen pil ile yedeklemede olduðu gibi,
bir süre daha beynin daha önce gönderdiði sinyallerin örüntüsü hatýrlanmaktadýr. Ýþte bu içselliðin gücüdür.
Omurilikteki arýza nedeniyle sinirlerin
sinyalleri iletme özelliði kaybolmuþ bile
olsa, kuantum DNA alanýnýzýn sürekli ve
kesintisiz olarak bedenin tamamý ile
baðlantýda olduðunu akýlda tutun. Beyin
sinyalleri göndermeye devam eder, bu
sinyaller DNA alan tarafýndan alýnýr ve
kalp adalelerine, sindirim süreci için
gerekli olan yerlere, aslýnda diðer bölgelerdeki adaleler dýþýnda her yere gönderilir. Eðer omurilikteki yaralanmalar
nedeniyle ortaya çýkan tuhaflýklarý iyice
incelerseniz haklý olduðumu anlayacak-
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sýnýz. Bu aslýnda bu fenomenle ilgili
olarak gerçek dünyada varolan kanýttýr.
Beyine giden kablolar kesilse bile içsellik veya akýllý beden sizi hayatta tutacaktýr. Ýçsellik çok akýllýdýr, hattâ sizin
yaþamý sürdürme organý olarak
adlandýrdýðýnýz beyinden çok daha akýllýdýr. Beyin esas olarak yaþamý sürdürme
ve var olma için kullanýlan çok güçlü bir
bilgisayardýr ve size dünyada yaþama
imkânýný saðlamaktadýr ama pek o kadar
akýllý deðildir. Kanýnýzda korkunç bir
hastalýðýn olmasý halinde bile beyin size
bu konuda bilgi veremez ama içsellik
bunu mükemmelen yapabilir.
Ýçselliðin Tekilliði
DNA'nýzý milyonlarca þey olarak deðil
de tek bir þey olarak görüp kabul etmenizin zamaný geldi. Bilim DNA'nýn kendisiyle bile iletiþim içinde olduðunu
kabul edebilecek durumda deðildir. Oysa
bedeninizin yaptýðý iþleri baþarabilmesi
için bu mutlaka gereklidir. Bizim öðrettiðimiz þeyin güzelliði þuradadýr:
Dünyevi beden, yani beyin tarafýndan
kontrol edilen beden, içselliðe bir köprü
kurmaya baþlamaktadýr. Bu köprü sezgi
aracýlýðý ile gerçekleþecektir ve bu sayede
sizler ileride kendi kendinizin týp medyumu olabileceksiniz. Bedeniniz içinde
olup bitenleri bilmekle kalmayacak,
akaþýnýzýn enerjisini çok daha iyi anlayabilecek durumda olacaksýnýz.
Ýçselliðin kendi programý vardýr. Ýçsellik sizin bilmeniz gereken bir þey için
programlanmýþtýr zira bu yeni enerji ile

artýk o programý yeniden yazmanýn vakti
gelmiþtir.
Programlanmýþ Olan
Yaþamý Sürdürme
Ýnsan beyni bedenin yaþamýnýn sürdürülmesine yönelik olarak programlanmýþken, içsellik ruhsal yaþamý sürdürme
açýsýndan programlanmýþtýr. Þimdi bu
ikisi arasýnda ne fark olduðunu sorabilirsiniz. Bedensel yaþamý sürdürme sizi
kovalayan kaplandan kaçma ve yiyecek
ile barýnacak yer bulma yeteneði ve kapasitesidir. Bedensel yaþamý sürdürme size
bu sorunlara çözüm bulmak ve hayatta
kalmak için gerekli imkân ve kabiliyeti
saðlar. Ruhsal yaþamý sürdürme ise çok
farklýdýr ve aslýnda yüksek derecede ezoteriktir. O çok daha önemli bir yaþamý
sürdürme türüdür ve insanlýðý geliþme
yönünde iteklerken bir taraftan da DNA'nýn daha yüksek düzeyde çalýþmasýný
saðlar. Bunlarý biraz açýklamak istiyorum.
Ýçsellik kadim insanlar tarafýndan bilen
þeyleri bilmektedir. Ýçsellik büyük planý
bilmektedir çünkü yüksek benlikle
baðlantýdadýr. Ýçsellik gezegenin mezuniyeti ile ilgili olarak bir karar verebilecek durumda olmayacaðý zamana kadar
insanlýðýn bu gezegende ne kadar süresi
kaldýðýný bilmektedir. Ýçsellik ve DNA'nýz bunu bilmektedir. Ýçselliðin birincil
yönergesi nedir? Ýçsellik elindeki her
türlü imkâný kullanarak sizin için elinden
geleni yapmalý, sizin özgür seçim
hakkýnýzý kullanarak fýrsatlarý ele geçirmenize ve böylece uyanmanýza yardýmcý
olmalý ve sonuç olarak insanlýðýn yaþamý
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sürdürme köprüsünden geçmesini ve
yükselmiþ gezegen statüsüne ulaþmasýný
saðlamalýdýr. Ýþte içselliðin birinci direktifi budur.
Ruhsal yaþamý sürdürme dünyanýn
potansiyel geliþimini temsil etmektedir
ve her þey bunun etrafýnda ve bu yönde
olacak þekilde tasarýmlanmýþtýr. Ýçsellik
sizi özgür seçim sistemi içinde kalarak,
mümkün olan her þekilde ruhsal uyanmaya yönlendirmek için dizayn
edilmiþtir. Ýçsellik bunun için vardýr.
Buradaki büyük planý görebiliyor
musunuz? Potansiyelinizi doðru yönlendirmek için sizin içinize doðuþtan bir
yönlendirme sistemi yerleþtirilmiþtir.
Bu süreç içinde içsellik pek çok deðiþik
yoldan bedensel kimya ile birlikte
köprüyü geçmektedir. Ýçsellik ani
iyileþmeden de sorumludur. Ýþte artýk
bunun nereden kaynaklandýðýný biliyorsunuz. Ani iyileþmenin gerçekten de
beyinden mi kaynaklandýðýný düþünmüþtünüz? Bir insan nasýl olup da bir
hastalýðý bir gece içinde ortadan kaldýrabilir? Dünyevi bedenin kendisini böylesine kýsa bir süre içinde bu kadar büyük
bir dengesizlikten arýndýrmasý mümkün
olabilir mi? Dokular bir gece içinde
þifaya yol açabilecek þekilde hýzlandýrýlmýþ olarak nasýl geliþebilirler? Size
hastanelerde bundan önce pek çok kez
görülmüþ olan þeylerden söz ettim az
önce. Bu vakalarýn hastanelerde röntgenleri çekilmiþ, olaylar doðrulanmýþ ve
ayrýca kimyasal testler de gerçekleþtirilmiþtir. Hep söylenen þey bu olaylarýn
asla normal olmadýðý olmuþtur. Ruhsal
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olanlar için bu olaylar mucizedir.
Bilimsel düþünenler için ise bu olaylarýn
izahý yoktur. Ýþin güzel tarafý olaylarýn
gerçekten de açýklanabilir olmasýdýr.
Hadise içsellik tarafýndan yaratýlan
mucizedir. Sizin kendi bedeniniz sizi
yaþamda tutmaktadýr. Bu aslýnda harika,
hattâ mucizevi bir yedekleme sistemidir.
Bu sizde mevcut olan güçtür. Ýçsellik
nihayet bedenle arasýndaki köprüyü kurmaya baþladýðýnda, bugün bildiðiniz
insan artýk sahnede olmayacaktýr. Onun
yerini alan insanýn ömrü çok daha uzun
olacak, kendisini iyileþtirebilecek, düzeltebilecek, hattâ uzuvlarý yeniden büyüyebilecektir. Aslýnda insan baþtan zaten bu
þekilde tasarýmlanmýþtý sevgili varlýklar
ve bu sizin için anlam ifade etmeye
baþlamalýdýr.
Ýçselliðin Eski Enerjiden
Kaynaklanan Programlanmasý
Artýk içselliðin ne olduðunu bildiðinize
göre içselliðin eskiden kalan programý
hakkýnda konuþabiliriz. Birinci Kryon
kitabýnda (1993) içselliðin sorumlu olduðu bir þeyden söz etmiþtim. O zamanlar
"Artýk karmadan vazgeçmenin zamaný
geldi" demiþtim. Karma geçmiþ yaþamlarýnýzda edinmiþ olduðunuz tecrübelerin,
ölümden sonra yeniden enkarne olduðunuzda perdenin diðer tarafýndan sizinle
birlikte bu tarafa gelen enerjisidir. Karma
bitmemiþ iþlerin enerjisidir. Bu gerçektir
ve eski enerjide buna ihtiyaç vardý.
Karma DNA'da yer alýr ve içsellik
tarafýndan yönetilir. Size o zamanlar karmadan vazgeçmenizi söylediðimde size
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bedeninizle ve hücrelerinizle konuþmanýzý ve onlara, "Geçmiþin enerjisi ile
iþim bitti artýk. Eski karmamdan
vazgeçiyor ve yeni yolumda yürüyorum"
demenizi söylemiþtim. Bunlar bedensel
varlýktan içselliðe giderken köprüden
geçme ile ilgili süreç hakkýnda benden
duymuþ olduðunuz ilk talimatlardý. Size
saf niyeti kullanmanýzý söylemiþtik.
Hücresel Deðiþim
Otomatik Olarak Gerçekleþmez
Saf niyet hücrelerinize öylesine saf
þekilde hitap eder ki, beden bunu gerçek
olarak kabul eder ve buna uygun
davranýr. Ve böylece karmadan kurtulmuþ
olursunuz. Beden sizi, olmanýz gerektiði
gibi, patron olarak görür ve buna göre
davranýr. Þimdi size o zamanlar söylememiþ olduðum ama artýk zamaný gelmiþ
olduðu için ifþa edebileceðim bazý þeyleri
söyleyeceðim. Söylediklerimin sizin için
anlamlý olmasýný istiyorum ve bu nedenle
ilk önce bunun mantýðýný açýklayacaðým.
Beden ne þekilde programlanmýþ olursa
olsun, her zaman ve tümüyle özgür iradeyle yönetilir. Sizlerin beyin tarafýndan
verilen yaþamý sürdürme ile ilgili talimatlarý dinleyip dinlememe konusunda özgür
seçim hakkýnýz vardýr. Þu anda verilmekte olan mesajýn gerçek olduðuna inanmak
veya inanmamak konusunda özgür seçim
hakkýnýz var. Bu nedenle, bu yeni enerjide yapacaðýnýz ezoterik seçimler
otomatik olarak bedenden kaynaklanmayacaktýr. Özgür irade ve serbest seçim
hakký içselliðin yeni enerjiye yönlendirilmesi için ilâhi bilincinizi kullanmanýz
gerektiði anlamýna gelmektedir. Yaþlý bir
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ruh olarak artýk karmaya ihtiyaç duyulmayan yeni enerjiye girerken içselliðin
karmayý kendi baþýna ortadan kaldýrmasý
size anlamlý geliyor mu? Bu tabii ki
anlamsýz olurdu. Ýçsellik talimat verilmesini beklemektedir ve sizin bilinç
deðiþiminiz DNA'nýz içinde programlanmamýþtýr. Zaten özgür irade ve seçim
hakký da budur.
Þimdi iyi dinleyin çünkü günün dersini
söyleyeceðim. Ýçsellik gerçi çok akýllýdýr
ama yeni talimatlarý alana kadar aynen
önceden olduðu gibi devam edecektir.
Sizlerin içselliði yeniden programlamanýz
gerekmektedir çünkü onda eski enerjiden
kaynaklanan önyargý ve eðilim vardýr.
Ýnsan olarak var olduðunuz tüm süre
boyunca içsellik sizinle bu þekilde
çalýþmýþtýr. Ýçsellik belirli þeyleri belirli
þekilde yapmak üzere tasarýmlanmýþtýr
ama artýk bunlarý deðiþtirmenin zamaný
gelmiþtir. Burada deðiþim için anahtar
rolü sizin bilinciniz oynamaktadýr. Bu her
zaman böyle olmuþtur ve her zaman da
böyle olacaktýr. Ýçselliðe verilmiþ olan
talimatlar dizisinin yeniden programlanmasý için sizin özgür seçim hakkýnýza
gerek vardýr. Karmadan vazgeçmeniz
isteði, size vermiþ olduðum ilk yeni enerji talimatýydý ve þimdi baþka bir talimat
daha veriyorum.
Bedeninizde bulunan içselliði derhal ve
þimdi yeniden programlayýn! Bu yeniden
programlama özgür bilinç niyetinizle
gerçekleþtirilecektir ve hiç de zor bir iþ
deðildir. Saf niyeti kullanan bilinciniz
beden deðiþiminin kralýdýr. Siz zaten her
zaman kimyanýzý deðiþtirebileceðinizi ve
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kendinize þifa verebileceðinizi biliyordunuz ve burada anahtar rolü içselliðinizle konuþmak oynamaktadýr. Bundan
sonrasý biraz daha karmaþýktýr. Biraz
sonra size eski programýn ne olduðunu
söyleyeceðim.
Sizdeki Güç
Olay þu þekilde geliþecektir. Ýçselliðinizle en iyi dostunuzla konuþtuðunuz
þekilde, önünüzde oturmakta olan insanla
konuþacaðýnýz þekilde konuþmalýsýnýz.
Sanki en iyi dostunuzla sohbet edecekmiþsiniz gibi düþünün. Böyle bir sohbette
birkaç þeyi sürekli olarak ve üst üste
tekrarlar mýydýnýz? Tabii ki hayýr. Bunun
yerine o arkadaþýnýzýn sizin söylediklerinizi dinleyeceðine ve anlayacaðýna ve
bunun için gerekli zekâya sahip olduðuna
güvenirsiniz. Ýþte ayný durum içselliðiniz
için de geçerli olmalýdýr. Ýçselliðiniz sizin
akýllý bedeninizdir ve onun sizin ruhsal
yaþamý sürdürmeniz için gerekli
olduðunu sandýðý þeylerin yeniden
programlanmasý gerekmektedir. Bunun
nedeni içselliðinizin sizinle birlikte o
enerji iþaret noktasýný geçmemiþ
olmasýdýr. Bilinciniz bu yeni enerjiye
geçti ama eski orijinal hücresel yapýnýz
henüz oraya gelmedi çünkü yeniden
ayarlanma otomatik olarak gerçekleþmez
sevgili varlýklar.
Yaþlý ruh, anlaman gereken birkaç þey
var. Ýçselliðinizin sizin geçmiþ yaþamlarýnýzla ilgili her þeyi bilmesi ama sizin
bu bilgiye sahip olmamanýz sizce ilginç
mi? Etkili bir sistemde bu nasýl olabilir
veya durum böyleyse sistem nasýl etkili
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olabilir? Daha fazla þey bilmek ister miydiniz? Eski yaþamlarýnýz sýrasýnda hak
etmiþ olduðunuz ve bugün yeniden kullanabilseniz size yarar saðlayabilecek
olan enerjiler hangileridir? Bu konu
hakkýnda konuþtuðumuzu hatýrlýyorsunuz
sanýrým. Akaþta maden arama iþi, bilincin
özgür seçimiyle ve içsellikle konuþmak
suretiyle yapýlýr. Adale testi, bedenle
konuþma, olumlamalar, þifrelerin
çözülmesi ve insan beyninin bedensel
mantýðýnýn etrafýndan dolaþabilen herhangi bir yöntem içselliðinizle yaptýðýnýz
çalýþmayý oluþturur. Bu potansiyeli tam
olarak gerçekleþtirebilmek için kendi
gerçekliðinizde farklý düþünmek zorundasýnýz. Sizler kendi içinizde deðiþikler
yapabilmek için miktar, tekrar ve diðer
doðrusal kavramlar ile çalýþmaya alýþýksýnýz ama bu bundan böyle geçerli
deðildir artýk.
Þimdi artýk neleri yeniden programlamanýz gerektiði konusunda konuþabiliriz
ve bu içsellikle ilgili en önemli konudur.
Bedenin Yeniden Programlanmasý
Yapýlacak ilk þey karmadan
vazgeçmektir. Bunun birinci sýrada yer
alan husus olduðunu yeniden vurguluyoruz. Sizi bir þeyler yapmak veya olmak
için zorlamaya devam eden ve sizin kiþiliðinizdeki Aþil topuðunu (hassas bölge,
kýrýlgan alan) oluþturan þey nedir? Orada
olmasýna raðmen sizin bir türlü anlayamadýðýnýz þey nedir? Bu geçmiþin enerjisidir ve gelecek için gerekli deðildir.
Ondan kurtulun. Ýçsellik sizin ona
söylediðinizi yapacaktýr. Eðer içsellik
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söylediðinizi ruhsal mantýk açýsýndan
doðru olarak görürse sizinle iþbirliði
yapacaktýr çünkü bu celseyi içselliðiniz
de sizinle birlikte dinlemektedir. Sizin
bildiklerinizi bilmektedir ve kendi içselliðinizi deðiþtirmek için siz bilincinizin
tetiði iþlevine sahipsiniz.

deðillerdir. Yaþamýþ olduðunuz her bir
ömür sizde bir bilgelik kütüphanesi oluþturur ve sizler yaþlý ruhlar olduðunuzu
biliyorsunuz. Þimdi içselliðin bununla ne
yaptýðýný tahmin edin.

Yapýlacak ikinci þey içselliðinizin birincil direktifinin deðiþtirilmesidir. Aslýnda
anlamsýz olmasýna raðmen içselliðinizin
yapmak üzere kurgulandýðý þey nedir?
Bunu size þimdi söyleyeceðim ve bu
þimdiye dek yapýlmýþ en büyük ifþaatlardan biri olacaktýr. Sevgili varlýklar, þu
anda gezegende ruhsal ilerlemenin
motoru olarak iþlev gören bir sistem
geçerlidir ve bu sistemin adý reenkarnasyondur. Örneðin, dünyaya gelirsiniz,
bir ömür süresinde belirli þeyler öðrenir
ve sonra ölüp dünyadan ayrýlýrsýnýz.
Ardýndan yeniden dünyada enkarne olursunuz ve geçmiþ yaþamda kazanmýþ ve
hak etmiþ olduðunuz bilgelik DNA'nýz ve
akaþýnýzda yer alýr. Her bir yaþam size
daha fazla bilgelik kazandýrýr ve bunu
sonraki yaþamýnýzda kullanýp kullanmamayý özgür iradenizle seçersiniz ama bu
bilgelik yeni bir potansiyel olarak sizinle
birlikte dünyaya gelir.

Ýçselliðin öðrenmiþ olduðu ve eski sistemde gerekli olan þeyin ne olduðunu
öðrenmeye hazýr mýsýnýz? Bu ölümdür.
Mezun olmak, bilgelik kazanmak ve bir
sonraki yaþamda daha yüksek ruhsal
bilince ulaþmak için kýsa ve üretken bir
yaþam gereklidir. Böyle bir yaþamdan
sonra yeniden dünyaya geldiðinizde
kazandýðýnýz bilgeliði de birlikte
getirirsiniz. Bu öðrenme döngüleri ne
kadar hýzlý olursa, gezegenin daha yüksek
titreþime uyanma potansiyeli de o kadar
yüksek olur ve bu ruhsal geliþme olur.
Bunun nereye doðru gittiðini görmeye
baþladýnýz mý? Tasarýmý gereði içsellik
size kýsa yaþam süreleri vermektedir.
Nasýl sistem ama? Buradaki mantýðý görmeniz çok önemlidir. Eski bilinçte bu
"aydýnlanmanýn motoru" iþlevini görüyordu. Yaþlý ruhlarýn geri dönüþümü
anahtar rolünü oynuyordu. Ýnsanlarýn
tecrübe edinmelerini ve bilgelik kazanmalarýný saðla ve sonra onlarý öldürüp
yeniden dünyada enkarne et ve böylece
daha önce kazanýlmýþ olan bilgeliðin kullanýlmasýný mümkün kýl.

Yaþlý bir ruhta genç bir ruha kýyasla
çok daha fazla ezoterik bilgelik vardýr.
Buraya kadar anlayabildiniz mi? Yaþlý
ruhlar olarak sizler bu yollardan geçtiniz
ve bu iþleri yaptýnýz. Peki, gezegene yeni
gelmiþ olan (geçmiþ yaþam tecrübesi az
olan veya hiç olmayan) insanlar hiç
dikkatinizi çekti mi? Onlar hiçbir þeyi
tam olarak anlayabilecek durumda

Ýçselliðin Eski Programý

Eski enerjinin yaþam sýrasýnda önceden
edinilmiþ olan bilgeliðin gezegenin aðlarý
tarafýndan gerçekleþtirilmesine (kullanýlmasýna) izin vermediðini akýlda tutmak
önemlidir. Bu ancak yeniden dünyada

SEVGÝ DÜNYASI

enkarne olmak suretiyle mümkündü ve
DNA bu sistemde kapasitesinin ancak
üçte birini kullanabiliyordu.
2012 yýlýnda aniden iþaret noktasýný
geçtiniz (gündönümlerinin devinim
tarafýndan ölçüldüðü þekilde) ve eski
kehanetlerin neredeyse hepsinde sözü
edilmiþ olan bilinçteki o yere ulaþtýnýz.
Sevgili varlýklar, ben de bu nedenden
dolayý buradayým! Ýlk kez olmak
üzere bizim 25 yýl önce geldiðimizde
mümkün olduðunu gördüðümüz þeyi
yapma imkân ve fýrsatýna sahipsiniz.
DNA'nýz geliþmeye baþladý.
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bilmiyor. Ýçsellik binlerce yýldan beri kýsa
ömür süreleri belirlemek suretiyle gezegenin potansiyel ruhsal geliþimini desteklemektedir. Ýçselliðin bu yeni durumdan
haberdar edilmesi gerekmektedir ve bunu
ona söyleyecek olanlar da sizlersiniz.
Gezegenin geliþimi için uzun ömür süresi
anahtar iþlevi görmektedir.
Yeniden doðmak ve tüm o büyüme
iþlemlerini en baþtan gerçekleþtirmek
zorunda olmazsanýz, bu gezegende daha
fazla iþ yapabilecek olmanýz size mantýklý
gelmiyor mu sevgili varlýklar? O zaman
burada daha uzun kalýn!

Hepinizin içselliðe sahip olduðunuz
bilgeliði yeni yaþama aktarmak için ölüm
geçiþini gerçekleþtirmeye gerek
olmadýðýný söylemenizi istiyorum. Þimdi
yeni bir süreç vardýr ve bu süreç geçmiþte
var olanlarýn hepsinden farklýdýr. Siz artýk
edinmiþ olduðunuz bilgeliði gezegenin
aðlarýna aktarma imkânýnýn yanýnda baþtan itibaren öðrendiðiniz her þeyi uygulamaya geçirme fýrsatýna da sahipsiniz.
Dünyanýn enerjisi birdenbire gerçek
zamanda tüm akaþik bilgeliðinize eriþim
saðlayabilmektedir.

Dünyada bulunan pek çok kiþi "Bu çok
saçma. Nasýl doðarsanýz öyle kalýrsýnýz"
diyecektir. Ancak, bu eski geleneksel
düþünme þeklidir. Bedeninizdeki hemen
hemen her þeyi yeniden programlayabilirsiniz. Birçoðunuz neredeyse tüm
kiþiliðinizi, hattâ insan tabiatýnýzý
deðiþtirmiþ olduðunuzu biliyorsunuz.
Bazýlarýnýz bedensel yapýnýzý deðiþtirdiniz. Þimdi bunu okuyanlar arasýnda
yaþlanmayý durdurmuþ olanlar var ve
aslýnda olay da budur, bu söylenenlerin
gerçek olduðunun kanýtý.

Bundan böyle kýsa aralýklarla yeniden
enkarne olmanýza gerek yoktur. Bunun
yerine, DNA'nýz randýmanýný arttýrdýkça,
ayný þeyi ölmeye gerek olmadan ve burada kalmaya devam ederek yapabilirsiniz.
Yüzde 36'ya ulaþtýðýnýzda (numerolojiyi
inceleyin) süreç tamamlanmýþ olacaktýr.
Bu gerçekleþtiðinde artýk çok uzun süre
dünyada kalma imkânýna sahip olabileceksiniz. Sevgili varlýklar, içsellik bunu

Bugün bildiðiniz þekliyle yaþlanma
sürecini durdurmanýn anahtarý içselliðin
yeniden programlanmasýdýr. Bu saðduyuya aykýrý olsa bile bedeniniz sizi
yaþlandýrmak üzere tasarýmlanmýþtýr.
Hücresel bedeniniz gençleþmek için
tasarýmlanmýþtý ve bu iþi pek o kadar iyi
becerememektedir. Bunu anlayabiliyor
musunuz? Bunun deðiþtirilmesi içselliðin
görevidir ama bunu yapmak için bir
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sinyale gerek duymaktadýr. Bu özgür
irade ve serbest seçim hakkýdýr ve bunu
yapabilecek olan tek kiþi sizsiniz; herhangi bir kolaylaþtýrýcý, medyum veya kanallýk yapan medyum deðil.
Ýçselliðinize "Ruhsal geliþim için artýk
ölmeme gerek yok" deyin. Bunu istediðiniz her þekilde yapabilirsiniz. Müspet
olumlamalar oluþturmayý öðrenin. Size
uygun gelen her yoldan bedeninizle
temasa geçin. Sizler akýllý bedenle
iletiþime geçmeye hazýrsýnýz.
Bu iþin güzelliði þuradadýr: Ýçselliði
herhangi bir konuda ikna etmeye gerek
yoktur, çünkü o zaten biliyor. Ýçsellik
zaten bu çaðrýyý bekleyip durmaktaydý.
Ýçsellik, sizin bilincinizde yapmýþ
olduðunuz ilerlemeyi gördüðü anda olay
bitmiþtir. Bunu duydunuz mu? Ýçsellik
sizin kim olduðunuzu biliyor. Ne de olsa,
o akýllý bedendir ama siz çaðrýyý yapana
kadar durumu bilemeyecektir.
Ýçsellik ruhsal geliþimin yeni ve ileri
yolunu gördüðü anda iþbirliði yapmaya
hazýr olacaktýr. Bunun sonucu ise sizin
çok daha uzun yaþayacak olmanýzdýr.
Bazýlarý bunu istediklerinden pek emin
olmadýklarýný söylüyorlar. Eðer bunu
söyleyenlerden biriyseniz, yaþ almakla
birlikte saðlýk sorunlarýnýn daha fazla
ortaya çýktýðýyla ilgili eski paradigmaya
baðlýsýnýz demektir. Oysa böyle olma
mecburiyeti yoktur. Bir sonraki aþama da
budur zaten. Yaþlanmayý durdurduðunuzda saðlýklý kalmayý da seçebilirsiniz.
Aslýnda bu hiç de karmaþýk deðildir.
Bunun sevgiyle dolu olmasý mümkün
olabilir mi? Evet... Peki, bu yeni midir?
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Evet... Ayný zamanda iþe yarayacak kadar
da akýllýdýr.
Sevgili varlýklar, size þimdiye dek
insanlýða hiç söylememiþ olduðum bir
özellikten söz ettim. Bunu siz bu gece ilk
kez duydunuz. Bu bilgiyi verebilmemiz
için 2012 enerjisini aþmanýz, 2013 yýlýný
geçip 2014 yýlýna gelmeniz gerekiyordu.
Ancak, artýk gerçeði bilmenizin zamaný
geldi. Sizler size öðretilmiþ olandan çok
daha fazla þeyi kontrol ediyorsunuz. Ýþte
siz bu kadar güçlüsünüz. Bunu ilk önce
görecek ve daha sonra da inanacaksýnýz.
Sizler gerçekte biricik ve kendinize
özgüsünüz. Onun için hepiniz içselliði
ayný güçle uyandýramayacaksýnýz. Çünkü
her biriniz kendine özgü bir yol üstünde
olan bireylersiniz. Sevgili varlýklar, ben
sizlerin kim olduðunuzu biliyorum.
Gezegenin yaþlý ruhlarý, artýk uyanma
zamaný geldi. Yeni bir sürece ve yeni bir
yaþam þekline uyanýn. Ömür sürenizi iki
katýna çýkarabilir, hattâ daha uzun bile
yaþayabilirsiniz. Etrafýnýzda olanlarý
gördükçe korkuya kapýlmayýn. Bazýlarý
bu söylediklerimin hiçbiri ile hemfikir
olmayacaktýr ve bunun sonucu olarak bu
iþleri baþaramayacaklardýr. Onlar bunu
anlayamýyorlar. Zaman içinde eskiden
olduðu kadar yaþlanmamaya
baþladýðýnýzda, sizlerle onlar arasýnda
ortaya çýkacak farklar onlarý korkuya
sevk edebilecektir. Ama bu ilelebet böyle
devam etmeyecektir çünkü ileride bir gün
insanlýk, benim bu gece öðrettiklerimin
gerçek olduðunu anlayacak ve bilecektir.
Ve öyledir. KRYON
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