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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Bir insanýn ayýbýný yüzüne vurmak, onu kabahatiyle itham
etmek ne kadar sevgisizce, kötü ve çirkin bir davranýþtýr.
Kabahatler ve ayýplar, baþkasýna ve genele zarar vermedikleri
sürece suç kapsamýna girerler mi? Oysa ancak suçlarýný
bildiðimiz kiþileri suçlarý kapsamýnda kalacak þekilde
yargýlama hakkýna sahibizdir ve bunun için de mahkemeler
ve vicdanlar vardýr. Ama fütursuzca yüze karþý dil uzatmak
muhatap alýnan kiþiyi üzüp sarsabilir belki; oysa o kötü
hareketin sonucu olan karanlýðý ve azabý asýl o iþi yapan
yaþar. Belki anlar, belki anlamaz, ama yaþar. Ýyi ve yararlý
bir þey yaptýðýný zannedip kendini kandýrsa bile, hattâ
çevresindekiler “Bravo, nasýl da söyledin... nasýl da cesursun”
diye onu körükleseler bile, o nedenini bilmediði bir þekilde
yorgun ve mutsuz hisseder kendini hep.
Baþkalarýnýn kabahatlerini örtücü olmak, hayrý ve sabrý bol,
sevgi dolu gönüllerin yapabileceði iþtir. Çünkü onlar
kusurlarýn ifþa edilmesiyle, dile getirilmesiyle, herkese ilan
edilmesiyle düzelemeyeceðini iyi bilirler. Ýnsanlarýn daha çok
eksiklere ve kusurlara odaklanacaðýný isabetle tahmin
ettiklerinden, o kusuru ve ayýbý olan kiþiyi hayatýnýn geri
kalan kýsmý için damgalanmaktan korumak, ona yeniden þans
vermek, ona gelecek baþka ve yeni hayýrlarýn önünü kesmemek
isterler. Onlar hayýr ve sevgi dolaþýmýnýn kesilmeden elden
ele, gönülden gönüle geçmesini, akmasýný dilerler. O’nun
varettiklerini kendi evladý gibi sevmek, O’nun sevgisiyle
hayra kanmak ne büyük bir yücelik ve mutluluktur.
Etrafýmýzda böyle gönüllü insanlar bulabilirsek onlarý gerçek
takdirimizle övelim, onlarý yalnýz býrakmayalým, gönüllerini
alalým, sevgimizle saralým. Kovucu, kötü söz getirip götüren,
haddini aþan birisini görürsek ayýbýný yüzüne vurmadan, ona
karþý düþüncelerimizi olumsuz yönde deðiþtirmeden onu kendi
haline býrakalým. Ve hele biz kendimiz asla onlardan biri olup
onlara benzemeyelim.
En Derin Sevgilerimizle
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"Size verilen ekmeði
almasýný biliyorsunuz
da size verilen iyi
fikirleri, sizin için iyi
olan þeyleri neden
kabul etmiyorsunuz?
Neden, onlarýn
kýymetini bilmiyor,
hakkýnýz olan huzuru
kazanmak
istemiyorsunuz?
Ýnanmakta düþünmekte
huzur var. Onu zorla
teper misiniz?"
Dr. Refet Kayserilioðlu

Dünyanýn Tek Kurtuluþ
Çaresi: SEVGÝ
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Bir film görmüþtüm. Bir
hýrsýz çetesi
büyük bir banka soygunu
yapýyor. Soygunu
yaparken çok iyi anlaþan,
tam bir organizasyon
içinde çalýþan çete fertleri, ganimet ele geçince,
tek tek en büyüðünü
veya hepsini birden
kendine mâletme hýrsýna
kapýlýyor ve birbirine
düþüyorlar. O onu, öbürü
ötekini temizliyor, neticede kalan son iki kiþiyi
de dýþarýdan biri temizliyor. Sonuçta ganimet
hiçbirine hayýr getirmiyor. Bu, ekseri soyguncu
çetelerinin müþterek
kaderidir. Ýhtirasla
biraraya gelenler, yine
ihtiras yüzünden çok kýsa
zamanda birbirlerinin
baþýný yerler.
Bugün dünyada
lânetlenen þu basit soygunculuk vakalarýnýn çok
daha sunturlularý kamufle
edilmiþ olarak, çeþitli
þekillerde gizlenerek,
insanlar ve milletler
arasýnda alabildiðine
sürüp gitmektedir. Ýnsanlar insanlarý kandýrmakta,
sömürmekte ve soymakta; devletler devletleri
dolambaçlý yollardan
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sömürmekte, kandýrmakta ve iliklerini emmektedir. O açýk olan soygunculuðu lanetleyen
bugünün insaný, bu
maskeli soygunculuða
ses çýkartmamakta, hattâ
bazý çevrelerde bir marifet olarak görülmekte ve
övülmektedir. Oysa gerçek yönüyle düþünülürse,
böylesi, dost görünerek,
doðru görünerek, iyi
görünerek, seviyor
görünerek yapýlan soygunculuk birincisinden
daha rezilânedir.
Medeniyet insanlara bir
takým yeni kudretler ve
imkânlar, birçok yeni
âletler saðlarken, onlarýn
içindeki kötülüðü arýtamamýþ, sadece kötülüklerini daha iyi maskelemenin, daha iyi saklamanýn yollarýný öðretmiþtir sanki. Bu pis
gidiþe tahammül edemeyen, bu yalanlarý ve
ikiyüzlülüðü vicdanýnda
reddeden arýnmýþ kimseler vardýr elbet. Gün geçtikçe, kötülüðün çirkin
tezahürleri, pek çok
uyanmýþ kiþilerin gönül
gözlerini de açmakta,
vicdanlarýný sýzlatmakta,
gittikçe artan bir direniþ
bütün dünyada yaygýn-

laþmaktadýr. Ancak
bugünkü idare sistemleri
ve Dünya'nýn bugünkü
ekonomik düzeni iyilerin
kuvvetlerini bir etmelerini, bir büyük güç olarak
ortaya çýkmalarýný önlemektedir.
KAPIDA BEKLEYEN
FELÂKET
Bir kör gidiþ, bir kör
ihtiras yarýþý, menfaat ve
bencillik çatýþmasý çeþitli
kýlýklarda dünyanýn dört
bir köþesinde sürüp gitmektedir. Bunun sonu
nereye varacak? Ýnsanlar,
insanlardan þüphe etmekte, milletler milletlere
güvenememekte,
devletler devletlere, ihtirastan yanan ve titreyen
ateþli eller uzatmaktadýrlar. Herkes birbirinden
kuþkulandýðý için alabildiðine bir silâhlanma
yarýþý sürmekte ve
kuvvetlilere sýðýnmakla
kurtulacaklarýný sanan
küçüklerin zavallý ve kör
bloklaþmalarý, sürüp gitmektedir. Zavallý ve kör
diyorum, çünkü o sýðýnan
küçükler yardým beklediði, kurtuluþ beklediði
büyükler tarafýndan alabildiðine sömürülmekte,
ezilmekte ve çýkarlarýna
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âlet edilmektedirler.
Yüzlerde dostluk
maskeleri, içerde imansýz
bir tutum ve alabildiðine
bir kötü bencillik. Bunun
sonu nereye varacak? Bu
tutum bir yerde duvara
çarpmayacak mý? Dünya
gemisi bir gün karaya
vurmayacak mý? Ayný ip
üzerinde çeþitli cambazlýk numarasý yapan,
birbirinin gözünü çýkartmak için fýrsat kollayan
cambazlar birlikte bir
gün felâket uçurumuna
yuvarlanmayacaklar mý?
Soyguncu çeteleri de,
ganimeti elde edinceye
kadar bir anlaþma içinde
olurlar. Karþýlýklý kuvvetlerinden çekindikleri
sürece de hýr çýkartmamaya çalýþýrlar. Ama bir
gün, birisi hepsini
tepeleyebileceðini
sandýðý anda, her þeye
sahip olmayý, her þeyi
hükmü altýna almayý
ister. Ýþte ondan sonra
felâketler hýzla sökün
etmeye baþlar. Dünya'nýn
bir dönüm noktasýna
geldiðini ve ortada iki
büyük kuvvetin gizli bir
dengesinin bulunduðunu
görmüyor muyuz? Bir
gün bu denge bozulursa
ne olacaktýr? Ýþte o zaman atomuyla, hidrojen

bombasýyla ve tepesinde
dönüp duran uydularýyla,
uzun menzilli füzeleriyle
dünyayý nasýl bir felâket
bekliyor, düþünebiliyor
musunuz?...
ÜMÝT IÞIÐI
Dünya'nýn bu pis
gidiþinden bunalan, tiksinen bir yeni nesil yetiþiyor ortada. O, bugün için
teselliyi bütün düzenlerin
dýþýna çýkmakta buluyorsa bunda haklýdýr. Bir
gün kendisine daha güzel
bir dünyayý, mis gibi
kardeþlik, sevgi, iyilik ve
yardým kokan bir düzeni
sunanlarýn peþine
katýlýverecektir elbet.
Büyük Ýngiliz filozofu
Bertrand Russell da
bugünkü kör gidiþe
bakarak ve dünyanýn
baþýnda, Demokles'in
kýlýcý gibi sallanan atom
harbi felaketine iþaret
ederek, diyor ki:
"Bugünkü insanlýðý kurtaracak tek bir çare
kalmýþtýr, O da insanlarýn
birbirini sevmesidir." Öte
yandan insanlarý gerçekten seven düþünürler ve
aydýnlar, bir sosyal adalet
bayraðý altýnda insanlara
yardým etmenin, el uzatmanýn öncülüðünü yapý-

yorlar. Ýnsanlýk haysiyetini kurtarmanýn insanca
yaþamanýn, mutlu
olmanýn, doðru yolunu
bulanlar boy boy dünyada filizlenmeye ve seslerini duyurmaya
baþladýlar. Bu ümit verici
filizlenmelerin kötü fýrtýnalar tarafýndan boðulup,
söndürülmemesi gerektir.
ÂLEMLERÝN BÝR
SAHÝBÝ VARSA
Eðer Dünya'nýn ve
âlemlerin gerçek bir
sahibi varsa, eðer
Dünya'nýn kaderi
bugünkü kör insanlýðýn
eline terk edilmeyecekse,
o gerçek ve o Ulu
Sahip'in bir müdahalesini
beklemek yerinde olacaktýr. Dünya baþýboþ
deðildir. Gezegenleri,
Güneþ sistemlerini ve
onlarý da içinde
barýndýran büyük
Galaksileri, Âlemleri
büyük bir düzen içinde
idare eden, o yüce
Kudret elbette vardýr. O,
yarattýklarýnýn bütün
imkânsýzlýklarýný bilmenin ve onlara dilediði
anda müdahale edebileceðini görmenin verdiði
emniyetle susmaktadýr
bugün. Ama pek susmak-
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tadýr demek de doðru
olmayacaktýr. Çünkü O,
emrindeki yüce Ýlahi
Ýdare Mekanizmasýný,
Büyük Hiyerarþik düzeni
harekete geçirmiþtir bile.
Ýnsanlýðýn hayrýna kendi
menfaatlerinden ve benliðinden vazgeçecek olan
o yardýmcýlar gün be gün
her yerde çoðalmaktadýr
ve çoðalacaktýr.
Ýþte Bizim
Celselerimiz, insanlara
doðru yolu þöylece
göstermektedir:
"Daima yükselin.
Daima bilin. Sizi, sizden
çok bilenler mahvedecek. Sevin... Önce
birbirinizi, sonra
kendinizi seviniz.
Yükselmenin
merdiveni Beþ
Basamaklýdýr:
Ýyilik, doðruluk,
çalýþmak, bilgi ve
sevmek. En üst
basamak da en
kuvvetli basamak,
sevmek. Seviniz,
dost olunuz. Zaten
bir gün, ya hep
beraber olacaksýnýz, ya hep beraber
yok olacaksýnýz.
Dost olmaya, bir
olmaya alýþýn."
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"Sizi sizden çok bilenler mahvedecek" derken
Uçan Dairelerle gelen ve
gelecek olan dünya dýþý
kudretli varlýklar kastediliyor. Âlemler sahipsiz
deðildir. Dünya baþýboþ
deðildir. Görünmez
gözler dünyayý gözetlemekte, görünmez
kudretli eller dünyayý
istedikleri yöne doðru
adým adým çekmektedirler. Ama insanlýk
doðru yolu görür, yapýlmasý gereken doðru iþi
kendisi idrak ederek, bizzat kendisi yapmaya
yönelirse kazancý çok
büyük olacak, her þey
daha az ýstýraplý, daha
kolay ve daha kýsa
yoldan olacaktýr. Ýlâhi
idareci varlýklarýn

vazifeleri de kolaylaþacaktýr bu halde.
KARDEÞ
OLDUÐUMUZU
BÝLECEÐÝZ
Ýþte bütün mesele,
insanlarýn kardeþimiz
olduðunu idrak etmekte
ve bu gerçeði ruhumuza
kabul ettirip içimize
sindirmekte toplanýyor.
Bütün insanlarý kendi öz
kardeþi olarak bilen ve
bu bilgiyi içine sindirip
bütün varlýðýyla benimseyen bir kimse, aç bir
insaný görünce ayný kendi öz kardeþinin açlýðýnda duyduðu vicdan
azabýný ve iç sýzýsýný
duyar. Gerçekten biz
kardeþ deðil miyiz? Biz,
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hepimiz ayný biçimde
insanlar deðil miyiz? Biz,
hepimiz ayný Âdem'den
ve Havva'dan üremedik
mi? Hepimiz o yüce
Yaradan'ýn kullarý deðil
miyiz? Baksanýza birbirimize kanlarýmýzý veriyor,
organlarýmýzý veriyor ve
birbirimiz içinde de yaþamaya ve yaþatmaya
devam ediyoruz iþte.
Bütün bunlar kardeþ
olduðumuzu ispat etmeye
yetecek deliller deðil mi?
Din ayrýlýklarý yine
insanlarýn bencilliklerinden doðan körüklemelerden çýkmýþtýr.
Yoksa gerçekte dinler
ayný ilâhi kaynaktan gelen
ve insanlarý bir etmeye
çalýþan ilâhi bilgileri taþýmakta deðiller midir,
içlerinde? Öyleyse ayný
Allah'a yalvaran, ayný
Allah'tan medet dileyen,
yardým dileyen o dinler,
kendilerini koruyan
Allah'ýn, diðer kullarýný da
koruyacaðýný neden
düþünmezler? Herkes
doðru yolun kendi tuttuðu
yol olduðunu iddia etmekte devam ederse, bu kör
dövüþü hiçbir zaman bitmez. Gerçek doðru yol
insaný kardeþ bilmek, ona
yardým etmek, onu

sevmek, bütün imkânlarýný kardeþiyle paylaþmak, sonra Yaradan'ýna
yönelerek, "Ýþte ben
kardeþimle bir oldum.
Yaradaným, Sen bizleri
baðýþla ve koru" diyebilmektir.
DÜNYA
CENNET OLABÝLÝR
Bir sanatkâr arkadaþým
bir gün demiþti ki: "Ben
önceleri, baþkalarý sönük
kalsýn, sadece ben parlayayým ve göze batayým
diye düþünürdüm. Þimdi
çok yanlýþ düþündüðümü
daha iyi anlýyorum.
Çünkü gördüm ki, bütün
rol arkadaþlarým kuvvetli
ve baþarýlý olursa benim
de baþarým o nispette parlak oluyor." Ýþte bu sözü
sadece kendisini düþünen
ve bununla mutlu olacaðýný sanan insanlarýn
yazýp kapýsýna asmak
isterdim. Baþkalarýný
mutlu eden, baþkalarýný
baþarýya götüren bir
kimse çok daha mutlu ve
çok daha baþarýlýdýr.
Öyleyse sadece kendi
çýkarýný düþünmek bir
nevi körlük ve idraksizliktir. Zaten bunun delillerini
her zaman görüp durmakta deðil miyiz? Bir köyde

herkes fakir, bir tek aða
zenginse onun malýnda,
onun her þeyinde herkesin
gözü var demektir.
Harabeler arasýnda bir
kâþane kurulamayacaðý
gibi, mutsuzlar arasýnda
da bir mutluluk yuvasý
kurulamaz ve barýnamaz.
Dünya nimeti hepimize
yeter. Elverir ki, hayýrla
bölüþmesini, kardeþçe
daðýtmasýný bilelim. Hiç
kimse önüne, yiyeceðinden ve ihtiyacýndan
fazlasýný yýðmaya kalkmasýn. Bugünden yarýnlarýn telaþýna kapýlmasýn.
Bugünkü rýzklar nasýl
hepimize yetiyorsa,
yarýnkiler de yetecektir
þüphesiz. Elbette birbirine
el veren, destek olan,
yardýma koþan insanlýk
hayýr yolunda daha nice
yenilikler bulacak, insanlarýn daha iyi doymasý,
daha iyi yaþamasý için
nice keþifler yapacaktýr.
Hiç þüphesiz hayýrla
düþünenlere, iyilikte
yarýþanlara yardým edecek
çoktur. Ýyilikte ve sevgide
birleþmiþ bir insanlýða
gelecek ilâhi yardýmlar
elbette çok büyük olacaktýr. Ýyilerin ve doðrularýn
gözle görülmeyen ordularý
ve yardýmcýlarý vardýr.
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7 Musîbet ve Kurtuluþ
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

F

ilistin'den bolluk ülkesi
Mýsýr'a göçüp orada yüzyýllar
boyunca çoðalmýþ ve her
tarafa yayýlmýþ Ýsrailoðullarý; bir azýnlýk
olduklarýndan, dönemin bu en güçlü
devletinde esaret içinde yaþamaya

mahkûm
olmuþlardý.
Putperest
Mýsýrlýlar'ýn en zahmetli iþlerini karýn
tokluðuna yerine getiren ve atalarý tek
Tanrýlý dinin temsilcileri Ýbrahim, Ýshak,
Yakub, Yusuf peygamberlerin torunlarý
olan Ýsrailoðullarýnýn iniltileri yeri göðü
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kaplamýþ,
hepimizi
Sevgisinden
Yaratan'ýn katýna kadar ulaþmýþtý.
Onlarýn pek çoðu Mýsýrlýlar'ý taklit
ederek müslümanlýklarýný unutmuþ
olsalar da, artýk olanlara "dur" demenin
zamaný gelmiþti. Ve hâlâ müslümanlýklarýný unutmamýþ bir ailenin iki oðlunu,
Musa ve Harun'u peygamberlikle
görevlendirmiþti
yüce
Yaradan.
Görevleri Firavuna gidip Ýsrailoðullarýný
onun elinden kurtarmak ve hepsini
anayurtlarý olan Filistine geri götürmekti. Bürokrasinin ve devlet yönetiminin
týkýr týkýr iþlediði bu çok zengin ülkenin
ve onun Allah düzeyine yükseltilerek
önünde secde edilen kudretli ve zalim
Firavununun bu son derece ucuz iþ
gücünü öyle kolaylýkla salýverip göndermesi hiç akla sýðar mýydý?!..
Belli idi ki mücadele çok çetin olacaktý. Musa ve Harun'un öncelikle kendi
ýrkdaþlarýný gerçek dinleri olan müslümanlýða tekrar kazanmalarý ve sonra da
Firavunu ikna etmeleri gerekiyordu. Tek
silâhlarý Musa'nýn elini koynuna koyup
çýkarýnca nur gibi parlamasý ve âsasýný
yere býrakýnca ejderha büyüklüðünde
bir yýlan haline gelmesiydi.
Zamanýmýzdan 3250 yýl önce Mýsýr'da
sihirbazlýk çok ilerlemiþ olduðundan
Musa'nýn foyasýný kolaylýkla ortaya
çýkaracaklarýný düþündüler. Halkýn
seyirci olarak tamamen doldurduðu
meydanda sihirbazlarýn ipleri ve araçlarý
gözbaðcýlýk hüneriyle ayný Musa'nýnki
gibi iri yýlanlar þeklinde göründüðünden
peygamber gerçekten korkmuþtu.
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Ancak sýra kendi hünerini göstermeye
gelince, onun âsasý da ejderha olmuþtu
ama yaptýðý bir gözbaðcýlýk olmayýp
gerçeðin ta kendisi olduðundan, bu
ejderha ünlü sihirbazlarýn bütün ip ve
âletlerini bir lokmada yutmuþ ortada
onlardan tek bir eser bile býrakmamýþtý.
Bu kesinlikle Tanrýsal bir kudretti.
Bunu en iyi anlayacak durumda olan
sihirbazlar, Firavun'un korkunç tehditlerine aldýrmadan hemen secdeye
kapanmýþlar, müslüman olmuþlardý.
Yarýþmanýn gerçek galibi Musa idi.
Seyircilerden Ýsrailoðullarýnýn gençleri
hýnçla ve nefretle dolu olduklarý
Mýsýrlýlar'ý yenmiþ olmanýn sevinciyle
Musa'ya daha da baðlanmýþlardý. Ýleri
yaþta olanlarsa Firavun'un zulmünün
daha da artacaðýný düþündüklerinden
keder dolu kafileler halinde meydaný
terkediyorlardý.
Firavun hanedaný için her iki peygamberi anýnda öldürüvermek çok kolaydý.
Ama gençlerin isyanlarla baþlarýný aðrýtacaðýný hesapladýklarýndan, ince politik
manevralarla iþi örtbas etmeyi yeðlediler. Ýsrailoðullarýna zulümlerini bir misli
daha arttýrarak peygamberlerin onlara
ancak ve ancak musibet getirdiðini ve
getireceðini düþündürmek istediler.
Baþarýlý da oldular. Ayrýca aralarýna
ajanlar sokarak onlarý birbirlerine
düþürmek de çok kolaydý. Yaþlýlar bunlardan dolayý peygamberlerine çýkýþýp
duruyor, gençler ise baðlýlýklarýný
sürdürüyorlardý...
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MISIR HALKI FELÂKETTEN
FELÂKETE UÐRUYOR
Sihirbazlara karþý böyle bir tek galibiyetle
gençleri
arkasýna
alýp
Firavun'dan kurtulamayacaklarý ortadaydý. Yýllar sürecek bir mücadeleyi
göze almalarý gerekiyordu. Þýmarýk
Mýsýrlýlar'ýn en iyi anlayacaklarý dil,
Musa ve Harun'un dualarý ile Yaradan
katýndan gelecek birçok felâketlerle
onlarýn iyice sýkýþtýrýlmasýydý... Öyle
belâlar ki, sadece Mýsýrlýlar'ý sarmalý,
Ýsrailoðullarý'ný teðet geçip zaten aðýr
yükler altýndaki yaþamlarýna yeni bir acý
eklenmemeliydi. Aynen böyle oldu.
Yýllar sürecek 7 felâketle sarsýldý Mýsýr
ülkesi. Her felâkette Firavun aman
diliyor, peygamberler dua edip eziyeti
kaldýrdýklarý
zaman
kavimlerini
salývereceðini vaat ediyor, sonrasýnda
anýnda sözünden cayýyordu. Böylece
sýrasýyla her tarafý seller sarýp tufanlar
yaþamalarý, çekirgelerin tüm çevreyi
istila etmeleri, haþeratlarýn her þeyi
yiyip bitirmesi, her yaný kurbaðalarýn
sarmasý, sularýn kan haline gelip susuzluktan ölecek hale gelmeleri, kýtlýk yýllarý ve ürünlerinin azalmasýný peþ peþe
yaþadýlar. Belliydi ki bu peygamberler
üstün güçlere hükmediyorlardý. Ýlk iki
mucizeyle birlikte böylece 9 mucize
göstermiþler, ülkeyi neredeyse yaþanamaz hale getirmiþlerdi. Mýsýrlýlar'ýn
artýk dayanacak güçleri kalmamýþ, zor
oyunu bozmuþtu. Ýstemeye istemeye de
olsa, ucuz iþ gücü falan demeden
Ýsrailoðullarý'ný baþlarýndan def etmeleri
gerekiyordu. Ýçleri acýya acýya gitmele-
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rine izin verdiler. Toplanýp yola çýktýklarýnda þeytan onlarý yine dürtmüþ,
kararlarýndan piþman olmuþlardý. Ancak
Ýsrailoðullarý olacaklardan habersiz sevinç içinde çoktan Kýzýldeniz'e yaklaþmýþlardý.
FAZÝLET MÜCADELESÝ
Onlarý Kýzýldeniz sahillerinde býrakýp
þimdi biz bambaþka, ama çaðýmýz için
de çok ibretlerle dolu bir adam, Firavun
sarayýndaki muhteþem bir adam
üzerinde duracaðýz. Onun yaptýðýnda
hepimiz için örnek alýnacak neler var.
Ancak saraydaki bu Mýsýrlý'nýn imaný
ve cesareti ölçüsünde olmasa da,
yaþadýðýmýz zamanlarda da çýkarlarýnýn
bozulmasýndan
ve
çevresindeki
arkadaþlarýnýn tehditlerinden korkmadan doðru bildikleri yolda cesaretle
yürüyen az da olsa faziletli insanlar da
yok deðil aramýzda... Ýþte Amerikan
Baþkaný John Kennedy'nin "Fazilet
Mücadelesi" kitabýndan, þimdi ülkemiz
için de çok gerekli ve örnek alýnmasýnda sayýlamayacak yararlarý olan 150 yýl
önce yaþanmýþ bir gerçek olay:
“...Oylama büyük ve derin bir
heyecan içinde baþladý. Sýra Edmond
Ross ismine geldiði zaman, 24 senatör Cumhurbaþkaný için 'suçludur'
kararýný vermiþti. 10 oyun daha bu
þekilde olacaðý mutlaktý. On birincisi
de hemen hemen öyle olacaktý.
Cumhurbaþkanýný mahkûm edebilmek için gerekli 36 'suçludur'
kararýnýn verilmesi için sadece
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Ross'un oyu þart oluyordu. Fakat
salonu dolduranlardan hiç kimse
Kansas eyaletinden gelen bu genç
senatörün ne þekilde karar vereceðini bilmiyordu. Duymakta olduðu heyecaný sesinde gizleyemeyen baþkan
nihayet sorusunu Ross'a yöneltti:
'Mr. Senatör Ross siz ne diyorsunuz?
Görevini kötüye kullandýðý için kendisi hakkýnda mahkemeye sevk kararý istenilen Cumhurbaþkaný Andrew
Johnson iddianamenin bu maddesi
gereðince suçlu mudur, suçsuz
mudur?' Salonda nefesler kesilmiþ
bütün gözler Kansas'ýn genç senatörü üzerinde toplanmýþtý. Yaþadýklarý
son on yýlýn bütün nefret ve ýstýrabý,
ümit ve korkularý bu tek insanýn
vereceði cevapta toplanýyordu."
“Bütün þartlar Ross'un Cumhurbaþkaný için 'suçludur' demesini
gerektiriyordu. Amerika'nýn kanlý
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Güney-Kuzey savaþý yeni bitmiþti.
Cumhurbaþkaný Andrew Johnson
bütün gücüyle yaralarý sarmaya ve
bilhassa maddi manevi periþanlýk
içinde bulunan Güney'e eski itibarýný saðlamaya koyulmuþtu. Ýþte bütün
þimþekleri üzerine çeken asýl bu davranýþýydý. Çünkü senatonun fanatik
Cumhuriyetçi Parti üyeleri, maðlup
ettikleri Güney eyaletlerine ancak
iþgâle uðramýþ bir bölge gözüyle
bakýyorlar ve onlara eþit hakký asla
haklý görmüyorlardý. Bu nedenle
Cumhurbaþkanýný düþürmek için
oylamaya karar vermiþlerdi.
“Aslýnda Kuzey halký da Cumhurbaþkanýna öfkeden kuduruyordu.
Savaþýn tüm yükünü ve eziyetini çekmiþ ve kanlý gömleklerini henüz
sýrtýnda taþýyan Kuzeyli'ler, Güney'e
insanca yaklaþan Johnson'ý adeta
lânetliyordu.”
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Ýþte oylama sýrasý senatör Ross'a
geldiðinde tarihi tablo aynen bu þekildeydi. Ross da Kuzeyli idi ve
Cumhurbaþkanýna rakip olan Cumhuriyetçi Partidendi. Partisine çok
baðlýydý. Senatoya da yeni seçilmiþti.
Hepsinden ötesi Johnson'ý da sevmezdi.
Ama sýrf bu duygusal baðlardan dolayý
onu suçlu buluyor muydu? Parti toplantýsýnda yalnýz o, kesin bir þey söylememiþti. Hâlbuki ancak o da 'suçlu'
derse Baþkaný düþürmek mümkün olacaktý. Senato toplantýsýna kadar Ross,
büyük baskýlarla karþý karþýya kaldý.
Parti gazeteleri ateþ püskürüyor, dostlarý
her yöntemi kullanarak partiden ve politik hayattan kovmakla, hattâ ölümle
tehdit ediyorlardý. Kendi seçim bölgesi
Kansas'dan ise oyunun 'suçludur' þeklinde olmasýný isteyen ricalý, tehditli telgraflar, mektuplar yaðýyordu. Büyük
rüþvet teklifleri de yapýlýyordu. Ýþte
bütün bunlar olup bitmiþ ve Ross'un
senatoya kararýný bildireceði an gelip
çatmýþtý. Bu aný Ross'un aðzýndan
dinleyelim:
“....O anda ben önümde beliren
açýk mezarýmýn içine baktým.
Dostluk, makam, servet, hayatta yükselmek, ilerlemek isteyen bir genç
için geleceðinin tümü olan bu büyük
imkânlar aðzýmdan çýkacak bir
sözle, belki de ebediyen silinip gitmek
üzereydiler. Sesimin salonun havasý
içinde dalgalanarak dinleyicilerin
hepsine kadar ulaþamamýþ olmasýný
ve uzaktaki senatörlerin cevabýmýn
tekrarýný istemiþ olmalarýný hiç de
garip karþýlamamak gerekir...”
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Edmund G. Ross

Sonra cevap tekrar ettirildi. Tok,
kesin, keskin, tereddütsüz ve yanlýþ
anlaþýlmasýna imkân olmayan bir ses
'suçsuz' diye gürledi. Tarihi karar verilmiþ, Cumhurbaþkaný mahkûm olmaktan
kurtulmuþ, fanatikleri davasý artýk kaybolmuþtu.
"Ama bir þey daha beraber kaybolmuþtu: Ross'un geleceði... O bir daha
senatoya seçilemedi. Partisinin yerel
teþkilatý sonuna kadar ona düþman
kaldý. Eyaletine döndüðü zaman Ross ve
ailesi toplumdan kovulmuþ olarak
yaþadýlar. Maddi ve manevi her türlü
hakaretle karþý karþýya, fakir denecek bir
hayat sürmeye mecbur edildiler.
Kaybolmayan tek þey ise þuydu Ross'un
kendi kendine saygýsý ve kirlenmemiþ
vicdaný..."
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ZALÝMÝN SARAYINDA
BÝR GERÇEK ÝNSAN!..
Firavun'un yanýbaþýnda üstelik onun
ailesinin ileri gelenlerinden bir adamýn
ölümü göze alarak Musa taraftarý bir
müslüman olmasý, çevresindekileri de
doðru yola çaðýrmasý yüce âlemin
büyük beðenisini kazanýp övgülerle
anýlmaz mý hiç?!.. Ýntihar bombacýlarý
gibi düþünüp taþýnmadan dolduruþa gelerek bir anlýk bir özveri deðil onunkisi.
Tüm aklýný, gönlünü, vicdanýný kullanarak derin bir inanca kavuþmuþ ve bu
yolda büyük sýkýntýlara katlanmýþ birisi
o. Musa'yý çok severdi. Sarayda
büyümesine yardým etmiþti. Musa'nýn
bir Mýsýrlý'yý istemeden de olsa
öldürmesi üzerine Firavun'un kendisini
yok edeceðini ona haber vermiþ, kaçmasýný öðütlemiþti. Peygamber olunca
Musa'ya iman etmiþ, ilk günlerde
imanýný saklamýþtý, ama nereye kadar?
Peygamber Musa'yý öldürmeye kalktýklarýnda inancýný açýklamak ve onlarý
doðru yola çaðýrmaktan baþka çaresi
kalmamýþtý. Kuran'da bir sure, onun
yaþamýndan neredeyse 2000 yýl sonra
onun öyküsünü anlatmýþ ve Mümin
suresi diye adlandýrýlmýþtý. Ýþte o sureden onun mücadelesi:
** Firavun hanedanýndan imanýný
gizleyen bir adam þöyle konuþtu:
“Rabbim Allah'dýr dediði için bir
adamý öldürecek misiniz? Üstelik
size Rabbinizden açýk seçik deliller
de getirdi. Eðer yalancý ise yalancýlýðý kendi aleyhinedir. Eðer doðru
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sözlü ise size anlattýklarýnýn bir
kýsmý baþýnýza gelir. Kuþkusuz Allah
ileri giden yalancýlarý doðruya ulaþtýrmaz. Ey toplumum, bugün bu toprakta birbirine destek veren insanlar
olarak mülk ve yönetim sizin! Peki,
karþýmýza dikildiði zaman Allah'ýn
azabýndan bizi kim kurtaracak?"
Firavun þöyle dedi: “Ben size
kendi fikrimden baþkasýný göstermem. Ve ben size ancak doðru yolu
gösteriyorum.”
Ýman etmiþ olan kiþi dedi ki: “Ey
toplumum, sizin üzerinize diðer
topluluklarýnki gibi bir günün
gelmesinden korkuyorum. Nuh
kavminin, Âd'ýn, Semud'un ve
onlarýn
ardýndan
gelenlerin
serüvenleri gibi. Allah kullarý için
zulüm istemiyor. Sizin adýnýza o
baðýrýþýp çaðýrýþma gününden
korkuyorum. Öyle bir gündür ki o,
sýrtýnýzý
dönerek
kaçmaya
çalýþýrsýnýz fakat Allah'a karþý sizi
koruyacak kimse olmaz. Allah'ýn
saptýrdýðýnýn yol göstereni yoktur.
“...........Size söylemekte olduklarýmý yakýnda hatýrlayacaksýnýz
ben iþimi Allah'a havale ediyorum.
Allah kullarýný iyice görmektedir.”
Allah o adamý, ötekilerin kurduklarý tuzaklarýn kötülüklerinden
korudu. Firavun ailesini ise azabýn
en beteri kuþattý.
(Mümin suresi (28-33)- (44-45)
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ARKALARINDA FÝRAVUN
ÖNLERÝNDE AZGIN DENÝZ...
Kavmini kurtuluþ için yola çýkarmadan önce Yaradan Musa'ya þöyle
vahyetmiþti:
** "Kullarýmý geceleyin yürüt!
Þüphesiz takip edileceksiniz."
(26/52)
** Denizden onlara kuru bir yol
aç; batmaktan ve düþmanlarýn yetiþmesinden endiþe etme, korkma.
(20/77)
Bunlar aynen uygulanmýþ, Kýzýldeniz'e çok yaklaþýlmýþtý. Ancak gelgitlerle zaman zaman sýðlaþan bölgeye varmalarý için daha epey katedecekleri yol
vardý ki, bir de ne görsünler Firavun
ordusu bütün techizatý, savaþ arabalarý
ve atlarýyla arkalarýnda!.. Önde azgýn
deniz, arkada düþman. Musa'nýn adamlarý: "Ýþte yakalandýk" dediler. Musa ise:
** “Hayýr, Rabbim benimle beraberdir, bana elbette yol gösterecektir.” (26/61-62)
diyerek güven içinde konuþtu. Aslýnda
nasýl kurtulacaklarýný o da bilmiyordu
ama yüce Yaradan'ýn her þeye kadir
olduðunu bildiðindendi bu güveni. Ve
vahyin gelmesi gecikmedi:
** “Âsanla denize vur!..” Hemen
deniz ikiye ayrýldý. Her parçasý yüce
bir dað gibiydi." (26/63)
Musa ve adamlarý açýlan yola güven
içinde girdiler. Kýsa zamanda karþýya
geçtiler. Yaradan'ýn Musa'ya talimatý:
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** “Denizi de açýk býrak. Çünkü
onlar bir ordu halinde boðulmuþ
olacaklardýr.” (44/24)
Aslýnda bu bir tuzaktý. Yol açýk ya
Firavun ve askerleri de hýþýmla denize
daldýlar bu defa karþý kýyýda
Ýsrailoðullarý'nýn canýna okuyacaklardý.
** Firavun ordusuyla onlarý takip
etti. Deniz de onlarý içine alýverdi,
hem de ne alýþ. (20/78)
Ancak boðulmak üzere iken imana
gelmiþti ama çok geç:
** (Firavun) "Ýsrailoðullarýnýn
inandýðýndan baþka ilâh olmadýðýna
inandým. Artýk ben ona teslim olanlardaným" dedi. "Þimdi mi inandýn?
Daha önce baþ kaldýrmýþ ve bozgunculuk etmiþtin." Ondan geriye kalan
karaya vurmuþ bir kokuþmuþ ceset
idi. O da geriden gelenlere ibret
olmasý içindi. (10/90-92)
Firavun ve adamlarý gibi, iki peygamberin yanýnda yýllarca yaþayan, öðütlerin en güzeliyle aydýnlatýlýp mucize
üzerine mucize gören kiþilerin yeni
enkarnasyonlarla yani tekrar tekrar
dünyaya gelerek borçlarýný ödemeleri
imkâný ellerinden alýnýyor. Tekâmülleri
donduruluyor. Ta ki hepimizi Sevgisinden Vareden'in baðýþlama kapýlarýný
açacaðý yeni bir oluþuma kadar.
** Firavun ailesini azabýn en
kötüsü kuþattý. Onlar sabah akþam
ateþe sunulurlar. Kýyamet çattýðý
gün Firavun ve adamlarýna ”Azabýn
en aðýrýna sokun!" denir. (40/45-46)
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Birliðe Doðru
Güngör Özyiðit, Psikolog

Sevmek ve bilmek, her þeyi affetmektir.
Dostu düþtüðü yerde, kýnamadan,
dostça elini uzatýp, onu ayaða kaldýrmaktýr.
Ve daha da incesi, bunu yaparken,
yaptýðýný fark ettirmemektir.
Ýþte dostluk diye buna denir
ve böyle bir dost için can verilir.

B

irlik, gelecekte tüm
gönüllerde Yaradan'ýn
buyruðunun yer edeceði ve
ona uygun yaþanacaðý günün anlamýný
içeren bir yeniçað kavramýdýr. Kýsacasý,
insanlýðýn gelecekte eriþeceði "bilinçli
birliði" anlatmaktadýr. Gerçekten de
insan, bugün insan olma, yani söz
konusu birliði gerçekleþtirme yolundadýr.
Ünsiyet kökünden gelme insan ismi
ise benzerleri ile arkadaþlýk, dostluk
iliþkileri kurabilen anlamýný içermektedir. Nitekim insan isminin sözlük
karþýlýklarý arasýnda "düþünen", "akýllý",
"sözle anlaþabilen", "huy ve ahlâký
yüksek" özelliklerini görüyoruz.
Öyleyse "insan, insan olma yolunda"
derken, insanýn insanca niteliklerini

henüz tam olarak gerçekleþtirmediðini,
fakat gelecekte bir gün gerçekleþtireceði umudunu belirtmiþ oluyoruz.
Ýnsanlarýn dünya varolalý hep topluluk halinde bulunuþu, ayrýca kulüp,
dernek, kuruluþ, birlik gibi biçimlerde
toplanmaya düþkün olmasýnda da yine
birbirini sevme, anlama ve bir olma
özlemine yönelik bir eðilim görmekteyiz. Ýnsanlar güzel bir söz, dostça bir
dokunuþ ve tatlý bir gülümsemenin
açlýðýný çekiyorlar en çok. Birlikte bir
kaç kadeh içmek zorunda olmalarý bile,
aradaki buzlarý kýrmak ve daha yakýn
bir dostluk kurabilmek için bir vesile.
Evet, bir düþünürün dediði gibi, "Ýnsanlar birbirlerini sevmek istiyorlar, ama
bunu nasýl baþaracaklarýný, yolunu yordamýný bilmiyorlar."
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KÝRPÝLER GÝBÝ
Diðer yandan, insanlarýn biraraya
gelmeleri ve birlikte iyi geçinmeleri
gerçekten güçtür. En iyi dostlar arasýnda bile sevgiyi sürekli kýlabilmek;
saðlam bir inanç, pek çok sabýr, yorulmaz gayret, geniþ bir anlayýþ, hoþgörü
ve duygu paylaþmasý, cömert bir
baðýþlayýcýlýk ve sönmez bir umut
gerektirir. Zordur, dikenli bir yoldur
sevgi yolu. Sonunda güle varmak ise
çekilen tüm sýkýntýlara deðer. Kaldý ki,
yoldaki güçlüklerin de kendine özgü
buruk bir tadý ve zarif bir mutluluðu
vardýr.
Ýnsanlarýn bir olmada karþýlaþtýklarý
güçlükleri düþündükçe hep kirpiler
gelir aklýma. Hani onlar da üþüdüklerinde ýsýnmak için sokulurlar birbirlerine. Ama çok fazla sokulduklarýndan
birinin dikeni batar diðerinin etine canlarý acýr ve ayrýþýrlar. Üþürler bu kere.
Derken yeniden yanaþýrlar. Böylece
yakýnlaþa uzaklaþa, nihayet dikenlerinin birbirine deðeceði, fakat batmayacaðý bir noktada dururlar ve birbirlerinden aldýklarý sýcaklýkla ýsýnmayý
baþarýrlar.
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Ýnsanlar da týpký böyle, birbirlerine
zararlý olmadan, sevgi ve iyilikle el ele
vererek barýþ içinde yaþama tekniðini
öðreninceye dek, bu yaklaþýp uzaklaþmalar, kucaklaþýp ayrýlmalar sürüp
gideceðe benzer.
Her insan bu güç dersi bir an önce
öðrenebilmek için bir grup veya bir
organizasyona katýlabilir. Hattâ katýlmalýdýr da. Denize girmeden yüzme
öðrenilemeyeceði gibi, bir gruba katýlmadan da, tek baþýna, insan iliþkilerinde uzmanlaþýlamaz. Çünkü sevgi,
tek baþýna yaþanamaz. Ýsa "Ýki kiþinin
benim adýma toplandýðý yerde ben de
varým" derken bunu kastediyordu. Ýki üç kiþi biraraya geldiðinde elbet ki, bir
duygu alýþveriþi kurulacak ve karþýlýklý
sevgi uyandýrýlmasý olacaktýr. Ve
uyanan sevgi akýmý daha da büyük
sevgileri kendine çekecektir.
Çaðýmýzda bilimin insan iliþkileri ve
grup davranýþlarý üzerine eðilmiþ
olmasý, bu konuda yetiþmek isteyenlere
büyük kolaylýklar saðlamýþtýr. Ve
anlaþýlmýþtýr ki, sevmek de bir bilgi
iþidir ve bu yolun engelleri de ancak
yolunca yürünerek aþýlabilir.
GRUBUN BÝRLÝÐÝ VE LÝDER
Freud, grubun birliðini, üyelerin lidere olan ortak baðlýlýðýnda bulmuþtu.
Lider ve grup, kalp ve beden gibidir ve
birbirini tamamlar. Ne var ki, bu
baðlýlýkta düþmanca unsurlar da vardýr
ve onlar üstü örtülü bir anlaþmayla
baský altýnda tutulur. Düþmanca unsur,
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yapacaðýný bilir ve rahattýr. Barýþta ise
yapýlacak birçok þey vardýr. Bu belirsizlik ve çeþitlilik içinde insan ne
yapacaðýný þaþýrýr, bocalar ve bunalýr.
Ayrýca o duruma gelmiþ insanlarý
yönetmek de güçleþir."
Gruplardaki enerji birikiminin çok
büyük bir gücü vardýr ve Hitler
örneðinde olduðu gibi, psikopat (moral
benliði geliþmemiþ) önderler bununla
insanlýk hesabýna büyük zarar ve
yýkýmlara yol açarlar.

üyelerden herhangi birinin önderliðe
geçebileceði düþüncesinden ileri gelir.
Ve lideri yýpratma, ona sürekli karþý
çýkarak kendine önem kazandýrma ve
yer yapma davranýþlarýna yol açar.
Baþarýlý önder bunu bilir, bir dereceye
kadar doðal karþýlar ve grubun sürekli
olarak biriken saldýrganlýðýný þu ya da
bu dýþ tehlikeye veya amaca yönelterek
boþaltýr. Vaktiyle bir film seyretmiþtim.
Orada Moðol Hakaný Kubilay Han'a bir
gezgin "Niçin ordunuzu sürekli savaþ
halinde tutuyor, oradan oraya saldýrtýyorsunuz?" diye sorar. Kubilay gülümseyerek karþýlýk verir, "Çünkü" der
"Savaþta hedef bellidir. Ya öldüreceksin, ganimetlere konacaksýn, ya da
öleceksin. Bu çerçeve içinde insan ne

Gerçek önder, grubunda biriken enerjiyi, saðlýklý bir organizasyon içinde,
her üyeye, kendini bulacaðý ve verimini
en iyi sunacaðý bir yer ve görev vermek suretiyle iþe dönüþtürür. Her üye
kendi bilgi ve yetki sýnýrlarý içinde
önder olur ve kendini grup önderi ile
özdeþleþtirir. Böylelikle kiþisel
kýskançlýk, çatýþma ve sürtüþmeler yerini dýþa dönük hizmet, sevgi ve iyilikte
yarýþa býrakýr. Yine de artan enerji
varsa, spor, oyun ve eðlence ile o da
giderilebilir.
GRUP DALGALANMALARI
Grubun en büyük baþarýsý kiþiyi yalnýzlýktan kurtarmasý, bir yere ait olma
duygusunu uyandýrarak güven vermesi
ve üyelerini arkadaþça bir ruh içinde
birleþtirmesidir. Ancak bu amaç bir çýrpýda, öyle kolaylýkla gerçekleþemez.
Üyelerin denemelerden geçmesi,
güçlükler içinde yoðrulmasý, türlü
yönlerden törpülenmesi gerekir. Grup
insana sevgi ve dostluk deðil, fakat
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onu elde etme, o yönde yetiþme olanaðý
verir. Sevgi ve dostluðu tüm gerekleriyle yerine getirme inceliðini elde
ettiðimiz zamandýr ki, onu olanca
güzelliðiyle yaþamaya hak kazanmýþ
oluruz. Bu yüzden, baþlangýçta, grup
içinde en büyük tehlike "huzurlu olma"
eðilimidir. Grup ilkin sýðýnýlacak bir
liman gibi görülür. Sevgi ve dostluk
beklenir. Böylece birbirine yaklaþan
üyeler, hele benliklerin at koþturduðu
bir iþ ortamýnda iseler, yapmacýk bir
sevginin arkasýnda nice nefretler, kinler, kýskançlýklar, çekememezlikler
görürler, arkadan konuþmalar iþitirler
ve çok kere bu halkaya kendileri de
katýlýrlar. Artýk kendi düþmanlýklarýndan da korkan üyeler, gittikçe küçük
birimlere bölünür, kulaktan kulaða bir
kulis faaliyeti yoðunlaþýr. Her küçük
grup, diðer grubun yanlýþlarý üzerinde
gereðinden çok durarak, kendi boþluklarýný örtmeye çalýþýrlar. Boþta ve
hayýrda olmayan insanlar bir yerde
vesvese verenin oyuncaðý olurlar. Ýþlemeyen demirin paslanmasý gibi, grup
yararýna çalýþmayan kimselerin gönülleri de çalýþanlara karþý kin ve nefretle
paslanýr.
Grup ne kadar birbirine benzer türde
insanlardan kurulu ise bu yöndeki
tehlike o derece artar. Neticede ya çýkar
çatýþmalarý, rekabet ve bunun doðurduðu kýrgýnlýklar, küskünlükler olur, ya
da bu benzerlik alýþkanlýk, gevþeklik ve
monotonluðu doðurur. Her iki tehlikeye
karþý yapýlmasý gereken þey, gruba
zaman zaman deðiþik yerlerden deðiþik
verimler getiren yeni üyeler alýn-
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masýdýr. Yeni katýlan üyelerle gruba
taze kan gelmiþ olur. Duygu baðlarý
yeniden düzenlenir. Grup gayeleri
üzerinde yeniden düþünülür ve yeni
atýlýmlara giriþilir. Ýnsan iliþkileri aðý
zenginleþir. Her üye diðer üyeler
aracýlýðýyla insan iliþkilerinde yaptýðý
yanlýþlarý düzeltme olanaðýný kazanýr.
Yine her üye, diðer her bir üyenin iyi
taraflarýný örnek alma ve o yönden ona
benzeme fýrsatýný elde eder. Böylece
ateþin içinden geçe, piþe insan olgunlaþýr. Sevgi sürekli bir meydan okumadýr. Güle gönül verip, kötülük
dikenlerinin üstüne basa basa yürüyüp
geçmektir. Ne var ki, insan öylesine
yiðit ola ve bu yolda malý, caný, gururu
gözden çýkara.
SEVGÝ VE ÖZDEÞLEÞME
Ýki kiþi arasýndaki sevgi ve dostluk
þöyle bir süreç içinde geliþir ve olgunlaþýr. Ýlkin, beðenilecek, hoþ bir tarafýný
ortaya koyarak karþýsýndakinde olumlu
bir etki yaratmak isteyen iki insan
arasýnda ilk bað kurulur. Zamanla birbirini daha yakýndan tanýdýkça, benzer
ve uyuþan yönler arttýkça arkadaþlýk
baþlamýþ olur.
Arkadaþlýk süresince sunulan ve
kabul gören ortak tatminler yoluyla,
gerisinde epey þey saklayan bir dostluk
baþlar. Arkadaþlýk ilerledikçe, gönüller
daha çok açýlýr birbirine, arka plandaki
þeyler öne çýkarýlýr, nihayet ikisinin
artýk gizlisi saklýsý kalmaz ve
arkadaþlar "dost" olurlar. Dostluk iki
bedende yaþayan bir ruh gibidir.
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buna denir ve böyle bir dost için can
verilir.
Gerçekten sevgi yaþantýsýnda
sevenin "ben"i sevilenin "sen"iyle
kaynaþýr, birleþir, özdeþ olur. Sevgi
büyüdükçe özdeþleþme de artar.
Birinin sevinci diðerinin sevinci,
birinin ýstýrabý diðerinin gözyaþý
olur. Sonra bunu bütün nimetlerin
gerçek bir paylaþýlmasý izler. Seven
ve sevilen, ben ve sen yoktur artýk,
biz vardýr.

Böylesine bir birliði ve özdeþleþmeyi
gerektirir. Bunun içinde karþýlýklý bir
güven ve anlayýþ olmalýdýr.
Sevgi, bir diðeri ile içten kaynaþma,
karþýlýklý özdeþleþme ve kiþiliðini
yitirmeden birleþme özlemidir. Biz
bunu birbirimizi anlama ve birbirimizle
anlaþma çabalarýmýzla belirtebiliriz.
Anlaþýlmak; hakkýmýzda her þeyi bilen
ve bizi yine de seven arkadaþýmýzýn en
iyi taraflarýmýzý olduðu kadar kötülerini
de bilmesi, onlara karþý da anlayýþ
göstermesi demektir. Zaten sevmek ve
bilmek her þeyi affetmektir. Dostun
düþtüðü yerde, kýnamadan dostça elini
uzatýp onu ayaða kaldýrmaktýr. Ve daha
da incesi, bunu yaparken, yaptýðýný
farkettirmemektir. Ýþte dostluk diye

Þu ne güzel ki, sevinç dostlarla
paylaþýlýnca büyür; keder, paylaþýlýnca küçülür. Bu bile bize dostun ne
denli gerekli olduðunu gösterir.
Sevincimizi kutlamak için de, üzüntümüzde avunmak için de dost gerek
dost. Boþuna dememiþ Anadolu ozaný:
Bu dünyayý seninle sevmiþim ben
Benim sensiz bu dünya nemdir ey dost.
diye. Ve iki dizede koca bir evren
sunmuþ bize. Dost kadar sýcak, gönül
gibi engin...
Geçmiþte böyle iki kiþi sevmiþse birbirini -ki sevmiþ- þimdi böyle iki kiþi
seviyorsa birbirini -ki seviyor þüphesizyarýn böyle birçok kiþi birbirini sevecek ve giderek kutsal birlik gerçekleþecek demektir.
O güne varmýþçasýna, bu umudu,
þimdiden gönüllerinde yeþertenlere ne
mutlu!..
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Sevginin Görünen Yüzü:
Merhamet
Nihal Gürsoy

ANLAM VE KÖKEN OLARAK
Merhamet kelimesi anlam olarak, bir
kimsenin veya bir baþka canlýnýn
karþýlaþtýðý kötü ve üzücü durumdan
dolayý duyulan üzüntü ve acýma hissidir.
Çeþitli felsefi görüþlerde, psikolojide,
etik alanda farklý þekillerde ifade
edilmiþse de hepsinde olumlu bir duygu
ve davranýþ biçimi olarak yer alýr.

Merhamet kelimesi Rahman'dan türemiþ
olup, Allahýn ismi ve sýfatýdýr. Kur'an'da
geçen ve Arapça olmayan kelimeler
arasýndadýr. Ýbranice ve Aramice'de
"merhamet etme, baðýþlama, rahmet"
anlamlarýna gelmekte olup, kökeni insanlýk tarihi kadar eskidir. Rahman, Rahim
ve Ýbrahim gibi kelimelerin kökeni
hakkýnda Ýlahiyatçý Yazar Ýhsan Eliaçýk'ýn
açýklamalarý ise þöyledir:
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"Bu kökten gelen kelimelerin eski
dünya dillerinde oldukça yaygýn
olduðunu görüyoruz. Akadça'da:
Dölyataðý, rahim(remu), merhamet eden
tanrý (remanu), Aramice: Rahim, merhamet (rhm), Ýbranice: Rahim, merhamet
(raham), Hintçe: Ýyilik tanrýsý (Brahma)
hep ayný köktendir. Sevginin ve merhametin babasý anlamýna gelen
Ebraham'ýn bütün Sami dillerinde ve
hattâ Hintçe'de bile kullanýldýðýný görüyoruz. Buralardan evrilerek Arapça'ya
Ýbrahim olarak geldiði anlaþýlýyor."
Bu yaklaþým pek çok baþka kaynakta
da desteklenmektedir. (Hermetics, Kur'an
da Bazý Kavramlarýn Tarihsel
Kökenleri,vs..)
ÇEÞÝTLÝ GÖRÜÞLERDE VE
ÝNANÇ SÝSTEMLERÝNDE
MERHAMET
Sevgi kuramýnýn kurucusu ve
Psikanalist Erich Fromm sevgi ve merhameti, insanlýðýn sorunlarýna bir yanýt
olarak, kiþideki aktif gücün kaynaðý bir
enerji olarak ve bu söz konusu
yaratýcýlýkla sevmeyi de bir sanat olarak
tanýmlar. Bir sanat olmasý bakýnýndan da
uygulamada olgunluk ve ustalýk gerektirdiðini söyler. (Sevme Sanatý)
"Üç tutku basit fakat ezici derece de
kuvvetle hayatýmý ellerinde tutmuþtur.
Sevgiye olan özlemim, bilgiyi araþtýrma
merakým ve insanlýðýn çektiði acý için
duyduðum tanýmlanamayacak kadar
büyük bir merhamet." Bertrand Russell'in
merhamet, sevgi ve bilginin kendisi için
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ne ifade ettiðini anlatýrken seçtiði sözcükler gerçek insan olabilmek hakkýnda
önemli ipuçlarý veriyor.
Arthur Schopenhaur "Ahlâkýn temeli
merhamettir" der.
Neo-spiritüalist görüþte bir ruhsal
yetenek olarak ele alýnan merhamet,
insan ruhunun dünya okulunda
geliþtirmesi gereken özelliklerinden biri
olarak kabul edilir. Bu yeteneðin
temelinde vicdani isteklendirme yer alýr,
diðergâmlýk (sencillik) ve duygudaþlýk
gerektiren bir yetenek olarak tanýmlanýr.
Dr. Bedri Ruhselman'ýn bu konudaki
görüþleri karþýt görüþler açýsýndan önemli
ve aydýnlatýcýdýr.
"O halde nasýl olur da bencilliðin sað
kolu olan zulüm ve merhametsizliðe
kudret, diðergâmlýðýn sað kolu olan merhamet ve þefkate de zaaf denilebilir?"
Burada vurgulamak istediði merhametin bir zaaf ve zayýflýk deðil aksine
bir kudret ve yücelik olduðudur.
Temelinde sevgiden kaynaklanan bir
duygudaþlýk vardýr.
Bozulmamýþ kutsal kitap olarak
günümüze kadar intikal eden Kur'an
mushaf olarak tertip edilmiþ olup, ilk
âyeti besmeledir.
Bismillahirrahmanirrahim "Rahman ve
Rahim olan Allah'ýn adýyla baþlarým"
demektir. Rahman ve Rahim'in kökü olan
rahmet kelimesi Kur'anýn açýk beyanlarýna göre Allah'ýn hâkim sýfatýdýr.
Besmeleye vücut veren dört unsur vardýr.
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Ýsim, Allah, Rahman, Rahim
kelimelerinden oluþan besmele, O'nun
merhametinin cömertliðinin,
baðýþlayýcýlýðýnýn, affediciliðinin ifadesidir. Besmele ayný zamanda bir akit
(sözleþme ) niteliði taþýmaktadýr. Bize
merhamet ve þefkatle davranacaðýný
müjdeleyen Allah, elbette ki bizlerden de
bu isimlerin ve vasýflarýn farkýndalýðýna
vararak, yüceliðini idrak ederek,
davranýþlarýmýzý düzenlememizi beklemektedir.
Yeri gelmiþken Rahman ve Rahim
isimleri arasýndaki ince ama önemli
ayýrýmdan da söz etmek konuya açýklýk
kazandýracaktýr. Kur'an'ýn tanýttýðý Allah,
tüm varlýða Rahmet sýfatýyla muamele
eder. Yani buyruklarýna uyan veya
uymayan tüm yaratýlmýþ için nimetler
veren, hepsini seven, koruyan ve
baðýþlayan, merhamet edendir. Bu isim
yalnýzca Allah'a mahsustur. Araf suresi
156'da "Rahmetim her þeyi kuþatmýþtýr"
der. Rahim ise çok merhamet eden,
verdiði nimetleri O'nun dileði doðrultusunda kullananlara daha büyük ve
ebedi nimetler vermek suretiyle mükafatlandýran demektir. Ahzab suresi 43'de:
"Allah müminlere karþý çok merhametlidir" buyurulur.
Rahman ismi Kur'an'da 57 defa, Rahim
ise ise 115 defa tekrarlanmýþtýr. Rahmet
ve türevleri ise Kur'an'da 339 yerde
geçmektedir. Kur'an'a hakim olan bu
ögeler, Ýslâmý kendi bilgi eksikleri veya
menfaatleri doðrultusunda bir korku veya
þekil dini olarak algýlayan ve uygulayanlar için ne büyük darbedir aslýnda.
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Nur suresi 20'de "Eðer Allah'ýn sizin
üzerinizde fazlý (bir þeyin diðer þeylerden
hüner ve cihetiyle yüksek derecede
olmasý) ve merhameti olmasaydý ve
Allah gerçekten rauf (þefkatli) ve rahim
olmasaydý ne yapardýnýz?" der.
Hz.Muhammed'in müminlere karþý çok
þefkatli ve merhametli olduðu Kur'an da
þöyle anlatýlmýþtýr: "Andolsun ki, size
kendi içinizden öyle bir peygamber
gelmiþtir ki, sizin sýkýntýya düþmeniz ona
çok aðýr gelir. O size çok düþkün müminlere karþý da çok þefkatli çok merhametlidir." (Tevbe suresi 128)
Kur'an müminlerin en belirgin özelliklerinden birinin de merhamet olduðunu,
Beled suresi 17'de þöyle açýklýyor: "Sonra
iman edip de birbirlerine sabrý ve merhameti tavsiye edenler var ya iþte onlar
ahiret mutluluðuna erenlerdir"
Allahýn tüm insanlýða gönderdiði kutsal
kitaplar ve bilgiler O'nun merhametinin
gereðidir. O'nun rahmeti ve ihsanýdýr.
Ýnsanlýða bildirilmedikçe insanýn kendi
varlýðý ve içinde bulunduðu düzenin
gayesi hakkýnda farkýna varamayacaðý
gerçeklerin aydýnlatýlmasýdýr. Varlýk
amacýmýz ve doðru yol üzerinde olmamýz
için rehberlik edici ve müjde vericidirler.
BÝLÝMÝN KONUSU OLARAK
MERHAMET
Merhamet, þefkat, empati gibi duygular
birbirlerini tamamlayarak ifade bulurlar.
Son yýllarda yapýlan araþtýrmalar bu
duygularýn beyinde mutlulukla ilgili alan-

22

SEVGÝ DÜNYASI

larý harekete geçirdiðini ve insanlar için
en iyi sakinleþtirici olduðunu ortaya
çýkarmýþtýr. Araþtýrmalarýn bir diðer
neticesi de ruh saðlýðý yanýnda beden
saðlýðýna da ciddi faydalar saðlamasýdýr.
Anne ve babalarýný þefkatli ve þefkatsiz
olarak algýlayan denekler iki guruba
ayrýlýp 35 yýllýk süreçte incelendiklerinde
þefkatli bir ailede yetiþenlerin kalp, þeker,
tansiyon gibi kalýcý hastalýklara diðer
guruba göre belirgin bir þekilde daha az
ve daha geç yakalandýklarý tesbit
edilmiþtir.
Ayný deney 1996 yýlýnda Harvard
Üniversitesi tarafýndan 87 denek
üzerinde tekrarlanmýþ, araþtýrma neticesinde ayný sonuçlar alýnmýþtýr. Þefkatin
ve merhametin bedenimizde ifade bulma
þekli ise tebessüm, güler yüz, yumuþak
dil ve davranýþlardýr. Bu tarz davranýþlarýn beyindeki kimyasal reaksiyonlarý
tetiklediði ve kiþinin mutluluðuna büyük
oranda yardýmcý olduðu bir diðer bilimsel
gerçektir. Hayvanlar ve bitkiler için de
ayný esaslar geçerli olup sevgi ve þefkatin
onlarýn geliþiminde ve saðlýklýlýðýnda da
çok büyük rol oynadýðý çeþitli bilimsel
deneylerle ortaya konmuþtur. (Prof. Dr.
Nevzat Tarhan "Duygularýn Dili")
Çocuk yuvalarýnda yetiþen çocuklarýn
yeterli beslenmeye sahip olduklarý ve
barýnacak yerleri bulunduðu halde geç
geliþtikleri, sýkça hasta olduklarý ve ani
ölümlerle hayata vedâ ettikleri bilinen bir
gerçek. Bu durum artýk bilimin ilgi alanýna girmiþ durumda ve hastalýða bilimsel
terminolojide "hospitalizasyon hastalýðý"
deniliyor. Bakýcýlarý sýklýkla deðiþen,

yeterli sevgi ve þefkat görmeyen, saygý
ve fedakârlýktan yoksun olan bu çocuklarda kendilerini güven ve huzur içinde
hissedememe duygularý geliþiyor.
Kendilerini güven ve huzur içinde hissetmedikleri için beyinleri stres ve savunma ile ilgili hormonlarý fazla üretiyor,
uzun süre bu hormonlarýn salgýlanmasý
"growth hormone" yani büyüme hormonunu baskýlýyor çocuklarýn geliþiminin
yavaþlamasýna ve ani ölümlerin ortaya
çýkmasýna neden oluyor. Özellikle yetim
çocuklara sevgi göstermek, onlarýn güzel
taraflarýný övmek, küçük hediyelerle gönlünü almak, onlar için de bizim için de
meditatif bir eylemdir. Ayrýca rol modeli
olan anne ve babayý kaybetmiþ, onlarýn
sevgi ve þefkatinden mahrum kalmýþ olan
bu çocuklarýn yaþadýðý travma ve þaþkýn-
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lýk pek çok psikolojik sorunun da kökeni
olabilmektedir. (Psikiyatrist Pr. Dr.Nevzat
Tarhan)
30 yýl kadar önce ilginç bir buluþ
yapýldý. Ayna nöron denilen bir kavram
özellikle sinir bilim literatürüne girdi. Bir
insanýn çektiði ýstýrabý hissettiðimiz anda
onun beyninde harekete geçen hücreler
hangisiyse bizim beynimizde de ayný
hücreler harekete geçiyor. Birbirimizi
anlamanýn insan ruhuna zaten kodlu
olduðunu, insanýn rahmani bir varoluþ
üzerine yaratýldýðýný gösteren çok önemli
bir buluþ.
Geçmiþ yýllarda bir Japon bilim adamý
Dr. Masaru Emoto "Suyun Verdiði
Mesajlar" adlý kitabýyla medyada sýkça
yer almýþtý. Hangi dilden olursa olsun,
þefkat ve sevgiyle, teþekkür duygularýyla,
güzel ifadelerle suya fýsýldadýðýnýzda
veya onunla bu þekilde konuþtuðunuzda,
donmuþ su kristalleri inanýlmaz güzellikte þekillere bürünüyorlar. Buna karþý
nefret, öfke, kýzgýnlýk ve kötü sözlerle
duygularýnýzý suya aktardýðýnýzda ise su

kristalleri korkunç denilebilecek þekilde
mikroskoba yansýyorlar. Görünen o ki
sevgi, merhamet, þefkat gibi duygular
yaratýlýþýmýzýn temel prensipleri olarak,
biz farkýna varsak da varmasak da her an
bize hizmet ediyorlar.
NASIL BÝR MERHAMET
Ýnsan varlýðýnýn temeli ve yaratýlýþ
sebebi olan sevgi ve onun gereði olan
merhamet, varlýðýmýzýn devamlýlýðýný ve
iliþkilerdeki verimliliði saðlayan, toplum
düzeninin doðru bir biçimde yürümesine
rehberlik eden en büyük kudret ve güçtür.
Ýçinde, öz saygý, diðerlerine saygý,
fedakârlýk ve hizmet, hak ve adalet
barýndýran bir merhamet ise ancak gerçek
bir sevginin ürünü olabilir. Bu anlayýþa
uzak davranýþlar ise sevgisizlik, katýlýk,
bencillik, yalan, hiddet ve haksýzlýktýr.
Ancak hiç birimiz tamamen iyi ya da
kötü insanlar deðiliz. Dünyada olgunlaþmak, tekâmül etmek, nefsaniyetimizden
kurtularak yücelmek için bulunuyoruz.
Bu amaçla defalarca dünyaya gelip

Sevgi

Barýþ

Teþekkür Ederim

Duadan Önce Fujiwara

Seni Öldüreceðim Duadan Sonra Fujiwara
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gidiyoruz. Halil Cibran'ýn "kötü kendini
arayan iyidir aslýnda" cümlesinde olduðu gibi, özümüzdeki sevgiyi ortaya
çýkarabilmek için çeþitli tecrübelerden
geçiyoruz.
Arýnýp yükseldikçe, içimizde bize
rehberlik eden mekanizma olan vicdanýmýzýn sesini daha güçlü bir biçimde
duyuyoruz. Vicdanýmýz da bizim ruhsal
büyümemizle doðru orantýlý olarak
geliþtiðinden, tekâmül etmiþ kiþilerin vicdan seviyeleri de yükselerek, duyarlý hale
geliyor.
Vicdan, kiþiyi kendi davranýþlarý
hakkýnda bir yargýda bulunmaya iten,
kiþinin kendi ahlâk deðerleri üzerinde
dolaysýz ve kendiliðinden çalýþan güçtür.
Bir iç kontrol mekanizmasýdýr.
Vicdanýmýz geliþtikçe bizi hem ahlâki
davranýþlarýmýzdaki tutarsýzlýktan kurtarýr
hem de hiçbir baský ve kontrol altýnda
olmadan ahlâklý ve vicdanlý olmamýzý
saðlar. Ýnsan olarak doðamýzda bulunan
savunma mekanizmasý abartýldýðýnda
kolaylýkla benmerkezciliðe dönüþebilir.
Kendi benlik duygumuza olan baðýmlýlýðýmýz esasen sevgi ve merhametimize
set çeker. Kendimizi bütünün parçasý
olarak sayýp sevdiðimizde, bütüne
katýlarak kendi benimize dalmaktan kurtulabilir ancak bu þekilde aþkýn olanla
bað kurabiliriz.
Denilebilir ki, dünya iyilikler ve merhamet edenler nedeniyle ayakta duruyor.
Çünkü yaratýlmýþ olmak tüm varlýklar
için eksiklik, muhtaçlýk, fânilik olduðuna
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göre, merhamet olmadan hayat devam
edebilir mi? Yeni doðmuþ bir insan ya da
hayvan yavrusunu düþünün sevgi, merhamet, þefkat, fedakârlýk ve hizmet
olmadan nasýl büyüyebilir? Merhamet,
tüm yaratýlmýþ için dünyayý güvenli ve
huzurlu bir yer kýlma duyarlýlýðýna sahip
olmaktýr ve insanlýðýn en zorlu
sýnavlarýndandýr.
Dünyaya baktýðýmýzda gördüðümüz
sorunlarýn hemen hepsinin acýmasýzlýk
yani merhametsizlik ürünü olduðunu
söyleyebiliriz. Çevre kirliliði, þiddet,
terör ve savaþlar, açlýk, yoksulluk,
ýrkçýlýk ve ötekileþtirme gibi... Menfaat
ve çýkara dayalý iliþkiler, güce dayalý
siyaset anlayýþý vs...
Merhamet tüm bu tablo içerisinde bizi
insanlýðýmýza çaðýrmaya devam ederek
sahiplenilmeyi bekliyor ve onun yokluðu
bizi artýk yok olmaya sürüklüyor…
Sadece güçlülerin ayakta kaldýðýný
savunan sistemler, kâinatta yardýmlaþmayý becerebilen, birbiriyle çok uyumlu
ekosistemler oluþturan, dolayýsýyla birbiriyle mükemmel bir alma ve verme
düzeni kurabilen organizmalarýn ayakta
kaldýðýný görmek istemiyorlar.
Chicago Üniversitesi Felsefe Profesörü
Martha Nussbaum, Batý düþüncesinde
merhamete karþý olumsuz bir eðilim
olduðunu yazar. Merhametin etik
davranýþ için güvenilir bir rehber olarak
telakki edilmediðinden söz eder.
Nedenini ise "merhametin gözü kördür,
bilinç ve evrensel davranýþa rehber ola-
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mayacak kadar özneldir, zayýftýr. Bireyi
adalet için sýký düzen çalýþmaktan alýkoyar" anlayýþýna baðlar.
Bu anlayýþ bir kavram kargaþasýndan
baþka bir þey deðildir. Çünkü merhametin
kökeninde zayýflýk deðil güç ve sorumluluk, ince bir hak ve adalet düzeni vardýr.
Kendinize hak gördüðünüzü baþkasýna da
hak görebilecek kadar adil olmayý gerektirir.
Merhamet ve zaaf kavramlarýný
biribiriyle karýþtýrmamak gerekir. Zaaf
bir tür baðýmlýlýktýr ve her iki tarafý da
giderek güçsüzleþtirir. Merhamet ise,
ABD'li ünlü Toplum Bilimci Eric
Hoffer'in de dediði gibi "Ruhun panzehiridir. Hayatlar merhametin ve onun
iyileþtirici gücünün farkýna varýp kullanmakla dönüþür." Bu Tanrýsal bir iþtir.
Merhamet kim ve ne olursa olsun bir
canlýyý nesne olarak görmeyi reddetmektir. Bu nedenle merhamet ilkesel olarak
evrensel ve kutsaldýr.
Bazý özel durumlarda
merhamet çok farklý bir
þekilde de uygulanabilir. Bir doktor
düþünelim türlü
tedavi yöntemlerini
denediði halde hastayý iyileþtirememiþtir. Bu durumda
bütünün saðlýðýna zarar
veren organý çýkarýp
almak gerekebilir. Aslýnda
bütünün saðlýðýný korumak
adýna daha büyük bir faydaya
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hizmet etmek amacýyla yapýyordur bu iþi.
Bunun gibi insanlýða zarar veren yapýlanmalarý veya kiþileri bildiðimiz suçlarýyla
yargýlamak, diðerlerine zarar vermesinin
önüne geçmek için bütünden ayýrarak
adil bir biçimde gerekeni yapmak da
zorunlu hale gelebilir.
Merhamet duygularýný geliþtirmenin en
iyi yolu ailede, okulda, toplumda yardýma
muhtaç zor durumda olan insanlarýn
farkýna varmak, onlarýn hayatýný kolaylaþtýracak yararlý iþler yapmaktýr. Ayný
çevrede, hemen yanýbaþýmýzda aç ve yoksul, kimsesiz, engelli ve yaþlý kimselerin
ya da hayvanlarýn olduðunu görüp,
zaman zaman onlara küçük de olsa bir
hizmette bulunmanýn gereði açýklanan ve
bunu yapmaya alýþtýrýlan çocuklarýn
yüreklerindeki merhamet tohumlarýnýn
çabucak büyüyeceðini ümit etmek yanlýþ
olmaz. Böylece bizimle diðer varlýklar
arasýnda güçlü ve derin bir bað olduðunun farkýndalýðýna küçük yaþta eriþirler.
Merhametsizlik toplumsallýðýn temellerini ihlal
etmektir bir anlamda.
Bir ve bütün olmanýn
karþýtýdýr. Her bireyin
insanlýðýnýn eþit deðer
taþýdýðý bir dünya,
ancak gerçek sevgi
ve merhametle
saðlanabilir
Tanýdýðým insanlarýn
en merhametlilerinden
olan Ýzzet Kamil Gürsoy'un
anýsýna…
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Yüzüncü Maymun
Hikâyesi
P

asifik Okyanusu'nda bulunan
irili ufaklý birçok adada
Macaca Fuscata (Makak)
türü Japon maymunlarý yaþamaktadýr.
Bu maymunlarýn doðal ortamlarý içindeki davranýþlarý, otuz yýlý aþkýn bir
süre boyunca bilim insanlarý tarafýndan
gözlenmiþtir.

1952'de, Koshima Adasý'ndaki bilim
insanlarý maymunlarýn beslenmeleri
için kumlarýn içine tatlý patatesler
býrakýrlar. Bu adanýn maymunlarý tatlý
patatesin tadýndan hoþlanýr ama yiyeceklerinin kumlu olmasý, hiç de
hoþlarýna gitmez. Yine de aç kalmaktan
iyidir düþüncesiyle, kumlu da olsa tatlý
patatesleri yemeye devam ederler.
Bir gün, on sekiz aylýk Ýmo isimli
diþi bir maymun bu soruna bir çözüm
bulur. Ýmo, tatlý patatesleri en yakýn su
birikintisinde yýkayarak yemeyi akýl
eder. Bu buluþunu annesine de öðretir.
Ýmo'nun arkadaþlarý da patateslerini
yýkayarak yemeyi öðrenirler ve kendi
annelerine öðretirler. Bu yeni davranýþ
biçimi, bilim insanlarýnýn gözleri
önünde yavaþ yavaþ maymunlar arasýnda yayýlýr.
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1952 ve 1958 yýllarý arasýnda tüm
genç maymunlar, beslenmelerini daha
zevkli hale getirmek için, kumlu tatlý
patateslerini yýkamayý öðrenirler. Bu
daha saðlýklý ve zevkli yeni davranýþ
biçimini, çocuklarýný taklit ederek
onlardan yeni bir þey öðrenen yetiþkin
maymunlar da kazanýr. Yeniliklere açýk
olmayan, çocuklardan ve gençlerden
bir þey öðrenilebileceðini düþünmeyen,
kendi bildiklerini tekrar eden yetiþkin
maymunlar ise, kumlu patates yemeye
devam ederler.
1958 senesine kadar Koshima
Adasý'ndaki maymunlarýnýn bir kýsmý
(diyelim ki 99 maymun) artýk patateslerini suda yýkayarak yemeyi öðrenmiþtir.
1958'in sonbaharýnda çok þaþýrtýcý bir
þey olur. Bir sabah gün doðarken,
yüzüncü maymun da patatesini yýkayarak yer ve böylece patateslerini
yýkayan maymunlar arasýna katýlýr. Ýþte
o an her þey deðiþir. Ayný günün
akþamý, adadaki hemen hemen tüm
maymunlar, patateslerini yemeden önce
yýkamaya baþlarlar.
Yüzüncü maymunun ilave enerjisi,
her nedense devrim yaratmýþtýr!
Ama hikâye burada bitmez. Bilim
insanlarýný þaþýrtan asýl sürpriz, bu
adayla doðrudan bir iliþkileri olmadýðý
halde, diðer adalardaki maymun
kolonilerinin de ayný anda patateslerini
yýkamaya baþlamalarýdýr. Böylece bilim
insanlarý þu sonuca varýrlar.

Yeni bir düþünce ve davranýþ tarzý,
toplumlarý oluþturan fertlerin belirli bir
oraný tarafýndan benimsendiði an, bu
yenilik mesafenin önemi olmaksýzýn
zihinden zihine aktarýlabiliyor.
Yani, "Yüzüncü Maymun Fenomeni"
denilen bu fenomen þunu gösteriyor:
Yeni bir düþünce veya yeni bir yöntem,
toplumda sadece belirli sayýda insanlar
tarafýndan biliniyorsa, bu yenilik
sadece o kiþilere ait bir þeydir. Ama
"bilenlerin" sayýsý belli bir kritik noktaya ulaþtýðý an, sadece tek bir kiþinin
bile bu bilenlerin arasýna katýlmasý,
toplum bilincinin aþama geçirmesine
yol açýyor.
Böylece bu yeni düþünce ya da yöntem, birdenbire herkes tarafýndan
düþünülmeye ya da uygulanmaya
baþlanýyor.
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Özgecan'ýn Herkesi Þaþýrtan Babasý

Mehmet Aslan:
“Kalbime Ateþ Düþtü Ben Yandým”
22.02.2015 Pazar günkü Hürriyet'ten Ayþe Arman

B

ütün sesler, tepkiler yükselirken...
Bir kiþi hep metanetini, sükûnetini
ve asaletini korudu: Özgecan'ýn
babasý Mehmet Aslan. Saðduyulu ve merhametli konuþmalarý herkesi þaþýrttý. Canýný
almýþlar senden... Kendi deyimiyle, kanadýný
koparmýþlar meleðinin... Vahþice kýymýþlar
kýzýna... Yine de sen, o kýzýn babasý olarak,
"Sevmekten baþka çýkar yolumuz yok!"
diyorsun, diyebiliyorsun.
Öyle dedi. Çýktýðý her programý izledim.
Bir þekilde hep 'insanlýk dersi' verdi. Bütün
idamcýlara inat, "Herkes barýþ içinde
yaþasýn!" dedi. Baþka bir dünyadan gibiydi.
Tanýmak istedim.
Kardeþini, Yaþasýn Aslan'ý aradým. O da
bana, aile olarak günlerinin, evlerinin altýndaki taziye çadýrýnda
geçtiðini, akþamlarý
hastanenin
Acil'ine

taþýndýklarýný anlattý. Çünkü her gece aileden
farklý birinin ya tansiyonu çýkýyor ya kalbi
sýkýþýyordu. Tarifsiz acýlar yaþýyorlardý.
Farklý bir aile. Çok kibarlar. Konuþmak
isteyen, görüþ almak isteyen hiç kimseye "Git
kardeþim baþýmýzdan, bizim acýmýz var!"
demediler.
Mehmet Aslan týpký babasý gibi, o da hayatýnýn her döneminde lafý dinlenen, saygýn,
kendini iyi ifade edebilen biri. Lise mezunu.
Grafik tasarýmcýsý. Kardeþi þöyle anlatýyor:
"Uzun yýllar matbaacýlýk yaptý. Kapak tasarlardý, kartvizit basardý... Fakat bir gece iþyerine girip, bütün baský makinelerini çaldýlar.
Sonra iþini evden yapmaya baþladý. Ýnanýr
mýsýnýz, eve de hýrsýz girdi. O günden beri
düzenli bir iþi yok. Kendine ait bir evi yok.
Annemle birlikte
oturuyorlar. Eþi bir
kargo þirketinde
çalýþýyor..."
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Özgecan'ýn babasýyla iliþkisi çok özel.
Psikoloji okumasýnda katkýsý var, diðer
kýzýnýn konservatuvarda müzik eðitimi
almasýnda da... Biz "Özgecan" diyoruz,
aslýnda aile de çevrelerindeki herkes de
onu Özge diye çaðýrýyor.
Mehmet Bey, düþünerek konuþuyor, tane
tane. Benden sadece iki yaþ büyük, 47 yaþýnda. Ama sanki ruhu daha yaþlý. O, bende, bu
dünyaya defalarca gelip gitmiþ çok tekâmül
etmiþ bir ruh intibaý yarattý. Derin ve katmanlý
konuþuyor. Hattâ baþka türlü konuþamýyor.
Farklý bir bilgelik seviyesinde. Tasavvufa
ilgisi de hemen anlaþýlýyor. Ýçim acýdý, üç
günde sakallarý beyazlamýþ.
Ama beni asýl sarsan, kardeþi Yaþasýn
Aslan'ýn, "Sizden bir þey rica ediyorum"
demesi oldu.
"Tabii dinliyorum" dedim.
"Abimle konuþurken lütfen Özge'nin
baþýna gelenlerin ayrýntýsýna girmeyin,
çünkü bilmiyor!"
"Nasýl yani?" oldum. Aile, kýzlarýnýn bir
cinayete kurban gittiðini biliyor ama bizim
bildiðimiz ayrýntýlardan haberdar deðiller.
Çünkü eve gazete sokmuyorlar, internetten
takip etmesine izin vermiyorlar. Kimse de
Mehmet Aslan'ýn karþýsýna geçip, Özge'nin
son anlarýný, maruz kaldýðý iþkenceleri ona
anlatmýyor! Bunu öðrenince çok fena oldum,
ben de hiçbir þekilde o konulara girmedim.
Belki bu röportajý da okumayacak.
Aðlayarak anlattý: "Abim çok istedi kýzýný
son bir kez görmeyi ama ben izin vermedim.
'Yüzü iyi halde deðil' dedim. 'Özge'yi hep
gülerken hatýrla abi' dedim. Çünkü kýzýný
o halde görseydi, hayatýna devam edemeyecekti..."
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Yaþasýn Aslan, bana bilmediðimiz iþkence
detaylarý anlattý. Çok çok fena. Müthiþ bir
dayanýþma içindeler. Yaþasýn Bey diyor ki,:
“Abimin metaneti bize de destek veriyor.
Onun saðduyusu karþýsýnda biz de taþkýnlýk
yapamýyoruz. Abim hep böyleydi, çocukluðundan beri farklýydý...” Gelin bu acýlý
babaya, kalbi güzel insana, Mehmet Aslan'a
kulak verelim...
Nasýl söylenir, ne denir bilmiyorum.
Baþýnýz sað olsun. Allah sabýr versin...
-Sað olun, eksik olmayýn.
Kýzýnýzýn yaþadýðý vahþet bir an olsun bizim
bile aklýmýzdan çýkmýyor. Kim bilir siz ne
haldesiniz...
-Ýyi olmak mümkün deðil tabii ama yine de
þükürler olsun. Bedensel olarak birtakým
sýkýntýlarýmýz var, sürekli ailemizden birileri
hastaneye kaldýrýlýyor. Özge'nin gidiþinden
beri her akþam böyle, gündüz taziye çadýrýndayýz, gece hastanenin Acil'inde. Ama
yaþadýðýmýz bu acýya raðmen, yine de aklýmýz
yerinde.
ÝYÝ BÝR ÝNSAN OLMAK ÝÇÝN
30 YIL ÇABALADIM
Bütün Türkiye söylediklerinize ve size
hayran kaldý. Büyük bir vahþetle karþý karþýya
kaldýnýz ama “Sevmekten baþka
çýkar yolumuz yok!”
dediniz.
Herkesin
þaþkýnlýktan
dili tutuldu. Nasýl
böyle sakin kalabiliyorsunuz?
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- Þimdi efendim, bu vahim olay yýllar önce
yaþansaydý, ben de alýþýk olduðunuz tepkiyi
gösterirdim. Yani aklým devre dýþý kalýrdý,
içimde hangi duygularý beslemiþsem, büyütmüþsem onlar açýða çýkardý. Ama demek ki
yýllar içinde ben deðiþebilmiþim, acýmý dýþa
vurma biçimim de deðiþmiþ.
Yýllar içinde ne oldu?
- Çabaladým. Ýyi bir insan olmak için çabaladým. Benimki bir iddia deðildi, 30 yýllýk bir
çaba. Bu uðurda, 30 yýldýr uðraþ veriyorum.
Egomu, mümkün mertebe sýfýrlayabilmeye
çalýþýyorum. Egomun beslendiði bütün kanallarý zayýflatmak için uðraþýyorum. Ama tabii
bu söylediklerim kolay olmuyor. Ýnsan
deðiþmek istese bile deðiþemiyor. Deðiþimin nasýl olacaðýný anlamasý bile 15-20 yýlýný
alýyor.
Çocuðu böyle vahþi bir þekilde katledilmiþ
bir baba olarak bu kadar merhametli konuþmanýzýn açýklamasý ne olabilir? Siz bize ders
mi vermek istiyorsunuz?
-Estaðfurullah! Benim içimde ne varsa,
dilimde de o var. Dilimde ne varsa içimde
olan da o...
O katiller karþýnýzda olsa yine bu sükûnetinizi koruyabilir miydiniz?
-Böyle bir empati kurmak istemiyorum.
Sizin bu sorduðunuz soruyu ben de kendime
sordum. Onlarý affetmek gibi bir düþüncem
yok. Cezalarýný çekmelerini istiyorum.
Fakat "Zulmetmeyin!" diyorsunuz, "Sadece
cezalarýný çeksinler!" Siz, bu noktaya nasýl
gelebildiniz? Müthiþ bir aþmýþlýk bu! Acýyla
yanan bir insan, yavrusunun katillerine karþý
nasýl bu kadar duyarlý olabilir?
-Þimdi efendim, netice itibariyle dünyayý
savaþ alanýna çeviren, insaný mutsuzluða iten
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'nefsi.' Yýllarca mücadele ettim ben nefsimle.
Hep güzellikleri aradým. Ýnsanlara saygýmda,
sevgimle, hürmetimde kusur etmedim. En zor
durumlarda dahi 'bilinçli sessizliði' seçtim.
Bu sayede mi kendinizi hýrstan ve intikam
duygusundan arýndýrabildiniz?
-Evet. Þöyle izah edeyim: Bir insan,
topraða bir tohum eker. O tohumun bir fidan,
bir gül, bir aðaç olabilmesi ve meyve verebilmesi için zaman gerekir. Ama o tohumu
ekmezsen, o neticeye ulaþamazsýn. Bu, istemektir. Ama tek baþýna istemek de yetmez.
Sulayacaksýn, çapalayacaksýn, çabalayacaksýn, bakýmýný yapacaksýn. Güneþ görecek ve
belli bir zaman geçecek. Meyveye ancak o
zaman kavuþabilirsin. Ayný þey insanlar için
de geçerli. Ýnsan, deðiþmek istiyorsa, iyiye,
güzele yönelmek istiyorsa, kalbine sevgi
tohumu ekmeli.
SENÝ DEÐÝÞTÝRECEK KÝÞÝ,
GELÝR, BULUR!
Peki kendi baþýna bunu gerçekleþtirebilmesi
mümkün mü?
-Ýnsan deðiþmeyi istiyorsa, bir arayýþa
giriyor ama illaki bir yol gösterenin olmasý
gerekiyor. Bu yol, mürþitsiz olmaz. Kendi
baþýna arayarak bulunmaz. Seni deðiþtirecek
olan kiþi, gelir seni bulur ve topraða ekilen
tohum gibi senin kalbine güzel bir düþünce
eker. Sen de o güzel düþünceye us verirsin.
Yani toprakta su, kalbinde us dengesi var.
Sonra da en önemlisi sabýr. Bekliyorsun. E
güneþ de lâzým. Buradaki güneþ, kalbine o
güzel tohumu eken kiþi zaten. Güneþ,
mürþitin kendisi. Mürþitler hurþitlere benzer.
Hurþit, Güneþ demektir. O güneþ, sizin
deðiþim ve dönüþüm süreci içerisindeki yaptýðýnýz bütün eksiklikleri, hatalarý, kusurlarý
size bir bir anlatýr. Yani kýsaca, buna 'ariflik
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mektebi' deniyor. Ariflik mektebine gitmeyen
kiþi asla içindeki o sevgi cevherini iþleyemez.
ÖLÜM BÝR SON DEÐÝL
FARKLI BÝR ENERJÝ
BOYUTUNA GEÇMEK
Diyorsunuz ki, "Teslim olursak, içimizdeki
bütün güzellikler ortaya çýkacak. Savaþýrsak
nefsimiz kazanacak." Tam ne demek istiyorsunuz? Nefsin kazanmasý ne anlama geliyor?
Katiller nefislerine yenik mi düþüyorlar?
Kýzýnýzý öldürürken de mi yenik düþtüler?
-Tabii ki. Sadece katiller deðil ki. O belki,
en son hali... En son aþama bir canlýyý
öldürmek. Bir canlýya kýyabilmek... Çiçeði
koparan da aðacý kesen de katil...
MÜRÞÝT SÝZE KAPIYI GÖSTERÝR,
SÝZ GÝDERSÝNÝZ
Mehmet Bey, nasýl oluyor da bir sürü sorunun üzerine çýkmýþ bir ruhani lider gibi
konuþabiliyorsunuz?
-Estaðfurullah efendim, haþa, öyle biri
deðilim. Kendi çapýmda inandýðým þeyler
bunlar. Bütün kutsal dinlerin ve öðretilerin
çok temel bir prensibi var. Her iyiliðin içinde
bir kötülük, her kötülüðün içinde de bir iyilik
var. Biliyorsunuz, bizim dinimizde de hayýr
ve þer Allah'tan gelir. Hayrýn, gerçekte hayýr
mý yoksa þer mi, þerrin gerçekte þer mi yoksa
hayýr mý olduðu sonradan ortaya çýkar.
Hepimizin kalbinde rahman ve þeytan var.
Yani 'nefis.' Rahman, her canlýya Allah'ýn
nurunu yayar. Ego ise hayatýmýzýn yüzde
90'ýný kapsar. Bundan kurtulmanýn yolu da
bütün ulularýn, evliyalarýn, ermiþlerin, derviþlerin yaptýðý gibi her þeyin azýna raðbet
etmektir. Az yemek yerler, az uyurlar, az
konuþurlar. Çünkü nefis, dokunmaktan, güzel
tatlardan, hoþuna giden sözler duymaktan,
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güzel kokular koklamaktan, yani beþ duyu
organýmýza hitap eden güzel duyulardan
hoþlanýr...
Egoyu besleyen de bu kanallar mý?
- Evet. Bu kanallarýn her birini isteyerek
bilinçli bir þekilde azaltýrsanýz, egonuz
zayýflar ve içinizde depremler baþlar. Çünkü o
da savaþýyor, o da karþý çýkýyor. Ýþte birçok
kez bu savaþý yaptým. Hepsinde de kaybettim.
Ne zaman ki teslim oldum, þu gördüðünüz
adam oldum. Çünkü nefisle yapýlan mücadelenin hiçbir tanesini insanoðlu kazanamaz.
Ben de kazanamadým.
'Teslim olmak' ne demek?
- Allah, âyet-i kerimede buyuruyor zaten.
"Allah'ým" dedim, "Beni nefsimin eline býrakma. Benim gücüm yetmiyor. Ben fakirim, ben
acizim. Bilen sensin, âlim sensin, sýðýnacak
yerim yok. Yol gösterecek kimsem yok. Sen,
bana yardým et. Sen, ilmimi arttýr.
Taþýyamayacaðým yükü bana yükleme..."
Peki nefsimizden kurtulmayý beceremezsek
ne olacak? "Analar babalar aðlayacak, meleklerin kanatlarý koparýlacak" derken,
"Tecavüzler, cinayetler bitmeyecek" mi
demek istediniz?
- Zaten kainat yaratýldýðýndan beri, iyiyle
kötünün bir savaþý var dünyada. Dünya bu
ikilemden meydana geliyor.
Mehmet Bey, siz kendinizi nerede bu kadar
geliþtirdiniz? Neler okudunuz, kimden feyz
aldýnýz?
- Lise mezunuyum. Ýnanç farklý bir eðitim.
Üç üniversite bitirmiþ olsaydým da bu þekilde
eðitilememiþ olabilirdim.
Siz kendinizi geliþtirdiniz yani...
- Efendim, irfani mektebine gidip, bir mür-
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þitten el almayan, bir mürþide baðlanmayan,
sýtký sadakat ile her þeye þükretmeyen, sabretmeyen, yanmayan bunu yapamaz! Baþaramaz. Mürþit olmadan olmaz. Bu kadar anlattýðým þeyin özü bu. Mürþit olmadan olmaz.
Siz kendiniz kapýyý bulamazsýnýz. Mürþit size
kapýyý gösterir, siz gidersiniz. Mürþit sizinle
de gelmez. O sadece yolu gösterir. Siz gidersiniz. Söz konusu olan sizin ruhunuz, sizin
tekamül seviyenizdir. Ruhsal tekamülünüzün
yükselebilmesi için o yolda siz, her bir
düþünceyi, her bir acýyý deneyimlemek zorundasýnýz. Yaþayacaksýnýz, düþeceksiniz, kalkacaksýnýz, canýnýz yanacak, ciðeriniz
parçalanacak, her gün aðlayacaksýnýz ama
yine de "Her halimize þükürler olsun!" diyeceksiniz. Allah'ýn hiçbir þeye ihtiyacý yok.
Onun bizden istediði tek þey, samimiyet.
ÖLÜM BÝR SON DEÐÝL,
FORM DEÐÝÞTÝRMEK
Siz hep mi böyleydiniz?
- Efendim hep böyleydim. 7-8 yaþlarýndayken de "Allah'ým ben kimim?" derdim.
Tebrizli Þems'in hikâyesini biliyorsunuz deðil
mi? Babasý, Tebrizli Þems için çok üzülüyormuþ, "Oðlum ben haline çok üzülüyorum, sen
niye böylesin!" dermiþ. O da cevap verirmiþ:
"Baba. Ben bunun için doðdum. Sen diðer
çocuklarýn için üzül!" Demem o ki, ördek
suya girdiði zaman boðulmaz. Fýtratýnda vardýr. Kartal doðduðunda uçma içgüdüsü vardýr.
Uçmak için uðraþmaz. Çabalamaz. Sadece
kanatlarýný açar. Doðuþtan hazýrdýr. Uçar...
Siz kendinizi geliþtirmek için birtakým yerlere gittiniz mi?
- Evet. Ýsmini þu anda size veremeyeceðim,
benim nazarýmda güzel bir gönül ehli olan,
bir Allah dostuyla tanýþtým. Ben zaten belli
bir arayýþ içinde olduðum için, iþin doðrusu

ben onu ararken, o beni buldu. Akýllý ya da
zeki biri deðilim. Ama bunun akýl ve zekâyla
da alakasý yok. Bu, nasiple ilgili bir þey. Bu
arada ölüm bir son deðil. Farklý bir enerji
boyutuna girmek ve form deðiþtirmek...
Peki size yol gösteren bu Allah dostu hâlâ
hayatta mý?
- Hayýr, vefat etti. Kendisinin yazmýþ
olduðu eþi benzeri bulunmayan kitaplarý var
bende. Tüm insanlýða mal olabilmesi için
onlarý bastýrmayý düþünüyorum.
ÖZGE'NÝN BÝR ÞEYLERÝ
DEÐÝÞTÝRECEÐÝ KESÝN
Kýzýnýzýn psikolog olmak istemesinde sizin
payýnýz ne kadar?
- Çok. Kýzým da benim gibi herkesle, her
þeyle empati yapardý.
Ne kadar yakýndýnýz Özgecan'la?
- Çok yakýndýk. Her gün sohbet ederdim.
Bir baþlardýk, en az 2-3 saat konuþurduk. Çok
soru sorardý. Küçükken de öyleydi. Her þeyi
öðrenmek isterdi. "Babacým, ben ne zaman
senin gibi her þeyi bileceðim" derdi. Ben de
"Vakti geldiðinde ben her þeyi sana tek tek
anlatacaðým. Ve sen dünyanýn en iyi
psikoloðu olacaksýn" diyordum.
Ne iþ yapýyorsunuz?
- Grafik tasarýmcýsýydým...
ÇOK HIRSLIYDI, PES
ETMEMEYÝ BÝLÝRDÝ
Beste'nin ismini de siz mi koydunuz?
- Evet. Kýzlarýmýn ismini ben koydum.
Özge ve Beste. Müzikle ilgili biri olduðum
için, diðer kýzýmýn adýný Beste koydum. O da
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musikiyle ilgilenebilsin diye, nitekim konservatuvarda okuyor. Onlar, çok yakýn iki
kardeþti.
Bizler, sanki bizim baþýmýza gelmezmiþ
gibi davranýyoruz. Hep baþkasýnýn, komþunun
baþýna gelirmiþ gibi.
- Ben de öyle hissediyordum. Aklýmýn
ucundan geçmezdi. Ýnsan ölümü ne kendisine
ne ailesinden birine ne de sevdiklerine
yakýþtýrabiliyor. Ama illa ki her nefis, ölümü
tadacak.
Biber gazý neden varmýþ çantasýnda?
- Bildiðiniz gibi ortam iyi deðil. Annesi,
olur ya bazen geç kalabiliyordu, bazen
arkadaþlarýyla kafeteryada bir þeyler yiyip
içebiliyorlardý, tedbirli olsun diye taþýmasýný
istemiþ. Ama bir iþe yaramadý.
Özge'nin kiþiliðinin en belirgin özelliði
neydi?
- Çok hýrslý ve çok çalýþkandý. Pes
etmemeyi bilirdi. Ýnsanýn, dýþ dünyasýnda bir
hedefi, iç dünyasýnda da muazzam bir
hayalinin olmasý gerekiyor. O da öyleydi.
Ben, "Hayal et, gerçek olsun!" cümlesini ilk
duyduðumda çok þaþýrmýþtým çünkü biz
küçükken hayal ettiðimizde, çevreden bize,
"Boþ boþ hayaller kurma!" derlerdi. Ben
kýzlarýma öyle bir þey söylemedim.
O gün yanýnda telefon olsa sonuç farklý olabilir miydi? Öyle þeyler geçiyor mu insanýn
aklýndan?
- Bakýn, her þey Allah'ýn takdiri. Ben
inanýyorum ki, bunca yýl yaþadýðým tecrübeler, bu ilâhi tecelliye hazýrlýktý. Sanki ben bu
acýya dayanabilmek için eðitildim. Ve neticede, söylenecek söz yok. Bundan sonraki
söz sadece sahibine söylenecek. Ama tabii ki
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hayretler içinde kalýyorum. Bu olayda, tesadüf olamayacak kadar ilâhi bir tasarým var.
Nasýl yani?
- Normalde telefonunun yanýnda olmasý
gerekiyor, deðil. O arkadaþýyla birlikte vakit
geçirdikten sonra hep duraða giderlermiþ,
önce Özge binermiþ. Bu sefer, tersi olmuþ...
KARÞIMDA OLSA ÇOK
SEVDÝÐÝMÝ SÖYLERDÝM
Peki kýzýnýzýn yaþadýðý felaket, diðer
kýzlarýn hayatýný kurtarabilir mi? Böyle bir
umudunuz var mý?
- Var olmaz mý? Tabii ki her insanýn kaderi
kendine özeldir. Ama Özge'nin bir þeyleri
deðiþtireceði de kesin. Belki kadýna þiddet
konusunda daha duyarlý olacaðýz, toplu taþýma araçlarýna kameralar konacak, idam tartýþmalarý belli miktarda caydýrýcýlýk yaratacak,
belki birbirimize daha merhametli yaklaþacaðýz. Küçücük bir kelebeðin kanat çýrpýþý
bile on binlerce kilometre ötede bir kasýrganýn oluþmasýný tetikleyebiliyorsa, Özge de
belki bu ülkede bir sürü þeyin deðiþmesine
sebep olabilecek. Ýnþallah da olur.
Sabahlarý uyandýðýnýzda sanki bu olay hiç
yaþanmamýþ gibi geliyor mu bir anlýðýna?
- Evet... Ama sonra birdenbire hatýrlýyorum.
Peki karþýnýzda olsa ne söylemek isterdiniz?
- Onu çok sevdiðimi...
30 YIL BOYUNCA
BU OLAY ÝÇÝN HAZIRLANMIÞIM
Ýdama neden karþýsýnýz? Ýnsan, ideolojik
olarak idama karþý olabilir, bunu anlýyorum
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ama kendi çocuðu söz konusu olduðunda
akan sular durur...
- Efendim netice itibariyle, benim kalbime
ateþ düþtü, ben yandým. Evet, ilâhi adalet
tecelli edecek, buna da inanýyorum. Ama
çözüm idam deðil. Ýdam caydýrýcý olabilir
belki ama benim kýzýmýn üzerinden tartýþýlmasý da beni rahatsýz ediyor.
ALLAH KENDÝSÝ ÝÇÝN YARATMIÞ
Siz, Özgecan'ýn 'görevli' olduðunu mu
düþünüyorsunuz? Kadýn cinayetlerine önlem
alýnmasýný saðlamak için...
- Onu Allah biliyor. Güzel bir insan
Erzurum'dan aradý ve dedi ki, "Allah, Azrail'i
bir küçük çocuðun canýný almak için göndermiþ. Azrail vazifesini yapmýþ ama çok
üzülmüþ. Çünkü çocuk çok güzel ve masummuþ. Allah'a sormuþ neden o çocuðun canýný
aldýrdýn bana diye. Allah da demiþ ki, ormana
git, bana bir aðaç kes getir. Azrail gitmiþ,
gezmiþ, bir gonca gülle geri gelmiþ. Allah
sormuþ, ormanda onca yaþlý, kuru, aðaç, dal
varken neden bu gonca gülü getirdin. Azrail
cevap vermiþ, "Yarabbül Âlemin. Çünkü
senin bahçene güzellik yaraþýr!" Erzurum'dan
baþsaðlýðý dileyen kiþi, "Evladým" dedi
"Allah, Özge'yi kendisi için yaratmýþ. O bir
melek. Geldi, görevini yaptý ve gitti..."
Siz de böyle mi düþünüyorsunuz?
- Bu vahþi olaydan sonra bütün Türkiye bir
oldu. Baþka hangi güç bunu baþarabilirdi ki?
Sahip olduðu inanca göre, bu Allah'ýn hikmetidir.
Eþiniz onlarýn cani olduðunu söyledi. Size
göre daha az baðýþlayýcý konuþtu. Doðuran
baþka bir acý mý yaþýyor?
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- Doðrudur. Annelerdeki sevgi yoðunluðu,
duygu yoðunluðu biraz daha fazla olabiliyor.
Buna da saygý duyuyorum.
Bir yerde dediniz ki, "Benim meleðimin
kanatlarýný koparttýlar. Yarýn sizin meleðinizin
de kanatlarýný kopartmaya gelecekler. Herkes
kalbindeki sesi iyi dinlesin. Bana, yýllarca
neler olabileceðini anlattýlar ama ben anlamadým. Gözlerim kör, kulaklarým saðýr,
dünyanýn peþinde koþtum durdum..." Bu cümlelerle anlatmak istediðiniz neydi?
- Þimdi efendim, yaklaþýk 30 yýldýr, gönül
dostum, hattâ manevi babam dediðim o
deðerli insanla birçok rüyamý paylaþtým.
Sadece rüya deðil, birtakým duru görüler,
duyu dýþý birtakým görüntüler. Her þeyi farklý
bir yoðunlukta yaþýyorum. Doðuþtan sevgi
donanýmýnýz olabiliyor ama bilgi ve tecrübe
sahibi olabilmek için zaman gerekiyor. Bende
de onlar olmadýðý için, gördüklerimi yorumlayamýyordum. Ama artýk anlýyorum ki, o 30
yýl boyunca, bu olay için hazýrlanmýþým.
BÝRÇOK ÝNSAN EMPATÝ KURDU
"Bunu yapan insanlar sadece adalet karþýsýna çýkýp cezalarýný çeksinler..." dediniz. Yeni
iþkence miþkence görmesinler, tecavüze uðramasýnlar... Bu, nasýl bir yüce gönüllülük?
Ýnsanlar hadým etmekten, idamdan söz
ederken, siz "Allah onlarýn analarýna babalarýna da yardýmcý olsun" diyebildiniz...
- Birçok güzel insan, kendini bizim yerimize koydu ve bizimle empati kurdu. Çektiðimiz acýyý, kendi yüreklerinde hissederek,
içimizdeki yangýný söndürmek için koþarak
yanýmýza geldi. Hepsinin önünde saygýyla,
hürmetle eðiliyorum. Ben de o kiþilerin
annesinin babasýnýn yerine koydum kendimi.
Evet, ben de böyle bir empati yaptým.
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Dilin Düþünceleri Þekillendirdiði Doðru Mudur? - II

Dil ve Algý
Çeviren ve Derleyen: Nelda Ýnan

Ýnsanlar birbirleriyle lisan yardýmýyla iletiþim kurarlar. Lisanlar ise
birbirlerinden yapýlarý, kuruluþlarý ve gramerleri açýsýndan farklýlýklar
gösterirler. Lisan insana bahþedilmiþ olan inanýlmaz bir hediyedir ve bizi
insan kýlan en önemli öðedir. Zihinsel yaþamlarýmýzý inþa etmede en
önemli role sahip olan lisan, insanýn doðasýný anlamada da bizlere
yardýmcý olmaktadýr.
Lisan, dünyaya bakýþýmýzý, düþünce tarzýmýzý ve hayatý nasýl
yaþadýðýmýzý þekillendirir. Farklý lisan konuþanlar birbirlerinden farklý
düþünme eðilimindedirler.
Bu ay, Stanford Üniversitesinde psikoloji, nörobilim ve sembolik
sistemler alanýnda asistan profesör olan ve lisanýn düþünce tarzýmýzý
nasýl etkilediði üzerinde çalýþmalar yapmakta olan Lera Boroditsky'nin
makalesiyle konumuzu tamamlýyoruz.

zun bir zaman boyunca, lisanýn
düþüncelerimizi þekillendirebileceði gerçeðinin deneyle kanýtlanamayacaðý ve dahasý yanlýþ olduðuna inanýldý. Dil bilimcilerin cevap
aradýklarý konular üzerinde - ki politika, hukuk ve din konularý üzerinde
önemli etkileri vardý - felsefeciler,
antropologlar ve psikologlar da çalýþmýþlar ama bunu deney alanýna çok
az sokabilmiþlerdi. Benim de çalýþtýðým

U

Stanford Üniversitesi ve MIT'deki
laboratuarlar bu sorunun cevaplanmasýna yardýmcý oldular. Çünkü dünyanýn
her yerinden - Çin'den, Yunanistan'dan,
Þili'den, Endonezya'dan, Rusya'dan,
Avustralya'daki Aborjinler'den - veri
topladýlar. Öðrendiklerimiz bize farklý
lisan konuþanlarýn gerçekten de farklý
düþündüklerini ve hattâ lisanlarýnýn
gramer yapýlarýnýn dünyayý nasýl
gördüklerini ortaya koydu.
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Lisans öðrencilerime ilk olarak þu
soruyu sorarým: "Hangi özelliðinizi
kaybetmekten en fazla korkarsýnýz?"
Çoðunluðu görme, birazý da iþitme
özelliklerini kaybetmekten korktuklarýný söylerler bana. Arada bir aralarýndan sýradýþý bir öðrenci çýkar ve mizah
kabiliyetini veya modayla ilgili
duyusunu kaybetmekten korktuðunu
söyler. Hemen hemen hiç birisinin aklýna lisanlarýný yitirmek gelmez. Çünkü
görme ve iþitme kabiliyetlerinizi
kaybederseniz veya bu þekilde
doðsanýz bile, sosyal varlýðýnýzý zengin
biçimde devam ettirebilirsiniz. Yine
arkadaþlarýnýz olur, yine iyi bir eðitim
alabilir, iþe girebilir ve hattâ aile bile
kurabilirsiniz. Ama lisanýnýzýn hiç
olmadýðýný düþünün. Arkadaþlarýnýz
olur muydu? Eðitebilir miydiniz? Ýþe
girebilir miydiniz? Aile kurabilir miydiniz? Lisanýnýz, deneyimlerimiz için
öylesine temel bir öðe ve insan
olmanýn öylesine önemli bir parçasýdýr
ki, onsuz bir hayatý düþünmek dahi zordur. Peki ya lisan düþüncelerimizi ifade
etmenin tek yolu mudur? Yoksa lisan
aslýnda düþüncelerimizi mi þekillendirmektedir?
Lisanýn düþüncelerimizi þekillendirip
þekillendirmediði üzerine sorulan sorularýn çoðu lisanlarýn birbirlerinden
farklý olduklarýna dair yapýlan basit bir
gözlemle baþlar. Þöyle bir örneði ele
alalým: Diyelim ki siz: "Bush,
Chomsky'nin son çýkan kitabýný okuyor" dediniz. Sadece okumak fiiline
bakalým. Bu cümlenin Ýngilizce
olduðunu söyleyebilmek için yüklemi-
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Lera Boroditsky

nin nerede olduðuna bakmamýz gerekir.
Lisanlar konuþmacýlarýndan farklý
þeyler talep ederler. Bu, konuþmacýlarýnýn dünya hakkýnda farklý
þeyler düþündüklerini mi gösterir?
Ýngilizler, Endonezyalýlar, Ruslar ve
Türkler birbirlerinden farklý lisanlar
konuþuyorlar diye tecrübelerini farklý
mý hatýrlayacaklardýr? Çoðu dilbilimciye göre bu sorunun cevabý: "Evet"tir.
Buna karþý çýkan dilbilimciler ise
insanlarýn ayný þekilde düþünerek, ayný
þeyleri fark ederek birbirlerinden farklý
konuþabileceklerine inanmaktadýrlar.
Çapraz-linguistik farklýlýklara inananlar ise herkesin ayný þeylere dikkat
etmediðini, þayet etselerdi, diðer lisanlarý konuþmayý öðrenmenin kolay olabileceði düþünülebilirdi diyorlar. Ne
yazýk ki, yeni bir lisaný öðrenmek
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(özellikle de bildiðiniz lisandan çok
farklý bir lisaný) asla kolay deðildir.
Çünkü yepyeni farklýlýklarý öðrenmeye
özellikle dikkat etmek zorunda býrakýr
sizi. Birincisi, sadece o lisana ait
sözcükleri öðrenmek deðildir esas olan,
söyledikleriniz içinde doðru enformasyonun olmasý da önemlidir.
Ýnsanlarýn zamanla ilgili düþünceleri
lisanlarýnda farklýlýklar gösterir.
Örneðin Ýngilizce konuþanlar zamaný
yatay benzetmelerle anlatmayý yeðlerler. (Kötü günler geride kaldý, güzel
günler ileride bizi bekliyor gibi).
Hâlbuki Mandarin dilini konuþanlarda
zaman, dikey benzetmelerle ifade
edilir. Üstelik gelecek ay için "Aþaðý
ay", geçen ay için ise: "Yukarý ay" derler. Konuþmalarýnda bu tarz benzetmeler olan Mandarinler zaman hakkýnda
dikey düþünürler. Diyelim ki ben sizin
yanýnýzda duruyorum, önünüzdeki bir
noktayý iþaret ediyorum ve size: "Bu
nokta, burada, bugünü temsil ediyorsa,
dün hangi noktadadýr?" "Peki ya
yarýn?" Ýngilizce konuþanlara bunu sorduðumda, hepsi yatay bir çizgi
üzerinde bugünü, dünü ve yarýný gösterirler. Hâlbuki Mandarin dili
konuþanlar dikey bir çizgi çizerler ayný
cevaplarý onun üzerinde verirler.
Hatta Ýngilizce konuþanlar zamanla
ilgili süreleri bile þöyle ifade ederler:
"Kýsa bir konuþmaydý, toplantý uzun
sürmedi v.s.". Hâlbuki Ýspanyolca ve
Yunanca konuþanlar zamaný miktar
olarak ölçerler, "fazla" "büyük"
"küçük" gibi.
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Bu konuda laboratuvarlarýmýzda bir
deney yaptýk. Bir çalýþmada Ýngilizce
konuþanlardan zamaný Yunanlýlar gibi
(miktar) ya da Mandarinler gibi (dikey)
ifade etmelerini istedik. Ýngilizce
konuþanlar bunu bir kez öðrendiklerinde, düþünsel performanslarý da
Yunanlýlara ve Mandarinlere benzemeye baþladý. Bu deney bize lisan
kalýplarýnýn düþüncelerimizi oluþturabileceðini kanýtladý.
Bazý dillerde sözcüklerde diþil ve eril
diye ikiye ayrýlýr. Böylece ayný cinsiyetteki sözcükler gramatik olarak
ayný þekilde ele alýnýr. Lisanlar kendilerini sýfatlar, zamirler, yüklemler, iyelik eklerine dönüþtürecek konuþmacýlara ihtiyaç duyarlar. Örneðin,
Rusça: "Sandalyem eskiydi" diyebilmek için, diðer her þeyi eril özellikteki sandalye sözcüðüne uyarlamanýz
gerekir. Böylece "Benim", "Ýdi" ve
"Eski" sözcüklerini de erile çevirmeniz
þarttýr. Bunun yerine sandalye yerine
"Yataðým eskiydi" deseydiniz, diðer her
sözcüðü de diþil yapmak zorundaydýnýz.
O halde sandalyeleri eril, yataklarý ise
diþil sözcükler olarak ele alan Rusça'yý
konuþanlar, kadýnlarý ve erkekleri de
ayný þekilde mi ele alacaklardýr? Bunun
cevabý "Evet" çýkmaktadýr. Yapýlan bir
çalýþmada, Almanca ve Ýspanyolca
konuþanlardan eril ve diþil sözcükleri
sýfatlarla tarif etmeleri istendiðinde,
lisanlarýnýn gramatik yapýsýna uygun
sýfatlar kullandýklarý ortaya çýktý.
Örneðin Almanca konuþanlardan eril
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bir sözcük olan "Anahtar"ý tarif
etmeleri istendiðinde: "Sert, aðýr,
metal, kullanýþlý, diþli, sivri, çentikli"
gibi sýfatlar kullandýklarý halde, ayný
sözcük Ýspanyollarda diþil olduðu için
onlar "küçük, güzel, parlak, ufak,
girift" sözcüklerini kullandýlar.
Almanca'da diþil bir sözcük olan
"Köprü", Ýspanyol'cada erildir.
Almanca konuþanlar köprüyü: "Güzel,
zarif, hassas, barýþçýl, ince, nazenin"
sözcükleriyle tanýmlarken, Ýspanyollar
"Büyük, tehlikeli, uzun, güçlü,
dayanýklý" sýfatlarýyla tanýmladýlar.
Demek ki sözcüklerin diþil ve eril
olmasý bile insanlarýn düþüncelerini
þekillendirebilmektedir.
Aslýnda lisanýn bu tarz etkilerini
görebilmek için bir laboratuvara girmenize bile gerek yoktur. Bunu bir resim
galerisinde kendi gözlerinizle bile fark
edebilirsiniz. Ölüm, günah, zafer veya
zaman gibi soyut kavramlarýn sanat
yoluyla nasýl ifade edildiðini inceleyin.
Bir sanatçý ölümü veya zamaný bir
kadýn olarak mý yoksa bir erkek olarak
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mý ifade etmektedir? Yapýlan araþtýrmalar, sanatçýlarýn yüzde 85'inin kendi
kullandýklarý dilin eril ve diþil yapýsýna
göre eserlerini þekillendirdiklerini
ortaya koymuþtur. Örneðin, Alman
ressamlar ölümü bir erkek olarak
resmederken, Rus ressamlar kadýn formunda resmetmektedirler.
Ben sizlere makalede uzay, zaman,
renkler ve objeler hakkýndaki düþünme
tarzýmýzýn aslýnda lisanýmýz tarafýndan
þekillendirildiðini anlatmaya çalýþtým.
Diðer çalýþmalar bunu geniþleterek
lisanýn, insanlarýn olaylarý ortaya koyuþ
tarzýný, sebep sonuç iliþkilerini, rakamlarla olan baðýný, maddeyi ele alýþ
tarzlarýný, duygularý algýlayýþlarýný
ve deneyimlemelerini, diðer insanlarýn
düþüncelerini nasýl yorumladýklarýný,
nasýl risk aldýklarýný ve hattâ eþlerini ve
iþlerini nasýl seçebildikleri üzerindeki
etkilerini dahi araþtýrmaktadýrlar.
Bunlarýn hepsi birarada ele alýndýðýnda bu sonuçlar linguistik süreçlerin
düþüncenin en temel alanlarýnda dominant olduklarýný ve bizi her
yönümüzle þekillendirdiðini göstermektedir. Lisan
insan olma deneyimimizin
merkezindedir ve lisanlar
düþünce tarzýmýzý ve
dünyayý nasýl
gördüðümüzü, hayatlarýmýzý nasýl yaþadýðýmýzý
kesin olarak þekillendirmekte ve hayatý
yaþama tarzýmýzý bile
etkilemektedir.
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Geleceðin Enerjisi
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll, Çeviren: Necati Tarýman
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S

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. Bu
celse, çoðunlukla olduðu gibi, bilgiyle dolu olacaktýr ama bugün sunduðumuz
baþka bir þey daha var. Sizin takvimlerinize
göre 2014 yýlýnýn sonuna iyice yaklaþtýk. Bu
genellikle içe dönüp derinlemesine düþünme
zamanýdýr ve bu odada sizin etrafýnýzdaki
ekiple birlikte üretmek istediðimiz enerji
tebrik enerjisidir.
Oturup iþin tadýný çýkarmanýzý ve
önümüzdeki birkaç dakika içinde buraya
gelirken beraberinizde getirdiðiniz sorunlarla
iliþkinizi kesmenizi istiyorum. Burada otururken, bedeninizde bir aðrý varsa, iliþkinizi
kesin. Sizlerin, bedensel olarak neyseniz o
olduðunuzu ve baþýnýza her ne gelecekse
bununla uðraþtýðýnýzý ve baþ etmek zorunda
olduðunuzu tam olarak anlayabiliyoruz ama
kendinizi bir süreliðine bunlardan sýyýrabile-

cek güce sahip olduðunuzu da biliyoruz.
Öyleyse önümüzdeki birkaç dakika içinde
bunlarý salýverin.
Bundan sonra verilecek mesaj ne olursa
olsun, tüm odayý kaplamakta olan bir enerji
vardýr. Bu enerji üstünüzde dolanýyor, size
bakýyor, sizi hatýrlýyor, size müteþekkirdir ve
sizi biliyor. Bilgi vermeye baþladýðýmýz þu
anda çýkmakta olan tüm mesajlarýn tam
anlamýyla hissedilmesini, anlaþýlmasýný ve
tadýnýn çýkarýlmasýný talep ediyoruz.
Hücresel Evrim Önermesi
Bu toplantýya fiziksel olarak katýlmamakla
birlikte bu mesajý dinliyor veya okuyorsanýz,
bir önermeyi gözden geçirmemiz gerekiyor.
Bazý bilim insanlarýnýn ve araþtýrmacýlarýn
görüþüne göre insan beyninde olabilecek ve
olmasý gereken her þey mevcuttur. Bu her bir
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insan hücresinde deha, zekâ, fiziksel tezahür
ve üstatlýk olduðu anlamýna gelmektedir.
Ancak bu özellikler bir þekilde kilit altýndadýr.
Ýnsan beyninin kimyasýna ve orada bulunan
çok boyutlu enerjiye baðlý olarak bu özelliklerin ortaya çýkmasý bir enerji tarafýndan
engellenmektedir. Ýnanç þudur ki, belki de
doðru zamanda belirli enerjiler ortaya çýkacak
ve bu özelliklerin kilidini açacaklardýr. Ýþte
teori budur ve bu teoriye göre insanlar her
bakýmdan tam ve geliþmiþ halde ve her þey
için hazýrlýklýdýrlar.
Bu teorinin karþýsýnda yer alan diðer bir
teoriye göre de, insan beyni tamamlanmýþ
deðildir ve þu anda devam etmekte olan ve
sonuçlarý gelecekte görülecek olan hücresel
geliþme söz konusudur. Bu teoriye göre sizler
bedenin akýllý olabilme yeteneðinden daha
akýllý olamazsýnýz. Sizin bedeninizde görebildiðinizin ve farkýna varabildiðinizin
ötesinde bir þey yoktur ve ileride daha
geliþmiþ bir insanýn ortaya çýkmasý için
zaman içinde bazý hücreler üretilecektir.
Size birinci teorinin gerçeði yansýttýðýný
söylemem gerekiyor. Bundan sonraki geliþme
kimyasal deðil, enerji temelli olacaktýr ve
saklý kalmýþ bilgeliðin - baþtan beri oraya yerleþtirilmiþ ve halen orada olan - ve hücresel
etkinliðin kilidini açacaktýr.
Sevgili varlýklar, bu öncülün kanýtý bazen
tuhaf þekillere bürünmüþ olarak ortaya çýkmaktadýr. Siz bunu görürsünüz ama nasýl
yorumlamanýz, bundan ne anlamanýz gerektiðini bilemezsiniz. Bazen bir beyin yaralanmasý Akaþik bir hatýranýn ortaya çýkmasýný
tetikleyebilir ve sanatla o zamana kadar hiç
alakasý olmayan bir insan aniden sanatçý oluverir. Bazen kafaya alýnan bir darbe sonucu
normal bir insan aniden bir dehaya dönüþe-
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bilir. Bunlar birinci teorinin doðru olduðunu,
tamamýyla gerçeði yansýttýðýný gösteren küçük
kanýtlardýr. Ve esas olarak size, "Her þey
senin içindedir ve dýþarý çýkmak için fýrsat
kollamaktadýr." denmektedir.
Ýsterseniz ani iyileþmeye bir bakýn çünkü
burada bir bulmaca vardýr ve hattâ bazýlarý
buna mucize bile demektedir. Beden insanlýðýn bildiði dengesizliklerin ve hastalýklarýn
en kötülerini nasýl olup da birdenbire
iyileþtirebilmektedir? Ýnanmasý zor olabilir
ama bunun yine de birçok kez gerçekleþtiði
bilinmektedir. Böylece bizim öðretilerimizin
alanýna gelmiþ bulunuyoruz ve bu da ruhsal
mantýktýr. Geçmiþte söylemiþ olduklarýma bir
bakalým isterseniz. Þu anda gezegende hüküm
sürmekte olan eski enerji DNA'nýzýn randýmanýnýn yaklaþýk olarak %33 - %34
düzeyinde kilitli kalmasýna neden olmuþtur.
Bu gezegene gelip çok uzun ömürler sürmüþ
olan üstatlarda ise bu randýman %80 ile %90
arasýnda oynuyordu. Üstatlarýn yaptýklarý her
þey aslýnda sizlerin neler yapabilecek kapasiteye sahip olduðunuzu göstermeye yönelikti.
Bunu defalarca söyledik. Þimdi baþlarken
bunu öncül olarak alacaðýz.
Bunun Fiziði: Gözden Geçirme
Þimdi biraz fizikten söz edeceðiz ve fazla
karmaþýk olmasýný engellemek için buna ruhsal fizik adýný vereceðim. 1993 yýlýnda "Bitiþ
Zamaný" isimli kitabýmýz yayýnlanmýþtý. Bu
kitaplarda bazý beyanlarda bulunmuþtuk.
Dünyanýn manyetik aðýndan söz etmiþ ve
insan yaþamýnýn sürdürülebilmesi için
manyetik aðýn elzem olduðunu ifade etmiþtik
ve bu að mevcuttur. O zamanlar bilim bunu
kabul etmiyordu ama artýk pek çoðu durumu
anlamaya baþladýlar. O zaman size olayýn
ezoterik yönünü de söylemiþtik ve partnerim
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bu yöne woo-woo bölüm demiþti. Çok boyutlu molekül olan DNA'nýz evrenin bildiði her
þeyi içinde barýndýrmaktadýr. Onun içinde
sizin Akaþik kayýtlarýnýz, sürmüþ olduðunuz
tüm ömürler, ruhsal amacýnýzýn tamamý, ruhsal varlýðýnýz ve karmanýz yer almaktadýr. Her
þey sizin DNA'nýz içindedir. Bu hiçbir zaman
kanýtlanamayacaktýr çünkü bu ruhsal bir özelliktir. DNA çevresinde bir alan yaratýr ve
buna da Merkabah denilmektedir. (Ýbranice
bir terim)
Size ayrýca çok boyutlu bir enerji olan
Dünyanýn manyetik ýzgarasýnýn gün be gün
belirli bazý þeyleri sizin DNA'nýza aktardýðýný
da söylemiþtik. Böylece manyetik ýzgara önde
gelen bir enerji aktarma sistemi olmaktadýr.
Söylediklerimizi dikkatle dinleyenler buradan
hareketle bazý noktalarý birleþtirebilmiþlerdir.
Eðer ýzgara deðiþirse, sizler de deðiþirsiniz.
Size zamanýnda ýzgaranýn 10 yýlda önceki 100
yýldan daha fazla deðiþeceðini söylemiþtim ve
bu gerçekleþti. Manyetik ýzgaranýzýn hareketini bir pusula ile ölçebilirsiniz. Bu hareket
1993 ile 2002 yýllarý arasýnda modern insanýn
tarihi boyunca hiç olmadýðý kadar fazla oldu.
Size böyle olacaðýný söylemiþtik ve de oldu.
Size, ýzgara grubumuzun 2002 yýlýnda
dünyayý terk edeceðini söylemiþtik ve bu da
gerçekleþti. Söylediklerimizi dikkatle
dinleyenlerin burada bir þeylerin olduðunu
bilmeleri gerekirdi. Size o zamanki bu ilk
aktarýmlar içinde Mahþer olmayacaðýný
söylemiþtik ve bu da doðru çýktý. Ayrýca,
Üçüncü Dünya Savaþýnýn da olmayacaðýný
iddia etmiþtik ve bu da doðru çýktý. Tümüyle
farklý iddialar içeren kehanetlere raðmen
insanlarýn iþaret noktasýný geçmeleri, yaþamý
sürdürmeleri ve gezegende yeni bir enerji
baþlatmalarý için ciddi bir potansiyel
olduðunu söylemiþtik. Yýllar öncesinden size
bugün bulunduðunuz yer, dinlediðiniz
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mesajla ve bundan sonra olabileceklerle ilgili
potansiyelleri söylemiþtik. Bu durumda,
celsenin adýný þu anda koyuyor ve Geleceðin
Enerjisi olarak belirliyorum.
Geleceðin Enerjisi
Geçen haftaki bir celsede, bundan sonraki
üç yýlda neler beklemeniz gerektiðini
söylemiþtim. Bu akþam vereceðimiz mesajda
bu tarihten sonra tezahür ettirilecek olan enerjiler, beklenmesi gereken deðiþimler ve bunlarýn neden olduðu ile ilgili bilgiler bulunacaktýr. Her þeyi yerli yerine oturtabilmek ve
iyice anlayabilmek için bu celseyi birçok kez
dinlemeniz doðru olacaktýr. Çünkü celsede
bazý þeyler yeniden gözden geçirilirken, bazý
yeni bilgiler de verilmektedir. Baþlamadan
önce neleri belirlediðimizi saptayalým:
Birinci Husus: Yaklaþýk olarak %34 randýmanla çalýþan DNA'nýz aracýlýðýyla deha ve
üstatlýk insan bedeni içinde mahfuz ve kilitli
tutulmaktadýr.
Ýkinci Husus: Gezegenin manyetik ýzgarasý
DNA ile ilgili her þeyi belirlemektedir. Izgara
ayrýca insan tabiatý, neleri istediðiniz ve neleri
yarattýðýnýzla da çok ilgilidir. Þimdiye dek
ýzgara duraðan olarak kabul edilmiþ, hiç
deðiþmediði düþünülmüþ ve "hep böyle kalacaðý" varsayýlmýþtýr. Ancak, biz buna DNA
üzerindeki geçici kilit diyoruz. Bundan sonraki yýllarda insan bilinci ve ruhsal olgunluk
ileriye gitmeye baþladýðýnda, DNA'nýz
deðiþmeye baþlayacaktýr. Bunun kimya ile
hiçbir ilgisi yoktur ama içinde depolanmýþ
olan enerjiyle ve verilerin yeniden yazýlmasý
ile her bakýmdan ilgilidir. Yeni enerjiler
þimdiye dek kilit altýnda tutulan parçalarýn
kilidini açacaktýr. Bu parçalarýn bazýlarý bu
celsenin baþýnda sözünü ettiðimiz parçalar
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olacaktýr - iyileþme ve Akaþ ile ilgili olan
þaþýrtýcý þeyler.
Düðümler ve Sýfýrlar:
Geleceðin Enerjileri
Þimdi gelin bir adým ilerleyelim. Geçtiðimiz iki yýl içinde sizlere yeni enerjinin
gelmesini bekleyen ve gezegenin zaman kapsülleri olan sýfýr ve düðüm noktalarýnýn açýlmasýyla ilgili bilgiler verdik. Size onlarý kimlerin yerleþtirmiþ olduðunu ve bunlardan
yaratýcý gücün bizzat kendisinin sorumlu
olduðunu söyledik. Bunlarýn 100.000 yýldan
daha uzun süredir burada olduklarýný ve iþaret
noktasýný geçmeniz durumunda açýlmak üzere
beklediklerini söyledik ve sizler iþaret noktasýný baþarýyla geçtiniz. Þimdi bunlar yavaþ
yavaþ açýlýyorlar ve biz sizlere bunlarýn hangilerinin çiftler oluþturduðunu da söyledik.
Artýk bu zaman kapsülleri açýlmaya baþladý.
Peki bu zaman kapsülleri ne yapýyor? Size
söyleyeyim. Bunlar gezegenin üç aktif kiþilerarasý ýzgarasýna yani sizinle sizin bilinciniz
arasýnda arayüz iþlevi ifa eden Manyetik,
Kristal ve Gaia aðlarýna bilgi yaðdýrmaktadýr.
Ýþte onlarýn bilgilerinin gittiði yer burasýdýr.
Bu sizce de ilginç deðil mi? Bilgiler doðrudan doðruya sizin bilincinize deðil, ýzgaraya
gitmektedir. Böylece insanýn özgür iradesine
fýrsat tanýnmýþ olmaktadýr. Çünkü sizin
aklýnýzýn içine yerleþtirilmemektedir. Aksi
halde özgür seçim hakký ihlal edilmiþ olurdu.
Özgür iradesi ve seçim hakký olan insan,
söylediðim her þeyi gözardý edip, bu odadan
çýkýp gidebilir. Bu arada "Sandalyede oturan
adamýn bir sahtekâr", "Bilgiler saçma, aptalca" diyebilir. Ama o bunlarý söylerken, o
þüpheci kiþinin yanýnda oturan insan bugün
mucizevi þekilde þifa bulan bir kiþi olabilir.
Ýþte fark budur. Kiþisel bilincinizin onur-
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landýrýlmasý için anahtar, çevrenizdeki þeyleri
kabul veya reddetme durumunda olmanýzdýr.
Uzaydan Yaklaþmakta Olan Yeni Enerji
Eðer çok boyutlu enerjileri görebilseydiniz
ve Güneþ sisteminin bir bütün olarak
galaksinin merkezi etrafýnda büyük bir hýzla
dolaþmasýný izleyebilseydiniz, þu anda sizin
sisteminizle kesiþmekte olan bir enerji þeridi
görürdünüz. Güneþ sisteminiz, gezegende
yaþamýn baþlamasýndan itibaren koruyucu bir
enerji balonu içinde yer almaktadýr. Bu
astronomik bir ölçümdür ve bilim tarafýndan
da bilinmektedir. Ýsmi bile vardýr. Bu balon
daðýlýrken ve siz uzayýn yeni bir bölgesine
girerken, þu anda kesiþtiðiniz bu enerji þeridi
farklýdýr. Aslýnda, o yüksek enerjiyi temsil
eder ve bazýlarý buna radyasyon diyebilir.
Güneþ sisteminiz bir bütün olarak bu enerjinin içine girmektedir ve bu olay Dünya
üzerinde insanlarýn yaþamaya baþlamasýndan
sonra ilk kez olmaktadýr. Güneþ sisteminizin
galaksinin merkezi etrafýnda bir dönüþ gerçekleþtirmesi milyonlarca yýl sürmektedir. Bu
nedenle, bu olay son kez olduðunda, insanlar
henüz Dünyada deðillerdi. Sizlere þimdi
içinizde bulunan yaratýcý tohum tarafýndan
onay verilmiþtir ve tam plana uygun olarak
radyasyon gelmektedir. Bunu daha önce de
söylemiþtik, bu bilgiyi önceki celselerde de
vermiþtik ve onun için yeni bilgi deðildir.
Ama þimdi her þeyi yerine oturtuyoruz.
Bu radyasyonun ilk kesiþtiði þey sizin
Güneþ sisteminizdeki en büyük unsurdur ve
bu da Güneþ olmaktadýr. Güneþiniz esas
olarak nükleer bir motordur ve sisteminizde
en fazla enerjiye sahip olan unsurdur. Yeni
radyasyon Güneþinizle kesiþtiði andan
itibaren Güneþin enerjisi deðiþecektir. Güneþ
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bundan sonra bu yeni bilgiyi güneþ rüzgârý
(Güneþ helyosferi) ile doðrudan Dünyaya
gönderecektir. Gelen bilgi anýnda manyetik
ýzgara tarafýndan yakalanacaktýr (normaldir).
Çünkü manyetik ýzgara her zaman helyosferden gelen her türlü enerjiyi almaktadýr.
Helyosfer (güneþin manyetik aðý) dünyanýn
manyetik aðý ile kesiþir ve endüktans yoluyla
bilgi aktarýmý tamamlanýr. Bu andan itibaren
o enerji sizin manyetik aðýnýzdadýr. Eskilere
bir göz atarsak, manyetik aðda olan her türlü
özelliðin sizin DNA'nýza aktarýldýðýný
söylediðimizi hatýrlatmak isteriz. 25 yýl
öncesindeki bir mesajý düþünerek noktalarý
birleþtirin. Bu yeni enerji Güneþi etkiler.
Güneþ enerjiyi ýzgaranýza yükler ve ýzgaranýz
da bu enerjiyi sizin DNA'nýza yükler. Artýk
siz de etkilenmiþ olursunuz. (www.newscientist.com)
Uzaydan Gelen Yeni 'Mesaj'
Size iletilmekte olan mesajýn ne olduðunu
size söylemek isterim. "%44'e çýkmak için
kilidi aç!" Ýþte mesaj budur. Ýnsan ýrký iþaret
noktasýný geçmiþtir ve evrimde bir sonraki
adým için hazýrdýr. Þimdi yaþlý ruh hakkýnda
konuþuyorum. Yaþlý ruhlar bu mesajý ilk
alanlar olacaktýr. Bunu hissetmeye ve kabul
etmeye baþlayanlar yaþlý ruhlar ve onlarýn
bazý "yaþlý ruh" çocuklarýdýr.
Bu derste size bu kilit açma iþleminin ilk
yol açacaðý þeyin bizim deyimimizle Akaþik
keskin zekâ olacaðýný söylemekte sakýnca
görmüyoruz. Hatýrlamaya baþlayacaksýnýz
ama zaten bunun zamaný gelmiþti. Bunu kutlayabilir misiniz? Artýk doðduktan sonra her
þeye en baþtan ve karanlýkta baþlama ve her
þeyi yeni baþtan yapma zorunluluðunun sona
ermesinin zamaný geldi. Bunun yerine bundan
böyle anýmsayacaksýnýz!

43
Þimdi bu celseyi dinleyen ve bu odada
bulunan bazý bireylere hitap etmek istiyorum.
Torunlarýnýz sizlere eskiden kim olduklarýný
söyleme cüretini gösterdiler mi? Elinizi
kaldýrmanýza gerek yok. O kiþilerin burada
olduðunu biliyorum. O çocuklar bunu
hissediyorlar, biliyorlar ve onlarýn dudaklarý
arasýndan bu gezegenin þimdiye dek gördüðü
en derin bilgiler çýkmaktadýr. Onlar eskiden
kim olduklarýný biliyorlar. Onlardan bazýlarý
parmaklarý ile sizi iþaret edecekler ve size
"Hatýrlamýyor musun? Baþka bir yaþamda ben
senin annendim." diyeceklerdir. Doðrusunu
isterseniz bu oldukça huzursuz edici olabilir.
Bundan önce size birçok kez söylemiþ
olduðumuz bir þeyi yani enkarne olmanýn ön
þartlarýndan birini hatýrlamanýzý istiyorum.
Sizler aile gruplarý içine enkarne olursunuz.
Bunun bir nedeni vardýr çünkü böylece
rahatlýk ve neþe katýlmýþ olur olaya. Böylece
iliþkide olduðunuz her kiþinin enerjisini yeni
baþtan öðrenmenize gerek kalmaz. Ailenin
enerjileri birarada kalýr ve böylece daha fazla
iþ baþarabilirsiniz. Bu tip þeyler için her
zaman hayýrsever bir neden vardýr. Aslýnda
ezoterik yaþam sisteminin her bir veçhesi,
bunun aðlar veya reenkarnasyon veya benzer
bir þey olmasýndan baðýmsýz olarak, hayýrseverdir. Bunu duydunuz mu? Bu çok güzel bir
sistemdir ve asla tesadüfi deðildir. Burada ne
yargýlama, ne de cezalandýrma söz konusu
deðildir. Bunun yerine Tanrý'nýn sizin için hissettiði sevgidir söz konusu olan. Ve size biraz
sonra söyleyeceðim þey deðiþen þeyin enerji
olduðudur.
Akaþik Bilginin Berraklýðý
Biraz önce bu yeni enerji içine girmekte
olduðunuzu ve bu enerjinin Güneþ ile
kesiþtiðini belirledik. Güneþ bunu sizin
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manyetik alanýnýza üflemektedir (güneþ
rüzgârý aracýlýðý ile) ve manyetik alan sizin
DNA'nýz ile konuþmaktadýr. Birdenbire
DNA'nýzdaki bazý kilitlerin açýlma potansiyeli
ortaya çýkmýþtýr. Akaþik bilginin berraklýk
özellikleri üzerindeki kilidin açýlmasý eskiden
kim olduðunuzu hatýrlamanýzda size yardýmcý
olacaktýr. Bu hatýrlamayla birlikte enerji gelir
- burada söz konusu olan kim olduðunuzun
hatýrlanmasý deðil, yaptýklarýnýzýn enerjisinin
size verilmesidir. Bunu fiziksel anlamda
söylemiyorum ve daha çok enerji ve zihinsel
alaný kastederek söylüyorum. Yaþlý ruhlar
beraberlerinde çok tecrübe taþýrlar. Bir
çocuðun gözlerinin içine baktýðýnýzda, orada
dýþarý fýrlamak için sabýrsýzlanan bilgelik
göreceksiniz. Sevgililer, bu çocuklar farklýdýr.
Onlar sizlerin baþetmek zorunda kaldýðýnýz
þeylerle uðraþmak zorunda kalmayacaklar.
Onlarýn yepyeni bir dizi sorunu olacak ve bu
sorunlarýn çoðu, onlar için yaratmýþ
olduðunuz eski sorunlardan geçmeye çalýþmak olacaktýr.
Daha önceki celselerden birinde gündeme
getirdiðimiz ve adýna "bilgelik faktörü"
dediðimiz bir þey var. Bu bilgelik faktörünün
nedeni Akaþik bilgi berraklýðýdýr. Pek çok kez
dünyada yaþadýktan sonra bir noktada bu
geçmiþ yaþamlarda kazandýðýnýz ve biriktirmiþ olduðunuz bilgeliði hatýrlamaya
baþlarsýnýz. Eskiden kim olduðunuzu hatýrlamanýz gerekmez. Esas olarak yaþamýþ
olduðunuz gerçeðini ve edinmiþ olduðunuz
deneyimleri anýmsarsýnýz. Þimdi bir çocuðun
dünyaya okumayý bilerek geldiðini hayal
edin. Dünyaya sýcak bir þeye dokunulmamasý
gerektiðini bilerek gelen bir çocuðu hayal
edin. Bu bilgi nereden gelmiþ olabilir?
Bundan böyle bu tip þeyleri ve "ben bunlarý
biliyorum sanki" hissini giderek daha fazla
görmeye baþlayacaksýnýz.

Akaþik bilgi berraklýðý geçmiþ yaþamlarda
edinilmiþ olan deneyimlerin anýmsanmasýdýr.
Çocuk büyüdükçe, bu hatýrlama saf bilgeliðe
dönüþür. Çocuk uyanmaya ve Epifiz bezi açýlmaya baþladýðýnda, baþka bir þey de olur.
Izgara DNA aracýlýðýyla çocukla konuþmaya
baþlar ve ýzgara içinde önceki celselerde
sözünü etmiþ olduðumuz zaman kapsüllerinden gelen bilgiler de vardýr. Zaman
kapsülleri gezegeni giderek artan oranda bilgelik ve bilgiyle beslemeye baþlarlar. Daha
fazla uyanmak için ölüp yeniden dünyaya
gelmenize gerek kalmamýþtýr. Akaþik bilgi
berraklýðý aniden, insanlarýn geçmiþte diðer
çocuklarýn bildiklerinden daha fazla, çok daha
fazla bilmeleridir.
Hýzlý Þeritte Hareket
Plan budur ve bu bir hýzlý þerit sistemidir,
gezegenin yükselmesi için bir enerji sistemi
söz konusudur. Bu planýn uygulanmasý çok
uzun bir zaman dilimine yayýlacaktýr sevgili
varlýklar ama artýk baþlamaktadýr. 2015, 2016
ve 2017 yýllarýnda bunun baþlamasýyla ilgili
marjinal kanýtlarý görmeye baþlayacaksýnýz.
Bunu az olarak ama birçok yerde göreceksiniz. Bu enerjilerin olgunlaþmasý için
uzun süre gereklidir ve bu iþler hýzla ve
birdenbire gerçekleþmeyecek. Bazýlarýnýz
Dünyanýn karanlýk bir yerden geçmekte
olduðundan ve onlarýn da Dünya ile birlikte
bu karanlýða sürüklenmekte olduðundan emin
olacaklardýr. Böyle düþünülmesi anlaþýlýr bir
þeydir ve nedeni de deðiþimlerin gerçek
yüzünün görülmemesi ve gerçekte ne olduðunun anlaþýlmamasýdýr. Daha önce
söylediðimiz gibi, karanlýk bir yerin üzerine
ýþýk tutarsanýz, her zaman karanlýkta bulunmuþ olanlarýn itirazlarý yükselir. Ýþte sizin
bugün görmekte olduðunuz þey budur ve
üstelik bundan daha fazlasýný görmeye de
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hazýrlýklý olsanýz iyi olur. Aslýnda bu karanlýk
þeyler her zaman oradaydýlar ama þimdiye
dek onlarýn üzerine tutulmakta olan ýþýk
yoktu.
Öz Farkýndalýðý
Akaþik bilgi berraklýðý bilgelik yaratýr ve
bu bilgelik de baþka bir þeye dönüþür. Ýþte
size bundan söz etmek istiyoruz. Bu durumu
size nasýl sunsam acaba? Organizmalar daha
karmaþýk hale geldiklerinde daha iyi çalýþmaya baþlarlar. Daha çok hücre biraraya gelir,
bunlar daha iyi iletiþim kurarlar ve daha iyi
çalýþmaya baþlarlar. Sizler bir yaþam gücü
olarak evrimleþtikçe sistemler daha ayrýntýlý,
marifetli ve olgun hale geldiler. Sonuç olarak
Ýnsan ortaya çýktý ve en son noktada insanda
bizim deyimimizle farkýndalýða dayalý
duyarlýlýk (sezi) ortaya çýktý. Baþka türlü ifade
edersek, insanlar burada olduklarýnýn farkýndadýrlar. Kýsa süre sonra gerçekleþtireceðimiz
bir baþka celsede size dünyada yaþamýn
evrimiyle ilgili olarak gerçeði ifade eden bilgiler vereceðim. Yaþam hücreleri ürerler,
yaþarlar ve sizin bilimde henüz görmediðiniz
enerjiyi tüketirler.
Kendinin farkýnda olmak ruhsal zekânýn ilk
özelliðidir ve sizler burada otururken ona
sahipsiniz. Bugün sizler hemen altýnýzda yer
alan hayvanlara göre çok, çok daha fazla
geliþmiþ haldesiniz. Onlarýn gözlerinin içine
baktýðýnýzda orada duygu ve sevgi
görürsünüz, zekâ görürsünüz. Ama sizden
farklý olarak onlar gerçek anlamda kim olduklarýný bilemezler. Gezegendeki en iyi ve en
geliþmiþ beyin sizinkidir. Bunun nedeni
zaman içinde daha karmaþýklaþmasý ve sistemlerin henüz ortaya çýkaramadýðýnýz þekilde
birlikte daha iyi çalýþmasýdýr.
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Bunlarý size neden anlatýyorum?
Anlatýyorum çünkü bu temel gerçek toplumsal ve sosyal açýdan hiç yansýtýlmamaktadýr.
Herhangi bir organizasyonun büyüdükçe
iþlevsizliðinin arttýðý, çalýþmasýnýn kötüleþtiði
hiç dikkatinizi çekmiþ miydi? Þimdi size
özellikle iþaret etmek istediðim nokta hücresel yapýnýn çalýþmasý ve iþleviyle ilgili olarak
zaman içinde bunun tam tersinin ortaya çýkmýþ olduðudur. O zaman burada bir þeyler
eksiktir. Hücreler birbirleriyle sizin henüz
keþfetmediðiniz yöntemler kullanarak
eþgüdüm saðlarlar. Her biri diðerinin ne yaptýðýný bilir ve kimyasal ve elektriksel denge
ortaya çýkar. Hepsi birlikte dengeyi saðlamaya çalýþýrlar. Ýþte birlikte çalýþan ve tutarlýlýða sahip olan sistemin çalýþmasýnýn güzelliði budur. Her þey biraraya getirilir, böylece
hepsine ayný bilgiler ulaþýr ve hepsi birlikte
ayný zeki hedefe yönelik olarak çalýþýrlar.
Nasýl oluyor da insan bedenindeki trilyonlarca hücrenin hepsi birlikte çalýþýyor, uzun süre
yaþýyor, iþbirliði yaparak yaþamý sürdürmek
için ellerinden gelenin en iyisini yaparken,
herhangi bir kuruluþta biraraya gelen birkaç
yüz insan böylesine iþlevsiz olabiliyor?
Benim haklý olduðumu biliyorsunuz. Sosyal
örgüt ne kadar büyürse, o kadar kötü çalýþmaktadýr. Bununla baðlantýlý olarak hükümeti
de inceleyebilirsiniz ama bu konuda size bir
þey söylememe gerek yok. Bazý durumlarda
örgüt tam anlamýyla aptalca davranýþlar
sergiliyor görüntüsü vermektedir. Çünkü ayný
þeyi yapmaya çalýþan çok fazla birey vardýr.
Bu resimde yanlýþ olan nedir? Bunu size göstermek isterim çünkü tam da bu deðiþecek.
Birleþip Kaynaþan Bilinç
Size yeni bir terim tanýtmak istiyorum.
Birleþip kaynaþan bilinç! Aynen hücrelerde
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olduðu gibi, insanlarda da ayný bilinç özellikleri ortaya çýkacaktýr. Hepsi birbirleriyle
baðlantýlý olacaktýr. Ýnsanlar diðerlerinin ne
düþündüklerini bilmeye baþlayacaklardýr.
Bunu kiþiselliðin ve mahremiyetin ihlali
açýsýndan deðil, entelektüel açýdan ve iþbirliðine yönelik olma baðlamýnda söylüyorum.
Burada saðduyu rehber olacaktýr. Çok kýsa
süre içinde hiç olmayacaðýný sandýðýnýz bir
þeyi görmeye baþlayacaksýnýz. Büyük örgütler
þimdiye dek olduðundan çok daha iyi iþlev
görmeye baþlayacaklardýr. Bundan önce bir
gün yöneticisi olmayan kuruluþlarýn ortaya
çýkacaðýndan söz etmiþtik. Bunlarýn hepsi
bunun bir parçasýdýr. Hiç kimsenin baþta
olmadýðý, baþ yöneticinin olmadýðý bir durumu hayal edebiliyor musunuz? Bu ancak tüm
bireylerin her þeyi ayný zamanda ve þekilde
bilmesiyle mümkün olabilir. Benim ne demek
istediðimi anlayabiliyor musunuz?

Sizler hepiniz öldükten sonra yine dünyaya
geri döneceksiniz. Þu anda yorgun bedenleriniz size ne söylüyor olursa olsun, hepiniz
geri geleceksiniz. Bu sefer edindiðiniz tüm
bilgilere sahip olan genç bir bedeni hayal
etmeye çalýþýn ve üstelik bu kez yaptýðýnýz
hatalarý da yapmayacak olmanýzý da buna
ekleyin. Taze, iyi görünüþlü olarak geleceksiniz ve üstelik hatýrlayacaksýnýz. Bu partiyi kaçýrmayacaksýnýz sevgili varlýklar. Sizi
perdenin benim tarafýnda her gördüðümde,
yeniden geri gelmeyi sabýrsýzlýkla beklediðinizi biliyorum, özellikle de eðer ortada
bir kefaret, borçtan kurtulma, telafi meselesi
varsa. Eski enerjiyle çatýþarak çok fazla
zaman harcadýnýz. Þimdi, bedelini ödediðiniz
ve kazandýðýnýz þeyin neden keyfini çýkarmayasýnýz? Daha fazlasý da var.

Bu, sevgili varlýklar, bilgelik faktörüdür.
Bunun her þeyi nasýl etkileyeceðini hayal
edebiliyor musunuz? Ýsterseniz basitten baþlayalým. Ýliþkiler, genel olarak iþ hayatý, kuruluþlar, siyaset ve hükümetler. Eðer bilinç
fizikse (daha önce bunu belirtmiþtim), bunun
anlamý mutlak fiziksel bilgelik kurallarý
olduðudur ve bu da onun görülebileceði
ve iþe yarayacak þekilde kullanýlabileceði
anlamýna gelir.

Size geçen hafta bunun hepsinin metaforunun oyun bahçesinde oynayan çocuklar
olduðunu söylemiþtik. Þimdi oyun bahçesinde
durumun ne olduðunu hatýrlayabiliyor
musunuz? Orada zorbalýk yapanlarý anýmsýyor
musunuz? Yetersiz olduðunuzu düþünmekten
veya zorbalýk yapmaktan kaynaklanan duygularý hatýrlýyor musunuz? O çocukluk bilinci
döneminde nasýl davranmanýz gerektiðini
düþünüyorsanýz öyle yapmýþtýnýz ve diðer
çocuklar da aynýsýný yapmýþlardý. Söz konusu
olan yaþamý sürdürmekti ve kendi yaþamýnýzý
sürdürmek için ne yapmak gerektiðini
düþünüyorsanýz onu yapmýþtýnýz.

Güneþ sisteminde size doðru gelmekte olan
radyasyonu hatýrlýyor musunuz? Onun
manyetik ýzgaraya çarpacaðýný anýmsýyor
musunuz? Tüm bu olaylar sizin DNA'nýzdaki
kilitleri açmaya baþlayacaktýr ama ancak sizin
özgür iradenizle kabul ettiðiniz þeylerin kilidi
açýlacaktýr sevgili varlýklar. Eðer bunun
olmasý için izin vermezseniz, hiçbir þey olamaz. Benim iþim de size onu izlemenizi
söylemektir.

Oyun Bahçesi, Yeniden

Büyüdükçe bu durumda deðiþiklikler ortaya
çýktý ve genç eriþkinler olarak oyun bahçesindeki davranýþlardan uzaklaþmaya baþladýnýz.
Diðerleri ile alay etmekten, onlara taþ atmaktan veya onlara kötü sözler söylemekten
vazgeçtiniz. Bundan vazgeçtiniz çünkü
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büyümüþtünüz, þu veya bu þekilde geliþme
kaydetmiþtiniz ve daha akýllý olmuþtunuz.
Þimdi insanlýðý bugüne dek oyun bahçesinden
bir türlü çýkamamýþ olduðunu düþünün. 2012
sonrasý ortaya çýkan bu yeni enerjide hak
etmiþ olduðunuz olgunluk âletleri size verildi.
Uygarlýða artýk farklý gözlerle bakýyorsunuz
ve oyun bahçesi kaybolmaya yüz tutuyor.
Bilgelik olayýn nasýl çözüme kavuþturulacaðýný anlamaya baþlýyor.
Sevgili varlýklar, insanlar barbarca birbirleriyle savaþmaya devam ettikleri müddetçe
insanlýðýn bu yeni bilgeliðe geçmesi mümkün
deðildir. Ayrýca, sizin çaðlardan beri bunu
yapmakta olduðunuzu da ilave etmek gerek.
Yýllar geçtikçe birbirinizi nasýl öldürebileceðinizi daha iyi anladýnýz, daha iyi yöntemler geliþtirdiniz ama aniden bilinç deðiþmeye
baþlýyor. Ýnsanlar büyük ölçekte "istediklerinin aslýnda bu olmadýðýný" anlamaya
baþlýyorlar. Bununla ilgili olarak sürekli
tartýþmalar olacaðýný söylersem bana
inanabilirsiniz ama yavaþça ve tedricen
çoðunluk bunun farkýna varacaktýr.
Aynen gerçek yaþamda olduðu gibi, bazý
zorbalarýn asla büyümediklerini ve hâlâ oyun
bahçesinde geçerli olan kurallarý uygulamaya
çalýþtýklarýný anlýyorsunuz. Onlarýn bazýlarýný
þimdi dünyada görebiliyorsunuz. Onlar eski
karanlýk enerjiyi yeniden 2012 öncesi durumuna getirmeyi çok istiyorlar. Onlarýn en
büyük isteði sizin yüreðinize korku salmaktýr
ama bu olamayacak. Bilgelik deðiþme yolundadýr.
Ýçselliðiniz deðiþmeye baþlayacaktýr. Ýçsellik akýllý beden zekâsýdýr (iletiþim kurmak
için adale testi yaptýðýnýz enerji budur). Þu
anda beden ile içsellik arasýndaki köprü
henüz kurulmamýþtýr ama artýk inþasýna
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baþlanacaktýr. Ýsterseniz bunu basit sözcükler
kullanarak ifade edeyim. Zaman içinde sizler
kendi týbbi medyumunuz olacaksýnýz.
Bedeninizde bulunan her bir organda ve her
bezde neler olup bittiðini anlayacaksýnýz ve
ayrýca kanýnýzda dengenin varolup olmadýðýný
da bileceksiniz. Aslýnda beyninizin bunu size
haber vermesinin gerektiðini düþünmüyor
musunuz? Ýçselliðiniz durumu zaten baþýndan
beri biliyor. Ýçsellik sürekli kendisini dengede
tutmaya çalýþýyor ve iþin dýþýnda kalan tek þey
sizin bilincinizdir. Bugün geçerli olan bu sistem size tamam gibi görünüyor mu? Hayýr,
sistem hiç de iyi çalýþmýyor. Ancak, siz % 44
düzeyindeki randýmana ulaþtýðýnýzda, bunlar
gerçeklik olacaktýr. Sevgili varlýklar, bu
sadece baþlangýçtýr.
Bunlarýn hepsini bilen bir insaný hayal edin.
Siz ona bakýp onun süper insan olduðunu
düþünebilirsiniz. Böyle þeyleri nasýl yapabilir
bir insan? Eh, o zaman geleceðe hoþ geldiniz.
Dünyada barýþ sadece baþlangýçtýr ve aslýnda
beyinle ilgisi yoktur çünkü bilgelikle birlikte
otomatik olarak gelir. Eriþkin olduðunuzda
oyun bahçesinde birbirinizi dövmekten
vazgeçtiniz. Büyürken olgunlaþtýnýz ve biraz
da zerafet kazandýnýz. Gündeminiz deðiþti ve
yola devam etmek zorunda kaldýnýz.
Bizim bu gezegende gelecekte gördüðümüz
de budur. Tahminimiz budur. Derhal olmayacaktýr ama olay baþlamýþtýr. Size bu olayýn
nasýl geliþeceðinin ABC'sini (baþlangýcýný)
söylüyoruz ki, olay gerçekleþme yoluna
girdiðinde her þey sizin açýnýzdan hakikat
olsun. Bunu þu þekilde açýklayabiliriz. Olay
yola girdiðinde meselenin dünyayý etkisi altýna alacak ve barýþa yol açacak olan sihirli bir
enerji iksiri olmadýðýný anlayabileceksiniz.
Durum gerçekten de böyle deðildir. Ýþin
motoru sizin DNA'nýzdýr, bilgeliðinizdir, pek
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çok kez enkarne olmanýzdýr ve yapacaklarýnýza kendiniz karar vermiþ olmanýzdýr.
Mesaj budur. Bu çalýþma demektir.
Her zaman bunun harika olduðunu düþünen
ve bu iþlerin ne kadar çabuk gerçekleþeceðini
bilmek isteyenler olacaktýr. Aklýnýzda tutmanýzý istediðim bir þey var. 20 yýl önce partnerim buna çok benzeyen bir odaya
getirdiðinde ve bana ilk kez açýlýp sizlere
mesaj verme iznini verdiðinde bazýlarýnýz
buradaydýnýz. Zaman içinde o noktada size
bugün artýk gözünüzün önünde gerçekleþmekte olanla ilgili bilgiler vermiþtik. Neler olabileceðinin ve sizlerin neler yapabileceðinizin
potansiyellerini görmüþtük. Çöpe atýlmýþ bir
kehanet olmadý çünkü gerçekleþti.
Ruh geleceði bilemez çünkü iþin içinde
insanlýðýn özgür iradesi ve seçim hakký vardýr.
Ancak, biz daha önce baþka gezegenlerde
vuku bulan olaylardaki örüntüyü (pattern,
þablon) biliyoruz. Sizin þu anda neler yapmakta olduðunuzu görüyoruz ve bizde hiçbir
insanda olmayan çok geniþ bir bakýþ açýsý var.
Çatlaklarda neler olup bittiðini biliyoruz.
Sizlerin inanamayacaðýnýz þeyleri görüyoruz
ve bunlarýn hepsi sizi ileriye doðru itekliyor.
Bu iþler ne kadar çabuk gerçekleþecek? Bu
tamamen size baðlýdýr. Sizin lehinize olan pek
çok þey var. Ve bunun içine Güneþ sisteminde
oluþmakta olan ve yeni insan için tam plana
uygun zamanda olan durum da dahildir.
Gündönümlerinin devinimi ve 2012 yýlýnýn
sonu artýk olgunlaþma evresine girmiþ olan
insan bilincinin baþlangýcýnýn iþaretidir. Bu
kadim insanlarýn kehanetidir. Bundan sonra
sýrada buna alýþma çaðý vardýr. Bunun ne
kadar süreceðini size söylemeyeceðim. Diðer
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gezegenlerde bu süreç þaþýlacak kadar kýsa
sürmüþtü. Bu olayý kýsa sürede gerçekleþtirme
potansiyeli vardýr. Sevgili varlýklar, bunun
bedelini ödediniz. Bu bulmaca üzerinde çalýþmakla geçirdiðiniz o kadar yaþamdan sonra
iþin zirve noktasýna ulaþtýnýz ve artýk sonucunu görme özgürlüðüne sahipsiniz. Eskiden
yeniye gitmek için ayarlanma yapýlmasý
gerekir ve bu yeniden ayarlanma sürecinde,
yeni frekansý bulmak da sizin görevinizdir.
Korkudan kurtulmak da sizin görevinizdir.
Son olarak daha önce de söylemiþ olduðum
bir þey söyleyeceðim ve sizin bunu tekrar
tekrar duymanýzý istiyorum. Bu tekrarlarýn
nedeni gördüðünüzü anlamanýzý saðlamaktýr.
Iþýk artýk ortaya çýktýðý için karanlýk kazanmak için elinden geleni ardýna koymayacaktýr.
Karanlýðýn elinde çok etkili olan bir aygýt var.
Bu âletle yüksektekilerin en yükseðine ulaþabilir ve onu mahvedebilirler. Iþýk iþçisine,
þifacýya ve kanallýk yapana medyuma ulaþýlabilir. Bu beþ harfli bir sözcüktür ve korku
olarak telaffuz edilir.
Eðer korkuya kapýlýrsanýz, onlar kazanmýþ
demektir. Bunun üzerinde düþünmenizi istiyorum. Onlar da bunu biliyorlar. Býrakýnýz
ýþýðýnýz öylesine görkemli olarak parlasýn ki,
o dehþet verici, kontrol edici beþ harfli sözcük
kaybolsun. Bu zamanlarýn içinden geçip gidin
ve bu süreçte onlarý hatýrlayýn çünkü onlarý
bekliyorsunuz ve o yönde çalýþtýnýz. Yeni beþ
harfli sözcüðe doðru çalýþmaya baþlayýn. O
yeni beþ harfli sözcük sevgi sözcüðüdür.
Kýsa bir süre daha kalýn ve birbirinizi kutlayýn.
Ve öyledir.
KRYON
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