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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Korkulu günler yaþýyoruz. Ama bazýlarýna bu da yetmiyor, daha
da korkmamýzý istiyorlar adeta. Çünkü korku iyi para ediyor, çünkü
korku iyi idare ettiriyor, çünkü korku köleleþtiriyor. Bu nedenle en
ilkel ve iðrenç bir þekilde çabalarýný artýrmýþ görünüyorlar. Bu dar
boðazdan geçip ýþýklý güzel günlere varacaðýz þüphesiz. Yolumuzu
açmak için nice güzel insan kendini ve canýný gözünü kýrpmadan
ortaya koyabilmekte hattâ canlarýndan olmaktalar. Onlara, âlemlerin neresinde olurlarsa olsunlar en güzel mekânlarý, en gerçek
sevgileri dileriz. Þimdi biz burada kalanlar tedbirli olalým ve þöyle
tahayyül edelim: Bir parktaki tüm heyecan verici deneyimleri tatmamýz ve gözlemlememiz için hayýr diyemeyeceðimiz bir þekilde
her üniteye girip çýkýyoruz. Bizi oraya götüren büyüðümüzü seviyor
ve sayýyoruz, zaten paramýzý da o ödüyor. Mecbur kalýyoruz ve bir
korku tüneline giriyoruz. O diyor ki: “Korkma, buradakilerin hepsi
aslýnda korkmaman için tasarlanmýþ bayaðý korkutucu þeyler.
Yüreðin aðzýna gelebilir ama unutma. Oturduðun yerden kalkmaman, geriye dönmeye çalýþmaman, her þeyi unutarak panikle kendini karanlýklara atmaman gerek. Oturduðun þey seni sonunda
dýþarý çýkaracaktýr. Sen sadece karanlýðý ve korkuyu seyret. Ondan
kaçmaya çalýþma. Emin ol ve bil ki, eðer içinde karanlýk yoksa
sana hiçbir þey olmayacaktýr. Çýkýþta seni bekliyorum.”
Ýçimizdeki aydýnlýk sadece kötü düþünce ve eylemden
kaçýndýðýmýz zaman kendini belli edebilir. Ýyi olmayý, iyiliði
sevmek, iyilikte devam etmek; herkesin ve her þeyin peþinen iyi
yanlarýna odaklanmak; yeniliklere açýk olmak; egosuz ve derinden
sevmek... Hani biraz çocuklar gibi. Onlar da anne ve babalarýnýn
sevgisine, koruyuculuðuna sýnýrsýz inanýr ve güvenirler ya... Ýþte
biraz onlar gibi...
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Cennet, insanýn huzur
ve mutluluk içinde
yaþadýðý bir ortamdýr.
Mutluluk ise bir uyum
halini ifade eder.
Ýnsanlar, tecrübe ve
bilgi noksanlýklarýndan
dolayý, dünyayý
kendi elleriyle
kendilerine
cehennem etmektedirler.
Dünyayý kendinize
cennet etmek için
beþ ana kural nelerdir?

Dr. Refet Kayserilioðlu

Dünyayý Cennet
Etmek Elinizdedir
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er þeye kýzýyor,
her þeyi dert
ediyor. Bütün
aksiliklerin ve
belâlarýn onu bulduðunu
düþünüyor "Artýk
duramýyorum, mutlaka
bir yerlere gitmeliyim,
bu çevreden çýkmalýyým"
diyor. Ama þartlarý öyle
bir tatil yapmaya hiç
elveriþli deðil. Ne iþinden ayrýlmasý, ne
borçlarýný unutmasý
mümkün. Bunu oda
bildiði için, kafese
kapatýlmýþ bir aslanýn
kýzgýn huzursuzluðu
içinde çaresiz çýrpýnýyor.
Bu tutumu ise onun derdini azaltmýyor, problemlerini ise hiç çözümlemiyor.

Ýnsan çevresiyle
bütünleþebildiði,
çevrenin sevgi ve
desteðini kazandýðý
oranda baþarýya ulaþýr
ve mutlu olur. Çünkü
insan toplumun bir
parçasýdýr.

Oysa sükûnetle durumunu bir deðerlendirse
belki bir çýkýþ yolu bulacak. Bu sýkýþýk duruma
niçin geldi? Ne gibi yanlýþ tutum ve davranýþlarý
oldu? Acaba iliþkide
olduðu kiþileri yeteri
kadar sevdi mi? Onlarý
kýrdý mý? Onlarýn hizmetine, yardýmýna koþtu
mu? Yoksa kendine çok
güvendi de, baþkalarýnýn
katkýlarýný hiçe mi saydý?
"Her þeyi ben yapýyorum" mu dedi?

Ýnsan vücudu saðlýk
içinde ise tüm organlarý;
sinirler, kaslar, damarlar
ve beyin karþýlýklý
alýþveriþ içindedirler
demektir. Hattâ hepsi
almayý düþünmeden
sadece görevlerini yapmayý düþünürler. Her
birinin görevine diðer
hepsi muhtaç olduðu
için, diðerleri onun en iyi
bakýmýný, dinlenmesini
ve korunmasýný
üstlenecekler demektir.
Meselâ, midenin görevini

O toplumdan aldýklarý
ve kazandýklarý olduðu
gibi, ona verecekleri,
borçlarý, yapmasý
gereken katkýlarý da
vardýr. Yalnýzca almayý,
vermeyi düþünmeden
almayý, isteyen, sürekli
alamadýðýný görecektir.
Kazanmak isteyen,
kazandýrmayý da birlikte
düþünmelidir. Verdiðiniz,
kazandýrdýðýnýz nispette
alýrsýnýz ve kazanýrsýnýz.

iyi yapmasý, gýdalarý iyi
hazmetmesi, kalbin,
ciðerlerin, böbreklerin,
beynin ve sinir sisteminin ve bütün vücudun
hayrýnadýr. Onun için
hazým esnasýnda mideye
fazla kan gönderilir.
Salgýlarýnýn dozunda salgýlanmasý, hareketlerinin
en uygun þartlarda, en iyi
yapýlmasý saðlanýr. Yani
midenin iyi çalýþmasý
yalnýz kendi çabasýyla
deðildir. Bütün diðer organlarýn ve tüm vücudun
ortak çabasý iledir.
Bir kiþi, bir þirket veya
bir topluluk da ayni
bunun gibi toplum içinde
tek tek kiþilerin ve bütün
toplumun ortak çabasý ve
katkýsýyla kazanmakta ve
yaþamaktadýr.
Ýþte huzursuz kiþi, önce
bunlarý düþünerek durumunu iyice bir deðerlendirmelidir. O zaman yanlýþlarýný, suçlarýný görmekte ve onlardan dönmekte gecikmeyecektir.
EVREN BÝR
BÜTÜNDÜR
Dünya evrende baþýna
buyruk mudur? Her þeyini Güneþten almakta
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deðil mi? Güneþ de daha
büyükten almakta deðil
mi? Dünya Güneþin
peþine takýlmýþ, Güneþ
de içinde bulunduðumuz
Samanyolu'nun peþine
takýlmýþ birlikte gidiyorlar ve deðiþik þekillerde
dönüyorlar. Ya
Samanyolu'muz neyin
peþinde dönüyor? Güneþ
dünyaya tüm ihtiyaçlarýný
veriyor, acaba dünyadan
bir þey almýyor mu?
Almaz olur mu? Önce
verdiðinden kullanýlmayanlarý geri alýyor,
sonra dünya için zararlý
artýklarý geri alýyor, onlar
Güneþin enerjisine katýk
oluyor. Evrende sürekli

bir alýþveriþ vardýr.
Hiçbir zerre ve hiçbir
varlýk kendini bu alýþveriþin dýþýnda göremez.
Yalnýz baþýna hiçbirimizin, ama birlikte, bir
bütün içinde, bir organizasyon içinde her birimizin ayrý ayrý deðeri ve
gereði vardýr. Bu büyük
gerçeði bilen, çevresiyle,
dünya ile, evrenle ve
Yaradan'ýn deðiþmez
kanunlarýyla uyum
içinde olmayý düþünür.
Uyum içinde olmanýn tek
þartý ise Yaradan'a inanmak, teslim olmak ve
O'nun emirlerine uymaktýr. Ýkinci þartý beþ esasý
uygulamayý gaye edin-

mektir. Ýyi, doðru,
çalýþkan, bilgisini sürekli
artýran, her gün herkesi
ve Yaradan'ý daha çok
seven olmaktýr.
Bunlar, SEVGÝ
DÜNYASI okuyucularýnca çok iyi bilinen
gerçeklerdir. Ama çok iyi
bilmek yetmez. Çok iyi
benimsemek ve çok iyi
uygulamak gerekir:
Uygulanmayan gerçekler,
sadece "biliyorum" diye
övünmeye yarayan birer
malûmat olmaktan öteye
gidemezler. Bunlar doðru
ise, onlara gönülden inanýyorsanýz, aksatmadan
uygulamanýz gerekir.
CENNET NEDÝR?
MUTLULUK
NEDÝR?
Cennet, insanýn huzur
ve mutluluk içinde
yaþadýðý bir ortamdýr.
Acaba orasý tüm isteklerin tatmin edildiði,
hiçbir yasaðýn olmadýðý,
haytaca yaþanýlan, yan
gelip yatýlan bir yer
midir? Ruha bir þey
kazandýrmayan, aklý ve
gönlü geliþtirmeyen,
olumlu hiçbir iþ yapýlmayan bir yer ne süre

SEVGÝ DÜNYASI

insaný mutlu edebilir?
Eðlencenin, yiyip
içmenin, yatmanýn,
seksin, dinlenmenin sonsuz olduðu bir ortam,
kýsa bir süre sonra insan
ruhunu bunaltan bir
cehennem haline
dönüþüverir. Çünkü
insan ruhu sürekli
öðrenmek, geliþmek,
yükselmek isteðinde
olan bir yapýya maliktir.
Ruhumuzun içindeki ÖzRuh, Yaradan'ýn bize
hediyesi olan o öz, bizi
sürekli ileriye, yükseðe
yöneltir ve iter. O sebepledir ki bomboþ geçen,
günlerin ve gecelerin
sonunda içimizde sebepsiz bir sýkýntý ve bunalým
duyarýz.
Mutluluk, bir uyum
halini ifade eder önce.
Sonra kimseye zararlý
olmadan dileklerin
gerçekleþmesini içerir.
Mutluluðun içinde sevgi
baþ köþeyi iþgal eder.
Sevmeyen ve sevilmeyen
mutlu olabilir mi? Ne
kadar çok kiþiyi sever ve
ne kadar çok kiþice
sevilirsek mutluluðumuz
o kadar büyük ve gür
olur. Güven içinde
olmak da mutluluðun
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þartlarýndan birisidir.
Gerçek mutluluk için
doðru yaþam ilkelerini
bilmek ve onlara
gönülden baðlanmak da
gerekir. Doðru bir inancý
olmak ve ona sýmsýký
sarýlmak da mutluluðun
þartlarýndandýr. Ýlk
inanýlacak þeyin de
Yaradan olduðunu biliyoruz. Mutlu olmanýn bir
önemli þartý da dünyada
niçin yaþadýðýmýzý, yani
yaþamýn gayesini bilmektir. Yoksa bol paraya
sahip olmanýz, sevdiðiniz
bir eþ bulmanýz, tüm
isteklerinizi gerçekleþtirmeniz sizi sürekli mutlu
etmeye yetmez.
DÜNYANIZI
NASIL
CENNET
EDEBÝLÝRSÝNÝZ?
Ýnsanlar, tecrübe ve
bilgi noksanlýklarýndan
dolayý dünyayý, kendi
elleriyle kendilerine
cehennem etmektedirler.
Huzur içinde yaþayabilecekken, baþkalarýný hiçe
sayarak, uluorta baþkalarýnýn hakkýna tecavüz
ederek, huzursuzluklarý
ve belâlarý davet etmektedirler. Ýstediðini yapa-

bilmeyi bir üstünlük ve
kazanç gibi gören
tecrübesiz kiþiler, sýrf bu
tutumlarýndan dolayý bir
çok gönlü kýrmakta, bir
çok dostu düþman etmektedirler. Bir toplum
içinde yaþadýðýmýza
göre ve toplumun
hizmetlerinden yararlandýðýmýza göre,
karþýlýklý haklarla birbirimize baðlýyýz demektir. Hiç kimsenin hürriyeti sonsuz olamaz.
Hürriyetimiz baþkalarýnýn
hürriyetine zarar vermediði oranda vardýr.
Onun için bir takým
kanun ve kurallar konmuþtur, toplum hayatýnda. Gönlümüz þarký
söylemek istedi diye, bir
otobüste elinizi
kulaðýnýza dayayýp avaz
avaz baðýramazsýnýz.
Size derhal karýþýrlar.
Kimse bana karýþamaz
derseniz, ya döverler, ya
da karakola götürürler.
Daha kötüsü "Bu kiþinin
aklýndan zoru mu var?"
diye hastaneye de
götürürler.
Öyleyse, ilk kural:
baþkalarýný en az kendiniz kadar düþünmektir.
Kimseyi rahatsýz

SEVGÝ DÜNYASI
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etmemek, aksine herkesin rahat ve huzuruna
katkýda bulunmaktýr.
Ýkinci kural: Vermeden
alýnmayacaðý, hizmet
etmeden hizmet göremeyeceðimizi bilmektir.
Önce biz vermeye, önce
biz hizmet etmeye çalýþmalýyýz. Hattâ verirken
ve hizmet ederken
karþýlýðýný alacaðýmýzý
düþünmezsek çok daha
rahat ederiz. Yine alýrýz,
ama almamýz bazen
gecikir, bazen aksarsa
üzülmeyiz. Çünkü bazen
almamýz verdiðimiz kiþiden olmayabilir. Ama
önemli olan almamýz
deðil mi? Alýyorsak,
kimden aldýðýmýz önemli
deðil. Falan þahýs
hakkýmý yedi, falanca
borcunu ödemedi gibi
þeyleri dert etmemeyi
öðrenmeliyiz. Aç kalmýyorsak, ihtiyaçlarýmýzý
karþýlayabiliyorsak,
saðlýk içinde yaþýyorsak,
verdiklerimizin
karþýlýðýný toplumdan
alýyoruz demektir.
Haksýzlýða uðramak,
verdiðinin karþýlýðýný alamamak büyük üzüntü ve
dertlenin kaynaðý oluyor.
Bundan sakýnmanýn yolu

yukarýda söylediðim gibi
düþünmektir. "Þu kiþiden
hakkýmý alamadým ama,
onun ve benim insan
kardeþimiz olan diðeri
bana fazlasýyla verdi"
demeyi bilmek lâzýmdýr.
Üçüncü kural:
Dünyada tecrübe ve
bilgi edinerek, yanlýþlardan ve eksikliklerden
kurtularak, olgunlaþmak
için bulunduðumuzu,
hiç akýldan çýkarmamak
lâzýmdýr. Kimse dünyada
sonsuz yaþamýyor.
Sonsuz deðil, yüz yaþýna
kadar yaþayanlar bile
parmakla sayýlacak kadar
az. Çoðu 70-80 yaþýnda
gidiyor. Zaten bir yaþa
gelince, güçten ve birçok
yeteneklerden yoksun
kalýnca ve birtakým
hastalýklar, aðrýlar, sýkýntýlar da yakaya yapýþýnca,
kiþi ölümü kendisi ister
oluyor. Öyleyse, þu
kýsacýk dünya hayatýný
en iyi, en huzurlu, en
yayarlý ve en kazançlý
nasýl geçirebilirim? diye
düþünmek gerekir.
Önemli olan dünyadan
kazanacaklarýmýz
olduðuna göre, küçük
þeyleri dert edinmemeye
alýþtýrmasý lâzým kiþinin

kendisini. Þu olay bana
bir tecrübe ve bilgi
kazandýrdý mý? Bu sýkýntý
benim bir yanlýþýmý bana
gösterdi mi? Þu hastalýk
bana bir eksiðimi
giderme imkânýný verdi
mi? Bunlarý düþünürseniz, baþkalarýna dert
olan durumlar size mutluluk olmaya baþlar.
Çünkü dünyada derdi,
hastalýðý, kazasý, belâsý
olmadan yaþayan var mý?
Önemli olan onlarýn
neden geldiðini düþünmek, eksikleri ve yanlýþlarý bulup giderebilmektir.
Dördüncü kural: Bizi
Sevgisinden Yaratanýn
bizim her halimizden,
her düþüncemizden, her
ihtiyacýmýzdan ve her
isteðimizden haberdar
olduðunu bilmemizdir.
O bizi sever. Bizim yükselmemiz ve olgunlaþmamýz için bu dünyayý
ve bize gerekli olan her
þeyi en güzel þekilde,
yerli yerince yaratmýþtýr.
Onun yaptýðý hiç bir
þeyde yanlýþ ve kötü bir
þey yoktur. O abes iþ
yapmaz ve O'nun hükmü
þaþmaz. Bunlarý bilirsek,
en darda kaldýðýmýz
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zaman baþvuracaðýmýz,
yardýmýný isteyeceðimiz
büyük dostumuzun
yanýbaþýmýzda olduðunu
görür ve hiç bir þeyi dert
etmeyiz. Hiç bir þeyden
de korkmayýz. Çünkü O
izin vermeden baþýmýza
hiç bir belâ gelmez. Eðer
baþýmýza bir dert
gelmiþse o bize bir
eksiðimizi ve yanlýþýmýzý
göstermek için, Büyük
Sevgilinin sevgisiyle,
ama içi yanarak izin
verdiðidir. Hani anne
babalar da çocuklarýnýn
bazý yanlýþlarýndan kurtulmasý ve terbiye olmasý
için bazý hayýrlý cezalar
verirler ya, sevdiklerinden dolayý.
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Yaradan tüm kullarýný
sever, çünkü onlarý
sevgisinden yaratmýþtýr.
Ýsyanda ve inkârda olanlarý bile terk etmez, yine
rýzklarýný verir. Ama
doðru yolda olanlarý, beþ
esasý tam benimseyenleri
elbette daha çok sever.
O'na yönelir, gönlümüzü O'na açar, isteklerimizi O'na bildirirsek,
darda kalýnca O'nun
yardýmýný istersek, mutluluðumuzu gölgeleyen
hiç bir þey kalmaz.
Beþinci Kural: Aþýrý
istekleri dizginlemeyi
bilmektir. Ýnsan hayrýna
olan þeyleri, ihtiyacýndan

çok daha fazla istemeyi
çok kolay yapýverir. Aþýrý
isteðe ihtiras denir. Ýhtiraslar bir çok derdin
belânýn ve huzursuzluðun baþ sebebi
olmaktadýr. Olgunlaþmak
bir bakýma istekleri frenlemeyi öðrenmek demektir. Bugünü ve yarýný
düþüneceðiz, ama
korkuya ve kuruntuya
kapýlmadan, aþýrýya sapmadan. Hiç bir þey
Allah'ýn korumasýndan,
kýsmet etmesinden daha
garanti deðildir. Elbette
çalýþacaðýz, didineceðiz.
Ýþimizi geliþtirmek,
emeklerimizden daha çok
kiþinin yararlanmasýný
saðlamak için gece
gündüz düþüneceðiz.
Mal, mülk ve para insan
için bir dereceye kadar
güvencedir. Bir anda her
þeyini kaybediverenleri
görmüyor muyuz? En
büyük güvence, yalnýz
Yaradan'ýn korumasýdýr.
Bunu iyice öðrenen ve
gönlüne benimseten en
büyük huzur ve mutluluða ulaþýr.
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Yüce Bir Tanrýsal Plan
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

TARÝHTE BÝR GEZÝ
Þimdi pek önemsenmese,
deðer verilmese de son 4000
yýlda ilâhi planýn dünyada
gerçekleþtirdiði
manevi
devrimler, yaþamýmýzý alabildiðine deðiþtirmiþ, yüceltmiþtir.
Hz.
Ýbrahimle
baþlayan tek tanrýlý ve baþtan
sona en doðru, en dürüst ahlâki kurallarý öðütleyen semavi
dinlerden söz ediyorum.
Þimdi ahlâký bir yana býrakmýþ, sadece þekilleri ve
gelenekleri öne alan, kurtuluþu bunda gören dinsel
uygulamalarý kastetmiyorum
elbette. Son üç büyük semavi
dinin, ahlâkýn yüceliklerine
ulaþmýþ kurucularýnýn nurlu
adýmlarýný; saða sola sapmadan izleyen nice nesillerin
uygarlýðýn geliþmesindeki
katkýlarýdýr sözünü ettiðim.
Biliyorsunuz o yüce gülyüzlü Ýbrahim'in iki oðlu vardý.
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Büyük oðlu Ýsmail'le Mekke'de kökleþen Ýbrahim'in tek tanrýlý dini, nice
yüzyýllar sonra onun soyundan gelen
Hz. Muhammet'le islâm binasýnýn son
tuðlasý olmuþ, böylece dinler serüveni
sona ermiþti. Ancak ondan önce, Hz.
Ýbrahim'in ikinci oðlu Ýshak'ýn neslinden
Yakup (Ýsrail), Yusuf ve Musa
aracýlýðýyla Musevilik; yüzyýllar sonra
da ayný soydan Ýsa ile Hýristiyanlýk,
doðru kullananlar sayesinde en azýndan
insanlýðýn barbarlar elinde yok olup
gitmesini önleyecek nice hayýrlara
vesile olmuþtu.
Þimdi günümüzde içindeki mezheplerin bile kanlý kýyýmlarla, bitip tükenmez kin ve intikamlarla birbirini yok
ettiði dinlerden söz etmiyorum
kuþkusuz. Üç kurucusunun da atasý olan
Hz. Ýbrahim'in 4000 yýl önce temellerini
attýðý, hepsi de yüce ahlâký öðütleyen
tek tanrýlý üç büyük din, doðru kullanýldýklarý geçmiþ yüzyýllarda getirdikleri düzen ve uygarlýkla hýrgür içinde
yok olmamýzý önlediler kuþkusuz. Ve
onlarýn sayesinde Yaradan'ýn gönderdiði
mesajlar þimdi de elimizde. Ne var ki,
türlü hüner ve çýkarla ortaya konan fesat
ve kinlerle, baðnaz taraftarlarý
aracýlýðýyla
aslýndan
saptýrýlmýþ,
kötülüklere âlet edilmiþ dinlerin ulu
kurucularý
peygamberler,
þimdi
kuþkusuz hepimizden fazla gözyaþý
içindedirler olanlarý gördükçe... Ancak
O'nun kesin vaatlerinden biliyoruz ki,
bu da bir geçiþ dönemidir. Türlü olaylardan ve sýnavlardan süzüle süzüle
insanoðlu iyilerin dünyasýna mutlaka
kavuþacaktýr.
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EMSALSÝZ BÝR YÜCE PLAN
"Gülyüzlülerden Ýbretler" yazý dizimizde Museviliðin kurucusu Musa'dan
uzunca söz etmiþtim. Ve onun sað kolu
Yeþu (Yuþa) peygamber komutasýnda
Ýsrailoðullarýnýn vaat edilmiþ Kenan
ülkesine nasýl girdiklerinden ve oralarda
nasýl tutunup yerleþtiklerinden de...
Aslýnda Yaradan'ýn öyle muhteþem, öyle
emsalsiz bir yüce planý adým adým devreye sokuluyordu ki!.. Sadece ufak bir
topluluðun, Firavun'un yüzyýllar süren
zûlmünden kurtarýlmasý ve onlara barýnacaklarý yeni bir yurt saðlanmasýndan
ibaret deðildi bu yüce plan. O zamana
kadar hiç yapýlmamýþ, hiç devreye
girmemiþ yeni bir ilâhi düzen sahneye
konuyordu. Ayný bir coðrafyada, ayný
bir neslin, ayný bir ulusun içinde 1000
yýldan fazla bir süre içinde peþ peþe
gönderilecek peygamberler aracýlýðýyla,
Musa'nýn tek tanrýlý dini, ahlâký ve þeriatý devamlý tazelenecek, belleklerden
silinmesine asla imkân tanýnmayacaktý.
Ve aynen de öyle oldu. Musa'dan 1200
yýl sonra yine Museviler içinden
görevlendirilen Ýsa ile yeni bir þeriat,
yeni bir din hýristiyanlýk kurulmuþtu
ama boþlukta deðil, o birikim üzerinde
temellendirilmiþti. 600 yýl sonraki
islâmiyette de o birikim hep nesillerin
eli altýnda olmuþtu.Böylece Ýbrahim'den
baþlayan tek tanrýlý, yüce ahlâk temellerine dayanan gerçek müslümanlýk,
gerçek islâmiyet sürekli insanlýðýn
gündeminde tutulup hükmünü sürdürmüþtü. Yeþu önderliðinde o vaat edilmiþ
ülke Filistin'in henüz daðlýk, ücra
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köþelerinde
tutunmaya
çalýþan
Ýsrailoðullarýnýn 12 kabilesi, aslýnda
Yaradan'ýn zamanýmýza ve hattâ
dünyanýn sonuna kadar etkisini sürdürecek yüce planýnýn çok küçük bir adýmýydý sadece. Bundan sonra yaþananlarý
incelerken, ilâhi düzenin olanlar unutulmasýn, birikim kaybolmasýn diye adým
adým nasýl bir yol, tümüyle tahribine
imkân verilmeyecek nasýl bir saðlam
yol inþa etmekte olduðunu, bu büyük
resmi hep hatýrýmýzda tutalým lütfen.
BÝLÝMSEL ÝKÝ DOÐRULAMA
Konumuza kaldýðýmýz yerden devam
etmeden önce Mayýs sayýmýzda
Yeþu'dan söz ederken yaþanan iki
mucizeyi tekrar alýntýlamak istiyorum.
Ve sonrasýnda arkeolojik bir çalýþma ve
coðrafi bir keþfin her ikisini de nasýl
doðruladýðýný sizlerle paylaþacaðým:
** Özellikle Yeþu'nun kavmi
gözünde yüceltilmesi gerekiyordu.
Ayný Musa gibi Rabbin onunla
beraber olduðu kanýtlanmazsa,
kimse peþinden bu zorlu savaþlara
sürüklenmezdi. Rab ona dedi ki:
"Musa ile beraber olduðum gibi
seninle de beraber olacaðýmý
bilsinler diye, bütün Ýsrail'in
gözünde seni büyütmeye baþlayacaðým. Ve ahid sandýðýný taþýyan
kâhinlere emredip diyeceksin:
"Erden sularý kýyýsýna geldiðiniz
zaman orada bekleyeceksiniz."
Aynen böyle yaptýlar ve azgýn
ýrmaðýn sýnýrýna geldikleri zaman
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aniden sularýn hepsi kesildi. Bütün
kavim kuru topraða basýp karþý
kýyýya geçtiler. Anladýlar ki Rab
þimdi Yeþu ile birlikte.
** Mucizeler birbirini izledi.
Önlerindeki bir þehrin kalýn sur
duvarlarý aþýlmaz bir engeldi onlar
için. Rab'den alýnan talimatla borularý bütün gücüyle çalýp, tüm
kavim hep bir aðýzdan nefesleri
yettiði kadar baðýrýnca, bir de baktýlar ki kalýn duvarlar yýkýlýp yerle
bir oluverdi. Kolayca þehre girip
yerleþtiler.
Þimdi de Hayrullah Örs'ün “Musa
ve Yahudilik” kitabýnýn 155. sayfasýndan aktarýyorum:
"Tevrata göre Ýsrailoðullarý Þeria
(Erden) ýrmaðýný geçerken, ýrmak
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çekilmiþ ve hepsi ýslanmadan batý
tarafýna geçmiþlerdir. 1906 yýlýnda
bir heyelan Þeria'nýn yolunu týkamýþ
ve Eriha yakýnlarýnda ýrmaðýn
yataðý kurumuþtu. Bu mucizenin aslý
da bu olacaktýr. Ýkinci hikâye edebiyata da geçmiþ olan Eriha duvarlarýnýn yýkýlýþý olayýdýr. Tevrata göre
Yeþu orduyu Eriha þehrinin surlarý
etrafýnda 7 gün dolaþtýrýr. Ahit
sandýðýnýn önünde de 7 kâhin gitmekte ve Yubel borularýný çalmaktadýrlar. 7. gün duvarlar kendiliðinden yýkýlýr ve Ýsrailoðullarý Rab
Yahve'nin onlara verdiði þehirdeki
erkek ve kadýn, genç ve ihtiyar
herkesi bütün öküz, koyun ve eþekleri, þehirde olanlarýn hepsini kýlýçtan geçirirler. Ýlk çað için pek
olaðan ama bir kutsal kitapta hiç de
hoþ olmayan bu hikâyenin de bir
gerçek çekirdeði olduðu anlaþýlmýþtýr: Kazýlarla aþaðý yukarý
milâttan önce 1200 yýlýnda bir
depremde bu surlarýn yýkýlmýþ ve
þehrin yanmýþ olduðu meydana çýkmýþtýr. Demek, Ýsrailoðullarý Eriha'yý almak ve halkýný kýlýçtan geçirmek için, oralarda sýk sýk görülen
bir depremden yararlanmýþlardý."
Sayýn yazar bunlarý bence aklýný çok
zorlayarak tesadüflerle açýklamaya
çalýþýyor. Yeþu önceden adamlarýna
Erden (Þeria) ýrmaðýnýn onlara engel
olmayacaðýný, sularýn çekilerek kuru
yerden geçeceklerini Rabbin bir müjdesi olarak bildirmiþti. 1906'daki bir heyelanla ýrmaðýn kurumasý bunun çok nadir
de olsa kendiliðinden gerçekleþebile-
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ceðini gösteriyor ama Yeþu'nun ortada
fol yumurta yokken bunu müjdelemesi
nasýl bir tesadüf eseri olabilir ki?!..
Hele Eriha duvarlarýnýn yýkýlmasýnýn
depremle açýklanmasýna ne diyelim?..
Yeþu önceden Rabbin'den aldýðý talimatý, Eriha þehrini 7 kere dolaþýp hep
bir aðýzdan baðýrýnca duvarlarýn yýkýlacaðýný bildirmiþti kavmine. Baðýrýr
baðýrmaz orada depremle duvarlarýn
yýkýlacaðýný kim önceden bilebilir allah
aþkýna?!..
Yeþu ile ilgili ayný yazýmda "iþte bu
olmadý" baþlýðý altýnda, Güneþ ve Ay'ýn
bir gün boyunca gökte hareketsiz
kaldýðýyla ilgili Tevrattaki ifadeyi asla
kabul etmediðimi, bunun akla, mantýða,
tarihi gerçeklere aykýrý olduðunu açýkca
ifade etmiþtim. Elbette aklýmýzý, eleþtiri
hakkýmýzý sonuna kadar kullanacaðýz
ama toptancý bir zihniyetle ne her þeye
"evet" ne de "hayýr" demek bana göre
bilimsel bir yaklaþým olamaz asla.
YEÞU SONRASI:
HAKÝMLER DEVRÝ
Ýsrailoðullarýnýn vaat edilmiþ ülkeye,
Kenan'a girdiði sýrada Filistindeki ve
çevre ülkelerdeki þartlar onlar için
oldukça elveriþliydi. Eskiden Filistin'i
hükmü altýna almýþ Mýsýr gücünü yitirmiþ, kendi dertleriyle uðraþýyordu. Hitit
ise büyük bir göç kavmi olan Filistîler
elinde
zaten
tükenip
bitmiþti.
Filistindekiler ancak oradaki kendi
komþularýndan korkacaklardý bundan
sonra. Yani mücadele Ýsrailoðullarý,
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Kenanlýlar ve Filistîler arasýnda olacaktý yýllar boyunca. Kenan þehirlerinin
durumu da pek parlak deðildi.
Süregelen isyanlar, þehirlerin birbiriyle
didiþip durmalarý, yakýn geçmiþteki
Mýsýr
iþgâl
kuvvetlerinin
ardý
kesilmeyen yaðmalarý onlarý yiyip bitirmiþti. Ama ne de olsa orada küçük þehir
devletlerini haraca baðlamýþ etkin bir
güçtü. Ýsrailoðullarý Filistin'e ilk giriþlerinde doðrudan Kenanlýlarla deðil bu
küçük topluluklarla çarpýþmýþlar ve
ancak ücra daðlýk yerlere yerleþmiþlerdi. Henüz kabileler halinde yaþýyorlar,
bir devlet olmaya doðru gidiyorlardý
ama kendi aralarýnda bile didiþmekten,
iç savaþlar çýkarmaktan geri durmuyorlardý. Ýçinde kutsal emanetlerin, tanrýsal
yasalarýn saklý olduðu, Rabbin talimatýyla Musa tarafýndan yaptýrýlan ahit
sandýðý onlar için çok önemliydi.
Sandýðýn bulunduðu yerde ve yasalarý
ayakta tutan din adamlarýnýn hükmettiði
bölgelerde bir ulus olmanýn adýmlarý
atýlýyordu. Hepsini yönetecek bir reisleri, krallarý yoktu. Bu böyle devam
edemezdi. Çünkü bazý kabileler putperest komþularý tarafýndan esir ediliyor,
hattâ onlarýn putlarýna tapmak zorunda
býrakýlýyorlardý. Böyle giderse hepsi
eriyip gidecekti. Ýlâhi plan asla buna
müsade edemezdi. Yeþu'dan sonraki 200
yýlda yetenekleriyle, cesaretleriyle ve
aldýklarý tanrýsal ilhamlarla öne çýkmýþ
"hakimler" diye anýlan güçlü kiþiler birbiri peþisýra onlarý yok oluþtan kurtardýlar. Böylece 6'sý büyük 6'sý küçük
hakimin (Þofet) idaresinde, oralara
saðlamca yerleþip bir ulus olmasýný
becerdiler. Bu hakimlerin hem de
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büyüklerinin arasýnda þaþacaksýnýz, çok
kudretli bir haným bile vardý.
Tevratta 30 sayfa boyunca bu 12
hakimin serüvenleri anlatýlýr. Kuþkusuz
hepsinden bahsedecek deðiliz. En iyisi
zaman zaman çok espirili anlatýmlara
yer veren Rabi Benjamin Blech'in
"Yahudi Tarihi ve Kültürü" kitabýndan alýntýlar yaparak, hakimlerden 3
büyüðün serüvenlerini anlatmak. Ve en
sonunda
Bizim
Celselerimiz'de
Samson'dan söz eden kýsa ama
düþündürücü bir paragrafý sizlere
sunacaðým.
Gelecek
sayýmýzda
Filistîlerin Filistin'in güney bölgelerine
yerleþme macerasýný, Ýsrailoðullarýnda
yeniden baþlayan peygamberlik sürecini
ve krallýða geçiþten sonraki ibretlerle
dolu yaþantýlarýný dile getireceðim.
“Yahudi Tarihi” kitabýnda 3 büyük
hakimden þöyle söz edilir:
“Musa ve Yeþu'dan sonra gelerek
bu iki büyük þahsiyetin misyonunu
sürdürecek olan kahramanlar "hakimler" olarak bilinir. O dönemde
hakimler Tevratýn: "Ýsrail'de kral
yoktu her kiþi kendi gözünde doðru
olaný yapardý" sözleri uyarýnca
yargý görevinden çok daha fazlasýný
yapýyordu. Hakimler hem askeri liderler,
manevi
danýþmanlar,
Tanrý'nýn habercileri hem de ilham
kaynaðý idiler. Ýþin en þaþýrtýcý yaný,
hiçbir zaman seçilmiþ olmamalarýydý. Yetenek ve becerileri sayesinde
sorgusuz sualsiz kabul edilmiþlerdi.
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“** Yahudi Jan d'Ark: Dvora Ýlk
Yahudi hakim bir kadýndý. Dvora sýk
sýk Yahudi Jan d'Arký olarak anýlýr.
Bir palmiye aðacýnýn altýnda otururken insanlar ona fikir danýþmak
için akýn ettiðine göre çok bilge bir
kiþi olmalýydý. Ancak cesareti
zekâsýndan da üstündü. Bunu da
ilâhi bir esine baðlýyordu.

du. Dvora'nýn Kenanlýlarý yenmesi
12 kabilenin sorunlarýný sona
erdirmedi. Midyanlar 7 uzun yýl
boyunca Yahudilere saldýrdý, ürünlerini çaldý ve onlarý ekonomik yönden zayýf düþürdü. Tanrý bu kez
halkýna zûlmedenleri ezmesi için
Gideon'u görevlendirdi. Gideon'un
öyküsünden alýnacak iki ibret vardýr.

“Tanrý bir gün Dvora'ya göründü.
Kenan kralýna karþý isyan baþlatmanýn onun kutsal görevi olduðunu
söyledi. Dvora, bir kavim lideri olan
Barak'ý Kenanlý general Sisera'ya
karþý 10.000 adamla birlikte yanýnda yer almasý için ikna etti. Barak
ancak onun da gelmesi þartýyla
savaþa gitmeyi kabul etti. Onu ýsrarla yanýbaþýnda istediðine göre o
zaman kadýnlara çok iyi gözle
bakýldýðýný düþünebilirsiniz. Ama
kadýnlarýn toplumdaki yeri hakkýndaki esas gerçeði Dvora'nýn cevabýndan anlayabilirsiniz: "Kabul,
seninle geleceðim. Ancak seçtiðin
bu yolda zafer senin olmayacak.
Çünkü Tanrý Sisera'yý bir kadýnýn
eline teslim edecek." Dvora bütün
zorluklara raðmen baþarýlý oldu.
Yahudiler Tabor daðýnda üstün bir
zafer elde etti. Düþman general
kýlýçtan geçirildi. Dvora'nýn zafer
þarkýsý Yahudi kutsal kitabýnda
önemli bir yere sahiptir.

“1- Gideon, savaþmaya gelen
32.000 gönüllü arasýndan, beceri ve
dindarlýklarýna bakarak sadece 300
kiþiyi seçti. Eðer zaferde insan
sayýsý rol oynasaydý Yahudilerin
hiçbir þansý olamazdý. Ama Gideon,
en azýndan Yahudilerin askeri zaferleri konusunda, sayýnýn önemli
olmadýðýný kanýtladý.

“** Kral olmayý istemeyen adam:
Gideon Kenanlýlar, Amalekler,
Moablýlar, Midyanlar... Bu halklarýn
hiçbiri Yahudilere rahat vermiyor-

“2- Baþ döndürücü bir zaferin
ardýndan, halk Gideon'a kral olmasý
için yalvardý. Gideon'un yanýtý,
Yahudilerin liderlik hakkýnda uzun
yýllar boyunca geçerli olacak tutumlarýný ortaya koymalarý açýsýndan
ilginçtir: "Size hükmetmeyeceðim.
Oðlum da size hükmetmeyecek. Size
Tanrý hükmedecek."
“Baþka uluslar bir kral arzu edebilir ama Yahudiler, krallarýn kralýna inanýr. Tanrý ile özdeþleþtirilmemesi için Musa'nýn rolünün
nasýl hep azýmsandýðýný hatýrlayýn.
Yahudi halkýna verilen 10 emirden
ikincisi: "Benden baþka Tanrýn
olmayacak" uyarýnca Gideon bir
krala sahip olmalarýnýn tehlikelerini
hatýrlatýyordu.
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“** Samson ve Dalila: Tanrý
Yahudilere dönemlerinde ihtiyaç
duyduklarý niteliklere uygun erkek
veya kadýn liderler verdi. Yahudilerin en güçlü ve en korkunç düþmaný
Peliþtilere karþý ise, tarihlerindeki
tek süpermeni gönderdi. Karþýsýnda
kükreyen aslaný ikiye böldü. Bir
eþeðin çene kemiðiyle 1000 Peliþtiyi
öldürdü. Sevgilisi Dalila'nýn bu sýrrý
ondan almasý pek zor olmadý. Ve
Dalila bu bilgiyi aþýðýný yok etmek
için kullandý ve onu Peliþtilere teslim etti. Samson mabede adanmýþ
biriydi, hem de doðuþtan. Annesi
hamileliði sýrasýnda onu yaþamý
boyu sürecek farklý bir ruhani
statüye adamýþtý. Oðlunun hiçbir
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zaman içki içmeyeceði ve saçýný
kesmeyeceði konusunda Tanrýya
özel bir söz vermiþti. Samson bu
sayede ilâhi güçlere sahip olmuþtu.
Saçlarý kesildiði takdirde bu söz
geçersiz sayýlacak ve özel yeteneði
geri alýnacaktý. Dalila sadakatsiz
kadýnýn simgesidir. Samson'un saçlarý onun yüzünden uykuda iken
kesilir, tutsak alýnýr ve gözleri kör
edilir. Samson kendisini tutsak edenlerden son kez intikam aldý ve öldü.
Sevinçten çýðlýklar atan binlerce
Peliþtinin doldurduðu stadyumda
aþaðýlanýrken, son bir kez güçlü olmak için dua etti: "Býrakýn Peliþtilerle birlikte öleyim" diye baðýrdý.
Zincirlenmiþ olduðu sütunlarý son
bir güçle çekti ve hem kendisinin hem de tüm düþmanlarýnýn yýkýlan binanýn
altýnda kalmasýna yol açtý”
Son olarak Samson'un
öyküsünü bir de Bizim
Celselerimiz'den okuyalým:
"Hani o bilmeden sýrrýný
dile getirip ele verdi de,
gücünden oldu ya, O'ndan
gelen. Hani o kokuþmuþ,
çürümekte olan bir yerin
merkezindeydi de, kurtarýyordu ya onun yoluna baþ
koymuþlarý. O bile yanlýþýný
bilmeden belki, bir geceden
bir geceye geçerken iþledi
kendi için kötü olaný. Ve ardýndan onunla gelenler yoksul kaldýlar"
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Ýnsanýn Saygýnlýðý
Güngör Özyiðit, Psikolog

yüzyýlýn üçüncü
çeyreðinde biri batýlý,
diðeri doðulu iki büyük
düþünce adamý, Londra'da
buluþup, genelde insanlýðýn, özelde 20.
yüzyýlýn sorunlarý üzerinde konuþurlar.

20.

Batýlý olan ve Hýristiyan olarak
yetiþtirilen ünlü Ýngiliz tarihçisi
Toynbee, insanlýk tarihinin son 500

yýllýk bölümünde Batýnýn önderlik
ettiðini söyler. Ancak gelecekte liderliðin batýdan doðuya geçebileceðine
iliþkin beklentilerini dile getirir. Bir
Budist olan Japon düþünürü Ikeda(*)
ise, tarihin bundan sonraki döneminde
insanlýðýn politik ve manevi olarak
birleþmeyi baþaracaðýna inanma
konusunda Toynbee'den daha umutlu
ve iyimserdir.

(*) DAÝSAKU IKEDA, Japon kökenli Budist tarikatý NÝCHÝREN DAÝSHONÝN'in uluslararasý örgütü
SOKA GAKKAÝ INTERNATIONAL'ýn (kýsaca SGI diye bilinir) kurucusudur.

16

SEVGÝ DÜNYASI

Doðu ve Batý düþüncesini yansýtan bu
iki insan dinsel ve kültürel alt yapýlarýnýn farklýlýðýna karþýn, görüþleri ve
amaçlarý bakýmýndan, diyaloglarýnda
büyük bir anlaþma ve uzlaþma saðlayabilmiþlerdir. Öncelikle dinin, insan
yaþamýnýn temel kaynaðý ve belirleyicisi olduðu konusunda ayný düþünceyi
paylaþýrlar. Her iki düþünüre göre insan, içinde bulunduðu evrenin geri kalanýný sömürme yerine, kendi kayýtsýz
þartsýz evrenin hizmetine adamalýdýr.
Düþünürler, ayný zamanda eylem
anlamýna gelen Sanskritçe bir kelime
olan Karma gerçeðine inanmaktadýrlar.
Yani insanlarýn ve toplumlarýn
davranýþlarý, onlarýn geleceklerini belirlemektedir. O nedenle insanlar
davranýþlarýndan sorumludurlar.
Toynbee ve Ikeda'ya göre insanýn kalýcý
manevi görevi, bencilliðini yenmek
için benliðini gerçekte ayrýlmaz bir
parçasý olduðu temel gerçekle bütünleþinceye kadar geniþletmektedir. "O
sensin" Hindu deyiþi gerçeðin en özlü
biçimde dile geliþidir.
Hayata saygý ve insanýn saygýnlýðý
düþüncelerinin çekirdeðini oluþturur.
Hayatý kutsayan düþünürlerin ortak
parolasý olan "Yaþamý Seçin" diyaloglarýn toplandýðý kitaba ismini verir.
Ikeda, özgürlükle serbestliðin ayný
þeyler olmadýðýna deðinerek, çaðdaþ
cinsel özgürlüðün ciddi bir sakatlýðý
içerdiðini, bunun da insan saygýnlýðý ile
tam baðdaþmadýðýný öne sürerek
diyaloðu baþlatýr.

Arnold Toynbee

Toynbee, insan olmanýn
zorluðuna dikkati çekerek þöyle der:
"Ýnsan kendini bilinçli ve ruhsal bir
varlýðý bulunan bir hayvan olmak gibi
þaþýrtýcý ve utandýrýcý bir konumda
bulur." Ve ekler: "Saygýnlýðýn kaybý
korkusundan doðan utanç ve gerçekten
saygýnlýðý kaybetmenin neden olduðu
aþaðýlaþma yalnýzca insanlara özgü
sýkýntýlardýr. Ýnsan saygýnlýða sahip
olduðunu ve eðer bunu sürdürmeyi
baþaramazsa, insan düzeyinin altýna
düþeceðini içtenlikle hissetmektedir.
Ýnsanýn saygýnlýk duygusu, fizyolojik
olarak hayvansal bir varlýðý olmasýna
karþýn, buna ek olarak ruhsal varlýðýnýn
onaylanmasýdýr. Ýnsan hayvansal organ
ve iþlevlerini yerine getirmek için
kendine kurallar koyarak, insanlýðýný
ortaya koymakta ve korumaktadýr."
Cinsel kimliði ortaya çýktýðý ergenlik
çaðýndaki gençlere, ustalýk isteyen cin-
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sel bir eðitim verilmesini öneren
Toynbee bunun zarar verecek derecede
açýklýk ve hoþgörü ile, zarar verecek
ölçüde gizlilik ve kýsýtlama arasýnda,
doyurucu bir orta yol bulmak olduðunu
belirtir. Ýnsanýn saygýnlýðýný koruyarak
cinselliðini yaþayabileceði konusunda
þunlarý söyler: "Cinsel sorunlarla baþetmenin doðru ölçüsü insan saygýnlýðýnýn
sürdürülmesidir. Ýnsan duygularýnýn bu
kesiminde saygýnlýk, cinselliðin sevgi
ile insancýllaþtýrýlmasýdýr. Sevgiden ve
saygýdan yoksun, sadece hayvansal
isteklerin giderilmesinden baþka nitelik
taþýmayan cinsellik, ruhsal yönden
aþaðýlayýcý bir hale gelir. Ýnsan
yaþamýnda saygý ve sevgiden yoksun
cinsellik ruhsal ve ahlâksal olarak
doðanýn hayvanlar için öngördüðü
düzeyin de altýna düþer."
Bu düþüncelere temelde katýlan
Ikeda, cinsel ahlâk kaybýnýn ve sevgisiz
cinselliðin, hayatý sadece maddi deðerler çerçevesinde düþünme eðiliminin
bir parçasý olarak gördüðünü söyler.
Öylece cinsellik tamamen duygusallýktan uzaklaþtýðýnda sadece bir zevk
almak yolu haline gelerek insaný bir
zevk nesnesi durumuna düþürür ve
metalaþtýrýr.
Bireysel olarak insanýn cinsel iliþkide
bulunmadan yaþayabileceðini, ancak
insan türünün cinsel iliþki olmaksýzýn
varlýðýný sürdüremeyeceðini belirten
Toynbee, insancýl cinselliðin çerçevesini çizer: "Cinselliðin düzenlenmesi,
doðanýn baðýþladýðý cinsel isteklerin
saygýnlaþtýrýlmasý ve sevgiyle biçim-
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lendirilmesi yoluyla hoþ karþýlanmasýný
saðlar. Eþler arasýndaki ana baba ile
çocuklar arasýnda sevgi, Konfüçyüs'ün
öðrettiði gibi insanýn toplumsal ve
ahlâksal deðerlerinin özüdür.."
ÝYÝ BÝR LÝDERÝN NÝTELÝKLERÝ
Ýkinci Dünya Savaþý döneminin liderleri ve kahramanlarý, dünya sahnesinden çekildiler. Ikeda'ya göre koþullarýn
artýk kararlarý bütün dünyayý etkileyecek karizmatik bir lidere gerek duymamasý ve iktidarýn tek bir insan üzerinde
yoðunlaþmasýný gerektirecek durumdan
çýkmasý bir geliþme belirtisidir.
Toplumun kurtarýcý'lardan kurtulmasý,
topluca bilinçlenmesi demektir.
Demokrasinin artýk, iktidarlarý geniþ bir
alana yayýlan liderlere katlanmayý
gerektirmeyecek kadar doyurucu
iþlemesi iyi bir þeydir.
Toynbee, olabildiðince çok sayýda
yurttaþýn en fazla katýlýmýyla yürütülen
anayasal hükümeti, yönelmemiz
gereken politik amaç olarak kabul eder.
Ama en demokratik çizgide örgütlenmiþ giriþimlerde bile kiþisel liderliðe
ihtiyaç duyulduðunu belirtir. Ayrýca
demokratik bir giriþimin, örgütün veya
kurumun liderliði, karizmatik diktatörlükten çok daha duyarlý ve güç bir iþtir.
Karizmatik lider, yurttaþlarýnýn
baðlýlýðýný kýsmen kuvvet yoluyla, kýsmen akýl dýþý duygularý canlandýrarak
elde eder. Oysa demokratik bir rejimde
lider, yurttaþlarýn iþbirliðini, önerdiði
politikanýn doðru olduðuna onlarý ikna
edip inandýrarak saðlar.
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Ikeda, bugünün dünyasýnda, insanlýðýn karþý karþýya bulunduðu sorunlarýn çözümü için, akla ve yüksek ideallere dayalý bir liderliðin zorunlu
olduðunu öngörür.
Üstün ahlâk ve fikir deðeri olan bir
liderin bulunmasýnýn gereðine katýlan
Toynbee, böyle bir lideri bulmanýn zor
olduðunu, bulunsa bile, yurttaþlarýný
yönetmek gibi güç ve nankör bir görevi
kabul etmek istemeyebileceðini ileri
sürer. Ve "Liderin rolü çok büyük bir
toplumsal önem taþýr; bu görevi yalnýz
baþkalarýnýn iyiliðini düþünerek kabul
etmek için, çok yüksek bir toplum
bilincine ve bencillikten uzak bir kiþiliðe sahip olmak gerekir" der.
Yüzyýlýmýzýn demokratik liderleri
arasýnda bu güç rolü baþarmaya en
fazla yaklaþan liderler, Toynbee'nin
deðerlendirmesine göre Roosevelt,
Churchill ve Nehru'dur. Yine de
Roosevelt ve hattâ Nehru bile, seçmenleriyle iliþkilerinde tam anlamýyla içten
olmamýþlardýr. Ayrýca her üçü de
bunalým dönemlerinde göreve
çaðýrýldýklarýndan, güçlüklere dayanmayý ve özveride bulunmayý kabul edebilmiþlerdir. Sýkýntýlý dönemlerde
halkýn daha kolay yönetilebildiðini, o
nedenle böyle dönemlerde iktidara
gelen liderlerin bir bakýma þanslý
olduklarýný söyleyen Ikeda, demokraside liderlere verilen yetki ve gücün
zamanla sýnýrlý olmasý gerektiðini
savunur. Baþka bir deyiþle, demokratik
bir liderin özelliði, bir diktatörün
aksine, görevdeyken kullandýðý güç ne

Daisaku Ýkeda

kadar büyük olursa olsun, bu gücün
halktan geldiðinin ve halk tarafýndan
deðerlendirileceðinin bilincinde
olmasýdýr. Bu sistemin zayýf yaný, halký
aldatmaya ve gözünü boyamaya yönelik popülist politikalara izin vermesidir.
Toynbee'ye göre, bu durumda kalan
demokratik bir lider, istenmeyen iki
seçenek arasýnda orta yolu izlemelidir.
Yoksa seçmenlerin isteklerinin yanlýþ
olduðunu bile bile, bu istekleri savunma eðilimi gösterebilir. O zaman gerçekte liderlik rolünü yitirir ve kendisine duyulan güveni kötüye kullanmýþ
olur. Ýstenmeyen ikinci seçenek ise,
kendisinin doðru gördüðü halde, açýkça
söylediðinde seçmenlerin reddedeceðini bir politikaya oy vermeleri için
seçmenleri kandýrmaktýr. Bu da yine
liderin, halkýn görevini kötüye kullanmasýdýr.
Ikeda, bir toplumda ne pahasýna olursa olsun, yalnýz kendi otoritesini
güvence altýna almaya aday bir politikacýdan daha rahatsýz edici bir þey
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olmadýðý gerçeðinin altýna kalýn bir
çizgi çeker. Politikacýnýn kendisine ve
halkýna karþý dürüst ve sadýk, eylemlerinde adil olmasý gereðine deðinerek,
nitelikli bir lider profili çizer: "Ýyi bir
liderin nitelikleri cesaret, adalet, nezaket, pratik düþünme, saygýnlýk ve alçak
gönüllülüktür. Lider olacak kiþi ancak
halkýyla diyaloða girmeye, onlar için
savaþmaya ve gerektiðinde onlar için
ölmeye hazýr olursa varlýðýný kanýtlar.
Dahasý, bir liderin gerçek deðeri kendisini izleyecekleri ne kadar iyi hazýrlandýðýna da baðlýdýr. Ýzleyenlerini
kiþisel çýkar ve kiþisel hýrsýn giderilmesi düþüncesiyle deðil, bütün insanlýðýn
mutluluðunu ve geleceðini düþünerek
yetiþtirmelidir. Ancak bugün, bu çaptaki liderler ne yazýk ki çok azdýr."
Toynbee, hiçbir rejim, kiþiliði sýradan
bir lider tarafýndan baþarýyla yürütülemez derken, Ikeda, demokrasinin bilinçsiz kitlelerin elinde yozlaþmasý
tehlikesi karþýsýnda sürekli dikkatli ve
uyanýk olmamýz gerektiðine iþaret eder.
Ikeda, köklü bir hoþnutsuzluk topluma
yayýlýrsa, faþizmin bir çýkýþ noktasý
bulabileceði konusunda bizleri uyarýr.
Faþizmi önlemenin tek yolunun da
insanlara sevgi ve saygýya dayalý bir
felsefe vermek olduðuna inanýr. Böyle
bir felsefe bireysel aklý geliþtirir ve
faþizme set çeker. Toynbee'de, bir rejim
sosyal adalete yaklaþtýðý oranda dengeye kavuþur diyerek faþizmin yolunu
keser.Ikeda, bir amaca ulaþmak için, bu
amacýn adil olduðunun kanýtlanmasýný
isterken, Toynbee, "Amaçlar araçlarý
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haklý kýlmaz. Amaçlar ve araçlar
ahlâken birbirine uygun olmalýdýr" der.
Robespierre ve Lenin bu konuda iki
olumsuz örnektir. Her ikisi de kendilerini insanlarýn mutluluðuna adamýþ,
bencil olmayan kiþilerdi. Amaçlarý
öylesine iyi ve bu amaçlara ulaþýlmasý
o denli önemliydi ki, bunlar için þiddetin bile haklý bir araç olduðunu
düþünmekle hata ettiler. Sonuçta dünya
cennetleri yaratacak yerde Robespierre
terörü, Lenin ise totaliter rejimi üretti.
Bu örneklerin, bir amacýn yüksek ideallerinin bunu saðlamakta kullanýlan
araçlara da yansýmasý gerektiðini
belirten Ikeda, ancak otorite sahibi olan
kiþi, insan mutluluðunu ve adaleti
koruyacak kadar temiz bir ruha sahip
olduðunda, gücün doðru bir þekilde
kullanýlabileceðini ileri sürer. Ve þunu
söyler: "Güç ve yetki sorunu insanoðlunun keýýdini denetlemeyi öðrenme
gereksiniminin çok yoðun bir halidir."
Toynbee de, gücün asýl kötülüðünün
insan doðasýnda bulunan iktidar hýrsý
ve aç gözlülük gibi kötü eðilimler
olduðunu ve bu kötülüðü azaltma yollarýný aramamýz gerektiðini ileri sürerek þöyle der: "Tek etkili yolun insanlarýn davranýþlarýndaki bencillik ve
hýrsýn, özveri ve sevgiye dönüþmesi
olduðuna inanýyorum. Baþka bir deyiþle kendine egemen olmak birey ve
toplumun mutluluðu için tek yoldur."
Bugün önce kendini fetheden gerçek
fatihlere, nitelikli liderlere her zamandan fazla ihtiyacýmýz var!..
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Tövbe ve Kul Hakký
Nihal Gürsoy

KELÝME ANLAMI
Rücû etmek (dönmek), geri dönmek,
piþman olmak, nedamet duymak, yaptýðý hatalarý idrak ederek doðruya
yönelmek. Allahtan baðýþlanma dile-

yerek artýk ayný hatayý veya hatalarý
tekrar etmeyeceðine dair söz vermek.
Doðruya yönelmek. El-Tevvab ise
Yaradan'ýn ismi ve sýfatý olup, günahýndan ve hatasýndan dönen kiþinin
affedildiði anlamýný taþýr.
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Bu anlamda tövbe insan açýsýndan
Yaradan'ýn affýna sýðýnmak ve ayný
hatayý bir daha yapmayacaðýna dair
söz vermek, Yaradan için ise, hata ve
kusurlarýndan dolayý kendisine yönelerek baðýþlanmak dileyen kulunun bu
yöneliþini ve dileyiþini kabul ederek
tekrar etmediði hatalardan affýný lûtfu
ve merhametiyle kabul etmektir.
Tövbe etmek, kiþinin yaptýðý hatalý ve
yanlýþ davranýþlarý kendi idrakiyle
kabul etmesi, samimiyetle baðýþlanmak
dilemesi ve bir daha ayný hatalarý
tekrar etmeyeceðine dair Allah'a söz
vermesidir.
NEDEN YANLIÞ YAPARIZ?
Ýnsan yaratýlýþý nedeniyle eksiklidir.
Dünyada bulunuþunun gayesi hatalarýndan kurtularak tekâmül etmek, giderek
yükselmektir. Bu nedenle hata ve yanlýþ insana mahsustur ve insana düþen,
hatalarýndan ders alarak tecrübe kazanmak, ayný hatayý tekrar etmemek üzere
gayret ve çaba içerisinde olmaktýr.
Elbette tecrübeler kolaylýkla elde
edilmezler. Bir duygu ve düþüncenin,
bir doðrunun kendi malýmýz olmasý için
onu defalarca tecrübe etmemiz gerekebilir.
Ders çalýþan sýnava girecek bir
çocuðu ele alalým.Herhangi bir konuyu
tamamen anlamak, o konuya yeterince
hakim olmak için ne kadar çok emek
verir.Eðer konunun temelini kavrayamamýþsa sýnavda en küçük bir þaþýrtmaca da tökezleyecektir.
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Dünya hayatý da insan için
böyledir.Yaþam öðreticidir ve tecrübelerle doludur. Ancak doðru bilgilerle
donanan insan, yaþamýn temel kurallarýna vakýf olabilir. Bu temel kurallar
ise çeþitli dönemlerde insanýn ihtiyacýna ve seviyesine uygun olarak Yaradan
tarafýndan bildirilmiþtir. Bir geometri
kitabý geometriden hiç anlamayan birisi
tarafýndan ortaya çýkarýlamayacaðý gibi
insanýn varoluþuna ve dünyada nasýl
yaþamasý gerektiðine, hayatýn anlamýna, amacýna dair bilgiler de insanýn bir
yere kadar çalýþarak ve araþtýrarak elde
edebileceði bilgilerdir. Ýnsan aklýnýn
sýnýrlarý vardýr .
Bu sýnýrlar ancak Yaradan'ýn el uzatmasýyla, yol göstermesiyle bizi hedefe
taþýyabilecek mahiyettedirler. Buna
raðmen öðrenmek, zaman ve emek
meselesidir. Týpký sýnava hazýrlanmakta
olan öðrenci örneðinde olduðu gibi
insan, kendisine bildirilen ilâhi gerçekleri tam kavrayýncaya kadar sürekli
hata yapacaktýr. Hepimiz "Hatasýz
olmak için mektepteyiz" aslýnda…
Tecrübeler ve onlarýn sonuçlarý üzerinde objektif bir biçimde düþünebilmek, aklýmýzla gönlümüzün alýþveriþ
içine girebilmesi, elde ettiðimiz sonuçlarýn aklýmýzýn süzgecinden geçirilerek
gönlümüze benimsetilebilmesi açýsýndan büyük deðer taþýrlar. O nedenle
yaþadýðýmýz tecrübelere gereken önemi
vermeli nedenlerini ve sonuçlarýný
objektif bir þekilde deðerlendirerek
elde ettiðimiz sonuçlar üzerinde düþün-
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meliyiz. Böyle yaparak O'na giden
yolda hýzlanabiliriz. Aklýmýzý ve gönlümüzü doðru kullanabilmek hem
yaþadýðýmýz tecrübeleri ortaya çýkarmakta hem de sonuçlarýndan yararlanmakta en önemli kýlavuzlarýmýzdýr.
Tanrýsal gerçekler ve vicdanýmýz bu
süreçte bize yardým etmek için vardýr.
Her ikisi de bizi doðruya çekebilmek
için kapasitemiz ölçüsünde yararlandýðýmýz iki kutsal kaynaktýr. Kapasitemizi doðru bilgiye, ilâhi prensiplere
verdiðimiz önem ve arýnmýþlýk düzeyimiz belirler. Nefsimizden ne kadar
kurtulabilmiþsek vicdanýmýz o kadar
devreye girip yol gösterebilir. Nefsimiz, yani egomuz bizi gerçeklerden
uzaklaþtýran en önemli etkendir.
Demek oluyor ki, çeþitli tekâmül seviyelerinde ihtiyacýmýz olan tecrübelerden geçiyoruz. Üstelik bu tecrübelerden geçerken bizi zorlayan tüm faktör-
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lere ek olarak bir de Vesvese Veren
faktörü giriyor devreye…Vesvese
Veren tecrübesi az, aklýný kullanamayan, bilgi donanýmý eksik insanlarý
elbette kolayca yanýltabiliyor. Bazen de
bizler ayný etkenlerden dolayý kendimiz
veya bir baþkasý için Vesvese Veren'in
görevini üstlenebiliyoruz.
Düalite, insanýn yükselmesi yolunda
üzerine düþen görevi aksatmaksýzýn
sürdürüyor.Yüce Yaradan düaliteyi
aþarak özdeki birliðimizin farkýna varmak, insanüstünü bulmak için bizi türlü
imkânlarla donattýðý gibi, deneyimlerimizin sonuçlarýný test etmemiz için
çeþitli imtihanlardan da geçiriyor. O
nedenle insan olmak kolay deðil…
Aklýn, bilginin ve tecrübenin ýþýðýnda
parlatmaya çalýþtýðýmýz bir cevherle
uðraþýyoruz hepimiz.
Doðasý ve yaratýlýþý gereði tekâmüle
ihtiyacý olan insan, hata yaparak ve
hatalarýndan ders alarak
ayný hatalarý bir daha
yapmamayý öðrenir. O
nedenle hatalarý takýntý
haline getirmemek onlardan elde ettiðimiz tecrübe
ve derslerin kazanýmlarýyla ayný hatalarý yapmamayý dileyerek, isteyerek, gayret göstererek,
telafi etmeye çalýþarak
yolumuza devam etmek
gerekir. Ancak yaptýðýmýz
hatadan tamamen kurtulduðumuzda o hatamýzdan
özgürleþmiþ oluruz.
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NEDEN TÖVBE EDERÝZ?
Ýnsan tekâmül eden bir varlýk olduðuna göre, bilgi ve tecrübeleri arttýkça
geçmiþte ve henüz yaptýðý hatalarýn
farkýna varmaya baþlayacaktýr. Yükselip arýndýkça, öz varlýðý olan tanrýsal
yanýyla iliþkilerini güçlendirecek, Güneþ kendi içinde de parlamaya baþlayacaktýr. Tövbe, farkýndalýðý artmýþ, kendisini ve nefsini tanýmaya baþlayan kiþinin hata ve yanlýþlarýný tekrar etmemek üzere kendi iradesiyle bunlardan
dönmek, bir daha yapmamak üzere
Yaradan'a sýðýnarak af dilemesi, baðýþlanmak istemesidir. Bu anlamda tövbe
yükselme yolunda çok önemli bir
dönemeçtir.
Kiþinin yaptýðý yanlýþlar neticesinde
kendisinden ve Allah'tan ümit kesmemesi gerekir. Çünkü nefis mücadelesi
insanýn dünyada yaþarken sürekli yapmasý gereken bir iþtir. Uzun ve mücadeleli bir yoldur.
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Maide Suresi 39. âyette þöyle
denilmiþtir.
"Her kim haksýz davranýþlardan
sonra tövbe eder ve halini düzeltirse,
þüphesiz Allah onun tövbesini kabul
eder. Allah baðýþlayýcý ve esirgeyicidir."
Burada, haksýz davranýþlar kelimesi
üzerinde önemle durmak lazým. Hak,
gerçeðe uyan hüküm ve davranýþlardýr.
Tövbenin temelinde hak vardýr. Hakk'ý
bilmek vardýr. Hepimiz birbirimize
karþýlýklý haklarla baðlýyýz. Eðer, insanýn insana farksýzlýðýný kabul ediyorsak, hepimizin yaratýlýþýmýzýn gereði
olarak ayný haklara sahip olduðumuzu
unutmamak ve buna uygun davranmak
inancýmýzýn ve insanlýðýmýzýn gereðidir.

Kendi yaptýklarý hatalarý tövbe edip
tekrar etmediklerinde Yaradan tarafýndan baðýþlanacaðýna inanan insanlar,
baþkalarýnýn hata ve eksiklerini de daha
çabuk affetmeyi kolaylýkla baþarabilir.

Ýnsanýn üzerindeki haklar, Allah'ýn
haklarý ve insanla diðer yaratýlmýþ
olanlarýn haklarý diye ikiye ayrýlabilir.
Allah'ýn üzerimizdeki haklarý; öncelikle
O' nun varlýðýna ve birliðine inanmak,
yaratýlmýþ olduðumuzu ve O'nun kulu
olduðumuzu idrak etmek, O'na ortak
koþmamak, O'nun ibadet ve emirlerine
uymak, yasaklarýndan sakýnmak olarak
özetlenebilir.

O nedenle Hz. Ömer "Tövbe edenlerle beraber oturun çünkü onlarýn
kalpleri yumuþak olur" demiþtir.
Þahabettin Sühreverdi (Ýslam Filozofu)
"Bina için toprak, yaþamak için gýda
neyse, melekût âlemine yükselmek için
de tövbe odur" diyerek tövbenin insan
için önemini vurgulamýþtýr.

Ýnsanlarýn birbiri üzerindeki haklarý
ise sosyal ve toplumsal yaþamýn doðal
sonuçlarý olarak ortaya çýkarlar. Her
insanýn üzerinde bir çok hak ve sorumluluk bulunmaktadýr. Hak çizgisi çok
incedir. Kendimize hak gördüðümüzü
baþkalarýna da hak görebilmek; haksýzlýðý, ayrýmcýlýðý, adaletsiz daðýlýmlarý,
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sevgisizliði, egoyu, insanlýk olarak
yükselmemize engel olan, ayaðýmýza
çelme takan daha pek çok sorunu
aþmamýzý saðlayacaktýr.
Bu idrake yaklaþanlar, yaklaþtýklarý
ölçüde hatalarýnýn ve yanlýþlarýnýn farkýna vardýklarýnda tövbe kapýsý ardýna
kadar açýk onlarý beklemektedir. Allah
ile kul arasýnda hiçbir aracý olmadan,
samimiyet, içtenlik ve kararlýlýkla bir
daha ayný yanlýþlarý yapmamak üzere,
piþmanlýðýný ve acizliðini dile getirerek
yapýlan tövbeler bir nevi sözleþmedir.
Tövbe etme imkâný, Yüce Yaradan'ýn
rahmetinden ve merhametinden kaynaklanan büyük bir hediye.Bu vazgeçiþ
ve yöneliþ nedeniyle ödüllendirilmedir.
Tövbe kapýsý, umut kapýsýdýr. Allah'ýn
kullarýndan hiçbir zaman umut
kesmediðinin, hatalarýndan dönücü
olanlarýn her zaman kurtuluþa erebileceklerinin müjdesidir. El-Tevvab O'nun
isimlerinden biri olup, tövbeleri kabul
edip, günahlarý baðýþlayan anlamýna
gelmektedir.
En'am Suresi 54. âyette ise, "Bizim
âyetlerimize iman etmiþ olanlar sana
geldiklerinde onlara: "Selâm olsun
size, Rabbiniz rahmeti kendi üzerine
farz kýldý ki, içinizden biri yaptýðý
günahlardan ve cehaletten ötürü kötü
davranýþlarda bulunur sonrasýnda
tövbe ederek, kendini düzeltirse
kuþkusuz Allah baðýþlayan ve
esirgeyendir."
Yine Nur Suresi 24/31’ de Yüce
Allah kullarýný tövbeye çaðýrmakta ve
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þöyle buyurmaktadýr. "Ey müminler!
Hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz ki
felâha eresiniz."
Ýnananlarýn ancak tövbe ederek kurtuluþa ve rahata ulaþacaklarýný açýkça
belirten bu âyet ve benzerleri Kuran'da
pek çok yerde geçmektedir.
Tövbenin makbul olaný, elbette ayný
hatayý tekrarlamamak ve yapýlan yanlýþý çabucak fark ederek baðýþlanmak
dilemektir. Üzerinden uzun zaman
geçtikten sonra fark edilen yanlýþlar
artýk karakterimizin bir parçasý olduklarýndan düzeltmek zorlaþýr. O nedenle
kendimizi ve inancýmýzý sürekli kontrol
etmeli yüksek bir farkýndalýkla yaþamalýdýr. Ama hiçbir hatadan dönmek
imkânsýz deðildir. Sadece kul hakký
bunlarýn dýþýnda olup, Yaradan' dan
önce hakkýna girdiðimiz insan kardeþimizin bizi baðýþlamasý gerekmektedir.
Hata yaptýðýmýz kiþiyle samimi bir
biçimde helalleþmek, onun gönül rýzasýný almak, verdiðimiz maddi veya
manevi zararý onarmakla baðýþlanmamýz mümkün olur.
KUL HAKKI NEDÝR?
Kul hakký daha çok insanlarýn canlarý, bedenleri, namuslarý, manevi þahsiyetleri, makam ve mevkileri, dini
inanç ve yaþayýþlarý gibi konulardaki
kiþilik haklarýyla, mallarý ve aile fertlerine iliþkin haklardan oluþmaktadýr.
Bu gibi konular kul hakkýna girmekte,
bunlara verilen zararlar da kul hakkýna
tecavüz sayýlmaktadýr.
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Kul hakkýný pek çok baþlýk altýnda
incelemek mümkünse de, baþlýcalarý
insanlarýn sahip olduðu maddi ve
manevi haklarý ihlal etmek bunun
yanýnda ahlâki ve hukuki hükümlerin
onlara verilmesini gerekli kýldýðý þeyleri onlara vermemektir.
Bu tür kul hakký ihlallerini önlemek
için Yüce Allah þöyle buyurmaktadýr.
"Aranýzda birbirinizin mallarýný
haksýz yere yemeyin. Ýnsanlarýn mallarýndan bir kýsmýný bile bile günaha
girerek yemek için onlarý hakimlere
(rüþvet olarak) vermeyin" Bakara
Suresi - 188
Diðer bir âyette:
"Ey iman edenler! Karþýlýklý rýzaya
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dayanan ticaret hali olmasý müstesna,
mallarýnýzý batýl ( haksýz ve haram
yollar ) ile aranýzda ( alýp vererek )
yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin.
Þüphesiz Allah sizi esirgeyecektir."
Nisa Suresi- 29
Dedikodu, iftira, kötü isimle anmak,
haksýz zan, kusur arama, yalan gibi
yanlýþlar da kul hakkýyla ilgili
günahlara örnektir. Bu tür kul hakký
ihlallerini önlemek için Yüce Allah
þöyle buyurmuþtur:
"Ey iman edenler! Zannýn çoðundan kaçýnýnýz.Çünkü zannýn bir kýsmý
günahtýr. Birbirinizin kusurunu araþtýrmayýn. Biriniz diðerini arkasýndan
çekiþtirmesin. Biriniz ölmüþ kardeþinin etini yemekten hoþlanýr mý? Ýþte
bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan
korkun.Þüphesiz
Allah tövbeyi çok
kabul edendir, çok
esirgeyendir.
"Hucurat Suresi 12
Yukarýdaki
âyetlerde açýkça
görüldüðü gibi,
Allah her türlü
insan hakkýna önem
vermiþ ve haklarýnýn gözetilmesini
emretmiþtir. Kul
hakký insanýn
iþlediði günahlar
arasýnda en büyüklerinden biri olarak
kabul edilmektedir.
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Her ne þekilde olursa olsun insanlarýn
haklarýna girenler, haksýzlýk yapanlar,
zalimler grubuna dahil edilmiþlerdir.
Kur'an-ý Kerim bir çok âyetinde onlarý
þiddetle kýnamýþ ve kendilerini büyük
azaplarýn beklediðini bildirmiþtir.
"Sorumluluk, ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksýz yere
taþkýnlýk edenlere aittir. Ýþte böylelerine acý bir azap vardýr." Þura - 42
Kuran'da kul hakký ile ilgili ve kullar
arasýndaki adalet esaslarýný tespit eden
birçok âyetten sonra, "Ýþte bu Allah'ýn
hudududur, ona tecavüz etmeyin:"
(Bakara Suresi- 229) þeklinde ikazlar
yapýlmaktadýr. Demek ki, kul hakkýna
tecavüz etmek, Allah'ýn hududuna
girmek gibi kabul edilmektedir.
Kendisi de her gün defalarca tövbe
eden Hz. Muhammed olgun mümini
þöyle tarif etmektedir:
"Hiç kimse kendisi için beðenip
istemediðini din kardeþi ve komþusu
için istemedikçe, komþusu onun
kötülüðünden emin olmadýkça olgun
mümin olamaz" Buhari
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Hep güçlüden yana olmak deðil hak
ve adaletten yana olmak bizi korur.
Doðrularýn gözle görülmeyen ordularý
vardýr.
Bazý insanlar, madde ve menfaatlerine düþkünlükleri nedeniyle gaflet ve
aymazlýk içindedirler. Bu gibi insanlar
insaf, merhamet, hak, adalet gibi
duygularýný kaybetmiþler ya da kendi
çýkarlarýna uygun olarak çarpýtmýþlardýr. Almaktan, hep kendilerine
almaktan, her þeyi kendilerine hak
görmekten, haklýlarýn hakkýndan çekinmezler.
Onlarý uyardýðýnýz zaman da pek çok
bahaneler ileri sürerek kendilerini haklý
çýkarmaya çalýþýrlar. Onlara dua etmekten hayrý ve gerçeði görmelerini dileyerek sabretmekten baþka çare yoktur.
Kimilerinin ise kazancý yerindedir.
Ancak ihtiyaçlarýnýn çok üzerindeki bu
kazancý kimseyle paylaþamaz. Allah'ýn
ona nasip ettiði bu kýsmeti sadece kendisine hak görür. Oysa Kuran bu duruma dikkat çekerek þöyle demektedir:

"Müslüman elinden, dilinden baþka
insanlarýn zarar görmediði kimsedir."
Buhari

"O halde sen, akrabaya, yoksula,
yolda kalmýþa hakkýný ver. Allah'ýn
rýzasýný kazanmak isteyenler için bu
en iyisidir. Ýþte onlar kurtuluþa erenlerdir." Er Rum Suresi - 38

"Müslüman, müslümanýn kardeþidir.
Ona yalan söylemez, ihanet etmez,
kötülük yapmaz, onu aþaðýlamaz,
kötülük edebilecek birinin eline býrakmaz." Buhari

Görüldüðü gibi hak çizgisi çok ince.
Birbirimize karþýlýklý haklarla baðlý ve
sorumluyuz. Ýçinde yaþadýðýmýz
düzenin temelinde hak ve adalet var ve
hakka saygý aslýnda Hak'ka saygý.
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Okyanuslar Nasýl Oluþtu?
Alok Jha BBC Earth, 18 Haziran 2015

“O, size suyu baþka yerden gönderdi.”
“Ve O, en saf suyu sizler için, yaþam için, aðýr taþlarýn gözeneklerinde gönderdi, üzerinde
rahatça dolaþtýðýnýzýn üstüne. Ve onlar ilk buharlaþmayý ve soðutmayý baþlattýlar.”
Bizim Celselerimiz
zaydan dünyaya bakýldýðýnda
yeryüzünün yüzde 70'inin
okyanusla kaplý olduðu
görülür.Bunlarýn derinliði ortalama 3700 metre civarýndadýr.
Baþlangýçtan beri kýtalarý þekillendiren,
atmosferi oluþturan ve hayata kaynaklýk eden bu sular nasýl oluþtu peki?
Bugün okyanuslarda bakterilerden balinalara kadar sayýsýz canlý türü yaþýyor;

U

bu okyanuslar gezegenin ekolojisi, iklimi ve hava koþullarýnýn merkezinde yer
alýyor. Rüzgarý oluþturan da, buluta
veya buz tabakasýna dönüþen de,
kutuplarý deniz altý akýntýlarla birbirine
baðlayan da onlar.
Fakat bu okyanuslar yeryüzünde
baþlangýçtan beri yoktu. Her türlü
yaþamýn kaynaðý olan su, 4,5 milyar yýl
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önce Dünya oluþtuktan yüz milyonlarca yýl sonra yabancý bir madde olarak,
donmuþ parçalar halinde uzaydan geldi
dünyaya. O sýrada gezegenimiz yanardaðlarýn sürekli patladýðý kupkuru bir
yerdi.
Hidrojen ve Oksijenin Oluþumu
Ýki hidrojen ve bir oksijen atomundan
oluþan su molekülü evrende en yaygýn
görülen ikinci maddedir. Hidrojen,
Büyük Patlamanýn hemen ardýndan
ortaya çýkmýþtýr. 13,7 milyar yýl önce
evren bu patlamayla oluþurken, ortaya
çýkan enerjinin bir kýsmý radyasyon ve
parçacýklar halinde yoðunlaþmaya
baþladý.
Patlamadan sonraki ilk üç dakika
içinde, yeni oluþmuþ elektron ve protonlar yavaþlayýp birbirini çeker hale
gelmiþ, evrendeki tüm hidrojen de bu
sýrada oluþmuþ ve en yaygýn atom
olarak bugüne kadar gelmiþtir.
Oksijen atomu ise milyonlarca yýl
sonra ortaya çýktý. Evren geniþlemeye
devam ederken hidrojen bulutlarý bir
araya gelip yoðunlaþtý ve birleþerek
helyuma dönüþtü. Ýlk yýldýzlar meydana
geldiðinde içerdikleri hidrojen tükeninceye kadar milyarlarca yýl boyunca
yandýlar. Bu noktada yýldýzlar çöktü ve
helyumlarý birleþti. Füzyon çeþitli aþamalardan geçerken bu ilk yýldýzlar
helyumdan demire kadar bugün
bildiðimiz birçok aðýr elementi oluþturdu. Sonunda bunlarýn çekim gücü,
meydana gelen aðýr atomlarý birleþtire-

cek kadar güçlü olmadýðý anda yýldýzlar
patlayarak söndü. Bu patlama sonucu
ortaya çýkan bulutlar karbon, neon, sülfür, sodyum, argon, klor ve en önemlisi
de oksijen atomlarýný oluþturdu.
5 milyar yýl önce, su moleküllerinin
temelinde yer alan bu hidrojen ve oksijen atomlarý, gezegensi bulutlar (nebula) olarak da bilinen bu yýldýz kalýntýlarýnda uçuþuyordu. Derken bu nebulada, çöken hidrojen gazlarýndan oluþan
bir bulutun ateþ almasýyla Güneþ meydana geldi.
Toza Tutunmak
Bu nebulada Güneþ'in çekim
kuvvetinden uzakta, molekül ve atomlar, karbon, silikon ve diðer elementlerden oluþan toz parçacýklarý arasýnda
dolaþýyordu. Ýþte su molekülleri, hidrojen ve oksijenin tesadüfen bu tozlara
tutunmasýyla oluþtu. Bu oldukça yavaþ
bir süreçti. Atomlarýn kimi önce, kimi
sonra tutunuyordu. Çok nadiren de
oksijen ve hidrojen atomlarý ayný anda
ve birbirine yeterince yakýn mesafede
durarak birbirine tutunup kimyasal etkileþime girebiliyordu.
Yüzbinlerce yýl boyunca devam eden
bu süreçte her toz taneciði böyle bir
süreçten geçmiþ, etrafýndaki buz tabakasýný büyütmüþtü. Güneþ Sistemi bir
milyon yaþýna geldiðinde sayýsýz karbon ve silikon tozu buzla kaplanmýþtý.
Bu toz zerrecikleri de birleþe birleþe
taþ, kaya, göktaþý ve sonunda gezegen
büyüklüðüne ulaþtý. Yani bugün Güneþ
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Sistemimizdeki tüm nesneler, milyonlarca yýl önce patlamýþ olan yýldýzlarýn
tozlarýndan oluþtu. Ýlk birkaç milyon
yýl boyunca kayalardan ve buzdan
oluþan dev bir disk Güneþ'in etrafýnda
yörüngede dönmekteydi. Bütün bunlarýn biraraya gelip birleþerek Dünya'yý
ve diðer gezegenleri oluþturmasý 20
milyon yýl aldý. 4,5 milyar yýl önce
Dünya ilk oluþtuðunda yüzeyi sürekli
patlayan yanardaðlarla kaplý, magmanýn aktýðý, sürekli kayalarýn çarptýðý bir
gezegendi.
Binlerce Yýl Yaðan Yaðmur
Bu kayalardan biri öyle büyüktü ki
Dünya'nýn bir kýsmýný koparýp yörüngesinde dönen Ay'ý oluþturdu. Ýçeride
ise radyoaktif elementlerin çürümesi
korkunç bir ýsý yaratýyordu. Dünya
yüzeyindeki suyun hemen hemen
tamamý onu oluþturan kaya ve buz
parçalarýndan gelmiþti. Fakat atmosfer
henüz oluþmadýðý için bu su molekülleri kaynayýp uzaya uçuyordu.
Fakat bu arada yaþanan jeolojik olaylar sonucu gezegenin içinden yüzeye
doðru su çýkmaya devam ediyordu.
Demir gibi aðýr elementler gezegenin
merkezine doðru akýyor, bugün bildiðimiz haliyle Dünya'nýn dýþ kabuðu,
manto ve çekirdeði þekil alýyordu.
Manto soðudukça su ve diðer uçucu
maddeler yüzeye doðru çýkýyor, ýsýnan
su buharý ise yanardað aðýzlarýndan
dýþarý çýkýyordu. Böylece 500 milyon
yýl önce Dünya'nýn atmosferi ve ýsýsý
istikrarlý bir hal aldý ve dýþarý sýzan su
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buharý soðuyup yoðunlaþtý. Bunun
sonucunda yaðmur yaðmaya baþladý.
Hem de binlerce yýl boyunca. Artýk
Dünya'nýn yüzeyinde bir miktar su
birikmiþti. Fakat gezegenin hâlâ sýcak
olduðu o dönemde henüz bugünkü
okyanuslarý oluþturacak kadar su birikmemiþti.
Kuyruklu Yýldýz Bombardýmaný
Okyanuslarýmýzýn çoðu aslýnda baþka
yerden gelme. Bu yaðýþlý dönem
sýrasýnda Güneþ Sistemi'nde Güneþ'e
yakýn olan gezegenlere sürekli olarak
göktaþlarý ve kuyruklu yýldýzlar çarpýyordu. Bu çarpmalarýn izlerini bugün
Ay'ýn yüzeyinde görmek mümkün.
Dünya'ya kaç þeyin çarptýðý ve ne
kadar su taþýdýklarý bilinmiyor. Fakat
bu bombardýman dönemi Dünya'nýn
oluþtuðu 4,5 milyar yýl öncesinden 3,8
milyar yýl öncesine kadar devam etti.
Bu dönem sona erdiðinde artýk
Dünya'da okyanuslar vardý. Bu kuyruklu yýldýzlarýn ve göktaþlarýnýn nereden
geldiðini de bilmiyoruz. Fakat bu
okyanuslarýn varlýðýný sürdürmesi
açýsýndan Dünya Güneþ'e ideal uzaklýktaydý. Venüs'ün yerinde olsa bu su
buharlaþýp uçacak, Mars'ýn yerinde olsa
donup katýlaþacaktý.
Oysa Dünya, ortaya çýktýktan bir milyar yýl sonra, düzene girmiþ atmosferi,
Güneþ Sistemi'ndeki mükemmel konumu ve elveriþli çevre koþullarý
sayesinde, bugün gördüðümüz
okyanuslarýný korumayý baþarabilmiþti.
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Dinler Birgün
Ortadan Kalkar mý?
BBC Dergi’den

eryüzünde milyonlarca insan
hayatýn ölümle son bulacaðýna, ölümden öte yaþamýn ve
tanrýnýn olmadýðýna inanýyor.
Bazý ülkelerde açýktan ateizm hiç
bugünkü kadar revaçta olmamýþtý.

Y

California Pitzer College'den sosyoloji profesörü Phil Zuckerman, bugün
hem toplam sayý olarak hem de nüfus
yüzdesi olarak her zamankinden çok
daha fazla ateist olduðunu söylüyor.
Gallup'un 57 ülkede 50.000 kiþiyle
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yaptýðý bir kamuoyu anketine göre,
2005-2011 yýllarý arasýnda kendisini
dinci olarak tanýmlayanlarýn oraný
yüzde 77'den 68'e düþerken, ateist
olarak tanýmlayanlarýn oraný yüzde
3'lük artýþ göstererek toplam nüfusun
% 13'üne týrmanmýþtý. Ateistlerin
çoðunlukta olmadýðý kesin de, bu
rakamlar gelecekteki eðilimlerin mi
habercisi? Dünyada bu eðilimin devam
ettiðini varsayarsak dinler bir gün
tümüyle ortadan kalkacak diyebilir
miyiz?
Gelecek hakkýnda öngörülerde bulunmak mümkün olmasa da, ilk nasýl
ortaya çýktýðý ve bazýlarý inanmayý
seçerken diðerlerinin neden yüz
çevirdiðine dair din hakkýndaki bilgilermizi kullanarak kutsal olanla
iliþkimizin önümüzdeki yýllarda nasýl
geliþeceðinin ipuçlarýný bulabiliriz.
Bilim insanlarý hâlâ bireyleri ya da
toplumlarý ateizme yönlendiren karmaþýk faktörleri tespit etmeye
çalýþýrken, bazý ortak noktalarýn olduðu
söylenebilir. Dinin cazip yanlarýndan
biri belirsizliklerle dolu dünyada insana
güvence sunmasýdýr. Bu nedenle yurttaþlarýna göreceli olarak daha iyi
ekonomik ve siyasal istikrar saðlayan
ülkelerde ateist eðilimlerin güçlü
olmasý þaþýrtýcý deðildir. Zuckerman,
"Toplumda güven saðlanmasý dini
inançlarýn azalmasýna neden oluyor,"
diyor. Kapitalizm, teknolojik geliþmiþlik ve eðitimin de bazý toplumlarda dini
inançlarýn törpülenmesine yol açtýðýný
belirtiyor.
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Ýnanç Krizi
Japonya, Ýngiltere, Kanada, Güney
Kore, Hollanda, Çek Cumhuriyeti,
Estonya, Almanya, Fransa ve Uruguay
(yurttaþlarýnýn çoðu Avrupa kökenli)
yüz yýl önce dinin önem taþýdýðý ülkelerken, bugün dini inançlarýn en zayýf
olduðu ülkeler arasýnda yer alýyor.
Göreceli olarak zengin olan bu ülkelerde eðitim ve sosyal güvenlik sistemi
güçlü, eþitsizlik oraný düþük. Auckland
Üniversitesi'nden psikolog Quentin
Atkinson bu durumu, "insanlar baþlarýna gelebilecek olaylardan korkmuyorlar," þeklinde ifade ediyor.
Fakat Brezilya, Jamaika ve Ýrlanda
gibi dinin güçlü olduðu ülkelerde de
dini inançlarýn zayýflamasý söz konusu.
"40-50 yýl öncesine kýyasla bugün daha
fazla dine sarýlmýþ toplum pek yok. Tek
istisna Ýran olabilir; ama oradaki durumu net görmek zaten zor" diyor
Zuckerman.
ABD de istisnalardan birini oluþturuyor. Dünyanýn en zengin ülkeleri
arasýnda yer almasýna raðmen dinin
hâlâ güçlü olduðu bir ülke. Fakat yakýn
zamanda yapýlan bir ankette, orada bile
ateistlerin oranýnýn 2007'den 2012'ye
yüzde 1,6'dan 2,4'e yükseldiði
görülmüþtür.
Fakat Vancouver'deki British
Columbia Üniversitesi'nden sosyal
psikolog Ara Norenzayan, bunun dini
inançlarýn ortadan kalkmasý anlamýna
gelmediðini, insanlarýn varoluþsal
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güvenlik arzusunun güçlü bir duygu
olduðunu belirtiyor. "Ýnsanlar acý çekmek istemiyor; ama bu konuda
ellerinden bir þey gelmiyorsa olaylarda
bir anlam bulmak istiyorlar. Din de
insanlarýn acýya anlam vermesinde
bildiðimiz diðer laik inanç ve ideallerden daha fazla iþe yarýyor görünüyor"
diyor.
Bu olgu hastalýk ve felaket karþýsýnda
sürekli ortaya çýkýyor. Örneðin, 2011'de
Yeni Zelanda'nýn Christchurch bölgesinde meydana gelen þiddetli
depremin ardýndan, tümüyle laik özelliklere sahip bölge halkýnýn dini
inançlarýnda ani bir týrmanma
görülmüþtü. Bunun istisnalarý da var
elbette. Örneðin 2. Dünya Savaþý'nýn
ardýndan Japonya'da dini inançlar iniþe
geçmiþti. Fakat Zuckerman,
Christchurch modelinin esas olduðunu
söylüyor. "Ýnsanýn baþýna kötü olaylar
geldiðinde herkes ateizme yöneliyor
olsaydý, hepimiz ateist olurduk" diyor.
Tanrý Fikri
Dünyadaki bütün sorunlar mucizevi
bir biçimde çözülmüþ olsaydý ve insanlar barýþ ve eþitliðin hakim olduðu bir
yaþam sürüyor olsaydý da belki din
hâlâ varlýðýný sürdürürdü. Evrimdeki
bir gariplik yüzünden insanýn nöropsikolojisinde tanrý fikrinin doldurduðu
bir boþluk var sanki.
Bunu anlamak için "ikili süreç
teorisi"ne bir göz atmak gerekiyor.
Psikolojinin temelinde yer alan bu
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olgu, düþüncenin iki biçimine dikkat
çeker: Sistem 1 ve Sistem 2.
Sistem 2 göreceli olarak daha yakýn
bir zamanda geliþmiþtir; hiç durmak
bilmeyen kafamýzdaki sestir; plan yapmamýzý ve mantýklý düþünmemizi
saðlar. Sistem 1 ise otomatiktir,
içgüdüseldir. Ýnsanýn nerede doðduðundan baðýmsýz olarak herkeste geliþen
özelliklerdir. Ýnsanýn hayatta kalmasýný
saðlayan mekanizmalardýr. Örneðin
kokmuþ etten tiksinti duymamýzý, hiç
düþünmeden ana dilimizde konuþmamýzý, bebekken ebeveynimizi tanýmamýzý, canlý ve cansýz nesneleri birbirinden ayýrmamýzý saðlar. Ýnsaný,
dünyayý daha iyi anlamak için bir
düzen bulmaya, doðal felaketler ya da
sevdiklerimizin ölmesi gibi tesadüfi
görünen olaylarda anlam aramaya
yöneltir.
Bazý sosyal bilimciler, etrafýmýzdaki
tehlikeleri algýlayýp aþmada, eþ bulmada bize yardýmcý olan Sistem 1'in ayrýca dinlerin geliþmesini de saðladýðýna
inanýyor. Örneðin bu sistem gittiðimiz
her yerde, görmesek de etrafýmýzda bir
varlýðýn olduðu hissini duymamýza
neden olur. Binlerce yýl önce belki bu
duyu, otlar arasýna saklanmýþ aslana ya
da zehirli yýlana karþý tetikte olmamýzý
saðlamýþtýr. Fakat ister bizi sürekli
gözetleyen koruyucu bir Tanrý, ister
kuraklýkla cezalandýran hoþnutsuz bir
ata ruhu, ister gölgede bekleyen
canavar biçiminde olsun, bizi görünmez þeylerin varlýðýna anlam yükleme
konusunda zayýf da düþürmüþtür.
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Bu sistem olgularý ikili bir þekilde
görmeye de yöneltir bizi. Yani aklý ve
bedeni bir tek bir birimde bütünleþmiþ
görmekte sýkýntý yaþarýz. Bu algý birçok
dinde de yansýmasýný bulur.
ABD'deki Emory Üniversitesi'nden
Robert McCauley, sosyal bilimcilerin,
tüm bu nedenlerden dolayý dinin
"biliþsel eðilimlerimizin bir yan ürünü"
olarak ortaya çýktýðýna inandýðýný
söylüyor. "Dinler insanlardaki bu doðal
özelliklerden yararlanarak geliþen
kültürel düzenlemelerdir" diyor.
Kýrýlmasý Zor Alýþkanlýklar
Ateistler iþte bu kültürel ve evrimsel
birikime karþý savaþ vermek durumunda. Ýnsanlar doðal olarak daha büyük
bir þeyin parçasý olduklarýna, yaþamýn
tümüyle boþa olmadýðýna inanmak
ister. Aklýmýz bir amaç ve açýklama
peþinde koþar. Norenzayan'a göre
"Eðitim, bilim ve eleþtirel düþünme
yoluyla insanlar içgüdülerine güvenmekten vazgeçebilir, ama bu içgüdüler
var."
Öte yandan birçok ateistin ve dini
inancý olmayanlarýn dünyayý anlamak
için baþvurduðu bilim de kolay
anlaþýlýr bir þey deðil. McCauley,
bilimin Sistem 1'in yarattýðý taraflýlýk
durumunu düzeltmeye çalýþtýðýný
söylüyor. "Biliþsel bakýmdan bilim
doðal deðildir, zordur. Din ise çoðunlukla öðrenilmesi gereken bir þey
deðildir, zaten biliyoruzdur onu"
diyor.California'daki Fuller Teoloji
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Okulu'ndan Justin Barrett'a göre
"Dinden kurtulmak için insanoðlunda
köklü deðiþikliklerin olmasý gerekiyor."
Dünyada Tanrý'ya inanmadýðýný
söylediði halde batýl eðilimleri olan,
örneðin hayaletlere, astrolojiye,
telepatiye ya da reenkarnasyona inanan
birçok insan var. Ayrýca hayatýmýzdaki
deðerlere rehberlik eden spor takýmlarý,
yoga, meslek kuruluþlarý, Tabiat Ana
gibi dini inançlara yakýn yorumlanabilecek inançlar söz konusu. Örneðin
Amerika'da büyücülük, Ýngiltere'de ise
paganizm týrmanýþa geçmiþtir.
Antropolog Ryan Hornbeck, World of
Warcraft (WoW) internet oyununun
Çin'deki takipçileri arasýnda manevi bir
önem kazandýðýný, belli ahlâki kurallarýn geliþtirildiðini belirtiyor. "Öyle
görünüyor ki WoW modern toplum
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yaþamýnýn sunmadýðý belli ahlâki özellikleri yaratma olanaðý sunuyor" diyor
Barrett. "Ýnsanlarda sanki dini inançlar
için biliþsel bir alan var ve bu alan
dinle doldurulmuyorsa þaþýrtýcý biçimler alabiliyor."
Ýþbirliði Faktörü
Din ayrýca grup uyumu ve iþbirliðini
teþvik ediyor. Bizi her an gözetleyen
her þeye kadir Tanrý tehdidi antik
toplumlarda düzenin saðlanmasýna
yardým etmiþ olmalý. Atkinson bunun
"doðaüstü cezalandýrma hipotezi"
olduðunu söylüyor. "Herkes bu cezalandýrmanýn gerçek olduðuna inanýrsa
gruplar açýsýndan iþlevli hale geliyor."
Yine burada da insanlar arasýnda
güvensizlik ve acý çekme durumu, katý
ahlâki kurallarla dinleri teþvik etmede
rol oynuyor olabilir. Dünyadaki 600'e
yakýn geleneksel toplumun inanç sistemini inceleyen bir araþtýrmada,
Wellington Üniversitesi'nden Joseph
Bulbulia ve ekibi, sert iklim koþullarýna
ve doðal âfetlere açýk bölgelerde ahlâk
dersi veren tanrýlarýn ortaya çýkma ihtimalinin daha yüksek olduðu sonucuna
vardý. Din bu baðlamda kamu düzeni
açýsýndan önem taþýyan bir olgu olarak
geliþti.
"Bu kadar hýzlý geliþen, farklý kültürlerde bu kadar yer edinen bir olgunun
toplumda iþbirliðini saðlama iþlevi
gördüðü yönündeki açýklama akla
yatkýn geliyor" diyor Bulbulia.

Bir de iþin matematiksel yaný var
tabii. Bütün toplumlarda, dini inançlarý
olan insanlar daha fazla sayýda çocuk
sahibi olma eðilimi taþýyor. Böyle bir
aileye doðmuþ çocuklarýn da yetiþkinlikte ayný eðilimleri göstermesi
doðaldýr. Yani tümüyle dinden arýnmýþ
bir toplum olasý görünmüyor.
Kalýcý Ýnançlar
Tüm bu psikolojik, nörolojik, tarihsel, kültürel ve lojistik nedenlerden
dolayý uzmanlar dinin ortadan kalkmayacaðý tahmininde bulunuyor. Ýster
korku, ister sevgi kaynaklý olsun, din
kendi devamýný saðlamada oldukça
baþarýlý görünüyor.
Hristiyan, Müslüman, Hindu ya da
baþka tanrýlarý bir tarafa býraksak bile
batýl inançlar ve ruhiyatçýlýk varolmaya
devam edecektir. Daha yerleþik dinler
ise bir iki doðal âfet sonrasýnda
yeniden canlanmaya hazýr görünüyor.
"En iyi laik devletler bile sizi her þeyden koruyamaz" diyor McCauley.
Herhangi bir ekolojik kriz, nükleer
savaþ ya da göktaþý tehlikesi karþýsýnda
tanrýlar ortaya çýkacaktýr.
"Ýnsanlar acý karþýsýnda teselliye
ihtiyaç duyuyor, çoðu insan ayrýca
ölümden sonra da yaþamýn devam
ettiðine, görünmez bir varlýk tarafýndan
sevildiklerine inanmak istiyor" diyor
Zuckerman. "Her zaman inanan insanlar olacaktýr; bunlar çoðunlukta olmaya
devam ederse de þaþýrmam."
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Sevginin Birçok Farklý Yüzü Vardýr

Kendimizi Aþmak
Çeviren: Nelda Ýnan

"Ýnsan kâinat adýný verdiðimiz bütünlüðün bir parçasýdýr, ayný zamanda mekânla
ve zamanla sýnýrlandýrýlmýþ bir durumdadýr. Kendisini, düþüncelerini ve duygularýný
sanki bu bütünlükten ayrý bir parçaymýþ gibi deneyimlemesi, onun bilinciyle ilgili bir
tür optik yanýlsamadýr. Bu yanýlsama, bizi ihtiraslarýmýzla baþ baþa kalacaðýmýz bir
benlik hapishanesine koyar, orada sevgimizi verebileceðimiz bir kaç insandan
baþkasýný da bulamayýz. Bizim esas görevimiz, bütün canlýlar ve doðayý olduklarý
gibi (kendi bütünsellikleri içinde) kucaklayacak bir þekilde sevgi çemberimizi
geniþleterek bu hapishaneden kurtulmaktýr."
Albert Einstein.
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ükselen Güneþin portakal renkli
pembemsi ýþýklarý çalýþma
odasýnýn meþe kaplý duvarlarýný
Frank'ýn þimdiye kadar hiç görmediði
bir þekilde yýkarlarken, hayatýn nabzýyla beraber atýyorlardý sanki. Parýldayan
renkler onu kucaklarken, bedeninin
odasýnýn içinde yüzen ve ýþýkla dans
eden binlerce parçaya karýþtýðýný hissetti. Ne zamandýr böylesine bir enerjiyle
dolup taþmamýþtý. Odasýnýn duvarlarý
sýnýrsýzca geniþlemiþ gibiydi. Derken,
içindeki boþluk birdenbire patlayarak
açýlý ve sihirli bir ýþýkla beraber
akmaya baladý.
Frank son aylarda güneþ doðarken
kalkmaya ve her ne kadar hýzlý koþan
zihnini tam olarak sükunete kavuþturamasa da, meditasyon yapmaya
baþlamýþtý. Okumakta olduðu kitap M.
Scott Peck'in "Az Seçilen Yol:
Sevginin, geleneksel Deðerlerin ve
Ruhsal Geliþimin Yeni Psikolojisi" idi.
Paragraflardan birisinde þunlar yazýlýydý: "Ben sevgiyi þöyle tanýmlýyorum.
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Sevgi, insanýn diðer insan kardeþlerinin
ruhsal geliþimlerine de hizmet etmek
amacýyla kendisini aymak için verdiði
karardýr."
"Sevgiyi ne kadar deðiþik bir yolla
tanýmlamýþ" diye düþündü. Hâlbuki o,
sevgiyi, hep sýcak bir dostluk, özel bir
yakýnlýk, gönüllerde yanan bir ateþ ya
da cinsel bir arzu gibi düþünmüþtü.
Sonra okumaya devam etti. Scott Peck
þunlarý söylüyordu: "Siz ve ben insan
olduðumuza göre, insanlarý sevmek,
sizi sevdiðim kadar kendimi de
sevmem anlamýna gelir. Kendimizi
diðer insanlarýn ruhsal geliþimlerine
adadýðýmýzda, aslýnda ayný anda kendi
geliþimimize de adamýþ oluruz."
Pencereden dýþarýya doðru bakarken,
okuduklarý üzerinde düþünceye dalan
Frank, kitabýn elinden yere doðru kaymasýna izin verdi.
Þimdiye kadar karýsý Debbie'yi sevdiðini sanýyordu. 12 yýldan beri evliydiler. En büyük
çocuklarý Rachel
sekiz yaþýndaydý.
Dört yaþýndaki
Joel ise, ailenin
bebeðiydi. Deb ve
Frank'ýn aylardan
beri yaptýklarý ilk
ciddi konuþma,
bir hafta önce
Deb'in boþanma
belgelerini gösterdiði zaman
olmuþtu. Hayat
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öylesine hýzla geçmiþti ki, herkes kendi
yalnýz hayatýna sürüklenmiþti.
Konuþmalarý esnasýnda Deb, Frank'a
evlilikleri birdenbire bitme noktasýna
gelmiþ olan tanýdýklarý bir çifti örnek
olarak gösterdi. Koca, bir gece,
eþyalarýný toplayýp evi terk etmiþti.
Deb, iðneleyici bir þekilde, Frank'ýn da
ayný þeyi yapmasý durumunda, bu iþin
fakýna altý hafta geçmeden önce varamayacaðýný söyledi. Ýncelen ipin koptuðu nokta Deb'in Frank'ý iþ yerindeki
Michelle'den kýskanmasý olmuþtu.
Frank öylesine inanýlýr mazeretler öne
sürüyordu ki, Deb bir türlü iþi derinliðine araþtýrmýyordu. Sonunda
Michelle'den alacaðýn en büyük
intikamýn, Frank'ý onun ellerine teslim
etmek olduðunu düþünmeye baþlamýþtý.
Frank, Scott Peck'in sevgi tanýmý
üzerinde yeniden düþününce, Deb'i ya
da çocuklarýný gerçekten hiç sevmemiþ
olduðunu anladý. Sevgi denince tek
düþündüðü þey, Michelle'e karþý duyduðu cinsel arzuydu. Ýþte o sabah gönlünde çakan ýþýk ve beliren sezgileri
sonucunda Frank, kendisini sevmediði
için diðer insanlarý da sevemediðini
anladý. Kendi ruhsal geliþimi durduðu
için, baþkalarýnýn ruhsal büyümeleri ve
geliþmeleriyle de ilgilenememiþti.
Herkesin hayran olduðu baþarý hýrsý ve
toplumsal pozisyonu aslýnda bir kaçýþtý.
Ýçindeki boþluðu, dýþarýdaki meþguliyetlerle kapatmaya çalýþmýþtý.
Bütün bunlarýn farkýna vardýðý anda,
Frank için deðiþme zamaný gelmiþ
demekti.
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Týpký liderlik gibi, sevginin de birçok
farklý yüzü ve þekli vardýr. Ama her
ikisi de kolay tanýmlarý ya da kliþe
açýklamalarý sevmezler. Pianist Arthur
Rubinstein, sevginin bir yüzünü þöyle
tanýmlýyor: "Ben hayata tutkuyla baðlý
olan bir insaným. Hayatýn içindeki
deðiþimi, hayatýn rengini ve hayatýn
akýþýný seviyorum. Yaþamak, görebilmek, yürüyebilmek, evlere, müziðe
ve tablolara sahip olmak.. Bunlarýn
hepsi birer mucize..."
Yazar Leo Buscaglia, jüri üyesi
olduðu bir yarýþmayý örnek göstererek
sevginin bir baþka yüzünü þöyle
anlatýyor: "Yarýþmanýn amacý, en
yardýmsever çocuðu seçmekti.
Birinciliði, eþini henüz kaybetmiþ olan
yaþlý bir adamýn dört yaþýndaki
komþusu kazandý. Çünkü adamýn aðlamasýný duymuþ ve hemen onun bahçesine giderek kucaðýna oturmuþtu.
Annesi daha sonra ona ne yaptýðýný
sorduðunda çocuk: "Hiç bir þey, yalnýzca onun aðlamasýna yardým ettim"
demiþti."
Etki gücü yüksek olan liderler, içinde
bulunduklarý topluluklara, çalýþtýklarý
þirketlere ve kurduklarý ekiplere büyük
bir aþkla baðlýdýrlar. Onlar kendi aile
üyelerinin, meslektaþlarýnýn ve kuruluþlarýnýn potansiyellerini tam olarak
ortaya çýkarmalarýný gönülden isterler
ve bunu da davranýþlarýyla belli ederler.
Gerçek liderler, birlikte çalýþtýklarý
insanlara karþý duyduklarý sevgiyi,
onlarýn ruhsal geliþimlerine ve ilerlemelerine katkýda bulunarak gösterir-
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ler. Böylesi bir davranýþ biçimi, diðer
insanlarýn bütün düþüncelerini kabul
edeceðimiz ya da onlarý seveceðimiz
anlamýna gelmez. Akrabalarýmýzý
seçemediðimiz, komþularýmýzý, takým
arkadaþlarýmýzý da her zaman seçemeyiz. Bunlardan bazýlarý, yemeðe bile
gidemeyeceðimiz türden kiþiler olabilirler. Ancak liderler, içinde bulunduklarý kuruluþlarýn belirledikleri
büyük hedeflere tutkuyla baðlanýrlar
ve ürettikleriyle ya da verdikleri
hizmetlerle dünyanýn daha da ileriye
gitmesine yardýmcý olduklarýný
düþünürler. Liderlerin büyümeye ve
geliþmeye karþý duyduklarý bu sevgi,
yayýlarak diðer insanlara da ulaþýr.
Ýþe Kendimizden Baþlamak
Baþkalarýný sevebilmek için, önce
kendimizi sevmeliyiz. Diðer insanlarýn
ruhsal yönden büyümelerine ve
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geliþmelerine yardýmcý olabilmek istiyorsak, önce kendimizi ruhsal yönden
geliþtirmemiz gerekir. Anlamlý bir
hayat yaþamýyorsak, diðer insanlarýn
hayatlarýnda anlam bulmalarýna yardým
edemeyiz. Daha büyük bir güce ya da
amca karþý kendimizi baðlý hissetmiyorsak, kendimizi baþkalarýyla ayný
düzlemde görmemiz ve onlarla "Bir"
olmamýz çok zordur. Yaptýðýmýz iþin
bir ruhu ve anlamý olmalýdýr. Ýçsel ve
kiþisel geliþimimiz de ruhsal yönden
yenilenme sürecimizin bir parçasýdýr.
Ýnsanlar medeniyetin baþlangýcýndan
beri kendilerini geliþtirebilmenin
peþinde koþmuþlardýr. Hattâ bile, hiç
durmadan bir þeyler yapmak ve gittikçe
daha fazlasýna sahip olmak için didinmekteyiz. Sahip olunan mülklerin
sayýsýndaki artýþ yüksek bir servet ve
ilerleyen bir ekonomi, Batý dünyasý
tarafýndan "geliþme" olarak nitelendirilmiþti. Ancak çevre konusundaki
sýkýntýlarýn ve duyarlýlýklarýn artmasý ve önem verilmesi gereken bir
takým baþka deðerlerin de ortaya
çýkmasý, maddi yönden elde edilen
geliþmenin bir sýnýrý olduðunu
bizlere göstermiþtir.
Þimdilere bize gereken, içsel ve
ruhsal yönden gösterilecek olan
geliþme ve büyümedir. Ýþte bu yeni
bir alandýr. Endüstriyel devrimi
yaþamýþ olan bireyler olarak, içsel
devrimin gelecek yýllarda bize
getireceði büyük gücün ve açacaðý
yeni kapýlarýn iþaretlerini almaya
þimdiden baþlamýþ bulunuyoruz.
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Üçlü
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
Çeviren: Necati Tarýman
10 Mayýs 2015, Charlottesville, Virginia

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Selâm faslýndan sonra gelen
kýsa ara partnerimýn çýkýþ yapmasý için
gereklidir. Celseden önce hiçbir hazýrlýk yapýlmadýðý dikkatinizi çekmiþ olabilir. Eski enerjide bazý hazýrlýklar
yapýlmasý zorunluydu. Çünkü yapýda
ve psikolojik durumda deðiþiklikler
yapýlmasý ve zihnin de buna uygun
olarak hazýrlanmasý gerekirdi. Eðer
eski enerjide partnerimin beynine belirli ölçüm âletleri baðlayabilseydiniz,
gerçekleþmekte olan hazýrlýklarý ve
ayrýca çeþitli alfa ve beta deðerlerindeki deðiþimleri fark edebilirdiniz. Ama

S

þimdi buna ihtiyaç kalmamýþtýr. Bunun
nedeni, partnerimin bir süre önce
benimle bir olma için izin vermiþ ve
bu durumun artýk süreklilik kazanmýþ
olmasýdýr. Bu sayede partnerim daha
þefkatli bir insan haline gelmiþtir ve
ayný zamanda celseden önce hazýrlýða
da gerek kalmamýþtýr. Biraz renkli bir
anlatým kullanmak gerekirse, partnerimin sürekli olarak bir ayaðýnýn içeride,
bir ayaðýnýn dýþarýda olduðunu söyleyebiliriz. Dolayýsýyla, celse zamaný
geldiðinde onun tek yapmasý gereken
geriye çekilmek olmaktadýr. Bununla
birlikte, tam da bu geriye çekilme iþin
en zor kýsmýný oluþturmaktadýr. Bunun
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hepsi insan beyni ile ilgilidir. Burada
sizin bildiðiniz þeylerle bilmediðiniz
þeylerin yanýnda geliþmekte olan ve
sizlerin daha sonra öðreneceðiniz
þeyler de vardýr.
Bu akþamki celse bilgi yüklü olacaktýr ve celsede daha önce bu þekilde
tartýþmadýðýmýz konular üzerinde
konuþacaðýz. Yeni bir kavram atacaðýz
ortaya ama olay geliþmiþ bir kavrama
giriþ olduðu için karmaþýk olmayacaktýr. Ýnsanlar, insan bilincinin dokusunu
deðiþtirecek olan yeni bir enerjiye
girmek üzeredir ve bu baðlamda bu
kavram üzerinde konuþulmasý gerekmektedir.
Yeni Genellikle Tartýþmalýdýr
Þimdiye dek hiç açýklamadýðým bazý
þeyleri izah etmek istiyorum ama sizlerin öðrendiðinizi sandýðýnýz þeylerden
dolayý bunlar tartýþmalý konular olabilecektir. Öðrendiðinizi ve açýklandýðýný sandýðýnýz bazý þeylerin
yeniden ele alýnmasý gerekebilir. Sizler
bazý þeyleri belli þekilde öðrenmiþ
olduðunuz için belli inançlara sahip
olursunuz. Herhangi bir þeyi bir kez
idrak düzeyinde kabul ettiðinizde
(inanç haline getirdiðinizde) o artýk
sizin malýnýz olmuþtur. Baþka türlü
ifade etmek gerekirse, zihninizde bir
"oluk" vardýr. Ve bu oluþtuktan sonra
siz bu "oluk" içinde düþünmeye baþlar
ve öyle devam edersiniz. Dolayýsýyla,
bunlarýn bazýlarýnýn sizi ters ayakta
yakalamasýnýn hiç de þaþýlacak bir
tarafý yoktur ama eðer tesadüf eseri
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olarak bunlarý zihninizde yeniden
düzenlerseniz, yeni bir "yazýlým"
mümkündür. Ancak, en baþtan bir
hususu belirtmek istiyorum. Sadece
bunlarý ben söylüyorum diye sizlerin
bunlarý öylece kabul etmeniz doðru
olmaz ve bunu yapmamalýsýnýz. Ben bu
baðlamda sizlerin ayýrt etme
yeteneðinizi kullanmanýzý ve aklýnýzla
meselenin olabilirliðini ve gerçekliðini
ölçmenizi istiyorum.
Birçok þeyin sizin düþündüðünüzden
farklý olmasý mümkün müdür acaba?
Enerji deðiþmiþ olabilir mi? Ruhsal
farkýndalýðýn daha fazla keþif alaný
açmýþ olmasý mümkün müdür? Eðer
"öðretilmiþ kutunun" dýþýnda
düþünebilirseniz, gördüðünüz, üzerinde
çalýþtýðýnýz ve öðrettiðiniz bazý þeylerin, biraz farklý þekilde olsa da,
doðrulandýðýný göreceksiniz. Aslýnda
ilk baþta öðrenmiþ olduðunuz þeyler
pek de deðiþmemiþ ama biraz daha
büyük hale gelmiþ ve farklý görüntü
kazanmýþtýr.
Ýnsan Aklý Karmaþýktýr
Ýnsan aklýnýn yapýsý çok karmaþýktýr
ve eðer olaylarý kompartýmanlara ayýrýp
ayrý ayrý incelerseniz, iþler daha da karmaþýk hale gelecektir. Bu alanda yýllardan beri çalýþmalar yapýlmaktadýr.
Þimdiye dek yapabildiðiniz en iyi ve
aslýnda tek þey insan beynini snapslar
aracýlýðý ile çalýþan öz bir snaps iþletim
sistemi olarak incelemiþ olmaktýr. Ýnsan
beyni sizin yaþamda kalmanýzý ve
sürdürmenizi, sezgiler almanýzý ve
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beden fonksiyonlarýnýn iþlerliðini
saðlamanýz yanýnda beden fonksiyonlarýnýzý koordine etmenizi saðlar. Baþka
bir ifadeyle, beyin yaþam gemisinin
hareketini saðlamaktadýr.
Buna ek olarak bir süre sonra daha
yakýndan incelediðinizde, beyinde sað
ve sol lob olduðunu ve bunlarýn erkek
ve kadýnlarda farklý þekilde çalýþmakta
olduklarýný, bunlarý kullanabileceðinizi,
gayret ederseniz bir þeyler baþarabileceðinizi fark ettiniz. Çalýþýp bulduðunuz her þey, beynin bir kontrol
organý olduðuna iþaret etmektedir.
Beyin bilinçle beraber insani olan
her þeyin merkezidir.
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Gerçek Beyin Senaryosu
Bu akþam size getirdiðimiz konsept
tek bir beyin olmadýðý ve bunun yerine
üç beyin olduðudur. Bu akþam birlikte
geçireceðimiz bu kýsa süre zarfýnda
olayý ve iþlerin nasýl yürüdüðünü daha
iyi anlayabilmeniz için mümkün olan
en iyi mecazî resmi çizmeye çalýþacaðým. "Bilmediðinizi bilmiyorsunuz"
sloganý ile elinizden gelenin en iyisini
yaptýnýz. Peki, bundan daha fazla ne
yapabilirdiniz? Sizin tüm bakmanýz
gereken beyindir ve bu nedenle de en
önemli unsur, hattâ tek unsur beyindir.
Þimdi gelin benzetmeyi ortaya getirelim, çünkü böylesine özel ve yeni bir
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þey için en iyi anlatým þeklinin bu
olduðunu düþünüyorum.
Mecazî Bir Yolculuk
Önünüzde bir masa ve masanýn
üstünde güçlü bir bilgisayar olduðunu
tasavvur edin. Bu odada bulunanlarýn
ve dinleyenlerin hemen hemen hepsi
bunun ne olduðunu hayal edebilecektir
zira büyük bir çoðunluðunuz böyle bir
þeyle çalýþtýnýz bundan önce. Ancak
geçmiþ dönemde yaþayan birini, diyelim ki 100 yýl önceki dönemde yaþayan
birini, birdenbire buraya getirip böyle
bir masanýn ve bilgisayarýn karþýna
geçirirseniz, o kiþinin þaþkýnlýk ve
hayret içinde kalacaðýný öngörmek falcýlýk olmayacaktýr.
Anlatacaðýmýz öyküde bu kiþiyle
iletiþim kuramýyor ama ona bilgisayarý
gösterebiliyorsunuz. Bu kiþiye yardým
edilmese de, herhangi bir açýklama
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yapýlmasa yine de, aynen çocuklarýn
yaptýðý gibi, bu kiþi de deneme ve
yanýlma yöntemiyle bu cihazýn gerçekleþtirebileceði sihirlerin bir kýsmýný
ortaya çýkaracak, ekranda yazýlanlarý
okuyabilecek, fare ile çalýþmayý
öðrenecek, cihazý az veya çok çalýþtýrabilecek ve bu meyanda Google'ý da
ortaya çýkaracaktýr. Ama tabii ki, bu
kiþinin bunun ne olduðu hakkýnda
hiçbir fikri olmayacaktýr. O andan
itibaren dünya o kiþinin parmaklarý
arasýnda ama ayný zamanda o kutunun
içindedir. Düðmelere bastýkça inanamayacaðý, hayal bile edemeyeceði
þeyler görmektedir. Kutunun bilmediði
hiçbir þey yoktur. Kutuda dünyadaki
tüm dillerin yanýnda insanýn isteyebileceði her türlü bilgi de vardýr.
Geçmiþten gelen kiþi için o kutu öylesine bir mucizedir ki, hayal gücünü bile
aþmaktadýr. Þahýs tekrar kendi zamanýna dönüp gelecekte böylesine mucizeler yaratabilen bir kutunun, tüm dilleri,
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tüm ansiklopedileri, tarih boyunca
yaþamýþ kiþiler hakkýnda ve gerçekleþmiþ olaylar hakkýnda tüm bilgileri
içinde barýndýran ve birkaç tuþa basmakla ortaya seriveren bir kutunun varlýðýndan söz etmek için sabýrsýzlanmaktadýr. Derken bu kiþi bu kutu sayesinde
dünyanýn her tarafýnda bulunan pek
çok kiþiye mesaj yazabildiðini ve
dolayýsýyla kutunun ayný zamanda bir
iletiþim aracý olduðun da keþfeder.
Bu inanýlmayacak ölçüde muhteþem
bir olaydýr ve bir müddet sonra
geçmiþten gelen kiþi kendi gözleriyle
görmüþ olduðu þeylerle ilgili saðlam
bir algý kazanmýþ olarak bu tecrübeyi
geride býrakýr. Bu zamana gelirken kullanmýþ olduðu zaman makinesine binip
yeniden kendi zamanýna dönüþ yolculuðuna baþladýðýnda 100 yýl önceki
dönemde yaþamakta olan çaðdaþlarýna
bu harika teknoloji ve her þeyi yapabilen, hattâ dünyanýn her tarafýndaki
insanlarla anlýk olarak iletiþim kurabilen bu kutuyu anlatmak için sabýrsýzlanmaktadýr. Sanki dünyanýn tüm
kütüphaneleri bir kutu içine sýðdýrýlmýþ
gibidir. Tüm dillerle beraber varolan
tüm ansiklopediler ve sormak isteyebileceðiniz tüm sorularýn cevaplarý
buradadýr. Üstelik tüm bunlar her
insanýn eriþimine açýktýr. Bu algý
aslýnda saðlam ve mantýklýdýr ama
bildiðiniz gibi yanlýþtýr da.
Gizli Baðlantý
O kiþi bu hikâye ile sonunda eve
dönecek ve anlattýklarý belki de efsane
olacaktýr. Oysa sizler durumu biliyor-
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sunuz, öyle deðil mi? Siz o "kutunun"
bir bilgisayar olduðunu, o bilgisayarýn
da internete baðlý olduðunu biliyorsunuz tabii. Ama o bunun farkýnda
deðildi ve olamazdý da. Ancak siz o
bilgisayarda bir kabloyu fiþinden
çýkarýp internet baðlantýsýný devre dýþý
býrakýrsanýz, ortada "basit" bir bilgisayar, geliþmiþ bir hesap makinesi kalýr.
Bu makinede mektup yazabilir, grafikler ve tablolar gösterebilirsiniz ama
orada kayýtlý olanlar dýþýnda sorular
sorup cevaplar alamazsýnýz. Çünkü
internet baðlantýsý kalmamýþtýr.
Geçmiþten gelen kiþinin anlayamayacaðý, göremeyeceði ve hattâ hayal bile
edemeyeceði þey tüm dünyayý sarýp
birbirine baðlayan aðdýr (www). O kiþi
bilgisayarýn altýndaki bir fiþe baðlý olan
kablo aracýlýðýyla o hesap makinesine,
o sihirli özellikleri veren aða baðlanmýþ
olduðunu göremezdi ve zaten görebilse
de bu onun algýsý açýsýndan anlamsýz
olurdu. Ona göre her þeyi o kutu yapmaktaydý ve o da hepsini görmüþtü!
Þimdi sizi yeniden beyne geri
getirmek istiyorum. Sizler yýllardýr size
göre harika ve sihirli özelliklere sahip
olan beyni inceliyorsunuz ama hâlâ
beynin bedende bulunan o çok
boyutlu internete olan baðlantýsýný
çözemediðiniz gibi göremediniz bile.
Zaten bu mümkün de deðildi.
Ýnsan Beyni
Ýnsan beyni büyük, harika ve snapslar
aracýlýðýyla çalýþan bilgisayardýr. Bunu
biraz daha geniþ olarak tanýmlamama
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izin verin. Sözü edilen snaps aracýlýðýyla çalýþma, elektromanyetik sinyallerin
beyin içinde sinirsel matriks yollardan
(yapýlandýrýlmýþ sinir yollarý ve
kümeleri) gönderilmesiyle gerçekleþen
aktif süreçtir. Snapslar ile beyinde her
bir noktaya ýþýk hýzýnda bilgi taþýyan
sinirsel yollar devreye sokulmaktadýr
ve böylece beyin üç boyutta sizin
yaþamda kalmanýzý, bedeninizin
fonksiyonlarýnýn sürdürülmesini ve
düþünce üretmenizi saðlamaktadýr.
Sizin anlayýþýnýza göre geniþlemeci
düþünme beyinle ilgilidir. Sizler beyne
baktýðýnýzda gördüðünüz þey aslýnda
bir hesap makinesidir, ama o makine
snapslar aracýlýðýyla "internete"
baðlýdýr. Siz beyne bakýyorsunuz ve bu
lob yaratýcý taraf, müzikten, sanattan ve
resimden sorumlu olan taraftýr diyorsunuz ama kablolarý, baðlantýlarý hiç
görmüyorsunuz deðil mi?
Aslýnda beynin bunlarla hiç ilgisi
yoktur. Onun iþi bunlarý kolaylaþtýr-
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maktýr yani beyin bir kolaylaþtýrýcýdýr.
Beyin kolaylaþtýrýr ama tüm bunlardan
sorumlu deðildir. Beyindeki Epifiz bezi
ve sezgisel parça yüksek benlikle
baðlantýdadýr ve geliþip büyümektedir.
Beyin böylece bir anlamda "internete"
baðlanmýþ olmaktadýr. Bu baðlantý
bazýlarýnda vardýr ve bazýlarýnda yoktur. Bunun kapýsý özgür irade ve seçimle açýlýr. Yaratýcý insanlar bu kapýyý
açmýþ ve Epifiz bezi ile internete
baðlanmýþ olanlardýr. Sizin gördüðünüz
ise sadece beyindir.
Yeniden söylemekte yarar var. Sizin
göremediðiniz, görünmez olan, beyin
içinde sizin farkýnda olmadýðýnýz örtülü
örgüt þöyle çalýþýr: Beyin Epifiz bezinden gelenlerin iþlev görmesini kolaylaþtýrýr ama bunlarý yaratmaz. Sezgiler
insan beyninden gelmez. Sezgilerin
gelmesi için beyin kolaylaþtýrýcý rolünü
oynar ve daha sonra beyin devreye girerek düþünceye dönüþmelerini saðlar.
Bunlarý ve sizin beyne giden snapslar
olarak düþündüklerinizi termografiklerde görebilirsiniz. Ama
beyin sadece baþka bir
yerden almakta olduðu
þeyleri iþleme tabi tutmaktadýr.
Eðer baðlantý kablosunu sökerseniz, geriye
kalan þey sizin nefes
almanýzý ve yaþamý
sürdürmek için gerekli
faaliyetleri yapmanýzý
saðlayan beyindir.
Yani Bengal kaplaný
saldýrdýðýnda yem olma-
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mak için kaçmanýzý saðlayan beyindir.
Size yiyecek bulmakta yardýmcý olur
ama müzik bestelemenizi veya heykel
yapmanýzý saðlayamaz. Beyin baðlantý
yokken Tanrý hakkýnda düþünmez ve
kendisini analiz etmez ama kablo
baðlantýsý varken bunlarýn hepsini
yapar.
Üç Parça Dikkate Alýnmasý Gereken Þeyler
Düþündüðünüzden
Çok Daha Fazladýr
Geçmiþten gelen kiþi bilgisayarý biraz
çalýþtýrdýðýnda internet baðlantýsýndan
haberdar olmadýðý için her þeyi o kutunun yaptýðýný sanmýþtý. Ayný þeyler
beyin için de geçerlidir. Beyin her þeyi
yapmaz. Beynin üç parçasý vardýr ve
bunlardan ikisini biliyorsunuz.
Üçüncüsünü ise bu akþam biz size
söyleyeceðiz.
Beynin ikinci parçasý snaptik ve biyolojik olan beyin üzerine yerleþtirilmiþ olan Epifizdir ve bu da sezgidir.
Epifiz yaratýcý düþünce, sezgi ve
entelektüel farkýndalýktan sorumludur.
Sezgi giderek geliþmekte ve büyümektedir. Sezgi içsellikten gelmektedir ve
insan geliþme saðladýkça sezginin
frekansý ve gücü de artmaktadýr. Ýçsellik ayrýca size Akaþik anýlarý da
(geçmiþ yaþama ait) vermeye baþlamaktadýr. Bunu Epifiz aðýnýn (epifiz
interneti) giderek hýzlanmakta olduðu
ve beyninizin de bunu iþlediði þeklinde
ifade edebilirsiniz. Sezgisel farkýndalýðýnýz artýyor da diyebilirsiniz.
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Ýnsan bilinciyle, içsellik olarak
adlandýrdýðýmýz akýllý beden arasýndaki
köprü giderek olgunlaþmakta ve
büyümektedir. Yavaþ yavaþ saf yaþamý
sürdürme modundan çýkýyorsunuz ve
pek çoklarý daha büyük gerçeðe uyanmaktadýr. Bu süreç sonunda insan,
beynin daha iyi çalýþmaya baþladýðýný
düþünmeye baþlayacaktýr ama bu doðru
deðildir. Beyin neyse odur ama Epifiz
bezinden gelen daha iyi ve geliþmiþ
sezgileri iþliyor olacaktýr. Beyin en
önemli yaþamý sürdürme organý olmaya
devam etmektedir ama sezgi giderek
daha güçlenmektedir. Yine ifade etmek
gerekirse, ruhsal internetinizin hýzý artmaktadýr.
Bu üç boyutlu enerjide siz her þeyden
sorumlu olan tek bir beyin görürsünüz
ama gerçekte üç adet vardýr. Geliþmiþ
insanýn ýþýk yaratma (farkýndalýk enerjisi) potansiyeli vardýr. Size þimdi çok
önemli ve çok yeni bir þey söyledim ve
bu nedenle buna dikkat etmeli ve
üzerinde kafa yormalýsýnýz. Ruhsallýðýn
beyaz ýþýk olduðu gibi bir algý vardýr.
Bu beyaz, parlak ýþýk her yerdedir ve
siz onu her yerde gördünüz. Örnek
olarak Musa ile yanan çalýyý gösterebiliriz. Musa bir alev görmüþtü ama bu
kendisini tüketmeyen bir alevdi. Ancak
bunu gerçek anlamda görebilseydiniz,
onun parlak, beyaz ýþýk olduðunu
anlayacaktýnýz. Bu o zamana kadar
görülenden daha yüksek bilinçti,
Musa'nýn Epifiz bezinden geçip gelen
meleksi bir enerjiydi.
Bir ölüm ötesi deneyimi yaþadýðýnýzda, ýþýða doðru gidersiniz. Burada
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aslýnda mecazî anlatýmdan fazlasý
vardýr. Orada bizim tanrýsallýk ve
üstatlýk olarak adlandýrdýðýmýz bir þey
yaratýlmaktadýr. Ne kadar geliþmiþ
olursanýz, DNA'nýzýn randýmaný da o
kadar yüksek ve ayný zamanda ýþýk da
o kadar daha beyaz ve parlak olur. Bu
mecazî bir anlatým olabilir ama tüm
mitolojik hikâyelerin arkasýnda, aslýnda
biraz deðiþtirilmiþ ve gizlenmiþ de olsa,
gerçek vardýr. Ve bu mecazi anlatým
için de ayný þeyi söyleyebiliriz. Ýnsan
olarak üçüncü parçayý anlamaya
baþladýðýnýzda, daha fazla meleksi
olursunuz sevgili varlýklar.
Üçüncü Beyin
Size daha önce insan kalbi ile ilgili
bir gizem olduðunu söylemiþtik.
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Sevgili varlýklar insan kalbi, beynin
üçüncü parçasýdýr. Bilim kalbin neden
bu kadar büyük bir manyetik alan
yarattýðýný þimdiye dek hiç anlayamadý.
Kalp tarafýndan yaratýlan manyetik
alan, tüm o güce sahip olan beyin de
dahil olmak üzere, diðer tüm organlarýn
yarattýðý manyetik alandan daha büyüktür. Kalp beyni birçok yönden gölgede
býrakmaktadýr ama biyolojik açýdan
inceleme yapýldýðýnda, kalbin beyinden
gönderilen sinyaller uyarýnca kan pompalayan bir pompadan baþka bir þey
olmadýðý görülmektedir ancak bundan
fazlasý olduðu kesindir.
Baþlarken size noktalarý birleþtirmenizi söylemiþtik ve þimdi size o fýrsatý
veriyoruz. Omurgada bir kaza sonrasý
meydana gelen bir kýrýk dolayýsýyla
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sinirlerin kesilmesi durumunda, kalbin
ve diðer birçok organýn çalýþmasýnda
herhangi bir aksama olmadýðýný
söylemiþ ve bu baðlamda noktalarý birleþtirmenizi istemiþtik. Aslýnda, teoride
kalbin çalýþmasýnýn beyinden gelen
sinyallerle gerçekleþiyor olmasý
gerekirdi. Ama sinyaller yukarýda belirtilen durumda kesilmiþ olmasýna raðmen kalp pompalamaya, karaciðerle
pankreas ve üreme fonksiyonu çalýþmaya devam etmektedir.
Merkezi kalpte olan üçüncü bir bilinç
unsuru vardýr. Kalbi mecazi olarak
sevginin sembolü þeklinde görmüþtünüz ve böyle düþünmekte de haklýydýnýz. Ýnsan bilincinde beynin ötesine geçen üç parça vardýr. Buna
yaþamý sürdürme üçlemesi diyoruz. Bu
ayný zamanda ruhsal tarihin her tarafýnda görmekte olduðunuz üç enerjide de
temsil edilmektedir. Ýlyas'ýn göðe yükselirken binmiþ olduðu arabayý çeken
üç at bununla ilgilidir. Pek çok kilisenin resmi ideolojisi olan Baba, Oðul
ve Kutsal Ruh bunu temsil etmektedir.
Bedeninizde bunlarýn Epifiz bezi
(Yaratýcý sezgisi), beyin (yaþamý
sürdürme) ve kalp (þefkat) olduðunu
söyleyebilirim. Burada bireyin bilincinin üstat olarak mükemmel çalýþmasý
açýkça görülmektedir. Artýk bunlarla
baðlantý yapmanýn zamaný geldi.
Bu gezegende yaþamýþ olan üstatlarda bu üçü mükemmel olarak çalýþýyordu. Ama eski enerjide sizde bu geçerli
deðildi. Eski enerjide sizler sadece
yaþamý sürdürme modundaydýnýz. Þu
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anda olan þey, sizlerin geliþiyor ve
bedenin içselliðinin de güçleniyor
olmasýdýr. DNA randýmaný artmaktadýr
ve bu parçalar birbirleriyle baðlantýyý
nihayet gerçekleþtiriyorlar. Sevgili varlýklar, yaþamý sürdürmeye çalýþan bir
insanla bir üstat arasýndaki fark
"sezgisel þefkattir". Þefkat kalpte
üretilir ve bunun mecazi bir anlatým
olduðunu sanmayýn çünkü deðildir. Bu
kalp, beynin bir parçasýdýr.
Bu üçleme içinde meydana gelen ve
sizin anlamanýz gereken þeyler var.
Hiçbir spektrumda yer almayan ve
dolayýsýyla görünmez olmasý nedeniyle
henüz keþfedilememiþ olan þeylerin
varlýðýný anlayabilmek için noktalarý
birleþtirmeye ve bunun için de bilimi
kullanmaya baþlamanýz gerekmektedir.
Bunlar baðlamýnda þu aþamada kör
olduðunuz gerçeði, bunlarýn olmadýðý
anlamýna gelmemektedir. Beyin tüm bu
iþlevler için kolaylaþtýrýcý rolünü
oynarken, iþleri yapmak diðer ikisine
kalmaktadýr. Her þeyi keþfetmediniz
ama çok boyutlu fizikte gerçekleþtirilen
ilerlemeler size çok yardýmcý olacaktýr.
Yeni fiziksel icatlar ortaya çýktýkça,
biyolojiyi daha fazla iþin içine sokmanýz gerekecektir. Bu iki bilimsel
alaný birbirinden ayrý tutmayýn.
Duygularýn, düþüncelerin ve insan
davranýþýnýn kuantum haritasýný
çýkardýðýnýzda bunun gerisinde yatan
gerçek hakkýnda çok daha iyi fikir
sahibi olacaksýnýz.
Bu üç parçanýn eþgüdüm içinde çalýþmasýnýn kolaylaþtýrýlmasýndan beyin
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sorumludur ama iþin büyük bölümünün
diðer iki parça tarafýndan yapýlmakta
olduðunu göz ardý etmeyin. Aynen
geçmiþten gelen kiþinin tüm o sihrin
kutudan geldiðini sandýðý gibi, sezgi ve
þefkat her zaman doðrudan beyinden
geliyormuþ gibi görünecektir. Büyük
resimle baðlantý kurun sevgili varlýklar.
Ýnsan bilincinin üçlemesi üstatlýðýn
gerçekleþtirilmesinin baþlangýç aþamasýdýr.
Þimdilik size söyleyeceklerimiz bundan ibarettir. Bu söylediklerimiz
üzerinde düþünmeniz, bunlarý mantýk
ve ruhsallýk açýsýndan hazmetmeniz ve
bunlarýn gerçek olup olmadýðý hakkýnda bir karara varmanýz gerekmektedir.
Ýnsan beyninin daha büyük bir þey için

sadece kolaylaþtýrýcý rolü oynuyor
olmasýnýn mümkün olup olmadýðýný
sezginize sorun. Bu sizin geleneksel
biyolojik inançlarla, önceden hiç açýklayamadýðýnýz bazý ölçümler için bazý
cevaplar içerebilir. Böylece bir insanýn
belirli bazý kararlarý vermesi halinde
beynin neden daha iyi çalýþmaya ve
bedeni daha iyi kontrol etmeye
baþladýðý belki açýklanabilir. Acaba
bedensel saðlýk neden aniden deðiþebiliyor, kendisine þifa verebiliyor ve
neden insanýn caný aniden farklý yiyecekler istiyor? Ani iyileþmeye neden
olan nedir? Sevgili varlýklar, eðer
baðlantýnýz yoksa bunlarý göremezsiniz
ve bu da beynin iþi deðildir. Beyin
baðlantýyý kolaylaþtýrýr. Baðlantý ise
yaratýcý kaynak, parlak, beyaz ýþýktýr.
Bu akþam birçok mecaz kullandýk ve incelemeniz için
aslýnda baþka anlamlarý olan
þeyler söyledik. Bu bizim derin
ve önemli þeyleri öðretirken
kullandýðýmýz yöntemdir ama
sizlerin daha iyi anlayabilmenizi saðlayabilmek için bu
konular üzerinde daha çok
konuþacak ve neredeyse sonu
gelmez tartýþmalar yürüteceðiz.
Sizin bu üçleme (trilogy), üçlü
(triad), insanýn içine yerleþtirilmiþ olan bu yaratýlýþla ilgili
olarak büyük resmi görmenizin
zamaný geldi. Ben haklý nedenlerle insanlýða tutkun olan
Kryon'um.
Ve öyledir.
KRYON
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