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Sevgili Dostlar
Her iþe O’nun adýný anarak, O’nun rýzasýný dileyerek baþlamakla,
sadece kendi imkânlarý, kendi aklý ve planýyla baþlamak arasýndaki
farký hiç düþündünüz mü? Mutlaka düþünenler hattâ deneyenler
vardýr içinizde. Ya da bunu her zaman büyük bir zevkle, sonucun
getireceði memnuniyet ve doygunluk hissini önceden bilerek yapanlar
da vardýr. Elbette burada yan gelip yatarak zamaný gelince “Allah
büyüktür” diye iþe giriþip hüsrana uðrayýnca sorumluluðu kadere ve
Allah’a baðlamaktan söz etmiyoruz. Tüm imkânýmýzý ve tecrübemizi
ortaya koyarak, gerekirse son damlasýna kadar gücümüzü kullanýp
fedakârlýk gerekiyorsa onu da yaparken yine ve yine O’nun rýzasýný ve
yardýmýný yalvarýrcasýna dilemekten söz ediyoruz. Böyle bir insanýn
önü gerçekten tutulamaz. Beklemek gerekiyorsa hayýflanmadan bekler,
yürümek gerekiyorsa sýzlanmadan yürür. Vermek gerekiyorsa, zaten
onun en iyi bildiði iþi odur. Yaradan aslýnda herkesin yanýndadýr ve
hiçbir þeyi ve kimseyi yalnýz ve sahipsiz býrakmaz. Ama kendisinden
bu þekilde rýza ve yardým beklendiðinde, isteyeni çok özel bir þekilde
düze vardýrýr. Bizim dünya bilincimizle varsayamayacaðýmýz,
varlýðýndan bile haberdar olmadýðýmýz yollar, kanallar ve insanlar
umulmadýk zamanlarda ama aslýnda mükemmel zamanlamayla
devreye girerler. Bizim de o güne kadar farkýna bile varmadýðýmýz
özelliklerimiz daha çok belirginleþir. Kimsenin el uzatýp dokunamayacaðý bir þekilde korunuruz.
Buna güzel bir örnek olarak bu sayýmýzdaki Hz. Davud’un öyküsünü
verebiliriz. Eðer bu gözle okursanýz, oradan kendinize göre çok
sonuçlar çýkarabilirsiniz, gerçek anlamda korkusuzluk, cesaret nedir,
onda bulabilirsiniz. Hep hayýrda olmak, hep hayrý takip etmek, hep
hayrý dilemek ve O’na sýðýnmaktýr iyilerin ve doðrularýn yolu ve
elbette vermek...
“En büyük tehlike saydýðýnýz kötülüðe, çok küçük bir hayýr yeter;
en büyük düþmana, vaktinde bir taþýn yettiði gibi.”
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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"Sizin için
her þeyinize saygý ve
sevgi gerektir önce.
Çünkü disiplin
ve itaat saygýdan ve
sevgiden doðar."
"Her yer bir insanýn,
her insan
bir yerin malýdýr.
Ýnsanlar
yerlerinizi ve
deðerinizi biliniz."

Dr. Refet Kayserilioðlu

Kendimize Saygý
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oplumlarda
eskiden beri
daima büyüklere
saygýdan
bahsedilmiþtir. Büyüklere
saygý, küçüklere sevgi
olur. Küçüklerin büyüklere sevgi duyuyorum
demesi ayýptýr, saygý
duyuyorum demesi
gereklidir. Büyüklerin ise
küçüklere saygý duymasý
söz konusu olamaz. Yani
saygý öyle kabul
edilmiþtir ki, ancak
büyüklere gösterilen bir
hürmet ve itaat gösterisidir. Büyüklere saygý
nasýl gösterilir? Onlarýn
yanýnda edepli oturmakla, onlarýn yanýnda içki,
sigara vs. gibi þeyleri
içmemekle, fazla gevezelik etmemekle, sadece
soru sorulunca evet, hayýr demekle, büyüklerin
yanlýþýný, hatasýný ortaya
koyacak konuþma ve
davranýþlardan sakýnmakla ancak onlara duyulan
saygý gösterilebilir.
Bunlar yapýlmýyorsa o
küçüðün saygýsýzlýðýna
hükmedilebilir.
Bu saygý anlayýþý
günümüzde çok
deðiþmiþtir. Bugün
büyüklerinin yanýnda içki
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ve sigara içmek bir çok
çevrelerde yemek yemek
kadar olaðan görülmeye
baþlanmýþtýr. Büyüklerin
yanýnda edepli oturmak,
onlarýn yanýnda çok
konuþmak, büyüklerin
hatalý, yanlýþ fikirlerini
belirtmemek gibi hususlara ise pek uyulmamaktadýr. Bu durum büyüklere göre, büyük ahlâkî
çöküntünün apaçýk
ispatýdýr. Küçüklere göre
ise düþünce ve davranýþ
serbestliðinin bir ifadesidir. Aslýnda iki tarafýn
görüþünde de yanlýþlar
vardýr. Acaba doðrusu
nedir?
Saygýyý þekilde býrakmak deðil, öze indirmek
en doðru yol olacaktýr.
Büyüðü izin veriyorsa
onun yanýnda içki ve
sigarasýný içebilmelidir.
Fikirlerini incelikle,
nezaketle, arkadaþlarýyla
konuþtuðu gibi laubâli
deðil, gönül kýrmadan
söylemelidir. Büyükler
de küçüklerle karþýlýklý
deðer vererek fikir alýþ
veriþinde bulunurlarsa
onlarý tecrübelerinden
faydalandýrmýþ olurlar.
Yalnýz nasihat vermek
tarzýnda deðil, onu da

dinleyerek, doðrusunu
delilleriyle ortaya
koyarak konuþmalýdýrlar.
Küçükler büyüklerinin
her yönden üstünlüðünü,
kuvvetini, gücünü ve
deðerini bilirse saygýlarý
göstermelik deðil, gerçek
olur.
Deðerli, kültürlü ve
mevki sahibi bir zat,
oðlunu bana getirmiþti.
Oðlunun âsiliðinden,
kendisine karþý saygýsýzlýðýndan, annesini ve
hattâ kendisini dövmeye
kalktýðýndan þikâyet
ediyordu.
Anlattýklarýndan çocukta
bir akýl hastalýðý olduðuna hükmetmek
mümkündü. Delikanlýyý
görmek istedim. Yirmi
yaþ civarýnda türlü kompleks ve korkularý olan,
ama akýl bakýmýndan
normal bir delikanlý idi.
Derslerini iyi çalýþamýyor, okulunda baþarýlý
olamýyordu. Arkadaþlarý
arasýnda pek itibarý
yoktu. Kýzlar üzerinde
herhangi bir süksesi
olmamýþtý. Onun için
kýzlardan ve
arkadaþlarýndan kaçýyordu. Bu durumuna
üzülüyor ve suçlu olarak
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da anne ve babasýný
görüyordu. Beni bu hale
siz getirdiniz diyordu.
Onlara kýzmasý, dövmeye
kalkmasý bu yüzdendi.
Delikanlýyý iyice tetkik
ettim, onun esas derdi,
kendine saygýsýný ve
güvenini yitirmesi idi.
Bunda anne ve babasýnýn
yanlýþ tutumlarýnýn tesiri
elbette olmuþtu. Ama
kendi yanlýþlarýnýn da
rolü vardý. Anne oðluna
aþýrý bir hayranlýk içinde,
onun iyi ve kötü bütün
davranýþlarýna alkýþ tutmuþ, hep övmüþ, onun
her istediðini, doðru yanlýþ demeden yapmaya
çalýþmýþtý. Bu tutumu
dolayýsýyla kocasýyla
arasýnda kavga
eksilmemiþti. Baba da
tersine çocuðun her
hareketini tenkit etmiþ,
onun hep hatalarýný görmüþ, iyi ve baþarýlý hallerini hiç görmemiþ, dile
getirmemiþ, övmemiþti.
Bir yandan aþýrý ve
dayanaksýz bir övgü, bir
yandan da aþýrý ve
dayanaksýz bir yergi
çocukta deðer ölçülerinin
doðru olarak yerleþmesine imkân vermemiþti.

Kendi hatalarý ise hiç
bir gayret göstermemesi,
derslerini çalýþýp bilgisini
arttýrmamasý, her þeyini
baþkalarýndan ve
çevresinden beklemesi
idi. Okul arkadaþlarýný
sevememiþ ve için için
kendini onlardan çok
üstün görmüþtü.

cek olan baba ve annedir;
evin idaresi onlarýn
elindedir. Eðer çocuða,
büyüklere saygý ve sevgi
küçükten aþýlanmýþsa
çocuk bu emre uymayý
saygý ve sevgiyle yapar.
En güzel ve semereli
olaný ve mutlu edeni de
bu tarz saygýlý uymadýr.

Saygýnýn ne olduðunu
þimdi daha rahatlýkla
söyleyebiliriz. Saygý,
deðer verme, bir kimseye
deðerini bildiðimizi
göstermektir.

Çocuklarýn gönlünde
küçükten saygý ve
sevgiyi uyandýrmak çok
önemlidir. Çünkü
sevilmek ve sayýlmak
aslýnda almaktýr ve kolay
olandýr. Sevmek ve saymak ise vermektir, zor
olandýr. Sevmek ve saymakta gönlü, düþünceyi
ve ruhu çalýþtýrmak
vardýr, aktif bir iþtir.
Sevilmek ve sayýlmak ise
gönlün ve ruhun gýda
almasý, beslenmesidir.
Gerekli, ama öncekinden
daha kolaydýr. Ýþte evlatlar ve atalar arasýnda
sevgi ve saygý alýþ veriþi
küçükten kurulursa
karþýlýklý, ruhsal gýda
alma, geliþme ve netice
olarak mutluluk en güzel
þekilde gerçekleþiyor
demektir. Çocuklara
saygýyý öðretmenin yolu
ise, onlara deðer vermek,
üstünlüklerini ve eksik-

Bu gösterme ya sözle,
ya da davranýþla olur.
Her iki þekilde yerinde
ve içtenlikle uygulanýrsa
faydalý olur.
Karþýmýzdakinin saygý ve
sevgisini kazanmamýza
da yarar. Ýþte bu tarife
göre saygý yalnýz büyüklere deðil, küçüklere de
gösterilmelidir.
Büyüklerin emir ve
direktiflerine uymak,
onlarýn otoritesini ve
idareciliðini kabul etmek
topluluklarýn topluluk
olabilmesinin zorunluluðudur. Saygý olsa da,
olmasa da topluluðun
selâmeti için emirlere
uyulur. Ailede emir vere-
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liklerini tarafsýzlýkla
belirtmektir. Eksikliklerini giderebilecek güçte
olduklarýný ve bunun yollarýný sabýrla söylemek,
göstermek bizi neticeye
götürür. Uluorta kötülemek, tenkit etmek, onlarýn kendilerine güvenlerini, kendileri ve çevreleriyle mücadelelerini yýkmak, olur ve bizi neticeden uzaklaþtýrýr.
KENDÝMÝZE
SAYGIYI SAÐLAYAN
TEMEL ESASLAR
Yanlýþ veya doðru terbiye alarak büyümüþüz.
Ýçimizde kendimize saygý
ya vardýr, ya azdýr veya
yoktur. Yoku varetmek,
azý arttýrmak, varý devam
ettirmek ve geliþtirmek
için ne yapmalýdýr? Bu
soruya vereceðimiz
cevaplar, hangi yaþta
olursa olsun, her fert için
çok önemlidir. Çünkü
kendine saygýsý olmayan,
kendi deðerlerini
görmeyen, kabul
etmeyen, aksine kendini
deðersiz, yeteneksiz ve
hiçbir iþe yaramaz olarak
gören bir kimsenin, ilerlemesi ve bir iþ baþarmasý mümkün deðildir.
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Bir haným hastam
vardý. 25 yaþ civarýnda
idi, iyi bir tahsili vardý.
Evlenememiþti. Mutlu
deðildi. Ýnsanlara kýzýyordu. Kendisi de deðersizdi, çirkindi. Ona iyiler
ve deðerli olanlar gelir
mi idi hiç?!. Nerede
deðersiz, adi insan varsa
ona geliyordu. Bu
hanýmýn deðer ölçüleri
yanlýþtý. Önce elindeki
teraziyi ayarlamak
gerekiyordu. Sonra kendisine haksýzca iftira
ediyordu. Akýllý idi,
gençti, güzeldi. Þanssýz
deðildi, okumak imkânýna kavuþmuþtu, bilgi ve
görgüsünü arttýrmýþtý.
Ýstanbul'da dünyaya
gelmiþ, büyük þehrin
olanaklarýndan kolayca
faydalanmýþtý. Pekâlâ bir
köyde dünyaya gelebilirdi. Okumayý istese,
babasý da dilese bile,
köylerinde okul yoksa
okuyamazdý, cahil
kalýrdý. Hiçbir þeyi
bilmemek mutluluk
getirmez ki kimseye.
Ýlkokul olsa ortayý veya
liseyi okuyamazdý. Ýþte
bütün bu imkânlara
kavuþmuþtu. Öyleyse
kendisini ve þansýný
kötüleyecek yerde,

Allah'a þükretmesi
gerekirdi. Onun yanlýþ
düþüncelerini, kendisi ve
çevresi hakkýndaki iftiralarýný düzelttikçe ruhi
bunalýmlarýndan, o
bunalýmlarýn yarattýðý
organik hastalýklarýndan
süratle uzaklaþtý. Herkes
bana gelemeyeceðine,
ben de herkesle tek tek
uðraþamayacaðýma göre,
uyguladýðým esaslarý
burada herkese
bildirmem en hayýrlý ve
doðru davranýþ olacaktýr.
Kendimize saygýyý
kuracak veya arttýracak
iki temel etken vardýr.
Birisi kendi düþünce ve
davranýþlarýmýz. Diðeri
de çevremizin bizim
hakkýmýzdaki düþünce ve
davranýþlardýr. Kendimiz
hakkýndaki kendi düþünce ve davranýþlarýmýzý
deðiþtirmek kendi elimizdedir. Ama, sanýldýðý
kadar kolay deðildir.
Baþkalarýnýn bizim hakkýmýzdaki düþüncelerini
deðiþtirmek ise kýsmen
bizim elimizdedir. Ama
sanýldýðý kadar da zor deðildir. Önemli olan bunlarýn yolunu, usûlünü bilmek, o metotlarý sabýrla,
titizlikte uygulamaktýr.
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Her tabiat olayý gibi bir
insanýn geliþmesi ve
deðiþmesi de bazý kanunlara ve bazý esaslara
baðlýdýr. Çevremizi
deðiþtirmemizin de yine
ayrý esaslarý ve þartlarý
vardýr. Tecrübeli ve
olgun kiþiler geçirdikleri
birçok acý tecrübeler
bahasýna bu kanunlarý ve
esaslarý kýsmen veya
tamamen öðrenebilirler.
Akýllý kiþiler ise
baþkalarýnýn tecrübelerinden faydalanmayý
bilirler. Bunun yolu
tecrübelilerin anlattýklarýný veya yazdýklarýný
can kulaðýyla dinlemek
ve okumaktýr. Öðrendik-

leri üzerinde derinlemesine düþünerek, onlarý
kendi bilgileriyle
karþýlaþtýrarak yeni
hükümler çýkartmaktýr.
Böylece onlarý hem benimsemek, hem öz bilgimiz haline getirmek,
hem de kolayca uygulayacak bir ruh oluþumuna
ulaþmak mümkün olur.
KENDÝ
DÜÞÜNCELERÝMÝZÝ
VE ÇEVREMÝZÝ
DEÐIÞTÝRMEK
Kendimize saygý duymamýz, kendimizi deðerli, saygýya deðer
görmemiz demektir.

Böyle bir kimse kendine
güveniyor, bir çok iþi
yapabileceðine inanýyor
demektir. O insan karar
verip o kararýnda ýsrarla
durursa mutlaka dilediði
hedefe ulaþýr. Bunun için
þunlarý yapmasý gereklidir.
1. Önce kendinizin normal bir insan olup
olmadýðýna bakmalýsýnýz.
Düzenli bir þekilde
çalýþýnca ilk okulu bitirebilen bir kimse iseniz
normalsiniz, geri zekâlý
deðilsiniz. Þu benim
yazdýklarýmý rahatça
anlayabiliyorsanýz biliniz
ki siz normal zekâlý bir
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insansýnýz. Öyleyse ilk iþ
kendinizi kötülemekten,
kendinize iftira etmekten
vazgeçeceksiniz. Aksine
kendinizi övecek, yüceltecek, kendi meziyetlerinizi tekrar tekrar yüksek sesle kendinize
söyleyeceksiniz.
Söylediklerinizi
kulaðýnýzýn duymasýnda
ayrý bir telkin gücü
vardýr. Kendinizi
kötülerken, yererken
kendinize menfi telkin
yaparsýnýz. Kendinizi
överken de müspet telkin
yaparsýnýz. Buna "Auto suggestion" kendi
kendine telkin denir.
Menfi telkinin yýkýcý ve
geriletici, müspet telkinin
ise yapýcý, geliþtirici ve
yüceltici bir etkisi vardýr.
2. Kendinizi seveceksiniz. Sevgilinize
nasýl önem veriyorsanýz,
kendinize de öyle önem
vereceksiniz. Kendini
gerçekten seven kiþi,
egoist ve kendini beðenmiþ olmaz. Aksine kendini için için beðenmeyenler, baþkalarýný hor görerek, her iyi þeyi kendilerine saklayarak, deðer
kazanacaklarýný sanýrlar.
Kendini doðru olarak
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seven, insanlar arasýnda
ve bu dünyada kendisinin
de bir yeri olduðunu
bilir.
3. Temizliðinize, giyiminize, her þeyinizin
düzenli oluþuna önem
veriniz. Erkekseniz
týraþýnýzý gününde
olmanýz, saçlarýnýzý güzel
taramanýz, kadýnsanýz,
yüz ve vücut tuvaletine
önem vermeniz gereklidir. Sýk yýkanarak,
güzel kokular sürünerek,
temiz, biçimli ve günün
þartlarýna uygun
giyinerek kendinize
saygýnýzý arttýrmanýz
gerekir. Bunun için
pahalý giyinmek deðil,
temiz, güzel ve kendine
yakýþaný giyinmek önemlidir. Bu maddede saydýklarýmýz ayný zamanda
insanýn dýþa dönük,
baþkalarýna hitap eden
yönüdür. Baþkalarýnýn
takdirkâr söz ve bakýþlarý
da bizim kendimize
saygýmýzý artýrýr.
4. Çalýþmamýz, yaptýðýmýz plan ve programlarý uygulamamýz ve
baþarýlara ulaþmamýz
kendimize saygýmýzý
artýran en önemli etken-

lerden biridir. Öðrenci
iseniz çalýþýlmamýþ ve
baþarýya ulaþýlmamýþ
dersler, iþ adamý iseniz
düzenli bir çalýþmaya
girememek ve baþarýlamamýþ bir yýðýn iþ sizi
üzecektir. Kendinize
saygýnýzý azaltacaktýr.
Ýnsan herkesi aldatabilir,
kendisini bir an için
avutabilir, ama devamlý
aldatamaz asla. Sabýr ve
sebat ederek yýlmadan
ve baþarýya inanarak
çalýþan normal bir kimsenin baþaramayacaðý iþ
yoktur.
5. Bilginizi arttýrmanýz,
gönlünüzde insana olan
sevginizi arttýrmanýz,
onlara faydalý olmanýz,
faydalý bir doðruluk ve
iyilik içinde olmanýz da
kendinize saygýnýzý arttýrýr. Çünkü bunlarý
yapan, toplum içinde yeri
olan ve sevilen bir kiþi
olur. Bilgili olan bilgisiyle daima çevresine
faydalý olur. Bilgi ve
sevgi insaný ruhsal yönden de hýzla yücelten ve
mutlu eden iki önemli
etkendir.
6. Geriye deðil, ileriye
dönük olmanýz, yenilik-
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lerden ürkmemeniz,
eskiye ve katý kalýplara
baðlý kalmamanýz sizin
kendinize saygýnýzý
devam ettirir.
7. Doðru bir
inancýnýzýn ve doðru bilgilere dayanan bir fikir
sisteminizin olmasý
gereklidir. Buradaki
inanç yalnýz Allah'ýn varlýðýna ve birliðine deðil,
ayný zamanda insanýn
sonsuz bir yücelme ve
ilerleme olanaðýna sahip
bulunduðuna, beþ
basamaðý hayatýmýzda
uygulamak gerektiðine
de inanmaktýr. Ýnancýmýz
bilgiye dayanýrsa ve yeni
bilgilerle her zaman
geliþmeye açýk, uyanýk
bir inancýmýz olursa,
kendimize saygýmýz
öylesine hiçbir þeyden
yýkýlmaz olur. Aslýnda
kiþinin kendisi, çevresi,
sonsuza uzanan hayat
yolu ve Yaradan hakkýnda doðru bilgileri olmasý
ve o bilgilere yürekten
inanmasý onun kendisine
saygýsýnýn en önemli
temelidir.
Belli bir fikri, saðlam
bir inancý olmayan,
rüzgârýn savurmasýyla
saða sola uçuþan yaprak-

lar gibi, her gün fikir ve
kanaat deðiþtiren insanlarýn kendilerine güvenleri ve saygýlarý olamaz.
Çevreleri de zaten
öylelerine hiç önem vermez. Bir insanýn kiþilik
sahibi olmasý demek,
doðru ve belli fikirlerinin, kanaatlerinin ve
inançlarýnýn olmasý
demektir. Bugün "ak"
dediðine, yarýn "kara"
diyen, doðru dediðine
kendisi uymayan yanlýþ
dediðini önce kendisi
yapan bir kiþi, önce
kendi gözünde
saygýdeðer olamaz.
Sonra elbette
baþkalarýnýn gözünde de
saygý kazanamaz.
Fikirler deðiþmez,
kanaatler geliþmez mi?
Elbet geliþir ve deðiþir.
Zaten hayat tekâmül
demektir. Tekâmül de
devamlý ileriye ve yüceye doðru bir deðiþmedir.
Elbette "30 sene önce
neredeysem ve ne
demiþsem, bugün de ayni
þeyi söylüyorum, ve ayni
yerdeyim" demek bir
marifet deðildir. Asla
övünülecek bir þey
deðildir. Bu, "Ben hiç
ilerlemedim, 30 sene
önce neredeysem, bugün

de ayný seviyedeyim"
demektir, bir bakýma.
Onun için inancýmýzýn
uyanýk bir inanç olmasýndan, geliþmeye açýk bir
inanç olmasýndan bahsettim. Deðiþme ilerileme
ve yükselme yönünde
olursa, saðlam ve denenmiþ, doðru bilgilere
dayanýrsa çok faydalýdýr.
Ve kiþinin kendisine ve
çevresinin ona saygýsýný
artýran en baþ faktör olur;
Hiç kimse ona geri kafalý
diyemez, hiç bir zaman.
8. Kendimize duyduðumuz saygýyý çevremizin
devamlý desteklemesi
gereklidir. Yani çevremizin de bize devamlý
saygý göstermesi icap
eder. Bunun için, yukarýda söylediklerimize
ilaveten, siz de hiç kimseyi küçük ve hor görmeden herkese deðer vermeli ve saygý göstermelisiniz. Aslýnda, her
insanda bir deðer vardýr.
Ýnsanlara sevgi gözüyle
bakýlýnca bu deðeri
keþfetmekte gecikmeyeceksiniz. Ne kadar çok
kiþiye deðer verir, saygý
ve sevgi gösterirseniz, o
kadar çok kiþi tarafýndan
saygý göreceksiniz
demektir.
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“Kral Ýsteriz, Kral!..”
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

S

on yazýmda detaylarýyla anlatmýþtým: Ýsrailoðullarýnýn vaat edilmiþ ülkeye, Kenan diyarýna yani
Filistin'e gelip yerleþmeleri öyle basit bir
tarihî olay asla deðildir. Ýlâhi âlem bir ýrký,
bir milleti bin yýldan fazla süre boyunca
sürekli kolladý, uyardý, azarladý, tehdit etti.
Peþ peþe gönderdiði peygamberlerle, açýk
gönüllü kiþilere gönderdiði mesajlarla,
vahiylerle onlarýn tamamen yýkýlmadan
ayakta kalmasýný saðladý. Ve böylece de
ilâhi sözlerin, kutsal metinlerin, peygamberlik örneklerinin insanlýðýn belleðinde
silinmeden yer edip, kökleþmesini saðladý.
Amaç da buydu zaten.
Musa, Harun, Yeþu ve 12 hâkimle sürekli yol gösterilen, uyarýlan, mucizelerle
desteklenen böylece de Filistin'de kökleþmelerine özen gösterilen Ýsrailoðullarý,
aradan geçen bu 250 - 300 yýllýk süre sonrasýnda þimdi çok zor durumda idiler.
Bütün önemli savaþlarýnda yanlarýnda
taþýdýklarý
onlarý
yüreklendiren,
cesaretlendiren, güçlerine güç katan
içinde kutsal emenetlerin olduðu ahit

sandýðý, yýllardýr düþmanlarýnýn ellerindeydi. Ve ne olduðundan, akýbetinden
de habersizdiler. Sadece o da deðil.
Birçoðunun karýsý, çocuklarý da esir edilip
ellerinden alýnýp götürülmüþ, kendileri de
haraca baðlanmýþtý. Bütün bunlarý gerçekleþtiren azýlý komþularý Filistî'ler, böyle
giderse öyle görünüyordu ki, hepsini de
tutsak edip, köklerini kazýyacaktý...
Bu en zor durumlarýnda ilâhi âlemin
hangi yöntemlerle onlarýn ayakta kalmasýný ve hattâ sýnýrlarýný daha da geniþletmelerine imkân saðladýðýný anlatmadan
önce, Filistî'ler hakkýnda yeni elde edilen
tarihi bulgular ýþýðýnda neler bildiðimizi
özetlemek isterim. Çünkü yerleþtikleri
topraklarda sürekli didiþtikleri en çok
onlar olmuþ ve olacaktý.
KORKUNÇ BÝR
ÝNSAN KASIRGASI
Hayrullah Örs "Musa ve Yahudilik"
kitabýnda Filistî'lerin Kenan ülkesine nasýl
yerleþtiðini þu satýrlarla anlatmaya baþlar:
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“Büyük kuraklýðýn sonuçlarýndan biri
olarak Ýsrailoðullarýnýn karþýsýna zorlu
bir düþman çýkmýþtýr: Filistîler. Bunlar
Ýllyrler göçünün buralar kadar eriþen bir
kolu idi.
“Ýsrailoðullarýnýn hayatýnda en büyük
rolü oynayan ve Kenan ülkesine "Filistin"
adýnýn verilmesine sebep olan Filistî'lerin
kimler olduðu yakýn zamana kadar bilinmemekteydi. Bilginlerin uzun araþtýrmalarý ve yeni kazýlar bu muammayý
artýk çözmüþtür. Seramik parçalarý, tapýnaklarda bulunan yazýtlar, yangýn izleri
týpký bir mozaik gibi birbirine eklenerek,
Filistî'lerin Filistin'in güneyinde nasýl
ortaya çýktýklarýný, týpký bir dram kadar
acýklý ve heyecanlý bir þekilde ortaya
koymuþtur. MÖ. 12. yüzyýlda Anadolu'nun
batýsýnda varlarýný yoklarýný, yiyeceklerini öküzlerin çektiði kaðnýlara yüklemiþ,
o zamana kadar bilinmeyen bir kavmin
ortalýða dehþet saçtýðýný görüyoruz.
Kaðnýlarýn yanýnda kadýnlar ve çocuklar
yürümekte, önlerinde de yuvarlak
kalkanlar ve tunç kýlýçlarla silâhlanmýþ
savaþçý erkekler gitmektedir. Bunlarýn
geliþi tâ uzaktan, havaya kalkan bir toz
bulutuyla belli olmaktadýr. Çünkü çok
kalabalýktýrlar. Kimse bilmez nereden
geldiklerini. Bu insan sürüsü önce
Marmara kýyýsýnda görülmüþtür, sonra
güneye yönelirler. Hep deniz kýyýsýndan
giderler. Ege'in ve Akdeniz'in sularý
üzerinden de, pruvalarý yüksek, içleri
savaþçýlarla dolu gemiler, karadakilerle
ayný yöne gitmektedir...”
Sayýn Örs konuyu sayfalar boyunca
anlatýr durur. Özeti þöyle:
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Bastýklarý yerleri yakýp yýkarak yaðma
eden ve güneye doðru korkunç bir kasýrga
gibi karadan ve denizden akmaya devam
eden bu güçlü kuvvetli, iri yarý insan
sürüsü, yýktýklarý uygarlýklardan nasiplenmekten de geri kalmazlar. Hitit Ýmparatorluðunu yýkarken, o zamanlar ancak
onlarýn bildiði demir iþleme sanatýnýn ince
sýrlarýný öðrenirler ve kimseye de öðretmezler. Akýnlarý devam ederken kuzey
Suriye'ye, Fenikelilere, Kenan ülkesine
saldýrýp yaðmalarýný sürdürürler ve Mýsýr'a
doðru yaklaþýrlar. Neyse ki Firavun 3.
Ramses MÖ. 1188'deki kara ve deniz
savaþýnda onlarý yenerek ülkesini kurtarýr.
Ve kasýrganýn böylece ilerilere ulaþmasý
önlenmiþ olduðundan MÖ. 1175'de
Filistî'ler Kenan ülkesinin güneyine yerleþip orada oturmaya karar verirler.
Bu son olaylar sýrasýnda Ýsrailoðullarý da
Filistindeler ama henüz uzaklarda daðlýk
kurak yerlerde yerleþmiþ olduklarýndan
olan bitenden habersizler. Ama sonrasýnda
gündemlerinden hiç çýkmamacasýna öyle
bir haberleri olacak ki!..
YENÝ BÝR PEYGAMBER
Hâkimler döneminin sonlarýna doðru
Ýsrailoðullarý'nýn Filistî'lerle savaþlarý
baþlamýþ, hattâ demire hükmedip zýrh
kuþanarak savaþa çýkan bu iri yarý zorlu
adamlara karþý, Allah onlara Samson gibi
bir süpermen bile göndermiþti. Karýsý
Dalila'ya sýrrýný verip ölmesi ve dindaþlarýný arkasýnda çaresiz býrakmasý
gerçek bir dram idi. Ama daha da fenasý,
onlara yol göstermesi gereken din
adamlarýnýn yozlaþýp mala, zevk ve sefaya
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dalmalarýydý. Sürü baþsýz kalmýþtý. Ancak
yeni gönderilecek bir peygamber onlarý
derleyip toplayabilirdi. Ve de Samuel
peygamber tam zamanýnda imdatlarýna
yetiþti. Kuran'da adý anýlmadan yaptýklarýndan uzunca söz edilen, Tevratta ise
bir bölümün tamamen ona ayrýldýðý
Samuel peygamberin öyküsü kýsaca þöyle:
Kocasý tarafýndan çok sevilen ama kýsýr
olduðu için kumalarýnca horlanan Hanna
isimli kadýn, Allah'a yalvardý. Çocuðu
olursa onu emzirip büyütecek ve doðruca
mabede adayacak. Ýsteði gerçekleþince
ahdini tuttu, küçük Samuel'i mabed
hizmetlerini görmek üzere din büyüklerine teslim etti. Samuel onlarýn yanýnda
büyürken ahlâksýzlýklarýn buralarý da
sardýðýný görmekte gecikmemiþti ama
duadan baþka ne yapabilirdi ki?!.. Ve
ummadýðý kadar büyük bir lütufla,
peygamberlikle þereflendirildi. O'nun
elçisi olduðu her davranýþýndan, gerçekleþen, doðrulanan her sözünden, her
dileðinden öylesine anlaþýldý ki,
Ýsrailoðullarý bütünüyle onu kabul etmekte çok zorlanmadý.
Ne var ki, Ahit Sandýðý'nýn Filistî'lerin
eline geçmesi ve bu meþum haberi alýr
almaz Samuel'i yetiþtiren mabedin en
büyük din adamýnýn düþüp ölmesi,
Ýsrailoðullarý'nýn yeni peygambere kavuþma sevincini kursaklarýnda býrakmýþtý.
Yine de tek tesellileri Samuel idi. Tevratta
bu þöyle anlatýlýr:
** "Ve Samuel hayatýnýn bütün günlerince Ýsrail'e hükmetti. Yýldan yýla gidip
sýrayla Beyt-eli, Gilgalý ve Mitspa'yý
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dolaþýr ve bütün bu yerlerde Ýsrail'e
hükmederdi." (I.Samuel 7/15)
Samuel yaþlanmaktadýr. Ahit Sandýðý ve
esirler ise Filistî'lerin elinde, bu iþin sonu
nereye varacak? En iyisi baþlarýna bir
kralýn konmasý. Esas krallarý gökteki
Rab'leri ama dünyada da bir tane
olmasýnýn ne sakýncasý var. Teklifleri
Samuel'in çok aðýrýna gitti. Rab'lerine
güvenmiyorlar mý ki kral istiyorlar. Ayrýca
kralýn aðýr emirlerine itirazsýz ne derece
uyacaklar?!.. Israrlarýný artýrýnca peygamber isteksizce Rabbine danýþtý. Gelen
cevapta aslýnda istekleri kesinlikle onaylanýyor deðildi, "peki olsun" anlamýndaydý. Ayrýca Rabbi seçeceði kiþiyi de belirlemiþti. Saul isminde ne zengin ne de
seçkin kavimlerden olmayan biri.
Büyüklüðü sadece yakýþýklýlýðýnda,
boyunda, azminde, cesaretinde, gönül
gözünün açýklýðýnda idi. En uzunlarý bile
ancak omuzuna ulaþabiliyordu. Sadece bu
meziyetleri yeterli olmamýþ ki, Rabbi ona
çok büyük bir baþka lütufda daha bulundu.
Daraldýðý zamanlarda Rabbine danýþýp
vahiyle aldýðý bilgilerle yolu kolaylaþtýrýlýyordu. Halk bunu görüp ve doðruluðunu sýnayýp: "Hayret, Saul da artýk
peygamberlik yapýyor" demeye baþladýlar.
(I.Samuel 10/12)
KURAN NE DÝYOR?
Kuran'da adý anýlmadan bu olaylar þöyle
anlatýlýr:
** “Musa'dan sonra Ýsrailoðullarý'nýn
kodamanlar meclisini görmedin mi?
Kendilerine gelen bir peygambere þöyle
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demiþlerdi: "Bize bir kral gönder Allah
yolunda çarpýþalým." Peygamber dedi ki:
"Üstünüze savaþ yazýlýr da savaþmazsanýz
ne olacak?" Dediler ki: "Nasýl olur da
Allah yolunda savaþmayýz? Yurtlarýmýzdan çýkarýldýk, oðullarýmýzdan uzak
düþürüldük!" Nihayet üzerlerine savaþ
yazýldýðýnda pek azý hariç yüz çevirdiler.
Allah zalimleri çok iyi bilir. Peygamberleri onlara dedi ki: "Allah Tâlût'u
(Saul) size kral gönderdi." Þöyle konuþtular: "O bizim üzerimizde nasýl saltanat
kurabilir? Yönetimde biz ondan daha çok
hak sahibiyiz. Ona bir mal geniþliði de
verilmemiþtir." Peygamber dedi ki: "Allah
onu seçip size üst olarak gönderdi. Onu
bilgi ve beden gücü yönünden üstün kýldý."
Allah mülkünü dilediðine verir. Allah
mülkü geniþletendir, her þeyi bilendir.
“Nebileri onlara þöyle söyledi: "Onun
mülk ve saltanatýnýn belirtisi o tabutun
(Ahit Sandýðý) size gelmesidir. Onun
içinde size Rabbinizden bir huzur, Harun
hanedanýnýn, Musa hanedanýnýn býraktýðýndan bir kalýntý vardýr. Onu melekler
taþýr. Eðer iman sahipleriyseniz bunda
sizin için elbette bir ibret vardýr.” (Bakara
246-248)
AHÝT SANDIÐI
BAÞA BELÂ OLUYOR
Yukarýdaki âyetlerde Filistî'lerin el koyduðu Ahit Sandýðýnýn geri gelmesinin,
Saul'un krallýðýnýn onaylanmasýnda bir
kanýt olacaðý bildiriliyor. Bunun aynen
gerçekleþtiði Tevrat'ýn Samuel bölümünde
uzunca anlatýlýr. Filistîler bu büyük
emaneti, zaferlerinin bir niþanesi olarak
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mabedlerinde sergiliyorlar. Ama onlara
hiç uður getirmiyor. Kendi putlarý bile
durup dururken kýrýlýp dökülüyor. Böylece
nereye taþýrlarsa mutlak bir musibet oraya
da geliyor. En iyisi bunu ineklerin taþýdýðý
bir arabaya koyup salývermek diye
düþünüyorlar. Kuran'da "onu melekler
taþýr" deniyor ya... Aynýsý oluyor ve týngýr
mýngýr doðruca ait olduðu yere,
Ýsrailoðullarýna gelip orada kalýyor.
Saul, ordusuna hâkimiyeti, cesareti,
önderliði ile seçimin doðruluðunu herkese
gösteriyor ama, insani zaaflardan, þeytana
uymaktan, dünya malýna ve zevklerine
tamahtan da geri durmuyor. "Güç baþtan
çýkarýr, mutlak güç mutlaka baþtan
çýkarýr" vecizesi bir defa daha doðrulanýyor böylece.
Peygamber Samuel'in Rabbinden
getirdiði talimatlarý bile dinlemiyor.
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Gönderildiði bir savaþtan bir tek ganimet
bile alýp getirmeyeceksin emrini, güzel
mala
tamah
edip
uygulamýyor.
Zaptedilmez durumda. Samuel çaresiz.
Hattâ ona bile zarar vermesi ihtimal
dahilinde. Nitekim Rabbi, artýk Saul'ü
istemeyip onun yerine, henüz genç
yaþlarýný sürmekte olan Davud'u iþaret
ettiðinde, bu haberi Saul'den saklýyor.
Davud'un yanýna da baþka bahaneler
uydurup öyle gidebiliyor. Ancak Rabbin
emri kesin: Artýk Saul ailesinden krallýk
alýnmalý. Peygamber çekinerek de olsa
bunu Saul'e fýsýldýyor ama gücü yok ki,
gerçekleþtirmesi imkânsýz. Halka açýklandýðýnda ise, bir iç savaþ çýkmasý
kaçýnýlmaz. Samuel Saul'ü artýk bir daha
hiç görmek istemiyor. Davud'a gelince o
hiç krallýða hevesli deðil. Saul'ün komutasýnda Filistî'lerle savaþmaktan baþka
emeli yok. Ve çok geçmeden bu emeline
kavuþuyor. Hem de nasýl!..
Zaten iri kýyým insanlardan oluþan
Filistî'lerin en iri en güçlülerinden Golyat
savaþ için karþý karþýya geldikleri sýrada
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kendisiyle cenk edecek biri için çaðrýda
bulunup er meydana davet ediyor.
Yanýnda taþlarý ve sapanýyla son dakikada nefes nefese savaþ alanýna ulaþmýþ
genç Davud, koyun güderken bu sapanýyla nice vahþi hayvanlarý alt etmemiþ
miydi? Þimdi bu kafir dev adamdan mý
korkacaktý? Bu isteðini Saul'e ulaþtýrdýlar.
Kral onu vazgeçirmeye çalýþtý ama nafile.
Kralýn giydirdiði zýrh bile aðýr geldiðinden çýkardý ve Golyat'a yaklaþtý. Öyle
büyük sýklet farký vardý ki!.. Golyat onu
adam yerine bile koymadý ve kendisini
nasýl lime lime edip nasýl kurda kuþa yem
edeceðinden söz edip durdu. Davud aynen
þöyle söyledi:
** “Sen kýlýçla, mýzrakla, kargýyla üzerime geliyorsun. Fakat ben meydan
okuduðun Ýsraillilerin Allahý, Rabbinin
ismiyle senin üzerine geliyorum. Bugün
Rab seni benim elime verecek, seni vuracak ve baþýný gövdenden ayýracaðým.”
(I.Samuel 17/45-46) Golyat'a yaklaþýnca
hemen sapanýna el attý ve fýrlattýðý taþ alnýna saplanýp yüzükoyun yere düþünce de
kýlýcýyla baþýný gövdesinden ayýrdý.
SAUL
DAVUD'U
ÖLDÜRMEK
ÝSTÝYOR.
Saul'ün Davud’la ilk
karþýlaþmasýydý. Kimlerden olduðunu ancak
þimdi öðrenebilmiþti.
Onu çok sevmiþ, oðlunun elbiseleri ve silâh-
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larýyla özene bezene donatmýþtý. Ama
halkýn sevgisi çok daha coþkuluydu.
Tevrat bu coþkuyu þöyle anlatýr: (I.Samuel
18/6-7)
** “Ve Davud Filistî'yi vurup döndüðü
zaman onlar gelirken bütün Ýsrail
þehirlerinden kadýnlar, Saul'ü karþýlamak
için teflerle, sevinçle ve üç telli sazlarla
terennüm ve raks ederek çýktýlar. Ve kadýnlar oynarken terennüm edip diyorlardý:
Saul vurdu binlerini,
Davud da on binlerini”
Ýþte bu fazlaydý. Ne demekti bu?!.
Davud onun on katý ha!.. Bu sevginin
sonu nereye varýrdý? Zaten Samuel de
ondan
yüz
çevirmemiþ
miydi?
Gururundan ve saltanat endiþesinden artýk
Davud'a eðri gözlerle bakýp onu yok
etmeyi planlamaya baþlamýþtý. Hattâ bir
defasýnda Davud'u mýzraðýyla duvara çakmaya bile kalkýþtý. Sonralarý bunun
aynýsýný tekrar yaptý. Neyse ki
Davud ikisinde de atik davranýp
yana sýçrayarak ölmekten kurtuldu.
Doðrusu kendisi çok baþka bir
gönül zenginliðinde olduðundan,
kralýn bu tutumuna bir anlam
veremiyor, geçici bir öfke nöbeti
gözüyle bakýyordu.
Ancak bu "binler on binler"
þarkýsý bir milli marþ olup çýkmýþtý.Hemen her yerde söylenip
duruyor, Saul'ü kudurtuyordu. Yine
de her þeye raðmen kral sözünde
durdu. Onu kýzý ile evlendirip
damat yaptý. Çünkü Golyat'ý
öldüreni damat yapacaðý sözü ver-
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miþti. Lâkin öfkesi, hýncý yine de dinmemiþti. Kralýn büyük oðlu Davud'u çok
seviyordu. Babasýnýn kötü niyetlerinden
onu haberdar edip; daðlara tepelere nereye
kaçabilirse canýný kurtarmasýný öðütledi.
Davud da aynen bunu uyguladý.
Zaman zaman yollarý kesiþmiyor deðildi. Saul casuslarýyla Davud'un yerini
öðrendi. Farkýna varmadan, Davud ve
adamlarýnýn gizlendiði maðaraya dinlenmek için girip uykuya vardýðýnda, Davud
hissettirmeden eteðinden bir parça kumaþ
kesti ve kendinde sakladý. Daha sonra
krala elindeki parçayý göstererek iyi
niyetini, asla kralý öldürme düþüncesinde
olmadýðýný kanýtladý. Ayrýca kraldan fazla
kralcýlarýn sýrf kendi çýkarlarý için onu
krala karþý gösterdiklerini ve bunlara inanmamasýný rica etti. Saul geçici de olsa
bundan çok hoþnut kalmýþ ve onu överek:
"Sen benden daha iyisin" demek zorunda
kalmýþtý.
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Bu arada Samuel ölmüþ, Ýsrail peygambersiz kalmýþtý. Saul'ün geçici hoþnutluðu
da bitmiþti. Yine Davud'u öldürmeye
koyulduðu bir seferinde maðara olayýnýn
bir benzeri daha yaþanmýþtý. Kral ve
yakýnlarý uyurken Davud yanýbaþýndaki
mýzraðýný ve su matarasýný alýp gitmiþti.
Sonra elindeki bu kanýtlarla kralla
buluþunca, Saul þöyle konuþtu: "Ben suç
ettim dön oðlum Davud. Çünkü caným
senin gözünde deðerli olduðundan artýk
sana kötülük etmeyeceðim. Ýþte akýlsýzlýk
ettim ve pek çok yanýldým." Bunlar da
geçici nedametlerdi. Davud yine çareyi
ancak kaçmakta buluyordu.
SAUL SAMUEL'ÝN
RUHUYLA KONUÞUYOR
Peygamber öldüðünden Rab'den haber
alma imkâný tükenmiþti. Saul'ün de eskisi
gibi Rabbinden vahiy yoluyla çareler arama denemeleri baþarýsýzlýkla sonuçlanýyordu. Ama þimdi buna çok ihtiyacý vardý.
Çünkü Filistîler bütün güçlerini toplamýþ
vurucu bir darbe teþebbüsündeydiler. Ne
yapmasý gerektiði konusunda karara varamadýðýndan, ruhlarla konuþtuðu çok bilinen ünlü medyum kadýna baþvurmaktan
baþka çare bulamamýþtý. Çaðýrdýðý
Samuel'in ruhuydu. Geldi ama hýþýmla:
"Beni çaðýrarak niçin rahatsýz ediyorsun?"
dedikten sonra geçmiþte Rabbinin sözünü
dinlemediði, krallýðý Davud'a terk
etmediði konusunda onu azarladý. Son
sözleri aynen þöyle oldu:
** “Ve Rab Ýsraili de seninle beraber
Filistîlerin eline verecek. Yarýn sen ve
oðullarýn benimle beraber olacaksýnýz.”
(I. Samuel 28/19)
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Ve bu öngörü aynen gerçekleþti. Savaþta
Filistîler Saul'ün 3 oðlunu öldürdüler. Sýra
Saul'e gelmiþti. Onlarýn elinde ölmek
istemediðinden, yardýmcýsýnýn kendisini
öldürmesini emretti. Fakat o yapamadýðýndan, kýlýcýnýn üzerine abanarak
önceden söylendiði gibi Samuel'in âlemine ulaþtý.
Son olarak Bizim Celselerimiz'de adýndan söz edilmeden onunla ilgili olduðunu
kuvvetle düþündüðüm bir meseli sizinle
paylaþmak istiyorum. Evet, zamanýmýzdan 3000 yýl önceki bir yaþanmýþ olaydan
söz ediliyor. Yine de þimdi bile, özellikle
kudret sahipleri için alýnacak nice hisseler,
ibretler var bu öyküde:
"O'nun size gönderdikleri doðrudur, þaþýrtmaz. Þaþkýnlýk ya da yanlýþlýk yapmak huyu, insanýn vesvese
verene uymasý ile baþlar. Ve insan
vesvese verenin aklýnýn içinde olduðunu zaman zaman unutur, kendi
düþüncelerinin doðruluðuna inanýr
da, denemeden, gerçeðe bakmadan
yanlýþý yapar.
Hani bir zamanlar gönül gözü
açýk bir Ulu vardý ya... Zaman
zaman O'na yönelir, O'ndan direkt
alýrdý bazý þeyleri. Ama bir zaman
geldi, iþte o Ulu yanlýþý yapýverdi.
Kendine yakýn þeytaný arkadaþ
edindi de, gelenlerin, bildirilenlerin
aksini yaptý. Bir zaman öylesine hoþ
günleri oldu ve tamamen vesvese
verene uydu. Ama onun en sonunu
biz size anlatmak istemeyiz."
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Milenyum Çizgisi
Güngör Özyiðit, Psikolog

Ýnsan,
araç ve gereç
yaparak
doðayý
deðiþtirirken,
kendi
doðasý da
deðiþikliðe
uðrar.

T

arih, insanýn insan olma
olanaklarýný gerçekleþtirme
sürecidir. Ýnsan dünyayý ve
kendini tanýyarak, bilgi ile aydýnlanarak, pratik içinde piþerek, aþama
kaydederek ve kendini aþarak bugüne
gelir. Hep daha ileriye doðru akan
zamanla birlikte deðiþip dönüþerek,
sürekli bir devinimin öznesi olur.

Ýnsan uzun süre bir sürü psikolojisi
içinde uyuduðu ya da uyutulduðu
uykudan, yeni çaðýn þafaðýnda uyanýr.
Birey olduðunun bilincine erer. Hak ve
özgürlüklerinin farkýna varýr. Yýldýzýnýn
parladýðý, tarihin yüksek gerilimli
anlarýnda evrim, devrime dönüþür.
Toplum yapýsý niteliksel deðiþimlere
uðrar. Ýnsanýn toplumdan ayrýlamaya-
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caðý, ikisinin bir bütünü oluþturduðu
gerçeði, ne yazýk ki geç zamanlarda
anlaþýlýr.
Ýnsan tarihe bakarak ve tarih yaparak
geleceðini belirler. Bu anlamda tarih,
hep toplum halinde yaþayan insanlarýn
geliþim evrelerini içeren bir oluþum
sürecidir.
Tarih bilincine eriþmek, söz konusu
evreleri tanýmak olduðu kadar, insaný
ve insanlýðý daha ileriye götürme
iradesini de beraberinde getirir.
Tarihi insanlar yaptýðýna göre,
gerçekte tek bir tarihten, insanlýk tarihinden söz edilebilir. Ayrý ayrý uluslarýn
tarihi, onun bölümlerini oluþturur
ancak. Renkler her ne kadar farklý
görünseler bile, hepsi de beyaz ýþýðýn
deðiþik dalga boylarýndaki yansýmalarýdýr aslýnda. Ve her nesne, ýþýða
gösterdiði tepki ile, emdiði ve yansýttýðý ýþýða göre rengini verir ve ýþýðýn
içinde erir.
Bin'li yýllarýn ilk yarýsýnda dinin ve
derebeylik düzeninin bir baský aracý
olarak egemen olduðu Ortaçað'ýn alacakaranlýðý, baðrýnda yeni çaðýn
tohumlarýný taþýr ayný zamanda.
Ortaçað daha çok insanýn içe dönük,
bir köþeye çekilip, nefsini düzeltmesine, Tanrý ile iliþkisinin bilincine
ermesine yönelik bir çalýþma dönemidir. Milenyumun ortasýnda,
Rönesans ve reform hareketiyle, insan
baskýdan silkinir ve kendine gelir.
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Aydýnlanma ve devrimlerle birlikte,
insanoðlu kendi yazgýsýný belirleme
konusunda söz ve hak sahibi olur.
EÞÝTLÝK, KARDEÞLÝK,
ÖZGÜRLÜK
Yeniçaðýn karakteri dýþa ve içe atýlmasýdýr. Eyleme geçmesidir. Hak ve
özgürlüklerini kazanmak için mücadele
etmesidir. Ýnsanlýk adýna bazý kazanýmlar saðlanmasýna karþýn, devrimlerin
amaçladýðý özgürlük, eþitlik ve kardeþlik gibi kavramlarýn içleri tam doldurulamaz. 1789 Fransýz Burjuva devrimini
gerçekleþtirenlerin, yönetimi ele geçirince bencillikleri üstün gelir ve kýsa
sürede, söz konusu kavramlar kendi
sýnýf çýkarlarýna uygun hale getirilir.
Devrimin halk yararýna getirdiði tek
yenilik, yasalar önünde eþitliktir. Ama
bu kere yasalar önündeki eþitsizliðin
yerini, servet bölüþümündeki eþitsizlik
alýr. Ve paranýn saðladýðý güç sayesinde
zenginler, yasalar önündeki eþitliði,
kendi yararlarýna rahatça bozabilirler.
Yoksul yýðýnlar çok geçmeden þunu
anlarlar: Ekonomik eþitsizliðin somut
gerçeði yanýnda, yasalar önünde
eþitliðin saðladýðý üstünlük, biraz soyut
ve biraz da hüsnü kuruntu olarak kalýr.
Kardeþlik; halkýn mal-mülk sahibi
burjuvalarla el ele, soylulara karþý
baþlattýklarý devrimden kalma güzel bir
anýdýr sadece. Devrim baþarýya ulaþtýktan sonra nedense unutuluverir. Belki
de halkýn iþi orada biter. Burjuva devriminin getirdiði özgürlük de, eþitlik ve
kardeþlik gibi soyut ve biçimseldir.
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Yasalar çerçevesi içinde insan istediðini yapmakta özgürdür denilir. Oysa;
daha çok zenginlere özgü bir özgürlüktür bu. Zira ekonomik özgürlük
olmadan, diðer özgürlükler, kaðýt
üzerinde yazýlý deðerler olarak kalýr.
Ýþte sosyalist bir devrime tam da
burada gereksinme duyulur. Öylece
özgürlüðe ekonomik bir boyut
kazandýrýlmak istenir. Ama ne yazýk ki,
sonuçta sosyalist devrimler de uygulamada, yönetici bir azýnlýðýn, uzman bir
bürokrat kadronun diktasýna dönüþür.
Yeni çaðýn Ortaçað'dan öðrendiði
önemli bir ders de, dinin insan elinde
nasýl yozlaþýp, bir baský ve zulüm
aracýna döndüðünü görüp, lâiklik ilkesi
ile dini siyasetten arýndýrýp, bu kutsal
alaný, Yaradan'la yaratýlan arasýnda çok
özel bir iliþki olarak vicdan özgürlüðü
içinde deðerlendirmektir.
BÝREYSELLÝK SÜRECÝ
Milenyum çizgisinin belirgin bir
özelliði de birey olma bilincinin git
gide güçlenmesidir. Ýnsanýn ayrý bir
varlýk olduðunu farketmesi bir yandan
yalnýzlýk, çaresizlik duygusu doðururken, diðer yandan kiþisel çaba ile
güç kazanmasýna yol açar. Dinsel
baskýnýn kalkmasý, geleneklerin
gevþemesi, devlet gücünün bir ölçüde
dizginlenmesi, özgür düþüncenin
yaygýnlaþmasý, ekonomik alanda
"býrakýnýz yapsýn, býrakýnýz geçsin,"
ilkesinin geçerli kýlýnmasý, bireyi
kendine dayanmak, kendi gücüne
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güvenmek zorunda býrakýr. Kapitalizm
ona dilediði kadar kazanma þansý tanýr.
Zengin olmak, ün kazanmak, mal-mülk
edinmek elindedir artýk. Karýþaný görüþeni yoktur. Baþarýdan baþarýya koþmak
iþten bile deðildir. Yeter ki parasý olsun.
Onun için çok çalýþmak gerekir. Vakit
nakittir. Ýþ ve para tanrýlaþýr sanki. Ýþ
adamý, Ortaçað'daki din adamýnýn yerini alýr; o denli saygýnlýk kazanýr. Yeni
dinin her kapýyý açan anahtarý paradýr.
Bu arada özel giriþim özgürlüðü insanda bazý yeteneklerin geliþip güçlenmesini de saðlar. O sayede insan,
kendine güvenmeyi, sorum-luluklar
yüklenmeyi, kararlar verip, risklere
girmeyi ve çalýþýp çabalayarak iþ ve
hizmet ortaya koymanýn erdemini
öðrenir. Ýþ yapma becerisini edinir.
Böylece kapitalizm, bireyi yalnýzca
geleneksel baðlardan kurtarmakla
kalmaz; ayný zamanda onda aktif,
eleþtirici ve sorumlu bir benliðin
geliþmesine yol açar. Ama, diðer yandan, sermayenin emeði alabildiðine
sömürmesine de yeþil ýþýk yakar.
Saðlýklý yol, sað ve sol görüþteki
yararlý yanlarý alýp, ona Tanrýsal boyutu
da ekleyerek, bireyle toplum arasýnda
dengeli bir iliþkiyi kurabilmektir.
Ýnsanýn tarih boyunca kazandýðý
birikim, eðer isterse, bunu baþarmaya
elverir.
Ýnsan, araç ve gereç yaparak doðayý
deðiþtirirken, kendi doðasý da deðiþikliðe uðrar. Doðal insandan toplumsal
insana geçiþ, uygarlýðý da simgeler bir
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bakýma. Her kuþak, geçmiþten, atalarýndan aldýðýný, yeni deðerler ekleyerek
geleceðe çocuklarýna býrakýr. Böylece
tarihin bayrak yarýþý elden ele geçerek
bugüne ulaþýr.
TÜRKÝYE'NÝN MÝSYONU
Milenyumun baþlarýnda, kendi istekleriyle Ýslâm dinini kabul eden Türkler,
ilerleyen zamanlarda Ýslâm'ýn koruyucusu kesilirler ve Haçlý Seferleri'ne
karþý kale gibi dururlar. Selçuklular'dan
sonra Osmanlýlar da Ýslâmiyet'i üç
kýtaya yayar. Otuz kadar ýrký
bünyesinde barýndýrarak ve adaletle
yöneterek, egemenliklerini 600 yýl
sürdürmeyi baþarýrlar.
Türkiye, tarih içinde atalarýnýn yerine
getirdiði bu görevin, günümüzde doðal
adayý durumundadýr. Türkiye'nin
geçmiþten getirdiði miras olarak tarihsel bir deneyim ve birikim zenginliði
var. Bu hepimizin kolektif bilinçaltýna
iþlenmiþ, genlerimize yazýlmýþ.
Bozulmadan duran Kuran'a dayalý bir
Tasavvuf kültürüne sahibiz. Buna
baðlý olarak Ahmet Yesevi, Yunus
Emre, Hacý Bayram, Hacý Bektaþi Veli
gibi nice evrensel deðerler yetiþtirmiþiz. 300 yýldýr batýlýlaþma çabasý
sonucu, batýnýn akýlcý ve bilimsel
görüþünü belli bir ölçüde kazanmýþýz.
Yüzde yetmiþi genç ve yetenekli bir
nüfusa sahibiz.
Her konuda yetiþmiþ, eðitilmiþ bir
insan gücümüz var. Lâik ve demokratik
yönetimi sürdürebilen tek Ýslâm ülke-
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siyiz. 20. Yüzyýlda sömürgen devletlere
karþý ilk baðýmsýzlýk savaþý veren ülke
olarak, Üçüncü Dünya ülkelerinin
doðal önderiyiz. Türki devletlerle,
diðer devletler arasýnda bir barýþ
köprüsü konumundayýz. Kaynayan
kazan durumundaki Orta Doðu'da bir
denge ve istikrar unsuruyuz.
Tarihsel yürüyüþümüz Güneþi izliyor:
Doðudan batýya doðru. Orta Asya'dan
Batý Avrupa'nýn ortalarýna kadar
coðrafyamýz doðu ile batýyý birleþtiriyor. Kafa yapýmýz ve birikimimiz de,
doðunun mistik kültürü ve sezgisi ile,
batýnýn akýlcý, araþtýrýcý ve eleþtirel
düþüncesini uzlaþtýracak kapasitede.
Ayrýca Anadolu, birçok uygarlýðýn
beþiði. Çeþitli kültürlerin buluþup,
birbirini etkilediði zengin bir kültür
mozaiði. Þair Ýsmet Özel'in dediði gibi:
"Ýnsanlar hangi dünyaya kulak
kesilmiþse ötekine saðýr." Batý, aklýyla
kibirlenip kendine kapanmýþ. Doðu
içine dalmýþ, aklý dýþlamýþ. O yüzden
ne doðu batýyý, ne batý doðuyu tam
anlayabiliyor. Bu sentezi baþarabilecek,
doðunun gönlü ile batýnýn aklýný bir
edebilecek tek ülke Türkiye!
Öyleyse Türkiye deðiþen dünya
içinde "deðiþmeyen evrensel deðerlerin" öncülüðünü ve sözcülüðünü
yeniden üstlenmek durumunda.
Milenyumun Türkiye'ye ve Türklere
biçtiði tarihsel misyon bu. Ve Clinton'un da sýk sýk dile getirdiði gibi, gelecek, Türkiye'nin bu görevi yerine
getirme derecesine göre belirlenecek.
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Kendimizi Tanýmak ve
Bilmek
Nihal Gürsoy

er birey baðýmsýz ve özgün bir
kiþiliðe sahiptir. Kiþinin kendini tanýmasý öncelikle baðýmsýz ve özgün bir kiþiliði
olduðunun farkýna varmasýyla baþlar.
Bu bilinç geliþmediðinde kiþiler dýþ

H

etkenler ya da diðerleri tarafýndan
yönlendirilmeye, kullanýlmaya açýk
durumdadýrlar. Kendisini tanýyan, kiþilik özelliklerini ve kapasitesini bilen
insanlar ise hayatlarýný çok daha iyi
yönetebilirler.
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Kendini tanýmak, varoluþun amacý ve
deðeri konusunda da bilgi edinerek
aydýnlanmayý sonrasýnda inandýklarý
doðrultusunda kendisini gerçekleþtirmeyi gerektiren bir süreçtir.
Gerçek bir eðitim önce kendini tanýmakla baþlar. Eðitimin asýl amacý,
kiþinin kendini bilmesi ve kendi kendini eðitmesidir. Kendini tanýmayan
insan, tarlasýndaki topraðýn cinsini
bilmeden ekim yapan çiftçiye benzer.
Böyle bir çiftçinin saðlýklý ve verimli
bir ürün almasý mümkün müdür?
Kiþiye dýþarýdan yapýlan müdahaleler,
geliþimi ve kendisini tanýmasý açýsýndan istek yaratýyorsa anlamlýdýrlar.
Kiþinin kendi istek ve arzularý dýþýndaki yönlendirmeler geliþtirici ve yükseltici olmayýp, þartlandýrma ve ruhsuzlaþtýrmayý beraberinde getiren yanlýþ uygulamalardýr. Ýnsanýn kendini
tanýmasý, düþünce ve eylemleri yoluyla
ancak kendisi tarafýndan gerçekleþtirilebilecek anlamlý bir süreçtir.
Ünlü ozan ve düþünce insaný Yunus
Emre bir dörtlüðünde þöyle seslenmektedir insanlara:
Ýlim, ilim bilmektir
Ýlim, kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Bu nice okumaktýr.
Hepimiz dünyayý ve içinde bulunduðumuz koþullarý kendi penceremizden görürüz. Varlýðýmýz ve sahip
olduðumuz bilgiler sýnýrlýdýr. Ýnsani
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özümüzü kavramamýþ, gerçek kimliðimizin farkýna varamamýþ olmak
kendimizi tanýmak ve bilmek bakýmýndan oldukça kýsýtlayýcýdýr. Buna bilgi
eksiklikleri ve toplumsal þartlanmalar
da ilave edildiðinde insanýn iþi çok
zordur.
Ancak insanlýk var olduðundan bu
yana Yaradan'ýn yol göstermesi ve bilgilendirmesiyle insana el uzatýlmýþ,
ihtiyacý olan gerçekler bildirilmiþtir.
Bize düþen; düþünerek, akýl yürüterek,
uyarak kendimizi eðitmektir. Ýnsani
doðamýzý ancak bu þekilde düzene sokabiliriz.
Ýnsan, kendini anlamlandýrmaya
çalýþýrken varlýkla ilgili temel sorularý
da sormaya baþlar.
"Nereden geldik, nereye gidiyoruz?
Varlýðýn ve yaþamýn anlamý nedir? Beni
ben yapan özellikler nelerdir?" gibi...
Bu sorularý sormaya baþladýðýmýzda
artýk kendi bireysel dünyamýzýn dýþýna
çýkmaya, bütünün ve onun içindeki
yerimizin farkýna varmaya çalýþýyoruzdur. Ýnsanýn kendi içine yöneldiði bu
durum onun dýþ dünyayla baðlantýlarýný
da daha derin ve anlamlý bir þekilde
sorgulamasýna neden olarak kendisiyle
birlikte diðer varlýklara da yakýnlaþmasýný saðlar.
Böyle bakýnca, kendimizin ve her
þeyin ortak bir gaye uðruna tek bir
Yaratýcý tarafýndan yaratýldýðý görürüz.
O nedenle "Kendini bilen, Rabbini
bilir" denmiþtir.
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Kendini bilmek yoluyla varlýðýn
anlamýna yaklaþmýþ olan kiþi, ayný
zamanda sýnýrlarýný da bilir. Varoluþ
içindeki yerini ve deðerini anlayan
insan, kibirden ve büyüklenmekten
kaçýnýr.
Tevazu, sadece ahlâksal bir gereklilik
olmaktan çýkarak varoluþsal bir anlam
kazanýr.
Bu nedenle kendini bilmek, varlýðýn
anlamý ve gayesine yönelik olarak
esaslý bir düþünce (tefekkür) eylemine
giriþerek ve sonuçlarýný eyleme
dökerek mümkün olur.
Gerçek kimliðinin farkýna varmýþ
olan herkes için genel bir kural olarak
söyleyebiliriz ki, bizde manevi ve ahlâki bir ilerlemenin ortaya çýkabilmesi,
kendimizi gerçekten tanýmak, olduðumuz gibi kabul edebilmek, daha iyi ve
olgun bir insan haline gelebilmek,
istikrarlý bir çaba göstermekle mümkün
olur.
KENDÝMÝZÝ TANIMANIN
ZORLUÐU
Mevlâna, "Ya göründüðün gibi ol, ya
olduðun gibi görün" diyerek, olduðumuz hal ile göründüðümüz hal arasýndaki farklýlýða dikkat çekiyor. Ýçimizde
olup bitenleri samimi bir biçimde dýþa
yansýttýðýmýz masumiyet, çocukluðumuzda kaldý. Ancak iç yaþantýmýz,
duygu ve düþüncelerimizle dýþarýya
yansýttýklarýmýz arasýndaki farklýlýklar
ihmal edildikçe kendimize ve diðerler-
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ine yabancýlaþmaya baþlýyoruz.
Giderek mutsuzlaþýyor, anlamsýz bir
döngünün içinde sýkýþýp kalýyor, üstelik
ne kendimizi ne de baþkalarýný
sevemiyoruz.
Toplumun þartlandýrmalarý,
baþkalarýnýn beðenisini kazanmak,
diðerleri üzerinde üstünlük saðlamak,
kendi çýkarýmýza bir takým getiriler
elde etmek için çoðu zaman olduðumuzdan farklý davranýyoruz.
Kullandýðýmýz maskelerin kendi gerçek
kiþiliðimiz olduðuna bir süre sonra
bizde inanýyor ve kendimizi tanýmaktan
giderek uzaklaþýyoruz. Duruþumuzu ve
haklýlýðýmýzý savunmak için bir dolu
savunma mekanizmasý geliþtiriyoruz.
Yapmamýz gerekenler ve doðrunun ne
olduðuyla fazlaca ilgilenmiyor, bir kör
dövüþünün içinde yuvarlanýp gidiyoruz.
Ýnsan kendinden kaçýyor. Varlýðýnýn
gerçek mahiyetini anlama çabasýna
giriþmiyor. Kiþisel istek ve menfaatleri
bu doðrultuda deðilse, evrensel doðrulardan ve gerçeklerden uzaklaþarak
yaþamaya devam ediyor. Eksikleriyle
karþýlaþtýðýnda onlarý düzeltmek için
yeterli donanýma sahip olmadýðýný
zannedenler, potansiyellerinin farkýnda
olmaya ihtiyaç duyanlar olduðu gibi,
kendini tanýdýðýnda sevemeyeceðini ve
insanlara da sevdiremeyeceðini düþünen güven ve öz saygý odaklý sorunlar
da kiþileri baðlýyor.
Kendini yeterli hattâ diðerlerinden
üstün görmek, sahip olduðu birikim ve
bilgilerin doðruluðunu sürekli vurgula-
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mak, diðerlerini kontrol çabasý ve hükmetme arzusu içinde olmak da baþka
bir kendini bilmezlik oluyor. Çünkü
hepimiz insanýz ve dünya da bulunduðumuza göre eksikliyiz, birbirimizden öðreneceklerimiz, örnek alacaklarýmýz var. Kendini olduðundan fazla
görenler kadar, kendi deðerlerini alçaltanlar da saðlýklý bir yol tutamýyorlar.
Bu tutum ve davranýþlarý, kolaylýkla
baþkalarýnýn yörüngesine girmelerini
onlarýn gölge ve himayesinde yaþamalarýný getiriyor ki, böyle bir insan
asla kendini gerçekleþtiremez.
Ayrýca kiþisel faktörlerin dýþýnda,
sadece akademik kariyeri hedef alan
eðitim sistemi, güce ve hükmetmeye
yönelik siyasi ve ekonomik politikalar
da insaný zorluyor. Tüketim ekonomisi
çýlgýnlýðý, iþsizlik, açlýk, savaþlar, nüfus
patlamasý, kaynaklarýn adaletsizce
daðýlýmý gibi faktörler insaný varlýðýný
ve hayatiyetini devam ettirebilmek
kaygýsý içinde çaresiz býrakýyor.
Aslýnda insanlýk, bir bütünün parçasý
olduðumuzu, kaderlerimizin müþterek
kýlýndýðýný, insanýn insana farksýzlýðýný
öðrenmek durumunda. Dünyamýz
ancak bu þekilde þifa bulabilir.
Yanlýþlarýmýzý ve hatalarýmýzý görebilmek, kabullenebilmek, düzeltmeye
çalýþma çabasýnda olmak büyük bir
erdemdir. "Kiþi, noksanýný görmek gibi
irfan olamaz" sözü bu gerçeði ne güzel
dile getirir. Bütün dinlerde ve ruhsal
öðretilerde Tanrý'nýn bizden istediði de
budur. Ýnsan bu gerçeðe uygun
yaþadýðýnda kendisine yapabileceði en
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büyük hizmeti gerçekleþtirir. Dünyada
bulunuþunun gayesine uygun yaþamýþ
ve diðerlerine de örnek olmuþ olur.
Kendimiz tanýmak ve bilmek, öncelikle bunu istemek, doðru yaþama bilgileriyle donanmak, varlýðýmýzý bu bilgilerin ýþýðýnda ele almakla gerçekleþebilir. Alçak gönüllülük, sadelik, kararlýlýk, hoþgörü, sevgi ve inanç bu doðru
çabayý sürdürecek sorumluluðu ve
cesareti taþýmamýzda bize yardým edecektir.
Demek ki, kendimizi tanýmak insanýn
ulaþmasý gereken en deðerli bilgilerin
baþýnda gelmekte olup, ancak üstün
ahlâki deðerlere gereken önemi ve
deðeri verenler bu zorlu mücadelenin
hakkýndan gelebilirler.
KENDÝMÝZÝ TANIMAK ve
BÝLMEK ÝÇÝN
KULLANILAN
YÖNTEMLER
Tefekkür etmek: ( Derin düþünmek.)
Dikkatli ve tarafsýz bir biçimde kendi
varlýðýmýz ve tüm varoluþ hakkýnda
düþünmeye baþladýðýmýzda, kendimizi
gerçeðe açmaya da baþlamýþýzdýr.
Ýnsan, bireysel varlýðýnýn maddi,
psikolojik, sosyal ihtiyaçlarýný karþýlamak peþindedir. Bu yönüyle yalnýzca
kendi varlýðýný ve güvenliðini hedef
alýr. Ancak þu da bir gerçek ki bugün
dünyamýzýn içinde bulunduðu sorunlar,
ihtiyaçlarýmýzý abartmaktan ve yaþamýn
anlam ve gayesini hafife almaktan kay-
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naklanýyor. Ötekine açýlan asýl varlýðýmýzýn yani ruhsal yanýmýzýn ihtiyaçlarý
ise adeta içeriye güneþ girmesin diye
sýký sýkýya kapattýðýmýz perdelerle
örtülmüþ durumda.
Oysa insan beden sahibi bir ruhtur.
Bedenin ve ruhun ihtiyaçlarý doðru ve
dengeli bir biçimde karþýlanmadýðýnda
mutluluk ve huzurdan söz edilemez.
Bizim derin ve sýnýrsýz yanýmýz,sonsuzluða açýlan penceremiz olan ruhumuz,
ancak perdeleri açtýðýmýzda ýþýða ulaþabilir ve aydýnlanabilir. Tefekkür etmek,
yani derin düþünmek gerçeði gerçekten
aramak, perdeleri aralamaya çalýþmak
demektir. Kendimizi tanýmak, hayatýn
ve varoluþun amacýný anlamak için
günlük, yüzeysel düþünceleri bir yana
býrakarak tüm varlýðýmýzla düþünmeli
ve hakikati aramalýyýz. Bu yolda elbette doðru bilgiler, tecrübe ve deneyimler, aklýmýz bize rehberlik edecektir.
Her þey düþünceden doðar. Düþünmek, bize bilgilerin saklý olduðu yolu
göstererek rehberlik eder. Yüksek titreþimli düþünceler pek çok yardýmlarý
üzerlerine çekerek hedefe varmamýzý
kolaylaþtýrýrlar. Bugüne kadar insanlýðýn hayrýna bulunanlar, düþünen,
araþtýran insanlarýn istikrarlý çabalarýnýn ürünü deðil midir? O nedenledir
ki doðru düþünceler ibadete eþdeðer
sayýlmýþtýr.
Tüm kimlik ve anlam arayýþlarýnýn
gayesi, Yaradan'ý tanýmak her þeyin
O'nun sevgisinden varedildiðini, özdeki
birliði, dünyada bulunuþumuzun gaye-
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sinin olgunlaþmak ve yükselmek olduðunu idrak etmektir. Ruhumuz, bizim
bireysel sýnýrlarýmýzý sonsuza taþýyan,
evrensel birlik anlayýþýnýn, ahlâki ilke
ve deðerlerini gerçekleþtirmek için
uðraþan, herkesi ve her þeyi þefkatle
kucaklayan, insanlýk adýna hizmet
üreten, kendinden fedakârlýklarda bulunan, küresel bir sorumluluk ve görev
duygusuyla kývranan yanýmýzdýr.
.
Murakabe etmek: (Kendini gözlemek
ve kontrol etmek) Çoðumuz, günlük
hayatýn sorunlarý ve ihtiyaçlarý peþinde
koþtururken otomatik bir biçimde
davranýyor, alýþtýðýmýz, þartlandýðýmýz
tutum ve davranýþlarla yaþantýmýza
devam ediyoruz. Oysa insani anlamda
bir geliþme ve olgunlaþma saðlayabilmek için yaþamsal hedeflerimizi ve
davranýþlarýmýzý gözden geçirmek
gerekmektedir. Ancak erdemli, olgun
ve nefsiyle mücadeleye azmetmiþ
insanlar bu uðraþa samimiyetle gönül
verebilirler.
Kendimizi tarafsýz ve objektif bir
biçimde gözlemek, güvendiðimiz bizi
gerçekten sevdiðine inandýðýmýz dost
ve yakýnlarýmýzýn görüþlerini önemsemek, þefkat ve sorumluluk duygusuyla
yapýlan eleþtirilere açýk olmak bize hýz
katacaktýr.
Olaylar içindeki davranýþ ve duygularýmýz hakkýnda kendimizi izlerken
hangi durumlarda nasýl davrandýðýmýzý
görebilmeli ve farkýna vardýðýmýz yanlýþlarý düzeltme irade ve sorumluluðunu taþýyabilmeliyiz. Aksi takdirde
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kendi kendimizi yönetemez bir durumda oluruz ki, bu kontrolsüzlük ve
hâkimiyetsizlik demektir. Kendisini
yönetemeyen bir insanýn aldýðý sorumluluklarý ne kadar taþýyabileceði veya
gereðini yapabileceði tartýþmalýdýr.
Yaþamsal hedeflerimiz önemlidir
ancak onlara ulaþmak için izleyeceðimiz yol ve deðerler daha da
önemlidir. Ahlâki ve etik doðrularla
yürümeli, kendi çýkar ve menfaatlerimiz için temel doðrulardan ayrýlmamalýyýz .Gerçek anlamda bir ilerleme
ve olgunlaþma peþinde olan insan
öncelikle arzu ve beklentilerine hâkim
olmalý, bunlar uðruna temel ilke ve
esaslardan uzaklaþmamalýdýr. O nedenledir ki, Platon bundan yüzyýllar önce
"Kendini yöneten, dünyayý yönetir"
demiþtir.
Akýl ve ruh saðlýðý yerinde olan tüm
insanlar bunu becerebilecek potansiyel
bir güçle dünyaya gelmiþlerdir. Elbette
baþarý kolaylýkla ve hemen gelmeyecektir. Doðru bir çaba, dinamik bir
donaným, ruh ve akýl disiplini, kendi
sorumluluðunu alma, gayretli bir sabýr
ve inançla öz düzenleme geliþtirilebilir.
Sorgulama: Yukarýda bahsettiðimiz
yöntemlerin devamýnda genel bir
sorgulamanýn ortaya çýkmasý gerekir.
Bu sorgulama kendimizi tanýmamýz
açýsýndan diðerleri kadar önemlidir.
Kendi kapasitemizin farkýnda olmak,
kuvvetli ve zayýf yönlerimizi bilmek,
çevremizdeki diðer insanlarý da doðru
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tanýmaya ve deðerlendirmeye çalýþmak,
hayatýn anlamýnýn ve onun içindeki
rolümüzün, fonksiyonumuzun farkýnda
olmak sorgulamanýn gereklerindendir.
Geçmiþteki davranýþ biçimlerimiz
ve hedeflerimizle yenilerini karþýlaþtýrmak, hatalarýmýzýn nedenlerini ve
sonuçlarýný saðlýklý bir biçimde tespit
etmek, doðru davranýþlarýn kazanýmlarý
üzerinde düþünmek, yaþamýmýzý
yeniden gözden geçirmek ve yön vermek açýsýndan çok önemlidir. Çevremizdeki insanlarýn tecrübelerinden de
istifade etmek, güzel özelliklerinin
farkýna vararak örnek almak, yaþamýmýza zenginlik katar.
Sokrates, “Sorgulanmamýþ hayat
yaþamaya deðmez” derken, yaþamýn
sorgulanarak deðerlendirilmesi gereken
bir süreç olduðunun ve insan için
öneminin altýný çizmiþtir. Ýnsaný diðer
canlýlardan ayýran, onlara üstün kýlan
ve sorumlu bir varlýk haline getiren de
bu deðil midir?
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Samanyolu
Derleyen Þule Kayserilioðlu

yoðun olduklarý bölgeyi
görüyoruz. Samanyolu, Yerel
Grup adýndaki bir galaksiler
grubunun yaklaþýk otuz
üyesinden biri. Yerel Grup'ta
yer alan en büyük galaksi
Andromeda. Ýkinci sýrada ise
bizimki geliyor. Andromeda'nýn çapý 140.000 ýþýk yýlý,
Samanyolu'nun ki ise 100.000
ýþýk yýlý olarak tahmin ediliyor. Grubun üçüncü büyük
galaksisi olan Triangulum
Galaksisi'nin ise Andromeda'nýn bir uydusu olabileceði
düþünülüyor.

T

ürkçe'de
Samanyolu
olarak
adlandýrdýðýmýz
galaksimizin
Ýngilizce adý Milkyway. Kökeni
Latince bir tamlama olan "Via Lactae" (sütten yol). Bu adý almýþ, çünkü bulutsuz köy
gecelerinde gökyüzünde beyaz-gri köpüksü
bir kuþak gibi görürüz onu. Galaksimiz
neredeyse bir disk þeklinde. Bizim Güneþ
sistemimiz merkezden biraz uzakta, ama
çok dýþarýda da deðil. Merkezin olduðu yöne
baktýðýmýzda o demin sözünü ettiðim
köpüksü kuþaðý, yani komþu yýldýzlarýn en

Geçtiðimiz
senelerde,
Samanyolu'nun da, Andromeda'nýn da
"çubuklu spiral galaksi" olduklarý ispatlandý. Yani, merkezlerinde yer alan galaktik
öz çubuk biçiminde ve dönüp duran spiral
kollar da bu çubuklarýn iki yanýndan çýkýyormuþ görüntüsü veriyor. Çubuklu spiral
galaksilerin birçoðunda olduðu gibi
Samanyolu'nda da bir aktif galaktik çekirdek var. Yani çubuðun tam merkezinde yeni
yýldýzlar doðuyor ve çubuðun uçlarýna
doðru olgunlaþarak yol alýyorlar ve genç
birer yýldýz olduklarýnda çubuðun ucundan
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kurtulup sarmal kollardan birindeki yerlerini alýyorlar. Sürekli yeni yýldýzlarýn oluþtuðu
bu galaktik merkezin bir adý da "yýldýz
fidanlýðý".
Samanyolu'nun yaþý 13,6 milyar yýl. Yani
13,7 milyar yaþýnda olan evrenle hemen
hemen ayný yaþta. Büyük Patlama'dan 100
milyon yýl gibi kýsa bir süre sonra oluþmuþ.
Tahminlere göre Samanyolu'nda 200 - 400
milyar yýldýz bulunuyor. Bu yýldýzlardan biri
de bizim Güneþimiz. Samanyolu'nun
merkezine 25.000 ýþýk yýlý mesafede bulunan Güneþ, üzerinde yer aldýðý sarmal kolla
birlikte galaksinin merkezi etrafýnda tur
atýyor. Samanyolu'nu 130 km çapýnda kocaman bir þehir olarak düþünürsek, Güneþ
Sistemi bu þehirde yer alan 2 mm çapýnda
bir kum tanesi. Evrende, Samanyolu gibi
milyarlarca galaksi olduðu biliniyor.
Düþündükçe Dünya daha da küçük geliyor...
Einstein'ýn Görecelililik Teorisi'ne göre,
referans bir nokta göstermeden evrende
hiçbir nesnenin hýzýndan söz edilemez. Bir
zamanlar Büyük Patlama'nýn gerçekleþtiði
noktayý evrenin merkezi olarak kabul edersek, buradan yayýlmakta olan kozmik
mikrodalga ýþýnýmlarýndaki fotonlar, arkaplan olarak referans alýndýðýnda Samanyolu
saniyede 552 km hýzla uzay boþluðunda yol
almakta. Sevgili gezegenimiz Dünya,
hergün, evrenin merkezinden 51,84 milyon
km uzaklaþýyor.Biz farketmeden uzayýn
derinliklerine doðru hýzla yol alýrken, bir
yandan da Galaksimiz ve Andromeda
saniyede 100 - 140 km hýzla birbirlerine
doðru yaklaþýyorlar. 3-4 milyar yýl içinde iki
galaksi buluþup birleþecekler. Bu birleþme
esnasýnda Samanyolu'nun yýldýzlarý ile
Andromeda'nýn yýldýzlarý arasýnda bir
çarpýþma söz konusu olmayacak ama
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muhakkak yörüngeleri ve hýzlarý deðiþecek.
Ýki galaksinin tam olarak birleþip elips þeklinde yeni ve daha büyük bir galaksi oluþturma süreçleri karþýlaþmalarýndan sonra 1
milyar yýl sürecek. Evrende bu olay çok sýk
oluyor. Ýki galaksi karþýlaþýp birleþiyorlar.
Galaksimizdeki kara madde miktarýnýn
Andromeda'ya kýyasla çok daha fazla
olduðu, bu yüzden de çapýnýn daha küçük
olmasýna raðmen Samanyolu'nun kütlesinin
Andromeda'dan daha büyük olduðu
düþünülmekte. Varlýðýna dair teorik ispat ilk
kez 1933'te, Ýsveç'li astrofizikçi Fritz
Zwicky tarafýndan ortaya konmuþ olan Kara
Madde, elektromanyetik ýþýným yaymadýðý
veya yansýtmadýðý için direkt olarak
gözlemlenemeyen, ancak görünebilir madde
üzerinde yaptýðý çekim etkileri sayesinde
varlýðý tespit edilebilen bir maddedir. Kara
Madde'nin içeriði tam olarak bilinmemekle
birlikte yeni elementer parçacýklar, nötrinolar, cüce yýldýzlar ve gezegenler ve ýþýksýz
gaz bulutlarý içerdiði düþünülmekte. Ýþin
ilginç tarafý, görünür madde evrenin
%4'ünü, kara madde ise %22'sini oluþturuyor. Geriye kalan %74'lük kýsmý ise kara
maddeden bile daha fazla bilinmezi olan
"Kara Enerji" oluþturuyor. Kara Enerji,
evrenin tamamýna yayýlmýþ olan ve çok
güçlü bir negatif basýnç oluþturduðu
düþünülen bir enerji türü.
Evrende, yaklaþýk olarak Sahra Çölü'ndeki kum tanesi sayýsý kadar güneþ bulunmaktadýr. Evren hakkýnda bildiklerimizi, henüz
bilmediklerimize ve belki de asla öðrenemeyeceklerimize oranlamak mümkün deðil.
Çünkü bilmediðimizin farkýnda olduðumuz
kýsým, bildiðimiz kýsým yanýnda devede
kulak kalýyor.
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Sorunlarýnýza Bakýþ
Açýnýzý Deðiþtirin

Erol Yurderi

"Her sorun, bir kýlýç gibidir. Býçaðýndan tutarsanýz elinizi keser,
sapýndan tutarsanýz size hizmet eder." Russel

H

er insan, yaþamýnýn bir döneminde bedensel, duygusal
veya ruhsal sorunlar yaþayabilir. Genellikle insanlarýn büyük bir
çoðunluðu “Niçin bu durum benim
baþýma geldi?” diye sorgular. Evrensel
yasalardan habersiz olan insan, bu

düþünce biçimi ile sorunlarýna çare aramak yerine, onlarý daha da büyütür.
Güçlü insan, sorunlarýna yoðunlaþarak çarelerini aramaya çalýþýr. Eðer
evrensel yasalarý biliyorsa, yaþadýðý
sorunlarý, kiþisel geliþim yolculuðunu
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aydýnlatan bir rehber olarak görür.
Sorun, ister maddi bir kayýp, ister
sevdikleri olsun, sonunda onun iç
dünyasýnda bir yol aldýracaðýný bilir.
Sorunlarý acýya dönüþtüren insanýn
kendisidir. Oysa sorunlar ve acýlar,
farkýnda oluþ ve uyanýþ için dinamik
bir güçtür. Diþimiz aðrýmasa,
çürüdüðünü nasýl anlayabiliriz? Ayný
þekilde duygusal olarak çektiðimiz
acýlar olmasa nasýl geliþebiliriz? Bu
yüzden sorunlarýn varlýðýna yoðunlaþmak yerine, onlardan öðreneceklerimize odaklanmak daha önemlidir. O
zaman sorunun deðil, çözümün bir
parçasý oluruz.
Hayatýn akýþý içinde karþýlaþacaðýmýz
bütün zorluklar ve karýþýklýklar, kýsaca
sorunlar, yaþamýmýzýn birer parçasýdýr.
Bu sorunlar içinde boðulmak veya çözüm bularak huzura kavuþmak, bizim
sorunlara bakýþ açýmýzla çok ilgilidir.
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diðiniz imtihan, her savuþturduðunuz
olay, siz onu çözümleyene kadar
deðiþik yüzlerle defalarca karþýnýza
çýkacaktýr, giderek aðýrlýðýný ve dozunu
arttýrarak."
Biliyoruz ki, "Yüce Yaradan hiç kimseye kaldýramayacaðý bir yük vermez."
Çünkü "O, abes iþ yapmaz." Hayatýn
akýþý içinde karþýlaþtýðýmýz her imtihanda önce "bu olay neden benim baþýma
geldi ve ne öðrenmem gerekiyor" diye
kendimize sormalý ve sonra gerekli
içsel çalýþmayý yaparak bu olaydan bir
ders (bilgi) çýkarmalýyýz. Çünkü sýnanmakta bilgi vardýr. Ve bu bilgi ruhumuzun malý olduðunda ise bir daha bu
tür imtihanlarla karþýlaþmayýz. Eðer
olayýn üzerinde durmazsak ve olayý
geçiþtirirsek bu sefer yukarýda da
söylendiði gibi olay, biz onu çözümleyene kadar defalarca deðiþik þekilde
karþýmýza çýkacaktýr, dozunu ve aðýrlýðýný arttýrarak.

Evrensel yasa olarak, sorun olarak
karþýlaþtýðýmýz her olayýn aslýnda bir
imtihan ve sonuçta bize bir farkýndalýk
yaþatacaðý düþüncesini temel alýrsak,
hem sorunun bizim üzerimizde
yapacaðý yýkýcý etkilerden kendimizi
uzak tutmuþ, hem de olgunlaþma
yolunda ileriye doðru bir adým daha
atmýþ oluruz. Bakýn bu konuda bir
rehber varlýk þöyle diyor:

Ve yine yüce bir rehber; "Biliniz ki,
en çok sýnanan sýnandýðý kadar
sevilendir aslýnda" demektedir. Çünki
imtihan zamanlarýnda insanýn bilgisi,
aklý kullanma becerisi, sabrý, inancý,
teslimiyeti, Yüce âlem tarafýndan
gözlenmektedir. Dolayýsýyle, imtihanlarýmýzý sevelim, onlarý çözmeye
çalýþalým.

"Hayat olgunlaþmak için, imtihanlar
çözülüp anlaþýlmak için tertiplenmiþtir
size. Dolayýsiyle onlardan kaçmak,
kurtulmak istemek niye? Her geçiþtir-

Fakat her þeyden önce onlara bakýþ
açýmýzý deðiþtirelim. Zorluklarý (imtihanlarý) olgunlaþabilmek için fýrsat
olarak görelim.
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Ýz Býrakanlar

Nail Çakýrhan
Seyhun Güleçyüz

Gazeteci,
Þair,
mimarlýk eðitimi
almadýðý halde
dünyanýn en prestijli
mimarlýk ödüllerinden
biri olan
Aða Han
Uluslararasý Mimarlýk
Ödülü’nü
alan sanatkâr.

H

ayatýnýn her saniyesini dolu
dolu yaþayan Nail Çakýrhan,
gazeteci, þair, mimar ve restoratördür. 1910'da Muðla Ula'da doðmuþ
orada orta okulu bitirdikten sonra Konya Lisesinde yatýlý okumuþtur. Ahmet

H. Tanpýnar, Sadettin N. Ergün gibi
ünlü öðretmenlerin öðrencisi olmuþtur.
Daha 17 yaþýnda lisede okurken "Kervan" dergisinde yayýnlanan þiirinden
dolayý gözaltýna alýnmýþ ve Atatürk'ün
telefon talimatý ile serbest býrakýlmýþtýr.
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Geniþ açýdan bakýldýðýnda bu þiirin
yayýnlanmasý Nail Çakýrhan'ýn
yýldýzýnýn parladýðý andýr. Çünkü kader
planýndaki çok önemli bir mücbir noktadýr. Bu þiir yüzünden bu sefer de
Ýstanbul'da hakkýnda dava açýlmýþtýr.
Zira Nazým Hikmet bir lise öðrencisinin þiiri olarak çok beðenmiþ Ýstanbul Hukuk Fakültesi'nin dergisinde
yayýnlatmýþtýr. Böylece üniversite okumak için Ýstanbul'a giden Nail
Çakýrhan Nazým Hikmet'le o yaþta
tanýþmýþ dost olmuþ, onun tavsiyesine
uyarak hukuk okumak istemiþse de
dersleri benimseyememiþtir.
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Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne
baþlamýþ, geçim derdi baþ gösterince
Cumhuriyet gazetesinde düzeltme
yapýp harçlýðýný çýkarmaya baþlamýþtýr.
Bir yandan da Nazým Hikmetle "1+1=
Bir" adlý ortak þiir kitabýný çýkartmýþtýr.
Kitabýn içindeki “Kadýn Telakkisi”
isimli þiiri çok ünlenmiþtir. Çok genç
yaþta böyle yoðun duygularla kadýný
anlatan bu þiir; Türk edebiyatýnýn hâlâ
en kült þiirlerinden biridir. Ýnanýyorum
ki, þiir seven her insanýn ve yolu kadýndan geçen herkesin hayatýnda en az bir
kere okuduðu, duyduðu, veya dinlediði
bir eserdir.

KADIN TELAKKÝSÝ...
Kimi der ki kadýn;
Uzun kýþ gecelerinde,
Serip bir döþek gibi
Yatmak içindir.
Kimi der ki kadýn;
Yeþil bir harman yerinde,
Dokuz zilli bir köçek gibi
Oynatmak içindir.
Kimi der ki, hamur yoðurur.
Kimi der ki, çocuk doðurur.
Her aðýzdan bir söz:
Kimi der ki, ilk göz aðrým.
Kimi der ki, onunla dolu
baðrým.

Kimi der ki, bunca yýldýr
yaþýyorum ayalimdir.
Kimi der ki, boynumda
taþýyorum vebalimdir.
Ne bu, ne þu.
Ne öyle, ne böyle.
Ne döþek, ne köçek.
Ne ayal, ne vebal…
O benim;
Kollarým, bacaklarým,
dudaklarým, ve baþýmdýr..
Yavrum, anam,
öz kardeþim, karým,
Hayat arkadaþýmdýr. (*)

(*) Þiirin son mýsrasý "Kavga yoldaþýmdýr" olacak iken, kanuni sakýncadan dolayý Nazým Hikmet'in
önerisiyle "Hayat arkadaþýmdýr" olarak basýlmýþtýr.
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Þiir kitabýnýn yayýnlandýðý sýralarda
Sertel ailesi ile tanýþýr, onlarla
"Görüþler" dergisini çýkarýr. Dergi bir
kere çýkar ve hepsi hapisi boylar. Bu
arada genç Nail Çakýrhan, Komünist
Partisini kuranlardandýr. Suçu çoktur
yani ve 1932'den 1934'e kadar hapiste
kalýr, ama o memnundur. Çünkü koðuþ
arkadaþý Nazým Hikmettir. Ýki sene
gönül gönüle yaþarlar. Hapisten çýkar
çýkmaz Nail Çakýrhan Rusya'ya gider
ve Moskova Doðu Halklar Üniversite'sinde iki buçuk yýl sosyalist ekonomi eðitimi alýr ve bir Rus kýzýyla
evlenir. Karýsý sekiz aylýk hamile iken,
kader planýndaki ikinci mücbir nokta
devreye girer. Sene 1939'dur ve 2.
Dünya savaþý baþlamýþtýr. Rusya
yabancý öðrencilerin hepsini vatanlarýna yollar. Nail bey ne yazýk ki, hamile
eþinden mecburi boþanýp, eðitimini de
ikinci defa yarým býrakýp Türkiye'ye
döner. Aklý eþinde ve çocuðundadýr.
Çok zor günler yaþar. Onu, þiirlerindeki coþkusu ve güçlü idealleriyle birlikte tanýyan Yunus Nadi, gazetesi
Cumhuriyete yazar olarak alýr. Artýk
Nail beyin bir düzeni olmuþtur. Samimi, önemli, çoþkulu çalýþkan ve sevilip
sayýlan Nail Çakýrhan, gittiði her yerde
sözü dinlenen biridir. Günler akýp
giderken, Türkiyenin o dönemde de adý
saný çok ün yapmýþ genç Arkeoloðu
Prof. Halet Çambel hanýmefendinin de
gönlü Nail beye akar ve evlenirler.
Nazým bu evliliðe "iki derya coþa coþa
buluþtu, birleþti" der.
Prof. Halet Çambel kimdir? Çünkü
ilerde göreceðiz ki, iki kaderin mücbir
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noktasý birleþmiþtir. Halet haným
Atatürk'ün yakýn dostu Berlin Askeri
Ateþesi Hasan Cemil beyin Berlin’de
1916'da doðan kýzýdýr. 8 yaþýnda
Türkiye'ye gelmiþ, orta ve Lise öðrenimini Arnavutköy Kýz Kolejinde ve
Üniversiteyi de Sorbonne da bitirip
Arkeolog olmuþtur. Doktorasýný da
Sorbonne'da yapmýþ olan bu genç arkeolog, 1936 Berlin Olimpiyatlarýnda
Türkiye adýna katýlan ilk Türk bayan
sporcudur. Olimpiyatlar esnasýnda
Hitler tarafýndan görüþmeye çaðýrýlmýþ
ama o bu daveti, hükümetin izni
olmadan görüþemeyeceðini bildirerek,
reddetmiþtir. Böyle güçlü kiþiliði olan
Halet Çambel, dünyanýn sayýlý Hitit ve
eski Ýbrani dili uzmanýdýr. Almanca,
Ýngilizce ve Fransýzcayý da çok iyi
bilmektedir. Doktorasýný Hitit dili
üzerine yapmýþtýr. Ünlü yabancý üniversitelerin çok cazip tekliflerle davetlerine raðmen o Türkiye'ye döner ve ilk iþ
olarak Sorbonne'daki hocasý ile birlikte
Midas -Yazýlýkaya kazýlarýna baþlar.
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Sene 1937'dir. O dönemin
Anadolusunda ancak genç bir idealistin
yaþayabileceði zor þartlar hâkimdir.
Bence böyle insanlar baþkalarýna
hizmet ederek ibadet ediyorlar. Prof.
Halet Çambel Türkiyenin bir çok bölgesinde arkeolojik kazýlar yürüttü.
Yaðmur, fýrtýna, kýzgýn güneþ, toprakta
uyumak bile ona zor gelmedi. Anadolu
halký buna þahittir. Kendisi bilim
dünyasýnýn "Hitit hiyerogliflerinin"
çözüldüðü yer olarak bildiði Adana,
Kayseri, Osmaniye/Karatepe ve
Aslantaþ’ta uzun yýllar çalýþtý. ErganiÇayönü höyüðü, Hattuþaþ, Alaca
höyüðü, Urfa/Boðazköy kazýlarýyla
dünyaya yerin altýndaki çok eski
medeniyetleri kazandýran uluslararasý
üne sahip arkeoloðumuzdur. 2004 de
aile evi olan kýrmýzý yalýyý (Arnavutköyde) Boðaziçi Üniversitesine
baðýþlamýþ ve 2014 de öldüðünde
Akyaka'ya eþinin yanýna defnedilmiþtir.
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Biz tekrar 1946 senesine dündüðümüzde görüyoruz ki, Nail Çakýrhan
gene hapisdedir. Dört sene çok zor
günler geçirerek kalýr orada. Çýkýnca
1950-1951 yýllarýnda eþiyle Ýtalya,
Fransa, Ýsviçre ve Avusturya'da kalýrlar.
Yurda dönünce de Nail bey, hasretine
dayanamýyorum dediði, yaþam sevinci
eþi Halet hanýmdan hiç ayrýlmamak
için onunla dað, tepe dolaþarak kazýlara
katýlýr. Karýþ karýþ Anadoluyu gezerler,
aþklarýna dað lâleleri, kardelenler þahit
olur ve sevgilerini emeklerine kattýklarý
için mahsulleri, baþarýlarý çok artar.
Artýk kaderlerinin nasýl hep birlikte
olduðu net olarak görülmektedir.
Adana, Osmaniye/Karatepe kazýlarýnda
ortaya çýkan tarihi eserlerin yaðmur ve
rüzgârdan zarar görmemesi için Nail
Çakýrhan çýplak beton açýk hava müzesini, kazýevini ve diðer binalarý inþa
eder. Bu binalar çok beðenilir. Basýnda
ses getirir. 1963’de Ankara'da Turgut
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Cansever'in projesi ile Dil Tarih Kurumu binasýný yapar. Ýstanbul'da Alman
Lisesi binasýný, Boðazda Arnavutköy’de Perili Köþkü inþa eder ve bunu bir
çok binalarýn inþaasý takip eder.
Böylece hem Halet Çambel'in hem
Nail Çakýrhan'ýn ünleri okyanusu aþar.
Boston Üniversitesine davet edilirler.
Amerika sýnýrsýz vize sözü verse de
onlar, "Vatanýmýzýn bize daha çok
ihtiyacý var" diyerek teklifi reddederler.
Anadolu'yu el ele gönül gönüle gezen
bu çift oralarda çok sevilirler. Çünkü
küçülmesini bilen, küçük gönüllere
hizmetle, sevgiyle girenlerdir. Ýnsanlarý
eðitirler, hayatlarýnda onlara yol
olurlar, ümit olurlar, sevgiyle onlarý
kucaklar hizmet ederler herbirine.
Böyle günlerden birinde Nail
Çakýrhan çok büyük bir sürprizle
karþýlaþýr. "Ýkinci defa doðdum. Ýçimde,
en derinlerdeki taþ gibi oturan dert
taþýmýn sýzýsý bir anda dindi. Senelerdir
bulamadýðým, izini kaybettiðim yüzünü
hiç görmediðim hasret çektiðim, iç
sýzým oðlum, 42 yýl sonra, 42 yaþýnda
olgun bir erkek olarak karþýmda duruyordu. Bana "Baba, babam" dedi. Ýþte
ben o anda hem oðluma, hem özgürlüðüme kavuþtuðumu hissettim" diye
anlatýr Nail bey ikinci yaþamýný. Özgür,
sýzýsýz, oðlu yanýnda yaþayacaktýr artýk.
1970’de Nail beye doktoru Akyaka'da
yaþamalarýný önerir. Seneler su gibi
akmýþ, bu gönlü güzel çift yaþlanmýþtýr
artýk. Nail Çakýrhan eþine Akyaka'da
bir ev yapar herkes çok beðenir, ister.
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Onlara da inþa eder Akyaka evlerini.
Ýþte bu evler 1983'de dünyanýn en
prestijli mimarlýk ödüllerinden biri
olan Aða Han ödülünü alýr. Ýnsanlar
mimar olmayan birinin bu ödülü
almasýna itiraz etse de ödülü ve mimar
ünvanýný alma sebebi “Doðayý bozmadan, doðadaki malzeme ile ve
doðayla uyumlu evler yapmasý” dýr.
Ödül sonrasý uluslararasý Mimarlýk
Terminolojisine “Çakýrhan mimarisi”
diye bir ekol yerleþmiþ olur.
Nazým onu görmediði zamanlar
“Omuz baþýmda boþluðu duruyor” dermiþ. Can Dündar da 2008'de ölümü
üzerine ona vedâ yazýsýna bu sözlerle
baþlamýþtý. “Yaþamý çok ilginç olan
Nail Çakýrhan, idealist, çalýþkan,
sevgisiyle çok örnek bir insandý...”
Bu saygýn çift Türkiye'nin büyük
deðerlerinden ve kazançlarýndan biridir.
Arkeolojide Hititleri ve Hitit
hiyerogliflerini ortaya çýkaran Halet
Çambel hanýmefendidir. Nail Çakýrhan
ise Türkiye'nin adýný duyuran þair,
diplomasýz uluslararasý ödüllü
mimarýmýzdýr. Ama her þeyden önce
ideallerine hayatlarýný adamýþ, çalýþkan,
çoþkulu, inançlý, sevgi dolu bu çift hep
insana hizmet etmiþlerdir. Kazançlarý
ise sevenleridir.
Nail Çakýrhan'ýn kitaplarý:
Üç Hapishaneden Mektuplar: Caným
Halet'ciðim
Geleneksel Mimarinin Þiiri
Daha Çok Onlar Yaþamalýydý
Harbin Eþiðindeki Türkiye
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Ýstemek
Nelda Ýnan

Ý

steklerimiz bizi anlatýr aslýnda.
Hattâ isteme tarzýmýz da.. Bir
kuyumcu dükkânýnýn vitrinindeki harikulade mücevherlere veya bir
galerideki son model arabalara gözlerimiz ýþýldayarak, gönlümüz de iç geçirerek baktýðýmýzda: "Bunlarý istiyorum.
Hepsi benim olmalý" mý diyoruz, yoksa
onlara sahip olmaya gerek olmaksýzýn,
bu güzelliði bizlere sunan, ondan
hoþnut olmamýza vesile olan, el iþçiliðiyle harikalar yaratan ustalarýna
teþekkür etmeyi mi yeðliyoruz.

Gördüðümüz her güzelliði ki buna
giyim, kuþam, kullandýðýmýz her þey,
yiyecekler ve tabiat da dâhil olabilir,
makul ihtiyaç sýnýrlarýmýzýn ötesinde,
daima kendimizin parçasý kýlmak
arzusuyla mý istiyoruz?
Aslýnda çevremizde hep istemeyi
özendirici bir düzen var. Ýnsanlar
tarafýndan böyle kurgulanmýþ bir
düzende yaþamaya zorlanýyoruz bir
yerde. Ýnsanlar mutluluðu, heyecaný,
zevki, bolluðu, bereketi, neþeyi, zengin
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olmayý, hasta olmamayý, hep saðlýklý
olmayý istiyorlar. Bu isteklerinin daha
alt detaylarýnda ise, mükemmel bir
iþlerinin olmasýný, daha az çalýþmayý,
daha çok paraya sahip olmayý, dünyayý
gezmeyi, en harika yerlerden alýþveriþler yapmayý, para kaygýsý olmadan
yaþamayý, arzu ettikleri her þeye (ev,
para, mülk) istediði anda kavuþmayý
arzuluyorlar. Tüm bunlarýn yaný sýra
güç ve iktidar sahibi olmak, kendini
diðer insanlarýn yanýnda üstün ve güçlü
hissetmek de oldukça önemli bir hale
geliyor. Oysa ki, isteklerin de hesaplý
olmasý gerektiðinin altý çizilmekte
doðruyu iþaret eden öðretilerde.
Ýstemek bir nevi talepkârlýktýr aslýnda. Ýnsanýn talepkârlýðý ne yazýk ki
hep kendisi ve kendi ihtiyaçlarý doðrultusunda olmakta. Ve biz insanlar bir
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þeyi, onu çok sevdiðimizi ve ona ihtiyacýmýz olduðunu düþünerek istiyoruz.
Dahasý bunun son derece insani
olduðuna, ancak onunla güçlendiðimize
inandýrýyoruz kendimizi. Ýstek ve arzularýmýzý kendimize "onlar benim ihtiyacým" diye sunuyoruz.
Demek ki talepkârlýklarýmýzý hangi
abartýlmýþ ihtiyaçlarýmýzla özdeþleþtirdiðimizi incelememiz gerekmekte.
Hâlbuki bir þeyi sevebiliriz ama mutlaka istemeyebiliriz de. Ama bununla
birlikte hem sevip hem de isteyebileceðimiz þeyler de vardýr. Örneðin iyiliði sevmek, iyi olmak için, iyilik olduðu
için, iyilik yapmayý arzulamak böyle
bir þeydir. Bazý insanlar çýtalarýnýn çok
yüksek olduðunu vurgulayarak gerçekçi mükemmeliyetçilik adýna isteklerini
daha da
rafine hale
getirdiklerini
düþünürler.
Bunun
yanýsýra,
kendimiz
için makul
olan her
þeyi istemenin
hakkýmýz
olduðuna
ve bunun
tevazu
gerek-
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tirmediðine inanýrken, makul olanýn ne
olduðunu çok iyi anlamak ve bilmek de
çok önemlidir.
Ýnsanýn en zor dayandýðý isteme duygusu, sanýrým bir þeyi anlamayý ve
bilmeyi istemek duygusudur ki, buna
merak duygusu da diyebiliriz. Ancak
merakýn da hayýrlýsý ve hayýrsýzý
olduðunu bilmemiz, isteklerimizi
hesaplý hale getirebilir belki.
Ýnsaný spirtüel yönden eðiten öðretilerin ana merkezinde arzularýmýza
hâkim olmak yatmakta. Ýstek ve arzuyu
karþýlaþtýrdýðýmýzda arzu isteðin daha
da yoðunlaþmýþ, vazgeçilmesi zorlaþmýþ hali de olabilir.
Tüm bunlara hâkim olmak gerçekten
de insanýn önemli bir oto kontrol halini
simgelemekte. Ve tüm bunlar gönlümüze hâkim olmayý, ya da kendimizi
bir çalgý âleti gibi doðru notalarla çalmayý, dahasý harika sesler çýkarmayý,
diðer bir deyiþle gerektiði yerde
istemesini, gerektiði yerde istememesini bilmeyi ve ahenk içinde olmayý da
gerektiriyor.
Bu harika sesler bize yeryüzüne hem
yaþamak hem de hayýr ve iyilikler saçmak için gönderilmiþ olduðumuzu her
seferinde yeniden hatýrlatacaktýr.
Ýnsan hep kendine bir þeyler isterken,
Yaradan'ýn da kendisinden bir þeyler
istediðini duymak istemez. O'nun bizden istedikleri, düzenin devamý için
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gerekli olanlardýr. Bununla birlikte her
þeyi önce O'ndan istemeyi de bir
alýþkanlýk haline getirmek önemlidir
bizler için. O'nun almadan ve býkmadan veren olduðunu, dilememizi
istediðini ve eðer biz almasýný bilirsek,
nasýl usanmadan veren olduðunu
göstermek de ister.
Bireysel ihtiyacýmýz olduðunu
düþündüðümüz þeyleri hep ister
dururken, Yaradanýmýz da kendimize
istediðimiz iyi olaný, baþkalarý için de
ister hale gelmemizi, buna karþýn
kendimize kötü olaný, baþkalarý için
istemememizi diler bizden. Tüm bunlar
için arýnmýþ gönüllerle dilememizi de.
Çünkü arýnmýþ gönüllerin dileði, neyi
istediðini tam olarak bilen, isteme
üslubuna uyan, dilemek için haklý olan
insanlarýn dileðidir.
Arzu ettiklerimize kavuþmanýn en
hýzlý ve en kolay yolu olarak gösterilen
diðer bir yol ise, bir düþünen, bir þeyi
arzulayan, bir þeyi isteyen kafalar
haline gelmemizdir.
Kendimize istediðimizi kardeþimize
de istemek.. Hayrý dileyip, yalnýz hayrý
istemek. Ýþte bugünün dünyasýnda bunu
baþarmak çok daha yeni bir enerji
yaratacaktýr. Ýsteklerimiz evrilecek,
yeni bir boyuta geçecek, tatmin duygusu yerini çok daha büyük mutluluklara býrakacaktýr. Düþüncemiz, bilgimiz, sevgimiz, iyiliðimiz, doðruluðumuz, çalýþmamýz istediðimiz her þeyi
bize verecektir.
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Ýnsanýn Filtreleri
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
Çeviren: Necati Tarýman
27 Haziran 2015, Totowa, New Jersey

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Söyleyemeyeceðim ama
söylenebilecek pek çok þey var ve bunun
nedeni de sizin için hissettiklerimizi
yeterli þekilde ifade edebilecek kelimeler
olmamasýdýr. Sizinki gibi birçok gruba;
bizim ve sizin için önemli olan þeyler,
aramýzdaki birleþme, sizin için hissettiklerimiz ve sizlere iletmek istediðimiz
tebriklerle ilgili olarak hitap ettik.

S

Sevgili varlýklar, sizin içinizdeki
gördüðümüz en önemli unsur biziz. Sizin
içinizde Tanrý var. Baþka varlýklar tarafýndan yapýlan celselerde verilen bilgilerde,
okuyucu medyumlarýn yaptýklarý okumalarda ve baþka þekillerde verilen tüm
kanallýk bilgilerinde Tanrý'nýn içinizde
olduðu söylenmemesi durumunda,
onlarýn hiçbirini dikkate almanýz gerek-

memektedir. Böyle bir durumda arkanýzý
dönüp gidebilirsiniz. Gezegende geçerli
olan yaratýlýþ hikâyesinde Tanrý'nýn
içinizde olduðu söylenmektedir. Dünyada
yaþamýþ olan üstatlarýn hepsi açýkça
Tanrý'nýn içinizde olduðunu söylediler.
Bugünün konusu da budur. Sizler þu aþamada baðlantý kurmaya çalýþýyorsunuz.
Belki de sizin baþka bir toplantýya gitmek
yerine bu celseye gelmenizin, Ruh'tan
gelen bu mücevherleri ve kendinizle ve
sevgiyle ilgili olduðunu düþündüðünüz
þeyleri dinlemenizin nedeni de budur.
ÝNSANIN FÝLTRESÝ
Bu süreçte partnerim kenara çekilmektedir ve durumu açýklayabilmek için
sizlere bundan önce birçok kez onun bu
sýrada filtrelerini kaldýrdýðýný söylemiþtik.
Bu akþam bu konu hakkýnda konuþmak
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istiyorum sevgili varlýklar. Eðer sizleri ve
beni bir olmaktan ve kalbinizdeki Ruh'un
ýþýðýný görmekten alýkoyan tek bir þey
varsa, bu da filtreler olmaktadýr. Bu
akþam filtrelerin ne olduklarýndan, neden
böyle olduklarýndan ve ayrýca partnerimin onlarýn etkinliðini nasýl azaltabildiðinden söz etmek istiyorum. Bunu
bir tek nedenden dolayý yapýyoruz. Bu
neden de, bizim tarafýmýzda sizinle
baðlantý kurmak için neredeyse karþý
konulamaz bir isteðin olmasýdýr.
Tanrý hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
Size Tanrý'nýn bir çeþit yargýlayan
ebeveyn olduðu, sizlerin üstüne þerri
saldýðý, sizleri mahvettiði, sizlere zarar
verdiði ve sizlerin acý çekmenize yol
açtýðý söylendi. Bu söylemin insan kaynaklý olduðu açýkta ve ortadadýr. Bunun
sizler tarafýndan görüldüðünü ve
anlaþýldýðýný sanýyorum. Bunun kötü
ebeveyn tavýr ve davranýþlarýnýn basit
bir kopyasý olduðunu anlayabiliyor
musunuz? Tanrý bu deðildir, ama filtreleriniz yerli yerindeyken Tanrý'yý ancak
bu þekilde tarif edebiliyorsunuz.
Buradaki filtre insandýr ve her þeyi buna
göre uyguluyorsunuz. Bu biz deðiliz.
Siz Yaratýcý Kaynak'tan geliyorsunuz ve
Yaratýcý'nýn suretinde yaratýldýnýz. Bu
suret sevgi için bir benzetmedir
(mecazdýr). Her insanýn sevme kapasitesi
vardýr. Bu hakkýnda "Bunlarýn insan
olmasý mümkün deðildir. Þunlarýn davranýþlarýna ve yaptýklarýna bakýn" þeklinde konuþtuðunuz insanlar için bile
geçerlidir. Size hepinizin eþit olarak
yaratýlmýþ olduðunuzu söylüyorum.
Tanrý'ya giden en uygun yolu izlemeyi
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seçebilir veya seçmezsiniz. Bu her
birinizin içinde varolan düalitedir.
Ýçinizdeki Yaratýcý'ya giden yüksek
yolu takip etme seçeneði elinizdedir.
Bu hepinizin içinde bulunan ve yaþayan
düalitedir. Karanlýk bir yere gidip, karanlýk þeylerden konuþabilir veya ýþýðý ve
içinizdeki Yaratýcý'yý görmeyi seçebilirsiniz. Ýnsanda bu her zaman böyle
olmuþtur ama insanýn deðiþmekte olduðu
da bir gerçektir.
Ýnsanýn filtrelerinden söz etmek istiyorum. Eðer þu anda burada oturuyor ve
olanlarýn gerçek olduðuna inanmakta zorluk çekiyorsanýz, bu sözler neden böyle
olduðunu açýklayacaktýr. Eðer buradaki
durumun gerçek olduðuna inanýyor ama
söz ettiðim baþka þeylerin gerçekliði
konusunda þüpheler besliyorsanýz, bunun
nedenini de izah edeceðim. Bilinmesi
gereken, böyle bir þüphecilik yüzünden
kimsenin yargýlanmayacak olduðudur.
Aslýnda elinizde olanla buraya kadar
gelmiþ olmanýz baþlý baþýna takdiri hak
eden bir performanstýr.
Filtre derken kastettiðim yaþamda
kazanýlmýþ olan deneyimlerdir. Bunlarý
genel anlamda kavramlar olarak nitelendirecek ve 5 alanda veya kategoride
deðerlendireceðim. Bu sayýlarý laf olsun
diye kullanmýyorum çünkü hepsi baþka
þeyler ifade eden mecazlardýr. Eðer
numerolojide, en basit numerolojide bile,
5 rakamýnýn anlamýna bakarsanýz, o
zaman neden bu rakamý seçtiðimi anlayabilirsiniz. Aslýnda öndeki nedenlerin
arkasýnda baþka nedenler vardýr. Þimdi
sizlerle konuþurken bu bilgilerin hepsinin
Merkezi Kaynaktan geldiðini bilmenizi
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ve anlamanýzý istiyorum. Merkezi
Kaynak elini sizlere doðru uzatmýþ olan
sevginin kaynaðýdýr ve sizi çok
sevdiðimiz için, sizinle ilgili olan ve çok
iyi anladýðýmýz her þeyi sizinle konuþup
tartýþmaya hazýr olduðumuzu söylemektedir.
BÝRÝNCÝ FÝLTRE: BÜYÜMEK
Ýlk filtreye büyüme filtresi diyeceðiz.
Bu sizin sosyal filtrenizdir. Bununla ilgili
her þeyi içinde yaþadýðýnýz toplumda
büyürken edindiniz. Ýnsan olma ve
küçükten büyüðe doðru gitme süreci
içinde nelere inanýp, nelere inanmamanýz,
yaþamý nasýl sürdürebileceðiniz,
baþkalarýnýn yaþamý sürdürmeyi neden
baþaramadýðý, nelere dikkat edilmesi
gerektiðiyle ilgili olarak deneyimlerden
yararlanarak edindiðiniz bilgiler bu filtreyi oluþturmaktadýr. Bu süreç içinde sizi
nelerin mutlu ettiðini ve nelerin üzüntüye
neden olduðunu öðrendiniz ve sosyal
kiþiliðinizi geliþtirdiniz. Diðer insanlarla
ilgili bilgiler edindiniz. Ayrýca nerede
olduðunuz, nerede doðduðunuz ve anne
ve babanýzýn nasýl olduðuna baðlý olarak
nelere güvenip nelere güvenmeyeceðiniz,
sorgulayan bir insan mý yoksa söylenenlere gözü kapalý inanan bir insan mý olacaðýnýz konusunda kendinize göre bazý
sonuçlara ulaþtýnýz. Bunlarýn hepsi filtrelerdir.
Þimdi isterseniz filtrenin tanýmýný
yapalým. Eðer hayal edebileceðiniz en saf
beyaz ýþýða bakýyorsanýz, bunun önüne
yerleþtirdiðinizde onu azaltabilecek,
deðiþtirebilecek veya farklý renge bürünmesini saðlayacak herhangi bir þey filtre
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olarak nitelendirilecektir. Büyümek bir
filtredir veya bir filtre setinin oluþmasýna
yol açar ve sizin insan olarak belli bir
biçim almanýzý saðlar. Siz tüm hayatýnýz
boyunca bu biçimle uðraþmak durumunda kalýrsýnýz. Ýnsanlarýn çoðu bunu kabul
eder ve bu baðlamda kendilerini rahat
hissederler. Çünkü bu insanýn kendisidir,
onun insan tabiatýdýr. Bu ayný zamanda 3
boyuttadýr.
Ýçinde bulunduðunuz aþamada bu gezegende büyüme tümüyle üç boyutta ve
yaþamý sürdürme modunda gerçekleþmektedir. Buna raðmen siz burada
oturmuþ ýþýkla dolu olan çok boyutlu bir
mesajý dinliyorsunuz. Bu durumda filtreniz ne yapýyor, sizi nasýl etkiliyor? Bunu
size soruyorum çünkü sizdeki bu büyüme
filtresinin bu olayýn doðru, inandýrýcý,
hattâ gerçek olduðunu söylemesi pek
beklenmemelidir. Bazýlarýnýz bu filtre ile
uðraþmak ve hattâ bir miktar deðiþtirmek
zorunda kaldýnýz ama o filtre hâlâ sizin
kiþiliðinizi belirlemeye devam ediyor. Bu
bir insanda olabilecek en büyük ve
anlaþýlabilir filtrelerden biridir.
Sevgili varlýklar, filtreleri tümüyle farklý olduðu için kendisi de size göre çok
farklý olan bir yabancý ile tanýþtýnýz mý?
Bu kiþilerin yeme alýþkanlýklarý ve stilleri
de, zarif veya yeterli olarak addettikleri
þeyler de farklý olur. Siz hiç farkýnda
olmadan ve istemeden onlarý incitecek
þeyler yapabilirsiniz ve aslýnda size göre
en normal þeyi yapýyor olmanýza raðmen
bu kiþilerin þok olmasýna neden olabilirsiniz. Bir müddet sonra bunun
nedeninin onlarýn dünyayý, insanlarý ve
olaylarý size göre farklý filtrelerden
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deðerlendirmeleri olduðunu anlarsýnýz.
Böylece sizin büyüme veya sosyal filtrelerinizin herbirinin özgün ve biricik
olduðu ortaya çýkar. Her þeyi birbirine
baðlayan unsur vardýr ve bunun hakkýnda
biraz sonra konuþacaðýz. Beþ filtreden
birisi budur ve sizin neyi gördüðünüzü,
neye inandýðýnýzý ve diðerleri tarafýndan
size inanmanýz gerektiði söylenen þeyleri
nasýl gördüðünüzü belirler, hattâ bazen
tahrif eder veya bulanýk bir resim çýkarýr
ortaya. Çok güçlü bir filtredir ve herhangi birisinin bu filtreyi deðiþtirmek istemesi bir tehdit olarak algýlanýr. Saðlam bir
þekilde yerine yerleþmiþtir ve kýmýldamasý zordur. Bu birinci filtredir.
ÝKÝNCÝ FÝLTRE: RUHSALLIK
Ýkinci filtre yerleþik deðil, oynaktýr. Bu
ruhsal filtredir. Size Tanrý hakkýnda neler
söylendi? Tanrý'ya nasýl ulaþabilirsiniz?
Tanrý ile nasýl konuþabilirsiniz? Tanrý ile
konuþmak mümkün müdür? Tanrý nedir?
Tanrý'ya inanýr mýsýnýz? Evrenin bir
yaratýcýsýnýn olmasý ve bu yaratýcýnýn
sizin isminizi biliyor olmasý mümkün
müdür? Bazýlarýnýza bu dünyadaki
yaþamýnýz süresinde üstü kapalý veya
gizlenmiþ olan bazý þeyleri bulamamanýz
halinde evrenin Yaratýcý'sýnýn sizi cezalandýracaðý söylenmiþtir. Aslýnda herkesin
eþit þekilde ve her zaman cezalandýrýlacaðý söylenmiþtir. Bu sizin Tanrý'nýz mý?
Yaþamýnýzýn çeþitli aþamalarýnda size
baþkalarý tarafýndan öðretilmiþ olan bu
ilkeleri zaman zaman kabul veya inkâr
ettiðinizde ve buna göre deðiþiklikler
yaptýðýnýzda bu filtre ileriye, geriye, saða
ve sola hareket eder. Bazen büyüme ve
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geliþmeyle baðlantýlý olarak bu filtre birinci filtrenin parçasý haline gelir. Anne ve
babanýz sizi kiliseye veya baþka bir ruhsal etkinliðe götürür ve onlar bunu kabul
ettikleri için siz de bunu sahiplenirsiniz.
O dönemde büyüklerin bir þeyi beðenmeleri veya kabul etmeleri sizin açýnýzdan onun uygun ve iyi olduðunun
kanýtýdýr ve böylece siz de bunu
sahiplenirsiniz. Daha iyisini ve daha
mantýklýsýný bulana - eðer böyle bir
deðerlendirme yapabilecek durumda
olursanýz tabii - kadar da bu sizin
doðrunuz olarak kalýr. Ruhsal filtreler
bazen inançla sýký sýkýya baðlýdýr. Peki,
sizdeki durum nedir? Sizin ruhsal filtreniz sizin geçmiþinizle, yaptýklarýnýz,
gördükleriniz ve idrak ettiklerinizle, yaptýðýnýz ve burada oturmanýzý saðlayan
deðiþikliklerle doludur. Ancak, tüm bunlara raðmen yine de filtreniz vardýr.
Metafizikte nelerin doðru olduðunu ve
olmadýðýný öðrendiniz?
Sevgili varlýklar, insan aklý kompartýmanlara ayýrmakta mükemmelliðe
eriþmiþtir ve siz de Tanrý ile ilgili olarak
kendinize göre bunu yaptýnýz. Bir inanç
sýnýrý çizmeniz gerektiðini söylüyorsunuz. Þu anda bile bazýlarý benim
tarafýmdan sizlere aktarýlmakta olan bilgilerin gerçekten de perdenin diðer
tarafýndan gelip gelmediðini merak ediyorlar. Belki de sandalyede oturan adam
bunlarý uyduruyordur, deðil mi? Diðer
taraftan, bilgiler gerçekten de perdenin
diðer tarafýndan gelse bile, belki de bilgiler tam doðru deðildir veya adamýn filtreleri bilgileri tahrif ediyordur. Ýþte tam
bu noktada bir filtreyi yargýlayan kendi
filtreniz ortaya çýkmýþ oluyor.
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Ruhsal filtreniz sizin için yalnýz
büyüme sýrasýnda deðil, genel olarak
yaþamda önemlidir çünkü sizin Yaratýcý'yý
nasýl ve hangi gözle gördüðünüzü,
yaþamýnýzý, yaptýklarýnýzý, korkak mý
yoksa neþeli mi olduðunuzu etkileyecektir. Yaþamýn sona ermesi (ölüm) ile baþka
bir yaþamýn baþladýðýna mý inanýyorsunuz? Yoksa ölümün son olduðuna ve
bundan sonra ceza ve yargýlamanýn
geldiðine mi inanýyorsunuz? Bu pek çok
insan için çok güçlü bir filtredir. Bazýlarý
içinse filtre bile deðildir ki, bu aslýnda
baþlýbaþýna bir filtre olmaktadýr. Eðer
Yaratýcý Kaynaða inanmýyorsanýz, bunu
görmeniz halinde bile filtreniz bunun
algýlanmasýna izin vermeyecektir. Bu bir
filtredir. Bu ikinci filtre çeþidiydi.
Eðer filtreleri arka arkaya koyarsanýz,
bu sizin görmeye çalýþtýðýnýz þeyin
görülmesini iyice zorlaþtýracaktýr zira
filtrelerin her biri sizin saf olarak
görmek istediðiniz ýþýðý ayrý ayrý bir
miktar soluklaþtýracak ve bulanýklaþtýracaktýr. Eðer size daha önce hiç görmediðiniz, büyürken hiç karþýnýza çýkmamýþ
ve sizin ruhsallýk kutunuzun dýþýnda
olan bir senaryo verirsem, sizin bu iki
filtreniz ne yapacaktýr? Her iki filtre de
yerlerini sýkýca muhafaza edecekler ve
siz þaþýrýp yönünüzü kaybetmemek için
ikisine de her iki elinizle sýkýca yapýþacaksýnýz. Bu insan tabiatýnýn gereðidir
ve filtreniz korunmaktadýr. Sizler böyle
düþünürsünüz. Aklýnýz böyle çalýþýr.
Bunun neden böyle olduðunu birazdan
söyleyeceðim.
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ÜÇÜNCÜ FÝLTRE: CÝNSÝYET
Üçüncü filtre - ister inanýn, ister inanmayýn - cinsiyet filtresidir ve çok önemlidir. Her biriniz kiþiliðiniz ve cinsiyetiniz dolayýsýyla belirli durumlarda,
belirli olaylar sýrasýnda ve belirli kiþilerle
birlikteyken belli bir þekilde
davranýrsýnýz. Bir kýz evlat için kendi cinsiyeti bakýmýndan modeli olan annesinin,
bir kadýnýn nasýl olmasý gerektiði hakkýnda söylemiþ olduðu önemli ve belirleyicidir. Kýz evlat buna uygun hareket etmiþ
olabileceði gibi, isyan edip bunu yapmaktan kaçýnmýþ veya yapmayý reddetmiþ olabilir ama her halükârda söylenenlerin bir etkisi vardýr. Cinsiyetiniz bir
kadýnsa, bu filtrenizin nasýl þekillenmiþ
olduðuna baðlý olarak sizin bir hanýmefendi gibi veya buna ters þekilde davranmanýza yol açabilir. Ancak siz yine de
kadýn olduðunuzun farkýnda olursunuz ve
belirli þekilde davranýrsýnýz.
Ayný hususlar bir erkek için de geçerlidir. Gerçek bir erkeðin ne yapmasý
gerektiðiyle ilgili olarak babanýn
söylemiþ olduklarý erkek evlat için belirleyicidir. Bir erkeðin filtresinin oluþmasýnda "Gerçek erkek bir kavgada veya
tartýþmada asla korkaklýk yapýp geri
çekilmez veya gerçek bir erkek herkese
þefkat gösterir." söylemlerinden birinin
baþat rol oynamýþ olmasý o erkeðin
karakteri ve kiþiliðinin nasýl geliþeceðini
belirler. Bunlar o kiþinin erkek olarak
nasýl bir insan olacaðý baðlamýnda yön
gösterici durumda olan iki farklý talimat
seti, iki farklý filtredir.
Cinsiyet filtresi çok güçlü bir filtredir
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ve insaný diðer cinsiyete göre tanýmlar.
Ayný cinsiyete mensup olan insanlarla
yoldaþlýk iliþkisi kurar ve onlar tarafýndan
oluþturan topluluk içinde kendinizi rahat
hissedersiniz çünkü size böyle söylenmiþtir. Karþý cinsten olanlarla birlikte
olmaktan rahatsýzlýk duyuyor olabilirsiniz. Bu durumda bu filtre aþýrý
çalýþma modundadýr. Siz ayný cinsiyette
olmadýðýnýz için filtre yapbozu yerine
yerleþtirmeye çalýþmaktadýr
Bu filtrenin ýþýk ile iliþkisi nedir?
Cinsiyetinizin Yaratýcý Kaynak olabilecek
olan saf, beyaz ýþýða bakmakla ne ilgisi
vardýr? Bu durumu kadýn veya erkek
olarak nasýl farklý þekilde yorumlarsýnýz
veya farklý yorumlar mýsýnýz? Ýki cins
durumu gerçekten de farklý yorumlar.
Erkekte bulunan erkek filtresi nezaket ve
kibarlýk baðlamýnda kadýna kýyasla daha
az geçirgen ve daha kapalý olacaktýr.
Üstelik Yaratýcý Kaynak olabilecek en
kibar, zarif, hayýrsever ve kolay sevgidir.
Kolay derken akýþkan olduðunu, kapýp
kavramaya, uðruna büyük mücadele vermeye ve zorlamaya gerek olmadýðýný
kastediyorum. Eðer izin verirseniz,
kendiliðinden içinize akar. Bazen erkek
filtresi "Benim ilgilenmem için bunun
farklý olmasý gerekir" der. Erkek filtresinin daniskasýna sahip olan ve çetin
ceviz olduðunu düþünen karþýnýzdaki
erkek (Lee Carroll) "Ben aðlamam"
diyordu. Biz ona ne kadar farklý
olduðunu ve aðlamanýn, gerçeði bulmanýn verdiði neþe ve sevinçten kaynaklanabileceðini gösterdik. O bu durumu idrak ettiðinde, bir erkeðin aðlamasý
halinde neler olacaðýný anlatmýþ olan
babasýnýn söyledikleri pencereden uçup
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gitti. O filtresini yeniden ayarladý.
Ama bu kolay olmadý çünkü cinsiyet
filtresi en güçlü filtrelerden biridir.
Ýþ cinsiyet filtresine geldiðinde kadýnlarýn da baþa çýkmalarý gereken ciddi
sorunlar vardýr. Bunlardan biri - ister
inanýn, ister inanmayýn - Tanrý'nýn her
zaman erkek olmasý veya bu yönde güçlü
bir algýnýn olmasýdýr. Ýþte bu kadýnlarýn
etrafýndan dolaþmasý, baþ etmesi gereken
bir filtredir. Örgütlü bir dinin bünyesinde
yer alan ve tümüyle erkek hâkimiyeti
altýnda bulunan bir kuruma giden ve
orada itiraf sýrasýnda en derinlerde saklanan düþünce ve duygularýný "peder"
olarak hitap ettiði bir erkeðe söyleyen bir
kadýn neler hissedecektir? Bununla ilgili
duygular filtreyi oluþturur. Bu kadýn ayný
þeyleri bir kadýna da söyler miydi veya
bundan da iyisi, hiçbir aracý olmasaydý
ve o kadýn bunlar için doðrudan Ruh ile
muhatap olabilseydi, nasýl ve neler
söylerdi? Bu filtre Tanrý hakkýnda Tanrý
ile konuþurken deðil, Tanrý hakkýnda bir
insanla konuþurken devreye girmektedir.
Bu üç numaralý filtreydi.
DÖRDÜNCÜ FÝLTRE: MANTIK
Bunlardan hangisinin en derinlikli
olaný, en önemlisi olduðunu bilmek zordur çünkü burada sizin kim olduðunuz,
nasýl yetiþtirilmiþ olduðunuz ve yaþam
açýsýndan öncelik ve tercihlerinizin ne
olduðu devreye girmektedir. Þimdi sizde
tam olarak bulunmayabilecek olan bir filtreden söz edeceðiz. Aslýnda herkeste
varolan ama bazýlarýnda zayýf, bazýlarýnda güçlü olan bir filtreden söz ediyoruz.
Bu mantýk filtresidir. Kendilerini bilimsel
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veya mantýklý olarak nitelemeyen insanlar
için bile bu filtre anlamlý olmalýdýr.
Sizin herhangi bir þeye katýlmanýz için
size anlamlý gelmesi gerekmektedir.
Yaþamý sürdürme temeline dayalý tüm
kararlarda mantýk devrededir. Bazý kararlarda mantýk diðer filtreler temeline
dayalý olarak vardýr. Mantýk filtresi diðerlerinin üstündedir, seçenekleri kendine
göre tartýya koyar ve o aþamada geçerli
olan mantýk temeline dayalý olarak
gerçek veya gerçek deðil kararýna varýr.
Mantýk filtresinin sýnýrlarý vardýr ve sýnýrlar dardýr. Daha önceden makul olduðuna
karar verdiðiniz mantýk çerçevesinde
yargýlayabilirsiniz mantýðý. Eðer herhangi
bir þeyi daha önce hiç görmediyseniz,
hesaplarýnýz içine dahil edebileceðiniz ve
temel olarak alabileceðiniz deneyim faktörü olmadýðý için onun mantýklý olup
olmadýðý hakkýnda bir yargýya varamazsýnýz. Ama bir filtre yine de vardýr.
Bu biraz sallantýda olan bir mantýk filtresi
olabilir ama yine de oradadýr.
Mantýk filtresi size sunulmuþ ve
önünüzde durmakta olaný saðduyu
tartýsýyla tartmak istemektedir. Eðer biri
size bir þeyi satmak isterse, diyelim ki
Brooklyn Köprüsünü satmak isterse,
mantýk filtreniz size bunda bir tuhaflýk
olduðunu çünkü Brooklyn Köprüsünün o
kiþiye ait olamayacaðýný söyleyecektir.
Zaten sizin köprüyü satýn almak için
gerekli olan mali güçten yoksun
olduðunuz da açýkça ortadadýr. Burada
mantýk filtresi anýnda devreye girmiþtir.
Olayýn gerçek olmadýðýna, hayal ürünü
olduðuna karar verirsiniz ve olay kapanýr.

Þimdi de karþýnýzda sandalyede oturmuþ kanallýk yapan bir adam var. Mantýk
filtreniz ne yapýyor ve ne diyor?
Birçoklarý aynen Brooklyn Köprüsünü
satýn alma teklifi yapýldýðýnda olduðu
gibi, bu olayý tümüyle ve otomatik olarak
hayali ve gerçek dýþý olarak sýnýflandýracaktýr. Bunun mümkün ve yapýlabilir
olmadýðýný söyleyecektir. Ben partnerimin kanallýðý aracýlýðýyla bilgi
verdiðimde yaþamý sürdürme içgüdüleriniz temeline dayalý olarak mantýk
filtreniz ne yapýyor? Mantýk filtresi
dördüncü filtredir ve diðerlerinin üstünde yer almaktadýr. Þimdi tüm filtreler
arka arkaya dizildiklerine ve birbirlerini
etkilediklerine göre, hepsini geçmek
durumunda olan ýþýðýn gücü ne kadar
azalmaktadýr? Üstelik daha ben söyleyeceklerimi tamamlamadým bile.
BEÞÝNCÝ FÝLTRE:
PROFESYONELLÝK
Bir de beþ numaralý filtre var. Bu filtre
hepinizde olmasa da, birçoðunuzda var.
Bu profesyonellik filtresidir ve tüm profesyonellerde vardýr. Fizik, bilim, kimya,
matematik, tarih, antropoloji ve biyoloji
gerçekleri hakkýnda neler öðrendiniz?
Örneðin, týp bilimine mensup olan bir
doktor musunuz? Yoksa hukuk alanýnda
uzmanlýðý olan ve dünyanýn nasýl
iþlediðini ve burada geçerli olan kurallarýn ne olduðunu bilen biri misiniz?
Sizin Yaratýcý'nýn ýþýðýný görmeniz
önünde engel haline gelecek olan profesyonel filtrenizi oluþturan mesleðiniz
nedir? Zira o ýþýðýn gerçek olabilmesi için
þimdiye dek öðrenmiþ olduðunuz her þey
bir kenara býrakýlmalýdýr.
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Profesyonel filtre ile birinci filtre olan
büyüme filtresi birbirleri ile çok uyumlu
olarak çalýþýrlar. Bunun nedeni sizlerin
kendinizi aptal yerine koymak istememeniz, bu duruma düþmeye karþý direnmenizdir. Zira aptallarýn yaþamý
sürdürme þansý çok düþüktür. Aptal olan
etrafta bulunan diðerleri tarafýndan itelenir, kakaklanýr ve toplum dýþýna itilir.
Bundan dolayý hiç kimse aptal yerine
konulmak istemez. Birinci filtre olan
büyüme filtresi ile sosyal davranýþ sonuncu filtre olan profesyonellik filtresi birlikte çalýþýrlar. Eðer bazý þeyleri belirli bir
þekilde öðrenmiþseniz ve bir an için bile
olsa bu olayýn gerçek olduðuna inanýyorsanýz, derhal insanlarýn sizin hakkýnýzda
neler düþünüp söyleyeceði aklýnýza gelir
ve filtre kendisini belli ediverir. Filtre
oradadýr ve karmaþýktýr.
Eðer fizikçiyseniz ve ben size evrenle
ilgili bildiðiniz yasalarýn eksik olduðunu
söylersem, bu toplantýda bulunmanýza
raðmen içinizde bir þeyler seyirmeye
baþlar. Çünkü siz tüm yaþamýnýz boyunca
dünyayý ve evreni anlayabilmek için elinizden gelenin en iyisini yapmýþsýnýzdýr
ama ben kalkmýþ size hatalý olduðunuzu
söylüyorum. Doðrusunu isterseniz, sizin
ne kadar yanýldýðýnýzý söylemeyi
yüreðimiz kaldýrmýyor. Yapacaðýnýz
keþiflerle bunu göreceksiniz. Ancak bu
durumda olay o kadar olumsuz olarak
algýlanmayacaktýr, çünkü yapan ve
baþaran siz olacaksýnýz. Þimdiye dek
doðru olarak kabul edilen her þeyi tersyüz eden bir geliþme olursa, bu geliþmeye önayak olan takýmda yer alýyor
olmanýz halinde bu keþfi sevinçle kutlayýp her þeyi farklý gözlerle görmeye
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hazýr olursunuz. Burada filtrede ciddi bir
deðiþim söz konusudur ama yazýlýmý siz
deðiþtirdiðiniz için dönüþüm otomatik
hale gelir. Oysa yazýlýmý deðiþtiren ben
olursam, iþler çok farklý geliþir. Filtre bu
durumda saðlam olarak yerinde kalýr ve
engelleme görevine devam eder. Þimdi
beþ filtreniz var.
Yaratýcý Kaynaðýn parlak ýþýðýna þu
anda hiç bilmediðiniz bir fiziðin ve derinliði, bütünlüðü ve inceliði açýsýndan hiç
anlayamadýðýnýz ve ruhunuz için sevgiyle
ilgili olarak hiç kavrayamadýðýnýz bir
ruhsallýðýn merceðinden baktýðýnýzý hayal
edin. Elinizdeki beþ filtreyi de bu ýþýðýn
önüne yerleþtirirseniz, ýþýk olup olmadýðýndan bile emin olamazsýnýz. Size ulaþabiliyor muyum? Hiçbir þey yapýlmamasý
halinde çýkacak olan zorluktan söz ediyorum.
FÝLTRELER
NEDEN O KADAR GÜÇLÜ?
Þimdi size bunlarýn neden önemli
olduðunu söyleyeceðim. Büyüme filtresinden profesyonellik filtresine kadar
sahip olduðunuz her filtre sizde
sevdiðiniz, saygý duyduðunuz, takdir
ettiðiniz kiþiler tarafýndan veya onlar
vasýtasýyla oluþturulmuþtur. Bunlar bazen
anne ve babalar, bazen kardeþler tarafýndan ve yaþamla nasýl baþ edileceði
öðretilirken oluþturulmuþtur. Bu kiþiler
sizlerin akýl hocalarýnýz ve rol modellerinizdir. Bu filtrelerin oluþturulmasýndan sonra yolda giderken baþka birisi
size durumun size söylenenden farklý
olduðunu söylerse, bu sizin sevdiðiniz
ve muhtemelen de artýk yaþamda veya
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yanýnýzda olmayan kiþiye karþý bir
hakaret olarak kabul edilir. Buradaki
deðiþim duygusunu anlayabiliyor
musunuz?
Sözü edilen filtre size, bunlarý bildikleri
en iyi yolla ve þekilde vermiþ olanlara
karþý hissedilen sevgi ve hayranlýkla çok
saðlam olarak yerine yerleþtirilmiþ ve
baðlantýlar da kuvvetlendirilmiþtir. Filtre,
size sahip olduklarýnýzý vermiþ olanlarýn
sevgisi çimento olarak kullanýlarak yerine
saðlam þekilde yerleþtirilmiþtir. Þimdi
ayný filtrenin Tanrý sevgisi uðruna
kaldýrýlmasýnýn gerekli olmasýnýn ne
yaman bir çeliþki olduðu ortadadýr. Eðer
bunlarýn hepsinin birbiriyle baðlý olduklarýný, hepsinin biraraya geldiklerini,
güzel bir sistemin kullanýlarak ýþýðý
mükemmel þekilde görebilmeniz için bu
filtreleri bir taraftan yolun üstünden
kaldýrýrken, diðer taraftan filtrelerin yine
de birlikte çalýþmasýnýn mümkün
olduðunu bilseydiniz, bunu yapar mýydýnýz? Bazýlarýnýz iþte tam da bunu yapmaktadýr. Dinleyicinin size söylenmiþ
olduðu gibi bunu anlamasýný diliyorum.
Partnerimin çok güçlü filtreleri vardý.
Bir mühendis olarak öðrenim ve çalýþma
hayatýnda belirli þeyleri öðrenmiþ ve
örgütlü bir din içinde büyürken de bazý
ruhsal filtreleri yerleþtirmiþti. Bu duvarlarýn kaldýrýlmasý gerekiyordu ama tüm
bunlarý ona sevdiði ve saygý duyduðu
kaynaklar öðretmiþti. Partnerim de bunlarýn doðru olduðuna inanýyordu. Böylesine bir filtre ile ne yaparsýnýz? Böyle bir
filtreyi bir anlýðýna bile olsa kenara koyabilir misiniz? Böyle bir durumda ne
yapýlmasý gerekir? Size partnerimin ne
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keþfettiðini söyleyeceðim. Bunu dinlemenizi istiyorum. Bazýlarýnýz bunu anlayacak ama bazýlarý da anlayamayacaktýr.
Sevgili varlýklar, size neler öðretilmiþ
olduðunun hiçbir önemi yoktur, gerçekten de yoktur. Size bunlarý öðretmiþ olan
kiþiler ki, bunlar ebeveynler,
arkadaþlarýnýz, öðretmenleriniz,
sevdiðiniz kiþiler olabilir, artýk yoklar.
Onlarýn þimdi ne yaptýklarýnýzý bilmenizi
istiyorum. Onlar þu anda bu odadalar,
size bakýyorlar ve kendilerinin de eksik
bilgiyle hareket etmiþ olduklarýný söylüyorlar. Zaten hiç kimse her þeyi bilemez
ve herkes eksiklidir. Onlar zamanýnda
ellerinden gelenin en iyisini yaptýlar ama
þimdi dinlemenizi istiyorlar. Çünkü size
yeni filtreler vermek istiyorlar. Bu size
filtrelerinizi oluþturmak için gerekli bilgi
ve desteði saðlamýþ ve daha sonra perdenin diðer tarafýna geçmiþ olanlarýn,
oradan söylemek istedikleri gerçektir. Bir
anlýðýna bile olsa filtreleri saydam hale
getirip sizin ýþýðý görmenizi ve anlamanýzý saðlayacak olan enerji, sevgidir.
Partnerim ilk kez bu sandalyede oturduðunda, biz hiçbir þey söylemedik.
Partnerim hiçbir ses duymadý. Kanallýk
yapacak durum yoktu ve kendisi
neredeyse her þeyi býrakýp kaçacaktý. O
anda ona sevgi verdik. Bu büyük eþitleyiciydi ve partnerim aðlamaya baþladý.
Mantýk filtresi böylece sevgiyle, tümüyle
devre dýþý býrakýlmýþtý. O sandalyeye
oturup perdenin diðer tarafýyla baðlantý
kurabileceði varsayýmý, onun dini
kutusunda kendisine öðretilmiþ olan her
þeye taban tabana zýttý. Bizim kollarýmýz
onu sevgiyle sarýp sarmaladýðýnda tüm
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bunlar kaybolup gidiverdi ve o aðlamaya
baþladý. Kontrol dýþýna çýkmýþ olma duygusu ile þaþkýnlýk ve hattâ kýzgýnlýk yaþamasýna raðmen yine de o anda kendisini
çok iyi hissetti.
Partnerimde adý kontrol olan baþka bir
filtre var. Bu ona özgü bir filtre ve mutlaka sizin için geçerli olmasý gerekmez.
Partnerim daha sonra defalarca o sandalyede oturdu. Þu anda yine sandalyede
oturuyor ve o ilk seferde hissetmiþ
olduðu sevgiyi yine hissediyor. Partnerim
þu anda sizinle birlikte deðil. O baþka bir
yerde ve dinliyor. Bulunduðu o güzel yeri
önceki celselerde tarif etmiþtik. Bulunduðu yerden daha ileri gidip burayla
baðlantýsýný koparmasýný önlemek için bir
kordonla baðlý durumda. Bu size onun
nerede olduðuna dair bir fikir verecektir.
Sandalyede oturduðunda ona gösterdiðimiz þey buydu. Ona kim olduðunu ve
içindeki Tanrý ýþýðýný gösterdik ve aniden
o filtre saydamlaþmaya baþladý. O anda
ona neler öðretilmiþ olduðunun hiç önemi
yoktu. Büyük resmi görmeye baþladý.
Partnerimin o sandalyede yaptýðý gibi,
insanlarýn sürekli olarak tekrarlamak
suretiyle filtreleri iyileþtirebilmek, saydamlaþtýrabilmek, yeniden düzenleyebilmek ve yazýlýmý yenileyebilmek için
belli bir süreye ihtiyaçlarý vardýr.
Büyüme filtresini alýp anýnda
deðiþtirmek, bildiðiniz her þeyi silip
yerine yeni bir þey koymak zor iþtir.
Zaten iþler de böyle yürümez ve deðiþim
yavaþ yavaþ gerçekleþir. Bu odada bulunanlarýn ve bu celseyi dinleyen ve
okuyanlarýn her birinin kendi filtre takýmý
vardýr. Bunun istenmesi veya seçilmesi
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halinde bu filtrelerin yazýlýmlarý tedricen
deðiþir. Filtreler karþýlýklý etkileþim
içindedir yani birbirlerini etkilerler. Siz
filtrelerden birini deðiþtirir deðiþtirmez,
örneðin mantýk filtresini veya ruhsal filtreyi deðiþtirdiðinizde, diðerlerini daha
iyi anlamaya baþlarsýnýz. Bu durumda
söylem, "Bu deðiþirse, þu da deðiþebilir.
Belki de bu doðru deðildi" þeklinde olur.
SEVGÝ FÝLTRESÝ
Size o büyük filtreden, sevgi filtresinden söz etmek istiyorum. Bu filtre size
þefkat ile ilgili bir fikir vermeye baþlar ve
siz de kendi bildiklerini size öðretmiþ
olanlarýn ellerinden gelenin en iyisini
yapmýþ olduklarýný anlamaya baþlarsýnýz.
Sizin onlardan fazla biliyor olmanýz,
onlarýn hatalý veya yanlýþ olduklarý
anlamýna gelmez. Aslýna bakarsanýz,
onlar sizin daha fazla þeyi anlamýþ
olmanýzý kutlamaktadýr. Sözü edilen bu
insanlarýn size öðretmiþ olduðu fizik,
büyük bilim tarafýndan el koyulmuþ olan
okuldaki bir öðretmen veya sizi Tanrý
sevgisi ile tanýþtýrmýþ olan kilisenin
papazý (caminin imamý) olabilir. Ýþlerin
nasýl yürüdüðünü size anlatmýþ olan
babanýz veya anneniz de olabilir. Durum
öyle icap ettiði için daha sonra farklý
þeyler öðrenirsiniz ve sevgi filtresi sizin
onlara þefkat duymanýzý saðlar. Siz
onlarýn önüne geçmekten ve yola devam
etmiþ olmaktan dolayý onlara hakaret
ediyor hissine kapýlmazsýnýz. Buna bilgelik (hikmet) denmektedir.
Filtreler kendi baþlarýna yavaþça temizlenirler. Bu temizlenme iþi bazen daha
hýzlý olur, bazen daha yavaþ. Meditasyon
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yaptýðýnýzda veya burada olduðu gibi bir
grupla birlikteyken ve ben de bu durumdaysam, filtre açýlýr ve evde kolay ortaya
çýkmayacak olan "Vay canýna, demek
buymuþ!" hissi gelir. Bunlarla ne kadar
çok çalýþýr ve bunlara Tanrý'nýn saðduyusunu ne kadar çok uygularsanýz,
açýklýk ve ayýrt etmeyi ne kadar çok
isterseniz, filtreler de o kadar temizlenir.
Filtreler iyice temizlendiðinde, sizin hâlâ
kiþiliðiniz vardýr ama bu büyürken sahip
olduðunuz kiþilik deðil, bilge halinizle
seçmiþ olduðunuz kiþilik olur. Cinsiyetiniz, erkek veya diþi, size olmasý gerektiði söylenmiþ olan deðildir. Bir zaman
sonra sizin seçiminize göre kendine özgü
bir yaþam oluþturur ve sizin seçtiðiniz
yaþamý benimser. Ebeveynlerin veya
Emily Post'un (*) söylemiþ olduklarý
deðildir ve sevginin kaynaðýna baðlanmak suretiyle kendinize söylediðinizdir.
Önemli olan husus kendisine âþýk olan
bir kadýnýn ve bir erkeðin ne olduðu veya
ne yaptýðý veya nasýl olduðudur.
Sizler bu þekilde bu gezegende yeni
olan bir filtre yaratýyorsunuz. Bu þefkatli
insan, yeni insandýr. Siz iþte busunuz.
Sizlerin size söylenenlere göre deðil,
tümüyle kendi baþýnýza açmakta, gerçekleþtirmekte ve yaratmakta olduðunuz
filtre ruhsal filtredir. Sizler size söylenmiþ olan her þeyi kenara koyacak ve ilk
baþladýðýnýzda burada esamesi bile okunmayan yeni enerji sayesinde kendinize ait
ve þu andan itibaren geçerli olan ruhsal
hisleri ve olaylarý yaratacaksýnýz.
Profesyonel kiþinin neler öðrenmiþ
olduðu hiç önemli deðildir çünkü artýk
bilgelik bilmediðinizi söylemektedir.

Hukuk bilimi de dahil olmak üzere, tüm
bilimsel alanlarda iþleri eskiden öðrendiðiniz ve bildiðinizden daha iyi yapmanýn
yollarý vardýr. Bildiðinizden daha iyi yol
ve yöntemler gelmektedir ve onlar kiþisel
olarak sizin için, ülke için ve dünya için
daha anlamlý olacaktýr. Yeni sistemler
size doðru yola çýkmýþtýr. Bunlar geldiðinde siz baþýnýza vuracak ve neden daha
önce bunlarý düþünemediðinizi kendinize
soracaksýnýz. Çünkü sizler bilmediðinizi
bilmiyorsunuz. Zekâ filtresi bilgelikle
birlikte hareket etmeye baþlamaktadýr.
Artýk her þey ýþýðý kucaklayacak ve onu
soluklaþtýrmayacaktýr.
Sevgili varlýklar, bu akþam pek çok
mecazi ifade kullandýk. Size üzerinde
düþünmeniz gereken pek çok þey
söyledik. Size þimdi bu filtre senaryosu
içinde nerede olduðunuzu soruyorum.
Salýveremediðiniz þey nedir ve neden
salýveremiyorsunuz? Neden belirli
þeylere takýlýp kalýyorsunuz? Üstelik
bunlarý size vermiþ olanlar þimdi ezoterik
anlamda buradalar, size bakýyorlar ve
bunlarýn ötesine geçmenin uygun ve
doðru olduðunu söylüyorlar. Tanrý sevgisi
buradadýr ve önemli olan da bununla
beraber sizin Ruh ile olan baðlantýnýzdýr.
Bu size istediðiniz ayrýt etme gücünü,
daha uzun ve huzurlu hayatý, dengeli
þekilde yaþamý sürdürme imkânýný
sunacaktýr. Bulmacalar çözülecektir.
Ben insanlýða sevdalý olan Kryon'um
ve þimdi artýk neden sevdalý olduðumu
biliyorsunuz. Sizler her açýdan
muhteþemsiniz.
Ve öyledir.
KRYON

(*) Emily Post, görgü kurallarý üzerine kitap yazmýþ bir roman yazarýdýr.
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