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Sevgili Dostlar
Evet, sevgimizde yer var mý? Sözümüz elbette bu muhteþem düzenin
farkýna varýp, ona hayran olup o düzende olmasý gerektiði gibi bilinçle yer almak isteyenlere, bunun için her türlü filtrelerini adým adým
temizlemeye kararlý olanlara. Sadece kendi gibi olanlarý, kendine hoþ
gelenleri sevenlere de seçimlerinden dolayý saygýmýz var þüphesiz.
Ama insan belli bir duruma gelince baþkalarýný býrakýp kendisiyle
uðraþmaya baþladýðýnda belli noktalarýn üstünde durup onlarý mutlaka yapmak mecburiyetinde olduðunu da idrak etmeye baþlýyor:
Kendisiyle cenge girerek nefis kontrolü yapmak... Hep hayýrda ve
doðruda olmak zorunda olduðunu bilerek Beþ Basamak’ý bir bir
saçýnýn telinden ayaðýnýn týrnaðýna kadar sindirmek... En zor þartlarda bile dilini hayýr, sevgi ve saygý niyetiyle, sözcükleriyle kullanmak...
Herkesi, her þeyi, her canlýyý onunla empati kurarak, anlamaya
çalýþarak her þeye raðmen sevmek, sevmek mecburiyetinde olduðunu
bilmek... Bunu yapmaya çalýþýrken dünya ile sýnýrlý kalamayacaðýmýzý,
bilgi ve idrak sýnýrlarýmýz ne kadar geliþirse bir o kadar daha þimdi
bizim için bilinmeyenleri gönlümüze ve sevgimize alacaðýmýzý bilmek
büyük bir heyecan ve þevk vermektedir gerçekten. Ama önce elbette,
hani herkese koþup iyi davranýp eve gelince kendi ailesine her türlü
tersliði yapan bazý insanlarýn garip durumuna düþmek istemezsek
eðer, dünyamýzdan baþlayacaðýz. Dünyamýz, þu koca evrendeki evimiz,
her þeyi ile bizim. Onun üzerindeki insanlar kardeþlerimiz. Onun
üzerindeki tüm canlýlar, bizim ve kardeþlerimizin yüzümüz gülsün,
rahatlýkla varolabilelim diye yerleþtirilmiþler buraya. Hiç tanýmadýðýmýz en uzak diyardaki, ortak noktamýz yokmuþ gibi duran bir
kiþinin aslýnda ruh kardeþimiz ya da önceki yaþamlardan bir
yakýnýmýz olup olmadýðýný bilebilir miyiz? Ýnsanlarý ayýrmadan,
aklýmýzda ve gönlümüzde sýnýrlara, kutulara, kompartýmanlara
hapsetmeden sevmeye karar vermek, tüm canlýlarý sevgimizden
saygýmýzdan ayrý görmeden sevmeye gönüllü olmak bizce önemli
olsun bundan böyle ...
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Çoðu kiþi sevdirmenin
Allah vergisi olduðunu sanýr.
Bu yanlýþlarýný da þöyle dile
getirirler: Onda þeytan tüyü
var, O her yerde kendisini
sevdirir. Bu sözle, sevdirme
yeteneðinin doðuþtan, Allah
tarafýndan kiþiye verildiði,
ne yapýlsa o yeteneðin elde
edilemeyeceði iddiasý öne
sürülmüþ olur.
Oysa kendimizi sevdirmenin
yollarý ve bazý temel ilkeleri
vardýr. Bunlarý uygulayan
herkes sevimli olur.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Mutluluðunuzun Yolu
Kendinizi Sevdirmekten
Geçer
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BAÞARILI
BÝR DOKTOR
Çocukluðumda Karaman'da çok sevilen bir
doktor vardý. Dr. Halit
Akyüz, isimli orta boylu,
þiþman, güler yüzlü ve
tatlý sözlü olan bu doktor
herkesin dostu idi.
Herkese isimleriyle hitap
eder, herkesin karýsýnýn
ve çocuklarýnýn isimlerini
de hatýrýnda tutar,
herkese mizaçlarýna göre
gönül alýcý sözler ederdi.
Onu tanýyanlar ondaki bu
hafýza gücüne hayran
kalýrlar, onun kendilerine
dostça hitabýyla övünürler ve onu kendilerinden
biri olarak görürlerdi.
Onun yüzü hep gülerdi,
tatlý þakalarýyla, hoþ sohbetleriyle ve moral verici
sözleriyle en sýkýntýlý ve
üzüntülü kimseleri bile
güldürmeye gayret ederdi. Dr. Halit bey memleketin sevgilisiydi. En
uzak köylerden, hattâ
civar kaza ve vilâyetlerden bile hasta getirirlerdi
ona. Gün oldu ki, doktor
deyince akla Halit bey
geliyordu. Onu çekemeyenler, bilhassa meslektaþlarý arasýnda onu kýskanýp çekiþtirenler oluyordu. Fakat bunlar ona
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ve onun þöhretine hiç
etki yapmýyordu. Hattâ
çekiþtirenler fazla ileri
giderlerse, onu sevenler
savunmaya geçiyorlardý.
Dr. Halit beyi þehre
böylesine sevdiren
neydi? Doktorluðunun
üstünlüðü mü? Hastasýna
moral vermesini bilmesi
miydi? Yaksa hastalarýnýn dertleriyle candan
ilgilenmesi, onlarýn dertlerini kendi derdi bilmesi
miydi? Bunlarýn hepsi
herhalde vardý. Fakat
bunlardan çok önemli
baþka þeyler de vardý,
onu bu kadar sevdiren,
bu kadar benimseten ve
popüler yapan... Onlar
nelerdi acaba?
Görebildiklerim, þimdi
düþündükçe onda bulabildiklerim þunlardýr:
Evvelâ o, güleryüzlüydü. Ýçten ve candan
gülerdi, kahkahasý boldu.
Güleryüzün cazibesini
üzerinde taþýyordu. Sonra
en ciddi durumlarý önemsemeyen küçük gösteren
konuþmalarýyla hastaya
cesaret veriyor, iyileþeceði inancýný aþýlýyordu.
Ayrýca herkese kendi ismiyle hitap ediyor, onlara önem veriyor, isimleri-

ni aklýnda tutuyordu.
Yine insanlarý övmesini,
yüceltmesini iyi biliyordu. Böylece onlara
önemli kiþiler olduklarýný
belirtirken, onlardaki iyi
yönlerin geliþmesine de
imkân hazýrlýyordu.
Bir doktorun baþarýsýnda olduðu kadar herkesin
baþarýsýnda da kendimizi
çevremize sevdirmemizin
önemi büyüktür. Sevilen
bir kiþinin her iþi kolay
yürür. Çünkü ona yardým
eden ve destek olan kiþilerin sayýsý çoktur.
Sevilen kiþi ayný zamanda mutludur. Çünkü mutluluðun temel þartý
sevilmektir. Her þeyi
olduðu halde, sevilmeyen
kiþilerin, mutlu olduðu
görülmüþ þey deðildir.
Sevgi hakkýnda o kadar
çok þey söylendi ki bunlarý hepiniz biliyorsunuz.
Sevgi elbette her þeyin
baþýdýr, yaratýlýþýmýzýn
bile sebebi sevgidir:
Yaradan'ýn Sevgisi.
KENDÝMÝZÝ NASIL
SEVDÝRECEÐÝZ?
O halde ilk iþimiz, ilk
amacýmýz kendimizi
sevdirmek olmalýdýr.
Çoðu kiþi sevdirmenin
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Allah vergisi olduðunu
sanýr. Bu yanlýþlarýný da
þöyle dile getirirler:
Onda þeytan tüyü var,
O her yerde kendisini
sevdirir. Bu sözle, sevdirme yeteneðinin doðuþtan,
Allah tarafýndan kiþiye
verildiði, ne yapýlsa o
yeteneðin elde edilemeyeceði iddiasý öne
sürülmüþ olur. Bu iddia
ve bu düþünce kiþileri bir
uyuþukluða ve yersiz bir
kýskançlýða sürükler.
Madem doðuþtan olan bir
yetenek, onu elde etmek
için çabaya gerek yok.
Öyle talihli kiþileri de
kýskanmak gerekir.
Oysa kendimizi sevdirmenin yollarý ve bazý

temel ilkeleri vardýr.
Bunlarý uygulayan herkes
sevimli olur. Bazý kiþiler
doðuþtan sevimli iseler,
bu ilkeleri geçmiþ hayatlarýnda benimsemiþler ve
onlar, artýk onlarýn bir
huy haline gelmiþ
demektir. Yoksa hiçbir
þey kimseye emeksiz
verilmez.
Öyleyse kendimizi
sevdirmenin yollarý ve
ilkeleri nelerdir? Ýlk akla
gelen daima þu oluyor.
Sevdirmek için önce sevmek lâzýmdýr. Çok doðru
olmakla beraber sevdirmek için sevmenin yeterli olmadýðýný çoðu kez
görüyoruz. Nice karþýlýksýz aþklarý biliriz. Nice

kiþiler ümitsizcesine severler de bir türlü kendilerini sevdiremezler.
Yani sevdirmek için ve
baþkalarýnca sevilebilmek için sevmek
gereklidir, ama yeterli
deðildir. Onun yanýnla
baþka þeyler de olmalýdýr.
Onlarý bulmak için, kimi,
niçin sevdiðimizi düþünmek gerekir. Ýnsan öncelikle kendi kiþiliðini ve
deðerlerini ispat etmek
çabasýndadýr dünyada.
Öyleyse ona kendimizi
sevdirmek için, onun
kiþiliðine önem vermemiz ve deðerlerini
gördüðümüzü belirtmemiz icap edecektir.
Bir insaný diðerlerinden
ayýran, toplumda ona bir
yer yapan kiþiliði çok
önemlidir. Her insanýn
kiþiliðine veya þahsiyetine ne kadar önem
verdiðini, birisine ufak
bir tenkit yaptýðýmýz
zaman görüveririz.
Derhal dikleþecek "Ben
kendime lâf söyletmem"
diyecektir. Çoðu kavgalarýn ve anlaþmazlýklarýn temelinde bu kiþilik
iddiasý yatar. Kiþiliðinin,
gurur ve özsaygýsýnýn
kýrýldýðýný hissetmesi
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insanlarý yaralar. Ancak
olgunluk seviyesi arttýkça
kiþiliklerin korunmasý
baþkalarýnýn sözleriyle
deðil de kendi vicdanýnýn
hükmüyle olur. Olgun
kiþinin kendisi hakkýndaki yargýsýnýn iyi olabilmesi içinse, onun
görevlerini iyi yapmýþ
olmasý, ve baþkalarýna
yardým ve hizmetlerinin
vicdanýný tatmin etmesi
gerekir.
Henüz bu olgunluk
seviyesine gelenlerin
sayýsý dünyada az olduðu
için, bizim baþkalarýnýn
kiþiliklerini yaralayacak
tutum ve konuþmalardan
sakýnmamýz lâzýmdýr. En
iyisi çevremizdeki kiþilerde gördüðümüz deðerleri en içten övgülerle
belirtmemizdir. Ýçten övgüler zaten karþýmýzdakine önem verdiðimizi,
onun kiþiliðine saygý
gösterdiðimizi ifade eder.
O halde yapacaðýmýz ilk
þey insanlardaki deðerleri
araþtýrarak, onu içten övgülerle ifade etmemizdir.
ÝÇTEN ÝLGÝ
ÖNEMLÝDÝR
Yapmamýz gereken
ikinci þey çevremizde-
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kilere içten ilgi göstermektir. Onlarýn dertleriyle, problemleriyle ya
da tersine sevindikleri ve
hoþlandýklarý þeylerle
ilgilenmeliyiz. Her
insanýn hem sevinçlerine
hem de dertlerine ortak
olarak içten dostlara çok
ihtiyacý vardýr. Ne kadar
yüksek olursa olsun hiç
kimse bu ihtiyaçtan yoksun kalmaya dayanamaz.
Vaktiyle beni çok
sevindiren güzel bir beste
yapmýþtým. Sevinç
içindeydim. Bu sevincimi beni sevdiklerini
bildiðim bir iki
arkadaþýmla paylaþmak
istedim. Onlara bestemi
okudum. Buz gibi bir
ifadeyle dinlediler ve bir
de ben onlara þarký
söylerken aralarýnda
konuþmaya baþladýlar.
Bu beni öyle üzdü ki,
þarkýyý yarýda kestim.
Sonradan onlara olan
sevgimin bozulmamasý
için bir süre kendimle
mücadele etmem gerekti.
Onlarý sevincime ortak
etmek istemiþtim.
Onlarýn samimî ve
dikkatli dinleyiþleri, beni
çok mutlu edecekti. Hele
bir iki övgü sözleri beni
beste konusunda

cesaretlendirecekti. Bu
inceliði bilmedikleri için
beni kýrmýþ oldular.
Aslýnda onlar iyi insanlardý ve hatalarýný
anladýlar ve çok
üzüldüler, özürler dilediler daha sonra.
Sevince ortak olmak
da, derde ortak olmak
kadar önemlidir insan
iliþkilerinde. Lisede
okuyan bir genç kýz hastam vardý. Sizin için çok
önemsiz görünen bir
konudan intihar etmek
istemiþ, midesi yýkanarak
ölümden kurtarýlmýþtý.
Çok sevdiði bir kýz
arkadaþý vardý. Yedikleri
içtikleri ayrý gitmiyordu.
Bir gün hastam olan
kýz kýrýk not almýþtý ve
çok üzülüyordu. Kýz
arkadaþý onun üzüntüsüyle ilgilenmemiþ,
gülüp geçmiþ,
baþkalarýyla gezmeye gitmiþti. En güvendiði ve
çok baðlandýðý
arkadaþýnýn bu davranýþý
onda, dünyada yapayalnýz kalmýþ duygusunu
uyandýrmýþtý. Ve bir an
için yasamanýn deðeri
kalmamýþtý onun için.
Sýcak ve içten bir ilginin
insaný yaþatacak, ayakta
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dinlediðimi
görünce, benden
önce gittiði
meslektaþýmý
þöyle tenkit
etmiþti. "Ben
daha söyleyeceklerimi
bitirmeden,
bana konferans
vermeye
baþladý. Zahir
kendisinin çok
etkili konuþtuðunu sanýyordu.
Ona bir daha
gitmedim."
tutacak kadar önemli
olduðunu bu misal açýkça
gösteriyor.
Çevremizdeki kiþilere
ilgi göstermenin bir
önemli þekli de iyi dinleyici olmasýný bilmektir.
Siz bir þey anlatýrken aðzýnýzdan lâfý alýp hemen
konuþmaya baþlayan
kiþilerin ne kadar sevimsiz olduklarýný çok görmüþsünüzdür. Aslýnda
güzel konuþmanýn da ilk
þartý karþýnýzdakini iyi
dinlemektir. Ýyi dinlemesini bilmeyen doktorlar
da hastalarý üzerinde etkili olamazlar. Bir hasta
gelmiþti bir zaman.
Þikâyetlerini dikkatle

GÜLERYÜZLÜ
OLMAK
Kendimizi sevdirmek
için çok dikkat etmemiz
gereken bir husus da,
güleryüzlü olmamýzdýr.
Asýk suratlý bir insanda
hiç bir çekicilik yoktur.
Güler yüz mýknatýs
gibidir, insanlarý çeker.
Vaktiyle iki adam pazarda ballarýný satýyorlarmýþ.
Birisinin ballarý en iyi
kalite, ötekininki orta
kalite imiþ. Ama her
zaman orta kalite bal
satan daha önce balýný
satar bitirirmiþ. Onun
müþterisi daha bolmuþ.
Ýyi bal satan bundan
þikâyetçi olmuþ, bir

arkadaþýna dert yanmýþ:
"Bu insanlar iyi baldan
hiç anlamýyorlar. Nasýl
oluyor da onun balýna
hücum ediyorlar?"
Arkadaþý akýllý ve tecrübeli bir kiþiymiþ, þöyle
cevap vermiþ: "Dostum
senin yalnýz elin bal
satýyor. Onunsa hem eli,
hem dili, hem de yüzü,
bal satýyor. Senin
yüzünse sirke satýyor."
Her iþte, her meslekte
güleryüzlü olanlarýn baþarýsý daha büyük, onlarý
sevenlerin sayýsý daha
çoktur. Dünyada herkesin
çok sýkýntý ve dertleri
var. Güleryüz, onlara
dertlerini unutturan bir
ilâç gibidir. Komedi
türündeki oyunlarýn daha
çok tutulmasýndaki neden
de budur. Ýnsanlarýn tebessüme açlýklarý vardýr.
Kendisini baþkalarýna
sevdirmek isteyen,
gülümsemeyi yüzünden
eksik etmemelidir.
Ýnsanlara kendimizi
sevdirmek hususun da
onlara her zaman isimleriyle hitap etmek de
çok önemlidir. Çünkü
isim, bir kiþinin kiþiliðinin bir simgesi ve
önemli bir parçasýdýr.

SEVGÝ DÜNYASI

Ýyileþtirdiðim bir hasta
haným hamile idi. Ve
bana: "Doktor bey, eðer
oðlum olursa izninizle
sizin isminizi koyacaðým" demiþti. Bu
düþünce ve sözleri o
kadar hoþuma gitmiþti ki,
ona olan sevgimin arttýðýný ve onu daha çok
takdir ettiðimi hissetmiþtim. Þimdi düþürüyorum
da o günkü sevincimin
temelinde bana en güzel
þekilde önem verilmiþ
olmasý yatýyordu. Benim
kiþiliðimin simgesi olan
ismimi en sevdiði yavrusuna vermek istiyordu.
Dünyada hepimiz
sevilmek ihtiyacýndayýz.
Ama bunun için mutlaka
kendimizi sevdirmek
zorunda olduðumuzu çok
azýmýz düþünürüz.
Bekleriz ki herkes, bizi
görür görmez hayran
olsun ve seviversin. Kimi
bunu güzel görünmekte,
kimi süslenmekle, kimi
iyi giyinmekle saðlayacaðýný zanneder. Oysa
güzel görünmek ve
süslenmek sadece ilgi
çekmeye yarar.
Sevdirmek ise ayrýca bir
çaba isteyen, bilgi
isteyen bir iþtir. Çoðu
insan da, o beni sevmi-
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yor ki ben onu neye
seveyim diyerek, önce
baþkalarýnýn kendilerini
sevmesini beklerler.
Neden baþkalarý önce
onlarý sevsin? Bulunmaz
Hint kumaþý bile olsalar,
bundan baþkalarýnýn
kazancý nedir? Oysa önce
bizim vermemiz
lâzýmdýr. Vermeden alýnmaz, tohum atýlmadan
mahsul toplanmaz.
Ýþte Dr. Halit bey bu
kurallarý çok iyi uygulayan bir kimse olarak
memleketin sevgilisi
olmuþtu. Mesleðindeki
büyük baþarýsýnda da
kendisini sevdirmesinin önemi çok
büyüktü.
Kendimizi
sevdirmek için
büyüklük taslamamak, kimseye yüksekten bakmamak
da lâzýmdýr. Maðrur
ve herkesi küçük
gören kiþi kadar
antipatik insan yoktur. Aslýnda büyüklenmek bilgisizliðin
ve deðersizliðin
ifadesidir. Gerçek
büyük kimseler,
büyüdükçe
küçülmek gerektiði-

ni çok iyi görürler.
Burada önemli bir
hususu belirtmek
lâzýmdýr. Büyüklük
göstermeyeceðim diye
silik, kiþiliksiz ve pýsýrýk
olmak da çok hatalýdýr.
Kiþiliksiz ve silik kiþilerin sevgisinin de,
övgüsünün de hiç kimsenin yanýnda bir deðeri
olmaz. Övgülerimizi ve
sevgilerimizi kiþiliðimizden kaybetmeden ve
deðerimizi hissettirerek
yapmamýz þarttýr. Ancak
kiþilik sahibi ve deðerli
bir kimsenin övgüsü,
sevgisi ve ilgisi herkesi
mutlu eder.
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 23

Davut,
hem Kral hem Peygamber!..
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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SABRIN SONU SELAMET
Kral Saul'un hýþmýndan korunmak,
canýný kurtarmak için Davut çareyi,
daðlýk taþlýk, ýssýz yerlere kaçmakta bulmuþtu. Kralýn onu çok seven büyük oðlu
Yonatan'dan aldýðý ihbarlarý deðerlendiriyor, kendini oradan oraya atýyordu. Yine bile casuslarýnýn getirdiði
haberleri deðerlendiren kralýn neredeyse
Davut'u ele geçirmesine ramak kalmýþtý.
Hem de iki defa. Neyse ki umulanýn tam
tersi olmuþ, Davut ikisinde de onu
uykusunda yakaladýðý halde kýlýna bile
dokunmamýþtý. Bu esnada aldýðý
ipuçlarýyla kralýn karþýsýna çýkýnca Saul,
o an için yaptýklarýna nadim olmuþ ama
çok geçmeden yine eski haline dönmüþtü. Davut'tan bu nefretinin iki büyük nedeni vardý. Öncelikle dev Golyatý
bir sapan taþýyla öldürmesinden dolayý,
halkýn Davut'a olan büyük sevgisini
kýskanýyordu. Ama daha da önemlisi,
peygamber Samuel'in Rabbinin emriyle
onu terk ettiðini bilmesi ve Davut'u seçtiðini hissetmesiydi. Gerçek bu idi ama
Saul'ün zorbalýðýndan dolayý ne Samuel'in gücü bunu saðlayabiliyor ne de ikilik çýkmasýn diye yüce gönüllü Davut
krallýk davasý güdüyordu. Aslýnda bütün
bunlar olup biterken, Davut kendisine
hem peygamberlik hem de krallýðýn
Yüce Rabbi tarafýndan baðýþlanmýþ
olduðunu bilip duruyordu. Her iki
Kutsal Kitapta bu apaçýk ortaya konur:
** Kendisi kýzýl, gözleri güzel,
görünüþü hoþtu. Ve Rab dedi: Kalk onu
mesh et; çünkü bu odur. Ve Samuel yað
boynuzunu aldý, kardeþleri arasýnda onu
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mesh etti. Ve o günden baþlayarak
Davut'un üzerine Rabbin ruhu kuvvetle
geldi. (Tevrat I.Samuel 16/ 12-13)
** ... Ve Davut Câlût'u (Golyat)
öldürdü. Allah Davut'a saltanat ve hikmet verdi. Ona dilediði þeylerden öðretti. Eðer Allah'ýn bazý insanlarý, diðer
bazýlarýyla savmasý olmasaydý yeryüzü
bozguna uðrardý. (Bakara 251)
SAUL ÖLDÜ AMA...
Filistîlerle savaþ esnasýnda üç oðluyla
Saul'ün öldüðü haberi Davut'a bu kaçýp
kovalamacalar sýrasýnda gelmiþti. Bir
düþman ülkenin sýnýrlarý içinde kendine
silâhlý taraftarlarýyla güç belâ bir yer
edinmiþti. Haberi alýnca sevindi mi?
Tam tersi oldu:
** Ve Davut esvabýný tutup yýrttý,
yanýnda olan bütün adamlar da öyle
yaptýlar. Saul için ve oðlu Yonatan için,
Rabbin kavmi için ve Ýsrail evi için
dövünüp aðladýlar. Ve akþama kadar
oruç tuttular. (II. Samuel 1/11)
Evet, ikilik olmasýn diye Davut krallýk
davasý gütmemiþti. Ama þimdi durum
deðiþmiþti. Yine de Yahuda kabilesinden olan Davut, Rabbine danýþmadan,
baþýna
buyruk
davranmayacaktý.
Tevrat’ta bu þöyle anlatýlýr:
** Ve bundan sonra vaki oldu ki Davut, Yahuda þehirlerinden birine çýkayým mý diye Rabbinden sordu. Ve Rabbi
ona: "Çýk" dedi. Nereye çýkayým?
"Hebron'a" dedi Rab. (II.Samuel 2/1)

SEVGÝ DÜNYASI
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Soldan itibaren: Hz. Samuel, Kral Saul, Hz. Davud

Kuþkusuz Yahuda ülkesinde Rabbin
seçtiði kral olarak Davut'u "baþýmýzýn
üzerinde yerin var" diyerek sevinçle
kabul ettiler. Nihayet hak yerini bulmuþtu. Peki, Saul'ün hükmettiði topraklarda da, o artýk öldüðüne göre, bu
gerçeðin ýþýðýnda mý davranýlacak ve
Davut'a sevinçle hoþgeldin denilecekti?
Ne gezer!.. Baþka ülkelerde, baþka zamanlarda benzer olaylarda ne olduysa,
Ýsrail’de de aynýsý oldu. Ýnsan her yerde
ayný insan. O mülk, o saltanat, o zevk
ve sefa öyle kolayýndan terkedilir miydi
hiç? Gerçek ayrý yerde, çýkar ayrý yerde.
Saul'ün ordu komutaný bu saltanatý
baþka nerede bulacaktý? Zaten yaman
bir adamdý. Saul'ün 40 yaþlarýndaki
yetersiz, beceriksiz oðlunu allem kallem
edip taçlandýrdý. Kral göstermelikti,
ipler ordu komutanýnýn elindeydi. Bu
belliydi ama Yahuda kabilesi hariç diðer
11 kabile rahatlarýný bozmaya hiç niyetli
deðillerdi. Ýstekleri tekti: Asayiþ bozulmasýn, çýkarlarýna dokunulmasýn. Hemen araziye uydular. Zaten genelde

insanlar doymaz. Aldýkça ister. Çýkarýna
uygun bir þey bulamazsa, Rabbin seçtiðine emin olduklarý
Davut'u bile kabul
etmemek için bin dereden su getirirler. Hele
hele ikiyüzlüler!.. Yalan
söylemeyi, sözlerinden
anýnda dönmeyi, çýkarlarý için inançlarýný tek
kalemde terk etmeyi
huy edinenler. Hiç duraksamadan Saul evinin
yeni kralýnýn yandaþý oluverdiler. 3000
yýl sonra Sovyet Rusya’da 1917 devrimini gerçekleþtirip, tüm ülkede yönetimi ele alan Vladimir Lenin bu acý
gerçeði ne çarpýcý ortaya serper: "Þimdi
iktidardayýz ve bütün alçaklar þimdi bizden yana!.." Ve o alçaklarýn özellikle
Stalin zamanýnda ne zalimlikler yaptýklarýný tarihten biliyoruz.
MADALYONUN
ÖBÜR YÜZÜ
Evet, güneþin altýnda yeni bir þey yok.
Bu bir gerçek ama yine de bu ancak
madalyonun bir yüzü. Madalyonun diðer yüzüne bakmazsak, gerçeðin yarýsý
ile yetiniriz. Bir kere hepimiz O'nun
sevgisinden varedildik; en þerde olanlar
bile. Ve yine hepimiz evrenin ilk zamanlarýndaki baþlangýç gününde Kâlû belâ'da O'nun önünde secde ederek: "Sen
bizim Rabbimizsin" dedik. Hepimizin
ruhunun en ince katmanlarýnda bu
gerçek öyle mühürlenmiþ duruyor ki!

SEVGÝ DÜNYASI

Ve ayrýca biliyoruz ki, atamýz Âdem'i
halk ederken Rabbimiz ruhundan üfleyerek, vicdanýmýzýn da temelini oluþturan içimizdeki içte, Eren ruhumuzun
yanýsýra bir ilâhi özü de bizlere baðýþladý. Gide gele, gide gele, gide gele...
Vesvese verenle uðraþa uðraþa, ruhtecrübe-akýl-ruh zinciriyle hepimize
nefsine hâkim olma kapýsý alabildiðine
açýk. Ve biliyoruz ki, O aramýzdan nice
bilenler nice bulanlar çýkarmýþtýr. Ve
yine biliyoruz ki, Dünyada yaþayacaðýmýz o Din Günü'ne (Hesap günü)
varmadan önce sapanlarýn, yoldan
çýkanlarýn yanýnda gönlünü arýtmýþ,
O'nun ahlâk kurallarýný benimsemiþ kardeþlerimizin sayýsý daha fazla olacak.
DAVUT BAÞARIDAN
BAÞARIYA KOÞUYOR
Davut, Saul evinin saltanatlarýný
sürdürme gayretkeþlerine takýlýp, vakit
öldüreceklerden deðildi. En alýþýk
olduðu da bu deðil miydi zaten? O, tek
Yahuda kabilesiyle de olsa, sýnýrlarýný
geniþletiyor, büyük baþarýlar kazanýyordu. Saul evi ise gittikçe gerilemekteydi.

Karikatür: Daðýstan Çetinkaya, Zaman 09.09.2015
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Aslýnda matematik yönden tersi
olmalýydý. Kendisini davasýna vermiþ
insanlarýn çok olduðu yerde, imkânlar
ne kadar kýt olursa olsun baþarý kesindir.
Kralý uydu gibi yöneten komutan
Davut'un baþarýlarýnýn farkýndaydý.
Aralarýndaki iç savaþlarda da bir sonuca
varýlamamýþtý. Bunu görüþmelerle çözmekten baþka çare olmadýðýný gördü.
Davut'la baþ baþa sorunu enine boyuna
konuþtu. Ancak bu Davut'un baþ komutanýnýn hiç hoþuna gitmedi. Bunda bir
þeytanlýk sezdiðinden ilk görüþme sonrasý kardeþini peþine saldý. Ama ziyaretçi atik davranýp onu öldürdü. Fakat
ikinci görüþme sonrasýnda ise bu sefer
ziyaretçiyi öldürdüler. Saul evinin krallýðý 2. yýlýnýn sonlarýndaydý. Baþkomutanýnýn ölüm haberini alan uydu kralýn
en yakýnýndaki ikiyüzlülerden ikisi,
anýnda saf deðiþtirme planýný ortaya
koyuverdiler. Kralý yataðýnda öldürüp
kafasýný Davut'a getirirlerse orada ne
büyük itibar kazanacaklarýný düþündüler. Fakat Davut onlarýn bildiði
kiþilere hiç benzemiyordu. Anýnda bu
ikiyüzlü katilleri öldürtmekte hiç sakýnca görmedi.
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Bütün bunlarý Tevrat’taki çok uzun
anlatýmlardan özetleyerek anlatýyorum.
Görüldüðü gibi Tevrat, sadece ilâhi
mesajlarla dolu bir kitap deðil. Hattâ
insan eliyle kaleme alýnmýþ tarihsel
anlatýmlar daha aðýrlýklý. Bu nedenledir
ki, yazýlanlara ancak akýl, mantýk ve tarihi gerçekler ýþýðýnda yaklaþýp ihtiyatlý
olmak zorundayýz. Nitekim ne Davut ne
de oðlu Süleyman'ýn peygamberliðinden hiç bahsedilmez Tevrat’ta. Sadece
krallýklarýndan söz edilir. Kuran'da ise
her ikisinin peygamberliði daha çok
vurgulandýðý gibi, onlara Rablerinden
ne hünerler verildiði de ayrýca anlatýlýr.
Önceki yazýmda Filistî'lerin Hititi
yýkarken onlardan demir iþleme
sanatýnýn inceliklerini öðrendiklerini,
kimseye de öðretmediklerini anlatmýþtým. Savaþlarda bu hüner onlara çok
ayrýcalýk kazandýrýyordu. Davut zamanýnda da onlarla savaþ sürüp gidiyordu.
Öyleyse demir iþleme ve zýrh yapma
sanatýný Ýsrailoðullarý da öðrenirlerse
terazi dengelenecekti. Kuran'da bu þöyle anlatýlýr:
** Yemin olsun biz Davut'a katýmýzdan bir lutûfda bulunduk. "Ey daðlar
onunla birlikte tesbih edin ve ey kuþlar
siz de" dedik. Onun için demiri
yumuþattýk. (34/10)
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ci idi. Davudî tabiri bundan gelir.
Daðlarý, kuþlarý bile etkileyip onunla
birlikte Tanrý'yý andýklarý anlatýlýyor
âyette. Ona demir iþleme sanatýnýn, zýrh
yapmanýn incelikleri de öðretilerek,
savaþlarda denge saðlanýyor. Ýþte kendilerine bahþedilen bütün bu hünerleri de
kullanarak, artýk birliði de saðlamýþ olan
Ýsrail devleti, sonunda ezeli düþmanlarý
Filistî'leri ayrýca da Þam suriyesini
haraca baðlamýþlardý. Ve Davut Kudüsü
de alýp "Yeruþalim" diye adlandýrdýlar.
Tarih boyunca Davut'un þehri diye
anýlan Kudüs artýk onlarýn baþ þehriydi.
Doðaldýr ki, Ahit Sandýðýný da oraya
taþýdýlar. Sandýk oraya nakledilirken
coþku içinde neler yaptýklarýný Tevrat
öyle bir anlatýr ki... Yüce Rabbin dansý,
þarkýyý, musikiyi, saz âletlerini kullanarak asýk suratlý deðil, sevinç ve
kahkaha dolu bir din istediði kolayca
anlaþýlýr.
** Ve Davut'la bütün Ýsrail evi, selvi
aðacýndan her çeþit çalgýlarla, cenklerle,
santurlarla, tefler, çýngýraklar ve zillerle
Rabbin önünde oynuyorlardý.
(II. Samuel 6/5)

** Ona, onlarý savaþýn þiddetinden
korumak için zýrh yapmayý öðretmiþtik.
(21/80)

Davut'un 7,5 yýlý Hebron’da ve kalaný
Yeruþalim'deki 40 yýl süren krallýðýndaki baþarýlarýný, Hayrullah Örs "Musa ve
Yahudilik" kitabýnda hayranlýkla anlatýr.
Bunu alýntýladýktan sonra Davut'un
Kutsal Kitabý Zebur'da ve sonra da
Kuran'da tüm insanlýða verilen büyük
müjde üzerinde kýsaca duracaðýz:

Davut'un sesi çok güzel, çok etkileyi-

"Ýsrail Davut'un elinde 20-30 yýl
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içinde önemli bir devlet haline geldi.
Filistîlerin egemenliði altýnda ezilen bu
ulusun, hele Saul'ün yenilgisinden ve
acýklý ölümünden sonra bu dereceye
eriþmesi gerçekten þaþýlacak þeydir.
Buna, son zamanlarda çok kullanýlan bir
deyimle "Ýsrail mucizesi" dersek yanlýþ
olmaz."
ÝYÝLERÝN DÜNYASI
Davut Kuran'da diðer peygamberlerle
birlikte pek çok âyette övgüyle anýlýr. Ve
daha da önemlisi, Kuran, Ýncil ve
Tevratla birlikte 4 Kutsal Kitaptan, biri
olan Zebur'un Davut'a vahyedildiði 3
ayrý âyette önemle dile getirilir.
Tevrat’ta Davut'u sýrf kral olarak
gördüðümüzden ayrý bir kutsal kitabýndan söz edilmez. Biz Tevratta 90 sayfalýk mezmurlar bölümünde Davut'un
dualarýný, Tanrýya yakarýþlarýný, kavmi
için dileklerini, þikâyetlerini, bestelenmeye hazýr özlü sözlerini görüyoruz.
Ama mezmurlarýn hepsinin de kendi
sözleri olmadýðý, aralarýnda O'nun
katýndan vahiyle gelen yol gösterici
bilgiler, gelecekle ilgili haberler, öðütler
de bulunduðu kolaylýkla anlaþýlýr. Hele
gelecekte yaþayacaðýmýz, Zebur'dan da
söz edilerek Kuran'da doðrulanan
büyük müjde ancak O'nun sözü olabilir.
Yani mezmurlarda aðýrlýk dualarda da
olsa, yanýsýra ilâhi mesajlar da var ki,
Kuran'ýn Zebur diye andýðý bu olsa
gerek. Kuþkusuz ki Davut, mezmurlarda
þeriata bir ilave yapmadý, deðiþiklikler
getirmedi. Kitabý da olsa o sadece bir
nebidir. Yeni kurallar, yeni þeriat getiren
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bir resûl deðildir. Ýsrailoðullarýnýn
içinde bunu çok sonralarý Ýsa yapacaktýr.
Biz þimdi yazýmýzýn devamýnda mezmurlarda iyilerin dünyasý ile ilgili
müjdeli âyetleri peþ peþe sýralayalým.
Sonra da bunlarý onaylayan Kuran
âyetini okuyalým. Bunlar üzerinde
kýsaca durup yazýmý noktaladýktan sonra
gelecek ay Davut'un ilerlemiþ yaþýnda
özellikle oðullarýyla yaþadýklarý acý
deneyimleri ve büyük aþk serüvenini
sizlerle paylaþacaðým. Mezmurlardaki
iyilerin dünyasý ile ilgili bazý âyetleri
biraz kýsaltýp sadeleþtirerek aktarýyorum:
** Kötüler kesilip atýlacak, fakat
Rabbin yolunda olanlar Dünyayý miras
alacaklardýr. Biraz bekle, kötü yok olacaktýr... Ýyiler dünyayý miras alacaklar,
güvenlik ve bolluk bulacaklardýr.
(37/9-11)
** Rabbi bekle ve O'nun yolunu tut.
Yeri miras alman için seni yükseltecektir. Kötülerin kesip atýldýðý zaman bunu
göreceksin. Olgun insaný gözetle, doðru
adama bak. Çünkü akýbet doðrularýndýr.
(37/34-37)
** Ýyiler yeri miras alýr Ve onda
sonuna kadar otururlar. (37/29)
Þimdi de Kuran'da bunlarý doðrulayan
âyeti okuyalým:
** Andolsun Zikir'den sonra Zebur’da
þunu yazmýþtýk: Yeryüzüne mutlaka
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benim iyilik ve barýþ seven kullarým
mirasçý olacaktýr. (21/105)
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Bizim Celselerimizde o dehþetli
günün baþlangýç safhalarý þöyle
anlatýlýr:

YAÞAYACAKLARIMIZ
3000 yýl önce mezmurlarda dile getirilen ve 1400 yýl önce de Kuran'da
doðrulamasý yapýlan Rabbimizin bu
müjdesine kavuþmak için elbet geçilecek yollar vardýr. Namazýn her rekâtýnda
tekrarlanan Fatiha suresinde "mâliki
yevmiddin" denerek, Din Günün'de
karar sahibi olanýn yalnýzca Âlemlerin
Rabbi olduðu duyurulur. Öte âlemdeki
ve yeryüzündeki bütün insanlarýn yaþam
devam ederken sorguya çekileceði o
hesap gününe, aslýnda çok yaklaþmýþ
durumdayýz. Kýyamet sonrasýnda deðil,
yeryüzünde yaþanacak bir gün o. Bu
matematik bir gerçek. Çünkü Âdeme
secde etmeyen Ýblis, insanlarý saptýrmak
için Allah'tan süre istediðinde, Din
Günü'ne kadar olan süreyi beðenmemiþ,
ayartmaya Kýyamete kadar devam
etmeyi istemiþtir. Kuran'ýn Hicr
suresinde aynen böyle anlatýlmaktadýr.
Bu öyle bir gün ki, Ýbrahim peygamber bile o günde yüzünün ak olmasýný
dilemektedir Rabbinden. Ve Hz.
Muhammmed yüzyýllar boyunca ümmetinin yaptýklarýndan duyduðu acý ve
üzüntüyü þu çarpýcý sözlerle ortaya
dökecektir o gün. Bu Kuran'da þöyle
ifade edilir:
** Peygamber de: "Ey rabbim benim
ümmetim bu Kuran'ý terk edilmiþ býraktýlar" diyecek. (25/30)

** Her þey, hayrýnýza ve þerrinize
varedilen, toplanacak. Her þey,
bölük bölük bir yerde duracak.
Herkes, hayýrda ve þerde olan, bir
yerde, birlikte olacak o gün... Ve
karanlýkla beyaz arasýndan kulaklarý yýrtan, çýldýrtýcý bir ses edecek
sökün...
Böyle bir hesap gününe önceden
insanlar aydýnlatýlmadan, uyarýlmadan,
Rabbin gerçekleri kanýtlarýyla yeni baþtan duyurulmadan hiç gidilir mi?
Rabbimiz vaadinde durucudur. Bütün
kutsal metinlerde önceden vaat edilenler
gerçekleþecek. Yeni bir din, yeni bir
nebi gelmese de ilâhi âlemin eli mutlaka
insanlarýn üzerinde olacaktýr.
Ýþte bütün bunlar gerçekleþip olanlarý
deðerlendiren, gönlünü arýtan insanlar o
dehþetli hesap gününden sonra kötülerden ve kötülüklerden arýnmýþ o mutlu
dünyanýn, o iyilerin dünyasýnýn kurucularý olacaklardýr. Ne sevindirici ki:
** Ýnanmayanlar inanmayacaklar. Dönmeyenler dönmeyecekler.
Onlarýn sayýsý az olacak inananlarýn ve dönenlerin arasýnda.
Denerek doðru yolu seçenlerin daha
çok olacaðý hepimize önceden müjdelenmektedir.
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Ene’l - Hakk’daki Sýr ve Unsur

Hallâc-ý Mansur
Güngör Özyiðit, Psikolog

T

Genç bir arkeolog Baðdat
yakýnlarýnda kazý yapmaktadýr. Kazýda çýkan kýrýk bir
testi üzerinde bir yazý görür ve okur: "
Ýki rekât namaz da insaný Allah'a
götürür; yeter ki abdesti kanla alýnsýn

ve aþk içinde kýlýnsýn." Yazýnýn altýndaki imza: Hallâc-ý Mansûr.
Genç arkeolog Louis Massignon, bu
yazýyý okuyunca elektriðe tutulmuþ gibi
çarpýlýr. Arkeoloji mesleðini býrakýr ve
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HALLÂC'IN HOCALARI
Hallâc'ýn yetiþmesinde en belirgin
etkiye sahip olan "Allah ile kul arasýndaki perdelerin en zorlusu iddiacýlýktýr"
diyen Sehl b. Abdullah et-Tusterî'dir.
Yunus Emre bu söze gönderme
yaparak, bir yaþam felsefesini dört
dizede özetlemiþtir:
Ben gelmedim davi (iddiacýlýk) için
Benim iþim sevi için
Gönüller Dost evidir,
Gönüller yapmaya geldim.

Louis Massignon (1883 - 1962)

hayatýnýn 33 yýlýný Hallâc-ý Mansûr'u
incelemeye adar.
809 yýlýnda Tur'da doðan Mansûr
oðlu Hüseyin el Hallâc, çok verimli bir
Ýslâmî çevre içinde yetiþir. Öyle ki,
tasavvuf dendiðinde Hallâc'ýn yaþadýðý
devir akla gelir. Örneðin Hâris el
Muhâsibî ve Serî es sakati Baðdat
Tasavvuf Okulu'nun kurucularý ve ilk
temsilcileridir. Bütün mescitler,
mabetler ve hattâ evler - özellikle de
Hallâc'ýn evi- birer eðitim kurumu gibi
çalýþýr. Kuran'dan hadislere, edebiyattan felsefeye ve politikaya kadar çok
yoðun bir entellektüel aktivite yaþanmaktadýr. Bu dönem Perikles'in Atina'sý
ve Avrupa Rönesansý ile benzerlik gösterir. "Ana gibi yâr, Baðdat gibi diyar
olmaz" sözü bu dönemden gelmiþ olsa
gerek.

Hallâc'ýn ruhsal yükseliþinde ikinci
derecede rol oynayan, Hallâc'a sûfî
hýrkasý giydiren ve ona sûfî
yürüyüþünün inceliklerini öðreten, onu
sýký riyazet (az yeme, az içme, az
uyuma, az konuþma) perhizine sokan
Amr b. Osman el Mekkî'dir. Daha
sonra Hallac "sufilerin önderi" olarak
tanýnan Cüneyd el-Baðdadî ile tanýþýr
ve ondan da çok yararlanýr.
Bütün bu gönül eðitimlerinden sonra
Mekke'ye hacca giden Hallâc, Kâbe'nin
sahanýnda oturarak çok sýký ve katý bir
çile-perhize soyunur. Bir yýl süreyle
oturduðu yerden sadece abdest almak
ve tavaf etmek için kalkar. Ne güneþe
aldýrýr ne yaðmura. Her yatsý vakti
yanýna bir çörekle, bir testi su konur.
Çöreðin dörtte biriyle birkaç yudum su
alýr. Kalaný geri gönderir.
Olgunlaþmasýnýn ileri bir evresinde
hocasý Amr b. Osman el- Mekkî ve en
sýkýþýk zamanlarýnda akýl danýþtýðý
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Cüneyd el- Baðdadî bile karþýsýnda yer
alýrlar. Hallâc, Kâmil Mustafa eþÞehbî'nin deyiþiyle "Artýk sadece kendi
benliðine güvenip dayanacak bir aþamaya gelmiþtir."
Hallâc, 3. haccý için Mekke'ye gider.
Orada yine sýký bir çile-perhiz dönemi
geçirir. Kuran üzerinde derin
düþüncelere dalar. Hac dönüþü Kudüs'e
uðrar. Hz. Ýsa'nýn çarmýha gerildiði
söylenen yerdeki kiliseyi ziyaret eder
ve yakýnlarýna: "Benim sonum Ýsa gibi
olacak, beni de çarmýha gerecekler"
der. Sonunda zýndýklýkla, Allah'a ortak
koþma, þirk iþlemekle suçlanacaðýný
bildiðinden, ona, anlamadýklarý için
kýzýp köpürenleri âdeta kýþkýrtarak þu
sözleri söyler: "Öldürün beni ki, siz
mücahit olasýnýz, ben de þehit."
HALLÂC'IN DÜÞÜNCE DÜNYASI
Hallâc, zengin bir kültür ortamýnda
zamanýnýn bütün düþünce akýmlarýyla
yakýndan ilgilenir. Ama hiçbirine angaje olmaz. Dinler hakkýndaki þu görüþü
bunu doðrular:
"Tüm dinler hakkýnda derin derin
düþündüm. Titizlikle araþtýrdým hepsini. Bir esasa oturan deðiþik kullar
olarak gördüm cümlesini. Sakýn bir din
arama kiþi için, zira sonunda saðlam
dayanaktan uzaklaþma vardýr bunda.
Býrak bir deðiþmez temel bulsun da
insan, yücelikleri, mânâlarý tek tek
çýkarsýn ondan."
Ona göre insanýn maddeden arýnýp
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saflaþmasý, yüreðinin sesini dinlemesi
gerekir. Yürek, güzelliðinin hissedilmesi için Allah'ýn özel bir özenle yarattýðý
bir organdýr. Ýnsanoðlu yüreðini
açmasýný bilirse, Allah o yüreði
sevgisiyle doldurur. Ýnsan yüreðinden
bencil duygularý atarak iyiye, güzele
ulaþabilir. Burada yürek iç sesiyle ona
yol gösterecektir. Vesvese yüreðin
gözünü bulandýrýr. Cehalet insaný
Tanrý'yý tanýmaktan uzaklaþtýrýr.
Yürekle akýl birbirini tamamlamalýdýr.
Hallâc, Kuran'ýn bu temel ilkelerini
benimser, ancak yüreðe aðýrlýk verir.
Hallâc'a göre, gönül gözünü açabilen
kiþi Allah'la dil ve ruh iletiþimine girebilir, O'nunla özdeþleþebilir, O'nun eli
ve dili gibi olur.
Allah'a üç çile aþamasýndan geçerek
ulaþýlýr. Birinci aþama, kendini dünya
zevklerinden yoksun kýlmak, yokluða
alýþtýrmaktýr. Riyazet bunu saðlamaya
yönelik bir pratiktir. Ýkinci aþamada
ilâhî aþkla saf temizliðe ulaþýlýr.
Üçüncü aþamada ise insanýn sevdiði ile
(Allah'la) bütünleþmesi gerçekleþir. O
zaman yaþanýlanlar Hallâc'ýn dilinde
þiire dönüþür:
Mevlâyadýr aþkým,
dertlerle eritir Mevlâ
O'ndan O'na þikâyet eder miyim?
Asla!
Kalbim tanýr O'nu,
lâkin tam görmedi göz
Anlatmak için tek yol: Ýma, söz.
Seven sevilen birbirine karýþýr, suda
eriyen þeker gibi olur.
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Eritildi ruhun benim ruhumda
Eritilmiþ gibi tatlýlýk suda
Bana dokunan þey, dokunur sana
Her zaman, her yerde
benzersin bana.
ENEL HAK
Tasavvufta mürid (isteyen) ile murad
(istenen) Allah arasýndaki iliþki hem
sevgi hem de yarýmlaþma iliþkisini
içermektedir. Muhammed sûresi 7.
âyetinde "Ey iman edenler! Eðer siz
Allah'a yardým ederseniz, Allah da size
yardým eder ve ayaklarýnýzý saðlam
bastýrýr" denmektedir. Yine Saf sûresi
14. âyetinde "Ey iman edenler! Allah'ýn
yardýmcýlarý olun" buyrulur. Bu
bildiriler insanýn dünyaya meyleden
egosunu deðil, fakat esas benliðini ilâhî
gücün yanýnda gören bir görüþ ve
anlayýþ sunmaktadýr. Kuran'da belirtilen
insanýn Allah'ýn halifesi olmasý da bu
anlamdadýr. Böyle seçkin varlýklar,
ölümden sonra da O'nun katýnda yer
alýrlar ve O'nun iþine iþtirak ederler.
Hallâc'a göre insanda nefsani, fâni,
iðreti nitelikler ortadan kalkýnca
Yunus'un "Bir ben var, benden içeri"
dediði gerçek ben ortaya çýkar, ilâhilik
kendini gösterir. O durumda O'nun
adýna söz eden insan, O'nun sesinden
konuþur. Ýþte "Enel Hak" bu halin dile
geliþidir.
Ne var ki "Enel Hak" hiçbir zaman
"Ben Allah'ým" anlamýna gelmez.
Allah'ýn Hak isminin tecellisidir. Bu da
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Allah olmak deðil, O'nun Hak isminin
beliriþine (tecellisine) ermektir. Hallâc
"Ben Hakkým" derken, Firavun da
"Ben Tanrý'yým" demektedir. Aradaki
fark þudur: Firavun "Tanrý yok, ben
varým" derken, Hallâc "Ben yokum,
Hak var" demektedir.
Mevlâna Hallâc'ý savunarak þöyle
der: "Enel Hak demeyi büyük bir iddia
sanýyorlar; oysa bu büyük bir
alçakgönüllülüktür. Bunun yerine 'Ben
Hakkýn kuluyum, kölesiyim diyen, biri
kendi varlýðý, diðeri Tanrý'nýn varlýðý
olmak üzere iki varlýk ortaya sürmüþ
olur. Halbuki 'Ben Hakkým diyen,
kendi varlýðýný yok ettiði için 'Enel
Hak' diyor. Halk ise bunun mânâsýný
anlayamýyor."
Þebüsterî ise çok ilginç bir örnekle
konuya açýklýk getiriyor: "Dikkat et!
Eymen vadisinde yanan bir çalý
Musa'ya konuþmuþ: "Ben Allah'ým"
demiþtir. Peki "Ben Allah'ým" sözü
çalýdan çýkýnca makul görülüyor da, bir
yüce benlikten çýkýnca niye yadýrganýyor? Hallâc burada "Enel Hak" sesi
çýkaran çalýnýn yerini tutmaktadýr."
Yaþar Nuri'ye göre "Enel Hak",
Hakkýn en yüksek lütûf ve beliriþlerinden (tecellilerinden) pay almýþ
seçkin bir benliðin, yine Hakkýn izniyle
kullanacaðý bir sözdür. Hak sandýðýmýz,
Hakkýn kendisi, zatý deðil, sadece
belirdiði âlemdir. Allah Allah'týr, Allah
bizzat kendisidir. Hüve hüve: O, O'dur.
Sonuçta Hak Hak'týr, mahluk da
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mahluk. Zira Hak, Allah'ýn zat ismi
deðil isim sýfatlarýndan (Esma-ül
Hüsna) biridir. Ýsimlerin taþýdýðý
tecelliler bakýmýndan Hak ismi en üst
sýrada olandýr. Hak, pozitif ve negatifi
ayný anda ifade eden bir isim sýfattýr.
Buna göre hayýr da Hak'týr, þer de, eksi
de Hak'týr, artý da.
Sonuç olarak Enel Hak, Kuran'ýn
istediði üretici, taþýyýcý ben'in sufî
dilindeki anlatýmýdýr. Nitekim
çaðýmýzýn büyük islâm düþünürü Ýkbal,
Enel Hak'la ilgili þöyle bir yorumda
bulunur:
"Ýslâmda dinsel hayatýn iç-benlik
deneyiminin tekâmülü Hallâc'ýn Enel
Hak sözünde doruk noktasýna
ulaþmýþtýr. Bu anlatým, þehit velînin
Allah'ýn aþkýnlýðýný inkâr anlamýna
gelmez. Öyleyse Hallâc'ýn iç deneyiminin gerçek yorumu, damlanýn denize
karýþmasý deðil, insanî benin daha derin
bir kimlik içinde sürekliliðinin
farkedilmesi ve bu farkediþin cesaretle
dile getiriliþidir."
TÜRKLERE ÝLGÝSÝ
Uzun bir inziva, yalnýzlýkta içine
dönme ve çile döneminde Hallâc,
ruhun derinindeki gerçeklerin farkýna
varýr. Ýçindeki Tanrý'yý keþfeder.
Olduktan sonra oldurmak, öðrendiklerini öðretmek her gönülerinin kutsal
görevidir. O da yün hallacý babasý gibi
yürekleri saflaþtýrýp temizlemeye koyulur. Bu arada Hindistan'a ve Türk ille-
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rine de gider. Hindularý ve Türkleri
islâma sokmaya çalýþan ilk müslüman
Hallâc'týr. Türklerin islâma girmesinde
çok önemli katkýlarý olmuþ ve Türklere
özel bir ilgi göstermiþtir. Yaþar Nuri'nin
deyiþiyle Türk insanýnýn âdeta sonsuzluk öðretmenidir. Herhalde Türklerin
ilerde bu konuda oynayacaðý rolleri
sezmiþ olmalý.
Hallâc bir yandan kendini geliþtirmenin ve arýnmanýn yollarýný gösterirken, diðer yandan sosyal sorunlara
çareler önererek yöneticileri kýzdýrmaktadýr. Bu yüzden ona "devrimci sufî"
diyebiliriz. Her zaman haksýzlýða
uðrayanlarýn yanýnda olmuþtur. O
zaman ezilenlerin, sömürülenlerin sesi
olan Zenç isyanýnýn yanýnda yer alýr ve
tutuklanarak hapse atýlýr. 8 yýl hapis
yatar.
HAPÝSANE YILLARI
Bir yandan üst düzeyde deneyimler
yaþayýp bunu dillendirdiði, diðer
taraftan ezilen kitlelerin isyanýna
düþünsel destek verdiði ve sultanlarýn
saltanatýný sarstýðý için hapiste yattýðýnýn bilincindedir. Oradaki zamanýný
da iyi deðerlendirir. En önemli eseri
olan Tavâsîn'i orada yazar. Tavâsîn'de
'kavrayýþ'la ilgili düþüncelerini þu þekilde yazýya döker:
"Yaratýlmýþlarýn kavrayýþlarý hakikate
yapýþamýyor. Hakikat de yaratýlmýþa
yapýþmamaktadýr. Ýç âlemimizden yükselen sesler, hakikate yönelik týr-
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manýþlardýr ama yaratýlmýþlarýn ilgileri,
baðlarý hakikate ulaþamýyor.
"Pervane ýþýðýn çevresinde sabaha
kadar uçar. Kandilin ýþýðý hakikatin
ilmi, sýcaklýðý hakikatin hakikati.
Alevin içine dalmaksa hakikatin hakký.
Ve pervane doymadý ýþýkla, hararetle;
attý kendini alevlere.
“Pervane uçtu, döndü, eritti kendini
ve yok oldu ortalardan. Resimsiz,
cisimsiz, isimsiz, ünvansýz hale geldi.
Artýk ne için dönecekti þekillere?!
Vuslattan (sevgiliyle buluþmak) sonra
hangi hal vardý ki döne? Bakýþa ulaþan, kulak vermez habere. Ve bakýlmasý
gerekene ulaþan, aldýrmaz bakýþa."
Burada Hallâc, pervane metaforuyla
kendi hayatýna göndermede bulunur.
Yunus'un "Gel gör beni aþk neyledi"
dizesinin içsel deneyimlerini yaþar.
Allah aþkýnýn cezbesi ve çekimiyle,
pervane gibi kendinde yok olup, O'nda
varoluþun, tasavvuf diliyle fenafillah'tan bekabillah'a geçiþin yolunu gösterir.
Hallâc hayatý boyunca bulunduðu her
yerde, sokakta, meydanda, mescitte,
evlerde insanlarý doðruya, iyiye, güzele
ve sevgiye çaðýrýr. Onlarý düþünmeye,
akýllarýný iþletmeye, sorgulamaya,
tartýþmaya yönlendirir. Bu davranýþý ile
ünlü filozof Sokrates'i andýrýr. Ve doðal
olarak onun baþýna gelen Hallâc'ýn da
baþýna gelir. Zýndýklýkla suçlanýp
yargýlanýr ve ölümle cezalandýrýlýr.
Hem de ne ölüm!..
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ÖLÜM YA DA DÜÐÜN
Onun ölümünde vahþetle vuslat yan
yana durur, hattâ iç içe geçer. "Ýki rekât
namazla da Allah'a gidilir; elverir ki
abdestini kanla alabil" demiþti ya?
Onun ölüm sahnesi, iþte bu sözün er
meydanýnda sýnanmasý olur.
O, asýlmak üzere Horasan kapýsý
denilen yere getirildiðinde 65 yaþýndadýr. Saçý sakalý aðarmýþtýr. Önüne bir
seccade serilmesini ister. Ýki rekât
namaz kýlar. Cellat direðe baðladýðý
Hallâc'a önce bin kýrbaç vurur. Hallâc
hiç týnmaz. Sadece "Ehad, Ehad" (Bir,
yalnýz Bir) der. Mevlâna'nýn dediði gibi
diken içindedir ama gül gibidir.
Asýlmak üzere getirilen çarmýha baktýðýnda öyle bir güler ki, gözlerinden
yaþ gelir. Onun þahsýnda vahþetle vuslat eþitlenir. Çarmýha gerildiðinde þu
sözler dökülür dilinden: "Allahým! Þu
topluluk senin kullarýndýr. Dinlerine
olan baðlýlýklarý yüzünden ve sana yaklaþmak ümidiyle beni öldürmek için
toplanmýþlar. Onlarý affet. Ýyi biliyorum
ki, bana açtýðýn sýrlarý onlara açsaydýn, yahut onlardan gizlediðin þeyleri
benden de gizleseydin, bu hal baþýma
gelmezdi. Yaptýðýn ve olan her þey için
sana hamd olsun."
Kýrbaçlanmanýn ardýndan, elleri
ayaklarý kesilir. Kasaplýk bir koyun gibi
kesilip doðranýr. Önce sað eli kesilir,
bunu sol ayak izler. Sonra sýra sol ele
ve sað ayaða gelir. El ve ayaklarý
kesilirken Yaradan'a þöyle yakarýr:
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"Allahým! Sen, sana isyan edenlere bile
sevgi beslerken; senin için iþkenceye
uðrayanlara rahmet etmeyeceðin nasýl
düþünülür?!"
Celladý "Bütün organlarýný teker teker
doðradým da, ne bir kez inledi ne de
rengi deðiþti" der.
Ayaklarýný kestiklerinde þunu söyler:
"Bu ayaklarla tüm dünyayý dolaþýyordum; ama bunlardan baþka bir ayaðým
daha var ki, onunla tüm evreni
dolaþýrým. Ýþte o ayaðýmý kesmeniz
mümkün deðildir."
Çarmýhta, bedeninden
akan kanlarý, avucuyla
yüzüne, kollarýna sürerek
abdest aldýðýný söyler. "Bu
nasýl abdest?" diye soranlara ise þu cevabý verir:
"Aþk içinde kýlýnacak bir
namazýn abdesti ancak
kanla alýnabilir!"
Çarmýhta asýlý iken bir
ara yanýna yaklaþan sufî
dostu Þiblî sorar:
"Tasavvuf nedir?" Cevap
verir: "Allahýn verdiði
nimetlerle, ýstýraplar
arasýnda fark görememektir." Þiblî yine sorar: " En
yüce mertebe aþk nedir?"
"Onu yarýn görürsün" der.
Ertesi gün her tarafý
kesilip doðranan Hallâc'ýn
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baþý da kesilir ve cesedi yakýlýp,
külleri Dicle'ye serpilir. Öylece Hallâc
yok olup gitti sanýlýr. Oysa uðruna
canýný vermekten daha büyük bir aþk
olur mu?!
Ölümünden 1100 yýl sonra bile, batýlý
bir aydýn, onun bir sözünü okuyup da
mesleðini býrakýp, bütün ömrünü onu
incelemeye adayabiliyorsa, böyle bir
cana öldü diyebilir miyiz? Bu sorunun
yanýtýný Yunus'a býrakalým:
Ölürse tenler ölür
CANLAR ölesi deðil.
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Ýliþkilerde Ustalýk
Nihal Gürsoy

K

iþinin iliþkilerde ustalaþmasý;
sosyal yaþamýnýn, aile iliþkilerinin ve iþ yerindeki baþarýsýnýn kalitesini, verimliliðini saðladýðý
gibi mutlu ve huzurlu bir yaþam
sürmesini de saðlar. Sosyal bir varlýk
olarak insan, yaþamýný sürdürdüðü
toplum içerisinde iliþkilerini iletiþim
yoluyla sürdürür.
Ýnsanýn yaþamý, doðumdan ölüme
kadar içinde bulunduðu toplumun
büyük çoðunluðu tarafýndan benimsenmiþ, yerleþik örf, adet, nezaket, görgü
ve saygý kurallarý içinde geçer.

Bu nedenle hiç kimse toplumsal
hayattan yüzde yüz baðýmsýz deðildir.
Aksi takdirde içinde bulunduðu çevre
tarafýndan yadýrganýr ve dýþlanýr.
Hayattaki en önemli ihtiyaçlarýmýzdan olan iliþkiler ve buna baðlý olarak
iletiþim, sadece konuþarak deðil, bakarak, dokunarak, dinleyerek, susarak ve
daha pek çok þekilde kendimizi en iyi
biçimde ifade ederek kurulur.
Ýnsan iliþkilerinde iletiþim beþ duyu
aracýlýðýyla gerçekleþtiðinden duyularýmýzý ne kadar iletiþime katarsak
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iletiþimimizi o kadar etkin hale getirmiþ oluruz. Þimdilerde "vücut dili"
denilen, beþ duyumuz dýþýndaki
azalarýmýzýn da iletiþimi güçlendirmekte çok önemli olduðunu belirtirsek, iþin
görünen kýsmýnýn bile ne kadar incelik
istediði açýkça ortadadýr. Her insanýn
kiþilik özellikleri ve davranýþlarý diðerlerinden farklýdýr. Yetiþme koþullarý,
eðitim düzeyi, yaþadýðý tecrübeler ve
birikimler farklýdýr çünkü. Ýnsan, en
yakýn iliþkilerinden baþlayarak sosyal
yaþamý içerisindeki bu farklýlýklarý
yerine oturtabilecek donanýmda deðilse
kendisini ve diðerlerini mutlu edemez.
Hepimiz, dünyada olgunlaþmak,
yücelmek üzere bulunan varlýklar
olduðumuzdan, ruhlarýmýzýn ihtiyaçlarý,
olaylardan almamýz gerekenler,
arayýþlarýmýz ve anlayýþlarýmýz,
yöneliþlerimiz kendimize özgüdür.
Farklýlýklarýn yaþamýn doðasý ve
zenginliði olduðunu kabul etmek öncelikle bizi özgür ve mutlu kýlacak, farklýlýklara raðmen ortak yönlerimizi görebilmek ise bizi iliþkilerimizde ustalaþtýracaktýr. Kiþinin yaþý, mesleði, statüsü,
milliyeti, inancý ne olursa olsun tüm
insanlar sevilip, sayýlmaktan, samimi
bir þekilde takdir görmekten, anlayýþ ve
hoþgörüyle karþýlanmaktan, kendilerine
dürüst davranýlmasýndan hoþlanmalarýna raðmen, tenkit edilmekten, kabalýk
ve saygýsýzlýktan, haksýzlýða uðramaktan, yalan ve dedikodu malzemesi
yapýlmaktan, öfkeli ve nefret içeren
tutumlardan çekinir ve hoþlanmazlar.
Bu örnekleri çoðaltmak mümkündür.
Ancak, fizik ve kiþilik olarak farklý
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yapýlarda olsalar da insanlarýn psikososyal ortak özelliklerini anlatmak
bakýmýndan þu cümle yeterince açýktýr.
"Kendine yapýlmasýný istemediðin
hiçbir þeyi, baþkasýna yapma" þeklinde
söylenen altýn kural, insanlarýn psikososyal ortak özelliklerini çok güzel
ifade eder. Ancak kendimize yapýlmasýný istemediðimiz bir þeyi baþkasýna da yapmamak göründüðü kadar
basit bir iþ deðildir. Ýnsanýn yeryüzünde
gerçekleþtirmesi gereken nefis denetlemesi ve egodan giderek kurtulmak için
gereken arýnma mücadelesi yapýlmadýðý sürece, kiþi kendisi ve iliþkileri
üzerinde kontrol saðlayamaz. Kiþi,
egosundan kurtuldukça kendi gerçek
doðasýna yakýnlaþýp asýl kimliðiyle
baðlantý kurmaya, gerçek bir insan
olmaya diðerlerini de tanýmaya ve
anlamaya baþlar. Ýliþkilerde ustalýðýn
yolu, ustaca yaþamaktan geçer.
USTA ÝNSANIN ÝLKELERÝ
1. Ýyi insan olmak ve yeniliklere açýk
olmak.
2. Doðru ve dürüst olmak.
3. Çalýþkan olmak, çalýþmayý sevmek.
4. Bilgili ve donanýmlý olmak.
5. Sevgi ve saygýdan ayrýlmamak.
6. Hak ve adalet duygusuyla hareket
etmek, adil olmak.
7. Yalan ve riyadan, ikiyüzlülükten
tamamen uzak olmak.
8. Kiþilerin arkasýndan konuþmamak,
dedikodu yapmamak.
9. Öfke ve hiddet içeren duygu ve
davranýþlarda bulunmamak.
10. Kin tutmamak.
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Bu ana baþlýklar tüm evrensel ilke
ve inançlarla ayný özü taþýmýþ olmakla
birlikte kavramlarýn içini doldurmak,
onlarý yaþamýmýza geçirmek ve uygulayarak elde ettiðimiz tecrübelerden
çýkardýðýmýz sonuçlarý özümsemek,
insan olmak için yolda olmaktýr.
Gerçekten inanarak, arzu ederek, aklýný
ve gönlünü emeðine katarak yürüyenler
varacaklardýr.
Ýletiþimde ustalýktan söz ediyorsak,
bu evrensel ilkelere uygun yaþamak
durumundayýz. Hiç kimse yalan
söyleyen, haksýzlýk yapan veya kiþilerin arkasýndan dedikodu yaptýðýný
bildiði bir insana güvenemez.
Güvenmediðiniz bir insanla iliþkileriniz
ise gerçek bir iletiþimden yoksundur.
USTACA ÝLÝÞKÝLERDE
KULLANILAN YÖNTEMLER
Kendimizi doðru tanýmak ve tanýtmak: Her insan diðerinden farklý
olmakla birlikte, öncelikle kendisinin
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olumlu ve olumsuz yanlarýný, kuvvetli
ve zayýf taraflarýný bilmek, kabul
etmek durumundadýr. Bunun için
yukarýda saydýðýmýz evrensel ilkeler,
gerçekten güvendiðimiz aklýna ve gönlüne saygý duyduðumuz dostlarýmýzýn
görüþleri, tecrübeler ve doðru bilgiler
bize ýþýk tutacaktýr. Yeteneklerimizi ve
ilgi alanlarýmýzý bilmek, donanýmlý
olduðumuz konularý diðerlerinin
hizmetine sunabilmek, yeterli
olmadýðýmýz ancak gerekli olan konularda kendimizi geliþtirebilme çabasýnda olmak önemlidir.
Þunu unutmamak gerekir ki, insanýn
her konuda usta ve uzman olmasýna
olanak yoktur. Bu bize yerimizi ve
deðerimizi göstermek bakýmýndan
önemlidir. Hedeflerimiz ve
inançlarýmýz doðrultusunda neye
hizmet ettiðimizin ve hangi yeri
doldurduðumuzun farkýnda olmak,
yapabileceðimizin en iyisini yapmak
gayretinde bulunmak bizim hem
kendimize olan güvenimizi saðlar hem
de hýzlandýrýr ve
güçlendirir
Baþarýlý bir iletiþimde
kiþi kendini tanýmak ve
doðru tanýtmak durumundadýr. Bir insanýn
övünürcesine bilgi ve
donanýmýndan, görgü
ve tecrübelerinden
bahsederek kendisini
tanýtmaya çalýþmasý
yanlýþ ve iticidir.
Kendimizi doðru ve
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etkileyici bir biçimde tanýtmanýn en
etkin yolu olaylar karþýsýndaki tutumumuz, davranýþ biçimimiz ve ürettiklerimizdir. Halk arasýnda yerleþik bir
söylem vardýr. "Aynasý iþtir kiþinin, lâfa
bakýlmaz."
Baþkalarýný alçaltarak, kendini yükselttiðini zannetmek ise iletiþimde
yapýlabilecek en büyük hatalardan
biridir. Aðaçlarý nasýl meyve ve yapraklarýndan tanýyorsak, insaný da
davranýþlarý, eylemleri vasýtasýyla
tanýrýz. Sahip olduðumuz deðerleri
yerinde ve zamanýnda kullanabilmek
gerçekten ustalýk isteyen bir süreçtir.
Kendimizi olduðu gibi ortaya koyabilmenin de bazý kurallarý vardýr. "Altýnýn
deðerini ancak sarraf anlar" sözü bu
gerçeði çok güzel dile getirir. Herkesin
seviyesine, ihtiyacýna ve içinde bulunduðu þartlara göre gerekeni görebilmek, söyleyebilmek yapýcý bir
iletiþimin ilk þartlarýndandýr. Aksi
takdirde iliþkimiz verimli ve yükseltici
bir emek olmaktan çýkarak, sadece
egomuz olur.
Takdir etmek ve eleþtirmek:
Karþýmýzdaki kiþinin gerçekten sahip
olduðu deðerleri, yeri ve zamaný
geldiðinde samimi ve abartýsýz bir
biçimde dile getirmek iliþkilerin saðlýklýlýðý, kalitesi ve deðeri bakýmýndan çok
önemlidir. Onun sahip olduðu güzel
özelliklerin altýný çizerken bizim için
neden deðerli olduðunu da belirtmiþ
oluruz. Güzel vasýflar kolaylýkla elde
edilmezler. O nedenle bu vasýflardan
herhangi birine veya pek çoðuna sahip
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bir kiþiyle iliþkimizde bunu sadelik ve
incelikle dile getirmek, onun emeðinin
hakkýný vermektir aslýnda.
Sadece iltifat etmek için gereksiz
övgülerde bulunmak hem karþýmýzdaki
kiþiyi, onu tanýyanlarýn nazarýnda
küçük düþürür hem de bizim güvenilirliliðimizi zedeler. Her insanýn
deðerli ve güzel taraflarý vardýr, önemli
olan onlarý görebilmek ve söyleyerek
ona kendisini kendisinde buldurmaktýr.
Gerçek deðerleri görülen insanlar hata
ve eksiklerini de daha kolaylýkla görüp,
düzeltme yoluna girerler. Gönül
kapýlarýmýzý açýk tutmak için samimi,
sevgi dolu ve sýcak övgüler son derece
önemlidir.
Eleþtirilerimiz ise öncelikle objektif
ve yapýcý olmalýdýr. Eleþtiri yaparken o
kiþiyi ve davranýþ biçimini çok iyi tanýmak ve nedenleri üzerinde düþünmek
gerekmektedir. Ýçinde kýzgýnlýk, öfke,
hiddet hattâ kin, kýskançlýk barýndýran
eleþtirilerde nefsimiz de iþin içinde olacaðýndan objektif olamayýz. Konunun
veya olayýn doðru ve yanlýþ taraflarýný
dingin ve sakin bir biçimde konuþmak,
kimlik ve kiþilik eleþtirisi yapmadan
doðrunun ve yanlýþýn etrafýný çizerek
olaya açýklýk kazandýrmak, bu arada
kendi hatalý ve eksik taraflarýmýzý da
görmek ve kabul edebilmek önemlidir.
Eleþtiriler mümkün olduðunca toplum
içinde deðil, karþýlýklý görüþülerek
yapýlmalýdýr. Aksi durumda yaptýðýmýz
eleþtiri kiþiyi zor duruma sokabilir,
yanlýþ anlaþýlmalara sebebiyet verebilir.
Eleþtiri, kiþiyi yükseltmek, iliþkimizi
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daha verimli ve doyurucu bir hale
getirmek için samimiyet, sevgi ve
övgüyle birlikte yapýldýðýnda yerini
bulur.
Tartýþmak: Farklý dini, siyasi, felsefi
ve ideolojik konularda tartýþmaya
girmemek konuþurken "evet" cevabý
alabileceðimiz ortak noktalara odaklanmak çok daha doðrudur. Böylelikle
kendi düþünce ve donanýmýmýzýn,
inançlarýmýzýn üstünlüðünü kanýtlama
ve karþýmýzdakine kabul ettirme
çabasýndan çýkarak, anlaþmak için
ortak bir yol arama gayretinde olduðumuzu, konuþtuðumuz insan ya da
topluluðun inançlarýna ve düþüncelerine olan saygýmýzý ifade etmiþ oluruz.
Üzerinde tartýþtýðýmýz konu hakkýnda
mutlaka yeterli bilgi ve donanýma sahip
olmalý ve fikirlerimizi açýk sade ve
anlaþýlýr bir biçimde ortaya koymalýyýz.
Yeni bilgilerle karþýlaþtýðýmýzda hemen
tartýþmaya girmemeli, bildiðimiz konulara baðlamaya çalýþmamalý, araþtýrýp,
fikrimizi belirteceðimizi söylemeliyiz.
Öfkeli, üzgün ve sinirliyken tartýþmaya girmemeliyiz. Böyle durumlarda
sonradan piþman olacaðýmýz sözler
kullanabilir ya da aþýrýya kaçan
davranýþlarda bulunabiliriz. Olayýn
üzerinden biraz zaman geçmesini bekleyip, iyice ölçüp tartarak her iki
tarafýnda kazançlý çýkacaðý bir tutumu
gerçekleþtirebileceðimiz zaman
harekete geçmeliyiz.
Dinlemek: Eskiler "Allah, iki kulak
bir aðýz vermiþtir. Bir konuþup, iki
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dinleyesin diye" demiþlerdir.
Hepimizin ortak arzusu söylediklerimizi gerçekten anlamaya çalýþarak
dinleyen kiþilerle birarada olmaktýr.
Kiþinin anlaþýlma ihtiyacý ancak iyi
dinleyebilen kiþilerle gerçekleþir.
Dinleyebilmek, gerçekten erdemdir.
O insana verdiðiniz deðeri ve önemi,
onu dinleyerek gösterebilirsiniz.
Dinlerken konuya odaklanmak, yerinde
sorular sorarak meseleyi tam anlamaya
çalýþmak çok önemlidir. Karþýmýzdaki
kiþi konuþurken sürekli sözünü
kesmek, kendi bilgimizi veya
düþüncemizi ortaya koymak anlatan
kiþiyi bezdirir ve dikkatini de bozar.
Ancak konuþan kiþinin de kýsa, öz ve
anlaþýlýr bir biçimde kendini ifade
etmesi, dinleyeni veya dinleyenleri
usandýrmamasý gerekmektedir. Ýnsan,
konuþarak iletiþim kuran bir varlýk
olmakla birlikte, dinleyen olmazsa
kiminle gerçek bir paylaþýmda bulunabilir? Baþkalarýný dinleyerek
öðrenebilir ve onlarýn bilgi, birikim ve
tecrübelerinden yararlanabiliriz.
Olumlu düþünmek ve davranmak:
Ýliþkilerde en dikkat edilmesi gereken
konulardan biri de olumlu düþünmek
ve davranmaktýr. Peþin hükümler, alýnganlýk, kýskançlýk, öfke, yalan, dedikodu, kin, adil olmamak gibi olumsuz
duygular, olumlu düþünmemize ve
davranmamýza engel olurlar. Olumlu
düþünmek ve davranmak isteyen insan
bu engelleri aþmak durumundadýr. Bu
tip duygular ve davranýþlar gizli kalamaz bir biçimde ortaya çýkarlar. O
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nedenle kendimizi bu yönden kontrol
etmeli eksiklerimizi ele almalýyýz. Bir
insanýn bu tarz eksiklerini gidermeden
saðlýklý ve uzun süreli iliþkiler kurmasý
mümkün deðildir. Ancak kendisine
benzeyen insanlarla menfaat ve çýkara
dayalý iliþkiler kurabilir, ki taraflardan
birinin çýkarýna zarar geldiðinde bu
iliþki derhal bozulacaktýr. Dostluðu
gerçek olan, temel ilke ve doðrulara
inanmýþ ve bunlarý uygulamak için
yolda olan insanlarýn, hiç eksiksiz
olduðu anlamýna gelmemelidir bu.
Ancak iyi niyet taþýyan, farkýna varmadan veya bilgi ve tecrübe eksikliðinden kaynaklanan hatalarý hoþ görmek,
gerekirse yardým etmek, doðruya çekmek insanýn insana el uzatmasýdýr.
Dünyada bulunuþumuzun gayesi
kendimizi tanýmak ve gerçekleþtirmek
olduðuna göre bu yolda kendimize ve
baþkalarýna yapacaðýmýz hizmetler
bizim sorumluluðumuzdur. Sevginin
gereði ve gerçeði de budur zaten.
Güvenmek ve güvenilir olmak:
Saðlýklý bir iletiþimin olmazsa
olmazlarýndan biri de güvenilir olmak ve diðerlerine de
güvenmektir. Güvenilir olmak
bizim elimizdedir. Yalan
söylemeyen, dedikodu yapmayan, baþkalarýnýn hakkýna
girmeyen, sýr saklamasýný
bilen, objektif davranabilen,
verdiði sözü tutan bir insan
olmak için çabada olmak, bizi
hýzla bu deðerlere sahip bir
kiþi haline getirecek, hem
kendimize olan saygýmýzý
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hem de baþkalarýnýn saygý ve sevgisini
kazanmamýzý saðlayacaktýr. Bu deðerleri elde etmiþ bir insan; inanan, arzu
eden, hedef koyan, planlý ve kararlý bir
biçimde çalýþan herkesin hem insan
olarak deðerlerini artýracaðýna hem de
eline aldýðý iþleri baþaracaðýna inanýr.
Bizi Yaradan, yapabileceðimizi
bilmeseydi bütün kutsal kitaplarda ve
evrensel öðretilerde bizlerden öncelikle
bunlarý baþarmamýzý ister miydi?
Demek ki O, bize ne kadar güveniyor
ve baþarmamýz için dünya okuluna
defalarca gidip gelmemizi saðlayarak
hepimize pek çok fýrsatlar vermeye
devam ediyor. O nedenle, kiþilerden
hemen ümit kesmeye, sabrýmýzý ve
güvenimizi kaybetmeye hazýr durumda
olmak, küçük bir aksaklýkta çabucak
vazgeçivermek insana olan inancýmýzýn
da eksik olduðunu gösterir. Güvenilir
olmak, insan ve dost kazanmanýn
gereklerindendir. Güvenilir olmak,
örnek olmanýn, baþkalarýný da böyle
olmaya özendirmenin en etkin yoludur.
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Nereden Geldiði Bilinmeyen Uydu

“Black Knight
Satellite” Efsanesi

Erol Yurderi

Günümüzde "Kara Þövalye" olarak bilinen ve
Dünya'nýn etrafýnda döndüðü söylenen Uydunun efsanesi, Nikola Tesla ile baþlýyor.
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G

ünümüzde "Kara Þövalye"
olarak bilinen ve Dünya'nýn
etrafýnda döndüðü söylenen
Uydunun efsanesi, Nikola Tesla ile
baþlýyor. Tesla, 1899’da Colorado
Springs'te 280 metrelik bir kulesi olan,
dýþarýya enerji yayan yüksek voltajlý bir
radyo transmisyon aracý geliþtirmiþti.
1100 kilometrelik yarýçaplý bir alandaki
manyetik bozulmalarý kaydedebiliyordu. Tesla bu cihazla, akýllý gibi görünen
bir sinyal aldýðýný farkediyor. Sinyal
belli aralýklarla ve sayýlarla tekrarlanýyordu. Bu sinyal Tesla'ya dünya dýþý
varlýklarla iletiþim olabileceðine inanmanýn yolunu açmýþtýr. Tesla bu
sinyalin önce Mars ya da Venüs'ten
gelebileceðini düþünmüþ, daha sonra
sinyalin baþka bir yerden geldiðini
farketmiþtir. Sinyalin uzaydan
geldiðine inanarak bulgularýný bir
konferansta açýklamýþtýr.
1920'lerde ayný sinyali amatör telsizciler de duyabilmiþlerdir. Daha sonra
1928'de Norveç-Oslo'dan uzaya kýsa
dalga radyo yayýný denemeleri yapan
bilim adamlarý da uzun zaman gecikmeli yanký sinyalleri aldýklarýný
söylemiþlerdir.
1953'de de, New Mexico Üniversitesinden Dr. Lincoln LaPaz tarafýndan
bir anlýk gizemli radyo sinyali saptanmýþ. Dünyanýn pekçok yerinden de
gizemli bir nesnenin görüldüðüne dair
raporlar gelmeye baþlamýþtýr.
Sonunda 1954'te gazeteler (The St.
Louis Post Dispatch ve The San
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Fransisco Examiner) ABD Hava
Kuvvetlerinin bir haberini yayýnlayýnca
durum anlaþýldý; haber Dünya'nýn
yörüngesinde dönen iki uydunun tespit
edildiðini bildiriyordu, henüz hiçbir
ülkenin onlarý fýrlatma kabiliyetinin
olmamasýna raðmen. Öyle görünüyor
ki Black Knight birçok kanýtla tespit
edilmiþ ve ABD Hava Kuvvetlerince
de doðrulanmýþtý.
1957’de SSCB Sputnik 1'i uzaya
gönderdi. Bu gizemli cismi tesbit etti.
Cisim, Venezuela/Karakas üzerinde
görüntülendi. Bu nesneye "Kara
Þövalye" adý verildi.
1960’da Hem Amerika Birleþik
Devletler'inin hem de Sovyetler
Birliði'nin yörüngede araçlarý vardý.
Fakat 11 Þubat 1960'ta bütün gazeteler
endiþe verici bir haber yayýnladý:
Yörüngede baþka birilerin daha bir þeyi
vardý. ABD Donanmasý'nýn düþman
casus uydularýný tespit etmek için tasarladýðý bir radar ekraný bir þey yakaladý.
Bu, dönen koyu bir cisim olarak tarif
edildi. Bu cisim ABD'nin deðildi,
Sovyetlerin de deðildi. Ertesi gün
gazeteler biraz daha bilgi yayýnladý.
Gizemli cisim uygun bir kutupsal
yörüngenin 90 derecelik açýsýyla deðil,
ekvatora yaklaþýk 79 derece açýlý bir
yörüngede dönüyordu. Ayrýca 1728
km'lik yerötesine (uydu yörüngesinin
Dünya'ya olan en uzak mesafesi)
karþýlýk sadece 216 km'lik yerberisiyle
(uydu yörüngesinin Dünya'ya olan en
yakýn mesafesi) basýklýðý (eccentricity)
da oldukça fazlaydý. Cisim bir tam
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turunu 104,5 dakikada tamamlýyordu.
Bu nesnenin aðýrlýðý yaklaþýk 15 tondu.
Hýzý ise o dönemin roketlerinin 2 katýydý. Bu uyduyu araþtýrmak için askeri
komiteler kuruldu ve bulgular gizli
tutuldu.
1973’de Sinyaller daha sonra Ýskoç
gökbilimci Duncan Lunan tarafýndan
incelendi. Duncan Lunan bu mesajýn
dünyadan bakýldýðýnda, Epsilon Boötes
merkezli 13.000 yýl önceki bir yýldýz
haritasýný gösterdiðini buldu. Kara
þövalye olarak adlandýrýlan nesne üç
hafta boyunca izlendi ve aniden kayboldu. Amatör telsiz operatörleri bu
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dönemde LDE fenomeni rapor ettiler.
LDE fenomeni, radyo sinyallerinde
uzun gecikmeli yankýlarýn
kýsaltýlmýþýdýr. Çok nadir olarak
gerçekleþir.
Kanýtlarýn son parçasý, 1998'de uzay
mekiði Endeavor STS-88'in,
Uluslararasý Uzay Ýstasyonu'na ilk
uçuþunu yaptýðýnda geldi.
Endeavor'daki astronotlar tuhaf bir cismin fotoðraflarýný çektiler, ve bu
fotoðraflar NASA'nýn internet
sitesinde, eriþim kýsýtlamasý olmadan
tüm halka açýk olarak yayýnlandý.
Ancak aradan geçen kýsa bir süre sonra
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fotoðraflar tüm NASA kaynaklarýndan
kaldýrýldý.
Bir süre sonra bu fotoðraflarý indirenlerin, fotoðraflarý internette paylaþmaya
baþlamasýyla yeniden ortaya çýktýlar ve
her zaman olduðu gibi, bunun enkaz
parçalarý ya da uzay çöplüðü olduðu
açýklamalarý yapýlarak olay geçiþtirildi.
Fakat fotoðraflar yüksek kalitedeydi ve
bir çeþit araca ait olduðu açýkça
görünüyordu. Bazen kýrmýzýmsý bazen
yeþilimsi bir renkte diye betimleniyor,
bazen de beyaz bir çizgi. NASA'nýn
web sitesinde nesnenin bir çok
fotoðrafý vardýr. Açýkça dünya
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çevresinde, geniþ ve düzenli bir
yörüngeye sahip bir nesne olarak
görülür. NASA yanlýþlýkla Kara
Þövalyeyi mi görüntülemiþtir?
Yayýnlanmýþ fotoðraflarý incelerseniz
bunun bir uzay cismi olduðunu siz de
göreceksiniz.
O zamandan beri Black Knight (Kara
þövalye) hakkýnda bilinmesi gereken
her þeyi biliyoruz. Neye benzediðini,
nereden geldiðini, ne zaman geldiðini
ve ayný zamanda uzay programýyla
ilgili birçok güvenilir tanýk tarafýndan
da doðrulandýðýný biliyoruz. Karar
sizlerin...
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Sevgimizde Yer Var mý?
Nelda Ýnan

B

ir ülkenin insanlarýnýn
sevgisinde aç olana bir lokma
ekmek, susuz olana bir damla
su varsa, ülkeleri de kendilerine benzer.
Diðer insanlarý da gerçekten ayýrd
etmeden sevdikleri bir noktaya
gelmiþler ise, yani sözde deðil, özde ise
sevgileri; ülkeleri de tüm kararlarýný
nizamlara göre tüm nizamlarýný da
bozulmayan esaslara göre düzenler.

getirdiklerinin ve biriktirdiklerin
manevi zenginliði yanlýþlarýný artýk
görünmez kýlýp da, doðruda yürümeyi
ilke edindiklerinde, yeryüzünü ayakta
tutan iyilik direkleri olurlar. Ülkeler de
insanlara benzer, týpký insanlarý gibi
yepyeni bir sözle dünyayý yenilemek
istediklerinde, öyle ki sözleri artýk
dünyanýn da sýnýrýný aþtýðýnda ve sýnýr
nedir, ölçü nedir unuttuklarýnda… (1)

Ülkeler de insanlara benzer çünkü
geçmiþleri vardýr. Týpký insanlar gibi

Deðiþmeyen tek þey, deðiþimin kendisi olduðundan ve zamanýn içindeki

Fotoðraflar: Türk askeri Suriyeli bir bebeði öperken ve Danimarka sýnýrýnda Suriyeli bir çocukla
oynayan bir polis memuru.
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öz kuvvetle çekilip götürüldüðümüzden
(ki bu bizim baðlý olduðumuz üç yerden birisidir), insanýn en büyük zorluðu, kolay deðiþen, omurgasýz bir
insan gibi algýlanma korkusuyla
direnirken, atmasý gereken adýmlarýn,
zorunlu bir sýnav gibi önünde belirmesidir. Hani farkýndalýk diye diye hem
içinde hem de dýþýnda debelenip durduðumuz algý da iþte böyle güçlenmeye
baþlar. Aslýnda esnetmeye çalýþýrken
kendimizi kastýðýmýz sertliktir bizi esas
esnetecek olan.
Konumuz mülteciler, sýðýnmacýlar ve
de ilginç bir Türkçeyle "Kaçak
Göçmenler" diye tanýmladýklarýmýz
olunca, ülkeler de kendilerine göre
sýnavlar vermekte. Programlarýný, politikalarýný, kurumlarýný, bakýþ açýlarýný
ve belki de konfor bölgelerini zamanýn
çekip götürücü gücünde sorgulamaktalar. Ve belki de artýk zamanýn zerresini
ölçmekteler. Bu baðlamda bir zamanlar
kendilerine kutsalmýþ gibi görünen
sýnýrlarýný esnetmek ve yeni enerjiyle
güçlenmiþ söylemler geliþtirmek zorunda hissetmekteler..
Her zaman olduðu gibi, ve de
doðanýn asla boþluk kabul etmediði
gibi, mülteci ve sýðýnmacýlar konusunda en önemli yüzleþmeyi bir zamanlar
"Farklýlýklar elbet ki zenginliðimizdir..
Çünkü biz çok kültürlülüðe saygýlýyýz.
Ýnsanlýk ancak böyle geliþir.." söylemlerine göre yürüyen liberaller yapmaktalar. Ýnsanlara ýrklarýnýn ve dinlerinin
ötesinde bakabilmeyi yani ortak bir
insanlýða doðru yürümeyi savlarý haline
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getirmiþ, popülist politikaya ve
ýrkçýlýða kesin olarak karþý çýkan liberal
partilerin, sýðýnmacýlar ülkelerine girdikten sonraki tavýrlarý "Ya sev ya terk
et diyen" diyen ýrkçýlardan sadece
birkaç gömlek öteye geçebilmiþ
durumda. Çünkü artýk "Sýðýnmacýlara
saygýmýz var ama yeter ki kiþisel
alanýmýza girmesinler. Çünkü böyle bir
durum bizi taciz etmek anlamýna gelir.
Her ne kadar pozitif ayrýmcýlýðý destekliyor olsak da, ülkemize giren mültecilerin ve sýðýnmacýlarýn kendi dillerinde
yüksek sesle müzik dinlemelerine
henüz hazýr deðiliz" diyerek, ileri kapitalist toplumlarda gittikçe artan bir þekilde insan hakký olarak ortaya çýkan,
ötekilerle araya belli bir mesafe koyabilme hakký olarak da tanýmlanan
"taciz edilmeme hakký"ný savunmaya
baþladýlar.
Diðer bir anlamda bu, bireyin
komþusunu zehrinden arýndýrmasý
anlamýna da geliyor. Yani doðrudan
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barbarlýktan, insancýl görünen bir barbarlýða geçiþi iþaret ediyor. Elbet ki bu
pencereden bakýnca, sýðýnmacýlarýn
kullandýklarý cep telefonlarý (demek ki,
durumlarý var, o halde neden ülkemize
geldiler denilerek), Rusya'dan Finlandiya sýnýrýna geçerken kullandýklarý
bisikletler (iþin aslý sadece bisikletle
geçenlere izin verilmekte) gibi sudan
sebepler bile bu kiþilere karþý toplumun
belli kesiminde düþmanlýk yaratmakta,
boþ bidonun çok ses çýkarmasý gibi
belli kitleleri etkilemektedir. Bunun
yaný sýra ülkede olup duran mafya
olaylarýnýn temelinde ve tamamýnda
insan haklarý ihlali, iç savaþlar, türlü
iþkenceler, þiddet ve daha beter durumlar nedeniyle ülkelerinden kaçmak
durumunda kalmýþ olan sýðýnmacýlarý
aramak, onlara peþin bir önyargýyla
hýrsýz, yankesici, gaspçý rolü yüklemek
de ýrkçý partilerin ekmeðine yað
sürmekte devam ederken, bu görüþlerin
tam tersini savunmasý gereken liberalleri daha fazla zorlamakta.
Elbet ki dünya çapýnda olup duran
her olaya istatistiksel açýdan bakmak
her zaman iyidir ama yeterli deðildir,
eksik kaldýðýndan…. Ýstatistiki rakamlar elbet ki ülkelere yön çizmekte, yol
çizmekte ama nasýl bir yön ve nasýl bir
yol, belki de en önemlisi budur.
Bununla birlikte kaçak göçmenler,
sýðýnmacýlar ve mülteciler sorununa
yine de rakamlarla baktýðýmýzda 2008
yýlýndan bu yana 42 milyon kiþinin
zorunlu olarak yer deðiþtirmek zorunda
kaldýðýný görüyoruz. Bunlardan 15.2
milyonu mülteci, 827 bini sýðýnmacý,
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26 milyonu ise ülkesi içinde yerinden
edilmiþ insanlardan oluþmakta.
Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliðinin verilerine göre,
ülkelerini terk edenlerin yüzde 44'ünü
18 yaþ altý oluþturmakta, yüzde 49'unu
ise kadýnlar. Kadýnlarýn oranýnýn yüksek olmasý, aslýnda onlarýn çok güçlü
ve cesaretli olduklarýný ve çocuklarýný
da çekip götürebildiklerinin en büyük
ve en önemli kanýtýný oluþturmakta.
Görünen o ki Afganlar 2.8 milyon
nüfus ile 69 ülkeye yayýlmýþ durumda
olan en kalabalýk göçmen grubu.
Iraklýlar ise 1.9 milyon ile ikinci
sýradalar. Türkiye ise 1951 yýlýnda
imzaladýðý Cenevre anlaþmasýna
çekince koymuþ. Þöyle ki, sadece
Avrupa'dan gelenlere mülteci statüsü
verilmekte, diðerleri ise üçüncü
ülkelere yerleþtirilmeyi bekleyen geçici
sýðýnmacý durumundalar.
Hatay, Kilis, Urfa, Antep, Ýstanbul,
Maraþ, Osmaniye, Adýyaman, Adana,
Mardin, Malatya gibi önemli þehirlerimizde kurulan kamplar sýðýnmacýlarý
misafir etmekte, bunlarýn yaný sýra on
binlerce Türkmen, Asuri, Süryani, Kürt
ve Arap gruplarý da ülkemizde bulunmaktadýr. Nüfusumuzun yaklaþýk yüzde
altýsýný, sayýlarý 2.2 milyonu bulmuþ
olan Suriyeli göçmenler oluþturmakta.
Ýlginç olan þu ki, bizim de 6.8 milyon
insanýmýz da göçmen olarak diðer pek
çok ülkede yaþamakta.
Mültecileri kabul eden ülkeler arasýnda birinci sýrada Pakistan bulunmakta,
bunu Ýran takip etmektedir. Ama artýk

SEVGÝ DÜNYASI

mülteci ve sýðýnmacý sorunu geliþmiþ
ülkeleri daha çok rahatsýz etmeye baþladýðýný görmekteyiz. Bu rahatsýzlýðýn
onlarý belli ölçüde onlarý harekete de
geçirdiði varsayýlýrsa Yunanistan'ýn
yüzde 250 oranýnda artan bir yýllýk
bütçe ile bu soruna, yarýsýný AB'den
aldýðý 12 milyon Euro ayýrmýþ olmasýný
kutlamak gerekir. Almanya ise 2016
bütçesine yaptýðý 10 milyar euroluk bir
ekleme, Hollanda ise 300 bin mülteciye
yer açacaðýnýn iþaretlerini vermesiyle
Yunanistan'ý takip etmekte.
Tüm bu istatistiki bilgiler, 1993 yýlýndan itibaren özellikle Akdeniz'de
grafiði keskin bir þekilde yükselen
sýðýnmacý ölümlerinin (3000'den fazla
sayýda insan Avrupa'ya ulaþýrken
boðulmuþ, susuzluktan, açlýktan veya
donarak ölmüþtür) acýsýna son vermekten henüz uzakta. Teknelerle AB sýnýrlarýna dayanan sýðýnmacý nüfusu yüzde
10 ile 15. Ve ne yazýk ki, Ege ve
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Akdeniz boyunca sýðýnmacýlar için
görünmez duvarlar yer almakta.
2014 Ekim ayýnda Ýtalya Devleti,
kaçakçýlarýn yakalanmasý için Mare
Nostrum isminde bir sistem kurmuþ,
ancak bir süre sonra bu, kaçak göçmenlerin yakalanmasý yerine kurtarýlmasý
iþlemine dönünce, iptal etmiþtir.
Göçmen teknelerinin Akdeniz'de her
nedense bir anda radarda kaybolmalarý
çok acýdýr.
Norveç ise, sýðýnmacýlarý Kutup
ayýlarýnýn aðýrlýklý olarak yaþadýðý
kuzey bölgelerine gönderme kararý
almýþtýr. Slovakya, Çek cumhuriyeti ve
Polonya ne yazýk ki bu konuda
çekimser davranmaktalar. Suudi
Arabistan, Birleþik Arap Emirlikleri,
Bahreyn ve Katar'ýn ise tümüyle olumsuz yaklaþýmlarý insanlýðýn ne durumda
olduðunun kanýtýdýr. AB birliðinde ise
Libya'dan yola çýkan teknelere devlet

Akdeniz’de Libya açýklarýnda hayatta kalmak için mücadele eden göçmenler.
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eliyle kurulmuþ olan Frontex isimli bir
örgütle el koyup imha kararý alýnmýþtýr.
Macarlar sýnýrlarýna dayanmýþ olan
sýðýnmacýlara ve mültecilere 3 yýl hapis
cezasý vermelerinin dýþýnda onlara
tazyikli su ve biber gazý püskürterek
insanlýk dýþý muamele yapmaktadýrlar.
Dünyanýn her yanýndaki devletler an
itibariyle göçmen ve sýðýnmacýlarýn bir
daha ayný þeyi yapmamalarý için katý
önlemler almayý, teþvik etmemeyi
birinci sýrada tutmaktalar. Bu nedenle
var olan sorunu bu þekilde çözeceklerine inanmaktadýrlar. Ve tüm bu zorlamalara, baskýlara raðmen insan
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dediðimiz varlýk caný pahasýna bu yolculuðu yapmaktadýr. Aslýnda bu devinimin, insanýn diðer insan kardeþini
görmesine, acýmasýna, empati kurmasýna, unuttuðunu yeniden bulmasýna,
kendisi için iyi gördüðünü insan
kardeþi için de dilemesine vesile olup,
onu yepyeni bir biçemde þekillendireceðini umuyoruz. Çünkü insana
bahþedilmiþ olan o güzel öz
(deðiþmeyecek olan) hayýrlý insanlarýn
güzel gönülleriyle hayrý örmeye devam
etmektedir bir yandan. Yeryüzünü
ayakta tutan her yüz kiþiden birinin
yaptýðý iyilikler olarak kendini belli
eden ve þimdilik minik olan bu adýmlar
birlikte daha da güçlenecektir. Örnekler
artmaya baþlayýnca devletler de buna
göre sistemler kuracaklardýr. Nitekim
þimdilik devletler deðil, sokaktaki
insanlarýn sýðýnmacýlar için kurduklarý
Alarm Phone sistemi devreye girmiþtir.
Bu sistemde insanlar haberdar edilmekte ve yardým kuruluþlarý devreye girebilmektedir. Arama kurtarma teknelerine sahip olanlar veya maddi durumu
çok iyi olan hayýrlý
insanlar bu insanlarý
kurtarmak için çalýþmalarýna baþlamýþlardýr bile.
Uygarlýk organizasyondur ama iyi
insanlarýn kurduðu
organizasyonlardýr.
Ýyi insanlar, hayýrlý
insanlar ise ülkelerini de kendilerine
benzetirler.

(1) Mevlana: "Kendine gel, yepyeni bir söz söyle de, dünya yenilensin! Sözün öylesine bir söz olmalý ki,
dünyanýn da sýnýrýný aþmalý, sýnýr nedir, ölçü nedir, bilmemeli"
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Filtrelerin En Büyüðü
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
Çeviren: Necati Tarýman
18 Temmuz 2015, Salt Lake City, Utah

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Sizlerin böyle bir þeye (celsede
kanallýk yapýlmasý) izin verecek olan
bir bilinç alanýna gidebilmeniz bazen
bir an sürer. Þimdiye dek pek çok kez
söylemiþ olduðumuz gibi, þimdi yine
soruyoruz: Bu sandalyede oturan adam
kanallýk mý yapýyor yoksa kendi fikirlerini mi söylüyor? Burada olduðu
iddia edilen süreç gerçekten de burada
mý? Þu anda Ruh'a açýlmýþ olan bir
kapý var mý? Bunlar birçok þeye
baðlýdýr.

S

Cevap her biriniz için farklý ve
özgündür ve sizlerin bireysel algýnýza
baðlýdýr. Geçmiþte bu konularý tartýþmaya baþlamýþ ve bu baðlamda insanýn
filtrelerinden ve hattâ bazý Akaþik fil-

trelerden söz etmiþtik. Bunlar, geçmiþte
öðrenmiþ ve benimsemiþ olduðunuz
þeylerden dolayý, sizin Ruh'u tanýmanýzý ve gerçeði anlamanýzý engellemektedirler.
Ýþte bilgi böyle bir þeydir. Bazen size
yardýmcý olurken, bazen sizi engeller.
Bu celse gerçek mi, deðil mi? Bu
nedenle mesajda söylenenlere inanmadan önce kanallýk sürecini ayýrt
etmeniz ve doðrulamanýz gerekmektedir. Bu olayýn gerçek ve doðru olduðuna veya olmadýðýna karar vermek sizin
özgür iradenize kalmýþtýr. Bunu yapmak özellikle bu mesaj baðlamýnda
önemli olacaktýr. Bu mesajda bilimden
ve bazý olasýlýklardan söz ederken, kötü
düþünmeden kaynaklanan bazý olasýlýklar ve açýklamalarla ilgili olarak da
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konuþacaðým. Buradaki hayýrsever
amaç, gelmekte olan bazý þeyleri
tanýyýp bilmeniz ve belki de düþünme
þeklinizi deðiþtirmeniz için size yardým
etmektir.
Gerçeði Engelleyen
En Büyük Filtre
Sizin Önyargýlý Bilgilerinizdir
Ýnsanlýðýn en büyük filtresi, sizi
gerçeði görüp bulmaktan alýkoyan en
büyük filtre bilgi olarak adlandýrýlmaktadýr. Ýster inanýn, ister inanmayýn ama
durum gerçekten de budur. Bilgi sizin
þu aþamada bildiðiniz þeydir.
Bilmediðiniz þey ise gelecekte
edineceðiniz bilgidir. Her bilim insaný
aradaki farký kolaylýkla anlamaktadýr.
Çünkü gelecekte ortaya çýkacak olan
bilgilerin, þu anda bilmedikleri þeyleri
öðrenmelerini saðlayacaðýný bilmektedirler. Bu bilimsel sürecin bilinen bir
parçasýdýr. Buna raðmen ayný bilim
insanlarý bildikleri ve bildiklerini zannettikleri þeylerin, bilmedikleriyle ilgili
olan deneyleri bütünüyle etkilemesine
izin vermektedirler. Bilim insanlarý
bunun doðru yöntem olmadýðýný
bilmelerine raðmen, geleceði bildikleri
þeyler temeline dayandýrýrlar.
Eðer týp doktorlarý geçmiþi biraz
biliyorlarsa, insanlarýn zamanýnda þifa
bulmak için berber dükkanlarýna gittiklerini ve bunun için burada kan
aldýrdýklarýný da bileceklerdir. (Bu
arada, berber dükkanlarýnda bulunan
direkler ve onlarýn üstündeki kýrmýzý
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rengin nedeni de budur aslýnda.) Bu bir
gelenektir. Ýnsanlar þifa bulmak için
berber dükkanýna gider ve orada kan
aldýrýrlardý. Bu yöntem pek çok insanýn
ölmesine yol açtý tabii. Çünkü kimsenin mikroplardan, sterilize etme
gereðinden ve temiz tutmaktan haberi
yoktu. Doktorlar bunu bilirler ve bugün
gelinen bilim seviyesinde gülünç
bulurlar. Dolayýsýyla, bilim insanlarý
gelecekte ortaya çýkacak þeylerin þu
anda bilinenleri tersyüz edeceðini
kesinlikle bilirler, ama yine de bunlara
karþý körlüklerini muhafaza ederler. Ve
gelecekte ortaya çýkacak olan þeylerin
sadece bugün bilinenlerin geliþtirilmiþ
hali olacaðýný düþünmeyi tercih ederler.
Bugün kullanýlan yöntem ve usûllere
baðlýlýk bir önyargýdýr ve hemen hemen
tüm sanayi sektörlerinde bu düþünce
geçerlidir. Geleceði düþünen bir bilgisayar uzmaný geçmiþte olanlarý geleceðe yansýtmakta ve gelecekteki hýzý ve
bellek kapasitesini buradan hareketle
bulmaya çalýþmaktadýr. Bu durumda
bilgisayarla ilgili olarak gelecekte olabileceðini hayal ettikleri her þey
hakkýnda yanýlmýþ olmaktadýr. Burada
söz konusu olan þeyler her zaman daha
fazla bellek, daha büyük hýz ve daha
küçük boyutlar olacak ve bunun sonucunda bazen bir iðne baþý neredeyse
beyin kadar kapasiteye sahip olacaktýr.
Oysa bu þekilde düþünenlerin beyinle
ilgili olarak gözden kaçýrdýklarý bazý
önemli þeyler vardýr. Bu iþlerin nereye
gittiði hakkýnda size bir ipucu vermek
istiyorum. Bundan 50 yýl sonra kul-
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lanýlan bilgisayarlar bugün kullanýlanlara göre tümüyle farklý olacaktýr. O
günün bilgisayar uzmanlarý yongayý
(çip) deðiþtirmek ile deðil, yaþam ile
uðraþmak durumunda olacaklardýr. O
günün bilgisayarlarýnýn bazý bölümleri
yaþama sahip olacak ve bilgisayar
içinde biyoloji bulunacaktýr. Geleceðin
dalgasý biyo-bilgisayardýr. Bu baðlamda bunun virüslere çok farklý bir
mahiyet ve anlam kazandýracaðýný
söylemek mümkündür.
Bilgisayarlar devrelerle, yongalar
üzerinde büyütülmüþ olan yaþamýn bir
bileþimi olacaktýr ve bilgisayarýn bellek
kapasitesi ve hýzý müthiþ geliþtirilecektir bu sayede. Böylece bilgisayardan
beklentiler bugüne kadar olana göre
tümüyle farklý olacaktýr. 50 yýl sonra
bilgisayarlarýn yapmasýný isteyeceðiniz
iþlerle mukayese edildiðinde, bugün
bilgisayarlarýn yapmasý beklenen þeyler
gülünç olarak nitelendirilecektir.
Gelecekte bilgisayarlara resmen isim
verecek ve hattâ onlarý "besleyeceksiniz". Ýþte gelmekte olan budur.
Sizler bilmediðiniz þeyleri bilmiyorsunuz. Bu durumda bildiðiniz þeylerle
ilgili bilginiz beklentilerinizi etkilemektedir çünkü olacaklarý ekstrapolasyon temeline dayalý olarak tahmin
ediyorsunuz.
Bugün beþ alan hakkýnda konuþacaðým. Bu akþam yeni bilgiler ifþa
edeceðim ve hattâ bilgiyle ilgili
metafizik hususlar da bu baðlamda
açýklanacaktýr.
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Fizik - Bilinene Baðlý Kalmak
Fizikçiler deðiþimin keþifler aracýlýðý
ile gelmesini bekleyen ve bunu doðal
karþýlayan bilim insanlarý arasýndadýr
ve her þeyi bilmediklerinin tümüyle
farkýndadýrlar. Ama aynen bilgisayarcýlar gibi onlarýn da yaptýklarý en
büyük hata, bilinen fiziði mutlak olarak
kabul edip bunu bilmedikleri þeylere
uygulamalarý ve ayný sonuçlarýn çýkmasý beklentisi içinde olmalarýdýr.
Bu baðlamda Vera Rubin tarafýndan
yapýlmýþ olan ifþaatlara ve keþiflere
iþaret etmek istiyorum. Vera Rubin
Galaksinin merkezi etrafýndaki
yörüngede hareket eden yýldýzlarýn
Newton tarafýndan bulunmuþ olan
çekim yasalarýna veya Keppler tarafýndan gezegenlerin hareketleriyle ilgili
konulmuþ olan kurallara uygun davranmadýklarýný belirledi. Sizin Güneþ sisteminizde de merkezdeki Güneþ
etrafýnda çeþitli objeler hareket etmektedirler ve bu objelerin yörüngeleri bu
iki bilim insaný tarafýndan konulmuþ
olan kurallara tam uyum saðlamaktadýrlar. Güneþten daha uzakta olan
objeler daha yavaþ, Güneþe yakýn
yörüngedeki objeler ise daha hýzlý
hareket etmektedir. Oysa Rubin
Galaksinin merkezi etrafýndaki yörüngelerinde hareket eden yýldýzlarda
durumun bunun tam tersi olduðunu
keþfetmiþti. Burada daha uzakta olan
yýldýzlar daha hýzlý hareket etmektedirler. Onun keþfettiði þey tüm yýldýzlarýn sanki bir tabak üzerine kýmýl-
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damayacak þekilde yerleþtirilmiþ olan
objeler gibi birlikte hareket ettikleri ve
merkezle iliþkili olarak ayný hýza sahip
olduklarýydý. Bu yýldýzlar bugün bilinen
fiziðin kurallarýna uymuyorlar.
Bu bilginin kesinleþmesiyle fizikçilerin ve astronomlarýn ne yapmalarý
gerekirdi ve onlar ne yaptýlar? Burada
yepyeni bir paradigmanýn söz konusu
olduðunu görmek yerine onlar yine de
Newton'nun yasalarýný kullandýlar ve
bu durumun ortaya çýkmasý için olmasý
"gerekeni" hesapladýlar. Buna da
"karanlýk madde" adýný verdiler. Bu
çok gizemli ve görünmez bir maddeydi
ve yepyeni bir Newton özelliðinin
ortaya çýkmasýna yol açýyordu... Ýþin
doðrusu bu olaya bakýp, henüz bilinmeyen yeni yasalar olduðu sonucuna
varmak olmalýydý ama onlar her þeyi
Newton kutusu içinde tutmayý tercih
ettiler ve "Deðiþtirilmiþ Newton Fiziði"
adýný verdiler. Bunun çok tuhaf
olduðunu söylemek yeterli mi bilmiyorum. Böyle bir saptama insanlarýn
Dünyanýn düz deðil, küre biçiminde
olduðunu keþfettiklerinde, bunun
"deðiþtirilmiþ düz dünya prensibi"
olduðunu iddia etmelerine benzemektedir.
Bu olayda Newton'un ismi hâlâ
geçmektedir ama Rubin tarafýndan
yapýlmýþ olan keþfin Newton'un üç
boyut yasalarý ile uzaktan yakýndan
alâkasý yoktur. Aslýnda karanlýk madde
filan yoktur ve bu yeni durumda geçerli olmayan eski yasaya uygunluk
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saðlanmasý için olmayan bir enerji
"yaratýlmýþtýr". Aslýnda varolan þey
henüz keþfedilmemiþ olan bir yasadýr.
Söz konusu olan modifiye edilmiþ
dolaþýklýk ile, galaksilerin ve yýldýzlarýn dolaþýklýðýnýn kuantum durumu,
ilgili olan çok boyutlu bir yasadýr.
Modifiye edilmiþ olan dolaþýk objeler
galaksinin merkezinde varolan þey
nedeniyle yaratýlmýþtýr. Her bir
galaksinin merkezinde bulunan o
muazzam itme-çekme çifti enerjisi
sizin Güneþ sisteminizdeki Güneþin
çekim enerjisi gibi basit bir durum
deðildir. Burada sadece doðal olarak
yörüngede hareket eden kütle olmadýðý
için Kepler kurallarý geçerli deðildir.
Ancak, benzerlik olduðu için siz böyle
olduðunu düþünüyorsunuz (galaksinin
merkezi etrafýnda yýldýzlar yörünge
üzerinde hareket etmektedir). Bu yasa
her zaman var olmuþtur. Bir gün bunu
anlayacak ve o zaman baþýnýza vurarak
kurallarý deðiþtireceksiniz.
Þimdi ezoterik astronomiye gelelim.
Pleiadeslilerden geldiðiniz, onlarýn
sizin atalarýnýz olduðu fikri ile neler
yaptýðýnýza bir bakýn. Pek çok bilim
insaný þu aþamada buna kahkahalarla
gülmekte ve Pleiadeslilerin insanlarýn
tohum biyolojisi olmasýyla ilgili efsanenin, gerçek bir temelinin olmasýnýn
hiçbir þekilde mümkün olmayacaðýný
iddia etmektedirler. Onlar bunun
astronomik tarih ve bu yýldýz sistemiyle
ilgili olarak bilinenler nedeniyle
mümkün olmadýðýný söylemektedirler.
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Pleiadesli Baðlantýsý - Efsane mi?
Gelin þimdi biraz Pleiadeslilerden,
Yedi Kýzkardeþ takýmyýldýzýndan ve
bunlarýn gerçekliðinden söz edelim.
Ondan sonra bunun mitolojisi ve bilgisizlik nedeniyle neleri görmediðiniz,
neleri anlamadýðýnýz hakkýnda baþka
þeyler söyleriz.
Bu sisteme siz Yedi Kýzkardeþ (M45)
adý veriyorsunuz. Pleiades grubunda
aslýnda yüzlerce yýldýz vardýr. Bu yýldýzlarýn çevresinde toz paçacýklarýndan
ve gazdan oluþan bir nebula (bulutsu)
dönmektedir. Bu nebulanýn harika mavi
bir rengi vardýr ve geceleyin doðru
yere bakýldýðýnda çýplak gözle
görülebilmektedir. Sizler büyük mesafe
ve atmosferin özellikleri nedeniyle
çýplak gözle sadece 7 yýldýzlýk kümeyi
görebildiðiniz için bu sisteme Yedi
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Kýzkardeþ adý veriyorsunuz. Aslýnda
eðer teleskopla bakarsanýz dokuz yýldýz
görebilirsiniz. Bu dokuz yýldýzýn her
biri belirlenmiþ ve hattâ isimlendirilmiþtir ama sistemde yüzlerce
yýldýz olduðunu yeniden ifade etmek
istiyorum.
Yedi Kýzkardeþ takýmyýldýzý Güneþ
sisteminden yaklaþýk olarak 440 ýþýk
yýlý mesafededir. Bu çok büyük bir
rakam gibi görünebilir ama eðer
astronomide söz konusu olan
mesafeleri incelerseniz, bu mesafenin
aslýnda hiç de fazla olmadýðýný, hattâ
oldukça yakýn olduðunu anlarsýnýz.
Bilim sizin bu Pleiadesliler ile ilgili
mitolojinizde önemli yanlýþlýklar
olduðunu iddia etmekte ve esas olarak
da bu efsane baðlamýnda sistemin
(Pleiades sistemi) bir bütün olarak
yaþamýn geliþmesi açýsýndan çok genç
olduðunu öne
sürmektedir.
Sistem yaklaþýk 100
milyon yaþýndadýr ki bu
bebeklik çaðý
olarak nitelendirilebilir.
Sizin
Galaksiniz
yaklaþýk 4
milyar yaþýndayken (sizin
biliminize
göre) gezegeninizin yaþý
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da buna yakýndýr. Oysa Pleiades sistemi
100 milyon yaþýnda olduðuna göre
efsane, sadece efsane olarak kalmaktadýr bilime göre.
Bilimin iddiasýný þu þekilde özetleyebiliriz. "Mitoloji uyarýnca gezegenin
kadim insanlarý Pleiadeslilerin insanlarýn atasý olduðunu söylemektedirler.
Ancak, yýldýzlarýn yaþý gözönüne
alýndýðýnda bunun mümkün olmadýðý
açýkça ortadadýr. Çünkü yaþamýn
Dünyada geliþmesi dikkate alýndýðýnda,
(dünyada gerçekleþmiþ olan geliþmenin
tüm galaksi için geçerli olmasý gerektiði temel alýnarak) bu kadar genç bir
sistemde, bu süre içinde böyle ileri bir
yaþam formu geliþtirilmiþ olamaz." Bu
varsayým doðru olmadýðý gibi gülünç
bile denebilir. Sizin önyargýlarýnýz
temeline dayalý varsayýmýnýza göre,
yaþam sadece belli bir þekilde
geliþmektedir ve bunun örneði de bu
gezegendeki geliþmedir. Bu varsayým
genel olarak yanlýþtýr ve ayrýca var
olduðunu düþündüðünüz Pleiades
yaþamýnýn da belki veya muhtemelen
oraya yerleþtirilmiþ olma ihtimali de
hiç dikkate alýnmamaktadýr. Bu olasýlýk
hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
Dolayýsýyla, sizin sisteminizde geçerli
olan prosedürler hakkýndaki bilgilerinize dayalý olarak bir ihtimali
tümüyle ve kesin olarak devre dýþý
býrakmak mantýksýz sonuçlara varmanýza neden olabilir.
Olasýlýklar ve olanaklarla ilgili bu
düþünceler sizin önünüze attýðým farklý
bakýþ açýlarý ve küçük resimlerdir ve

amacým da sizleri düþünmeye sevk
etmektir. Þu anda burada olan
Pleiadesliler gülümsüyor çünkü onlar
sizi çok iyi biliyorlar. Yaþamýn dünyada
çok yakýn bir zamanda geliþmiþ olmasý
nedeniyle sizler mahalledeki yeni
çocuklar olabilirsiniz ama
Pleiadeslilerin geliþme senaryosu
sizinkine göre tümüyle farklýydý.
Onlarýn yükselmiþ gezegen haline
gelebilmesi için baþka gezegenlerin
onlarý belirli þekilde iteklemesi gerekmiþti. Pleiadeslilerin kendi tohum
biyolojisi vardý. Sevgili varlýklar, artýk
kendi bilgi kutunuzun dýþýna çýkacak
þekilde düþünmeniz ve burada
görmediðiniz ve hiç bilmediðiniz ihtimallere aklýnýzý açýk tutmanýz çok
önemli hale gelmiþtir.
Týp ve Gittiði Yer
Size üzerinde düþünülmesi gereken
baþka þeyler de göstermek istiyorum.
Üzerinde konuþmak istediðimiz çeþitli
kategoriler var. Bunlarýn sonuncusu
bunun dýþýnda kalmak kaydýyla belli
bir sýralama söz konusu deðildir. Ýlk
önce týptan söz edelim. Týp ileride nasýl
olacak? Geçmiþte bu konuya muhtelif
þekillerde deðindik ve bazý imalarda
bulunduk ama yapýlan en iyi ve en
zarif tahminlerde bile geleceðin nasýl
olacaðý hakkýnda gerçekçi bir konsept
yoktur.
Bugün varolan týp bilimi kimyanýn
sýnýrladýðý bir alan içine hapsedilmiþtir.
Beden esas olarak kimya olduðuna
göre, anlamlý olan hareket tarzý
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kimyaya bakýp ona uygun çalýþma yapmaktýr. Bedenin çeþitli hastalýklara
nasýl tepki verdiðini keþfetmek ve
çalýþmalarý bu doðrultuda yürüterek
yine kimyayý kullanarak tedavi yollarý
bulmak çok mantýklýdýr. Böylece
hastalýðýn tedavisi için farklý reaksiyonlar veren ilaçlarýn ve yöntemlerin
bulunmasý mümkün olmaktadýr.
Aslýnda sizlerin þimdiye kadar yaptýklarýnýz tümüyle normaldir ama bu yöntemler ve ilaçlar bir süre sonra sýnýra
gelip dayanacaktýr çünkü hastalýklarýn
tedavisinde gelecek kimyada deðil,
fiziktedir.

kimyanýn, en kötü hastalýklarda bile
yardým saðlayan en iyi kimyanýn yan
etkileri vardýr ve ölüm de bu yan etkilere dahildir.

Bir zaman sonra bu yönde bir
anlayýþý ortaya çýkaracak ve yeni "týp
fiziðini" geliþtirmeye baþlayacaksýnýz.
Týp fiziðinin kimyayý hiç iþin içine katmadan hücresel yapý ile konuþabileceðini ve ona doðrudan talimatlar verebileceðini keþfedeceksiniz. Kimyasal
yöntemler ve ilaçlar kullanýldýðýnda her
zaman bir tepki ve yan etki vardýr. Ve
bir takým þeyler farklý tepkiler verir.
Buraya kadar söylediklerimi beðendiniz mi? Bildiðiniz gibi, o zarif

Þu anda gezegende inanmakta büyük
zorluk çekeceðiniz deneyler yapýlmaktadýr. Bilim, en zor hastalýklarýn
bazýlarýnýn tedavisi için keþifler yapmaktadýr. Þimdi bunlardan birini açýklayacaðým çünkü zaten sýr olmaktan
çýkmýþtý. Ben sizlere asla özgür irade
ile üzerinde çalýþma yapýlmayan ve
düþünülmeyen bir þeyi anlatmam.
Celselerin kýlavuz kuralý budur ve istesek de söyleyemeyiz. Bunlarý sizler
kendi baþýnýza geliþtirmek zorundasýnýz. Ancak, sizleri özgür
irade ve serbest seçim hakký
baðlamýnda daha yüksek hýz
saðlayacak bir enerji içine sokabiliriz. Bu durumda iþ biraz
daha bariz olur.

Bu size zarif bir yöntem gibi
görünüyor mu? Hayýr, bu aslýnda hiç de
zarif deðildir ve eski zamanda berber
dükkanýnda kan aldýrmadan sadece az
farký olan, biraz daha sofistike bir
yoldur. Ýþte ileride bir gün bu gerçeði
fark edeceksiniz ve o zaman baþýnýza
vurarak bu iþleri kimya ile hallettiðiniz
veya halletmeye çalýþtýðýnýz günleri
hatýrlayacaksýnýz.

Alzheimer hastalýðý yürek paralayýcý bir hastalýktýr. Þu anda
dünyada milyonlarca insan bu
hastalýðýn pençesindedir ve üstelik giderek yayýlmakta ve daha
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fazla insaný etkilemektedir. Bir bakýma
bunun doðal olduðu bile söylenebilir
çünkü yaþam süresi giderek uzamaktadýr ve belirli bir dönemden itibaren
beyin içinde oluþan plaka benzeri
madde hafýzayý kelimenin tam anlamý
ile karartýp bulanýklaþtýrmaktadýr. Bu
madde beynin belirli bölümlerine
yapýþarak kabukla kaplamakta, kýsýtlamakta ve hapsetmektedir. Bu hastalýðýn
sonucu yavaþ ölümdür. Bu hastalýðýn
nedeni çevredir ve bir zaman sonra bu
durum ortaya çýkarýlacaktýr. Zaten bu
yüzden de eski zamanlarda uzun yaþayan insanlarda bu hastalýk görülmezdi.
Ýþte Alzheimer hastalýðý fizikle
iyileþtirilecektir. Deneyler sýrasýnda
hatýrlama fonksiyonu olan beyin
bölümlerini hapseden plaka tipi maddenin, ses dalgalarý kullanýlarak
zayýflatýlabileceði ortaya çýktý. Belirli
frekanslara ayarlý olan yüksek frekanslý
seslerle bir þekilde bu tabakalar
çözülmekte ve daha sonra da kaybolmaktadýr. Bilim insanlarý henüz iþin
baþýndadýr ve daha yapýlmasý gereken
pek çok deney vardýr. Ama yine de bir
"evreka" (buldum) aný ortaya çýkmýþtýr.
Çünkü kimya hiç kullanýlmadan sadece
fizik ile ve hiç yan etki olmadan, oluþmuþ olan hastalýðýn tedavi edilebileceði
anlaþýlmýþtýr. Bu gerçekleþecektir ve
bunun için enerji kullanýlacaktýr.
Bunun yanýnda þu anda kök hücre
teknolojisi üzerinde çalýþma yapan
bilim insanlarý vardýr. Bu araþtýrmada
fizik kullanýlmaktadýr ve yeni doðan
çocuklarýn göbek baðýndan alýnan
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hücrelerden istifade edilmek suretiyle
kök hücreler yönlendirilerek belirli
yeni hücreler yaratýlmaktadýr. Bu yöntemde kimya hiç kullanýlmamaktadýr.
Sevgili varlýklar, saðlýk ve þifanýn geleceði daha fazla kimyasal madde kullanýmý olmayacaktýr ama yine de kimyacýlar ve doktorlar yeni ve etkili haplarýn ortaya çýkmasýný beklemektedir.
Noktalarý birleþtirip biyolojinin temelinin fizik olduðunu kavrayabildiniz mi?
Hücresel yapý içinde manyetizma,
bilinç enerjisi, elektrik ve daha fazlasý
vardýr. Sadece fiziði kullanarak
hastalýðýn "frekansýna" ayarlanabilir ve
onu yok edebilirsiniz. Sisteminizi iþbirliði yapan rezonanslara ayarlayabilir ve
hayýrsever fiziksel yardýmla yaþamý
uzatabilirsiniz. 16 yýl önce Gençleþtirme Tapýnaðýndan söz ederken bunu
kastediyordum. O zaman bu iþ için
gerekli olan süper soðutmadan ve ýsýdan (-55C) söz etmiþtim. Bunun hepsi
fiziktir. Sizler sahip olduðunuz ve
bildiðiniz þeyler temeline dayalý olarak,
gelecekte daha fazla kimya olacaðýný
tahmin ederken tam bir yanýlgý içindesiniz. Ve bunun nedeni, de bilgi filtresidir. Bilgi filtresi da sizin bazý potansiyelleri görmenizi engellemektedir.
Savaþ - Nelerin Geleceðini
Kimse Görmüyor
Þimdi biraz da savaþtan söz edelim.
Sizlerde savaþla ilgili olarak sadece
belirli bilgiler olduðu için, þu anda
kimsenin üzerinde düþünmediði bazý
hususlar görüþ alanýnýn tümüyle dýþýnda kalmaktadýr. Savaþýnýz aslýnda terfi
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etmiþtir. Daha etkili patlayýcýlar, patlatmanýn daha geliþmiþ þekilleri ve etkisi
çok daha fazla olan, hýzlý ateþ eden
nükleer silahlar, lazer ve ses silâhlarý
var insanýn elinde. Giderek yaþamý
sona erdirmek için daha etkili yöntemler ve silâhlar kullanýlmaktadýr. Ýþler
oldum olasý böyle yürümektedir.
Ancak, adý savaþ karþýtý cihaz olan bir
þey hakkýnda herhangi bir þey duydunuz mu þimdiye kadar?
Size þimdi bazý keþifler için çaðrý
yapacaðým ve bunlarýn bazýlarý teorik
olarak oluþturulma aþamasýndadýr. Çok
boyutlu alanlar üç boyut gerçekliðini
deðiþtirirler. Geleceðinizde yaþamýnýzýn
her yönünde size yardýmcý olacak keþifler olduðunu ve bunun temel olarak
atomik düzeyde fiziksel olarak ortaya
çýkanlarla ilgili olacaðýný söylemiþtim.
Eðer çok boyutluluðu tam olarak
anlayabilirseniz, kütle formülünü
deðiþtirebilir ve kütlesiz objeler yaratabilirsiniz. Bunu þu anda elinizde olan
bazý âletlerle bile yapabilirsiniz.
Fizik kullanýlarak çok boyutlu olan
þimdiye dek görülemeyen belirli alanlar yaratýlmasý mümkündür. Bunlar
sizin biyolojinize herhangi bir zarar
vermeyecektir ama bazý üç boyut özelliklerini deðiþtirecektir. Bunlar sadece
tek bir amaç için izole edilmiþ olacaklardýr ve bu amaç da geleneksel patlama reaksiyonunun oluþmasýný engellemektir. Þimdi belli bir binanýn etrafýna
bir alan yerleþtirildiðini ve bu alan
sayesinde ister tabanca olsun, ister
makineli tüfek olsun, hiçbir þeyin pat-
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layamayacaðýný hayal edebilir misiniz?
Ya bombalarýný atmýþ olan bir uçaðýn
hedef alýnarak, o bombalarýn patlamasýnýn engellenmesine ne diyorsunuz? Bu saf fiziktir. Üç boyutlu
gerçekliðin hem büyük, hem de küçük
çok boyutlu tasarýmcý alanlarý tarafýndan deðiþtirilmesi olgusu çok yakýnda
ortaya çýkarýlacaktýr. Buna inanmadýðýnýzý biliyorum ama biraz bekleyin
diyorum size. Çok boyutlu fiziði keþfetmeye baþlayýp onu kontrol etme
kabiliyetini geliþtirdikçe, bu çeþit fiziðin "hayýrsever tavrý" olduðunu keþfedeceksiniz. Bunlarý eskiden olduðu gibi
kolaylýkla silâh haline getiremezsiniz.
Bu tümüyle farklý bir gerçekliktir.
Size yeniden söylüyorum ki, atomik
düzeyde kütlenin nasýl yaratýldýðýný
anladýðýnýzda, kütlesiz objeler yaratmayý öðreneceksiniz. Aslýnda buna siz
baþka bir isim veriyor ve anti-yerçekimi (ters yerçekimi) diyorsunuz ama bu
yanlýþ bir isimdir çünkü ters yerçekimi
veya anti-yerçekimi diye bir þey yoktur
ama bir objenin kütlesinin kontrol
edilebilmesi mümkündür. Tüm bunlarýn
basitçe fizik olduðunu anlayabiliyorsunuz, deðil mi? Yerçekimi daha çok
kütlenin bir özelliðidir ve bu özellik
yeniden yazýlabilir ve kontrol edilebilir.
Üç boyutlu fiziðin belirli yönlerini
kontrol etmeyi öðrenmiþ olduðunuz
gibi çok boyutlu fiziði de kontrol edebilirsiniz. Hiçbir patlamanýn olmadýðý
bir gezegen hayal edin. Bunun hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Fiziðin, biyolojik bir silâhýn moleküllerini parçalamasýný hayal edin. Bu durumun poli-
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tikada deðiþikliklere yol açacaðýný
düþünmüyor musunuz? Bugün itibarýyla bu laboratuardadýr ve olma yolundadýr. Sizler þu aþamada çok boyutlu
fiziðin keþfini gündeme getiriyorsunuz
ve bir süre sonra kontrol edilemez
olduðunu düþündüðünüz þeyleri kontrol
edebileceksiniz. Bu insan ýrký açýsýndan
çok büyük fark yaratacaktýr. Bunlara
inanmýyorsunuz, çünkü iþlerin nasýl
yapýldýðýyla ilgili bilginiz bunlarý
kavramýnýza izin vermemektedir. Bu
sizin filtrenizdir.
Saðlýk
Saðlýk alanýnda yeni fizikle, bitkilerin
daha iyi ve çabuk geliþmesi gibi en
basit þeyler için fiziðe dönüþ yapýlacaktýr. Fizik, yiyecek maddelerinde genetik
veya kimyasal deðiþiklikler yapmayacak ama hayýrsever fizik sayesinde
büyüme öylesine etkilenecektir ki,
dünyadaki insanlarýn beslenmesi
þimdiye kadar hiç olmadýðý kadar
kolaylaþacaktýr. Bu baðlamda her þeye
karþý tam anlamýyla dirençli olan yiyecek maddeleri elde edilecektir ve vücuda alýnan bu yiyecek maddeleri
sayesinde beden bakterilere ve
hastalýklara karþý koruma altýna alýnacaktýr. Bunlar kimin aklýna gelirdi?
Þu anda ve þimdiye dek saðlýk alanýnda
gördükleriniz hiç bilmediðiniz þeyler
temeline dayalý olarak deðil, hep
geçmiþ tecrübe ve bilgiler temeline
dayalý olarak yapýlmaktadýr. Geçmiþin
büyük filtresi sizlerin kutu dýþýnda
düþünmenizi önlemektedir.
Bilmediðiniz þeyleri bilmiyorsunuz.

Ruhsallýk
Son olarak da ruhsallýktan söz etmek
istiyorum. Yeniçaðcýlar, sizlerin bir an
için bile olsa benimle gerçekte buluþmanýzý istiyorum. Þu anda yükselmiþ
bir gezegene gidiþ söz konusudur. Son
26 yýldýr size söylemiþ olduðum her
þey, insanlarýn ruhsal olarak geliþmekte
olduklarýyla ilgilidir. Ýnsanlar ruhsal
olarak geliþmeye baþladýlar. DNA'nýn
randýmaný artmaya baþlamýþtýr ve bu
birçok insan tarafýndan hissedilmektedir. Geçmiþte dünyada yaþamýþ olan,
isimlerini bildiðiniz o üstatlar DNA'nýn
çok yüksek (%80) randýmanla çalýþmasýnýn örneklerini göstermiþlerdi.
Onlar verdikleri talimatlar ve söyledikleri þeylerle size bunu göstermeye
çalýþýyorlardý. O üstatlarýn hepsi
insandý ve hiçbiri melek deðildi. Bunun
bir nedeni vardý. Böylece bazý insanlar
diðer insanlarýn karþýsýna çýkýp onlara,
neler yapýlabileceðine bakmalarýný
söyleyebiliyorlardý. Bu yolla diðer
insanlara, içlerinde bulunan yaratýcýnýn
tohumlarýyla temasa geçebilirlerse
üstatlarýn baþardýklarýný baþarabileceklerini göstermiþ oluyorlardý. Geliþmeye
baþladýðýnýzda, dünyada barýþý yaratmanýn yanýnda baþka þeyleri baþarabilmenizi saðlayacak olan bilgelik ve bilgiye sahip olacaksýnýz.
Yükselmiþ bir gezegen nasýl bir þey
olacaktýr? Yeniçaðcýlarýn ve metafizikle
uðraþanlarýn bu konuda bir fikirleri
vardýr. Onlara göre her þeyden önce bu,
dinin sonu demek olacaktýr. Herkes
benzer þekilde düþünecek, süzülerek
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olmadýðýnýz bir zaman asla
olmayacaktýr. Gezegen ne kadar
bilge hale gelirse, insanlar her þey
için bilge çözümler bulmaya o
kadar daha yatkýn olacaklar, ýþýðý
görüp Yaratýcýyý bulmak olan
aydýnlanmaya giden yol o kadar
geniþ olacaktýr ve insanlarýn
%90'ý bu yolu seçecektir. Bunu
kabul etmeyenler her zaman olacaktýr ama sizler yolunuza devam
edeceksiniz. Herkesin birbirine
olan tavrý ile ilgili paradigma
tümüyle deðiþecek ve ayrýca insan
tabiatý daha farklý hale gelecektir.

havada dolaþacak ve hattâ renk bile
deðiþtirebilecektir. Yükselmiþ bir gezegende insanlarýn sadece bilinçleri olacak ve bedene gerek kalmayacaktýr.
Ýþte onlarýn düþündükleri budur ama
ben buraya baþka þeyler söylemeye
geldim. Eðer böyle düþünüyorsanýz,
durumu yanlýþ deðerlendiriyorsunuz
demektir.
Olay bundan daha büyük ve daha da
iyidir. Buna inanmanýzý istiyorum. Eðer
seçenekler olmasaydý, nasýl özgür irade
ve serbest seçim hakký olurdu?
Yükseliþin herkesin ayný olmasýna ve
ruhsal bir yeniden programlamadan
geçmesine yol açacaðýný mý sanýyorsunuz? Beni dinleyin. Bilgelikle bir
gezegeni homojen hale getiremezsiniz.
Herkesi tornadan çýkmýþ gibi ayný
yapamazsýnýz. Kendinizin olarak kabul
ettiðiniz enerji baðlamýnda, özgür iradeye ve serbest seçim hakkýna sahip

Bilgelik hâkim olacaðý için savaþ
olmayacaktýr. Bunu yasaklamak için
fizik ve belirli icatlar olacaktýr. Zaten
birbirini öldürmek geliþmemiþ olan bir
ýrkýn özelliðidir. Þifa olaylarýnýn etkisi
de, yaþam süresi de üç misline, hattâ
dört misline çýkacaktýr ve bilgelik artacaktýr. Geliþtikçe nüfus artýþýnýn kontrolu için gerekli olan bilgelik de
geliþecektir. Sonuç olarak varacaðýnýz
noktada þimdiki görüntünüze benzer
olacak ama çok daha bilge olacaksýnýz.
Din daha bilge hale gelecek, yani
kendisi ve diðerleriyle ilgili olarak
deðiþecek ve dönüþecektir. Yeni talepler dile getiren yeni liderler olacaktýr
ve bu da doktrin haline gelecektir.
Enerjideki deðiþimler tarihten kaynaklanan yanlýþ bilgilere deðil, ruhsal
saðduyu temeline dayalý olacaktýr ve
doktrin de buna uygun olarak deðiþecektir. Büyük liderler Tanrý ile temas
halinde olacaklar, taraftarlarý için çok
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daha iyi kiliseler kuracaklar ve insanlar
da onlara inanacaklardýr. Böylece yeni
doktrinler yaratýlacak ve insanlar yola
devam edecektir. Her tür dinin kabul
edilmesi ve kucaklanmasý gerektiði anlaþýlacaktýr. Siz kendi kutunuzda kalabilir ama diðer kutuda bulunan insanlarý yine de sevebilirsiniz. Bu bilgelik
deðil mi? Bunlar sizin düþündüðünüzden farklý þeyler, öyle deðil mi?
Tanrý'ya pek çok þekilde tapýnýlabileceði ve "tek bir yol" olmasýnýn söz
konusu olmadýðý kabul edilecektir.

bu iþler çok yavaþ gerçekleþir ama
önceden baþka yerlerde gerçekleþti. Bu
iþler sizlerin bugün bildiðiniz þeyler
temeline dayalý olarak gerçekleþmeyecek ama buna yardýmcý olacak bazý
önemli keþiflerin de eþiðindesiniz.

Pleiadeslilerin gezegeni öylesine yükseldi ki, onlar fiziksel þeyleri, "gerçekliklerinin" büyük bölümünü kontrol
edebilecek hale geldiler. Bilinç ile fizik
kontrol edilebiliyordu. Ýþte iþler burada
da o yönde gitmektedir ve aslýnda üstatlarýn birçoðu bunun yapýlabileceðini
size gösterdiler. Bu durum gerçekleþtiðinde yaþam gücü beden olmadan
bilinçle sýnýrlandýrýlabilir ve bu durumda dolaþýklýk sayesinde her yere
"seyahat edilebilir". Onlar bu þekilde
dünyaya geldiler ve hâlâ buradalar.

Üzerinde konuþtuðumuz son husus
olan ruhsallýk çok önemlidir. Sizlerin
üstatlýk özelliklerini benimsemenizi ve
dengeli olmanýzý istiyorum. Tuhaf
þeylere inanýyormuþizlenimi yaratan,
garip biri gibi görünmekten vazgeçmenizi istiyorum. Bunun yerine bu gezegende yaþamýþ olan üstatlar gibi düþünmenizi ve davranmanýzý istiyorum.
Eðer biri size gelirse, ona karþý nasýl
davranmanýz gerektiðini biliyorsunuz.
Size söyleyeceklerini sabýrla dinlemenizi, icap eden durumlarda onunla
birlikte aðlamanýzý veya neþeyle gülmenizi istiyorum. Bu dünyada yaþamýþ
olan üstatlar tam da bunlarý yapmýþlardý, çünkü insan tabiatýný biliyorlardý. Sizler yaþlý ruhlarsýnýz. Her þeyi
görüp geçirdiniz ve yaþadýnýz.
Dolayýsýyla bunlarý anlamamanýn bir
bahanesi olamaz. Bu aslýnda sizin
mirasýnýzdýr. Siz busunuz. Ben insanlara sevdalý olan Kryon'um.

Bu duruma ulaþýldýðýnda o varlýklarýn
fiziksel bedene geri dönüþ olamayacaðýný ve bilinçlilik halinde fizik
olmaksýzýn yaþlanmadan kalýnabileceðini anlamalarý gerekmektedir. Bu
basit ve tek yönlü fiziktir. Bazýlarýnýz
açýsýndan bilmece gibi konuþtuðumu
biliyorum. Bazýlarýnýz ise benim bu
söylediklerimle nereye varmak istediðimi tam olarak biliyorlar. Bununla birlikte, sizler açýsýndan bu duruma ulaþmak için 1 milyon yýl gereklidir. Çünkü

Hakikatin önündeki en büyük engel
olan bilgi filtresi sizin gibi geçmiþin
aksine kutunun dýþýnda düþünebilen
yaþlý ruhlar tarafýndan kaldýrýlmaktadýr.
Bu gezegende farký yaratacak olanlar
sizlersiniz.

Ve öyledir.
KRYON
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