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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Belki içimizden oy vermekten ve seçimlerden usanmýþ olanlarýmýz vardýr. Ülkemizin arayýþ içinde olduðunu düþünmek ve
bu arayýþa yardýmcý olmak en iyisi. Yine bir seçim var ve siz
bunlarý okurken sonuç çoktan belli olmuþ olacak. Her ne olursa olsun sükûnet ve hayýr dilemek, hayrý beklemek, bunun için
yapabileceðimiz her olumlu çabayý göstermek en güzelidir.
Bunun için eðer bizler istersek, ülkemizin insanlýða çok önemli
ve büyük katkýlarý olabileceðine inanmak gerek ve inanýyoruz.
Ýstenmeyen gidiþattan, onaylayamayacaðýmýz giriþimlerden
içimiz yanmakta. Ama sonunda düzlüðe ve selâmete varacaðýmýza güveniyoruz. Ýçinde bulunduðumuz toplumun ve
insanlarýnýn iyiliðinden, basiretinden, doðru ve hakça olana
sahip çýkýþýndan ümidimizi kesmediðimiz içindir bu; ayrýca
tarihimize, birikimlerimize güvendiðimiz ve onlarla onur duyduðumuz içindir. En baþýndan beri geçmiþe bir baktýðýmýzda
ülkemizin ince ince bir yoldan giderek belli bir fonksiyonla her
zaman bir þekilde varolduðunu görürüz ve her zaman hakkýn
ve doðru olanýn yanýnda oldukça varolacaðýna inancýmýzý
pekiþtiririz. O nedenle bu günlerin hayýrla geçmesini sabýrla
bekleyenlerdeniz. Çünkü bu ülkeyi baþýna buyruk ve keyfince
yönetmek zordur. Bu ülkeye öyle kolayýndan kimse kafasýndaki
þekli veremez. Bu ülkenin kazandýðý deðerleri kolay kolay
kimse elinden alamaz. Bu ülke kutsanmýþtýr, etrafý ve üzeri
hayýrla iþaretlenmiþtir. Onun gidiþatýna yön veren uzak
görüþlü, zeki ve kararlý insanlar az sayýda bile olsa her zaman
vardýlar ve hep varolacaklar. Onlarýn sayesinde bu ülke bir
þekilde her badireden geçip ýþýklý yolunda ilerleyecektir. Ve
kötülerin, yalancýlarýn sonu kötü, çok çok kötü olacaktýr.
Çünkü kötülüðün dönücülüðü þaþmaz ve kötülük en baþta
kendini meydana getireni eritir, bitirir.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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* Güçlükleri kolaylaþtýrýn.
Korkutucu deðil
müjde verici olun.
* Korku beden ve ruh
saðlýðýnýz için çok
zararlýdýr. Korkularýnýzý özel
telkinlerinizle yenmeye
çalýþýnýz. Hele korku tüccarlarýna hiç kulak asmayýnýz.
* Ancak zorbalar, kendi
inançlarýný ve düþüncelerini
baþkalarýna zorla kabul
ettirmek isteyenler korku
ticareti yaparlar.
Kendi bilgisine ve inancýnýn
doðruluðuna inananýn korku
ticareti yapmaya neden
ihtiyacý olsun?..

Dr. Refet Kayserilioðlu

Korku Tüccarlarýna
Kulak Vermeyin
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Allah'ýn insanlara en
büyük hediyesi hür iradesidir. Ýnsan bu hür iradesi
ile geliþir, olgunlaþýr,
doðruyu ve yanlýþý kendisi seçer. Birileri çýkýp
da en doðrusu budur
diye, size bana bazý þeyleri zorla kabul ettirmeye
kalkarlarsa, bu benim ve
sizin seçme hürriyetimizi
elimizden almak olur. Bu
bizleri belli bir kalýba
sokmaya zorlamak,
geliþmemizi önlemek,
robot haline getirmek
olur. Bunu yapmaya
kalkan bize kötülüklerin
en büyüðünü yapmýþ
olur. Ýsterse o, bizi büyük
bir tehlikeden
koruduðunu iddia etsin,
hiç deðeri ve önemi yoktur. Deðil mi ki, zor kullanarak bizim seçme ve
serbestçe davranma hürriyetimizi elimizden
almýþtýr, o bize zarar
veren, bizi gerileten ve
ezendir.
Dikkat edersek, korku
ticareti yapanlar aþýrý
uçtaki dikta heveslileri,
zorbalar, zorla insanlara
kendi inançlarýný kabul
ettirmek isteyenlerdir.
Zorba olmayanlarýn,
kendi inancýnýn ve bilgisinin doðruluðuna
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güvenenlerin korku
ticareti yapmaya neden
ihtiyaçlarý olsun?!.
KORKU SATAN
DÝN ADAMLARI
Tehdit dolu bakýþlarýný
cemaatin üzerine dikip
dehþet saçan baðýrýþlarla,
ahretteki azaplarý anlatan
garip din adamlarý vardýr.
Böyle korkutarak, onlar
insanlarý doðruya mý çekmekte yoksa insanlara
Allah'ý mý sevdirmektedirler?!... Yüreðinde
korku duyan, zulmedeni
sevemez. Korkuyla
doðruda duran ise, asla
gerçek doðru olan
deðildir. Eðer Allah, bazý
din adamlarýnýn bilgisizce tasvir ettikleri gibi
zulmeden, korkunç
azaplar veren, cehennem
ateþlerinde insanlarý
kebap eden insafsýz ve
merhametsiz, intikamcý
bir varlýk ise, onu kimse
sevemez. Ama þükür ki
Allah asla öyle zalim,
öyle intikamcý ve öyle
merhametsiz deðildir.
Hattâ O, kimseye ceza
vermek istemez, çabucak
baðýþlar, hatadan dönmemiz için bizi uyaran
olaylarý yolumuza
çýkarýr, uyarýcýlar gön-

derir. Ama her þeye raðmen biz kötülükten
vazgeçmezsek, tuttuðumuz yolun yanlýþlýðýný
anlamak için cezaya
çarptýrýlýrýz. Allah kanunlar koymuþtur, o kanunlar insanlarýn olgunlaþmasýný saðlamak içindir.
Onlara uyarak olgunlaþanlar mükâfatlarýna
ulaþýrlar.
Olgunlaþmayanlar,
kendilerine verilen emeði
ve imkânlarý heba edenler ise sýnýfta kalýrlar.
Sýnýfta kalmanýn çeþitleri
vardýr. Ona uygun olarak
da azaplarýn, üzüntülerin,
piþmanlýklarýn ve
mahrum olmalarýn çeþitleri vardýr. Ateþe
yakýcýlýk verilmiþtir.
Ateþi elimizle tutarsak
yakar. Yakmasý Allah'ýn
cezasý mýdýr yoksa bizim
bilgisizliðimiz mi?
Dünya hayatýnda tutacaðýmýz yol, önceleri din
kitaplarýnda, bugün de
ilâhî kaynaklardan gelen
bildirilerde tarif edilmektedir. Bu yoldan gidersek
ulaþacaðýmýz mutluluklar, gitmezsek uðrayacaðýmýz azaplar haber
verilmektedir. Yoksa
bunlar bir tehdit, bir
korku ticareti deðildir,
aslýnda. Ama din kitap-
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larýnda bu korkutmaya
biraz fazla aðýrlýk verilmiþtir. Bu, herhalde
eski asýrlarýn henüz
geliþmemiþ insanlarýna
bir uyarý için gerekli idi.
Bugünün insanýný ayný
tehditlerle ve korkutmalarla doðru yola,
getirmek veya doðruda
tutmak olanaksýzdýr.
Akýllar geliþmiþ ve bilgiler artmýþtýr, insanlar
büyük gerçekleri anlayabilecek olgunluða
ulaþmýþtýr. Onlara doðrularý delilleriyle ve örnekleriyle göstermek gerekmektedir. Ýnsanlarý
inandýrmak, onlarýn
önüne doðrularý sermek
varken korkutmanýn ve
tehdit etmenin anlamý
nedir? Elbette iyilik
edenle, kötülük eden
ayný sonuçla karþýlaþmayacaktýr. Bunun aksini
düþünmek mantýksýzlýk
olur. Ve Allah'ýn
adaletinden þüphe etmek
olur. Dünyada da insanlara iyilik edenler, hizmet
edenler mükâfatlara ve
sevgilere ulaþýrlar. Ýnsanlara kötülük edenler ve
zarar verenlerse cezaya
çarptýrýlýrlar. Bazý ülkelerde bazý kiþiler cezadan
kurtulabiliyorsa veya

iyiler iyiliklerinin
karþýlýðýný bulamýyorsa,
orada adaletin
geliþmediðinden ve o
ülkenin geri bir ülke
olduðundan bahsediyoruz.
Allah'ýn kanunlarý,
insanlarýn kanunlarýndan,
çok daha hoþ görür, çok
daha müsamaha tanýr ve
düzeltmek için bir kere,
bir kere daha imkân tanýr
niteliktedir. Bizim
Celselerimiz'de de açýk
açýk: "O kimseye zulmetmez, siz kendi kendinize
zulmedersiniz" denmektedir.
Bir yerde de þu bilgi
verilmiþtir: "O'nun gazabý þiddetlidir. O'nun
merhameti sonsuzdur ve
O'na eþ olmaz." Daha
sonraki bir celsede de o
son günden, o hesap
gününden bahseden þu
sözleri getirmiþtir: "Elbet
ki bilenle bilmeyen bir
deðildir. Bir gün
bilmeyenler de bütün
gerçeði görecekler. Siz o
günde kaybedenlerin az
olmasýný dileyin. Siz o
günde kendilerine azap
hükmü verilmiþ olanlar
için endiþeli olmayýn.
Onlar öylesine kötüye

dalmýþ, onlar öylesine
karalamýþlardýr kendilerini, kendilerinden."
Demek ki, azap insanýn
kendisini karalamýþ ve
kötüye dalmýþ olmasýndan geliyor. Ve onlara
her imkân tanýnýyor son
güne kadar, Bunlar tehdit
deðil, bir büyük düzenin
iþleyiþini ve sonuçlarýný
haber vermektedir.
Herkes bilsin de kendini
ona göre ayarlasýn diye.
Nitekim bir baþka yerde
de þöyle denmiþtir:
"Güçlükleri kolaylaþtýrýn.
Korkutucu deðil, müjde
verici olun." Elbette
dünya sebepsiz
varedilmemiþtir. Elbette
insanlarýn bu dünyada
yaþayýþlarý da sebepsiz
deðildir. Bir gayesi
vardýr ve insan bu gayeyi
gerçekleþtirmek zorundadýr.
KORKUTUCU
DOKTORLAR
Bazý doktorlar hastalarýna korku vererek ilgi
toplamak isterler. "Aman
dikkat et, yoksa sonun
kötüdür" demekten âdeta
zevk alýrlar. Bu þekilde
konuþan bir doktor belki
hastaya istediði ilâcý
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düzenle aldýrmýþ, perhizini düzenle tutturmuþtur
ama onun içine saldýðý
korkuyla iyileþmesini
geciktirmiþ olur. Bazen
de öyle korkutucu doktorlar bazý hastalarda
hastalýk ve ölüm
korkusunun yerleþmesine
yol açmaktadýrlar. Bu
korku ve vehimler bazen
hastayý esas hastalýktan
daha fazla rahatsýz
etmekte ve üzmektedir.
Hâlbuki doktorlarýn
vazifesi korkutmak deðil,
aksine müjde vermek ve
iyileþme ümidini aþýlamaktýr hastasýna. Bir hastanýn iyileþmesi için önce
onun iyileþeceðine inanmasý gerekir. Baþarýlý
doktor hastasýna bu
inancý verebilendir.
Yoksa "Durumun kötü,
burada týbbýn yapacaðý
fazla bir þey yok" veya
daha kötüsü "Sen
iyileþmezsin" gibi korkutucu lâflar söylemek hastaya asla iyilik getirmez.
Aksine hastalýðýný artýrýr,
hastalýkla mücadele
gücünü ve isteðini kýrar,
onu ümitsizlik ve korku
çukuruna atar.
Hastayý korkutmayacaðýz diye hastalýðý
önemsiz göstermek, hele
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vahim bir hastalýkta
hastalýðý gizlemek de
hastayý tedbirsizliðe ve
umursamazlýða
sürükleyebilir. Yapýlmasý
gerekli tedavi ve tedbirleri zamanýnda yapamaz,
geciktirir, hastalýðýn ilerlemesine yol açabilir.
Öyleyse ne yapmalý?
Yapýlmasý gereken hastasýna göre deðiþmelidir.
Hastayý mutlaka
uyarmalý, kendisi için
tehlikeli olabileceði
bildirilmeli, ama tedavi
olabileceði de belirtilmelidir. Vehimli ve her þeyden yanlýþ mânâlar
çýkaran bir hasta ise,
onunla daha dikkatli
konuþmalýdýr. Ama her
þartta hastanýn moralini
yükseltmek, iyileþeceði
ümidini ona iyice benimsetmek lâzýmdýr.
Hastalýðýný ihmal
etmemesi için de
tehlikeyi haber vermek,
uyarmak, korku ve
paniðe düþürmeden
uyarmak gerekir.
Bazý doktorlar kendi
bilgiçliklerini göstermek
ve hastayý korkutarak
etki altýnda tutmak için
çalýþýrlar: "Nerede
kaldýn, bu vakte kadar!...
Hastalýðý çok ilerlet-

miþsin!... Bunu nasýl
tedavi edeceðiz þimdi?"
Bu tarz sözler hastaya bir
fayda saðlamaz, aksine
ümitsizlik yaratýr. Sonra
o ümitsizliði ortadan,
kaldýrmak, bir büyük
problem olur. Bir doktorun korkutucu deðil,
ümit ve müjde verici
olmasý gerekir. Çünkü
doktorun görevi saðlýðý
korumak ve bozulan
saðlýðý düzeltmektir.
EÐÝTÝMDE
KORKUNUN YERÝ
Terbiye ve eðitimin
gayesi çocuðu veya
kiþiyi belli bir biçime,
istenen iyi insan haline
sokmaktýr. Bunu saðlamak için çeþitli metotlar
denenir. Korkutmak bu
metotlarýn baþýnda gelir.
Bilhassa kültürsüz zümrenin çocuklarýna kolayca uyguladýklarý korkutma metodu ilk anlarda
etkili olabilir. Çocuðun
yaramazlýklarýný bir dereceye kadar önleyebilir.
Fakat bir süre sonra etkisiz kalýr. O zaman
korkutmanýn dozunu
artýrmak, tehditleri
gerçekleþtirmek gerekebilir. Örneðin, dövmekle
korkutulmuþsa dövmek
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icap eder. Dayak da bir
süre sonra etkisiz kalýnca
daha baþka umacýlar
yaratmak icap eder.
Bazýlarý babayý,
bazýlarý Allah'ý tehdit
aracý olarak kullanmaktan çekinmezler. Böylece
baba ve Allah
sevilmeyen ve korkulan
varlýklar olarak görülmeye baþlar. Ya da hayali
yaratýklardan korkutulur,
cinler, periler, hýrsýzlar,
çingeneler... vs.
Çarpýlýrsýn, kaçýrýlýrsýn,
öldürülürsün vb. gibi bir
sürü tehditler yapýlýr. Bu
tarz korkutmalar bazen
çocuðun þuuraltýna
korkutucu hayaller alarak
yerleþir. Ve ileri yaþlarda
ortaya çýkan bazý korkularýn, vehimlerin ve
kuruntularýn sebebi olur.
Terbiye korkuya
dayandýrýlmamalýdýr.
Terbiye ve eðitimde ceza
vermek veya ceza ile
korkutmak, dozu fazla
kaçmamak þartýyla bir
derece faydalý ve gerekli
olabilir. Ama her þeyi
korkudan ve cezadan
beklemek, çocuða küçükten itibaren kötünün
neden kötü, yanlýþýn
neden yanlýþ olduðunu

öðretmek en güzel metottur. Bu arada terbiyecilere büyük sabýr düþer.
Çocuðun bütün itirazlarýný ve sorularýný en
mantýklý delillerle ve
sabýrla cevaplamak
gerekir. Çünkü çocuða
kötü ve yanlýþýn nedenlerini benimsetmek istiyoruz. Verdiðimiz cevaplarý tam benimseyebilmesi için biraz zaman geçecek elbette. O zaman
sabýrla beklemek, hemen
kýzýp patlayývermemek
icap eder. Sonra ayný
þeyi birçok kereler usanmadan söylemek, hatýrlatmak açýklamak
gerekir. Bir þeyi nasýl bir
okuyuþta ezberleyemezsek, çocuk da bir
davranýþ tarzýný bir
söyleniþte benimseyemez
ve asla hemen uygulayamaz. Önce benimseme
süresi geçecek, sonra
hatalý ve eksikli uygulamaya baþlama dönemi
gelecek, ondan sonra
hatasýz ve eksiksiz uygulama dönemi gelecektir.
Çocuðun yürümesi de bu
safhalardan geçerek
olmuyor mu?
Terbiyecinin kendi
sabýrsýzlýðýný fark
etmeden çocuðu geri
zekâlý ve aptal olmakla

suçlamasý en büyük
hatasý olur. Öylece çocuk
üzerinde olumlu bir
etken olma özelliðini
yitirir, olumsuz bir etken
olmaya baþlar. Artýk
yapýcý deðil, yýkýcýdýr ve
sevimsizdir. Evlâtlarýnýn,
bütün sevgisini yitirmiþ
öyle sevimsiz ana
babalarý ve onlarýn evlâtlarýný çok görmekteyim.
Çocuklarý üzerinde
otoritesini koruyan,
onlara olan sevgisini bile
dozunda belli eden,
onlarla yüz göz olmayan
akýllý anne babalarý da
görmekteyim. Bu tarz
ailelerde ileri yaþlarda da
devam eden saygýlý bir
dostluk ve arkadaþlýk
geliþmekte, onlar birbirlerine daha tutkun ve
daha destek olmaktadýrlar. Öyle aileler çocuklarýna, þýmartmadan
deðer verirler, saygý
duyarlar onlardan da
saygý beklerler.
Öðretmen ve eðitmenler için de durum aynýdýr.
Öðrencilerine sabýrla,
sevgi ile ve deðer vererek, gerekince överek
davranan ve moral veren,
ama kendi saygýnlýðýný
aþýrý hoþgörü ile asla
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yitirmeyen öðretmenler,
baþarýlý ve faydalý öðretmenlerdir. Kendini saydýrmak ve dersi sevdirmek için boyuna kýrýk
not verip, "sýfýrcý" lâkabýný kazanan korkutucu
öðretmenler ne kendilerini ne derslerini sevdiremezler. Bunun tamamen
zýt tipi olan, fevkalâde
gevþek, bol bol not veren, "baba" veya "anne"
lâkabýný alan öðretmenler
ise, bir zaman sevilirler
ama sayýlmazlar. Sonra
da arkalarýndan hiçbir
þey öðretmedi diye atýlýp
tutulur.
Öðretmenin elbette bir
saygýnlýðý, bir otoritesi
olacaktýr. Bu olmazsa,
yönetemez öðrencilerini.

7
Öðretmen elbette öðrencisini çalýþmaya ve
öðrenmeye sevk edecektir. Bunu en güzel þekilde
dersi sevdirerek ve çocuklara baþarabilecekleri
ümit ve güvenini aþýlayarak yapabilir. Bu, dikkat isteyen, sevgi isteyen,
sabýr isteyen ve mesleðini sevmeyi gerektiren bir
ince iþtir þüphesiz.
KORKU
KARARLARI
YANILTIR
Korku, savunma
içgüdüsünün bir sonucudur. Tehlikeyi haber
veren bir sinyal, bir
uyarýdýr. "Tehlike geliyor, tedbir al!.." diye bir

uyarýdýr beyne. Bu
uyarýyý alan beyin süratle
böbreküstü bezlerine ve
kalbe emirler gönderir.
Böbreküstü bezi adrenalin salgýlayarak bütün
organlarý ve yedek güçleri seferber eder. Bu
arada kalp de hýzlý hýzlý
atarak dolaþýmý ve bütün
organ çalýþmalarýný
uyaracak adrenalin hormonunu vücuda daðýtýr.
Fazla çalýþmayý saðlayacak kaný da organlara
pompalar.
Görülüyor ki, korku
bütün vücudun çok hýzlý
çalýþmasýna ve enerjilerin
fazla harcanmasýna yol
açar. Korku sebebi
gerçek bir tehlike deðil
de, bir yanýlma veya
aldanmayla
tehlike
sanýlmýþsa,
bunca enerji boþa
harcanmýþ olur.
Hele korku,
kiþinin hayallerinin bir uydurmasý ise, iþ daha
da kötüdür. Kiþi
her an tetikte ve
her an vehimlerinin uydurduðu korkulu
olayý beklemekte, boþu boþuna
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yorulmakta ve yýpranmaktadýr.
Korku aslýnda organizma için zararlý bir
iþlemdir. Ancak büyük ve
gerçek tehlikelerde
baþvurulmasý gereken bir
mekanizmadýr. Adým
baþýnda baþvurulacak bir
iþlem deðildir.
Terbiyecilerin, doktorlarýn, din adamlarýnýn ve
politikacýlarýn devamlý
korkuyu iþleterek yarar
saðlamalarý, kiþilerin
saðlýklarý yönünden çok
zararlýdýr. Yalnýz beden
saðlýklarý deðil, ruh
saðlýklarý yönünden de
zararlýdýr. Çünkü sürekli
korkular kiþileri ruhsal
dengesizliklere, ruhsal
çöküntülere ve akýl
hastalýklarýna götürmektedir. Þeker hastalýðýnýn,
mide ülserinin, tiroit bezi
hastalýklarýnýn, kadýnlarda âdet bozukluklarýnýn,
erkeklerde ruhsal kaynaklý cinsel yetersizliklerin temelinde çoðu kez
korku yatar.
Korkunun büyük bir
kötülüðü de insanýn
kararlarýný yanýltmasý,
etraflý düþünme olanaðýný
ortadan kaldýrarak yanlýþ

kararlar almaya sürüklemesidir. Korkan kiþi
üst üste yanlýþ iþler
yapar. Korkarak kaçan
kiþi dikkatsizce saða dola
çarpar, þuursuzca iþler
yapar. Hiç adam
öldürmeyecek kiþi, korku
ile bir insanýn hayatýna
kýyabilir, Hýrsýzlarýn hiç
istemedikleri halde korku
ile adam öldürmeleri
buna misâldir.
Öyleyse korkularý
dizginlemeye çalýþmak
icap eder. Kiþi devamlý
kendine yapacaðý telkinlerle "En tehlikeli anlarda sakin olmalýyým,
sükûnetli, düþünerek
hareket etmeliyim"
demelidir. Tehlike anýnda
da ayný telkini daha sýk
tekrar etmeli "Sâkin ol,
düþünerek hareket et,
telaþla, korkuyla hareket
daha büyük zarar getirir.
Aman sâkin ol..." demelidir sürekli olarak
kendine. Bu özel telkinler çok yararlýdýr, zararlarý çok azaltýr.
Ýþte ayný sebepten
korku tüccarlarýna hiç
kulak asmayýnýz. Onlara
inanmayýnýz, hattâ onlarý
dinlemeyiniz. Korku ruh

ve beden saðlýðýnýz için
çok zararlýdýr. Bunu hiç
unutmayýnýz. Korku
hastalýðýna yakalananlar
onu tezden tedavi
ettirmelidirler. Bu,
tedavisi olan bir hastalýktýr çünkü. Ama tedavisi
ruhsal yönden ve telkinlerle olacaktýr.
Korkuyla kiþileri ve
toplumlarý yönetmek
isteyenler bilmelidirler
ki, kullandýklarý geri
tepen bir silâhtýr. Kiþi
veya toplum yanlýþ yere
korktuðunu anladýðý anda
kendisini korkutana düþman olur önce. Sonra da
korktuðu ve dolayýsýyla
devamlý düþündüðü þeye
ilgi duyar. Adeta bir
kahramanlýk gösterisi
halinde korkmadýðýný
ispat etmek ister.
"Yapma, sakýn, aman
tehlikeli" denilen þeyleri
inadýna yapmak ister.
Korkuyla saðlanan faydalar ve düzeltmeler asla
sürekli olamaz, Üstelik
kiþinin öðrenerek, doðrularý görerek düzelmesini
ve geliþmesini de önler.
Görülüyor ki, korku kullanan için de, uygulanan
kiþi için de zararlýdýr.
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 24

Davut, Oðullarý ve
Büyük Aþký
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

DAVUT'UN OÐULLARIYLA
BAÞI BELÂDA
Blech, "Yahudi Tarihi ve Kültürü"
kitabýnda
peygamber
Davut'un
oðullarýyla yaþadýðý trajik olaylara
kýsaca deðinir:
"Davut'un tecavüzcü bir oðlu vardý
Amnon. Bir de krallýðý eline geçirmek

için babasýný ortadan kaldýrmak dâhil
her þeyi yapabilecek, þýmarýk ve güç
düþkünü baþka bir oðlu Abþalom.
Ýsrail'de kimse güzelliðiyle Abþalom
kadar hayranlýk uyandýrmýyordu.
Ayaðýnýn tabanýndan baþýndaki taca
kadar kusursuzdu. Ama ruhunu
lekeleyen, kendisini kral olarak görmesine ve babasýna karþý baþ kaldýrmasýna
yol açan gereðinden büyük bir egosu
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vardý. Baba oðul arasýnda gerçekleþen
bir savaþ sýrasýnda, Davut oðlunu
öldürmemeleri için adamlarýna kesin
emir verdiði halde, ilâhi bir raslantý asi
oðulun
ölümüne
sebep
oldu.
Abþalom'un müthiþ gurur duyduðu çok
güzel ve çok uzun saçlarý vardý. O
saçlarýn bir aðacýn dalýna dolanmasý,
delikanlýnýn hayatýna mâl oldu..."
Þimdi biz yazarýn kýsaca deðindiði bu
acý olaylarý, Tevrat'taki anlatýmlarýn
ýþýðýnda, biraz daha detaylandýralým.
Ancak peþinen ifade edeyim ki, bütün
bu trajik olaylar, Davut'un Rabbin hoþuna gitmeyen, kuraldýþý bir aþk macerasýnýn sonrasýnda olmuþtur.
** Kýzkardeþine tecavüz eden
peygamber oðlu: Süleyman hariç
Davut'un, diðerlerinden pek talihi yoktur. En büyük oðlunun gerçekleþtirdiði,
onu büyük üzüntülere boðan bir tecavüz
olayýný okurken gözlerimize inanamayýz. Oðlu Amnon çok büyük bir aþka
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düþer. Ama kime? Güzelliðiyle ýþýldayan baba bir, anne ayrý üvey
kýzkardeþi Tamar'a. Ve sahte bir hastalýk
numarasýyla kardeþi Tamar'ý yardýmýna
çaðýrýr. Bakýmý güzelce yapýlýrken
aþkýný itiraf eder. Kýzýn þiddetli itirazlarýna aldýrmadan zorla tecavüz etmekle
kalmaz, sonrasýnda kýzcaðýzý defolup
gitmesi için azarlara boðar. Ve uþaðýyla
dýþarý attýrýp kapýyý kilitletir.
Tamar'ýn öz kardeþi yakýþýklýlýðýyla
ünlü Abþalomdur. Sýkýþtýrmalarýna raðmen aðzýndan tecavüz olayýný bir türlü
öðrenemez. Kýz, kardeþler arasýnda bir
kan davasý olmasýn arzusundadýr. Ama
halinden tavrýndan gerçeði öðrenir.
Haber Davut'a ulaþýnca öfkesi yüce olur.
Ancak daha da baþka bir þey yapamaz.
Bu rezalet etrafta duyulursa pisliði kim
temizleyebilir.
Abþalom sadece çok yakýþýklý deðil,
ayný zamanda kurnaz ve sabýrlýdýr da.
Kinini, tecavüzcü aðabeyinden saklamasýný bilir, fýrsat gözler. Ve 2 yýl
sonra
kardeþlerini
uzaklara
götürdüðünde, Amnon'u iyice
sarhoþ edip uþaklarýna öldürtür.
Ne var ki, Davut'a, sanki diðer
kardeþlerini de öldürttüðü gibi
yalan bir haber ulaþtýðýný
öðrendiðinden,
korkusundan
komþu Geþur Krallýðýna kaçar.
Zaten annesi kralýn kýzýdýr. 3 yýl
orada kalýr. Davut'un aklý o çok
sevdiði yakýþýklý oðlundadýr.
Ýleride baþýna ne dertler açacaðýný
nereden bilsin? Onu affeder, adam
gönderip Yeruþalim'e (Kudüse)
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çaðýrýr, ancak yüz yüze gelmemek
þartýyla. Ve iki yýl sonra bu þart da
kaldýrýlýr, baba oðul sarmaþ dolaþ
olurlar.
** Babasýný alçaltan peygamber
oðlu: Abþalom bu lûtuflarla yetinecek
týynette biri deðil. Gözü en yüksekte,
babasýnýn tahtýndadýr. O nasýlsa yaþlanýp
bir gün ölecek deðil mi? Çok deðiþik
annelerden bir sürü kardeþi arasýndan
sýyrýlýp þimdiden taçlanmak en iyisi.
Babasýný ürkütmeden taraftarýný artýrýr.
Zaten çok sevilen biridir. Öyle olur ki,
babasýna dava götürecek her kiþi, öncelikle onunla konuþmak, sorununu halletmek zorundadýr. Ve bu dört yýl boyunca
sürüp gider. Artýk kuvvetlenmiþtir.
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Kurnazca bir bahane uydurup,
babasýnýn izniyle doðduðu yere
Davut'un ilk hüküm sürdüðü Hebron'a
gider. En akýllý, en fesat kiþileri de
etrafýna toplayýp gittikçe güçlenir.
Önceki kral Saul'ün yandaþlarýndan
Davut'a diþ bileyen zümreler de artýk
onun yanýndadýr. Artýk o Hebron'da
kraldýr; gözü ise Yeruþalim'dedir.
Haberler Davut'a ulaþtýðýnda iþ iþten
çoktan geçmiþtir. Davut ve adamlarý
çareyi kaçmakta bulurlar. Sadece 10
cariyesini evi beklemek için orada
býrakýr. Allahtan ki Davut çok sadýk, çok
akýllý bir adamýný ince bir planla,
Abþalom'un danýþmaný olacak düzeyde
onun yanýna yerleþtirir. Davut ve
arkadaþlarýnýn periþan hali Tevrat'ta
þöyle anlatýlýr:
“Davut, Zeytinlik Daðý'nýn
yokuþundan çýkýyor ve aðlýyordu. Baþý örtülüydü, yalýnayak yürüyordu. Kendisiyle
beraber olan bütün kavim
herkes baþýný örtmüþtü ve
çýkarken aðlýyorlardý.” (II.
Samuel 15/30)
Boþaltýlmýþ
baþþehre,
Yeruþalim'e yerleþmek asiler
için tabii ki çok kolay olur.
Orayý iþgal etmekle yetinmeyen Abþalom, gücünü
kanýtlamak, babasýný halkýn
gözünde alçaltmak için öyle
bir þey yapar ki, insanýn aklý
baþýndan gider. Herkesin
gözü önünde göstere göstere,
Davut’un evi beklemek için
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býraktýðý 10
cariyesinin
yanýna girip,
onlarla birliktelik yaþar.

dolanýp, katýrý gitmiþ kendisi orada
havada sallanýp dururken, Davut'un
ordu komutaný emir falan dinlemeden
kargýsýný Abþalom'un vücuduna saplar.
Ve adamlarýna emir verip onu öldürtür.

Þimdi sýra
Davut'u öldürmeye ya
da savaþta
ordusunu
mahvetmeye
gelmiþti. Bu
da
kolay
gözüküyor.
Çünkü onlar
çok
zor
durumda.
Abþalom'un
en cin fikirli, en fesat baþ danýþmaný, en
kolay çözümü önerdi. "Savaþa ne gerek
var, biri gidip Davut'u öldürsün."
Oðulun aklý buna yatmýþken, Davut'un
casus olarak yerleþtirdiði diðer danýþman, çok akýllý gerekçeler ileri sürerek
ve etrafýndakileri de inandýrarak onlarý
bundan vazgeçirdi. Olacaklarý öðrenen
Davut ve ordusu, son bir gayretle, gece
boyunca topluca Erden (Þeria) ýrmaðýný
geçerek uzaklaþtýlar. Ormanlýk bir yerde
savaþ baþladý. Her þeye raðmen baba
þefkati yine zirvede, Davut nasihat üzerine nasihat yaðdýrýyor adamlarýna,
aman Abþalom'a bir þey olmasýn, ona
yumuþak davranýlsýn. Ama kader böyle
söylemiyordu. Ordusu kanlý savaþta
yenilmiþ ve daðýlmýþken, sýk aðaçlar
arasýnda katýrýna binip kaçmakta olan
Abþalom'un o güzelim saçlarý dallara

Davut'a zafer müjdesi gelince, sevince
garkolmak yerine aklý oðlunda ya, ilk
sorusu Abþalom oldu:
“Ve kral Kuþi'ye dedi: O genç
Abþalom selâmette mi? Ve Kuþi dedi:
Efendim kralýn düþmanlarý ve kötülük
için sana karþý ayaklananlarýn hepsi o
genç gibi olsunlar. Ve kral heyecanýndan
titreyerek kapý üzerindeki odaya çýktý ve
aðladý. Giderken þöyle diyordu: Oðlum
Abþalom, oðlum, oðlum Abþalom!..
Keþke senin yerine ben ölseydim. Ey
Abþalom, oðlum oðlum!..” (II. Samuel
18/32-33)
** Bu defa bir baþka oðul:
Filistilerle savaþýn, veba illetinin
yaþandýðý birkaç zorlu yýl daha geçer.
Davut 70'ine yaklaþmýþ ve çok hastadýr.
O sýcak bölgede bir türlü ýsýnamaz
durumda, titremektedir. Abþalom'un bir
küçüðü baþka bir anneden olan Adoniya
bu fýrsatý kaçýrýr mý? Babasýnýn güçsüzlüðünden yararlanýp kral olmak için
ince planlar yapmakta, etrafýna adamlar
toplamaktadýr.
Davut'un baþ komutaný bile onun
safýndadýr. Kral olanlardan habersiz,
kendi derdinde. Tanrý'dan mesajlar
aldýðýndan, peygamber diye anýlan,
Tevrat'ýn "gören" dediði Natan,
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anlarla dolu muhteþem kral-peygamberlik hayatý sona ermek üzeredir. Ve 70
yaþýna geldiðinde Tevrat'ýn deyimiyle:
"O da atalarýyla uyudu." Sürekli mutluluða ancak Rabinin katýnda diðer gülyüzlülerle buluþtuktan sonra ulaþmýþtýr
herhalde...

Hz. Davud ve Natan

Davut'un geçmiþte yasak aþk yaþayýp
sonra da evlenerek ondan Süleyman
isimli bilge bir çocuða sahip olduðu
Batþeba'yý uyarýr. Adoniya kral olursa
canlarýnýn tehlikeye gireceðini de söylemekten geri durmaz. Halbuki Davut,
geçmiþte Rabbinden aldýðý bir mesajý
Batþeba ile paylaþmýþ ve kendisinden
sonra Süleyman'ýn krallýk edeceðini ona
müjdelemiþtir. Davut'a taht kavgasýyla
ilgili olan bitenleri anlatýp kendisine
yapýlan bu vaadi de hatýrlatan
Batþeba'yý, bu söyleþi esnasýnda oraya
gelen Natan da destekler. Davut'un elini
çabuk tutmasý gerekiyor. Son bir gayretle ince düzenler, planlar tertipleyerek
ölmeden önce Süleyman'ý tahta oturtur.
Adoniya ve taraftarlarý dört bir yana
daðýlýrlar. 33 yýlý Yeruþalim'de olmak
üzere Davut'un 40 yýllýk çok zorluklarla,
baþarýlarla, arada da keyifli, çok keyifli

Nuh'un iman etmeyen oðlu, Yakub'un
kýskandýklarý kardeþi Yusuf'u neredeyse
ölümün eþiðine getiren aðabeyleri ve
Davut'un oðullarýndan çektiklerini
okurken, peygamber soyundan bile
olsalar, oðullarýn nice kötülükler iþleyebileceðini görürüm. Ve aklýma
sadeleþtirerek ve biraz deðiþtirerek
aktaracaðým þu sözler gelir:
Soyu ile sopu ile kiþi olmaz efendi,
Okumak cehli öldürür, âdîlik kalýr
ebedi.
HEP ÇOCUKLAR MI UÐURSUZ?
Akla þu soru gelir burada. Yaþamda
hep iyi ana babalarýn böyle uðursuz
çocuklarý mý olur? Tam tersine uðursuz
hayýrsýz ebeveynlerin tam da doðru
yolda yaþayan ve davranan çocuklarý
olamaz mý? Hiç olmaz olur mu?!.
Bunun çok ibretlerle dolu çarpýcý bir
örneðini
Bizim
Celselerimiz'den
aktarýyorum. Bu metni okuyunca,
birçok yerde kaderlerimizin nasýl ortaklaþa olduðunu da görüyoruz. Birinin
yaptýðý kötülükten nasýl hepimiz etkileniyorsak; yapýlan bir iyilikten de yine
ayný þekilde hepimiz yararlanýrýz. Bu
böyle sürer gider...
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olsa keyifli, çok keyifli anlarý da
olduðunu söylemiþtim. Ýþte bunlardan biri: Batþeba'ya büyük aþký.
Ama Rabbin hoþuna gitmeyen
yasak bir aþk bu. Tevrat'ta bu uzun
uzun anlatýlýr. Kuran'da da son
derece ince anlatýmlarla bir mesel
ortaya konarak olay doðrulanýr.
Þimdi son olarak bunun üzerinde
durarak peygamber-kral Davut'la
ilgili konuyu noktalýyorum.

Hz. Davud ve oðlu Hz. Süleyman

“Vaktiyle çok zengin olmuþ bir kötü
vardý. Bu kötü, bütün servetini kötü
yollardan, baþkalarýnýn hakkýný
alarak, ihtikâr yaparak, cimrilik
yaparak kazanmýþtý. Birgün geldi,
öldü. Evlatlarý onun bu kötü yoldan
elde ettiði bütün parayý, mal ve mülkü
olduðu gibi muhtaçlara daðýttýlar. O
zaman o kötü affoldu, çocuklarý da
yüceldi. Baþkalarýnýn hakkýný alanlar,
kötü yoldan kazanç elde edenler, onun
bir kuruþunu bile sarfedemezler. Onlara öyle bir hýrs verilir ki cimri olurlar.
Kendi nefislerine bir kuruþ bile
sarfedemezler. Öylece toplar dururlar.
Ancak hak yerini bulduðu zaman
buzlar çözülür, karanlýk daðýlýr.”
DAVUT VE BATÞEBA
Davut'un çok zorluklarla dolu,
meþakkatli yaþantýsýnýn yanýsýra, az da

Bunu anlatmadan önce erkekler
konusunda bir noktanýn altýný kýsaca çizmek isterim. Poligam olan,
görmekle bile olsa seks yönünden
çabuk etkilenen erkekler; buna raðmen sýnýrlarý çiðnememek, baðlý olmaya
söz verdikleri eþlerini aldatmamak ve
baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemek
konusunda bütün kutsal kitaplarda
sürekli uyarýlýrlar. Evet, ihtiyaçlarý
fazladýr ama asla nefislerine uyarak
yanlýþý yapmada hak sahibi deðildirler.
Ayný bunun gibi çok baþka konularda,
örneðin en iyi arabaya, eve, en lüks
yaþama sahip olma konusunda aþýrý
istekli, bunlara aþýrý düþkün kadýnlar ve
erkekler de yok mu aramýzda? Bunlarý
meþru yollardan, çalýþýp çýrpýnarak elde
ettiklerinde, kim olumsuz bir þey
söyleyebilir onlara? Ama hýrsýzlýk
yaparak, rüþvet alarak yapmaya çalýþýrlarsa onaylamamýz mümkün mü? Bütün
bu deðiþik ihtiyaçlarýmýzda ebediyen
deðiþmeyecek þu altýn kuralý hiç unutmamalýyýz: "Kendine yapýlmasýný
istemediðini, baþkasýna yapma!.."

SEVGÝ DÜNYASI

Ancak unutmayalým ki, bu altýn kuralý
çiðnediðimiz zamanlarda bile olabildiði
kadar haklarý iade edip, tekrarlamamaya
kesin söz verdiðimizde baðýþlanma
kapýsý alabildiðine açýktýr. Davut'un
yasak aþkýnýn sonrasýnda da böyle
olmuþtur. Davut'un bu olayý Tevrat'ta II.
Samuel 11. Bap'ta uzunca anlatýlýr.
Kýsaca þöyle: Davut Yeruþalim'de akþama doðru kral evinin terasýnda
gezinirken, orasý -sýcak bir bölge yabiraz uzakta Batþeba isimli çok güzel
bir kadýnýn evinin etrafa açýk bir yerinde
yýkanmakta olduðunu gördü. Kadýn,
seferde olan bir yüzbaþýnýn karýsý.
Davut buna raðmen kendine hâkim olamadý, cazibesine kapýlýp sarayýna getirtti ve onunla beraber oldu. Zaten pek çok
karýsý ve cariyesinden onun libidosu
yüksek bir erkek olduðu da belli. Sonra
haber aldý ki, kadýn hamile kalmýþ.
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Yüzbaþý savaþta öldüðünden dul kalan
Batþeba ile evlendi ama doðan çocuk
fazla yaþamadý. Daha sonraki yýllarda
oðullarý olan Süleyman, babasý gibi hem
kral hem de peygamber olarak mutlu bir
dönem yaþattý Ýsrailoðullarýna...
Tevrat'ta Davut'un ölsün diye
Batþeba'nýn kocasý yüzbaþýyý ön saflarda
çarpýþmaya göndermesi için komutanýna mektup yazdýðý anlatýlýr. Davut'un
asil davranýþlarla dolu öyle bir hayatý
var ki buna inanmamýz gerçeklerle baðdaþmaz. Sanýrým sonradan eklenmiþ bir
ifade olsa gerek.
DAVUT'A RABBÝN ÝHTARI
Davut'un bu kuraldýþý aþký kuþkusuz
Rabbi tarafýndan asla hoþ karþýlanmadý.
Rab'den haber almakta olan Natan'ý
Davut'a
gönderdi.
Sonrasý Tevrat'ta kýsaca
þöyle anlatýlýr:
** Ve yanýna gelip
ona dedi: Bir þehirde
biri zengin öbürü fakir
iki adam vardý. Zengin
adamýn pek çok koyunlarý ve sýðýrlarý vardý.
Fakir adamýn ise küçük
bir diþi kuzudan baþka
bir þeyi yoktu...
“Zengin adama bir
yolcu geldi. Yolcuya
kendi koyunlarýndan ve
sýðýrlarýndan bir þey
vermeye
kýyamadý.
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hakký aþma, bizi doðru yola ilet. Þu
kardeþimin 99 diþi koyunu vardýr.
Benim de bir diþi koyunum var. Ýlle onu
da bana ver diyerek elimdekine göz
koydu ve çekiþmede beni alt etti."
Davut dedi ki: "Gerçekten de o senin tek
diþi koyununu kendi diþi koyunlarý
arasýna katmak istemekle sana zulmetmiþtir. Mallarýný birbirine karýþtýranlardan bazýlarý, bazýlarýna haksýzlýk ederler. Yalnýz inananlar ve iyi iþ iþleyenler
baþka. Bunlar da o kadar az ki."

Fakir adamýn kuzusunu aldý ve yanýna
gelen adam için onu hazýrladý. Davut'un
o zengin adama karþý öfkesi çok
alevlenip, Natan'a dedi: "Hay olan
Rabbin hakký için bunu yapan adam
ölüm oðludur. Bu þeyi yaptýðý ve acýmadýðý için kuzuyu 4 kat ödeyecektir."
Ve adam Davut'a dedi: "O adam
sensin.” (II.Samuel 12/1-7)
Davut'un olduðu kadar yüzbaþýnýn da
Tanrýsý olan Hak'kýn ta kendisi Yüce
Rabbimiz Davut'a yapýlan bu ihtarý,
biraz deðiþik bir senaryoda, ama anlam
olarak týpatýp olan aþaðýdaki Kuran
âyetiyle onaylar.
“O davacýlarýn haberini almadýn mý?
Hani duvarý aþarak mihraba eriþmiþlerdi. Davut onlarý görünce pek korkmuþtu. Demiþlerdi ki: "Korkma, iki
davacýyýz. Birimiz ötekine haksýzlýk
etti. Aramýzda hak ile hükmet, ama

Davut kendisini sýnamakta olduðumuzu anladý. Rabbin'den baðýþlanma
diledi, yere kapandý, O'na dönüp
sýðýndý. Biz de suçunu örttük.
Muhakkak ki o, yakýn olanlarýmýzdandýr; dönüp geleceði güzel bir yer
ayýrdýk.” (38/21-25)
Bizim Celselerimiz’de ayný bunun gibi yanlýþlarýmýzdan nasýl kurtulacaðýmýz
ve sonunda gönüllerimizde Yaradan'a
nasýl yer yapacaðýmýz aþaðýdaki özlü
sözlerle ne güzel ortaya konur:
“Hani siz yanlýþlara dalar, vesvese
verenin ardýndan koþar koþarsýnýz da,
birden farkýna varýr utanç duyarsýnýz.
Eðer geri dönmeyecekseniz, O, olanlarý unutmuþ, sizin için çoktan yeniyi
yaratmýþtýr. Þüphesiz ki O çok yücedir
ve baðýþlayandýr. Siz, bütün bu söylenilenlerden sonra, mutlaka teslim olan
ve uyan olmalýsýnýz. Ýþte o zaman yüce
bir yerde kendinize yer yaparsýnýz. Ýþte
o zaman gönülleriniz arýnýr, temizlenir
de gönüllerinizde O'na yer yaparsýnýz.”
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Ýyilik
Gücü
Güngör Özyiðit, Psikolog

Ýyiliklerdir hayrýn daðýlýp yayýlmasýný saðlayan
En az yüzde bir iyilerdir, düzeni ayakta tutan.

D

alay Lama "Duygusal Zekâ"
yazarý psikolog Daniel
Goleman'ýn aracýlýðýyla
sevecen enerjimizi ve iyilik gücümüzü
nasýl dýþarýya yönelteceðimizi açýklýyor.
Koruyucu sevginin itici gücüyle ve bizi
içten tetiklemesiyle iyiliði nasýl yaþama
geçirebileceðimizin nirengi noktalarýný
þöyle sýralýyor:
* Yolsuzluk, danýþýklý dövüþ ve önyargý
gibi yýkýcý kuvvetleri kýrmak.

* Þeffaflýk ve hesap verebilirlik sayesinde
eþitsizlik eðilimini tersine çevirmek
* Þiddetin yerine dialoðu koymak
* Ýnsanlýðýn birliðini kabul ederek "biz ve
onlar" düþüncesine karþý çýkmak
* Sadece güçlülerin ve zenginlerin deðil,
herkesin iþine yarayan yeni ekonomik sistemler yaratmak
* Empati, kendine hâkim olma ve etik
dersleri (doðru yaþama bilgileri) veren okul
programlarý tasarlamak

18
DÜNYA VATANDAÞI
Dalay Lama, kriz koþullarýnýn nasýl fýrsata dönüþtürülebileceðini kendi yaþamý ile
kanýtlanýyor.
14. Dalay Lama olarak doðuyor ve 16
yaþýna kadar Potola Sarayýnda Tibet'in dini
lideri ve siyasal devlet baþkaný olarak
felsefe, budizm, münazara ve belli ritüeller
üzerine sýký bir eðitimden geçiyor. Ne var
ki, 1950'de Çin'in Tibet'i istila etmesiyle
canýný zor kurtararak Hindistan'a kaçýyor.
Bir daha da ülkesine dönemiyor. Böylece
önce konumunu, sonra da ülkesini yitiriyor.
Artýk dünyanýn koynuna býrakýlmýþ sýradan
bir insandýr. Ama ünlü aktör Richard
Gere'in dediði gibi "Nereye giderse gitsin
dostlar arasýndadýr."
O, alýþýldýk bir okula gitmedi, özel eðitildi. Ve salt bilgi yerine bilgelik biriktirdi.
Tibet'ten ayrýlmak zorunda kalýþýný dünyaya
Dalai Lama 1940
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açýlmak, her çeþit insanla kucaklaþmak,
onlarýn düþünce ve görüþleriyle zenginleþmek olarak deðerlendiriyor. Tibet'in dini
lideri ve devlet baþkaný olarak kalsaydý, bu
ünvanlarýn dünya insanlarýyla gönül iletiþiminde engel teþkil edeceðini düþünüyor ve
kendini sýradan bir dünya vatandaþý olarak
görüyor.
Þiddete karþý ve barýþtan yana tutumuyla
5 Ekim 1989'da Nobel Barýþ Ödülünü alýyor. Ödülle birlikte yüklü bir para da verileceðini duyunca þaþýrýyor. Sonra bu parayý
Hindistan'daki cüzzamlýlar kolonisine ve
açlýk çekenlere verebileceðini düþünerek
seviniyor. Ýnsanlara sýk sýk söylediði gibi,
o kendini "Yüce Dalay Lama" olarak deðil,
basit bir keþiþ olarak görüyor. Paraya fazla
ihtiyacý olmayan, son derece sade bir hayat
sürüyor. Çoðu kiþinin her hareketini,
yediðini, içtiðini, gezip, tozduðunu yayýnladýðý "selfie" çaðýnda, Dalay Lama bize
evrenin merkezi olmadýðýmýzý söylüyor. Ve
kaygýlarýný hafiflet,
sadece kendini
düþünmeyi býrak
ve þu 'önce ben'
hýrsýný yatýþtýr ki,
baþkalarýný da
düþünebilesin"
diyor. Onu yakýndan tanýyanlar
þöyle tanýmlýyor:
"Çevresindekilere karþý empatili
uyum, mizah ve
doðallýk, insan
ailesiyle eþitlikçi
bir birlik duygusu
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ve olaðanüstü bir cömertlik. Kendini üstün
görmeyi reddetmesi ve zayýf yanlarýna
kolayca gülebilmesi de en sevimli niteliklerinden biri. Bu özellikler çocukluðundan
beri yapmayý sürdürdüðü sabahlarý beþ saat,
geceleri bir saatlik çalýþma ve ruhsal uygulamalara dayanýyor. Ahlâk anlayýþýný ve
kamusal kiþiliðini bu günlük içsel çalýþmalarý ve uygulamalarý þekillendiriyor.

geliþtirdiðini söylüyor. Arada öfke patlamalarý yaþasa da, bunu asla nefrete, kalýcý
düþmanlýða dönüþtürmüyor. Öfke kontrolu
ve baðýþlama yetisi sayesinde içinde olumsuz duygu biriktirmiyor. Ona göre herkes
eðitimle deðiþebilir, kendini geliþtirebilir.
Esenliðimizin düþmaný olan "yýkýcý ve elem
verici" duygularý dizginlemeyi öðrenmeliyiz. Duygusal temizlik budur iþte.

O insanlýðý bir aile, kendisini de o ailenin
bir bireyi olarak görüyor. Ve "Beni
ilgilendiren, bir milyar inanmayan da dahil,
þu anda yaþayan 7 milyar insandýr" diyor.

Þunu sýk sýk tekrarlýyor: "Öfkenin etkisindeyken algýladýðýmýz olumsuzluklarýn
çoðu yanlýþtýr. Yüzde doksaný zihinsel yansýtmalardýr."

Kiþisel titrini ve ülkesini kaybeden Dalay
Lama "küresel bir lider þapkasýyla" bir
dünya vatandaþý olarak hepimize sesleniyor
ve herkesi olumlu yönde etkiliyor. Ve
kendimize ruhsal bir temizlik uygulayarak,
yýkýcý duygularýn gücünü azaltýp, varoluþun
olumlu biçimlerini desteklememizi öneriyor. Öylece insanlýðýn birliðine dayanan
ve tüm yaratýlmýþlarý þefkatle kucaklayan
evrensel bir ahlâk sunuyor."

Ýnsanlar düþmaný hep dýþarda arar ve
onunla savaþýr. Oysa asýl düþman içimizdedir: "Asýl baþ belâsý içimizdedir. Asýl düþmanlarýmýz, kendi yýkýcý eðilimlerimizdir."

DÖNÜP KENDÝNE BAKMAK
Araþtýrmalar 6 duygunun, insan duygularýný göstermesi bakýmýndan evrensel
olduðunu ortaya koyuyor: Korku, öfke,
tiksinti (nefret), sevinç, þaþkýnlýk, üzüntü.
Kendimize ruhsal bir detoks uygulayarak,
duygularýmýza egemen olmalý, onlarý hayra
dönüþtürmesini öðrenmeliyiz. Dalay Lama
kendini ortaya koyarak "Gençliðimde 15-20
yaþlarýnda çabuk sinirlenirdim" diye itiraf
ediyor. Ve kendine hâkim olma yolunda
çalýþmalarýndan sonra içsel bir güç

Duygularýmýzýn farkýna varmak, onlarý
sorgulamak ve onlarla yüzleþmek duygularýmýzý yönetmenin ilk adýmýdýr. Yýkýcý bir
duygunun bizi rehin almasýna müsaade
etmemek lâzým. Ama bu kolayca üstesinden
gelinecek bir iþ deðildir. Çünkü duygular,
bilinçli düþünce olmaksýzýn, anýnda tepki
vermeye ayarlanmýþtýr.
Bir Kýzýlderili öyküsünde baba
"yüreðimde iki kurt savaþýyor" der oðluna,
"kurtlardan biri saldýrgan ve tehlikeli, öteki
ise sýcak ve þefkat dolu". Oðul sorar:
"Hangi kurt kazanacak?" Yanýt: "Hangisini
beslersen."
Aileden baþlayarak, okullarda, toplumda eðitimin iþi, bencil yönümüze karþý,
özgeci, sencil yönümüzü beslemek ve
desteklemektir.
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Dalay Lama þunu da ekliyor:
“Þefkat korkumuzu azaltýr,
özgüvenimizi güçlendirir ve bizi
içsel güce açýk hale getirir.
Elbet ki bu þefkat, özþefkat
olarak kendimizi de içerir.”

Üniversitedeki bir konferansýnda Dalay
Lama, sahneden inerek, kalabalýk içinde
gördüðü sevgili dostu Richard Moore'u
kucaklar ve þu açýklamada bulunur: "Sevgi,
sevgi, sevgi, o sevgiyi küçük bir çocukken
öðrendi. Ben ona kahramaným diyorum."
Kuzey Ýrlanda'nýn sorunlu döneminde, 10
yaþýndaki Richard Moore, bir gün evden
okula yürürken bir Britanya askerinin
ateþlediði plastik mermi ile gözlerini
kaybeder ve kör olur. Ne var ki, ona kurþun
atan askere kötü duygular beslemek bir
yana, tanrýca bir eylemde bulunarak onu
affeder. Bunun üzerine Dalay Lama þöyle
der: "Gözlerinizi alabilirler, ama
görüþünüzü asla."
AKILLICA BENCÝLLÝK
Ona göre akýllýca bencillik, kendi esenliðimizin herkesin esenliðine baðlý
olduðunu görmek demektir. Þefkatten
yararlanan, þefkat gösterilenler kadar, hattâ
daha da çok þefkat gösterenlerdir. O nedenle sevmek, sevilmekten daha önemlidir.

Din, dil, ýrk, milliyet ve cinsiyet gibi yüzeysel farklýlýklarýn
derinliðine indiðimizde, hepimiz sadece insanýz, birbirimizden farksýzýz. Üstünlük duygusu, kendimizi farklý görme
duygumuz insanlarla aramýza engel koyar.
“Þatafatlý, kibirli, bilgiç bir edâ ile” diyor
Dalay Lama, gidip insanlara “Ben kutsal
Dalay Lamayým" desem bir hapisanede tutsak olurum. Bu bir engel yaratýr, tek baþýma
kalýrým. Bu nedenle her zaman "Ben insanlar arasýnda bir insaným" diyorum o zaman
engel kalmýyor.”
Ýsa gibi herkesi, düþmanlarýmýzý bile
sevmemiz gerektiðini belirten Dalay Lama:
"Evet düþmanlarýmýzý bile. Onlar þu anda
düþmanýmýz olsa da, yine de insanlýðýn bir
parçasýdýr. Aslýnda bizim kardeþlerimizdir.
Geleceðimiz de dolaylý veya dolaysýz
onlara baðlý olacaktýr" diyor.
Kendimizi her þeyi sevmeye alýþtýrmalýyýz. "Yeniden Daðýtma Oyunu" iþte
bunu saðlamaya yöneliktir. Alýþtýrmalardan
birinde, güçlük ve acý çektiðimiz bir zamaný
hatýrlamamýz, sonra da "Acýdan uzak
olayým. Huzur ve neþe bulayým" dilekte
bulunmamýz istenir. Sonra sevdiðimiz birini
düþünüp, onun için de ayný dilekte bulunmamýz bildirilir. Ardýndan bunu bir
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tanýdýðýmýz için de yapmamýz söylenir. Son
olarak da bunu gezegendeki herkes için
yapmamýz istenir.
Böylece özgecilik ve sencillik oyunu bizi
baþkalarýný da düþünmeye, gönlümüze
almaya ve sevmeye alýþtýrýr.
Dalay Lama'nýn teþvikiyle kurulan
"Saðlýklý Zihinleri Araþtýrma Merkezi"nde
anaokulu öðrencileri hep birlikte and içerler: "Düþündüðüm, söylediðim ve yaptýðým
þeyler kimseye zarar vermesin ve herkese
yardýmcý olsun."
DIÞARIYA BAKMAK
O, kamusal yaþamýn her alanýnda ahlâki
sorumluluk çaðrýsýnda bulunur. Ciddi
hatalarýn yapýldýðý her yerde "Kirli Siyaset,
kirli iþ, kirli din, kirli bilim vardýr" der.
Bunun panzehiri olarak da üç ilke önerir:
Hakkaniyet (Herkesin ayný muameleyi
görmesi), þeffaflýk (Dürüst ve açýk olma)
ve hesap verebilirlik (Uygunsuz
davranýþlardan da sorumlu olma).
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dinsel ve ruhsal inançlar, o konudaki yanlýþ
yorumlar insanýn kaderini yüce bir gücün
belirlediðine, her insanýn yaþadýklarýný hak
ettiðine inanýrlar. Bunu ilâhi kadere ve karmaya baðlayarak, yardýma gerek olmadýðýný
ileri sürerler. Bunlar tamamen haksýzdýrlar.
Böyle olursa, zenginlerle yoksullar arasýndaki önyargýya dayanan eþitsizlik sorgulanamaz. Güce eriþimin eþit olmamasý
kanýksanýr. Kaldý ki bütün dinler insanlarýn
birbirine yardýmýný ve paylaþýmý buyururlar.
Bu konuda empati ile þefkat uygulamasý
yapabilmek için Gandi'nin bir sözünü hatýrlatýyor: "Görmüþ olduðunuz en yoksul ve
bir deri bir kemik kalmýþ en zayýf kalmýþ
adamýn yüzünü hatýrlayýn. Ve atmaya
çalýþtýðýnýz iyilik adýmýnýn ona yararý olup
olmayacaðýný kendinize sorun."
ÝNSANCIL EKONOMÝ

Basit bir keþiþ olarak çok sade bir hayat
süren Dalay Lama az eþyalý, küçücük bir
odada kalýr. Koca Vatikan'da küçücük bir
odada kalan Papa Franciscus'u da bu örnek
davranýþýndan ötürü över. Bir konferansýnda
“Dindarlar bile yozlaþabilir. Erdemden yoksun dindar insanlar olasýlýðýnýn bir felaket
olacaðýný” söyler.

"Kapitalizmin þefkate ihtiyacý var" diyor
Dalay Lama. Bazen de "Ben Marksistim"
diye açýklamalarda bulunuyor. Önemli
olanýn her iki sistemdeki yararlý yanlarý
biraraya getirmek olduðunu, bunu da ancak
iyi, erdemli insanlarýn yapabileceklerini
söylüyor: "Ýster kapitalizm olsun, ister
sosyalizm, sorun illâki ekonomik sistem
deðil, o sistemi iþleten kiþilerin ahlâki ilkelerden yoksunluðudur. Her iki "izm" de
bencillik ve sömürü tutumlarý yüzünden
yozlaþabilir." Bir konuþmasýnda "Ýnsan
neden çok para ister ki?" diye soruyor ve
ekliyor: "Tek bir midemiz var?"

Empati, kendimizi baþkasýnýn yerine koymak, onun acýsýný içimizde hissetmek bize
yardým etme yolunu açabilir. Ancak bazý

Princeton Üniversitesi'nde konferans
verirken, bir öðrenci Dalay Lama'ya sorar:
"Mutluluk nedir?"
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Dalay Lama bir süre duraksadýktan sonra yüksek sesle
baðýrýr "Para" birkaç saniye
sonra: "Seks". Daha sonra:
"Gece klüpleri" Salon gülmekten kýrýlýr. Oysa onlara ayna
tutulmuþtur ve Dalay Lama
devam eder: "Dünyaya maddeci bir gözle baktýðýmýzda,
doyum ya da mutluluk kaynaðý
olarak bu tür duyusal uyaranlara bakarýz. Buna alýþveriþ,
yemek, içki, müzik, maç gibi
þeyleri de ekleyebiliriz. Ama
yalnýzca duyusal zevklere
odaklanýrsak hiç tatmin olamayýz. Çünkü bu tür zevkler kýsa
ömürlüdür. Maddi þeyler fiziksel bedene
rahatlýk saðlar, zihne deðil."
Onun desteklediði "Mutluluk Ýçin Eylem
Örgütü" insana insanlýðýn yolunu açýyor. Bu
örgüte katýlanlar þuna söz veriyorlar:
"Etrafýmdaki dünyada daha çok mutluluk,
daha az mutsuzluk yaratacaðým". Önemli
olaný keþfetme programýnda þu sorular
tartýþýlýyor: "Hayatta asýl önemli olan
nedir?" "Bizi asýl mutlu eden nedir?" ve
"Daha mutlu bir dünyayý nasýl yaratabiliriz?".
Hayata kiþisel bir anlam verme ve mutluluktan þefkate doðru bu ilerleme, sonuçta
insanlarý baþkalarýný mutlu etmenin yollarýný bulmaya yöneltiyor.
Daha mutlu bir geleceðe bizim kadar,
herkesin de hakký olduðuna deðinen Dalay
Lama, dinlerin de aslýnda bunu önerdiðini
belirtiyor: "Tanrý'ya inananlar için, Tanrýnýn
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gözünde 7 milyar insanýn hepsi eþittir; ayný
doða, ayný mutluluk hakký, ayný arzular...
Öyleyse insanlara özellikle de yoksul insanlara hizmet etmek, Tanrý'ya hizmet etmenin
en iyi yoludur. Elimizden geldiðince muhtaçlara yardým ve hizmet etmeliyiz;
cömertliðimizi geliþtirmeliyiz."
Ayrýca yoksul çocuklarý, sürekli yardýmseverliðin alýcý tarafý olarak görmek istemez. Onlara hayýrseverliði de öðretmek
gerektiðini belirtir.
Gerçek, zamanla birlikte deðiþir ve
geliþir. Modern çaðda eþitlik öne çýkan bir
deðer. Eðitimde eþitlik büyük ölçüde
saðlanmýþken, kadýnlarýn daha fazla sorumluluk ve liderlik üstlenmeleri insanlýðýn
þefkate yönelik geleceði için uygun olur.
Zira þefkatin özü olan duyarlýlýk, kadýnlarda
erkeklerden daha çok. Dalay Lama bunu
esprili bir þekilde bakýn nasýl dile getiriyor:
"Hemþirelerin, hastabakýcýlarýn çoðu kadýn.
Kasaplarýn ise çoðu erkek."
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DÜNYAYI ÞÝFALANDIRMAK
Çevre sorunlarýndan söz ederken
"Gezegendeki tüm varlýklarýn hayatta
kalmalarý ile ilgili bir mesele bu" diye vurgular ve "Herkesin -tüm Dünyadakiler ve
gelecek kuþaklarýn da- güvenliðini saðlamak bizim ahlâki sorumluluðumuzdur" der.
Gezegenimiz bizim evimizdir bir bakýma.
Öyleyse çevreyle ilgilenmek, evimizle
ilgilenmek demektir. Geleceðimizden kaçamayýz ve þu söz hepimizin kulaðýna küpe
olmalýdýr: "Ýnsanlýk için içtenlikle kaygýlanmak, çevreyi sevmek demektir."
Çevreyle ilgili sorunlar, iklimlerin
deðiþmesi, havanýn, suyun kirlenmesi,
buzullarýn erimesi hepimizin geleceði için
tehdit oluþturuyor.
Þiddet görüntüleri bizi hemen irkiltir. Oysa iklim deðiþikliði ve çevreye verdiðimiz
zarar bizi ayný þekilde kýþkýrtmaz; bunlar
daha sessiz ve sinsice gerçekleþir.
Öncelikle her ne olursa olsun kâr etme
saplantýsýndan kurtulmalýyýz. Çözüm, Dalay
Lama'nýn dediði gibi "Gezegeni de içerecek
þekilde, her düzeyde þefkattir."
Sorunlarýn çözümünde kavga yerine, oturup karþýlýklý konuþmayý, diyaloðu
yeðlemeliyiz. Dalay Lama çözümün þiddet
deðil diyalogda olduðuna ýsrar ederek þunlarý söyler: "Þiddet, her zaman çözdüðünden daha fazla sorun yaratýr. Sorunlarý çözmenin tek yolu zora baþvurmak deðil,
konuþmaktýr. O yüzden önümüzdeki yýllar
diyalog yüzyýlý olmalýdýr."
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Gelecekten hepimiz sorumluyuz ve bir
yerde gelecek de bize baðlý. Çabayý þimdiden bu yüzyýl içinde gösterebilirsek, daha
barýþçýl bir dünyaya ulaþabiliriz.
Eski kuþaðýn katý ve sabit fikirli olduðuna
deðinen Dalay Lama, umudunu gençlere
baðlar: "Tek umut yeni kuþaktýr. Eðitim,
çarpýk düþünce biçimlerinin üstesinden
gelebilir. Tek yol budur."
GÖNÜL EÐÝTÝMÝ
Günümüzde eðitimin iç huzuru ya da
ahlâki ilkeler getirmediði ortada. Dalay
Lama'ya göre tek çare, tek yol evrensel
iyiliði hedef alan bir gönül eðitimidir.
Bu sistemin içinde büyüyen insanlar, iç
deðerlere deðil, dýþ deðerlere, ilerlemeye,
para ve maddi deðerlere önem ve öncelik
vermeyi öðreniyorlar.
Dalay Lama "Mevcut modern eðitim
maddi deðerlere yöneliktir" diyor ve
ekliyor:
"Saðlýklý bir yaþam sürmek için iç deðerleri, insaný insan yapan erdemlerin
öðretildiði bir eðitime ihtiyacýmýz var."
Eskiler "Dünya iyilerin yüzüsuyu hürmetine ayakta duruyor" derler. Doðru bir saptama bu. En az yüzde bir iyiler düzenin
devamýný saðlýyor. Ýyi ki iyiler var.
Dünyanýn sigortasý onlar.
Bu durumda yapýlmasý gereken içimizdeki sevgi gücünü iyilik olarak eyleme
dönüþtürmektir. Ne zaman? Hemen
ÞÝMDÝ!..
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NOOSFER ve

Ekolojik Denge
M. Reþat Güner

Þu an yüz yüze olduðumuz problemlerin hiçbir tanesi tek yönlü indirgemeci çözümlerle savuþturulabilecek bir nitelikte deðildir. Noosferdeki
ekolojik kirliliði ortadan kaldýrmadýkça çevresel anlamda ekolojik bir
dengeye kavuþmak pek mümkün deðildir.

Ç

evre kirliliði ve ekolojik dengenin bozulmasý giderek artan
bir yüzdeyle gündemimizi iþgâl
ediyor. Bu konuyla ilgili olumsuz haberleri giderek daha sýk duyar
hale geldik. Þu anki önlemlerin bu
olumsuzluðu giderip gidermeyeceði
tartýþma konusu. Ve görünüþe bakýlýrsa

nüfus artýþý ve içinde bulunduðumuz
sosyo ekonomik koþullarda önümüzdeki manzara pek de iç açýcý deðil gibi.
Biyosfer yani canlý kürenin çok nazik
bir ekolojik dengeye sahip olduðunu
hepimiz biliyoruz. Ve bu denge bozulmaya baþladýðýnda sonuçlarý oldukça
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aðýr oluyor. Ayný þey bizim organizmamýz için de geçerli. Her canlý sistem
kendi içerisinde bir ekolojik dengeye
sahip. Bu elbette içinde yaþadýðý sistemle de baðlantýlý. Yani her canlý hem
kendi baþýna bir ekolojik sistem, hem
de içinde yaþadýðý ekolojik sistemin bir
parçasý.
Dünya aslýnda birbirinden ayrýlamayan ve birbiriyle yakýn etkileþim
içerisinde bulunan iç içe kürelerden
ibaret bir bütün. Örneðin dünyamýzý
saran hava küreye "atmosfer" canlýlarýn
oluþturduðu sisteme ya da canlý küreye
"biyosfer" adýný veriyoruz. Bu küreler
de hem kendi içinde bir bütün, hem de
hepsi birlikte büyük bir sistemi oluþturuyor.
Þimdi bu "sfer"lere ek olarak son
zamanlarda çeþitli düþünürlerin
ifadeleri içerisinde rastladýðýmýz ilginç
bir kavram var: "Noosfer", bu da "zihin
küre" anlamýna geliyor. Yani tüm
insanlýðýn oluþturduðu düþünce, fikir ve
kültür birikiminin oluþturduðu bir
bütün. Ve ayný zamanda þu an yaþamakta olan insanlarýn zihinlerinde
bulunan her þeyin oluþturduðu kolektif
bir alan.
Noosferi de canlý bir sistem olarak
kabul etmekte bir sakýnca görmüyorum. Ve tabii ki her canlý sistem gibi
noosferin de kendine göre bir ekolojik
dengesi var. Ve bana göre noosferdeki
çevresel kirlilik ve ekolojik dengesizlik
belki de biyosferdekine oranla çok
daha vahim durumda.
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Þimdi "noosfer" ya da zihin küre
kavramýný çeþitli yönleriyle biraz
inceleyelim. Öncelikle bireyden baþlayalým. Her birimiz birey olarak bir
zihne sahibiz. Yani bir iç yapýmýz var.
Bu iç yapýmýzýn oluþumu çok yönlü bir
birikim sonucu oluþuyor. Yani zihinsel
yapýmýz içinde yetiþtiðimiz kültürel
çevre ve sonrasýnda da kendi seçimlerimiz sonucunda þekilleniyor ve
geliþiyor. Tüm davranýþlarýmýz ve
eylemlerimiz zihnimizde yerleþmiþ
bulunan çeþitli programlarýn sonucu
olarak ortaya çýkýyor. Yani dýþ yapýmýzý
yönlendiren unsur içsel yapýmýz.
Hepimiz bir toplum içinde yaþýyoruz.
Yani içinde yaþadýðýmýz sosyal bir sistem var. Ve bu sosyal sistemin yani
toplumun da kendine göre bir iç yapýsý
var. Buna da kýsaca kültür ismini veriyoruz. Bu 4 temel unsur -bireyin içi ve
dýþý, toplumun içi ve dýþý- bizim içinde
yaþadýðýmýz gerçekliðin temellerini
oluþturuyor.
Günümüzde artan iletiþim
olanaklarýyla birlikte tüm kültürler birbirleriyle iletiþime geçebiliyor ve birbirlerinden kolayca haberdar olabiliyor.
Ýþte bu durum noosferde çok hýzlý, çok
dinamik, tahmin edilemez, sözcüðün en
geniþ anlamýyla " kaotik" deðiþimleri
beraberinde getiriyor.
Her birimiz noosfer ile çift yönlü etkileþim halindeyiz. Yani hem ona bir
þeyler katýyor hem de ondan etkileniyoruz. Noosfer kavramý ilk bakýþta
gözle görülmez ve soyut bir kavram
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gibi görünüyor. Ancak hiç de öyle
deðil. Çünkü hepimizin zihni onun bir
parçasý. Ve üstelik de noosferin somut
yansýmalarýný her an her yerde görmek
mümkün ve bunu takip etmek þimdi
çok daha kolay. Çünkü þu an hiçbir
devirde sahip olmadýðýmýz bazý iletiþim
olanaklarýna sahibiz. Uydudan yayýn
yapan TV ve radyo kanallarý bir yana
þimdi internetimiz var. Ve internet
noosferin tam bir modeli. Çünkü internette hem deðiþim var hem de birçok
þey þey yerli yerinde duruyor. Ýstediðiniz anda istediðiniz þeye tekrar tekrar
ulaþabilme þansýnýz.var. Ve þimdi noosferin ne durumda olduðunu görmek istiyorsanýz, televizyonunuzu açýn ya da
internete girin ve noosferin ekolojisinin
ne durumda olduðunu anýnda görün.
Noosferdeki etkileþimler elbette
somut olanlarla sýnýrlý deðil. Biz farkýn-
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da olalým ya da olmayalým bilinçdýþý
düzeyde onunla sürekli irtibattayýz.
Yalnýzca duyularýmýz kanalýyla deðil,
duyular dýþý yollardan da noosfere
baðlýyýz ve onunla sürekli etkileþim
halindeyiz.
Psikolojinin babalarýndan Carl
Gustav Jung bunu "kolektif bilinçdýþý"
olarak adlandýrmýþtý. Onun gözlemlerine göre kolektif bilinçdýþý insanlýðýn
tüm kültürel mirasýný ve insan zihnine
yön veren "arþetipleri" içinde
barýndýran bir alandý.
Dünya'da kendi ellerimizle yarattýðýmýz ekolojik dengesizlikleri hepimiz biliyoruz. Eðer þu an dünyada
insanlar yaþamasa doðanýn içerisinde
herhangi bir dengesizlik söz konusu
olmayacaðýný da. Ama Dünya Ana
olanca fedakârlýðýyla bizi baðrýna
basýyor ve ne
yaparsak
yapalým biraz
daha diþini
sýkýp bize
katlanýyor.
Bunun nereye
kadar gideceðini þu an
bilmiyoruz.
Ama dünya
da kendi
biyosferiyle
canlý bir sistem olduðuna
göre onun da
kendi kendini
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iyileþtirme potansiyeli var. Tabii bu
iyileþme, ne pahasýna olur onu þimdilik
bilmiyoruz. Bizim þimdiki sorumluluðumuz bence noosferde acil bir
ekolojik denge oluþturmak üzerinde
odaklanmalýdýr. Çünkü aslýnda "zeki"
(!) varlýklar olarak büyük ölçüde kontrolümüzde olan tek bölge orasý.
Bu iþe de herhalde kendi içimizdeki
ekolojik dengeleri kurarak baþlamakta
yarar var. Çünkü dünyanýn ekolojik
dengesizliði doðal düzenin dýþýna çýkýlmasý sonucunda ortaya çýkýyor. Ve ayný
doðal denge bizim içimizde de saklý.
Ancak kendi doðamýzdan uzaklaþtýkça
kendi bireysel sistemimiz içerisindeki
ekolojik dengeyi de bozuyoruz. Bu da
psikolojimizden tutun da bedenimize
varýncaya kadar sistemin pek çok noktalarda aksamasýna yani hastalýklara
yol açýyor.
Bu konu çok uzun bir biçimde irdelenebilir. Ancak ben bu yazýyý yalnýzca
bir giriþ olarak kabul ediyorum ve sözü
fazla uzatmadan sonuca baðlamak
istiyorum. Þu an yüz yüze olduðumuz
problemlerin hiçbir tanesi tek yönlü
indirgemeci çözümlerle savuþturulabilecek bir nitelikte deðildir. Eðer bir
deðiþim söz konusu olacaksa bunun içten dýþa doðru olmasý hem daha doðal
hem de daha etkili olacaktýr. Yalnýzca
sosyo-ekonomik çözümler, yalnýzca
çevresel önlemler kýsacasý yalnýzca
materyal operasyonlar tek baþýna hiçbir
sorunumuzu halledemez. Noosferdeki
ekolojik kirliliði ortadan kaldýrmadýkça

27
çevresel anlamda ekolojik bir dengeye
kavuþmak pek mümkün deðildir.
Düþüncelerimiz gerçek anlamda bir
güce ve enerjiye sahiptir. Herhangi bir
þekilde ifade edilmeyen düþünce ve
duygular bile noosferi etkilemektedir.
Burada metafizik bir þeyden söz etmiyorum. Þu an fizik düzeyde gördüðümüz her þey bir zamanlar birilerinin
zihinlerindeki hayallerden ibaretti.
Düþüncenin enerjisinin çok minik bir
güce sahip olduðunu düþünebilirsiniz.
Ancak sistemimiz kaotik çalýþtýðý için
çok minik etkiler zincirleme etkileþimlerle sistemin baþka bir yerinde büyük
bir olaya sebep olabilir. Ve fizikteki
rezonans kanunu daha üst düzey etkileþimler için de geçerlidir. Yani noosfer
içerisinde benzer enerjiler benzerlerini
çekmekte ve böylece çeþitli kümeleþmeler halinde enerji birikimleri olmaktadýr. Bu biriken enerjiler daha sonra
kendilerini fizik düzeyde ifade etmekte
ve hepimizi birden etkilemektedir.
Ýnsanlýk olarak öncelikli sorunumuz
noosferimizdeki ekolojik dengenin bir
þekilde düzenlenmesidir. Bunun reçetesi ise yüzyýllardýr varolan bilgelik dolu
öðretiler içerisinde defalarca anlatýlmýþ
durumda. Üstelik þimdi bütün bunlarýn
sentezini yapma þansýmýz da var. Yeter
ki isteyelim.
Yalnýz elimizi biraz çabuk tutsak iyi
olacak. Çünkü Dünya Ana'nýn kendi
kendini iyileþtirmesi ne pahasýna olur
bilmiyoruz…
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Gelin, Tanýþ Olalým
Söyleþi: Ayþegül Çelikkol

Bilirsiniz, bazen tam zamanýna denk gelir, tek bir söz bile deðiþtirir insanýn hayatýný.
Bazý hayatlardan çýkan öyküler doðru adreslerine vardýrýr yollarý. Bu söyleþi de öyle
bir þey. Çünkü yeryüzü gürültüsünün, dönüp duran zalim insanlýk hallerinin
yanýbaþýnda sevgiyi anlatan biri Kerim Urallý.
"Tertemiz hissiyatlara ihtiyacýmýz var" diyen biri. Tanýyalým kendisini:
Üsküdar Amerikan Lisesi'nden
mezun olduktan sonra ABD
Pennsylvania'daki Bucknell Üniversitesi'nde iþletme ve felsefe eðitimi aldý.
Kariyerine finans sektöründe baþlayan
Urallý, Morgan Stanley ve CreditSuisse
yatýrým bankalarýnda altý yýl banker
olarak çalýþtý. Bu þirketlerin New York,
Londra ve Ýstanbul ofislerinde þirket
birleþmeleri ve iktisaplar ile kurumsal
strateji bölümlerinde danýþman olarak
görev aldý. Daha sonra Borusan
Holding'de kurumsal strateji
bölümünde çalýþtý.
Kerim Urallý, þu anda Afrika'daki en
az geliþmiþ ülkelere insani yardým
amacý ile yola çýkmýþ SEN-DE-GEL
derneðinin Yönetim Kurulu Üyesi ve
ayný zamanda Türkiye Korunmaya
Muhtaç Çocuklar Vakfý'nda (Koruncuk
- Bolluca Çocuk köyü) çalýþýyor.
Ayrýca 2012'den beri Sufizm ve
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Varlýksal Felsefe aðýrlýklý soyut
düþünce atölyeleri düzenliyor, çeþitli
seminerlerde ve konferanslarda felsefi
aðýrlýklý konuþmalar yapýyor.
Kendisini hem finans dünyasýndanhem de Düþünce Bilim Sanat Kulüpleri
Derneðinin (DBS) Boðaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneði'nde düzenlediði
"Bilgi Pazarý" etkinliðinde konuþmacý
olarak tanýdýðým Kerim Urallý, Sevgi
Dünyasý dergimiz için söyleþi ricamý
kýrmadý. Kendisiyle sosyal sorumluluk
hizmetleri, yaþam, yaþamak ve felsefe
konularý üzerinde sohbet ettik. ..
Ayþegül Çelikkol - Merhaba Kerim
Bey, çok zengin olduðunu bildiðimiz iç
dünyanýza, maneviyatýnýza ve yaþam
felsefenize ýþýk tutan sosyal sorumluluk
projelerinizle ilgili çalýþmalarý ve muhtaçlara el uzattýðýnýz alanlarý bizimle
paylaþýr mýsýnýz lütfen?
Kerim Urallý - Kurucu üyesi bulunduðum "Sen de Gel Derneðimiz,
ulusal ve uluslararasý alanda sýnýr tanýmaksýzýn, sosyal ve ekonomik alanda
nitelikli ve sürdürülebilir geliþimi
saðlamak amacýyla yoksullukla
mücadele ederek, istihdam yaratarak,
kadýnlarýn ve gençlerin geliþimine
yönelik projeler üreterek, ulusal ve
uluslararasý alanda sivil ve diðer benzer
hedefleri bulunan kuruluþlarla iþbirliði
yaparak, Birleþmiþ Milletler Bin Yýl
Hedeflerine sadýk kalarak ve özellikle
"en az geliþmiþ ülkelerin" sorunlarýný
gözeterek yapýlandýracaðý projeleri
hayata geçirmek amacýyla kurulmuþtur.
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Yine kurucu üyesi olduðum
"Koruncuk Vakfý" ise korunmaya muhtaç çocuklarý okul öncesi yaþtan baþlayarak; saðlýklý geliþmelerini saðlayarak,
eðitim imkâný sunarak, kiþisel yeteneklerini geliþtirerek, geleceðe hazýrlayýp
topluma kazandýran bir oluþumdur.
Ayþegül Çelikkol - Her insanýn
yeryüzünde bir varoluþ amacý vardýr.
Bu amacýn bir bölümünü kendisini
geliþtirmek, daha iyi bir insan olmak,
günahlarýndan arýnmak oluþturur.
Bununla birlikte hayýr düzenini kavramasý, ilahi iradenin sorumluluðunu
paylaþmasý ve yükünü hafifletmesi de
yine kendisinin ve bütünün hayrý
içindir. Sosyal sorumluluk projeleri bu
baðlamda, insanýn varoluþ amacýna
yöneliktir deðil mi?
Kerim Urallý - Sosyal sorumluluk
her "medeni" insanýn arayýp bulamadýðý
ilaçtýr. Hem de bedava…
Sosyal sorumluluk projelerinin esasý
insana karþýlýksýz sevgi vermektir, bunu
veren insan kendi kalbine âþýk olur ve
ruhsal þifa süreci baþlar. Nasreddin
Hoca'nýn dediði gibi "ya tutarsa?" Ve
her seferinde tutmuþtur. Çünkü sevgi
evrenin esas enerjisidir.
Dünya o yoldadýr. Kýzýlderililerin
dediði gibi tüm nehirler kuruduðunda,
tüm yemekler bittiðinde insanlýk
paranýn yenmediðini mutlaka görecektir. Ve çok geçmiþ olacaktýr. Tabi bu,
zamanýn yaklaþtýðýný gösteriyor. Zaman
samimiyet zamanýdýr..
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Ayþegül Çelikkol - Sizi finans
dünyasýndan yani materyalist diyebileceðimiz bir dünyadan manevi ve insana
hizmete yönelik bir dünyaya iten hangi
sebeplerdi?
Kerim Urallý - Sevginin kendisi…
Kapitalist dünya sevgiye hiç önem vermiyor. Hattâ önem vermek bir yana,
bilakis sevgi duyanlara "Acýyor". Ama
bu çok yanlýþ. Çünkü evreni, sevgi
döndürüyor. Her þey aslýnda doðal ve
varlýksal olarak sevgi üzerine kurulu.
Ýnsaný en çok, paylaþýlan sevgi, mutlu
ediyor. Ben bunu gördüm, ýþýðý gördüm
ve yönümü deðiþtirdim. Ýlk baþlarda
zordu ama artýk çok kolay, çok þükür.
Siz de bilirsiniz rekabetçi bir stres
yarýþýnýn içindeyiz. Ne kadar gergin
görünürsek çevremizdekiler bizim o
kadar önemli biri olduðumuzu
düþünüyor sanýyoruz. Ama öyle deðil..
"Ýnsan dünyaya kendini bilmek için
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gelir" anlayýþýný benimseyen kiþinin
para biriktirmekten, geleceðini güvence
altýna almaktan baþka kaygýlarý da
olmasý gerektiðine inanýyorum.
Ben de bunun için buradayým ve
hayatýmda her þeyi deðiþtirdim.
Zihnimi temizledim, pür-i pak yapmaya uðraþýyorum. Ýþim de, eþim de,
yuvam da, yönüm de sevgi artýk.
Ýþ hayatýnýn ortasýnda bizzat dururken
gördüm ki, insanlar korkularý ile
hareket ediyor. Tek kurþun bir dünya
var. Ve burada herkes kendine verileni
koruma peþinde. Çoktan karar verdim
ki sevgiyle hüküm vermekten baþka
yolum yok.
Ayþegül Çelikkol - Sizi verdiðiniz
hayli ilginç baþlýklardaki seminerlerden
ve sohbet toplantýlarýndan tanýyoruz.
Bunlarýn arasýnda bence en ilginç
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olaný: "Sessizlik ve Özgürlük" konusu.
Günümüz dünyasýnda bu iki olgu ayný
yerde çeliþmiyor mu? Yani özgürlük
aslýnda kalýplarýn dýþýna çýkmak, istediði gibi davranmak veya yerleþik
düzene karþý gelmek gibi algýlanýrken,
sessizlik tümüyle insanýn içine dönmesi
ve sakinliði çaðrýþtýrmakta. Bu iki
kavramý birbirine nasýl baðlýyorsunuz?
Kerim Urallý - Eðer "Öz" kelimesini
incelersek Türkçemizde bazý çok
önemli diðer kelimelerin annesi
olduðunu göreceðiz. Mesela özgür,
özel, özgün, özgüven, özveri vb. Eðer
bir insan içindeki öz ile tanýþ olup onun
sözünü dinlerse zaten "sessiz" olur.
Ayþegül Çelikkol - Sakin kalabilmenin emin olmakla ve güvenle direkt
orantýlý olduðunu düþünüyorum.
Kerim Urallý - Evet. Sessizlik aðýzdan kelime çýkmamasý deðildir, kalpte
þikâyet kalmamasýdýr. Çünkü orasý artýk
özün özü olmuþ, yani sevgi enerjisi ile
dolup taþmýþtýr.
Ne kadar güvenirsek o kadar geniþleriz aslýnda. Baþkalarýna güvenmekse
kendimize güvenle baþlýyor. Bugün
ise sakin olmak "cool" olmakla
karýþtýrýlýyor. Oysa bu tabirde hayata
bir uzaklýk ve bencillik var. Gerçek
mânâda sakinlik ancak baþkalarýna
yardým ederek kiþinin kendi hayatýna
deðer katmasýyla yakalanabilinir. Özetle bazen çýldýrtacak kadar stres oluþturan günlük yaþamda sakin kalma
telkinlerimden biri de diðerkâmlýðý huy
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edinmek. Bana göre insanlar uzun bir
süredir mutsuz olduklarýný itiraf etme
süreci yaþýyor. Maddiyatla gelinen
güzel yerler var ama coþkumuz eksik.
Bu durumu Pandora'nýn kutusuna benzetiyorum. Artýk herkesin elinde güç ve
imkân olduðunu düþünüyorum. Ýlk defa
gerçek mânâda inançlý olma imkânýmýz
var. Ben de size sormak isterim sizce
de böyle bir imkânýmýz var mý?
Ayþegül Çelikkol - Elbette. Bir gün,
gülyüzlülük mertebesinin güzelliðini,
inancýmýzla yaþama þansýmýz var.
Kerim Urallý - Çok güzel. Eskiden
mecburen mazlumduk. Bu kadar bilgi
eþliðinde artýk deðil.
Ayþegül Çelikkol - Aldýðýnýz temel
felsefe eðitimini tasavvuf ile nerede ve
nasýl baðdaþtýrýyorsunuz?
Kerim Urallý - Felsefe'nin dört ana
boyutu vardýr. Biri saðlýklý beden,
bunun ötesi saðlýklý zihin, sonra saðlýklý kalp ve sonunda muhteþem varlýk
deneyimi.
Halklarýn anladýðý mânâda "felsefe"
saðlýklý zihinle ilgilenir. Benim için ise
4'ünü de kapsar. Meselâ ilk olarak, bize
emanet bedenlerimize iyi bakmakla
baþlamaktýr. Filozof hayatý ciddiye alýr,
ahengi her yerde yaratýr.
Ayþegül Çelikkol - Söylemlerinizde
daima "Dert, Kendilik, Tamlýk" tanýmlarýný yapýyorsunuz. Bunlarý günlük
yaþamlarýmýzla nasýl iliþkilendirebili-
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riz? Diðer bir deyiþle bunlar, günlük
yaþamlarýmýzda nasýl bir yer buluyorlar
kendilerine?

Ayþegül Çelikkol - Sizi benzer yaþtaki benzer iþi yapan, benzer konumdaki
kiþilerden farklý kýlan nedir?

Kerim Urallý - Dert demek, felsefi
sorularý sormaktan çekinmemek
demektir. Yani ilk önce soruyu soralým
ki, cevabý gelsin. Aynen Niyazi Mýsri
Hazretlerinin "Derde derman arardým,
derdim bana derman imiþ" sözünde
ifade ettiði gibi...

Kerim Urallý - Mesele sadece hayat
meselem… Bir iþ olarak
görmemem..Geniþ baktýðýmda
gördüðüm bu.

Kendilik ise her yolu insanýn kendisinin yürümesidir. Ayný Neyzen
Tevfik'in: "Ondan bundan duyduðunu
tekrarlama, aþkýn leylâsýný kendin
gördünse söyle…" dediði gibi..
Tamlýk ise þu demektir. Her soru
cevabýný bulana kadar kenara konulamaz. Yol varsa tam yürünmelidir.
Samimiyet bunu gerektirir.
Kerim Urallý Felsefe Sohbetleri, Nisan 2014

Ayþegül Çelikkol - Bakýþlarýný içlerine çevirenlere ve arýnmak için
kendiyle cenge girenlere ne mutlu..
Söyleþi için çok teþekkür ederim.
Kerim Urallý - Size ve "Sevgi
Dünyasý" okurlarýna þükranlarýmý
sunarým.
Fark edilmeyeni fark etmek,
görülmeyeni görmek üzerine baþlayan
ve iyi dostluklara dönüþen sohbetlerin
yeryüzünün týlsýmý olmasý dileklerimle.
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Bir Vazife Adamý, Bir Spiritüalist

Macit Aray
Erol Yurderi

Bedri Ruhselman'ýn medyumluðunu yapmýþ
Ýzmirli edebiyatçý Macit Aray, bir vazife insanýdýr.
Türkiye'deki ruhçuluk hareketi içerisinde
çok önemli bir yeri olan Aray, hem Ýzmir'de
geliþen ruhçuluðun temel taþý olmuþ hem de
Bedri Ruhselman'ýn Ýzmire yönelmesinde
büyük rol oynamýþtýr.

aman zaman yeryüzüne insanlýða ýþýk tutacak, onlarýn
geliþmelerini hýzlandýracak,
sorumluluklarýnýn bilincinde,
hizmet aþký ile yanan görevli insanlar
gelmiþtir. Bu tür görev bilinciyle gelen
insanlar, bütün zamanlarýný, yaþamlarýný bu yönde yaptýðý çalýþmalara
adamýþlardýr. Karþýlýðýnda hiçbir þey
beklemeden yaptýklarý görev, onlarý
daha da yükseklere taþýmýþtýr.
Geçtikleri yollarda býraktýklarý izler her
zaman takipçilerini bulmuþtur…
Bedri Ruhselman'ýn medyumluðunu
yapmýþ Ýzmirli edebiyatçý Macit Aray,

Z

iþte böyle bir vazife insanýdýr.
Türkiye'deki ruhçuluk hareketi
içerisinde çok önemli bir yeri olan
Aray, hem Ýzmir'de geliþen ruhçuluðun
temel taþý olmuþ hem de Bedri
Ruhselman'ýn Ýzmire yönelmesinde
büyük rol oynamýþtýr.
Macit Aray, spiritüalizma ile ilgili
çalýþma ve araþtýrma yapanlarýn yakýndan tanýdýklarý bir isimdir. Yetenekli bir
medyum olarak kabul edilen Aray,
Türkiye'deki spiritüalist harekete
önemli katkýlarda bulunmuþtur. Fakat
Macit Aray'ýn önemi onun sadece
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baþarýlý bir medyum olmayýp, ayný
zamanda bir öðretmen, edebiyatçý ve
düþünce adamý olmasýndan da kaynaklanýr. Aray, spiritüalizmle ilgilenmeden önce hep bir arayýþ içinde
olmuþ, aileden gelen dogmatik inançlar
içinde büyümüþ, belirli bir yaþa
geldiðinde; bilgisi, görgüsü ve mantýðý
ilerledikçe öðrendiði manevi konular
ona efsane gibi gelmeye baþlamýþtýr.
Allah'a ve öbür dünyaya karþý inancý
bir hayli sarsýlmýþtýr.
Kaleme aldýðý bir yazýsýnda yaþadýðý
bu durumu þöyle anlatýyor:
"Ne olurdu gençlere bu zor durumlarýnda el uzatabilecek serbest
düþünceli, bilgili din adamlarý ve bilim
adamlarý bulunabilseydi. Yazýklar olsun
ki, çaðýmýzda en çok eksiði duyulan
þey bu. Yüzyýlýn gerçeklerinden habersiz, statik bir inanca sahip din adamlarýnýn mitolojik efsanelerini andýran konuþmalarý, bilim adamlarýnýn ise sadece
maddeyi kabul eden düþünceleri, gençlerin içindeki boþluðu doldurmuyor."
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O yýllarda adýný daha önceden duyduðu Dr. Bedri Ruhselman ile tanýþýyor. 4 yýl birlikte çalýþýyorlar. Birçok
celseye katýlmasýna raðmen
düþüncelerinde pek fazla deðiþiklik
olmuyor. Dr. Bedri Ruhselman'ýn
Ýzmirden ayrýlmasýyla Macit Aray
medyumluðu denemeye karar veriyor
fakat baþarýsýz oluyor. Aradan aylar
geçiyor ve bir gün öte âlemden varlýklarla ilk temasýný kuruyor. Yazýcý
medyum olarak aldýðý tebliði
olaðanüstü bir akýcýlýk ve rahatlýkla
yazdýðýný, mesajýn birçok büyük
düþünceleri kapsadýðýný, anlatým þekli
(üslûp) ve düþünce bakýmýndan kendi
bilgisini aþtýðýný farkediyor.
Kendini "Mustafa Molla" adýyla tanýtan ve sonraki yýllarda ve günümüzde
birçok kitapta mesajlarý yer alan bu
varlýkla ilk irtibatýný bu þekilde kurmuþ
oluyor. Daha sonra bu tebliðleri Dr.
Bedri Ruhselman'a da gönderiyor.
Belirtildiðine göre Dr. Bedri
Ruhselman sýrf bu celseler için birkaç
kez Ýzmire gidip geliyor.

Macit Aray'ýn 1960'larda kullandýðý
bu ifadeler, serzeniþi, ne yazýk ki
aradan bunca yýl geçmesine raðmen
hâlâ geçerliliðini koruyor. Günümüzde
gerek görsel, gerekse yazýlý basýnda
bunun daha þiddetli örneklerini de
görebiliyoruz.

Dr. Bedri Ruhselman yayýnladýðý
"Allah" ve "Mukadderat ve Ýcabat" adlý
eserlerinde Macit Aray'ýn medyumluðuyla alýnan "Mustafa Molla" ve
"Mevlâna Celâlettin" adlý varlýklarýn
bilgilerini kullanmýþtýr.

Macit Aray, 1944 senesine kadar bu
sýkýntýlý dönemi yaþadýðýný belirtiyor.
Sonuçta öyle bir duruma geliyor ki, dar
görüþlü din adamlarýndan hattâ dinlerden bile soðuyor.

Bedri bey, 1953 senesinde yayýnladýðý "Mukadderat ve Ýcabat" adlý
kýymetli eserin önsözünde bilgilerinden
yararlandýðý ruhsal dostlarýndan
Mustafa Molla'yý bakýn nasýl tanýtmýþ:

SEVGÝ DÜNYASI
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"Mustafa Molla, binlerce sayfalýk
bildirilerine devam etmekte olan çok
kýymetli ve çok güvendiðimiz büyük
bir ruh dostumuzdur. Bu saygýdeðer
kiþi diðerleri gibi insanlýk aþamasýný
çok zaman önce aþmýþ bir varlýktýr.
Bundan dolayý onun ismi de diðerlerininki gibi, sýrf bizi bilgilendirmek
amacý ile kullanýlan takma bir isimdir.
Bu kýymetli ruha aracýlýk yapan kiþi
sevgili dostumuz Macit Aray'dýr. Macit
Aray öðretmendir ve Ýzmirde bulunmaktadýr. Kendisi hayatýnýn önemli bir
kýsmýný medyumluðunun gereklerine
baðlamýþ takdir ettiðimiz bir
arkadaþtýr."

Ýnsan vardýr, çiçeði, kuþu, taþý
sever. Ýnsan vardýr, madenlere
tutkundur, maddenin çokluðunu,
parýltýsýný özler; bütün koþularý bu
yöndedir. Ýnsan vardýr, kendini
sever, herkesten yukarý olmanýn
peþindedir; belki de bu aþamaya
ulaþmanýn kolaylýðýný bulmak için,
bütün varlýðýný ortaya koyar. Ýnsan
vardýr, ün peþindedir; kulaklarý
alkýþlara özlem duyar. Ýnsan vardýr,
gösteriþin susuzluðu ile yanar. Ama
bütün bunlar sevmek deðildir,
sevmeðe doðru götüren, basamak
basamak birer emekleme ilerleyiþidir.

Yazýmýzý deðerli vazife adamý Macit
Aray'ýn 1980 yýllarýnda "Mustafa
Molla" ve Mevlâna'dan aldýðý tebliðlerden birer örnek vererek bitirelim.
Bakalým bu güzel ruhsal dostlar bize
"SEVGÝ"yi nasýl anlatmýþlar.

Büyük sevgiler benliði yakýp,
insaný sadece özlem ve umutla karþý
karþýya býrakýr. Yücelmiþ insanýn
baþka hiçbir varlýðý yoktur. Ama
bütün varlýklarýn üstünde parýldayan bir güneþtir o. O, elsiz
kaldýðýnýz zaman, tutacaðýnýz
daldýr. O, ayaksýz kaldýðýnýz zaman,
koþacaðýnýz yoldur. O, kanatsýz
kaldýðýnýz zaman, uçacaðýnýz uzaydýr. Neden büyümenizi engelliyorsunuz? Neden yollarýnýzý geçilmez
setlerle kapatýyorsunuz? Býrakýn,
ruhunuzun akýcýlýðý kendi özgürlüðünün sonsuzluðunu solusun.

Rehber varlýk: Mustafa Molla
Medyum: Macit Aray
Tarih: 25.Nisan.1980
Güzel, varlýðýn ilâhi gizemini
oluþturan temel olduðu içindir ki,
sevgi, hayatýn tek baðlanýþ unsuru
olarak, sizinle beraber hayatýnýzýn
sonsuzluðuna kadar uzanan tek
ilâhi hediyedir. Her þey öðrenilir,
sevgi sadece duyulur ve yaþanýr.
Onun içindir ki, sevmekten yoksun
insanlara, güzelden de söz edemezsiniz. Sevgisiz yaþanmaz, çünkü
hayatýn kendisi sevgidir. Ama sevgi
tutkusunun da aþamalarý vardýr.

Evet, zaman gelecektir ki, algýlamanýn aþamasý bitecek, bilincin
dünyasý büsbütün geniþleyecek ve
siz ýþýk gibi, sadece bir titreyiþ
olarak, boyutlara yayýlacaksýnýz.
Ýnsan o kadar büyük bir varlýktýr ki,
biraz kendini bulmak fýrsatýna
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eriþirse anlar ki, sonsuzluk bile
bunaltýcý bir sýnýr gibi dikilir
karþýsýna. Tanrý, hepinizi sonsuzluðun sahibi kýldýðý içindir ki, her
an mutlu olmalýsýnýz ve bundan
dolayý da hiçbir an þikâyet ve sitem
etmemelisiniz. Siz sonsuzluksunuz,
yani güzelsiniz. Siz bilincin
titreþimlerini taþýyan, bilinçsiz
güneþ ýþýklarýnýn çok üstünde birer
evren güneþisiniz. Tanrý hepinizi
sonsuz mutluluða eriþtirsin…
Rehber varlýk: Mevlânâ
Medyom: Macit Aray
Tarih: 20.Ekim.1980
SEVGÝ
Ýnsan, Tanrý sevgisinin çiçeði,
insan, insan sevgisinin en büyük
rehberidir. Biz Þems'in yol göstericiliðiyle hazýrlandýk. Siz birbirinizi
aydýnlatarak yükselirsiniz. Onun
için sevgi, Tanrý mesleðidir.
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bize rehber oluruz. Onun içindir ki,
"insanlarý seviniz!." denmiþtir.
Onun içindir ki, herkes birbirine iyi
yönden ekran olmak için
yaratýlmýþtýr. Erdemler, bilgiler,
saygýlar, sevginin ürünüdür. Ýlâhî
aþk dedikleri bu yoldan geçer ve
büyük ruhanî aþklara ulaþmýþlarýn
kaderi böyle belirlenmiþtir.
Tanrý size bir hayat sevgisi vermiþtir. Bu ilâhî bir kýlavuzluktur .
Hayat size bir ilâhî sevgi getirmiþtir. Bu, bilincin yol göstermesiyle ortaya çýkan bir sonuçtur. Size
sevgiyi, göz, kulak, düþünce ve dil
yoluyla ifade etme zorunluluðunu
sevdiðiniz insan meydana çýkarýr.
Anlaþýlmayaný duyurur. Böylece
ulaþýlmasý güç olan büyük rehberlikler sevgi kanalýyla ruhunuza yollar açarlar.

Onun için yaratýcýlar ancak sevebilir. Güçsüzlük, sevgiden yoksunluk demektir. Eðer biz Þems'le
karþýlýklý birbirimizden bir þeyler
almýþ, bir þeyler beklemiþsek veya
baþkalarýnýn varlýðýnda, onlarýn
ruhsal ekranlarýnda sonsuzluðu
görmüþsek, Tanrý insana kapanmaz
bir ýþýk yolu açmýþ demektir.

En büyük kuvvet sevgidir. Hayatýn
temeli sevginin eliyle atýlmýþtýr.
Hayatýn kendisi sevgidir. Böylece
insan insaný büyük bir kuvvetle,
içinden yakalayarak sürüklemek
için, güzelliðe, düþüncenin, duygunun, cesaretin ýþýðýný vermeye
çalýþýr. Sevgiyi sadece cins kelimesi
üzerinde arayýp düþünmek isteyenler aldanmýþlardýr. Ýnsan plâný
böylece gerçekleþiyor.

Biz sevgiyi insan yoluyla
öðrendik. Bizi Tanrýya sadece
peygamberler, nebîler, evliyalar
götürmez. Bizi biz aydýnlatýrýz, biz

Bütün insanlýða ilân ediniz ki, en
büyük kurtarýcý "Sevgi", en yüce
insan, seven insandýr. Sevgisiz, kâinat bile bir an varlýðýný koruyamaz.
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Stajyer (The Intern)
Nelda Ýnan

Y

önetmenliðini Nancy
Meyers'ýn yaptýðý, baþrollerini
Anne Hathaway ve Robert De
Niro'nun paylaþtýðý filmin konusu,
internet üzerinden satýþlar gerçekleþtiren bir giysi sitesinin kurucusu ve
sahibesi olan Jules Ostin'in, þirketinin
tarihinde ilk kez yaþlýlara yönelik bir
stajyer programý baþlatmasýyla ilgimizi
çekmeyi baþarýyor. Bu deneysel programa ilk baþlayan kiþi ise geçmiþte uzun
yýllar þirket yöneticiliði yapmýþ olan 70

yaþýndaki Ben Whittaker oluyor.
Þirketin genç kadrosunun yaþ ortalamasýný bir hayli yükselten Whittaker ile
yanýnda çalýþtýðý Ostin arasýnda zamanla iþ iliþkisi saðlam bir dostluða
dönüþüyor.
Jules Ostin, hýzla yükselen, baþarýlý,
hareketli, çaðýn temposuna ayak uyduran ama bir sonraki çaða da koþar adým
ilerleyen bir iþ kadýný. Ýþini kendisi kurmuþ ve kýsa zamanda 220 çalýþanýyla

38
ses getiren ve çok beðenilen bir internet satýþ þirketinin sahibi olmuþ. Kocaman bir depoyu iþ yeri olarak kullanýyor. Ofiste bazen bisikletle gezerek iþ
yapýyor böylece, boþ zamaný olmadýðý
için kullanamadýðý bisikletiyle
zamanýný deðerlendirdiðine inanýyor.
Ofis son model cep telefonlarýn, laptoplarýn, her türlü modern cihazlarýn
bulunduðu formal kalýplarýn eskiye ait
sayýldýðý, herkesin istediði gibi giyindiði, aralarýndan bazýlarýnýn zaman
zaman ofise getirdiði minik köpeðiyle
aynen evindeki rahatlýkta çalýþtýðý bir
ortam. Çoðunluðu yaþ ortalamasý 25
olan çok iyi okullarý bitirmiþ, hayli
hýrslý gençler, sýrasýnda gece 2 veya
3'e kadar çalýþmakta. Yaptýklarý iþ hýzlý
olduðu sürece sorun yok, çünkü zamaný
hýzlý kullandýklarýna inanmaktalar.
Aynen bir Ferrari'nin en ufak bir çukurun olmadýðý mükemmel tasarýmlanmýþ
bir otobanda kullanýlmasý gibi... Ama iþ
ayný Ferrari'de birlikte yolculuk yapýlan
sevgililerle yaþadýklarý sorunlara gelince, kýsacasý insan iliþkilerine gelince,
danýþmanlýk almaya ihtiyaçlarý oluyor.
Bunlarýn bir kýsmý danýþmanlýðý artýk
Google'ý tarayarak, benzer deneyimleri
yaþamýþ olanlarýn yazdýklarýndan öðrenip uygulasa da, bu yeterli olmuyor.
Tecrübenin yazýlarak aktarýlaný mý,
yoksa birebir yüz yüze görüþülerek
aktarýlaný mý daha makbuldur, ya da
rehberliðin yüz yüze olaný mý?
Film eski ile yeniyi, hýz ile "duraðanlýk gibi gözüken eskinin tecrübesini"
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güzel biçimde kýyaslayarak harmanlamýþ ve çoðu yerde barýþtýrmýþ, eskiler
için ümid vaad etmiþ, yeniler için de
kalplerini rahatlatacak bir çözüm yolu
olmuþ. Ne eskiler yenileri ne de yeniler
eskileri ötekileþtirmiyor filmde. Ýþe
yaþlý stajyer olarak alýnan Ben'in
ceketinde hep taþýdýðý mendili, eski
marka çantasý, sabahlarý eski model
çalar saatini kurmasý (hem de gecikmekten korktuðu için iki tanesini birden), hanýmlarýn önünde ve patronunun
karþýsýnda elbisesinin önünü hep iliklemesi, patron ofisten çýkmadan
masasýný terk etmemesi, engin tecrübesiyle oradaki düzeni sessizce saðlamasý, sonucu bildiðinden sabýrla beklemesi, geçmiþin süzgecinden geleceðin harika tanelerini çýkararak
herkese rehberlik yapmasý, tecrübenin
asla eskimediðinin de kanýtý oluyor.
Filmin ana konusu çalýþan baþarýlý bir
iþ kadýnýyla erkeðinin (kocasýnýn)
arasýndaki dengeyi iþlemek olmuþ.
Film aynen öngörülen gibi baþlayýp
devam ediyor ve sürpriz gibi görünse
de sürpriz olmayan bir sonuçla
nihayetleniyor.
Þirketin sahibi olan Jules evli, kocasý
ise evde oturuyor ve kýzlarýna bakýyor.
Diðer bir deyiþle Amerika'da geliþen
bir uygulama olan "Evde Oturan
Babalar" kervanýna katýlmýþ olan bir
erkek. Jules'ýn kýzýyla iliþkisi kocasýnýn
sayesinde sorunsuz ve yumuþak bir
þekilde devam ediyor. Çünkü kocasý
evde aynen bir bakýcý gibi çalýþýyor.
Kýzlarýnýn her þeyiyle ilgileniyor. Jules
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ise geceyarýsýna kadar inanýlmaz bir
tempoyla çalýþýyor.
Film esasen geleceðin toplumunda bu
tarz iliþkilere daha çok rastlayacaðýmýzýn da altýný çizmekte. Yani
geçmiþte kadýný kollarý arasýna alan,
himaye eden, çok seven, güçlü ve
romantik erkeðin yerine, göreceli
olarak daha edilgen ama yaren bir
erkeði betimlemekte. Filmde erkeðin
de kendini eskisi gibi hissetme ihtiyacý
vurgulanarak (ve belki de çalýþan anne,
evde oturan baba kavramýnýn altýný da
daha kalýn çizmek adýna), eþinin Jules'ý
bir baþka hanýmla aldattýðýný ama kýsa
bir süre sonra normal hayatýný özleyerek (çünkü doðru olanýn ve kendisini
daha mutlu hissetmesine neden olan
hayatýn bu olduðuna kani olduðu için)
geri döndüðüne tanýk oluyoruz. Yine
ayný temayla Jules'ýn salt kocasý ve
çocuðuyla daha fazla vakit geçirmek ve
klasik bir aile olmak amacýyla bir CEO
ile çalýþmaya karar verdiðini ama sonra
bundan vazgeçtiðine de tanýk oluyoruz.
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Þüphesiz her birinin kendine has
özellikleri olmasýna raðmen, alt
yapýsýnda benzer iþleri yapmalarýna
olanak saðlayan teknolojileri kullanan
telefonlar gibi, kadýnlarýn seçtikleri
erkeklerin de bundan böyle belli bir
standardta birbirlerine benzeyeceklerini
öngörebiliyoruz bu filmde. Sonunda
hepsi çaða uygunlar. Diðer bir deyiþle
insan teknolojiyi deðil, teknoloji insaný
þekillendirmekte ve eski kalýplar yerlerini, eþlerin birbirlerinden böyle de
memnun olduklarý farklý bir düzene
terk etmekteler. Aile yapýsý da artýk
deðiþime uðruyor bu þekilde. Çünkü
kadýnlar da iþ dünyasýnda ben varým ve
çok baþarýlýyým diyorlar. Film, evde
oturan ve çocuk bakan erkeklere de
artýk tembel, sorumsuz, zayýf, aciz
bakýlmamasý gerektiði düþüncesini de
bilinçaltýmýza yerleþtiriyor.
Zaten filmin dýþýna çýkýp da gerçek
dünyaya baktýðýmýzda da son yýllarda
anatalýðýn sosyoekonomik yönünün
hýzla deðiþmekte olduðunu görüyoruz.
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Özellikle ABD'de evde oturan
babalarýn sayýsý 1970'li yýllardan beri
iki katýna çýkmýþ durumda. Ve daha da
artacaðý öngörülmekte. Çünkü giderek
daha fazla sayýda anne ekmeðini
kazanmak için çalýþmakta. Hele ki
kadýn erkekten daha fazla kazanýyorsa,
çocuk bakýmýný da evde baba
üstlenebilmekte. Bu baðlamda Brigham
Young üniversitesi ve Utah Devlet
Üniversitesi çalýþmalarý, baba ve çocuk
arasýndaki iliþkinin güçlenmesiyle birlikte daha mutlu bir aile yapýsýnýn
ortaya çýktýðýný gösteriyor.
Yapýlan bilimsel araþtýrmalarýn,
toplumun çoðu kesiminin evde oturan
babalar için "Bir terslik var ki, 'Bay
Anne' evde çocuk bakýyor", "Bir þeyler
yolunda gitmiyor demek ki" gözüyle
bakmalarýna raðmen, geleceðin
dünyasýnda esas deðiþecek olanýn
erkeðin yeri olduðunu da ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu tarz babalarýn sayýlarý
arttýkça, popüler kitaplarýn ve yayýnlarýn da çoðaldýðýný söylüyorlar.
Örneðin "Evde oturan Bir Babanýn Ýtiraflarý" (Eddie), "Yeni Bir AÝle
Yaratma Rehberi"(Gill), "Karýnýz Eve
Gelene Kadar Bebeði Hayatta Tutma
Rehberi" (Roarh) gibi kitaplar ve bazý
dergiler oldukça çok satanlar listesine
girmiþ durumda. Bunlarýn dýþýnda bu
konuyu iþleyen ve toplumda belli bir
algý yaratan özel internet siteleri ve
dergiler de var.
Kadýn her zaman güçlüydü ve idare
edilmek için daha güçlü olana ihtiyaç
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duyardý. Þimdi etken, edilgen, idare
edilmek veya etmek deðil, bunlarýn
hepsinin yerlerini sadece yarenliðe
býraktýðýný gözlemliyoruz filmde. Diðer
bir deyiþle, evdeki rolleri severek benimseyen yarenler topluluðu.. Kýz
çocuklarý da bundan nasiplerini aldýklarýnda, belki annelerine, erkek çocuklarý ise babalarýna öyküneceklerdir kim
bilir?
Stajyer filminin Amerikan toplumunun geleceðindeki önemli bir deðiþimi
gösterdiðini yani artýk deðiþmekte olan
bir toplumun resmini çizdiðini görüyoruz. Zaten buna henüz hazýr olmayan
toplumlarda evde oturan bir erkeðin
hayatýyla ilgili bir film tüm zýtlýðýyla
ön plana çýkarýlarak (ve de aslýnda bu
role zaten yakýþmadýðý imasý da
yapýlarak) komedi biçiminde gösterilir.
Geleceðin dünyasýndaki aile kavramý,
erkeðin ve kadýnýn rolleri üzerinde
durulmasý gerekiyor. Batý'nýn en Batýsý
buna istemeden örnek mi oluyor, baþý
mý çekiyor yoksa zamanýn çekip
götürücü rolü mü filmde baþrol
oynuyor? Bunu hep birlikte göreceðiz..
Anlayacaðýz elbet..
Yararlanýlan Kaynaklar:
STAY-AT-HOME FATHERS:
MASCULINITY, FAMILY, WORK,
AND GENDER STEREOTYPES
(David John Petroski ) Southern
Connecticut State University
Paige P. Edley,
Loyola Marymount University
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elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Celseye baþlarken geri çekilebilmesi için partnerime belli bir süre
tanýrým. Onun geri çekilmesi ile söylenen sözleri süzgeçten geçiren bilinç de
temizlenmiþ olur. Yapmak istediðim ilk
þey size inancýnýz ile ilgili soru sormaktýr. Bu olaya inanýyor musunuz?
Partnerimin ifadesi ile gözle
görülmeyen, daha önce öðretilmemiþ
olan veya insanýn mantýðýna ihanet gibi
gözükecek veya gözleri yerinden
uðratacak kadar abartýlý þeyleri satmaya
çalýþmak çok zordur. Bununla birlikte,
gerçek bazen böyle görünebilir çünkü
size öðretilmiþ olanýn enerjisi çok
düþüktür.

S

Sizin deneyimlemiþ olduðunuz, kabul
ettiðiniz ve içselleþtirdiðiniz tarih aslýnda yanlýþ veya yönlendirilmiþ bilgilerle
doludur. Tarih pek çok yönden düþük
bilinç ve düþük randýmanla çalýþan
insanlýk tarafýndan çarpýtýlmýþtýr ama
bu artýk deðiþmeye baþlamaktadýr.
Þimdi tekrar soruya dönelim. Þimdi
cereyan eden þeylere inanýyor
musunuz? Deneyimlemekte olduðunuz
enerji deðiþimlerini kutlayacak kadar
ileri gidebilir misiniz?
Bunlar aslýnda pek çok insaný
kendine getirmektedir. Gelecek hakkýnda kaygýlarý olanlarýn neþeli olmasý ve
kutlama yapmasý oldukça zordur. Size
geleceðin pek çok versiyonu anlatýlý-
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yor. Eðer bu akþam size ben de böyle
bir versiyon anlatacak olsaydým, bu
yarýn neler olacaðý ile ilgili olarak kendinizden baþka kimseye kulak asmamanýzý söyleyen Ruh'un bilgeliði olurdu
çünkü sizler zaten karýþýklýk ve hengâme olmasý gereken durumu arkada býraktýnýz. Bu çok eskiden beri anlatýlan
bir kehanetti ama gerçekleþmedi.
Ýnsanlara hâlâ inanmalarý için kaç
kanýta ihtiyaç duyduklarýný sormaya
devam ediyoruz ama bu iþler her
zaman böyle olmuþtur. Size 40 yýl süre
ile çölde dolaþmýþ olan Ýsrail halkýnýn
hikâyesini hatýrlatmak istiyorum. Bu
öykünün abartýlý olmadýðýný da belirtmek isterim. Daireler çizerek 40 yýl
süre ile onlarý kölelikten kurtarmýþ olan
bir peygamberin peþinden çölde
yürüyen topluluðun bir parçasý olmayý
tahayyül edebiliyor musunuz? Bu süreç
sýrasýnda bunlardan bazýlarý 40 yýl
boyunca çölde dolanýp durmaktansa
köle olarak yaþamaya devam etmiþ
olmanýn daha iyi bir seçenek olduðu
kararýna varmýþlardý. Onlar, "Biz ne
yapýyoruz? Nereye gidiyoruz? Böyle
daireler çizerek dolaþarak sonunda nereye varacaðýz ve bir yere varabilecek
miyiz?" diye soruyorlardý. Tanrý tüm bu
süre boyunca onlara hiç aksatmadan
her gün yiyeceklerini vermek suretiyle
onlara cevap verdi. Onlarýn yiyeceklerini yetiþtirmelerine hiç gerek kalmadý
zira yiyecekler gökten yaðýyordu ama
onlar buna raðmen yine de þüphelerinden vazgeçemiyorlardý. Þimdi de ben
size her gün yiyeceðinizin saðlanacaðý-
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na inanmak için ne kadar kanýta gerek
duyduðunuzu soruyorum.
Sevgili varlýklar, hiç beklemediðiniz
ve tarihinizde þimdiye dek hiç yaþamamýþ olduðunuz þeylerin tepesinde
duruyorsunuz. Vaat edilen topraklara
olan köprü sizlerin þimdiye kadar
görmemiþ olduðunuz insan bilincidir.
Önünüzde bakýp sonuçlar çýkarabileceðiniz herhangi örnek yokken size
geliþmekte olduðunuzu nasýl söyleyebilirim? Size daha önce hiç
görmediðiniz ve hiç deneyimlemediðiniz bir þeyi nasýl anlatabilir ve
size nasýl þuraya doðru gidiyorsunuz
diyebilirim? Dolayýsýyla, þimdi orada
oturup söylenenleri kuþku ile
karþýlarsanýz, sizi kimse yargýlamaz,
hattâ bu durumda kuþku duyuyor
olmanýzýn gayet mantýklý olduðu bile
söylenebilir.
Bunlarý size sunuyor olmamýn nedeni
sizlerin buradan sonra varacaðým yere
inanmayacak olmanýzdýr. Size bunu
söylediðimde, bunun fazla ezoterik,
inanmasý neredeyse imkânsýz ve aþýrý
fantastik olduðunu söyleyeceksiniz.
Buna gözden geçirme demek de pek
mümkün deðildir çünkü burada sizlerin
henüz görmediðiniz, kimsenin size
söylememiþ olduðu, spekülasyondan
öteye gitmeyen ama harika güzellikteki
þeylerle ilgili yeni bilgiler söz
konusudur.
Bir taraftan bu celseyi dinlerken,
diðer taraftan bir ayaðýnýzýn eski ener-
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jide olmasý mümkün deðildir. Bu
celseyi dinleyip buradaki bilgileri anne
ve babalarýnýzýn, hattâ herhangi bir
kimsenin þimdiye dek size anlatmýþ
olduklarý þeylerle mukayese etmeniz de
mümkün deðildir. Sizi çok büyük
yapan, çok önemli bilgilere giden
kapýyý açmaya baþlýyor ama ayný
zamanda da neler olup bittiðini de
anlýyorsunuz.
Ýsterseniz þu þekilde baþlayalým.
Evren çok yaþlýdýr ama Galaksi de ayný
yaþtadýr. Size daha evvel Galaksinin ve
bazý yerlerde güneþler etrafýndaki
güneþ sistemlerinin 4 milyar yýldan
beri tam ve tamam olduðunu
söylemiþtik. Dünya henüz oluþma aþamasýndayken yaþam baþka yerlerde
ortaya çýkmýþtý. Bunlarý daha önce size
bilgi verme amacý ile ve âletlerinizle
yýldýzlarý gözlemlediðinizde onlarýn ne
kadar yaþlý olduðunu anlamanýz için
söylemiþtik. Dünya henüz oluþum aþamasýndayken ve yanardaðlar dünyayý
cehenneme çevirirken Galakside canlýlýk ortaya çýkmýþtý, iþler yürüyordu ve
hayýrsever bir sistem iþlemeye
baþlamýþtý. Bunlarýn hepsi amaca
matuftu.
Siz bizim söylediðimiz kadar yaþlý
deðilsiniz. Jeologlar bununla ilgili bazý
ipuçlarý buldular. Sizin bazý þeyleri
farklý düþünmenizi istiyoruz.
Gezegendeki bazý þeylere farklý bakmanýzý, göklere iþaret edecek levhalar
þeklinde yükselmiþ olan bazý daðlarýn
görkemini görmenizi istiyoruz. Bu
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oluþumlarýn tamamlanmasý için bilim
insanlarýnýz en az bir milyon yýlýn
gerekli olduðunu söylüyorlar. Baþka bir
tarafa bakýyor ve bir nehrin bu yataðýný
oluþturabilmesi için 10.000 yýlýn
geçmiþ olmasý gerektiðini söylüyorsunuz. Ben ise bunun için en fazla 100
yýl hattâ biraz daha az bir sürenin
gerektiðini söylüyorum. Kuzey
Kanada'da bulunan bazý genç daðlar
yukarý doðru itilirken orada olsaydýnýz
onlarýn yükselmesini gözle izleyebilirdiniz.
Bu gezegenin bir zamanlar ne kadar
þiddet içermiþ olduðunu düþünebiliyor
musunuz? Soðuma aþamasýndayken
defalarca aktif hale geçerek her
seferinde tasarým icabý yaþamýn yok
edildiði dünyada ne kadar þiddet
olduðunu hayal edebilir misiniz? Bu
süreçte Galakside kentleri, uygarlýklarý
ve DNA'larý ile aynen sizinkine benzeyen yaþamýn geliþtiðini ve buralarda
yaþayanlarýn isimlerinin ve Tanrý
inancýnýn olduðunu bilmeniz ve
düþüncelerinizi bu yönde yeniden
düzenlemeniz gerekmektedir.
Bu bilgileri size yeniden vereceðim
çünkü yeniden zaman kapsülleri ve
daha önce hiç sözünü etmediðimiz
þablon hakkýnda konuþmak istiyorum.
Sizlerin, ne kadar çok sevildiðinizi
anlamanýzý istiyorum. Bunlarýn hepsi
sizler için ve bugün düþünülerek
tasarýmlandý. Bunlar sizin uzun süreyle
içinde debelendiðiniz eski enerji için
tasarýmlanmadý. Bunlar bugün için
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tasarýmlandý ve sizler artýk büyümeye
baþladýnýz.
Sevgili varlýklar, Pleiadesliler buraya
geldiklerinde kendi gezegenlerinde
kendi yollarý uyarýnca iþaret noktasýný
geçmelerinden itibaren binlerce yýllýk
geliþimi geride býrakmýþlardý. Size
onlarýn aþýrý nüfus artýþý sorununa
çözüm bulmuþ olduklarýný söylemiþtik.
Daha uzun süre yaþamaya baþladýklarýnda, gerekli bilgeliðe ve bilime de
sahip olmuþlardý. Bilim ile makineleri
kastetmiyoruz. Sadece bilinci ve bilincin fiziðini kullanmak suretiyle ihtiyaç
duyduklarý her þeyi yaratabiliyorlardý.

SEVGÝ DÜNYASI

edilmeyecektir. Bunun nedeni de sizlerin ilk önce burada kim olduðunuz
üzerinde çalýþmanýzýn gerekli
olmasýdýr.
Þimdi bir beyanda bulunacaðým ama
onu yanlýþ anlamanýzý istemiyorum. Siz
insanlar Galaksideki en düþük ruhsal
bilinci temsil ediyorsunuz. Sizler
mahalledeki yeni çocuklarsýnýz ve
henüz büyüme aþamasýndasýnýz. Bu
Galakside sizin tüm çevrenizde yüksek
bilince sahip olan yaþam formlarý var.
Bunlar o kadar yüksek bilinç düzeyindeler ki, herhangi bir araç kullanmadan
buraya gelip sizleri tohumlayabiliyorlar
ve bir daha da ayrýlmýyorlar.

Sizlerin tohumlandýðýnýz zamanda
Pleiadesliler yolculuk meselesini halletmiþlerdi ve sistemlerindeki güneþler
etrafýnda dönen üç gezegende yaþýyorlardý. Onlarý tohumlamýþ olan ebeveyn
varlýklar da vardý ve onlar da benzer
yollardan geçmiþlerdi. Daha insanlar
sahneye çýkmadan milyonlarca yýl önce
bu gezegenlerde Tanrý'yý bilen
hümanoid varlýklar yaþýyorlardý. Bu
Galakside çok dikkate deðer bir soy
aðacý vardýr.

Bilinç böyle bir þeyi mümkün kýlacak
kadar yüksek düzeye gelebilir mi?
Sizden insan bilinci ve bedeniyle
Tanrý'yý sürekli ayýrmaktan vazgeçmenizi rica ediyorum. Siz buradayken
Tanrý'nýn baþka yerde olduðu ve asla
biraraya gelmeyecek olduðunuz kesinlikle doðru deðildir. Gerçek öncül,
Tanrý'nýn sizin içinizde olduðudur ve
bilinç ne kadar yüksek olursa sizler
Tanrý ile o kadar fazla bir olursunuz.

Galaksi yaþlýdýr, sizler deðilsiniz.
Ama tüm saygýmýzla, siz sevgili insanlarýn da bir yerden gelmiþ olmasý
gerektiðini söylüyoruz. Bu gezegene
getirmiþ olduðunuz þey bir yýldýz
akaþýdýr çünkü sýra size geldiðinde bu
yaþamda pek çok þekilde yer almýþ ve
bu maceraya iþtirak etmiþtiniz. Bu da
sizin DNA'nýz içinde yer almaktadýr
ama daha çok uzun bir süre ile ifþa

Bu gezegende yaþamýþ olan üstatlar o
kadar geliþmiþ varlýklardý ki, onlarýn
melek olup olmadýðýný bile bilemiyordunuz. Bu yüksek bilinçtir ve mümkündür. Bir melek sizi ziyarete geldiðinde, bunun büyük merkezi kaynaktan
gelen bir melek mi yoksa bir Pleiadesli
mi olduðu hakkýnda hiçbir fikriniz yoktur çünkü aradaki farký anlamanýz
mümkün deðildir. Bu sadece fiziktir.

SEVGÝ DÜNYASI

Bir beyanda bulunmak istiyorum.
Pleiadesliler Tanrý deðillerdir ama sizin
için yapmakta olduklarý bir görev
sýrasýnda Büyük Merkezi Kaynaðý temsil etmektedirler. Gelmekte olaný özgür
iradenizle atlatmayý baþarýrsanýz,
ileride bir gün sizlerden de ayný görevi
üstlenmeniz istenecektir. Bu tüm
Galaksi çapýnda yayýlmýþ olan çok
büyük bir sistemdir ama þimdiye dek
hiç kimse size bunu öðretmemiþ, size
bundan söz etmemiþtir. Sizler kendi
ruhsal düþünceniz içine sýkýþýp kalmýþ
durumdasýnýz.
Bundan sonra söyleyeceklerim
hemen hemen herkesin aðýrýna gidecektir. Eðer bu söylediklerimi dinliyorsanýz ve Dünyada geçerli olan ana
akým dinlerinden herhangi birine mensupsanýz, size tüm sevgimle çok gerçek
bir soru yöneltmek isterim. Galaksinin
her yerinde yaþam olduðunu keþfettiðinizde ve bu yaþam formlarý buraya
gelip kendilerini gösterdiklerinde,
onlarýn hümanoid olduklarýný gördüðünüzde ve bilinç sahibi ve güzel olduklarýný anladýðýnýzda, ne yapacaksýnýz?
Ýnancýnýzýn, belki de gezegen uðruna
yaþamýný fedâ etmiþ olabilecek olan,
bir peygambere sýký sýkýya baðlý olmasý
halinde yukarýdaki durumda ne
yapacaksýnýz? Uzaklardan gelen bu
varlýklar size göre cennetin bir parçasý
olacaklar mý, olmayacaklar mý? Onlarý
bunun dý-þýnda mý býrakacaksýnýz?
Onlarý dýþlamak yerine sistemin içine
almanýz durumunda ne yapacak ve
bunu nasýl açýklayacaksýnýz? Bu durum
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için þimdiden hazýrlanmaya baþlasanýz
iyi olur çünkü bir gün bu durum ortaya
çýkacak.
Sizin tüm Galaksiyi olayýn dýþýnda
býrakan bir ruhsal sisteminiz var.
Sevgili varlýklar, sizler bütünün bir
parçasýsýnýz ve bütün bu Galaksideki
trilyonlarca ruhu kapsamaktadýr. Bu
ruhlardan bazýlarý tohumlanmamýþken,
bazýlarý tohumlanmýþtýr. Doðrudur,
içlerinde Tanrý olmamakla beraber
ruhlarý olan bazý varlýklar tarafýndan
ziyaret ediliyorsunuz. Bunu biz biliyoruz, siz biliyorsunuz ama þimdiye
dek hiç bu kadar açýklýkla bu konudan
söz etmemiþtik.
Bu varlýklardan hiçbiri herhangi bir
saldýrýda bulunmamýþtýr ve onlardan
hiçbiri Beyaz Saray bahçesine de
inmemiþtir. Bu sizce tuhaf deðil mi?
Bunun nedeni sizlerin korunmakta
olmanýzdýr. Bu Galakside en yüksek
bilinç düzeyine sahip olanlar hâlâ
buradalar. Bu da baþka türlü niyet ve
düþüncelere sahip olan ve sizleri
ziyaret etmeyi akýllarýndan geçirebilecek varlýklarý korkutup kaçýrmak için
yeterlidir. Galaksi çapýnda bilgelik her
zaman hâkim durumunu korumuþtur ve
bu nedenle de yýldýz savaþlarý veya
benzer olaylar ortaya çýkmamýþtýr.
Sizler aslýnda kendi düþük bilinç
düzeyinizi baþkalarýna ve bu arada
Tanrý'ya da mâl ediyor ve farklý hayaller kuruyorsunuz. Bunu size daha
önce de söylemiþtik. Sizler düþük insan
bilincini Kadir-i Mutlak'a mâl ediyor-
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sunuz. Bu baðlamda Tanrý'nýn öfkeli
olduðunu, kýskanç olduðunu ve ceza
verdiðini söylüyorsunuz. Oysa bunlarýn
hepsi insani özelliklerdir. Bilimkurgu
roman ve filmlerinizde tüm Galakside
dolaþýp bir sürü savaþlar yapýyorsunuz
ama Galakside olanlar çok uzun
zamandan beri savaþ yapmamýþlardýr.
Onlar çok yaþlý ve çok bilgedirler.
Sizler akýlda ve bilgelikte geliþtikçe ve
DNA'nýz farkýndalýðýn yaþamýnýza daha
fazla girmesine izin verdikçe, pek çok
þey keþfedeceksiniz. Ve gelecekte
birgün, geriye ve eskiden nasýl varlýklar
olduðunuza baktýðýnýzda gülmek
zorunda kalacaksýnýz.
Zaman kapsülleri insanýn tohumlandýðý zaman ezoterik þekilde buraya
yerleþtirildi. Onlar o zamandan beri
hep buradaydýlar. Sizin bilmediðiniz
husus onlarýn erken olarak açýlýp sonra
yeniden kapanmýþ olduklarýdýr çünkü o
zamanlar insanlýk için bir þablon oluþturdular. Þablon insan bilincine yerleþtirilen ve Tanrý'yý arayan bir þeydir.
Þablon Tanrý'yý arar. Yaratýcýyý arama
fikri, bir insan, bir hayvan veya baþka
bir canlý bakýmýndan geliþmeyle birlikte sezgisel ve otomatik olarak gerçekleþen bir þey deðildir. Bu sadece
böyledir ve siz de bunu yaptýnýz ve
halen de yapmaya devam ediyorsunuz.
Ýþte bu þablondur.
Bu þablon geçmiþ yaþamlarýn etkisinin devam etmesine izin verdi. Bunun
baþka bir adý Karma'dýr. Þablon sizin
ruhsal yaþamýnýzla birlikte çalýþan ve
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DNA'nýz içinde programlanmýþ olan
pek çok þeye izin vermiþtir. Böylece
büyümeye baþladýðýnýzda zaman kapsülleri iþi bitirmek için hazýr hale
gelmiþ olacaklardýr ve bu baþlamýþtýr.
Eðer zaman kapsüllerinin ne olduðunu
bilmiyorsanýz, bu konunun benim celselerimi ve öðretilerimi takip edenlerin
çok aþina olduklarý bir konu olduðunu
söyleyebilirim. Bu baðlamda size daha
önce gezegenin güzel taraflarýndan
birinin, sizlere büyümeyle birlikte daha
fazla yardým verilmeye baþlanmasý
olduðunu söylemiþtim. Her þeyi tek
baþýnýza yapmak zorunda deðilsiniz.
Pleiadesliler tarafýndan dünyanýn 24
ayrý yerine yerleþtirilmiþ olan ve 12 çift
olarak iten ve çeken zaman kapsülleri
size yeni bir þablon vermektedir ve bu
yeni þablon yaþlý ruhlara gitmektedir.
Çünkü yaþlý ruhlar þablonun tezahürlere baþlamýþ olduðunu hissetmektedirler. Yeni þablon barýþýn gelmesine ve
insanlýðýnýn gücünün savaþta deðil,
barýþta yattýðýyla ilgili farkýndalýðýn
ortaya çýkmasýna yardýmcý olmaktadýr.
Eski þablon temizlenmiþ olduðu için
artýk kendi kararlarýnýzý kendiniz verebilirsiniz. Buna istediðinizi yaratmak
için özgür iradeyi kullanmak denmektedir ve þimdiye dek sizler özgür iradenizi barýþ deðil, savaþ yönünde kullandýnýz. Bu durum çok uzun süre boyunca hiç deðiþmedi ve iyiye gitmedi. Ancak son 50 yýlda yeni bir savaþ istemediðinizi, her þeyi birbirinden ayýrmak
yerine birleþtirmek istediðinizi gösterdikten ve 2012 yýlýnda iþaret noktasý
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geçtikten sonra bu bilinç deðiþmeye,
zaman kapsülleri açýlmaya baþladý ve
þimdi artýk yardým almaya baþladýnýz.
Yeni þablon insan ruhu için önemli
olan þeyleri yeniden düzenlemekte ve
böylece yaþamda kalma paradigmasýnýn ötesine geçmektedir. Olay
bundan sonra güzelleþmektedir.
Söylediklerimin kanýtý bundan sonra
olacaklardýr. Size bazý potansiyelleri
söylememe izin verin. Gezegende sizleri geriye doðru çekmeye çalýþan eski
enerjiler vardýr. Geçmiþte pek çok
uygunsuz olay olmuþtur ve bunlarýn
þimdiki zamana bile etkileri hâlâ
sürmektedir ancak gelinen noktada
insanlýk artýk hep yapýldýðý gibi fetihlerin deðil, biraraya gelmenin ve
ülkelerin uyum içinde çalýþmasýnýn
gerekliliðini anlamaya baþlamýþtýr.
Artýk geçmiþteki bilinç nedeniyle
yapýlmýþ olan iþlerin þimdi yapýlmasýna
giderek daha fazla itiraz gelmektedir.
Tüm kaynaklarý en iyi þekilde kullanmanýn yolunun savaþ olmadýðý artýk
anlaþýlmýþtýr. Bu yol ülkelerin biraraya
gelmesi ve kaynaklarýný ortaklaþa kullanmalarýdýr. Bu olgu giderek daha
fazla insan tarafýndan kabul edilmektedir. Maliyeti çok düþük olan enerji için
gerekli olan icatlar yoldadýr. Bazý icatlar sayesinde herkes için bol su temini
mümkün hale gelecektir ve yöntemlerin bazýlarýnda boru hatlarýna gerek
olmayacaktýr. Þimdi hiç aklýnýza
gelmeyen yerlerden nem ve baþka yerlerden ýsý elde etmek hem mümkün
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olacak, hem de bu iþler çok düþük
maliyetle yapýlabilecektir. Þimdiye dek
sizler için gizli kalmýþ olan bazý doðal
süreçlerin kullanýlmasýyla herhangi bir
yan etki olmaksýzýn hastalýklarýn tedavisi de mümkün olacaktýr. Pleiadesliler
bu yollardan geçtiler ve bunlarý yaþadýlar. Onlar size benzerler, hem de çok
benzerler. Bu iþler olurken pek çok varlýk bunu izledi ve sizden bazýlarý da
oradaydý. Eskiden Pleiadesli olan bazýlarý insan olarak ortaya çýkýp gerekli
iþleri yapacaklar ve icatlarý sizlerin kullanýmýnýza sunacaklar. Tesla bu geri
gelen eski Pleiadeslilerden biri olacaktýr. Hazýr olduðunuzda Tesla sizlere
kuantum merceði sunacaktýr. Bu konu
hakkýnda daha önce konuþmuþtuk.
Sözü edilen þablon size Pleiadesliler
tarafýndan yerleþtirilmiþ olan zaman
kapsülleri tarafýndan verilmiþtir. Bu
aslýnda fiziktir, çünkü fizik bilinçtir ve
bilinç kývama getirilmiþtir. Gezegende
ve dolayýsýyla manyetik alan içinde
bulunan her insan, zaman kapsüllerinin
DNA'sý tarafýndan etkilenmiþtir. Böylece Tanrý arayýþý sezgisel hale gelmiþtir. Sizler uzunca bir süre ile çok tanrýlý
sistemleri denediniz ama epey zamandýr Dünyada genel olarak tek tanrýlý
dinlerin hâkimiyeti vardýr. Gerçi hâlâ
kimin nasýl tapýnmasý gerektiði konusunda anlaþmazlýklar sürmektedir ama
monoteist dinler hakim durumdadýr. Bu
durumda da yakýnda bazý deðiþimler
ortaya çýkacaktýr ve hoþgörünün daha
ön plana çýktýðýna þahit olacaksýnýz
ama bu aðýr seyreden bir süreç olacak-
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týr. Gezegende mücadele artýk daha çok
ruhsal alandadýr. Eðer dikkat ettiyseniz,
kaynaklar o kadar ön planda deðildir.
Olay daha çok karanlýk ve aydýnlýkla
ilgilidir. Size bunun gelmekte olduðunu
söylemiþtim ve dediðim gibi de oldu.
Aranýzdan kaçýnýz elinizi kaldýrýp bu
bilinç devrimine þahit olacak kadar
yaþadýðýnýz için Tanrý'ya þükretme
cesaretini gösterebildiniz? Yeniden geri
gelmek istiyor musunuz, istemiyor
musunuz? Geri geldiðinizde farkýndalýk
ve bilgelik açýsýndan daha farklý olacaðýnýzý söylememde hiçbir sakýnca
yok. Bunu size vaat ediyorum. Daha
önce de söylemiþ olduðum gibi, torunlarýnýza iyice bakýn diyorum. Onlarda
pek çok þeyi görebileceksiniz.
Kaçýnýzýn torunlarý gözlerinizin içine
bakýp geçmiþ yaþamlarýnda kim olduklarýný söyledi? Onlar bunu biliyorlar.
Gerçi tam olarak bilmiyor olabilirler
ama sezgileri onlara ilk kez burada
bulunmadýklarýný söylüyor.
Sizler geri geldiðinizde zaman kapsülleri daha da fazla açýlmýþ olacaklar
ve þablon belleðinizin akaþik açýlýmýna
yol vermiþ olacaktýr. O zaman sizler de
olgularý tam olarak anlamýyor olabilirsiniz ama size geçmiþinizin bilgeliðine baþvurma olanaðýna sahip
olacaðýnýzý söylediðimde bana inanabilirsiniz. O geliþinizde þimdi yaþamýþ
olduklarýnýzý yeniden yaþamak zorunda
kalmayacaksýnýz. Sizi pek çok yaþam
boyunca karanlýkta tutan eski enerjiye
vedâ edebilirsiniz. Daha önceki yaþamlarýnýzda yaþamýþ olduklarýnýzdan
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dolayý doðar doðmaz içinizde korku
yaratan eski enerjiye vedâ edebilirsiniz.
Hiç beklemediðiniz bir yeni enerjiye
merhaba diyebilirsiniz. Bu enerji sizin
hak ettiðiniz þekilde akaþýnýzda bulunan o bilgi hazinesinden, bilgelikten ve
deneyimlerden yararlanmanýzý saðlayacaktýr. Zaten üstatlar da aynen bunu
yapmýþlardý sevgili varlýklar. Bu bizim
size vaadimizdir.
Bu gezegendeki yeni insanlýða hoþ
geldiniz. Bunu öðretiyoruz çünkü þimdi
bunu gördüðümüz gibi geçmiþte de
görmüþtük. Bu sizin açýnýzdan beklediðiniz, öðretmiþ ve görmüþ olduðunuz
her þeyden farklý olan bir özelliktir.
Bunlar gerçi güzel þeyler ama bu
nedenle de bunlara inanmakta zorluk
çekiyorsunuz. Size söylediðimizi unutmayýn. Ýnsan gibi düþünmekten vazgeçin. Mantýklý olanlar hakkýnda düþünmeye baþlayýn. Geleceðe bakarken
Dünya vatandaþý deðil, Galaksi vatandaþý gözlüðüyle bakýn. Sizlere tüm
bunlarý anýmsama çaðrýsý yapýyorum
çünkü aslýnda bunlarýn hepsini daha
önce yaþadýnýz ve görüp geçirdiniz
sevgili yaþlý ruhlar.
Günün mesajý budur. Eðer inanýrsanýz, çok güzel bir mesaj olduðunu
anlayacaksýnýz. Buradan kafanýz karýþýk
olarak deðil, huzur içinde ayrýlmanýzý
istiyorum. Bilmeniz gereken husus
içinde bulunduðunuz zamanýn bu gezegenin kadim halklarý tarafýndan
öngörülmüþ olduðu ve þimdi sizin tam
o söylenenleri birebir yaþadýðýnýzdýr.
Ve öyledir.
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