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Sevgili Dostlar
Senenin bu ayýnda, bir gülyüzlünün doðum günü vardýr. Nisan
ayýnda da son gülyüzlünün doðum günü vardý. Gülyüzlüleri birbirinden ayýrmak ve kýyaslamak kimin iþi olabilir ki... Gerçek
Müslüman olanlar bunu yapmazlar; çünkü en son ve yeni din
olduðu için kendinden öncekilere duymalarý gereken bir saygý
vardýr, olmalýdýr; ayrýca Kuran-ý Kerim’in ruhuna da aykýrýdýr
bu. Keþke bütün gülyüzlülerin doðum günlerini bilsek, onlarý
sevgiyle ve hürmetle anarak kutlasak, yaptýklarýný ve yaþadýklarýný
tekrar tekrar hatýrlasak. Onlar gerçeði bir baþka yönden, baþka
türlü görebiliyorlardý. Çünkü onlar haber verilenlerdendi; çünkü
onlar bir baþka gayretle hazýrlanmýþ, yenilmez, yýkýlmaz inançta
insanlardý. Ve hepsi hâlâ canlýlar ve yardým edip durmaktalar
bizlere. Çünkü dönemlerinin ve sonraki zamanlardaki insanlarýn,
bugün bizlerin her zorluðuna cevap ve derman olacak þekilde
yaþamlar yaþamýþ, sýkýntýlar çekmiþ ve sonuçlarýný sermiþlerdir
gözler önüne. Hiçbiri büyüklenmemiþ, kral olan birkaçý dýþýnda
son derece sade ve basit þekilde yaþamýþlardý. Onlarý okumak,
üzerinde düþünmek, yaptýklarýný enine boyuna tartýþmak bizlere
çok þeyler verecektir bu zaman diliminde. Çünkü gelecek günler
doðru, yeniliðe açýk ve günün þartlarýna uygun esaslara ve elbet
ki O’na inancýn çok gerekli olacaðý geliþmelere açýktýr. Ýnandýðýndan vazgeçmeden ve deðiþmeden durabilmek için önümüzdeki en
saf ve duru örnekler gülyüzlülerdir. Onlardaki sevgiyi,
küçülebilmeyi ve sabrý örnek almalýyýz. Onlar o sabýrlarýyla
affedici olabiliyorlardý. O sabýrlarý, gerçeði görüp onu haketmelerini kolaylaþtýrýyordu. O sabýrla insanlara verebiliyor onlara
öðretebiliyorlardý. Hayrýn ve yardýmýn bundan daha güzel bir yolu
olabilir mi? Onlara benzemek varken küçük þeylerle oyalanýp
kendimizi topraða çakýp durmak ister miyiz? Ýþledikleri hayýrlara
özenelim, O’nu her iþimizde analým, O’na el açýp yalvaralým.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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“Elbet ki, gönlünüzden
gönlünüze uçacaklarý
baþkalarý duyamaz...
Siz onlarý duyurun,
siz onlarý bildirin.”
“Siz birbirinizi
övmeyi de, birbirinizi
yermeyi de
bilmiyorsunuz.
Onlarýn yolu
iyilikten geçer.”
“Siz birbirinizi
överek yüceltiniz.”
Dr. Refet Kayserilioðlu

Överek Yüceltiniz ve
Överek Düzeltiniz
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ÝKÝ ÖRNEK
"Onunla seviþerek
evlenmiþtik. Birbirimizi
her yönden beðeniyorduk. Ve bana hayranlýðýný
her aðzýný açýþta bildiriyordu. Ben onu sadece
beðeniyordum. Fakat
onun ilgisi ve sevgisi
zamanla benim kalbimi
de tutuþturdu. Ben de
onu sevmeye baþladým.
Nihayet ayrý yaþayamayacaðýmýzý anladýk ve
evlendik. Ýlk aylarýmýz
çok mutlu idi. Kendimi
cennette sanýyordum. 'Bu
kadar güzel dünya, böyle
cennet dünya olur mu?'
diye düþünüyordum.
Onun eve geleceði saatleri sabýrsýzlýkla bekliyordum. Kýsa zamanda
deðiþik yemekler yapmayý öðrenmiþtim. Ona
zevkle güzel sofralar
hazýrlýyordum. Üç ay her
þey çok güzeldi. Üç ay
sonra kocamýn annesinin
hediyesi olan kýymetli bir
tabaðý kaza ile kýrmýþtým.
Kocam bunu görünce
aðýr sözlerle kýzmaya
baþladý. Ne dikkatsizliðim kaldý, ne iþ bilmezliðim, ne verdiðim
maddi ziyanlar kaldý.
Onun annesinde bunlarýn
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hiç birisinin olmadýðýný
söylüyordu. Ýþte o zaman
içimde bazý þeylerin
yýkýlmaya baþladýðýný
hissettim. Aylar geçtikçe
tenkitleri çoðaldý. Ben de
kendimi savunuyordum
ve zaman zaman bu
karþýlýklý konuþmalarýmýz
sert münakaþalara ve
hattâ kavgalara dönüþtü.
Þimdi onu sevmiyorum.
Ondan ayrýlamýyorum
da. Çünkü çocuðumuz
var. Sonra yalnýz kalmaktan da korkuyorum."
Bunlarý genç bir haným
hastam anlatmýþtý. Ýçtenlikle anlattýðý bu hayat
hikâyesinde sevginin
nasýl baþladýðýný ve nasýl
sonlandýðýný da gösteriyordu. Gerçekten
sevginin baþlamasýnda
övücü sözlerin, hayranlýðýný dile getirmenin
rolü çok büyüktür. Bizi
öven, içtenlikle bizdeki
meziyetleri belirten
kiþinin, bizi sevdiðine
hükmederiz. Ama kötüye
kullanma da, övgü
silâhýnýn ne derece
kudretli olduðunu ortaya
koyar.
Bir erkek hastam þöyle
dert yanýyordu: "Karým,

ailesinden, bir erkeðe
nasýl davranýlacaðýný
öðrenmemiþ. Çünkü
annesi babasýný hiç saymaz ve sevmez. Her
dakika adama hakaret
eder, her an hýrlaþýrlar,
kocasýný hem çocuklarýnýn yanýnda, hem
akraba ve ahbaplarýnýn
yanýnda küçültmekten
marazi bir zevk duyar.
Karým çocukluktan
itibaren babasýnýn
kötülendiðini ve horlandýðýný görmüþtür. O
da bana ayný muameleyi
yapmak istedi. Ama ben
onun babasý gibi uyuþuk
ve pýsýrýk deðilim. Ona
haddini bildirdim. Fakat
huzurumuz yok. Benden
hem korkuyor, hem de
çenesi durmuyor. Ne
yapacaðýmý þaþýrdým.
Karýmdan hem hoþlanýyorum, hem de ayrýlmayý
düþünüyorum."
Ona, karýsýný devamlý
övmesini, tenkit etmeyi
býrakýp meziyetlerini
araþtýrýp dile getirmesini
salýk verdim. Bir haftalýk
bu tatbikat bile pek çok
hayýrlý geliþmeler hâsýl
etti. Elbette yýllar boyunca edinilmiþ bazý kötü
huylar, bir haftada veya
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bir ayda hemen atýlamaz.
Ama doðru yola girilip, o
yolda sabýrla yürününce
iyi ve memnun edici neticelere ulaþmak kesindir.
Aslýnda evliliðin en
büyük faydasý karý
kocanýn birbirine her
yönde destek olmalarýdýr.
Destek olmak da yalnýz
övgüyle ve sevgiyle
mümkündür. Sevgi övgü
ile doðar, övgü ile geliþir.

deðerli birer övgüdür.
"Sana hayraným, seni
seviyorum" demek "Sen
öyle deðerlisin, öyle
yücesin ki" demektir
aslýnda. Bunun tersi de
ayný biçimde doðrudur.
Yani "Sen öyle
deðerlisin, öyle yücesin
ki" demek de "Sana
hayraným, seni çok
beðeniyorum ve seni çok
seviyorum" demektir.

Ýki kiþinin birbirini
sevmesini, beðenmesini,
karþý cinsten olanlarýn da
birbirlerine âþýk
olmalarýný incelersek
övgünün rolünün ne
derece büyük olduðunu
hemen görürüz. Sizin bir
kiþiden hoþlanmanýzda,
onun size deðer vermesi,
sizi beðenmesi en
baþrolü oynar. Eðer siz
onu önceden deðerli,
güzel ve meziyetli bulmuþsanýz, onun bu yüceliklerine ulaþmayý
istersiniz. Ona kendinizi
sevdirebilmek için de
onu översiniz,
beðendiðinizi, hayran
olduðunuzu söylersiniz.
Beðendiðinizi, hayran
olduðunuzu ve
sevdiðinizi davranýþ veya
sözlerle ifade ise, en

Ýþte bu yüzden sevgi ile
övgü birçok yerde eþ
anlama gelir.
Sevgisizlikle yerginin eþ
anlama geldiði gibi.
Çoðu kere "O adam beni
hiç sevmez, her fýrsatta
beni kötüler, beni yerer"
deriz. Eleþtiriyi yergi ile
karýþtýrmamak gerektir.
Sevgi ile dolu olarak bir
kiþiyi eleþtirebiliriz. Onu
yanlýþlardan kurtarmak,
hatalý bir adýmýn zararlarýndan korumak için
uyarýlarda bulunabiliriz.
Ama eleþtiri, eski adýyla,
tenkit sevgiyle ve iyi
niyetle yapýlmazsa yýkýcý
bir silâh olur, kullananýn
elinde. Çoðu eleþtiriler
böyle yapýcý gayeden
uzak, sevgiden yoksun
oluyor... Kötü bir maksat
olmasa bile, sýrf kendi

bilgiçliðini ortaya koymak için edilmiþ, bir
yýðýn gayesiz laf oluyor.
Ýyilik ve düzeltme gayesine yönelmemiþ, sevgiden yoksun eleþtiriler
etkisiz, faydasýz ve çoðu
zaman da zararlý olurlar.
Ýnsanlarýn birbirlerini
sevmelerinde övgünün
yerinin ne kadar önemli
olduðunu görüyorum.
Ýþte bu çok temel bir
sosyal bilgidir. Bu bilgiden yoksun olan kiþiler
birbirlerini nasýl sevmeye
baþladýklarýný unutuyor
veya hiç incelemiyorlar.
Sevginin kendiliðinden
doðuverdiðini, kendiliðinden büyüdüðünü
sanýyorlar. Birbirini
sevmeye baþlayan kiþiler
de bu sevginin kendi
kendine geliþeceðini ve
devam edeceðini
zannedip hiçbir gayret
göstermiyorlar. Oysa
sevgilerimiz ancak
yerinde övgülerimizle
devam eder ve övgülerimizle geliþir.
Sevdiðinizin meziyetlerini, baþarýlarýný her zaman
görür, onlarý içtenlikle
her zaman, söylerseniz
ve onu severseniz, hem
onun sevgisini hem kendi
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sevginizi devam ettirmiþ
olursunuz. Evet kendi
sevginizin devamý da
sevdiðinizi övmenize
baðlýdýr. Çünkü
övdüðünüz kiþinin
sevilmeye lâyýk
olduðunu bir iç yargý ile
düþünür ve kabul edersiniz. Yerdiðiniz ve
kötülediðiniz kiþinin de,
artýk sevginize lâyýk
olmadýðýný düþünmeye
baþlarsýnýz. Yerdiðiniz
kiþi de, artýk o beni
sevmiyor diye düþünmeye baþlar þüphesiz.
ÖVGÜ
YAPABÝLMEK
BÝR YÜCELÝKTÝR
Toplumumuzda övgüyü
bir yaðcýlýk, samimiyetsiz bir davranýþ olarak
niteleyen kiþiler çoktur,
Gerçekten içten olmayan,
doðru olmayan, sadece
bir menfaat temini için
yapýlan övgüler en hafif
tabiriyle samimiyetsizliktir. Daha ileri þekilleri
hilekârlýða kadar gider.
Ama bunun yanýnda
samimi övgüler de o
derece deðerlidir. Bazý
kendini incelemeye üþenen kiþiler, peþin bir
yargý ile övgüsünün
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samimiyetsizlik olarak
nitelendirileceðinden
korkarak övgüden
kaçýnýrlar. Halbuki
gördüðümüz bir iyi þeyi
yerinde söylememek asýl
samimiyetsizliktir. Bir
kiþi bir övgüyü yapmadan önce 'Þu söyleyeceðim iyi þey onda var
mý?' diye sormalýdýr
kendine. Cevap "var"
olsun. "Ben bunu
söylerken bir çýkar
düþünüyor muyum?"
"Hayýr." "Öyleyse bunu
söylemeliyim" demelidir.
Ýyi bir þeyi gördüðü
halde onu söylememek
kýskançlýk anlamýna
gelir.
Övgü aslýnda kendini
ikinci planda tutabilmenin ifadesidir. Herkese
samimi övgüler yapabilen kiþiler, nefsini yenmiþ, benlik duygularýndan kurtulmaya baþlamýþ,
gönlü herkese karþý
sevgiyle dolu olan
kiþilerdir. Öven kiþi,
kýskanç olmadýðýný, hep
kendini öne geçirmek
iddiasýnda olmadýðýný ve
baþkalarýndaki iyi yönleri, onlarýn baþarýlarýný
görebildiðini ifade ediyor
demektir. Övgü yapa-

bilmek bu sebepten bir
yüceliktir.
ÖVGÜ, YAPANI DA
YAPILANI DA
YÜKSELTÝR
Bir kiþi sizi içtenlikle
övüyorsa o kiþi derhal
sizin gözünüzde yükselir.
Onun samimi övgüleri
sizi de mutlu eder, kendinize inancýnýzý,
güveninizi artýrýr. Sizi
baþarý yolunda kamçýlar.
Hastalarýmda ve
çevremdeki insanlarda
sýk sýk rastladýðým bir
eksiklik kendi deðerlerini, kendi meziyetlerini
görememek ve kendilerini haksýz olarak kötülemek oluyor. Çok akýllý,
cin gibi zeki bir delikanlý, bakýyorsunuz, kendisini aptal ve akýlsýz olarak
görüyor. Bu yüzden kendisine güvenini yitiriyor.
Ders çalýþamýyor,
baþarýya ulaþamýyor. Ona
yanlýþýný gösterip, aksine
çok akýllý olduðunu ispatladýðým zaman o çok
baþarýlý bir insan oluveriyor. Ben hastalarýmda gördüðüm meziyetleri
içtenlikte dile getirmekle
onlara çok faydalý
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olduðumu her zaman
müþahede etmekteyim.
ÖVGÜ VE ÇOCUK
TERBÝYESÝ
Çocuk terbiyesinde
övgünün yeri çok önemlidir. Çocuklarýný bol bol
öven, herkesin yanýnda
bu övgülerini içtenlikle
tekrarlayan anne babalar
onlarýn süratle
geliþmelerini, kiþilik
sahibi olmalarýný saðlarlar. Övülen çocuk
baþarýlý, dengeli ve mutlu
olur. Yerilen çocuk ise
pýsýrýk, korkak, kendine
güveni olmayan,
baþarýsýz bir insan olur.
Övgü ve sevgi çocuklarýn
ruhi geliþmelerini
saðlayan iki ana gýdadýr.

Hatalarýn
düzeltilmesinde de
devamlý hatalarý göstermek, çocuðun veya
büyük insanýn yüzüne
vurmak yerine, onun iyi
ve üstün taraflarýný belirtmek en faydalý yoldur.
Bunun yanýnda hatalarý
küçültmek, onlarýn
kolayca düzeltilebilir
þeyler olduðunu göstermekle de þahsa cesaret
vermiþ oluruz. Çünkü
hatalarda devam çoðu
zaman onlarý düzeltecek
gücü kendilerinde
görmemekten olur.
Anne babalar ve öðretmenler övgünün büyük
gücünü mutlaka iyice
öðrenmelidirler. Bunu
bilmeyen aileler evlat-

larýna, öðretmenler
öðrencilerine çok büyük
kötülükler etmektedirler.
Tahtaya kaldýrdýðý öðrencisine: "Otur aptal, tembel ve miskin, bilmiyorsun, çalýþmamýþsýn"
diyen bir öðretmen hiçbir
þeyi düzeltmemekte,
aksine pek çok þeyi yýkmaktadýr. Yalnýz tahtaya
kaldýrdýðý o öðrencinin
çalýþma hevesini, cesaretini, kendine güvenini,
onun hayat boyu sürecek
baþarýsýný ve mücadele
azmini deðil, onu
dinleyen diðer öðrencilerin de cesaretlerini kýrmaktadýr.
Övgü ne derece yapýcý
bir silâhsa, yergi de o
derece yýkýcý bir silâhtýr.
Büyük liderler peþlerinden gelen insanlarýn
deðerlerini görüp onlarý
dile getirdikleri için
onlara büyük atýlýmlar
yaptýrabilmiþlerdir.
Bütün peygamberler
bunun misalidir. Yakýn
tarihimizde Atatürk
bunun apaçýk örneðidir.
"Ne mutlu Türküm
diyene!.." diyerek
Türkleri nasýl yüceltmiþ,
onlara nasýl bir moral ve
mücadele gücü
aþýlamýþtýr.
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 25

Kudretli Kral-Peygamber:
Hz. Süleyman
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

"HÝKMET VE BÝLGÝ ÝSTERÝM!.."
Hem kral hem peygamber olan Davut,
hayýrsýz oðullarýndan nice cefalar çekmiþ ama isyan etmemiþ, sabretmiþti. Ve
mükâfatý da o derece yüce olmuþtu.
Bakýnýz onun hayýrlý oðlu Süleyman
Kuran'da nasýl övülür:

** Davut'a da Süleyman'ý armaðan
ettik. Ne güzel kul!.. Hep Allah'a sýðýnýr,
yakarýrdý..... Ve gerçekten katýmýzda
onun bir yakýnlýðý ve güzel bir geleceði
vardý. (38/30-40)
Ve bu hem bilgili hem de bilge olan
oðlunu kendi saðlýðýnda kral yapýp
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tahtýna oturtan Davut, gözü arkada
olmadan rahatça son nefesini verip
Rabbine kavuþmuþtu.
Gençliðinin ilk yýllarýnda zorlu bir
kavmin, Ýsrailoðullarýnýn baþýna geçen
Süleyman, Rabbi tarafýndan yalnýz
býrakýlmamýþ, ondan aldýðý bilgi, hikmet
ve çok üstün yeteneklerle, babasý gibi
hem kral hem de peygamber olarak 40
yýl boyunca bir zenginlik, mutluluk ve
barýþ dönemi yaþatmýþtý kavmine. Ama
o krallýða adýmýný ilk attýðý zamanda,
bundan baþka bir þey de istememiþti ki
Yaradan'ýndan. Tevrat bunu þöyle
anlatýr:
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nasýl bir zenginlik baðýþlandýðýný,
Hayrullah Örs'ün "Musa ve Yahudilik"
kitabýndan alýntýlar yaparak sizlerle paylaþacaðým. Yazarýn tarihe, Tevrat'a ve
arkeolojik bulgulara dayanan ifadeleri,
zamanýmýzdan 3000 yýl önceki ilk çað
döneminde, nasýl bir uygarlýk ve barýþ
yaþandýðýný açýklýkla gözler önüne
seriyor.
Ancak
bundan
önce
Süleyman'ýn olaylara nasýl hikmetle
yaklaþtýðýný,
kördüðümleri
nasýl
çözdüðünü ortaya koyan ve adeta bir
mesel gibi sürekli tekrarlanan paylaþýlamayan bir çocuk davasýný Tevrat'tan
kýsaltarak aktarmak istiyorum:

“Allah gece Süleyman'a görünüp ona
dedi: "Sana ne vereyim iste!.."......
"Þimdi bana hikmet ve bilgi ver ki, bu
kavmin önünde çýkýp yürüyeyim. Çünkü
bu kadar büyük olan bu senin kavmine
kim
hükmedebilir?"
Ve
Allah
Süleyman'a dedi: "Mademki yüreðinde
bu var ve sen zenginlik, mal, þeref ve
senden nefret edenlerin canýný benden
istemedin ve ne de uzun ömür diledin.
Kavmine hükmedesin diye kendin için
hikmet ve bilgi istedin. Hikmet ve bilgi
sana verildi. Ve ben sana öyle zenginlik,
mal ve þeref vereceðim ki, senden önce
olan krallarda onun benzeri yoktu ve ne
de senden sonra onun benzeri olacaktýr." (II. Krallar1/7-12)

“Ýki fahiþe kadýn krala gelip önünde
durdular. Kadýnlardan biri "Efendim
biz ikimiz ayný evde otururuz. Ben onunla beraberken bir çocuk doðurdum. 3
gün sonra da o doðurdu. Yanýmýzda da
baþka kimse yoktu. Bu kadýnýn çocuðu
üstüne yattýðýndan geceleyin ölmüþ ve
geceyarýsý kalkýp ben uyurken oðlumu
yanýmdan almýþ, onu kendi koynuna
koymuþ, ölmüþ çocuðunu da benim
koynuma. Çocuðumu emzirmek için
sabahleyin kalktýðýmda baktým ki ölmüþ.
Ona dikkatle bakýnca gördüm ki o
benim oðlum deðil." Ve öteki kadýn
dedi: "Hayýr, sað olan benim oðlum ve
ölen senin oðlun." Bunun üzerine kral
konuþtu: Bana bir kýlýç getirin ve hemen
getirdiler. Kral dedi:

Yalnýzca olaylarýn dilini çözmek,
görünmeyen iç yüzünü anlamak ve bilgisini artýrmak isteðinde bulunan
Süleyman'a ilave olarak Rabbinden

“Sað olan çocuðu ikiye bölün yarýsýný
birine diðer yarýsýný da ötekine verin."
Çocuðu sað olan kadýn heyecanla
konuþtu. Çünkü oðlu için yüreði yaný-
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yordu. Dedi ki: "Aman efendim sað olan
çocuðu ona verin sakýn onu
öldürmeyin" Fakat öteki: "Ne benim ne
de senin olsun ikiye bölün." O zaman
kral cevap verip dedi: "Sað olan çocuðu
'öldürmeyin' diyene verin. Çünkü
çocuðun anasý odur." Kralýn verdiði bu
hükmü bütün Ýsrail iþitti ve kraldan
korktular. Çünkü gördüler ki, hükmetmek için kendisinde Allah'ýn hikmeti
var.” ( I.Krallar 3/10-28)
ÝLK ÇAÐIN
PARLAYAN YILDIZI
Hayrullah Örs kitabýnda "Büyük kral
Süleyman" devrini þu sözlerle anlatmaya baþlar:
“Onun devri örneðin Türkiye'de III.
Murat, Fransa'da 14. Louis devirleri gibi
bir barýþ ve zenginlik devri olmuþtu.
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Ondan
hemen
sonra iç ve dýþ
savaþlarla felâketten felâkete düþen
Ýsrail bu yüzden
onun günlerini hep
özlemle
andý.
Oysa ki bu en
üstün döneminde
bile Ýsrail devleti
ne Mýsýr ne Babil,
Asur ne de Hitit
Ýmparatorluklarý
çapýnda bir devlet
o l a b i l m i þ t i r.
Sýnýrlarý Kuzeyde
ancak
Kadeþ'e,
Güneyde Akabe
Körfezine varýyor, kýyýda da pek az yere
sahip bulunuyordu. Bunlarý da
Süleyman deðil, babasý Davut ele geçirmiþti. Aslýnda Süleyman'ýn savaþla pek
ilgisi yoktu, zaten adýnýn aslý olan
Þelomo, Ýbranicede "Barýþ Adamý"
anlamýna gelir. Yalnýz þurasý var ki,
Ýsrail edebiyatý onun günlerinde parlak
bir geliþme göstermiþ, Yeruþalim onun
zamanýnda gerçekten büyük bir þehir
haline gelmiþ, çadýr ve kulübelere alýþýk
olan Ýsrailoðullarý ilk saray ve tapýnaðý
onun gününde görmüþ, uzak diyarlarla
onun zamanýnda ticari ve politik iliþkiler kurulmuþtu. Eski Ahit'te (Tevrat) o
zamana kadar savaþ hikâyelerinden
geçilmezken, Süleyman'la birlikte artýk
yapý faaliyetleri, uzak diyarlara mal
getirmek için yollanan gemiler, iþletilen
madenler, eðlenceler, lüks ve ihtiþam
anlatýlýr durur...”
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Ve yazýsýnýn devamýnda Süleyman
döneminde Ýsrail Devletinin gerçekten
zengin olduðunu, arkeolojik araþtýrmalarýn kanýtladýðýný anlatýr. Ve bu
zenginliðin ekonomik boyutlarýný þu
satýrlarla ifade eder:
"O devirde Ýsrail Devletinin gerçekten
zengin olduðunu hem Eski Ahit'ten hem
de arkeologlarýn araþtýrmalarýnýn sonuçlarýndan anlýyoruz. Acaba bu zenginliðin kaynaklarý nelerdi? Ýsrail, Fenike
þehir devletleri gibi deniz ticareti yoluyla zengin olamazdý, çünkü kýyýsý pek az
olduðu gibi çiftçi ve çoban bir halkýn
kýsa zamanda denizciliðe alýþmasý olaHz. Süleyman ve Mabedinin Planlarý, (1896)
illustration Providence Lithograph Company yayýný
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cak þey deðildir. Süleyman'ýn ülkesi de
"bal ve yað akan diyar" diye istendiði
kadar övülsün, ne Mýsýr ne de
Mezopotamya gibi verimliydi. Kazanç
yolu olarak geriye zanaat ve madencilik
kalmaktadýr ki, gerçekten Ýsrail'in en
ileri olduðu alanlar bunlardý. Süleyman
Mýsýr Firavunu ile dostluk kurmuþ ve
onun kýzý ile evlenmiþti. Dostluk kurduðu ikinci hükümdar da Tyros Kralý
Hiram idi. Bir Kenanî ile olan bu dostluk mutlaka karþýlýklý kâr hesaplarýna
dayanmaktaydý. Süleyman ondan Lübnan daðlarýndan sedir aðacý kesmek için
izin ister. Bunlar Tevrat'ta I. Krallar 5/56 da þöyle anlatýlýr: “Rabbin ismine bir
ev yapmaya niyet ediyorum.
Ve þimdi Lübnan'dan bana
Erz aðaçlarý kessinler diye
emret.
Kullarým
senin
kullarýnla beraber olacaklar
ve söyleyeceðin her þeye göre
kullarýn için sana ücret veririm. Çünkü bilirsin ki, aramýzda Saydalýlar gibi kereste
kesmek bilen yoktur.”
Hiram bu teklifi kabul eder
ve keresteleri denize kadar
indirmeyi ve denizden de sallarla istenilen yere kadar göndermeyi üzerine alýr. Buna
karþýlýk Süleyman'dan kendi
halký için yiyecek ister.
Süleyman tapýnaðýn maden
iþlerini yaptýrmak için Kral
Hiram'dan bir usta ister. O da
her türlü bakýr iþlerinde usta
olan ve Ýsrailoðullarýndan
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Naftali kabilesinden bir dul kadýnýn
oðlu olan Hiram ustayý yollar.
Kral Hiram'ýn Süleyman'la iþbirliði bu
kadarla da kalmaz. Süleyman Akabe
Körfezinde gemiler yaptýrýr. Hiram da
kendi kullarýný, gemicileri Süleyman'ýn
kullarýyla birlikte çalýþmak üzere uzaklara gönderir. Bunlar Ofir'e (Güney
Afrika) gidip oradan büyük çapta altýnlar alýp Süleyman'a getirirler....
Süleyman ülkesinin madencilikte o
devrin en üstün seviyesine gelmesini de
saðlamýþtý. Arkeolojik kazýlar þaþýlacak
sonuçlar vermiþtir. Demir elde etmek
için kullanýlan yüksek fýrýnlar birer
teknik harikasýdýr. Bunlardan o zamanlar, Besmer yöntemine benzeyen bir
yolla çelik elde edildiðini öðrenmiþ
bulunuyoruz.
Bundan
baþka,
Süleyman'ýn iþletmiþ olduðu bakýr
madenleri de kazýlarda ortaya çýkmýþtýr.
Þimdiki Ýsrail devleti de bunlarý iþletmektedir. Bunlarýn bulunuþu, Eski
Ahit'te anlatýlan tunçtan mizbahlar, tapýnaktaki tunç denizi denen, muazzam
havuz gibi maden iþlerinin hayal
olmadýðýný açýklamýþtýr. Süleyman
Fenike'den uzmanlar getirtmiþ ve
onlarýn yardýmýyla büyük bir maden
endüstrisi geliþtirmiþti. Süleyman bu
sayede babasýndan devir aldýðý küçük,
tarýmcý ülkeyi birinci sýnýf bir ekonomik
kudret haline getirmiþti. Artýk halk
üstün bir refah derecesine yükselmiþ
bulunuyordu. Bir yazarýn dediði gibi
Süleyman'a, ilk çaðýn bakýr kralý hattâ
maden kralý denebilir."
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SÜLEYMANIN OLAÐANÜSTÜ
MANEVÝ HÜNERLERÝ
Tevrat'ta ayný babasý Davut'ta olduðu
gibi Süleyman'dan da sadece kral olarak
söz edilir. Onlarýn Allah'la görüþmeleri
anlatýldýðý halde peygamberlikleri hiç
vurgulanmaz, hâttâ yok sayýlýr. Ama
Kuran öyle deðil. Her ikisinin de
Tanrý'dan vahiyle bilgi, tavsiye ve emirler alan nebiler olduðu pek çok âyette
dile getirilir. Hâttâ Süleyman'a Rabbi
tarafýndan öyle manevi kudretler
baðýþlanmýþ ki, þimdiye kadar eþi emsali
görülmemiþtir bile diyebiliriz:
** Þöyle yakardý: " Rabbim affet beni!
Benden sonra kimseye nasip olmayacak
bir saltanat ver bana. Kuþkusuz sensin,
evet sensin en büyük lütufkâr olan.
Bunun üzerine rüzgârý onun emrine
verdik. Onun emriyle istediði yere tatlý
tatlý akýp giderdi. Þeytanlarý da onun
emrine verdik. Hepsi bina ustasý ve dalgýçtý. Ve demirlerle birbirine baðlý
diðerlerini. Bu bizim lûtfumuzdur artýk
dilediðine ver veya verme hesapsýzdýr.
(38/35-39)
** Süleyman için de sabah gidiþi bir
ay, akþam dönüþü bir ay olan rüzgârý
görevlendirdik. Onun için erimiþ bakýr
kaynaðýný sel gibi akýttýk. Cinlerden
öylesi vardý ki, Rabbinin izniyle onun
önünde iþ yapardý. Onlardan hangisi
buyruðumuzdan yan çizse, alevli ateþ
azabýný kendisine tattýrýrdýk. Onlar
Süleyman için mihraplardan, kalelerden, heykellerden, havuzlar gibi
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çanaklardan, yerinden kaldýrýlamaz
kazanlardan ne dilerse yaparlardý.
(34/12-13)
Süleyman'a bunlarýn yanýsýra hayvanlarýn, özellikle karýncalarýn, kuþlarýn dillerini anlama ve onlarla konuþma
kudreti de baðýþlanmýþtý. Bunun çok
anlamlý, üzerinde çok düþünmemiz
gereken örneði Kuran'da, karýnca
anlamýna gelen "Neml" suresinde
anlatýlýr.
Ayný
olaydan
Bizim
Celselerimiz'de de söz edilir. Bunlarý
alýntýladýktan sonra, gelecek sayýda
Süleyman'ýn yaþamýndan çok ilginç
baþka kýssalar üzerinde duracaðým.
Özellikle Süleyman'ýn ölümü esnasýnda
cinlerin nasýl gaflette kaldýðý ve
ölümünden sonra büyücülükle suçlandýðý için cinler ve büyü konusunu
detaylý olarak anlatacaðým.
** Cinlerden, insanlardan ve kuþlardan ordularý Süleyman'ýn huzurunda
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biraraya getirildi. Onlar düzenli bir
biçimde sevk ediliyorlardý. Karýnca
vadisine geldiklerinde, bir karýnca þöyle
seslendi: "Ey karýncalar! Yuvalarýnýza
girin ki, Süleyman ve ordularý farkýnda
olmayarak sizi ezmesinler." Bunun
üzerine Süleyman karýncanýn sözüne
güldü ve dedi: "Rabbim, bana ve
ebeveynime lûtfettiðin nimetine þükretmeme, hoþnut olacaðýn hayýrlý ve
barýþçýl bir iþ yapmama imkân ver. Ve
rahmetinle beni iyilik ve barýþý seven
kullarýnýn arasýna sok." Kuþlarý teftiþ
etti ve dedi ki: "Hüthüt'ü neden göremiyorum yoksa kayýplara mý karýþtý?
Ona acýmasýzca azap edeceðim, belki
onu boðazlayacaðým. Yahut da bana
açýk bir kanýt getirecek." Az sonra
Hüthüt gelip þöyle dedi: "Senin fark
edemediðin bir þeyi farkettim ve sana
Sabâ'dan parlak bir haber getirdim.
Onlara hükmeden bir kadýn buldum.
Kendisine her þeyden bir pay verilmiþ,
kocaman da bir tahtý var. Onu ve
toplumunu, Allah'ý býrakýp Güneþ'e secde eder
buldum. Þeytan
onlara yapýp ettiklerini
süslü
gösterip yoldan
saptýrmýþ. Artýk
doðruyu
bulamazlar.
(Neml
suresi /17-24)
Son olarak ayný
olayý
Bizim
Celselerimizden
okuyalým:
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“Yolda idi, ordusuyla o Ulu, hayýr için bir vakitte. Bir hayli yol almýþtý uzun, yorucu. Yolda
idi, o Uludan çok küçük varedilmiþ olanlar insanlarýn hayrýna. Yol almýþlardý bir hayli. Yollarý
çatýþtý bir yerde, bir zaman. Ve o Uludan en küçük olan dedi ki, ardýndan gelenlere: "Sininiz, saklanýnýz, bulduðunuz, girebileceðiniz yere. Geliyor büyükler, geliyor þimdi bizim þeklimizden þekli
baþka olup, onlarýn hayrýna varedildiklerimiz. Görmezler de, bilmezler de yollarýnda olduðumuzu eziliriz."
“Ulularýn baþýnda giden döndü ardýna, baktý bir hayli yorulmuþ yoldaþlarýna. Dedi ki:
"Durunuz!.. Görmediðiniz, bilmeden basýp geçeceðiniz öyle hayýrlýlar var ki yolumuzda, onlarýn
hayrýna varedildik biz.." Ýþte o zaman o en küçük olan duydu bu sözü o Uludan... Ve dedi ki:
"Yarab!.. Sen bilirsin yalnýz, hangimizi hangimizin hayrýna varettin."
“Bir zaman sonra yedi renk belirdi bir köþeden. Bir zaman sonra geldiler hepsi bölük bölük
yanýna varmýþ olanlar, Sizi Sevgisinden Vareden'in... Bir zaman sonra hepsi toplandýlar orada
ve dediler ki: "Secde edelim, kaybolalým Bizi Sevgisinden Vareden'in önünde, bizi birbirimiz için
varettiðinden."
“Ulu olan þükretti, secde etti. Küçük olan þükretti, secde etti. Karýþtý biribirine Ulu küçük,
küçük Ulu... Ulu küçüldükçe yüceldi, küçük yüceldikçe küçüldü. Aradan geçti bir hayli zaman.
Yedi renk kayboldu... Onlar için yola çýkýp yanlarýna varanlar döndüler geri... Küçükler ayrý
yönden çýktýlar yollarýna, büyükler ayrý yönden. Ve bir ara baktý büyüklerin baþýndaki Ulu, bir
eksik var aralarýnda. Her zaman omuz baþýnda giden onunla birlikte, þekli þeklinden baþka,
rengi renginden ayrý, yönü yönüyle bir. Sordu: "Nerededir?" Kimse bilmedi gidenin nerede
olduðunu, gidenin niçin çýktýðýný önceden yola.
“Bir zaman geçti, hayli bir zaman aradan... Döndü izinsiz yola çýkmýþ olan. Sordular o kuþa
"Nerede kaldýn, niçin yalnýz oldun?" diye. "Bir hayýr için bir hayra vardým, öyle sizden habersiz emir aldým. Þimdi siz benden önce
çýkacaksýnýz yola... Varacaksýnýz Sizi
Sevgisinden Varetmiþ Olan'ýn yanýna.
Orada kalacaksýnýz hep... Ardýnýzda
türlü söz diyecek þimdi en yakýn zannettikleriniz. Çizecekler üstünüze kara
çizgiyi ya. Ýþte ben sileceðim o zaman o
çizgiyi."
“Yeniden çýktýlar hayýr yoluna... Ve
bütün önceden bildirilenler oldu hepsi.
Ýþte siz bunu biliniz, bunu düþününüz
de, þükrediniz.”
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Ýçinde Gerçeði Saklayan Koza

Spinoza
Güngör Özyiðit, Psikolog

Spinozacý olmadan filozof olunmaz. Spinoza erdemin
simgesi deðil, ta kendisidir.
Hegel

S

pinoza incelemeleriyle ünlü
Gilles Deleuze: "Spinoza herhangi bir filozof deðildir, filozoflarýn Ýsa'sýdýr" der. Bertrand Russell ise
onu "Filozoflarýn ermiþi" diye niteler..

Spinoza 24 Kasým 1632'de Yahudi bir
ailenin çocuðu olarak Amsterdam'da
dünyaya gelir. Sünnet töreninde kutsanmýþ
anlamýna gelen Benito ön adýný alýr. 1639
yýlýnda Talmud Tora öðrenimine baþlar.
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Ýbranice öðrenir, sonra Lâtince ve Yunanca
dersleri alýr.
YOL AYRIMI
Babasýnýn ölümü üzerine aile þirketinin
iþlerini yürütür. Borçlarý öder. Bir sonraki
yýl cemaatin hayýrseverlik vakfýna önemli
katkýlarda bulunur. O sýrada 20 yaþlarýndadýr. Ýstese tüccar Spinoza olarak zengin
olabilirdi. Ama o bir yol ayrýmýnda
olduðunu düþünür ve þöyle bir deðerlendirmede bulunur:
"Deneyim bana sýradan yaþamda sýk sýk
karþýlaþýlan her þeyin boþ ve yararsýz
olduðunu öðretti. Bu nedenle bulunmasý ve
eriþilmesi süreklilik addeden, bana en yüksek ve sonsuz bir mutluluðu yaþatabilecek
bir þeyin olup olmayacaðýný araþtýrmaya
karar verdim. Sýradan insanlar için en yüksek iyilik sayýlan þeyler üç baþlýk altýnda
toplanabilir: Varsýllýk (zenginlik), ün ve
duyu hazlarý. Bu algý idrakimizi öylesine
kuþatýr ki, neredeyse onlardan ayrý bir iyilik
düþünemez insan. Ýnsanlarýn peþinden koþtuðu bu gibi þeyler, insaný mutlu etmek
þöyle dursun, gerçek mutluluða engel
olurlar. Onlarý ele geçirdiðini sanan insanlar, gerçekte onlar tarafýndan ele geçirilmiþ
olurlar. Böylece insan, kendi özüne ve
doðasýna yabancýlaþmýþ olur." (Ýnsan
Ýdrakinin Ýyileþtirilmesi Üzerine Ýnceleme)
Smilevski "Coversation with Spinoza"
kitabýnda ona þunu söyletir: "Bugün sahip
olduðum her þeyin bir gün yok olacaðýna
inanýyordum, sanki hiç varolmamýþlar
gibi... Herhangi bir þeyi en baþtan sahiplenmek istemeyiþimin nedeni buydu. Böylece
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sahiplenmediðim bir þeyi kaybettiðimde
caným yanmayacaktý. Bu yüzden ezeli ve
ebedi þeyleri keþfetmek istedim. Ve o
nedenle bir insan evladýna deðil de, Tanrý'ya
âþýk olmaya karar verdim."
TANRI VE DOÐA
Ve gerçekten felsefesini Tanrý kavramý
üzerine temellendirir. Spinoza sisteminde
Tanrý'nýn özünün düþünce olarak anlaþýlmasý yanýnda, onun özünün yayýlma
(taþma) olarak da anlaþýlmasýdýr. Bu o
zamana kadar felsefe tarihinde ilktir.
Spinoza biricik tözü (cevheri) "Tanrý ve
doða" olarak belirtir. Bunun dýþýnda yer
alan þeyler kendi kendisinde deðil, baþka
bir þeyde varolan þeylerdir.
Tanrý kendi kendisinin nedeni olarak, özü
varlýðýný kuþatmýþ, yalnýz mutlak varolan
olarak tasarlanabilir. Özü gereði sonsuzdur.
Tanrý'nýn sonsuz nitelikleri vardýr. Sonsuz
olan Tanrý, kendini sonlu olanda ortaya
koyar. Tanrý her þeyin içkin nedenidir.
Tanrý'yý her þeyin içinde görmek ve O'nun
eserlerini, onlarý keþfetme aracýlýðýyla
sevme noktasýna varmak gerekir.
Spinoza Ýsa'nýn mutluluk ve esenliðini,
diðer deyiþle kutluluðu Tanrý bilgisine ve
doðadaki her þeyin O'na baðlý olduðunu
bilmemize baðlar. Bunu Tanrý sevgisinin en
büyük doðru ve iyilik olduðu görüþü izler.
Bilginin konusu ne denli iyi ise, bilenin
durumu da o denli iyi olur. Ona göre en
kusursuz insan, en kusursuz varlýk olan
Tanrý ile birleþen, bunu içinde hisseden ve
böylece onun hazzýný, coþkusunu yaþayan
kiþidir.
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Doða Tanrý'dýr. Doðadaki tüm þeyler
Tanrý'nýn içinde varolur ve anlaþýlýr. Tanrý
doðanýn dýþýnda deðildir. Aslýnda Tanrý
varolan her þeyin içkin ve sürdüren
nedenidir.
Spinoza Tanrý'nýn yardýmseverliðine ve
dürüstlüðüne inanýr. "Çünkü" der "Bize
bilme yeteneði veren fevkalâde mükemmel
Tanrý hilekâr olamaz. Ve biz aklýmýzý yerinde kullanabilirsek, doðruya ulaþabiliriz.”
DOÐRU DÝN
O "Tanrý sevgisi en büyük kutluluðumuzdur" derken amacý dinin ve dinsel kavramlarýn bütünüyle laikleþtirilmesi ve doðallaþtýrýlmasýdýr. Ýnsan doðanýn bir parçasý
olduðuna göre, doðanýn yasalarýna
uymalýdýr. Doðru din budur. Bunu yaptýðý
sürece esenliðe kavuþacaktýr.

Öyleyse dine uygun pratik buyruklar yalnýzca ahlâk kurallarýný uygulamak ve
komþu sevgimizi kalbimizle onaylamak için
gerekli olanlardýr. Geri kalan ne varsa
yorumdur. Tanrý'ya içte tapýnma, iç dindarlýk bütünüyle bireye aittir. Bu insanýn elinden alýnamayacak özel bir haktýr. Ýnsanlýðýn
geneli için dinin ve vahiy yoluyla gelen bilginin yararýna ve gereðine inanan Spinoza,
þöyle bir saptamada bulunur: "Bütün insanlýk gözönünde tutulduðunda, çok az sayýda
insan sýrf aklýn katký ve çabasýyla erdemli,
ahlâklý bir hayat yaþamayý beceremeyeceðinden, kutsal yazýnýn (vahyin) sunduðu
belge ve kanýtlardan yoksun olma durumunda, hemen bütün insanlýðýn esenlik ve
bahtiyarlýðýndan endiþe etmek gerekirdi."
AFOROZ

Ruh, bedenle birleþmiþ olduðu sürece
ölümlüdür ve bedenle birlikte can verir.
Buna karþýlýk, deðiþmez bir þeyle, Tanrýyla
birleþtiðinde ruh da bu deðiþmezliðe katýlýr.

Spinoza Tanrý bilgisi ve sevgisiyle
yanarken ve doðru dini yaþarken, özgür ve
özgün düþünceleri din otoritelerini, hahamlarý kýzdýrýr. Ve onu din dýþý, sapýk düþüncelerinden dolayý zýndýklýkla suçlarlar. Yahudi
cemaatinden dýþlayarak aforoz ederler.

Doðanýn evrensel yasalarý aslýnda
Tanrý'nýn buyruklarýdýr; tanrýsal doðanýn
zorunluluðundan ve kusursuzluðundan
gelirler. Dindarlýðýn temel öðretisi doðal
olan, sevgi ve bilgiyi içeren, yalýn ve
evrensel bir formüle indirgenebilir. Doðru
deðerlendirildiðinde kutsal metinlerin
aktardýðý evrensel bildiri yalnýzca ahlâksaldýr: "Tanrý'yý bilmek ve sevmek. Ýnsanýn
komþusunu kendisi gibi sevmesi. Bu
Tanrý'nýn gerçek sözü, gerçek dindarlýðýn
temelidir. Hatalý, karýþmýþ ve bozulmuþ bir
metnin içinde bozulmadan durmaktadýr."

Aforoz metninin özeti þu: "Uzun
zamandýr þeytani görüþ ve eylemleriyle bilinen Benito Spinoza'nýn bu þer yolundan
dönmemesi üzerine onu cemaatten dýþlýyoruz. Onu gündüz ve gecede, uyuduðunda
ve uyandýðýnda, sokaða çýktýðýnda ve eve
döndüðünde lânetliyoruz. Kutsal Kitapta
anlatýlan tüm lânetlerle Tanrý onu
Ýsrailoðullarýndan uzak tutsun." Spinoza bu
karara þu sözlerle karþýlýk verir: "Çok iyi,
bu durum, bir skandaldan korkmazsam,
kendi rýzamla yapmayacaðým þeyleri yapmamý gerektirmiyor artýk."
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Hahamlar için sinir bozucu olan, onda
somut bir suç ve günah bulamamalarý...
Tanrý'nýn cezalandýracaðýný söylediði hiçbir
günahý iþlemeyen, aklýn ve ahlâkýn buyurduðu þekilde yaþayan erdemli bir insan.
Spinoza'nýn Ýsa'yý çok sevmesi, ara sýra
kendini onunla özdeþleþtirmesi boþuna
deðil.
YALNIZLIK KOZASI
O, Yahudi cemaatinden dýþlandýktan sonra
daha da yalnýzlaþýr. Ne var ki, bu seçilmiþ
bir yalnýzlýktýr. O, dostluðu ve dostlarla
sohbeti, paylaþýmý çok sevdiði halde, genellikle yalnýz olmayý yeðler. Diðer yandan
þunu da söyler: "En az iki insan arasýnda
mümkün olan tek özgür iliþki dostluk ve
paylaþýmdýr."
Spinoza yalnýzlýðý bir koza olarak kullanýr. Ýpek böceðinin kozasý içinde kanat
çýkarýp kelebek haline gelmesi gibi, o da
yalnýzlýk kozasý içinde sevgi ve bilgi
titreþimli iki kanat örer. Öylece yalnýzlýðýný
kendi olma, özünü bulma ve kendini
gerçekleþtirme yönünde deðerlendirir.
Leonardo da Vinci'nin dediði gibi: "Ýnsan
yalnýzken daha çok kendine ait olur." O
arada baþyapýtý "Etika"yý yazmaya koyulur,
yazdýklarýný dostlarýyla paylaþýr.
DUYGULANIÞLAR
Spinoza "Etika"da, insanlarýn sevgi,
nefret, sevinç, keder, üzüntü, korku, haset
gibi duygularýný özenle listeler, çözümler ve
deðerlendirir. Hangilerinin insanýn mutluluðuna katkýda bulunduðunu, hangilerinin
insanýn yýkýmýna yol açtýðýný ortaya koyar.
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Ona göre bütün duygular 3 temel
duyguya indirgenebilir: Varolma ve yapabilme gücü (arzu), bu gücün artýþý (sevinç)
ve azalýþý (keder).
Duygular, benimsenmiþ düþüncelerdir.
Herhangi bir duyguyu, baþlangýç noktasýna
götürdüðünüzde, onun bir düþünce olduðu
görülür. Bütün duygular ve davranýþlar, dýþ
ve iç sebebe baðlý bir düþüncenin insanda
uyandýrdýðý sevinç, keder ve arzudan kaynaklanýr. Nasýl renkler asýl olan üç ana rengin (sarý, kýrmýzý, mavi) karýþýmýndan elde
ediliyorsa, duygular da, temeli düþünce
olan üç temel duygunun (sevinç, keder,
arzu) çeþitli karýþýmý ve belirtilerinden
meydana gelir.
Arzu, insanýn kendisine verilmiþ bir
duygulanýþla bir þey yapmasýdýr. Arzu
insaný, kendini koruma ve doyurma
yönünde eyleme geçirir.
Sevinç, insanýn daha az bir yetkinlikten
daha büyük bir yetkinliðe veya olduðu
halden daha üstün hale geçiþidir. Ve bu
geçiþ sýrasýndaki duygulanýþýdýr. Yani olayýn
kendisi deðil de, ona eþlik eden bir duygu.
Sevgi; dýþýmýzdaki bir varlýðýn düþüncesinin bizde uyandýrdýðý sevinçtir. Örneðin
dýþýmýzdaki bir varlýk olarak bir çiçeði, bir
gülü ele alalým. Gül ile ilgili düþünce ve
hayallerimiz, gülün þekli, rengi, kokusu,
gülün simgelediði þeyler bize sevinç
veriyor. Demek ki biz gülü seviyoruz.
Kin ve nefret; dýþýmýzdaki bir varlýðýn
düþüncesinin bizde uyandýrdýðý keder duygusudur.
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Ýþin ilginç yaný, karþýt duygular birbirini
giderir. Kin ve nefret sevgiye dönüþebilir.
Bize kin besleyen ve bizi düþman belleyen
birine iyilik yapýp, sevgi gösterirsek, onun
bizimle ilgili düþüncelerinde olumlu bir
deðiþiklik yapmýþ oluruz. Ve o kiþi bizim
kendisini sevdiðimizi hayal ederek sevinç
duyar. Karþýlýðýnda bize sevgi göstermeye
gayret eder.
Demek ki kudret artýþý sevinç, kudretin
(yapabilme gücünün) azalýþý keder veriyor.
Yani ruhun etkin ya da edilgen olma durumu söz konusudur. Ruh etki eder veya tesir
altýnda kalýr. Kiþi etkinlik gücünü artýran
veya azaltan þekilde duygulanabilir. Zihnin
bir duyguyu baþka bir duygunun yerine
geçirebilme özelliði vardýr. Örneðin sevinç,
ruhu daha yüksek yetkinliðe çýkaran bir
duygudur; oysa keder gücü azaltan bir
etkiye sahiptir. Nitekim sevinç umuda,
keder korkuya sebep olur. O halde denebilir
ki, zihnin gücü, tutkulara yön verme
gücüdür. Bu anlamda insan aklýný kullanabildiði kendi doðasýnýn yasalarýna göre
davranabildiði ölçüde, tutkularýn tutsaklýðýndan kurtulur ve özgür olur.
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bu doðadaki zorunluluðun bilincine varmaktýr. Bu þekilde zaman içinde özgür olacaðýmýz yanýlgýsý yerini zaman içinde
özgürleþeceðimiz gerçeðine býrakýr. Bu,
yüce bir özgürlüktür.
Burada önemli olan kiþinin zihin gücünü
kullanabilmesi ve dýþsal olan zorunluluða
karþý kendi doðasýný harekete geçirebilmesi,
doðadaki neden-etki zincirinde "en uygun"
olaný bilmesidir. Bu, þu anlama gelir: Kiþi
bilerek davrandýðýnda etkindir.
Duygulanýmlar yaþamsaldýr; insan sever,
öfkelenir, arzular, iþtah duyar. Önemli olan
bu duygulanmalarýn boyunduruðuna
girmemek, onlar tarafýndan belirlenmemektir. Zira duygularýna baðýmlý insan kendine
hâkim deðildir; gücünü kaybetmiþtir.
Tutkularýn "ýslahý", terbiye edilmesi ise,
edilgenlikten etkenliðe geçiþ süreci ile
mümkündür. Böylece ayný zamanda tutku
olan duygu, biz onun hakkýnda açýk seçik
bir düþünceye sahip olduðumuzda tutku
olmaktan çýkar. Öyleyse bir duygu bizim
tarafýmýzdan ne kadar tanýnýrsa, o duyguya
tanýk olunursa, o kadar çok gücümüzün
denetimine girer ve aklý da ona karþý o
kadar etkin olur.

ÖZGÜRLÜK VE ZORUNLULUK
Spinoza'ya göre özgürlükle zorunluluk
arasýndaki baðlantý þudur: Özgürlük, zorunluluðun bilincidir. Hiçbir þey nedensiz
deðildir; insanýn herhangi bir þeyi yapmak
istiyor ya da istemiyor olmasýnýn bile bir
nedeni vardýr. Özgürlük yanýlgýsý, nedenleri
bilememekten kaynaklanan cehalet sonucu
ortaya çýkar. Cahil insan, özgür olduðunu
sandýðý, zorunluluðun, zorunlu nedenlerin
farkýnda olmadýðý için cahildir. Önemli olan

Özgür bir insanýn bilgeliði yaþam üzerine
yoðunlaþmasýdýr. Böyle bir insanýn kutsallýðý aklýn özgürlüðünü içine alan bir sevgiden kaynaklanýr.
Olumsuz özgürlük, baþkalarýnýn istenmeyen müdahalesinden özgürlüktür.
Olumlu özgürlük ise herkes için benzer bir
fýrsatla baðdaþabilecek ölçüde, kiþinin
kendi yaþamýný aklýn ilkelerine göre
belirlemesidir.
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Spinoza kendi yaþamýnda buna çok dikkat
eder ve özgürlüðünü titizlikle korur. Maddi
sýkýntý çektiði halde üniversiteden yüklü bir
para karþýlýðý felsefe dersleri vermek üzere
davet aldýðýnda, bunu özgürlüðünün kýsýtlanacaðýný, düþüncelerine sýnýrlar konulacaðýný düþünerek geri çevirir. Para
konusuna gelince, insanýn düþüncelerini
yayma karþýlýðýnda para almasý deðil, para
vermesi gerektiðini belirtir.
Ayný þekilde zengin dostu Simon de
Vries, ölümünden önce, bütün mal varlýðýný
ona býrakmayý önerir. Spinoza bunun Simon
ailesi için haksýzlýk sayýlacaðýný, kendisi
için de dikkat daðýtýcý olacaðýný söyleyerek
reddeder.
TOPLU SÖZLEÞME
Spinoza'ya göre insanlarý ortak bir
topluma götüren, yani onlarý uyumlu kýlan
þey faydalýdýr; onlarý ayýran ve düþman
kýlan ise zararlýdýr. Ýnsanlarý ayrý kýlan edilgin tutkular, ortaklýða götüren ise akýldan
kaynaklanan etkin tutkulardýr. Karþýlýklý bir
iþ birliði ve aklýn yardýmý olmadan insanlarýn sefil bir yaþamdan kurtulmasý
mümkün deðildir. Ýki kiþi güçlerini birleþtirip yardýmlaþtýklarýnda her birinin ayrý
ayrý olduðu zamandan iki kat daha kuvvetli
olurlar. Güç birleþimi ile doða üzerindeki
haklarý daha fazla olur. Bu nedenle Spinoza
insana, insandan daha faydalý bir varlýðýn
olmadýðýný söyler. Çünkü doðaca birbiriyle
uyuþurlar. Akýl ise, insanlarýn bu karþýlýklý
yardýmlaþmasýný sanki bir tek beden ve ruh
olmuþçasýna uyumlu kýlacak ve onlara ortak
faydanýn ne olduðunu gösterecektir.
(Etika)
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Akla göre hareket eden insanlar, kendilerine en faydalý olaný aradýklarýndan, arzu
ettikleri þeyin baþkalarýna zarar vermeyecek
þeyler olmasýna çalýþýrlar. Erdemli olmak
ise, aklýn yönetiminde asýl faydanýn aranmasý ilkesine göre varlýðýný korumak ve
güçlendirmek demektir.
Siyasi topluluk, karþýlýklý yapýlan bir
anlaþmaya dayanýr. Herkes iki faydalý þeyden en büyük olanýný, iki zararlý þeyden en
az zararlý olaný seçer. Bu ayný zamanda
aklýn yasasýdýr. Çünkü insanýn varlýðýný
koruma çabasýný dile getirir.
Eðer insanlar akýlla yönetilselerdi, neyin
iyi neyin kötü olduðunu kolaylýkla göreceklerinden sözleþmeye sadakatle baðlanýr ve
siyasal birliði her þeyin üstünde tutarlardý.
Ama insanlarýn çoðu, akýl yerine tutkularýna
göre davrandýklarýndan sözleþmenin
arkasýnda iktidarý elinde tutan bir güç
olmalýdýr. Bu güç, bireylerin haklarýný
devretmeleriyle ortaya çýkan en üstün
güçtür. En üstün gücü elinde tutan egemen
güç (devlet) þiddet ve öldürme cezasýyla
uyruklarýnýn özgürlüðünü sýnýrlandýrabilir.
Spinoza, sözleþmeyle gerçekleþen bu hak
devrinin tek bir kiþiye aktarýlmasý yerine,
tüm siyasal topluluða aktarýlmasý gerektiðini söyler. Böylece, siyasal topluluk her þey
üzerinde en üstün doðal hakka sahip olur.
Bu en üstün hak, biricik ve sorgulanmayan
bir egemenlik olup, herkes ona uymakla
yükümlüdür. Bu tür siyasal yönetime, bütün
gücün toplumun elinde olmasýna
"demokrasi" adý verilir. Çünkü hiç kimse
gücünü- hakkýný tamamen baþkasýna devretmez. Sözgelimi hiç kimseden faydalý olan
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bir þeyden nefret etmesi ve korkudan kaçýnma çabasýndan vazgeçmesi istenemez.
Çünkü bunlar insan doðasýnýn zorunlu
sonuçlarýdýr. Öyle ki çoðunlukla yöneticiler,
yönetilenler için dýþ düþmanlardan daha
tehlikelidir. Eðer insanlar tüm haklarýný
devrederlerse, yöneticilerin izin verdiklerinin dýþýnda hiçbir etkinlikleri kalmayacaktýr. O zaman ortaya çýkan siyasi bir birlik deðil, baskýcý bir yönetim olacaktýr.
Spinoza baskýcý devletin karþýsýna "hak"
devletini koyar. Ýtaati de içeren bir özgürlük
durumundan söz eder ve devletin baskýcý
bir niteliðe bürünmesini önler.
Spinoza'nýn yurttaþlara verilmesi gerektiðini düþündüðü hak, fikirlerini oluþturma
ve bildirme hakkýdýr. Ama kiþiler fikirlerini
kýzgýnlýkla ve öfkeyle deðil, akýlla sunmalý
ve savunmalýdýr. (Teolojik - Politik
Ýnceleme)
Hemen her konuda düþünen, fikir üreten
Spinoza, bu düþüncelerini dostlarýyla paylaþýr. Dostlarý onun yalnýzlýðý yeðlediðini,
bazen küçücük odasýndan günlerce çýk-
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madýðýný söyler. Düþünür, okur, yazar ve
arada dostlarýyla sohbet eder. Mercek yontarak geçimini saðlamaya çalýþýr. Kira ile
oturduðu odasý çok sade döþenmiþtir; bir
yatak, küçük bir çalýþma masasý, üç ayaklý
köþe masasý, iki küçük sehpa, mercek yontma tezgâhý, bir kitaplýk ve 150 kitap ve bir
satranç tahtasý. Harcamalarý çok sýnýrlýydý.
Kýt kanaat yaþýyordu. Yaþamýnýn yalýnlýðýyla gurur duyuyordu. Büyük olasýlýkla mercek yontarken çýkan tozlardan akciðeri
hastalandý. 44 yaþýnda veremden vefat etti.
Yaþantýsý 4D formülüne çok uyuyordu.
Düþüncesi, duygusu, dili ve davranýþý tam
bir uyum içindeydi. Evrende gördüðü birlik
ve bütünlüðü iç dünyasýnda da kurmayý
baþarmýþtý.
Küçücük, hastalýklý bir beden. Yalnýz ve
yoksul biri. Ama bütünü kavrayan
düþünceleriyle kapsayýcý bir akýl, sevgisiyle
evreni kucaklayan engin ve zengin bir
gönül. Düþünceleri ve erdemli yaþamý ile
çaðlarý aþan bir güce ulaþtý. Birçok filozofa
öncülük etti. Henri Bergson'a göre "Her
filozofun iki felsefesi vardýr:
Kendisininki ve Spinoza'nýnki."
Ölümünden 500 yýl sonra dünya
felsefe çevrelerinde gündemde
oluþu da bunu doðruluyor.
Bazý insanlarýn etkisi azalmaz
ölümü ile
Kim bilir belki artar bile...

Spinoza’nýn evi, mercek yontma tezgahý
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Kalpten Beyine Yolculuk
Arjun Walia 30. Ekim.2015
Çeviren: Saffet Güler

Araþtýrmacýlar sadece beyinden bedene deðil,
kalbin de beyine sinyaller gönderdiðini keþfetti.

F

izik, biyofizik, astrofizik,
eðitim, matematik, mühendislik, kardiyoloji, biofeedback
ve psikolojide bir grup saygýn ve uluslararasý tanýnan lider HeartMath Enstitüsünde bazý parlak çalýþmalar yapmaktalar. HeartMath Enstitüsü stresi
azaltmak, duygularý kendi kendine
düzenlemek ve ana görüþ biyolojinde
yaygýn olarak gözden kaçan bir þeyi
anlamak için insanlara yardýmcý olmaya adanmýþ kara amacý gütmeyen bir
araþtýrma ve eðitim organizasyonudur.
Araþtýrmalarýnýn büyük bölümü kalp
ve beyin etkileþimine, bunlarýn birbirleriyle nasýl iletiþim kurduklarýna ve
bilincimizi nasýl etkilediklerine
ayrýlmýþtýr. Örneðin, bir insan gerçekten minnettarlýk, sevgi veya takdir gibi
pozitif duygular hissettiði zaman, kalp
atýþlarý farklý bir mesaj gönderiyor ve
kalp bedende üretilen en geniþ elektromanyetik alaný ürettiði için, enstitü
önemli miktarda veri toplayabilmektedir. Araþtýrma yöneticisi Ph.D. Rolin

McCratey'e göre: "Duygusal bilgi
aslýnda bu alanlarda kodlanmýþ ve
modüle edilmiþtir. Duygularýmýzý
deðiþtirmeyi öðrenerek, kalpten
yayýlan ve etrafýmýzdakileri etkileyebilen manyetik alanlara kodlanmýþ bilgiyi deðiþtiriyoruz. Birbirimize ve
gezegenin kendisine özünde ve derin
bir þekilde baðlýyýz."
Kalp Beyine Sinyaller Gönderiyor
"Kalbin beyinle konuþtuðu ve onu
etkilediði önemli bir yol, kalbin eþfazlý/tutarlý olduðu zamandýr; ritimlerinde istikrarlý, sinüs dalga benzeri
model deneyimlediði zaman. Kalp
eþfazlý/tutarlý olduðu zaman, beyin
dâhil beden her türlü yararlý þeyi
deneyimlemeye baþlýyor, bunlarýn
arasýnda daha büyük zihinsel netlik ve
yetenek, daha iyi karar verme var."
Bilimdamlarý uzun süredir bilgi gönderenin ve bedene ne zaman ne
yapacaðýný söyleyenin beyin olduðuna
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inandý. Bu kalbi de içeriyor, ama þimdi
aslýnda aynen beynin kalbe sinyaller
gönderdiði gibi kalbin de beyine
sinyaller gönderdiðini biliyoruz.
Aslýnda kalp, beynin kalbe gönderdiðinden daha fazla sinyali beyine
gönderiyor. Daha da eðlenceli olan þey,
bu kalp sinyallerinin (kalpten beyine)
aslýnda beyin fonksiyonunda önemli bir
etkiye sahip olduðu gerçeðidir.

sinyallerin buna karþýlýk gelen modeli
yüksek biliþsel iþlevi kýsýtlar. Bu bizim
berrak bir þekilde düþünme, hatýrlama,
öðrenme, akýl yürütme ve etkili kararlar verme yeteneðimizi sýnýrlar. Buna
karþýn pozitif duygusal haller sýrasýnda
kalbin beyin üzerinde daha düzenli ve
daha istikrarlý bir etkileþim yaratmasý,
biliþsel iþlevi kolaylaþtýrýr, pozitif hisleri ve duygusal istikrarý güçlendirir."

Bana göre bu þaþýrtýcý. Kalbin bedende en geniþ elektromanyetik alaný ürettiði gerçeði ve beyine daha fazla sinyal
gönderdiði gerçeði, bize kalbin biyolojimizde daha önce inandýðýmýzdan çok
daha büyük rol oynadýðýný ve belki de
beyin için düþündüðümüzü yani bedenin ana komuta merkezi olabileceðini
gösteriyor. Þimdiye kadar, araþtýrmacýlar kalbin beyin ve bedenle dört þekilde iletiþim kurduðunu keþfettiler:

Bu bilincin önemini gündeme
getiriyor. Bilinç etrafýmýzdaki dünyayý
(ve içindeki her þeyi) algýlama yolumuzdur, nasýl düþündüðümüz ve nasýl
hissettiðimizdir; belirli bir niyetle
dikkatimizi bir þeye doðru yönlendirir
ve sayýsýz þekillerde açýklanabilir.
Bilincin bilimle ne ilgisi var? Bugün
bazý fizikçiler bilincin aslýnda aynen
bir katý, sývý veya gaz gibi madde
konusu olduðuna inanmaya baþlýyorlar. Bunun nedeni, kuantum fiziði
alanýnda bir yayýnýn, bilincin gerçekte
fiziksel maddi dünyamýza direkt etkisi
olduðunu göstermesidir. Bu, özellikle
kuantum çifte yarýk deneyi ile gösterildi. Bu deney fiziksel maddi
dünyamýzýn oluþmasý ile "önemli
derecede" iliþkilendirmek için bilinçle
iliþkili faktörleri buldu.

* Nörolojik iletiþim (sinir sistemi)
* Biyofiziksel iletiþim (nabýz/titreþim
dalgasý)
* Biyokimyasal iletiþim (hormonlar)
* Enerjisel iletiþim (elektromanyetik
alanlar)
Bu Neden Önemli
"HeartMath araþtýrmasý (farklý duygusal hallere eþlik eden) kalp
aktivitesinin farklý modellerinin biliþsel
ve duygusal iþlev üzerinde belirgin etkileri olduðunu gösterdi. Stres ve negatif duygular sýrasýnda, kalp ritim modeli düzensiz ve bozuk olduðu zaman,
kalpten beyine yolculuk yapan nöral

"Yeni fiziðin temel sonucu da gözleyenin realiteyi yarattýðýný kabul ediyor.
Gözlemciler olarak, kendi realitemizin
yaratýlmasýna kiþisel olarak dâhil oluyoruz. Fizikçiler evrenin "zihinsel" bir
yapý olduðunu kabul etmeye zorlanýyorlar. Öncü fizikçi Sir James Jeans
þöyle yazdý:
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"Bilgi akýþý mekanik olmayan realiteye doðru yönleniyor; evren büyük bir
makine yerine dev bir düþünceye daha
çok benzemeye baþlýyor. Zihin artýk
madde âlemine tesadüfî bir davetsiz
misafir olarak görünmüyor, zihni
madde âleminin yaratýcýsý ve yöneticisi
olarak takdir etmek zorundayýz.
Bunlarý aþýn ve tartýþýlmaz sonucu
kabul edin. Evren maddi deðildir,
zihinsel ve spiritüeldir." (R.C. Henry,
Johns Hopkins Üniversitesinde Fizik
ve Astronomi Profesörü, "Zihinsel
Evren" Nature 436: 29,2005)
Bu fizikçilerin HeartMath Enstitüsü'nde yapýlan araþtýrmayla baðlantýlý
olarak söyledikleri þeyi anlamak önemlidir, çünkü oradaki araþtýrmacýlar belirli duygusal hallerin (bilinç) kalbin
elektromanyetik alanýna nasýl farklý
bilgi kodlayabildiðini, bilinçle (hisler/
duygular) iliþkili faktörlere baðlý olarak
farklý sinyal gönderdiðini gösterdiler.
Tüm bunlar devam ederken, yine, bilincin fiziksel maddi dünyamýza etkisi
olduðunu gösteren kuantum fizikçilerimiz var. Bu sevgi, minnettarlýk ve
þefkâtin bilinç hallerinin fiziksel realite
üzerinde, nefret, korku ve açgözlülük
gibi zýt duygularýn fiziksel realite
üzerindeki etkilerinden farklý etkisi
olduðu anlamýna gelebilir. Bu farklý
duygusal hallerin biyolojik yapýmýz
üzerinde etkisi olduðunu ve daha önce
bahsedildiði gibi beyine farklý türde
sinyaller gönderdiðini biliyoruz.
Tekrar özetlemek için, enstitüdeki
araþtýrmacýlar kalbin beyine, beynin
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kalbe gönderdiðinden daha fazla sinyal
gönderdiðini ve farklý duygusal hallerin
beyine farklý sinyaller gönderdiðini
buldular. Bu da biliþsel fonksiyonlarýmýzý, öðrenme yeteneðimizi ve daha
fazlasýný direkt olarak etkiliyor. Burada
sorulacak soru, bu duygusal haller
nereden geliyor? Bunlarý tetikleyen
nedir? Örneðin, eðer biri sevdiðini
kaybederse, negatif duygular deneyimler, bu kalbin beyine belirli sinyaller
göndermesini tetikler. Ama bu duygular
nereden üretiliyor? Tepkimizi belirleyen olayý nasýl algýladýðýmýza bakmaksýzýn beyinden mi üretiliyorlar? Bu bilinç halleri nereden kaynaklanýyor?
"Kuantum mekanikleri atomlarýn ve
atomaltý parçacýklarýn gerçekte katý
nesneler olmadýklarýný göstererek dünyanýn maddi temellerini sorguladýlar.
Atomlar ve atomaltý parçacýklar belirli
uzamsal bölgelerde ve belirli zamanlarda var olmazlar. En önemlisi, kuantum
mekanikleri zihni kendi temel kavramsal yapýsýna soktu, çünkü gözlenen parçacýklarýn ve gözlemcinin baðlantýlý
olduklarýný buldu. Kuantum mekaniklerinin bir yorumuna göre, bu fenomen
gözlemcinin bilincinin gözlenen fiziksel olaylarýn varoluþu için çok önemli
olduðunu ve zihinsel olaylarýn fiziksel
dünyayý etkileyebileceðini ima ediyor."
Schwartz University of Arizona
http://www.collectiveevolution.com/2015/10/30/not-justbrain-to-body-researchers-discoverthat-the-heart-sends-signals-to-thebrain/
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Ardýç Kuþu ve
Ardýç Aðacý Hikâyesi
Dr. Mehmet Uhri

nkara da iþim uzamýþtý. Ýstanbul’a dönüþ için aldýðým biletimi deðiþtirmem
gerekiyordu. Öðle arasýnda Sýhhiye’deki otobüs yazýhanesine gidip biletimi erteletmek için acele ediyordum. Kalabalýkta koþarken çarpýþtýk o yaþlý
adamla. Sendeledi, elindeki büyük sepette bulunan tahta kaþýk, masalar yola
saçýldý. Sanýrým Belediye zabýtasýndan kaçýyordu. Heyecanlanmýþ, rengi solmuþ,
nefes nefese kalmýþtý. Sakinleþmesi için koluna girip yol kenarýndaki banka oturmasýný saðladým. Savrulan kaþýk ve maþalarý toplayýp ben de yanýna oturdum.
Sepetten daðýlanlarý yerine dizip, bir yandan da “Býrakmýyor su Belediye zabýtalarý üç kuruþ para kazanalým, eve katkýmýz olsun” diyerek söyleniyordu.
Tahta kaþýklarý sepete koyarken yardým etmek istedim, “Dur hele, Þimþir ve
Ardýç olanlarý diðerlerine karýþtýrma” diyerek bana engel oldu.
-Hepsi tahta kaþýk iþte ne fark eder?
-Olur mu beyim? Þimþir ve Ardýç ile Ihlamur, Gürgen bir olur mu?
-Bilmem... Görsem aðaçlarýný bile tanýmam herhalde. Ne fark var aralarýnda?
-Ardýç, Þimþir sert aðaçtýr, kolay býrakmaz kendini iþleyesin. Zordur Ardýç’tan
kaþýk çýkarmak ama, evladiyeliktir, senelerce kullanýrsýn. Ihlamur, Gürgen ise
yumuþaktýr, kolay iþlersin ama çabuk yumuþar, dayanmaz.
Sivas in Hafik ilçesinde çiftçilik yaparken saðlýk sorunlarý nedeniyle kýzýnýn
yanýna Ankara ya yerleþmiþ. Evin geçimine katkýsý olsun diye tahta kaþýk ve masa
yapýp iþportada satýyormuþ. Ardýç aðacýnýn zor bulunduðundan yakýndý. Elindeki
maþayý eliyle okþayarak “Ardýç kuþu (Halk dilinde Cirrik kuþu, Karatavuk)
aðacýný terketti, biraraya gelmeleri çok zor artýk” dedi.
Anlamamýþ gözlerle bakmýþ olacaðým ki açýklama yapma ihtiyacý duydu.
-Beyim Ardýç kuþunu bilmez çoðumuz. Ardýç aðacý yabanidir, öyle tohumundan
üretemezsin, çelikleme ile de olmaz. Aðacýn üremesi meyvelerinin Ardýç kuþu
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tarafýndan yenilip pisliði ile atýlmasýna baðlý.Aðacýn
tohumu ancak o zaman filizlenebilir hale gelir.
-Yani bu kuþ olmazsa Ardýç aðacý üreyemiyor, öyle
mi?
-Evet, aynen öyle. Bunlar birbirine mahkûm sevdalýlardý.
-Peki sonra ne oldu, kuþlar mý azaldý?
-Kuþlar azalmadý hattâ çoðaldýlar bile. Ama þehirler büyüdükçe çöplükleri de
büyüdü. Kuþlar Ardýç aðacýnýn meyvelerini yemektense çöplükten beslenmenin
daha kolay olduðunu keþfettiler. Ardýç kuþu aðacýný unuttu, þimdi kentlerin, kasabalarýn çöplüklerinde yaþýyorlar. Ardýç aðaçlarý ise kayboluyor gözümüzün önünden. Herkes Ardýç kuþu gibi, zahmet çekmektense kolay geçinmenin, kolay yaþamanýn yolunu arýyor, ardýna bakmýyor. Bu yüzden þehirleri seçiyorlar. Biraz paran
olsun, emek vermeden yaþayýp geçip gitmek mümkün bu þehirde.
-Ne var bunda, þehirler hep böyle?
Sustu bir süre. Kafasýný saða sola sallayýp kendi kendine söylendi.
Bir süre daha konuþmadan oturduk o bankta. Ardýç aðacýndan yapýlmýþ bir çift
kaþýk almak istedim. Gazete kaðýdýna sarýp uzattý. Söylediði fiyattan fazla para
vermek istedim, ederinden fazlasýný almadý. Ýpini omuzuna atýp sepeti kucakladý,
helâlleþtik. Aðýr adýmlarla yürüyerek þehrin kalabalýðýnda gözden kayboldu.
NOT: Türkiye deki
Ardýç ormanlarýnýn % 92
si niteliðini yitirmiþtir.
Yüzlerce yýl önce Ardýç
ormanlarý ile kaplý Ýç ve
Doðu Anadolu da erozyonu önleyecek orman kurmada kullanýlabilecek tek
aðaç Ardýç’týr. Ardýç aðacý
çok az su ile kýraç arazilerde yaþayabilir ve orman
yangýnlarýna karþý da
dirençlidir. Týp, alkollü
içki, kozmetik sanayi, inþaat sektörü ve mobilya sanayisi için de çok deðerli bir
aðaçtýr. Ardýç aðacý rüzgâr, kar ve ses perdesi olarak yol kenarlarýnda ve kentlerde
de kullanýlmaktadýr.
(Mersin Orman Bölge Müdürlüðü Türkiye’de bir ilki gerçekleþtirerek özel bir
Ardýç aðacý yetiþtirme yöntemi denemektedir.)
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Bu gece en hüzünlü þiirleri yazabilirim
Þöyle diyebilirim: "Gece yýldýzlardaydý
Ve yýldýzlar, maviydi, uzaklarda üþürler"
Gökte gece yelinin söylediði türküler
Bu gece en hüzünlü þiirleri yazabilirim
Hem sevdim, hem sevildim, ya da o böyle söyler
Bu gece gibi miydi kucaðýma aldýðým
Öptüm onu öptüm de üstümde sonsuz gökler
Hem sevdim, hem sevildim, ya da ben böyle derim
Sevmeden durulmayan iri, durgun bakýþlý gözler
Bu gece en hüzünlü þiirleri yazabilirim
Duymak yitirdiðimi, ah daha neler neler
Çeviri: Hilmi Yavuz

Pablo Neruda
Nihal Gürsoy

Temmuz 1904 yýlýnda
demiryolu iþçisi bir baba ve
öðretmen bir annenin
çocuðu olarak Þili'nin Parral
kentinde doðdu. Ýlkokul öðretmeni olan
annesi evliliðinin on birinci ayýnda
veremden ölünce babasý Þili'nin
güneyindeki Temuco'ya taþýndý. Orada
Neruda'nýn kendi öz annesi gibi sevdiði
Trinidad Candia Merverde ile evlendi.
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Neruda ilk ve orta öðrenimini burada
tamamladý. Henüz 13 yaþýndayken
gazetelerdeki makalelere katkýda
bulunmaya baþladý. 1920 yýlýnda edebiyat dergilerinde kendi adýyla yazýyordu. Pablo Neruda onun takma adýydý.
Çok sevdiði Çek þair Jan Neruda'nýn
anýsýna bu ismi kullanýyordu. Sonralarý
yasal olarak bu isimle anýldý. Ýlk
kitabýný 1923 yýlýnda henüz 19 yaþýnda
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iken yayýnladý. Çocukluðunu bir
þiirinde þöyle dile getirir,
Çocukluðum, ýslak pabuçlarýmýn
köselesindendir,
Yýkýntýlarýndandýr ormanlarda
devrilmiþ aðaç kütüklerinin,
Börtü böceðin yiyip bitirdiði,
yulaflarýn arasýnda
Serin günler...
Þiire olan tutkusunu daha sonraki yýllarda þöyle dile getirecektir Neruda:
Þiire adým adým yaklaþtýk.
Pek çok dile çevrilen þiirlerini yazmayý sürdürürken Þili Üniversitesi'ne
devam ederek Fransýz Dili ve Edebiyatý
ile pedagoji okudu. Ayný yýl "Bayram
Þarkýsý" adlý þiiri ile Öðrenci Birliði'nin
açtýðý yarýþmada birinciliði kazandý.
1924'te "Yirmi Aþk Þiiri "ve
"Umutsuzca Bir Þarký" adlý þiir
kitaplarý ona yaygýn bir ün saðladý,
1925'de "Sonsuz Ýnsan Giriþimi" adlý
þiir kitabý ile "Yerleþik Adam ve
Umudu" adlý romaný çýktý.
Durmaksýzýn çalýþan, üreten ve
insana dair sýkýntýlara þiirleri, kitaplarý
vasýtasýyla yol göstermeye çalýþan
Neruda, 1927-1945 yýllarý arasýnda
Birmanya, Buenos Aires, Barselona,
Madrid, Seylan, Java, Singapur, gibi
pek çok yerde konsolosluk yapmýþtýr.
Bu dönemde yazdýðý þiirleri ise
"Residencia en la tierra" isimli þiir
kitabýnda toplamýþtýr.
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1936 yýlýnda Ýspanya Ýç Savaþý onu
derinden etkiledi. Cumhuriyetçiler
yararýna çalýþmaya baþlayýnca konsolosluk görevine son verildi. Bu sýrada
þiirlerini topladýðý "Kalbimdeki Ýspanya" üzerine yazmaya baþladý. Kitabý
cephede basýldý. Ayný yýl ülkesine
dönen Neruda'nýn daha sonraki eserleri
siyasi ve sosyal konular üzerine olmuþtur. Konsolosluk görevine son verildiðinde Paris'e yerleþen Neruda, orada
Perulu þair Cesar Valleja ile Ýspanya'ya
yardým etmek amacýyla ÝspanyaAmerika Grubunu kurdu. Ýspanya iç
savaþý onun þiir anlayýþýný deðiþtirmiþ,
þiiri insanlararasý bir aydýnlanma ve
dayanýþma aracý olarak görmüþtür.
Ýnsanlarýn özgürleþme ve demokratikleþme mücadelesine þiiriyle destek
veren þair mücadelesinden hiçbir
þekilde ödün vermemiþtir.
Aþaðýda "Oðullarý Ölen Analara
Türkü" adlý þiirinden okuyacaðýmýz
bölüm onun þiirinin güzel örneklerinden biridir:
Bunca yere düþmüþlerden
Yenilmez bir hayat doðar.
Bir tek beden olur,
Analar, bayraklar, çocuklar,
Hayat gibi canlý tek bir beden;
Bir yüz bekler karanlýklarý,
Ölü gözleriyle,
Kýlýcý dopdolu,
Dünya ümitlerinden.
1937'de Þili Halk Cephesi adayýnýn
Cumhurbaþkaný seçilmesi üzerine, yeni
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yönetim Neruda'yý Ýspanyol
göçmenlerinin Þili'ye sýðýnmalarýný düzenlemek için
Paris'te görevlendirdi.19401943 yýllarý arasýnda ise
Þili'nin Mexico City
baþkonsolosluðunu yaptý.
Bu yýllarda bütün Güney
Amerika kýtasýnýn doðasýný,
insanlarýný, kültürünü, tarihi yazgýsýný þiir þeklinde
yazarak anlattý. Eser, 1950
yýlýnda Meksika'da
basýlarak Þili'de el altýndan
yayýnlandý. Yaklaþýk 250 þiirinin yer
aldýðý eser, on kadar dile çevrildi. Bu
çeviriler nedeniyle Neruda elçilik yaptýðý yerlerde pek çok zorluk yaþadý.
1943 yýlýnda tekrar Þili'ye döndü.
Siyasete atýldý ve senatoya seçildi.1945
yýlýnda Komünist Parti'ye girdi.1947
yýlýnda Baþkan Gonzalez Videla'nýn
grevdeki madencilere yönelik baskýcý
tutumunu protesto ettiði için iki yýl
boyunca kendi ülkesinde kaçak
yaþadý.1948 yýlýnda komünizmin yasa
dýþý sayýlmasýyla Neruda'nýn senatörlüðü de sona erdi. Yurt dýþýna kaçtý. Bir
süre Meksika'da kaldýktan sonra Ýtalya,
Fransa, SSCB ve Çin Halk
Cumhuriyeti'ne gitti.
Daha sonra Varþova Dünya Barýþ
Ödülü'nü aldý.1952 yýlýna kadar çeþitli
ülkelerde bulunan Neruda, buralarda
uluslararasý toplantýlara katýldý, konferanslar verdi. Ülkesine döndükten
sonra baþka bir isim altýnda ( Kaptan'ýn
Dizeleri ) þiir kitabýný yayýnladý. On yýl
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Matilde ve Neruda

sonra bu yapýtýn kendisine ait olduðunu
açýkladý. Dostlarý, yaþamý boyunca
hiçbir þeyden yýlmayan Neruda'nýn bu
tavrý karþýsýnda þaþýrýp, ýsrarla nedenini
sorduklarýnda ise þöyle cevapladý.
"Ben Matilde'ye çok âþýktým ve onunla evlendim. Þiirlerin çoðu ona olan
aþkýmý anlatýr. Önceki eþim bunu bilse
çok üzülecekti, o nedenle böyle yaptým."
1953 yýlýnda daha demokratik bir
yönetimin iþ baþýna gelmesiyle tekrar
yurduna döndü. Ayný yýl Stalin
Ödülü'nü kazandý. Bu yýllarda yazdýðý
eserlerin çoðu, politik aktivitelerinin
damgasýný taþýr."Las ivas y el viento"
1954 Neruda'nýn sürgündeki günlüðü
gibidir.
Yaþamý boyunca inandýðý deðerler
doðrultusunda bir duruþ sergileyen
Neruda, þartlar kendisini çok zorlamasýna raðmen mücadelesinden asla
ödün vermemiþtir.
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1969 yýlýnda Þili Komünist Partisi'nden Cumhurbaþkaný adayý gösterildiyse
de daha sonra Baþkan seçilen Salvador
Allende'yi desteklemiþtir. 1971 yýlýnda
Þilinin Paris büyükelçiliðine atandý.
Ayný yýl Nobel Edebiyat Ödülü'nü
kazandý.1972 yýlýnda saðlýk sorunlarý
nedeniyle ülkesine geri döndü.
1973 yýlýndaki darbeden sonra evi
basýlýp, kitaplarý yaðma edildi, daha
sonra da öldüðü açýklandý. Tarih, 24
Eylül 1973'ü gösteriyordu. Darbenin
hemen arkasýndan olmasý halk ve
kamuoyu tarafýndan sürekli sorgulanmýþtýr. Þili Hükümeti daha sonraki yýllarda yaptýðý bilgilendirmede
Neruda'nýn ölümünün doðal yollardan
olmayabileceðini kabul etmiþtir.
Cenazesinin kaldýrýlmasý sýrasýnda
büyük bir izdiham yaþanmýþ, cunta
yönetiminin sokaða çýkma yasaðýný
delen halk, tek yürek gibi binlerce kiþilik konvoylar halinde onu uðurlamaya
çýkmýþtýr. Cenazesindeki sevgi seli
halkýnýn onu nasýl baðrýna bastýðýnýn en
büyük göstergesidir. Ölüme dair
yazdýðý þiir sýmsýcaktýr:
Dünyaya birçok kez gelmiþim
Yok olmuþ yýldýzlarýn dibinden
Ellerimde tuttuðum
Ölümsüzlük baðlarýný dokuyarak
Þimdi öleceðim yeniden
Vücudumu örten topraða sarýnarak.
Þiiriyle bir insanlýk sözcüsü olmayý
baþaran Neruda, insana özgü tüm
kavramlarý ve duygularý ince bir
örgüyle dokumayý baþarmýþ, zengin
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içerikli þiirlerinde yaratýcýlýðýnýn kaynaðýndaki lirizmi olabildiðince özgür
býrakmýþtýr. Eserlerinde, sanatla yaþam, doðayla - teknoloji, maddecilik
ve gerçek üstücülük iç içe geçerek anýtsal bir bütünlük oluþturur.
"Evrensel Þarký" bugüne kadar
yazýlmýþ siyasal þiirlerin en güzel
örneði olarak kabul edilir. Siyasal þiirin
sistematiðinin kurucusu olarak görülen
Neruda, Evrensel Þarký'da bir insanýn
bir ülkenin deðil, koskoca bir kýtanýn
öfkesini, umudunu, dayatmasýný ve
mücadelesini dile getirmiþtir. Adýný,
çaðýmýz þairlerinin en büyükleri arasýna
yazdýran Neruda, Nazým Hikmet'e ne
kadar hayran olduðunu her seferinde
dile getirir. Onun öldüðünü
öðrendiðinde yazdýðý þiir çok anlamlý
ve güzeldir.
Neden öldün Nazým?
Senin türkülerinden yoksun
Ne yapacaðýz þimdi?
Senin bizi karþýlarkenki
gülümseyiþin gibi bir pýnar
Bulabilecek miyiz bir daha?
Senin gururundan,
sert sevecenliðinden yoksun
Ne yapacaðýz?
Bakýþýn gibi bir bakýþý
nereden bulmalý?
Ateþle suyun birleþtiði.
Þimdi ben ne yapayým?
Nasýl tanýmlanýr,
Senin her yerden derlediðin
çiçekler olmaksýzýn bu dünya,
Nasýl dövüþülür,
senden örnek almaksýzýn.
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"Nazým'ýn yanýnda ben þair sýnýfýna
bile girmem" diyebilecek kadar yüce
gönüllü Neruda'nýn þiirlerini, onun
kitaplarýný ve þiirlerinin hepsini okumayan ve imgelerinin içerdiði anlamlarý bilmeyenler çeviremezler. Neruda
kullandýðý imgelere deðiþik yerlerde
deðiþik anlamlar yüklemiþtir. Bu
nedenlerle çevirmenler kolaylýkla yanlýþa düþebildikleri için þiirleri ancak
son yirmi yýldýr yaygýn olarak basýlmaya baþlamýþtýr.
Þiire getirdiði kan dolaþýmý ile hayat
veren Neruda henüz küçük bir
çocukken "þiir avlamaya gidiyorum"
diyerek ormanda yürüyüþlere çýkarmýþ.
Daha sonraki yýllarda ise, kendini bulmakla, þiir ve mücadele ile dolu yaþamý
içinde, eline ne geçirdiyse okumanýn
yarattýðý bir bütün karmaþasýnýn lisaný
görülür þiirlerinde. Bunu ilk söyleyen
de kendisi olmuþtur, "Uzak sesler karmaþtý benimkiyle farkýndayým dostlarým!" diyerek arayýþlarýný ve doðum
sancýlarýný dile getirmiþtir.
Sonraki birkaç yýl içerisinde ise
duyularý ve sezileriyle çevresindeki
dünyanýn gerçekliðini adeta bir
fotoðraf makinesinin yalýnlýðýyla aksettirebilmeyi baþarmýþtýr.
Artýk alçak gönüllü, basit, sade
olduðu gibi halkla bir olmuþ, halkýn
dili olmuþ bir Neruda vardýr karþýmýzda. Aþaðýda onun bu dönemini anlatan
þiirlerinden biri yer alýyor.
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Her gün bir þey öðreniyorum,
Saçýmý tararken her gün,
Senin düþündüðünü düþünüyorum,
Yürüyorum
Senin yürüdüðün gibi.
Ve senin gibi yemek yiyorum
Sevgilime kollarýmla sarýlýyorum,
Senin de seninkine sarýldýðýn gibi.
Ve ne zaman ki
Her þey bilinir,
Herkes eþit olur,
Yazarým.
Senin hayatýnla
Ve benimkiyle yazarým.
Neruda, doðadaki her þeyin kardeþ
olduðuna inanýr. Bitki, hayvan, insan,
atom, renk, ses kardeþtir. Hepsi birbirine kýlavuzdur. "Zaman içinde insan
nedir? Sürüp giden ve yok edilemeyen
hayat nedir?" diye sorgulamýþ ve
düþüncelerini þöyle dile getirmiþtir:
"Su uçmuþ, sonra karla geri inmiþtir.
Mýsýr koçaný yükselmiþ sonra yine
alçalmýþtýr. Kil ile boyanmýþ eli kilden
çýkmýþ ama kille bir olmuþtur. Ýnsanýn
ve yýldýrýmýn beþiði birdir. Her þey
yeryüzünde kanatlanmýþ minicik hayatlar bile sevgi ile var olmuþtur."
Düþünen, araþtýran, çalýþan, adil ve
hakça bir düzene gönül veren, þiiri ve
mücadelesiyle insanlýða hizmet eden,
kiþisel biçim ve temalarýn dýþýna
çýkarak evrensel bir dille þiir yazan,
þiiriyle dünyayý anlamlandýran ve
büyüten Neruda'yý sevgiyle anýyoruz.
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Kayýp Ruh Parçalarýnýn
Geri Getirilmesi
Sandra Ýngerman
Çeviri: Simin Uysal

amanizm insanlýkça bilinen
en eski spritüel uygulamadýr. Arkeolojik delillerden þamanizmin tüm dünyada en az 40,000 yýldan bu yana uygulandýðýný biliyoruz. Bazý arkeologlar
ise, þamanizmin 100,000 yýldan bu
yana var olduðuna inanýyor.

Þ

Þaman sözcüðü Sibirya'da yaþayan
Tunguz halkýndan gelir ve "karanlýkta
gören" anlamýna gelir. Þamanizm,
Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya,
Grönland ve Kuzey ve Güney Amerika'nýn çeþitli yerlerinde uygulanmýþtýr.
Þaman, hastalýðýn spritüel yönlerine
eðilmek, kayýp can parçalarýný geri
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getirmek, bilgi almak, ölenlerin ruhlarýna geçiþlerinde yardým etmek ve topluluk için çeþitli seremoniler icra etmek
için ruhlarla doðrudan etkileþimde
bulunan kadýn ya da erkektir. Þamanlar,
þifacý, doktor, rahip, psikoterapist,
mistik ve öykü anlatýcýsý görevlerini
yapmýþlardýr.
Þamanlar, fiziksel ya da duygusal düzeyde oluþan hastalýðýn spritüel yönüne
bakarlar. Ruh kaybýnýn dünyadaki çoðu
þamanik kültürde hastalýðýn nedeni
olarak görülür. Ne zaman duygusal ya
da fiziksel travma yaþasak, ruhumuzun
bir parçasýnýn bu deneyimi atlatmak
için bedeni terkettiðine inanýlýr. Burada
kullandýðým ruh sözcüðünün anlamý
özümüz, yaþam gücümüz, hayatta
kalmamýzý ve geliþmemizi saðlayan
canlýlýðýmýzýn bir bölümü.
Kültürümüzde ruh kaybýna neden
olabilecek travma çeþitleri cinsel, fiziksel ya da duygusal her türlü taciz olabilir. Diðer nedenler ise kaza, savaþta
bulunmak, terör saldýrýsýna uðramak,
kiþisel deðerlerimize uygun olmayan
davranýþlar, doðal felaketler (yangýn,
hortum, fýrtýna, deprem, vd,), ameliyat,
baðýmlýlýklar, boþanma ya da sevilen
birinin ölümü olabilir.
Þoka neden olan her olay ruh kaybýna
neden olabilir. Ve bir kiþide ruh kaybýna neden olan bir olay, diðeri için
neden olmayabilir. Ruh kaybýnýn bizim
için iyi bir þey olduðunu anlamamýz
önemlidir. Ruh kaybý acýya karþý hayatta kalmamýz içindir. Eðer kafa kafaya
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çapýþacak bir arabanýn içinde olsam,
içinde kalmak istediðim son yer bedenim olurdu. Psikolojim böyle bir acýya
dayanamazdý. Yani, psiþelerimizin
acýnýn bütün etkisini hissetmemiz için
sahip olduðu ve özümüzün ya da ruhumuzun bir parçasýnýn bedenimizi terketmesini saðlayan böyle muhteþem bir
kendini koruma mekanizmasý mevcuttur. Buna psikolojide disosiyasyon
(çözülüm) adýný veririz. Ama psikolojide neyin çözüldüðü ve bu parçanýn
nereye gittiði hakkýnda konuþmayýz.
Þamanizmde, ruhun bir parçasýnýn
bedeni terkettiði ve þamanlarýn "olaðan
dýþý gerçeklik" olarak adlandýrdýðý bir
bölgeye giderek ve spritüel âlemlere
müdahale ederek, geri dönüþünü kolaylaþtýrdýðý anlayýþý vardýr.
Ruh kaybý bir hayatta kalma
mekanizmasý olmasýna karþýn, þamanik
bakýþ açýsýna göre sorun, ayrýlmýþ olan
ruh parçasýnýn genellikle kendi kendine
geri dönmeyiþidir. Ruh kaybolabilir,
baþka biri tarafýndan çalýnabilir ya da
travmanýn geçtiðini ve artýk dönmenin
güvenli olduðunu bilmiyor olabilir.
Deðiþmiþ bir bilinç durumuna geçerek
kayýp ruhun alternatif gerçekliklerde
nereye gittiðini bularak hastanýn bedenine geri döndürmek, daima þamanýn
rolü olmuþtur.
Ruh kaybýnýn pek çok belirtisi vardýr.
Sýkça rastlanan bazýlarý kiþinin kendini
tümüyle bedeninde, canlý ve hayatýn
içinde hissedemediði disosiyasyondur.
Diðer belirtiler kronik depresyon,
intihara eðilim, travma sonrasý stres
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sendromu, baðýþýklýk sistemi sorunlarý
ve þifalanmayan kederi kapsayabilir.
Baðýmlýlýklar da içimizdeki boþluklarý
doldurmak için kullandýðýmýz maddeler, yemek, iliþkiler veya iþ ya da
somut nesneler satýn aldýðýmýz ruh
kaybý belirtileridir.
Ne zaman bir kiþi belirli bir olayý
kastederek, o zamandan beri ayný kiþi
deðilim diyor ve bunu olumlu anlamda
söylemiyorsa olasýlýkla ruh kaybý meydana gelmiþtir.
Bugün ne kadar çok ruh kaybý
olduðunu parayý yaþamýn önüne koymamýzdan anlayabilirsiniz. Ne zaman
bir kiþi maddi kazanç için diðer yaþam
formlarýný öldürmemiz gerektiðini
söylese, o kiþi ruh kaybýndan mustariptir. Ne zaman bir kiþi bir araba daha
almanýn ya da nesneleri toplamanýn
mutluluk getireceðine inanýyorsa, o kiþi
ruh kaybýndan mustariptir. Gördüðünüz
gibi, birbirimize ve diðer canlýlara nasýl
davrandýðýmýza baktýðýmýzda, bugün
gezegen çapýnda bir ruh kaybý ile karþý
karþýyayýz.
Koma da ruh kaybýdýr. Fakat komada
bedenin içinde dýþýndakine göre çok
daha az ruh vardýr. Çaðýmýzda koma ile
çalýþmak pek çok nedenden dolayý çok
karmaþýktýr. Ruhun hangi yöne gitmeye
çalýþtýðýný anlamak için þamanýn çok
becerikli olmasý gerekir. Ruhun bedenine yeniden dönmek için mi yoksa
hastanýn ölümü ile sonuçlanacak olan
gerçekliðe geçiþi için mi yardýma ihtiyacý vardýr? Bu baþlýk üzerine
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söylenecek çok þey var ama bunlar bu
makalenin kapsamýnýn dýþýnda.
Bugün þamanizm uygulamasýna ilgi
yeniden uyanýyor. Günümüzde yüzlerce
harika þamanik uygulamacýmýz, ruh
parçalarýnýn geri getirilmesi uygulamasýný kültürümüze yeniden tanýtýyorlar.
Þamanik kültürlerde ruh kaybýnýn çok
iyi bilindiðini ve travmaya uðramýþ bir
kiþinin kayýp ruh parçalarýnýn travmayý
izleyen üç gün içinde geri getirildiðini
öðrenmek ilginizi çekebilir.
Günümüzde kayýp ruh parçalarýný
geri getirme uygulamasý olmamasýndan
dolayý modern þamanik uygulamacýlar
kayýp ruh parçalarýný arayýp bulmak
için on, yirmi, otuz, kýrk yýl daha
geriye gidiyorlar. Ayrýca, þamanik bir
kültürde bireyler yaþamlarýnda
hastalýða ya da soruna neden olabilecek
dengesizliðin ne olduðunu bilirdi.
Bizim kültürümüzde ise hastalýðý
yaratan spiritüel uyumsuzluðun ne
olduðunun farkýnda deðiliz. Ve ruh
kaybý o kadar genç yaþlarda meydana
geliyor ki bu ilk ruh kaybý nedeniyle
yaþadýðýmýz bilinçaltý örüntülerin farkýna varmadan yaþýyoruz. Daima ruhumuzu geri almaya çalýþýyoruz. Ve bunu
da travmayý sürekli tekrarlayarak
yapýyoruz. Yaþam öykümüzde yer alan
insanlarýn adlarý deðiþebilir ama öykü
genellikle ayný.
Ruhun kayýp parçalarýnýn geri getirilmesinin etkileri kiþiden kiþiye fark-
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larýmýzý deðiþtirmek için esinle dolu
oluruz.
Yýllar içinde danýþanlarla çalýþma
ve bu çalýþmayý öðretme yöntemimi
deðiþtirdim. 1997 yýlýnda, Kayýp
Ruhu Geri Getirmek: Parçalanmýþ
Benliði Onarmak (Soul Retrieval:
Mending the Fragmented Self)
kitabýma Yazarýn Notu bölümünü
ekledim. Çalýþmadaki bu evrim,
bilincin kültürümüzdeki evrimiyle
yakýndan iliþkili. Pek çok kiþi
geçmiþlerindeki travmalarýn öykülerinde sýkýþýp kalýyor ve insanlara
þimdiki ve gelecekteki yaþamlarý için
yeni öyküler yaratmalarý için yardýmcý olma gereði doðdu.
lýlýk gösterir. Bazýlarý kendilerini daha
çok bedenlerinde ve yoðun hisseder.
Bazýlarý daha hafif ve sevinç dolu bir
halin kendilerine geri döndüðünü
hisseder. Bazýlarý içinse geçmiþ travmalarýn anýlarý tetiklenebilir ve
üzerinde çalýþýlmasý gereken çeþitli
duygularý ortaya çýkarýr. Ve bazýlarý
içinse etkiler çok haififtir ve geri getirilen ruhu entegre etmek için çalýþma
yapýlana dek deðiþim fark edilmez.
Kiþi kendisini daha fazla bedeninde
ve dünyada hissettiði zaman dengeli ve
uyumlu olmayan davranýþlarýnýn daha
çok bilincinde olurlar. Hissizleþtiðimizde, dünyada olanlarda bir sorun
olduðunun farkýnda olabiliriz ama
deðiþim ihtiyacýný kolayca görmezden
gelebiliriz. Ruhla dopdolu olduðumuzda saklanacak bir yer yoktur ve yaþam-

Danýþanlarla çalýþmalarýmdaki
vurgu, ruhun geri dönüþüyle birlikte
eriþebilecekleri yetenek ve güçlere dair
öyküleri paylaþmayý da içeriyor. Çünkü
travma nedeniyle ayrýlan ruh parçalarý
sevgi, güven, yaratýcý ya da mutlu olma
gibi güç ve armaðanlarý da beraberinde
götürür.
Günümüzde insanlarýn daha fazla
kötü habere ihtiyacý olmadýðý için,
kendimi geri dönen güzelliði vurgular
ve danýþanýma þimdi bütünlenmiþ
olduðu için yaratabileceði mutluluk
dolu yaþama dair esin verici öyküleri
anlatýrken buldum. Günümüzde, elimizdeki teknoloji beyni haritalandýrmaya olanak saðlýyor. Ve bu sayede
beynin yeni nöral aðlar ve yeni
davranýþ biçimleri yaratmadaki büyük
potansiyelini biliyoruz.

SEVGÝ DÜNYASI

Yaþadýðýmýz kültürün deðiþimi, çalýþmamýzý da evrimleþtirmemizi gerektirdiði için, danýþanlarýn, geçmiþin travmalarý ve dramlarýný yeniden yaratmak
yerine daha saðlýklý ve sevinç dolu
yaþam örüntülerini yaratma becerilerini
desteklemek isteriz.
1990 larda yazmýþ olduðum gibi,
danýþanlarýma, yeni nöral yollar yaratmalarýna yardýmcý olmak için, ruhun
geri getirilmesiyle birlikte gelen becerileri ile ilgili ilham dolu sözcüklerle
dolu þifalandýrýcý öyküler paylaþmaya
baþladým. Yeni olasýlýklarýn gösterilmesiyle birlikte beyin de deðiþimi
destekleyen yeni nöral yollarý yaratmaya baþlýyor.
Bundan bir kaç yýl sonra danýþanlarýmla çalýþmamý yeniden deðiþtirdim
ve ruhun kayýp parçalarýnýn geri getirilmesi çalýþmasýný yeni bir biçimde
öðretmeye baþladým.
2006 yýlýnda kitabýma yeni bir sonsöz
yazdým ve burada bazý beyin araþtýrmalarý ile ilgili detaylarý ve çalýþmamý
nasýl deðiþtirdiðimi anlattým
Ruh hakkýnda konuþtuðumuzda aslýnda ýþýk ile ilgili konuþuyoruz. Danýþana
ruh parçalarýný ve kayýp canlýlýðý geri
getirdiðimizde aslýnda ýþýðý geri getiriyoruz. Kitabýmda daha önce danýþanlarýn geri dönen ruh parçalarýný alabilmelerinin gereðinden bahsetmiþtim. Þimdi
ise danýþanýn geri getirilmiþ özün,
ýþýðýný tüm hücrelerine tümüyle alabilmesi gereðini vurguluyorum.
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Ýlk adým danýþana geri dönen özün
ýþýðýný absorbe etmesi için bir metafor
bulmasý için yardýmcý olmak.
Danýþanýn iþine yarayacak özgün bir
metafor bulmasý hayati önemde.
Paylaþtýðým bazý örnekler, suya
býrakýlan kuru bir süngerin suyu emmesi. Uzun süre yaðmurda kalan bir
çiçeðin güneþ açtýðýnda onun sýcaklýðýný ve ýþýðýný içine çekmesi. Ya da
belki bunun tam tersine, kuraklýk çeken
bir yerde yaþayan bir çiçeðin yaðmurun
geliþiyle birlikte suyu içine çekmesi.
Verdiðim diðer bir örnek de karanlýk
bir odada perdelerin açýlmasý ile birlikte odayý dolduran ýþýk. Bunlar paylaþtýðým örneklerin yalnýzca birkaçý ve
daha sonra danýþanýn kendisine uygun
bir metaforu düþünmesini istiyorum.
Sonrasýnda danýþandan, ben geri
gelmiþ özü üflediðim sýrada bu metafora odaklanmasýný istiyorum.
Danýþanlara ellerini karýnlarýna koymalarýný ve ruhlarýnýn ýþýðýný absorbe
ederken derin nefesler almalarýný
söylüyorum.
Yolculukta gördüklerimin öyküsünü
paylaþmak için bekliyorum. Çünkü
ruhu bedene üfler üflemez öyküyü paylaþmak, danýþanýn enerjisini bedeninden kafasýna taþýyor
Çok hafif davul vuruþlarý, Tibet
çanaklarý, ziller ve þarký gibi çeþitli
enstrümanlarý üzerinde yaklaþýk 20
dakika süreyle çalarken, danýþana nefes
almasý ve ruhun ýþýðýný absobe etmesini
söylüyorum

36
Sonra geri dönmüþ olan güç ve
armaðanlara odaklanarak þifalandýrýcý
öykümü paylaþýyorum. Bu þekilde
çalýþmaya ve öðretmeye baþlamamdan
bu yana çalýþmanýn olumlu sonuçlarý
geometrik olarak arttý.
Kendisine ruhunun kayýp parçalarý
geri getirilen danýþanýn, çalýþma yapmasý gerektiðine inanýyorum. Eðer
danýþan gerekli kiþisel çalýþmasýný yapmýþ ise, ruhunun kayýp parçalarýnýn
geri getirilmesi çalýþmasýnýn sonu olabilir. Eðer yapmamýþsa, bu çalýþmasýnýn baþlangýcý olabilir.
Bu aþamada saðlýklý bir yaþam biçimi
yaratmak ve bütünlük ve þifa dolu bir
yaþamý destekleyecek saðlýklý iliþkileri
kendine çekmek danýþanýn elindedir.
Kayýp ruh parçalarýnýn geri getirilmesiyle kavuþtuðumuz enerji ve geri
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gelen canlýlýðýmýzý olumlu bir þimdi ve
gelecek için nasýl kullanmak isteriz? Ve
yalnýzca hayatta kalmak yerine
büyüyebilmek için tutku ve anlamý
yaþamlarýmýza nasýl yeniden katarýz?
Tüm bu konulara "þifadan sonra
yaþam" adýný veriyorum ve bunlar
kayýp ruh parçalarýnýn geri getirilmesinden sonra uzun dönemde þifa
yaratmak için yaþamsal önemde.
Bu yazýyý okuduðunuz sýrada kayýp
ruh parçalarýnýn geri getirilmesinin
kendi yaþamlarýnýzla iliþkisini ve gezegenin iyiliði için insanlarýn yeniden
ruhla dopdolu olmalarýnda yardýmcý
olunmasýnýn önemini görebildiðinize
eminim.
Bu çalýþma, yaþadýðýmýz zaman için
hayati bir çalýþmadýr. Yeryüzü çocuklarýný yuvada görmek istiyor ve onlarýn
þimdi evde olmalarýný
istiyor. Eve dönmenin ve
yeryüzündeki yerimizi
almanýn zamaný geldi.
Ruhumuzu tümüyle ifade
etmek ve yaþamak istediðimiz dünyayý yaratmak
bizim doðuþtan hakkýmýz.
Ve üzerimizdeki yýldýzlar
gibi parlamak da doðuþtan
hakkýmýz. Iþýðýmýzý
yeniden dünyayla paylaþmanýn zamaný geldi.

SEVGÝ DÜNYASI

37

Solucan Delikleri
Çeviren ve Derleyen: Nelda Ýnan

A

ranýzda Interstellar filmini
izlemiþ olanlar evrenin bir
yanýndan diðer yanýna solucan
deliklerinin içinden geçerek kolaylýkla
ulaþýlabildiðini gösteren sahneleri hatýrlayacaklardýr. (Ýnterstellar filmi ile ilgili
yorumlarýmýz dergimizin Ocak 2015
sayýsýnda "Filmler ve Spirtüel
Yorumlar" baþlýðý altýnda yer almýþtý.)

Christopher Nolan'ýn giþe rekorlarý bu
filmi, uzayda ýþýktan hýzlý yolculuða ve
zamanda geçmiþe seyahate izin veren
solucandeliði fiziðini kitlelerle tanýþtýrmýþ ve bu açýdan popüler bilimin
yaygýnlaþmasýnda önemli bir rol üstlenmiþti. Filmin baþrol oyuncularý Anne
Hathaway ve McConaughey de hepimizin hayallerini süsleyen bu yolcu-
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luðu filmde gerçekleþtirmiþlerdi.
Solucan deliði fiziði üzerinde uzman
olan fizikçi Kip Thorne'un, filmin hem
danýþmanlýðý hem de yapýmcýlýðýný
üstlenmesi, Interstellar'ýn dünyanýn en
gerçekçi bilimkurgu filmi olmasýný
saðlamýþtý.
Peki, bilim kurgu filmlerinin
vazgeçilmez temasýný oluþturan,
evrende ve hâttâ zamanda yolculuðu
mümkün kýldýðý düþünülen solucan
delikleri acaba ne derece bilimsel?
Ýnsanoðlu uzayýn en uzak yerlerine
seyahat etmenin hayalini kurmuþtur
hep. Evren devasa büyüklüktedir. Ve bu
muazzam büyüklüðünün yanýsýra
inanýlmaz biçimde dýþarýya doðru
geniþlemektedir. Dolayýsýyla komþu
gezegenler, yýldýzlar ve galaksiler bizden milyonlarca ýþýk hýzý mesafelerde
bulunmaktadýrlar. Örneðin dünyaya en
yakýn yýldýz olan Proxima Centauri,
bizden 4.22 ýþýk yýlý uzaklýktadýr. En
hýzlý uzay aracýmýz olan Voyager'ýn bu
yýldýza ulaþmasý için 80.000 yýllýk bir
süre gerekmektedir.
Öyleyse, binlerce yýl geçmesine
gerek kalmadan, evrenin en ücra yerlerine nasýl hýzlý bir þekilde ulaþabiliriz? Bilimadamlarýnýn ve araþtýrmacýlarýn bu konuda ortaya attýklarý pek
çok görüþ arasýnda bir tanesi popülerliðini bu güne kadar korumaya devam
etti: Solucan Delikleri...
Solucan deliklerinin aslýnda pek de
saðlam olmayan, yabancý maddelerin
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içine girmesiyle birlikte hemen ve
tümüyle çökebilen bir yapýsý olduðu
düþünülmekte.
Solucan delikleri teorik olarak
evrenin birbirinden çok uzakta olan
dev alanlarý arasýndaki mesafeyi
kýsaltan, uzay zamanýndan imal edilmiþ
olan tünele benzer baðlantýlardýr. Amaç
uzayda seyahat edenlerin binlerce yýl
geçmesine gerek kalmadan çok kýsa bir
sürede bir yerden diðerine gitmelerini
saðlamaktýr. Sayýsýz kitaplar, TV
Show'larý ve fimler derin uzay seyahatlerinde solucan deliklerinin kullanýlmasýný konu etmiþlerdir. Bunlar arasýnda Judy Foster'ýn Dr. Arroway'i canlandýrdýðý "Mesaj" (Contact) isimli
filmde konu edilen Bajoran Solucan
Deliði ile Star Trek'deki Gamma
Quatret'e giriþ yapmayý mümkün kýlan
solucan delikleri de vardýr.
Daha yakýn zamanda çekilmiþ olan
Interstellar filminde ise, bir dizi
astronot kendilerini yeni yuvalarýna
ulaþtýracak olan bir solucan deliðinin
içinden geçerek yepyeni bir dünyaya
adým atmaktadýrlar. Filmi seyredince
bunun adeta mümkün olabileceðine
inanmaktayýz. Peki, bu gerçekten de
mümkün müdür? Ýnsanoðlu bir gün
diðer galaksilere veya daha ötesine bu
tarz solucan deliklerini kullanarak
hýzlýca seyahat edebilecek midir? Bilim
bunun çok da imkânsýz bir þey
olmadýðýný söylüyor. Bununla birlikte,
bir solucan deliðini içinden geçilebilir
veya seyahat edilebilir kýlmak için onu
çok daha iyi anlamak gerekmektedir.

SEVGÝ DÜNYASI

Solucan Deliði Nedir?
Bilimsel adý Einstein-Rosen Köprüsü
olan bu kavram, yaygýn olarak "solucan
deliði" olarak kullanýlmaktadýr.
Solucan deliði ismi, "elma-elma kurdu"
iliþkisinden gelir. Bir elma üzerinde
gezinen kurt, elmanýn tam ters tarafýna
gitmek isterse etrafýnda dolanmak
yerine, kestirme yoldan kemirerek
içinden geçer.
Solucan deliklerinin çalýþma prensibi
diðer bir þekilde þöyle de anlatýlabilir:
Düz bir yüzeyi, örneðin bir mektup
kâðýdýný uzay olarak imgeleyin.
Kâðýdýnýzýn uzak iki köþesini kývýrarak
olabildiðince birbirine yaklaþtýrýn. En
uzak iki uç, þimdi üst üste gelmiþtir. Bu
yakýnlýkta bir uçtan diðerine küçük bir
hareketle geçmek mümkündür. Geçiþ
iþleminden sonra kâðýdýnýzý eski düz
haline getirin. Böylece hiç zaman harcamadan olasý en uzak mesafeye
ulaþmýþ olursunuz. Solucan deliði, iþte
kývrýlan bu kâðýt gibi evrendeki iki
noktayý bükerek böyle bir geçiþe
olanak vermektedir.
Bilindiði gibi, 1900'lü yýllara kadar
Newton'un yerçekimi kanunu üstünlüðünü korumuþtu. Bu, evrendeki tüm
objelerin (içinde hepimizin de bulunduðu) diðer tüm objeleri kendine doðru
çeken içsel bir kuvvete sahip olduðunu
söylüyordu. Dolayýsýyla obje ne kadar
büyükse, yerçekiminin çekim gücü de
o kadar büyük oluyordu. Ýþte bundan
dolayý uzaya uçup gitmek yerine,
yeryüzünde durabiliyorduk.

39
Ancak 1915 yýlýnda Albert Einstein
bu fikri tümüyle ortadan kaldýrdý.
Einstein, bir objenin kendi baþýna
mevcudiyetinin uzay ve zamaný kendi
etrafýnda deforme ettiðini, dolayýsýyla
da evrene kendine ait bir damga
bastýðýný teorik olarak ortaya koydu.
Demek ki yerçekimi aslýnda uzayzamandaki bir bükülmenin sonucuydu.
Ve uzay-zamandaki bu deformasyon
yerçekiminin etkilerini ortaya çýkarýyordu. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Fizik Profesörü olan Richard
Holman bunu þöyle açýklamýþtýr:
"Diyelim ki siz ve diðer bir kütle var.
Ve siz etrafýnýzdaki uzay-zamaný
deforme ediyorsunuz ve kütle de
kendi etrafýndaki uzay-zamaný deforme
ediyor ve her ikiniz de birbirinizin
kuyusuna düþüyorsuuz."
Ýþte tüm bu açýklamalar solucan
delikleriyle nasýl ilintilidir? Einstein ve
arkadaþý Nathan Rosen'a göre bir solucan deliði aslýnda uzay-zamanýn iki
farklý noktasýný birbirine baðlayacak
biçimde deforme olmuþ uzaydan baþka
bir þey deðildir. Sonuç, birbirinden
muazzam ýþýk yýlý uzaklýklarda bulunan
Evrenin, iki alanýný birbirine baðlayan
düz veya kývrýmlý olabilecek tünel benzeri bir yapýdýr. Solucan deliklerinin
iki aðzý (giriþ-çýkýþ ya da çýkýþ-giriþ) ve
bu aðýzlarý birbirine baðlayan boðazlarý
bulunur. Aðýzlarý muhtemelen dairesel
biçimlidir. Boðaz kýsmý düz ve gergin
olmakla birlikte boðaz etrafýnda
rüzgârlar olabilir. Einstein'ýn genel
görelilik teorisi, matematiksel olarak
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solucan deliklerinin varlýðýný tescillemekle birlikte bugüne kadar herhangi
bir solucan deliðinin varlýðý tespit
edilememiþtir. Bununla birlikte
Barselona'da bulunan Autonomous
Üniversitesi Fizik Bölümü araþtýrmacýlarý laboratuvar ortamýnda böyle bir
manyetik solucan deliði yaratmayý
baþardýlar.
Bu araþtýrmacýlar, meta-materyaller
ve meta-yüzeyler kullanarak, bir geçit
vasýtasýyla uzaydaki bir noktadan diðerine manyetik alanýn transfer edilebileceðini gösterdiler. Solucan deliðinin bir
ucundaki kaynaktan çýkan manyetik
alan, tünelin diðer ucunda karþýmýza
çýkmakta ve üç boyutlu uzayýn dýþýndaki bir tünelden geçen manyetik bir
alanýn görüntüsünü yaratmaktadýr.
Yaratýlan bu solucan deliði aslýnda
maddenin kendisini transfer etmemekte
ancak bir fiziksel objenin manyetik
alanýný bir noktada yok edip, diðer uçta
yeniden varedebilmektedir.
Araþtýrma ekibinin baþý olan Alvar
Sanchez, laboratuvar ortamýnda yarattýklarý bu solucan deliðinin bilimkurgu
romanlarýnda veya filmlerinde sýkça
kullanýlan daha büyük solucandeliklerinin benzeri olduðunu söylemiþtir.
Buna raðmen, modern bilime göre benzer manyetik solucan deliklerinin uzayda var olduðunu bilmenin hiç bir yolu
yoktur.
Yukardaki araþtýrmacýlarýn bulgularýnýn hiç deðilse týp alanýndaki uygula-
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malarda devrim yaratabileceðinin ortaya çýkmasý da ümit vaat edicidir. Þöyle
ki, hastanýn çok uzaðýna yerleþtirilebilecek güçlü bir mýknatýs yardýmýyla
EMAR makinesinin sýkýcý ve boðucu
ortamýna (ve de elbet ki radyasyona)
maruz kalmasýna gerek kalmadan
organlarýnýn resmi çekilebilir.
Solucan delikleri zamanda geçmiþe
veya geleceðe seyahat edebilmeyi
mümkün kýlabilecek geçitler olarak da
kurgulanmýþtýr bilimkurgu eserlerinde.
Ancak ünlü fizikçi Stephen Hawking
bu tarz solucan deliklerinin yaratýlabileceðini fakat bunlarýn zamanda
seyahat edebilmek için kullanýlamayacaðýný öne sürmüþtür. Hawking'e göre
solucan deliklerinin içine sokulacak bir
parçacýk onun yapýsýný hýzlýca bozacaðýndan görevini yapamayacaktýr.
Kaynaklar:
http://www.nature.com/articles/srep1
2488
http://www.uab.cat/web/newsroom/ne
ws-detail/magnetic-wormhole-createdfor-first-time1345668003610.html?noticiaid=1345689132054
http://www.scientificamerican.com/ar
ticle/magnetic-wormhole-created-inlab/
http://www.sciencealert.com/a-magnetic-wormhole-that-connects-tworegions-of-space-has-been-created-forthe-first-time
Kaynak : http://www.derinuzay.org/2013/11/solucan-deliginedir.html
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Zaman Kapsülü Þablonu - 2
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
Transkripsiyon ve Çeviri: Necati Tarýman
17 Mayýs 2015, Buffalo, New York

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Her yaþlý ruh grubunun kendi
enerjisi vardýr. Bu da tümüyle kendisine özgüdür ve burada bir yoldaþlýk,
burada özel bir aile baðý var. Dünyanýn
bazý yerlerinde yaþlý ruhlar tekrar
tekrar ayný yerde enkarne olurlar. Bu
sistemin kendisine özgü önemi vardýr.
Böylece birbirini tanýmasý ve dolayýsýyla birbirleri açýsýndan eþzamanlýlýk
yaratmasý daha muhtemel olan insanlardan oluþan gruplar ortaya çýkmaktadýr. Diðer taraftan dünyada bunun
tam tersinin geçerli olduðu baþka yerler
de vardýr. Burada insanlar bilmedikleri
bir kültür içine doðar ve tekrar tanýdýk-

S

larý bir kültürde enkarne olabilmek için
bir yaþam boyu beklerler.
Dünyada olmadýðý sürede yaptýðý
seçimlere baðlý olarak, her insanýn kendisine has bir programý vardýr. Bunun
Merkezi Kaynaðýn sistemi olmadýðýný
bilmenizde yarar var. Sizin içinizde her
þeyi bilen Tanrý'nýn bir parçasý var.
Burada olmadýðýnýz zaman yaratýcý
kaynaðýn bir parçasý olarak var olursunuz. Hayal edebileceðinizin çok
ötesinde olan bir bilgelikle özel þekilde, özel bir yerde enkarne olursunuz ve
dünyanýn enerjileriyle baþa çýkmaya
çalýþýrsýnýz. Bu kez dünyaya
geldiðinizde o belli iþaret noktasýný
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geçme potansiyeli vardý ve þu anda o
noktayý geçmiþ olarak burada oturuyorsunuz.
Burasý çok özeldir ve bu bölgede birbirini tanýyan ve birbirleriyle karþýlaþýp
baþka yerlerden farklý þeyler yapan
birçok yaþlý ruh vardýr. Bu çok güzel
bir bilinç toplanmasý sistemidir. Eðer
senaryonun tamamýný bilseydiniz, her
ruhun diðerini bir þekilde baþka bir
düzeyde tanýdýðýný bilirdiniz. Sizler çok
farklýsýnýz sevgili varlýklar ve zaten
böyle olmasý da murat edilmiþtir. Her
birinizin endiþeleri ve korkularý farklýdýr ve böyle olmasý da istenmiþtir.
Eðer modern bir terim kullanmak
gerekirse, çevrimiçi olmak kýsa süre
önce tartýþtýðýmýz konudur, biz buna
"þablon" adýný verdik. Pleiadesliler sizi
tohumlamak için gerekli olan temeli
oluþturup içinizde bulunan Tanrý
parçasýný oraya yerleþtirdiklerinde,
sizin biyolojinizle onlarýn biyolojisi
karýþtý. Bunun sonucu þu anda sahip
olduðunuz DNA oldu. Ve o DNA
içinde kuantum ve dinamik olduðu için
göremediðiniz, Tanrý tohumlarýný
taþýyan þeyler bulunmaktadýr.
Size geçen sefer orijinal yaratýlýþ
þablonundaki özelliklerden birinin
insanlarýn karanlýk ve aydýnlýk bilgisiyle uyanmasý ve yaratýcý arayýþýna
girmesi olduðunu söylemiþtik.
Gezegendeki baþka hiçbir hayvanda
Yaratýcý arayýþý yoktur. Bunu saðlayan
insandaki yüksek entelektüel taraf
deðil, þablondur. Bunun kanýtý olarak
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size dünyada yaþayan insanlarýn
%85'lik bölümünden fazlasýnýn bir þekilde ölüm sonrasý yaþama inanmasýný
gösterebilirim. Bu tesadüf de, kaza da
olamaz ve ayrýca bu rakam çan eðrisi
içine de girmemektedir. Böyle olmasý
tasarýmlanmýþ, planlanmýþtý ve size
þablon verilmiþti. Size verilen þablonda, ayrýca sizin karma dediðiniz enerji
ve sistemin olduðunu da söylemiþtik.
Þablon gerekliydi, gerçekti ve onun
için de size verildi. Þimdiye kadar
þablon hep ayný olmuþtur. Gezegendeki
zaman kapsülleri, þablonu sizin
bilmediðiniz kuantum temelli, yani çok
boyutlu olan ve doðrudan Yaratýcý
Kaynak'tan gelen süreçlerle yarattýlar.
Pleiadesliler'in sadece Galaksinin baþka
tarafýndan gelen yaratýklar olmadýðýný
bilmek sizin açýnýzdan ilginç olur
muydu? Pleiadesliler'in DNA'larý
%80'in üstünde bir randýmanla çalýþýyorlar. Onlar neredeyse meleksi varlýklar olarak nitelendirilebilirler ve sahip
olduklarý bilinç nedeniyle çok uzak
yerlere seyahat etmek için araca gerek
duymazlar. Pleiadesliler seyahat için
dolaþýklýk sürecini kullanýrlar. Bilim
insanlarýnýz bu sürecin farkýna varmýþlardýr ve bu süreç bir objenin ayný
anda iki yerde ortaya çýkmasý þeklinde
tezahür etmektedir. Bu sizin mantýðýnýzýn dýþýnda olmamakla birlikte,
normal deneyimlerinizin ötesine
geçmektedir.
Pleiadesliler bu gezegene bugün
sizler tarafýndan kullanýlmakta olan
bazý özellikler verdiler. Size verilmiþ
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olan bu þablon bir kontrol þablonu
deðil, daha çok etkisel bir þablondur.
Sizin belli þekilde düþünmenizi
saðlayan þeyi ortaya çýkarýr ve sizin
kararlarýnýzda özgür seçim hakkýnýzý
kullanmanýzý temin eder. Bu yeni
þablon hakkýnda konuþmak istiyorum
ve zaten bu nedenle de buradayýz.
Sizler sözü edilen o iþaret noktasýný
geçtiniz. Böylece bilinç baðlamýnda bir
köprü geçilmiþ oldu ve artýk o köprü
geçilmemiþ gibi yapýlamaz. Bu odadan
ayrýlýrken bu konuda þüphede olanlar
olacaktýr ama tarih bunun gerçekliðini
gösterecektir. Ýnsanlýk artýk farklýdýr.
Bundan böyle bazý en eski özellikleri
arkada býrakacaksýnýz. Fetih, açgözlülük, komplo yapma ve güç ile ilgili
fikirleri geride býrakacaksýnýz. Daha
önce yapýlmýþ iþlerin ne kadar aptalca
olduðunun görülmesi, gerçekten arzu
ettiðiniz þeylerin - saðlýk, mutluluk,
hayal bile edemeyeceðiniz ömür
süreleri, gezegendeki diðer insanlarla
iyi geçinme yeteneði, farklý fikirler ve
ruhsal eðilimlere raðmen hoþgörü
içinde birlikte yaþama - baþarýlmasý
için daha iyi yollar olduðunun anlaþýlmasý için genellikle uzun sürelerin
geçmesi gerekir ve bunun gerçekleþmesi için nesiller boyunca bilincin
geliþmesi icap eder. Bunu birincil talimat olarak kabul edeceksiniz çünkü
savaþýn ortadan kaldýrýlmasý ve asýl
istediðiniz þeyin baþarýlmasý ancak
böyle mümkün olacaktýr.
Daha önce de birçok kez söylemiþ
olduðumuz gibi, bilinç öylesine fark-
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lýdýr ki, gelecekte bir gün 2012 yýlýndan
önceki zamana baktýðýnýzda onu "barbarlýk çaðý" olarak nitelendireceksiniz.
Olaylar bu yönde ve bu noktaya doðru
gitmektedir ve yolculuk artýk
baþlamýþtýr. Þu anda ikinci yýldasýnýz.
Size yeniden soruyorum. Hiç iki yaþýndaki çocuklarla birlikte oldunuz mu ve
öyleyse bu konuda ne düþünüyorsunuz? Sizler daha yeni yeni öðrenmeye baþlýyorsunuz. Sizlerin bunun nasýl
bir þey olduðu hakkýnda neredeyse
hiçbir fikriniz yok ama baþka yerlerde
bu süreçten geçmiþ olan yaþlý ruhlar
var ve onlar olayýn nereye gittiðini
bildikleri için hem endiþeliler, hem de
sabýrsýzlar ve onun için de acele ediyorlar ve sorup duruyorlar. Yaþlý ruhlarýn sabýrsýzlýk göstermelerinin nedeni
onlarýn bu süreci daha önce yaþamýþ
olmalarý ve neler olacaðýný bilmeleridir.
Sizlere daha önce ütopya beklememenizi söylemiþtik. Ýnsanlar her zaman
insan olacaktýr. Bazý insanlar her
zaman özgür iradelerini kullanarak
düþük bilinci seçeceklerdir ama onlar
çoðunlukta deðil, azýnlýkta olacaktýr.
Ýnsan tabiatýnýn ne olduðu bellidir ama
þablon nedeniyle farklýlaþma olacaktýr.
Tanýmlamýþ olduðumuz þablon sizlerin
farklý düþünmenize yardýmcý olur ve
sizi farkýndalýða doðru itekler. Bu içten
gelen bilinçaltý bir önermedir ve sizler
özgür iradenizle bu önermeyi ret veya
kabul edebilirsiniz.
Bu gezegen Yaratýcýyý aramaktadýr ve
bulmuþtur. Burasý her tarafa yayýlmýþ
ruhsal inanç sistemleri olan monoteist
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bir gezegendir. Etrafta dolaþýp inanç
sisteminin ne olduðunu sorduðunuzda
dikkati çeken ilk nokta bu olmaktadýr.
Gezegen Tanrý'ya inanmaktadýr ve
þablon budur. Bu yeni þablon,
bazýlarýný tanýyacaðýnýz ve bazýlarýný da
bildiðiniz birkaç þeyle birlikte çalýþacaktýr ve bunlarý liste halinde size vereceðim.
Bu yeni þablon çok güzeldir ama size
bundan sonra 3 þablonun daha geleceðini söylemeliyim. Bu þablon sadece
baþlangýçtýr. Bundan sonra geçilmesi
gereken baþka iþaret noktalarý yoktur
ama nelerin farkýnda olduðunuz ve
bundan sonra ne yapacaðýnýzla ilgili
olarak fark yaratacak olan bazý icatlar
olacaktýr. Daha önceden olduðunuz
yerin ötesine geçecek þekilde
düþünebilmeniz için yeni þablon gerekli olacaktýr. Bunlar farkýndalýk þablonlarý olacaktýr ve düðüm ve sýfýr noktalarý tarafýndan yayýnlanan yeni bir
þablon olmasý, sizin için bir kutlama
vesilesidir çünkü bazýlarý bunun asla
olmayacaðýný söylemiþlerdi.
Þablon bizim bir süre önce sözünü
ettiðimiz þeyi yani üçlemeyi tanýmaya
baþlamaktadýr. Üçleme yeni bilinçtir ve
önceki bir celsede sözünü etmiþ
olduðumuz bilincin 3 parçasý da bunun
içinde yer almaktadýr. Burada beyinden, sezgiden ve kalpten söz ediyorum.
Bu üçü bilincin üçlemesini temsil
etmektedir. Daha önce de söylemiþ
olduðumuz gibi, sizler beyni her þeyin
merkezi olarak kabul ediyorsunuz.
Aslýnda beyniniz bilincin enerjileri
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baðlamýnda sadece kolaylaþtýrýcý rolü
oynar ama o enerjiler oradan kaynaklanmaz. Yaþamý sürdürme beyinden
kaynaklanýr. Sezgi ve içsellik birlikte,
Akaþ ve yüksek benlikle baðlantýlýdýr
ve sonuçlar da beyin tarafýndan iþleme
tabi tutulur. Mesele sizin bunlarý farklý
olarak algýlamanýzdýr.
Þimdi biz bunlara sizin sadece kan
pompalayan bir organ olarak kabul
ettiðiniz ama son zamanlarda bilim
tarafýndan bilinçle ilgili bir oyuncu
olarak görülmeye baþlayan kalbi ekliyoruz. Beyin de dâhil olmak üzere,
bedendeki organlar içinde kalp, en yüksek manyetik alaný üreten organdýr.
Tuhaf bir nedenden dolayý kalpte diðer
her yerden daha fazla sinirsel faaliyet
gerçekleþmektedir. Ve kalp bu nedenle
bilim tarafýndan neredeyse ikinci beyin
olarak görülmektedir. Mecazi anlamda
kalp þefkâtten sorumludur ama bu
durum gerçekte de geçerlidir.
Yeni þablon üçlemenin bedendeki
etkisini arttýracaktýr ve tam da bu
nedenden dolayý yeni insan daha
þefkâtli olacaktýr. Sizler bundan sonra
böyle doðacaksýnýz. Gezegende aynen
size benzeyen diðer yaratýlmýþlara hissettiðiniz empati sayesinde barýþ
gerçekleþtirilecektir. Böylece askerleri
ölüme göndermekten vazgeçeceksiniz.
Durum ne olursa olsun, bir daha asla
bu düzeye dönüþ olmayacaktýr. Bu barbarlýktýr ve insanlarýn kendilerini bu
duruma sokmamalarý gerekir. Buna söz
veriyorum. Her bir gezegen bu
süreçlerden geçerek zorluklarla baþ
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etmek zorunda kalmýþtýr ve siz de bu
yolu takip ediyorsunuz.
Bu üçleme konusunu anlamak sizler
için oldukça zor olacaktýr. Bu farklý bir
düþünme þeklidir ve burada yaþamý
sürdürmeye odaklý beyin deðil, sezgi
ve kalp düþüncede önemli bir rol oynamaktadýr. Sizler iþaret noktasýný geçtiniz ve yaþamda kalma maðarasýndan
dýþarý çýktýnýz. Bundan böyle zarafet
söz konusu olacaktýr. Bu aþamada
DNA ile birlikte üçlemenin etkisi artacaktýr. Þefkâtli ruh ortaya çýkmaya
baþlayacaktýr ve bu zaten olmaya
baþlamýþtýr. Torunlarýnýzýn yaþlarýna
göre fazla þefkâtli olduklarýný zaten
görüyor ve biliyorsunuz. Onlar kendilerinin sahip olduklarý þeylere sahip
olmayan çocuklarý gördüklerinde sahip
olduklarýný onlarla paylaþma eðilimini
sergilemektedirler. Oysa eski insan
tabiatý bu yaþta þefkâtli bir ruha izin
vermez. Aslýna bakarsanýz, eski insan
tabiatý icabý oyun alanýndaki çocuklar
diðerlerinin ellerindeki almaya çalýþýrlar. Bu olay çok farklýdýr. Dikkatle
bakarsanýz olayýn baþlamýþ olduðunu
fark edeceksiniz. Bu bir numaralý
husustu.
Ýki numaralý husus insanýn kendi dengesini saðlamasýdýr. Partnerim bu konuda dersler veriyor ve zaten bugünkü
programda da yer aldýðý için konu
tartýþýldý. Þablonda bu vardýr çünkü
tüm ruhlarda bunun mutlaka olduðunu
söylemek mümkün deðildir.
Bazýlarýnýzda bu denge özelliði eksiktir
ve bunu biliyorsunuz. Kimyasal ve
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psikolojik olan veya hattâ Akaþ'tan
kaynaklanan ve beyinde belirli
düðmelere dokunan bir þey bazý sorunlarýn ortaya çýkmasýna neden olur ve
daha sonra baþka ýþýk iþçileri buna
çözüm bulmak durumunda kalýrlar. Bu
çok yaygýn ve olduðu gibi kabul edilen
bir durumdur ve eski enerji paradigmasýndan kaynaklanmaktadýr. Zaten
ýþýk iþçileri ve þifacýlar da bunun için
vardýr.
Þimdi birdenbire bu þablon sayesinde
yaþlý ruh kendisini dengelemektedir. Ve
bu onu, kendi gurusu durumuna
getirmektedir. Bunu kendi içinizde
görebilirsiniz. Bu hususi olarak
tasarýmlanmýþ bir özelliktir ve ruhsal
yaþamý sürdürme baðlamýnda þimdi
ortaya çýkmaktadýr. Kendi kendini dengeleme! Durum ve olaylar ne olursa
olsun, eðer biraz beklerseniz, huzur
durumu geri dönecektir. Bu duygu
sarkacý üstünde ileri ve geri sallanmaktan muzdarip olan bazýlarý için iyi haberdir. Olgun bir yaþlý ruh olmalarýna
raðmen bazýlarý akaþik de olan birçok
nedenden dolayý düðmelerine oldukça
kolay basýlan ve bundan dolayý yaþamlarý zorlaþan pek çok ýþýk iþçisi vardýr
ve onlarýn bunu duymalarý gerekiyordu.
Bunun anlamý artýk daha huzurlu bir
yaþamýn mümkün olmasýdýr. Bunun
sonucu her sabah uyandýðýnýzda olacaklar yüzünden endiþeye kapýlmaktansa hüküm süren bir denge duygusunun olmasý sayesinde tüm sorunlarý
teker teker ele alýp bilgelikle çözüme
kavuþturacaðýný bilmektir. Bu aslýnda
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kendi deðerini bilmek anlamýna
gelmektedir ve zaten bunun zamaný
gelmiþ de geçiyordu bile.
Þablonla ilgili olan diðer alanlardan
kýsaca söz etmek istiyorum ve bunlarýn
hepsi içsellikle ilgilidir. Ýçsellik yeni
öðretimizdir ve bu konudan daha önce
de söz etmiþtik. Ýçsellik için "akýllý
beden" de diyoruz. Ýçsellik bedeninizde
nerede ne olduðunu bilen parçanýzdýr,
Akaþ ile baðlantýlýdýr, üçleme ve kalp
hakkýnda bilgi sahibidir, Epifiz bezini
ve hattâ yüksek benliði bilmektedir.
Ýçsellik sizin bilincinizin bir parçasýdýr
ama bilinçaltý deðildir. Ýçsellik
bedeninizin ezoterik öðretime açýk
olan, yani yeni olan parçasýdýr. Diðer
taraftan birçok kiþi, adale testi
nedeniyle daha önceden içsellik
hakkýnda bilgiye sahipti. Bu insanlar
kinesiyolojiyi kullanarak beyin hakkýnda daha fazla bilgi edinmeye
çalýþmýþlardýr.
Þimdi içsellik içinde büyümeye
baþlayacak olan köprüden söz etmek
istiyorum. Birinci husus açýktýr ve
zaten bunu daha önce öðretmiþtik.
Onun için bunu hýzla halledeceðiz
çünkü diðerlerine daha fazla zaman
ayýrmak istiyoruz. Bilinciniz açýsýndan
dünyevi beden hâlâ bir gizemdir. Bu ilk
bakýþta tuhaf gibi görünmektedir ama
sizler içinizde olup biteni hiç bilmiyorsunuz fakat bu durum yakýnda deðiþmeye baþlayacak. Bu küçük adýmlarla
geçilecek olan esas köprüdür.
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Ýnsanlar bedensel açýdan içlerinde
olup bitenden giderek daha fazla haberdar olmaya baþlayacaklardýr. Bunun
kanýtý, bireysel olarak bir parlama gibi
ani fikirler gelecek ve insanlar çok
erken bir aþamada belli bir nedenle
saðlýk kontrolüne gideceklerdir.
Doktorlar bile hastanýn bu kadar erken
aþamada nasýl böyle bir fikre
kapýldýðýný veya bildiðini anlamak
isteyeceklerdir. Doktorlara bunun
nedenini söyleyip söylememek size
kalmýþtýr tabii.
Bu içselliðin üçlemeye giden
köprüyü geçmeye baþladýðýnýn iþaretidir. Beynin kolaylaþtýrýcý rolü
oynadýðý bir durumda bilinç, kalp ve
sezgisel tarafýnýz bilinçle içsellik
arasýndaki bilgi köprüsünü giderek
güçlendirecek ve böylece sizler ilk
baþlarda düþük düzeyde ama zamanla
artacak þekilde bedeninizde neler olup
bittiði hakkýnda sezgiler alacaksýnýz.
Nesiller sürecek geliþimle insanlarýn
içlerinde olup bitenle ilgili farkýndalýðý
tedricen artacaktýr. Bunun gerçekten de
olacaðýna inanabilirsiniz.
Ýçsellik dizisindeki ikinci husus,
insanlarda pek olmamakla birlikte hayvanlarda çok görülen içgüdüdür. Bir
dizi keþif yapýlacaktýr ve bunlar
sayesinde bebeklerin doðumla birlikte
anne ve babalarýnýn içgüdülerine sahip
olduklarý görülmeye baþlanacaktýr. Bu
çerçevede bebekler doðumdan hemen
sonra yürümeye baþlayacaklardýr.
Hayvanlar âleminde de durum zaten
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böyledir. Ýçgüdülerin iþlevsiz olmasý
nedeniyle insanlar âleminde bu þimdiye
dek geçerli olmamýþtýr ve bu nedenle
bebek dünyaya geldiðinde tümüyle
çaresizdir.
Ýçsellik, içgüdü köprüsünü aþmaya
baþlayacaktýr. Annenin bildiði her þey
çocuða aktarýlacaktýr. Burada konunun
çok fazla dýþýna çýkmak istemiyoruz
ama "kýzkardeþlik topluluðu" baþlýðýyla
bir dizi celse yaptýðýmýzý hatýrlatmak
istiyoruz. Kýzkardeþlik topluluðu, belli
bir zaman çerçevesi içinde Lemurya'da
var olmuþtur ve biz buna Lemurya'nýn
"son pachu gudi"si diyoruz. Bu
celselerin ses kayýtlarý kamuya açýk
olarak yayýnlanmýþ olduðu için bu
söyleyeceklerim gizli deðildir ve eðer
isterseniz o ses kayýtlarýný dinleyebilirsiniz.
Ýnsan olarak doðum sýrasýnda
bedensel olarak bazý þeyleri anneden
alýrsanýz, bazý baþka þeyler de geçebilir.
Bebekler aylar boyunca anne rahminde
annenin kan dolaþýmýna baðlý olarak
yaþadýklarý için annenin bilinç artýþýnýn
bir kýsmý da çocuða aktarýlacaktýr.
Çocuðun erkek veya kýz olmasýndan
baðýmsýz olarak, bu durumda diþi olan
annenin þefkâti bu içgüdü sayesinde
böylece daha büyük bir rol oynamaya
baþlayacaktýr. Bebekler daha farklý bir
tavýrla doðacaklardýr. Þablon insanlarýn
daha þefkâtli olmalarýný saðlayacaktýr.
Bunu daha açýk þekilde ifade edebilir
miydik? Bu durum ortaya çýkacaktýr,
çünkü annenin içgüdüleri çocuða
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aktarýlacaktýr ve þefkât annenin
içgüdüsüdür. Anne doðal olarak diþidir
ve diþi olarak gezegen için farklý bir
bilince sahiptir. Ýþte bu yüzden de gezegen deðiþecektir. Bu açýk oldu mu?
Bundan sorumlu olan içselliktir.
Sizler Akaþ ile daha fazla temas
halinde olacaksýnýz. Bu dizideki
üçüncü içsellik ve günün dördüncü
özelliðidir, bunlarý saydýðýnýza baðlý
olarak da belki de beþincidir. Akaþ ile
ilgili farkýndalýðýnýz artacaktýr. Þu aþamada DNA'nýzdaki akaþik kayýtlar sizi
sinirlendirmektedir. Akaþýnýz anýlar
açýsýndan iyi çalýþmadýðý için akaþik
kayýtlarýnýzdan size gelenlerin büyük
kýsmý dramatik olaylar olmaktadýr.
Geçmiþ yaþamda meydana gelmiþ olan
bir boðulma olayý veya dramatik bir
ölüm, doðumla birlikte sadece bir
nedenden dolayý perdenin diðer tarafýndan buraya getirilir. Bunun nedeni
bilincinizle ayný düzeyde olmasýdýr.
Ýnsan tabiatý ölüme ve drama tepki
vermektedir ve içsellik de size bunu
verir. Ancak, artýk büyümenin eþiðinde
duruyorsunuz. Bu geliþme sürdükçe
Akaþýnýz gerçekten fark yaratan þeyleri
aktarmaya baþlayacak. Yaþamýþ
olduðunuz en güzel þeyler hakkýnda
rüyalar göreceksiniz ve bunun size
verdiði mutluluk yüzünden uyanmak
istemeyeceksiniz. Bunlarý hatýrlamaya
baþlayacaksýnýz ve bunlar sizin daha
sonra yapacaklarýnýzý þekillendirecek.
Kutlamalarý, sevinçleri ve güzel þeyleri
anýmsayacaksýnýz. Tüm bunlar Akaþýn
þablona, geliþmiþ bir insana ait olan
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þefkâtli þablona tepki vermesinde bir
deðiþiklik anlamýna gelmektedir.
Þimdi son hususa geldik. Kaynak ile
çok daha iyi bir iliþkiniz olacak. Bunu
size nasýl söylesem acaba? Þu anda
sandalyede oturmuþ beni dinlerken, bir
iliþki var ve bu pek inandýrýcý bir iliþki
deðil. Sandalyede bir adam oturuyor,
adamýn bilinci onu terk ediyor ve bedenine çok güzel bir varlýk yerleþiyor. Bu
varlýðýn gelip sizlere talimatlar veren
bir kardeþ olduðunu söyleyeceðim. Ýþte
sizin iliþkiniz budur.
Birkaç dakika süreyle size saðladýðým
histen keyif alabilirsiniz. Size elimi
uzatýp sizin Yaratýcý ile konuþmanýz
için "bir dakika için ellerimizi birleþtirelim" dersem bu iliþki deðiþecektir. Sizin yüksek benliðinizle olan ve
doðrudan Yaratýcý Kaynak ile ilgili olan
iliþkiniz þablon ve yeni içsellik tarafýndan yaratýlmýþ olan bir þeydir. Ýleride
kim olduðunuzu bileceksiniz. Bunu
bildiðinizde ve büyümeye baþladýðýnýzda sizin yaratýlýþýn bir parçasý
olduðunuz hakkýnda hiçbir kuþku ve
sorun olmayacaktýr.
Buna nasýl karþýlýk vereceðiniz tam
olarak bilinmeyebilir, çünkü neyi nasýl
yaptýðýnýz sizin özgür iradenize
baðlýdýr. Serbest seçim hakký ve özgür
irade her zaman önceliðe sahiptir.
Bununla birlikte, ileride bir gün gelecek ve sizler o zaman artýk Tanrý olup
olmadýðýný deðil, sadece onun hangi
parçasý olduðunuzu merak edeceksiniz.
Tüm bu yollardan geçmiþ, bunlarý

deneyimlemiþ olduklarý ve benim haklý
olduðumu bildikleri için sabýrsýzlýk
içinde yerlerinde duramayanlar var.
Yeni þablon yüzünden beklemeye zorlukla tahammül ediyorsunuz. Aslýnda
bu konu hakkýnda söylenecek daha pek
çok þey var ama þimdilik yeter diyelim.
Bugünlük sizlere söylemek istediklerim
bunlardýr.
Söylediklerim bazýlarýna çok abartýlý
gibi görünebilir. Bazýlarý da dünyada
olduklarý süreyle bu konularla ilgili
hiçbir kanýt göremeyecekler. Özgür
irade, ayýrt etme yeteneði ve bu mesaja
vereceðiniz tepki bundan sonra neyi
nasýl yapacaðýnýzý tayin edecektir.
Kendi bedeniniz ve kendi yaþamýnýz
üzerinde ne kadar güç sahibi
olduðunuzu düþünüyorsunuz? Burada
deðiþiklik yapabileceðinize ne kadar
çok inanýrsanýz, DNA'nýz da o kadar
çok iþbirliði yapacak ve ona yapmasýný
söylediðiniz þeyleri o kadar fazla
yapacaktýr. Sevgili varlýklar, iþte sizin
böylesine büyük gücünüz var.
Ben Kryon'um ve size asla doðru
olmayan þeyleri söylemedim ve söylemem. Bu ifade çift olumsuzluk
içerdiðine göre, size her zaman doðru
þeyleri söyledim ve söyleyeceðim
ifadesi belki daha iyidir. Size bizim
gündemimizde sevgiden baþka hiçbir
þey olmadýðýný söylemek isterim ama
sevgi çok önemli bir husustur çünkü o
sizlerin içselleþtirmeye baþladýðýnýz
Tanrý þefkâtini tanýmlamaktadýr.
Ve öyledir.
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