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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Dünyamýzýn her zamankinden daha çok þefkate, yumuþaklýða, müziðe ve
güzellikleri hatýrlamaya ihtiyacý var. Bunlar tamamen yok olmadý elbette,
ama üstleri örtüldü, renkleri solduruldu, içerikleri deðiþtirildi, ayný kadýnlar
gibi. Kadýnlar üzülerek, bunalýmlara girerek, özellikle manevi yükün büyük bir
kýsmýný kaldýrarak yaþamaya, evlerini ayakta tutmaya, çocuklarýný yetiþtirmeye
çalýþýyorlar. Farkýnda olsunlar ya da olmasýnlar içinde yaþadýklarý ve tüm
dünyada geçerli olan kölelik düzeninde en çok hýrpalanan onlar ve buna
raðmen hâlâ içlerindeki sevgi istasyonundan sinyaller vermeye devam ediyorlar.
Ama yeterli olmuyor artýk. Kadýn olarak varoluþlarýndan, kendilerinden
memnun, kendilerini güçlü hissederek , birbirlerini sýnýflandýrýp ayýrmadan
dünyamýzýn ve çocuklarýmýzýn geleceði için “Bir dakika, bu böyle gitmemeli”
demeleri, kendi tarzlarýný, usûllerini ortaya koymalarý gerekiyor topluca.
Akýllarýndaki, hayallerindeki geleceðin dünyasýný yaþama geçirmeye baþlamalarý lâzým. Geleceðin dünyasý sadece bilimle, teknolojik buluþlarla þekillenecek zannediyorsak çok yanýlýyoruz, insan olarak varlýðýmýzla ilgili pek bir
þey bilmiyoruz, kendimizi tanýmýyoruz demektir. Geleceðin dünyasýnda bilgi
maddiyat ve maneviyat olarak ayrý ayrý nitelendirilmeden günlük hayata
indirilerek yaþanacaktýr; insanlar birbirlerini farksýz, eþit görecekler ve çocuksu, neþeli, yumuþak, saðlýklý, çok güzel, çok zeki olacaklardýr. Yarýþ sadece
sevgide, birbirine iyi olaný vermede olacaktýr. Kadýnlar kendi hayal güçlerinden
þüphe etmeden, hattâ ondan korkmadan düþünebilirlerse ütopik denebilecek bir
düzenin gelmesi için ilk kývýlcýmý, ateþi baþlatabilirler. Onlarda bu cesaret ve
zekâ vardýr. En baþtaki ilk farkýndalýðý da zaten onlar baþlatmýþ deðiller midir
insanlýða? Nerden mi baþlanmalý? Sevgiyi hayata daha çok sokarak,çocuklarý
terbiye edeceðiz diye her þeylerini tenkit edip suçlamayý býrakarak; dedikoduyu,
geliþigüzel konuþmayý unutarak; erkeklere karþý cephe oluþturmaktan özellikle
kaçýnarak hemcinsini sevip ona deðer verdiðini, saygý duyduðunu her fýrsatta
belli ederek; kadýn olmanýn bir zayýflýk ve güçsüzlük olduðunu deðil, bir þeref
olduðunu yaþayarak.
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü anneler, kýz kardeþler, eþler sevgililer için, kýz
çocuklarý, teyzeler, halalar, yengeler için kutlu olsun.
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Kötülük yolunda koþan
bir kimsenin gönlünde
birçok kötü niyetler
taþýyarak ve ibadet
esnasýnda da aðzý bir
takým kelimeleri söyleyip
dururken, aklýnýn yine
kötülükler veya hiç
deðilse boþ þeyler
peþinde koþmasý o
ibadetin deðerini çok
düþürür. Bunun içindir ki,
Kuran'da, gönülden
Rablerine yönelenlerin ve
O'nun emrine uyanlarýn
bütün günahlarýnýn
affedileceði bildirilir.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Duru Bir Gönülle
Gidilirse
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eçmiþte gazetelerde "Kuran
okuyan papaz",
diye bir haber çýkmýþtý.
Paris'te kaldýðý bir pansiyonda intihar eden
Türk öðrencinin cenazesine hoca bulunamýyor
ve A. Barth isimli bir
Hýristiyan papaz Kuran
okuyor, ölünün baþýnda.
Papazýn Kuran okumasý
bazý dedikodulara sebebiyet veriyor. Gerek
kendi dininden, gerekse
müslümanlardan bazý
suçlamalar yapýlýyor. A.
Barth isimli papaz onlara
cevaben yaptýðý açýklamada çok enteresan
sözler söylüyor. Diyor ki:
"Bütün dinlerin hepsi
insanlarý doðru yola götürmek içindir ve mukaddestir. Bir Yahudi'ye
kendi dinince, bir
Hristiyan'a kendi dinince
dua yapýldýðý gibi, bir
Müslüman'a da kendi
dinince dua yapýlýr. O bir
müslümandý ve onun
baþýnda Kuran okudum."
Kuraný kendine özgü
bir makamla okumasýný
ise A. Barth þöyle açýklamýþtýr. "Benim
okuduðum Kuran
Fransýz'cadýr ve din oku-
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lunda bize kutsal kitaplarýn nasýl okunacaðý
öðretilir. Kuranýn nasýl
okunmasý gerektiðini
bilirim. Ve ona uygun
olarak okudum. Kuraný
okurken yanýmda ölen
kiþinin yirmi kadar
arkadaþý da vardý."
Bu haberde bizi en
çok ilgilendiren husus
papazýn, bütün dinlerin
gayesinin insanlarý doðru
yola götürmek olduðunu
ifade etmesi ve her dine
gereken saygýyý göstermesidir. Baðnazlýktan
uzak, temiz bir görüþle
söylenilmiþ þu sözler
insanýn gönlüne ferahlýk
veriyor.
Gerçekten bütün dinlerin asýl gayesi insanlarý
doðru yola, doðruluða ve
sonra da Yaradanlarýna
götürmektir. Din, bu
fonksiyonunu iyi bir
þekilde yapabiliyorsa
o zaman faydalýdýr ve
doðru yoldadýr. Yoksa
insanlarý doðruya
götürmek ve Yaradan'a
yöneltmek vasfýný kaybedip, sadece þekillere ve
merasimlere baðlamakla
yetinmiþse din vazifesini
yapamamaktadýr.

HIZIR’LA
DAÐDAKÝ ADAM
Þöyle bir hikâye
anlatýlýr. Vaktiyle insanlara doðruluðu göstermek, iyiliklerin ve
sevginin örneðini vermek
için Hýzýr isimli bir vazifeli halk arasýnda dolaþýrmýþ. Birgün Hýzýr bir
daðdan geçerken bir
adamýn oradaki bir
tepeciðe çýkýp kendisini
aþaðý býrakýverdiðini ve
yuvarlana yuvarlana
tepenin eteðine kadar
geldiðini, üstü, baþý toz
içinde kalkýp tekrar tepeye týrmandýðýný, ayni
hareketi böylece bir çok
kereler tekrar ettiðini
hayretle görüyor.
Yanýna yaklaþýyor ve
merakla soruyor: "Ne
yapýyorsun sen, böyle
arkadaþ?"
Adam "Allah'a ibadet
ediyorum" diyor. Hýzýr
ibadetin öyle olmadýðýný,
namaz seklinde olacaðýný, bunun için önce
aptes alýnacaðýný sonra
þöyle... þöyle namaz kýlýnacaðýný izah ediyor.
Adam Hýzýr'a teþekkür
ediyor. Ve onun tarif
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ettiði þekilde aptes alýp
namaza duruyor. Bu
arada Hýzýr ondan ayrýlýp
daðýn öte tarafýna geçiyor. Daðýn öte tarafýnda
bir göl varmýþ. Hýzýr
keramet sahibi olduðu
için ruhi kudretlerinin
yardýmýyla gölün
üzerinden yürüyerek
geçmeye baþlýyor. Gölün
ortasýna doðru yaklaþýrken arkadan soluk
soluða namaz kýlan
adamýn baðýrarak: "Dur!
arkadaþ!... Namazý unuttum. Ýkinci rekattan
sonra oturulacak mýydý,
yoksa kalkýlacak mýydý?"
dediðini duyuyor. Fakat
Hýzýr bakýyor ki, adam
da kendisi gibi gölün
üstünden yürüyerek
geliyor. Yanýna yaklaþýn-

Resimler: Michael Parkes

ca ona diyor ki "Git,
arkadaþ!.. Sen ibadetini
nasýl istersen öyle yap."
Gerçekten mühim olan
ibadetin þeklinden
ziyade, ibadet esnasýnda
bir insanýn gönlünün
nerede olduðudur. Duru
bir gönülle ve sadece
Yaradan'ý düþünerek
O'nun huzurunda küçüklüðünü bilip boynunu
bükerek O'na yalvaran
O'ndan yardým dileyen
ve O'na sevgilerini sunan
gerçek ibadeti yapmýþ ve
O'nun hoþnutluðunu
kazanmýþ olur. Yoksa
kötülük yolunda koþan
bir kimsenin gönlünde
birçok kötü niyetler taþýyarak ve ibadet esnasýnda
da aðzý bir takým

kelimeleri söyleyip
dururken, aklýnýn yine
kötülükler veya hiç
deðilse boþ þeyler
peþinde koþmasý o
ibadetin deðerini çok
düþürür. Bunun içindir
ki, Kuran'da, gönülden
Rablerine yönelenlerin
ve O'nun emrine uyanlarýn bütün günahlarýnýn
affedileceði bildirilir.
Mevlitte de gönülden bir
kere Allah diyenin bütün
günahlarýnýn güz yapraklarý gibi döküleceði
söyleniyor.
NÝYET MÜHÝMDÝR
Yapýlan her iþte olduðu
gibi Yaradan'a ibadet
etmede de düþünceler ve
niyetler mühimdir.
Ýçimizden baþka
düþünüp, baþka
duyarken dýþýmýzdan
baþka görünürsek ve
bunu bile bile, belli
bir menfaatin temini
için yaparsak, yaptýðýmýz iþten bize
hiçbir hayýr gelmez.
Böyle iyi niyetli ve
temiz düþünceli
olmayan her iþte,
belki biz birçoklarýný
aldatabiliriz, ama
kendimizi ve bizi
bizden daha iyi bilen
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yüce idrecileri ve her
þeyin üstünde Yaradan'ý
da aldatabilir miyiz?
Öyleyse kendi
kendimizle mücadele
edip niyetlerimizi düzeltmek ve mutlaka doðru
insan olmak zorundayýz.
Doðru olmayanlar bir
süre için baþkalarýný
kandýrarak bazý menfaatler saðlayabilirler.
Ama, ilâhi nizamýn
kanunlarý gereði, haksýz
kazanýlandan kimseye
hayýr gelrmez.
Nicelerini bilirim ki, ya
kazandýklarý parça parça,
üze üze onun elinden gitmiþ, ya da evladýnýn,
veya ailesinin baþýna
gelen felaketler
dünyayý ona zindan etmiþtir.
Fakat dünyada
yaptýðý kötülüklerin cezasýný
çekmek bir bakýma o þahýs için
bir yardýmdýr.
Hiç deðilse
öylece hatasýný
anlamakta ve
Allah'a yönelerek
af dilemenin yoluna girmektedir.
Mevlâna’nýn
dediði gibi
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"Allah o kötüye her türlü
nimeti vermiþtir de,
Allah'a yönelip yalvarmamasý için bir baþ
aðrýsý bile vermemiþtir."
Ýþte bazýlarýný Allah
böylece terk eder. Onlar
görünüþte nimet
içindedirler. Ama aslýnda
yalnýzdýrlar, huzursuzdurlar, sevigisizdirler ve
daha büyük bir karanlýðýn eþiðindedirler.
Bir de iyi niyetli olduklarý halde bir türlü
Yaradanlarýný düþünüp,
O'nun sýcaklýðýný yüreklerinde duyamayanlar
vardýr. Bunun sebebi
ilâhi yardýmýn onlara
ulaþmamýþ olmasýdýr.
Yaradan el uzatmadýkça,

O yardým etmedikçe biz
O'nu düþünemeyiz ve
O'nun sýcaklýðýný,
sevgisini yüreðimizde
duyamayýz. O'nun
yardýmýný kazanabilmek
için önce bu yardýma
lâyýk olmak gerek. O
yardýma lâyýk olmak için
de, O'nun gösterdiði
doðru yolda gitmek icap
eder. Bu doðru yol, bizi
yükselten, beþ basamaklý
yoldur. Yani iyi olmak,
gerçekten doðru olmak,
çalýþkan olmak, bilgi
peþinde koþmak, insanlarý, hayvanlarý ve bütün
varlýklarý sevmek
lâzýmdýr. O'nun eseri
olarak seveceðimiz her
þey bizi O'na çeker,
götürür.
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 40

Ne Mutlu Gerçeði Arayanlara...
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

KUTLU BÝLDÝRÝLERÝN
DÖRDÜNCÜSÜ
Hz. Ýsa'nýn daðdaki vaazýnýn 9 bildirisi
üzerinde Kryon rehber varlýðýn yorumlarýndan da yararlanarak, yaþanmýþ pek
çok ibret dolu olaylarýn ýþýðýnda 10 yýl
önce, dergimizde uzunca durmuþtum.
Vaazýn 4. Bildirisi:
Resim: “Ebedi Gerçeði Aramak” Tyler Robbins

** Ne mutlu gerçeði arayanlara.
Çünkü onlar bulacaklardýr.
Beni o kadar çok etkilemiþti ki,
dergimizin iki sayýsýnda alabildiðine
geniþ incelemiþtim. Þimdi o kadar deðil.
Önce Kryon'dan kýsa bir alýntý
yapacaðým ve gerçeði gerçekten arayan,
bulmak için 1400 yýl öncesinin çetin
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þartlarýnda pek çok Ortadoðu ülkesini
karýþ karýþ arþýnlayan, Selmaný
Farisi'nin hepimize örnek emsalsiz
öyküsünü tekrar paylaþacaðým. Sonra
da olgunlaþmanýn, tekâmülün, gerçeklere ulaþmanýn kesin ve vazgeçilmez
mekanizmasý Ruh-Tecrübe-Akýl-Ruh
zinciri üzerinde duracaðým. En sonunda
da kalbin mühürlenmesiyle ilgili gerçek
yaþamdan bir örnek sunacaðým.
Tekâmül zincirinin yavaþ iþlemesi ve
hattâ zaman zaman duraðanlaþmasý bile
söz konusudur. En kötüsü de zincirin
halkalarýnýn birbirinden koparak, olgunlaþmanýn ve gerçeklere ulaþmanýn tamamen donup devredýþý kalmasýdýr.
Bunlarýn hangi nedenlerle oluþabileceði
üzerinde yeterince aydýnlanýr ve aydýnlatýrsak, kendimizin ve yakýn dostlarýmýzýn 5 basamakta: Doðruluk, Ýyilik,
Çalýþma, Bilgi ve Sevgide daha hýzlý
yükselmemizin mutluluðuna varabiliriz.
NÝYET ETMENÝN
BÜYÜK ÖNEMÝ
Gerçeði aramak, bulmak ve uygulamak aslýnda hepimizin dünyaya geliþ
nedenidir. Her kafadan bir sesin çýktýðý,
"temel doðrularýn" bu karmaþa içinde
kaybolup gittiði günümüzde, gerçeði
arayýp bulmak da o denli zorlaþmýþtýr.
Rehber Varlýklarýn bildirilerini yeterince
incelemek,
kutsal
metinlerdeki
deðiþmeyen ahlâk kurallarýyla aralarýnda baðlar kurmak, zorluklarý aþmamýzda
bize önemli destekler saðlayacaktýr.
Kryon, bu dördüncü bildirinin yorumunda "NÝYET ETMENÝN" büyük
önemi üzerinde durmaktadýr:
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"Sevgili varlýklar, biz size tekrar
tekrar NÝYET'den söz ettik. Gerçeði
arayanlar bu gece buradasýnýz, çünkü siz
RUH'u öðrenmeye ve kendinizi öðrenmeye niyet ettiniz. Her nereye giderseniz gidin, birlikte taþýdýðýnýz bu
Tanrýsal parça kendisini bireysel olarak
size göstermeye hazýrdýr. Siz bu gece
Ruhun önünde otururken bile bunu
arayýþýnýzdan dolayý onurlandýrýlýyorsunuz. Çünkü niyet, her þeydir. Onu
gerçekten kastetmedikçe bir þeye niyet
etmeyin. Ve niyet ettiðinizde bu
niyetinizi yüksek sesle ifade edin ki
insanlýðýnýz bu bildirimin zevkini alabilsin. Gerçeði arayanlara ne mutlu. (III.
kitap / s:105)
Ünlü Ýngiliz yazarý Bernard Shaw'ýn
þu sözleri; gerçeði arayýp, o gerçek
ýþýðýnda yaþamanýn, o gerçeði
kendimizin ayrýlmaz bir parçasý, huyumuz haline getirip: "O gerçek
olmamýzýn" büyük önemini, çok içten,
çok etkileyici bir dilek cümlesiyle þöyle
ortaya koymuþtur. George Bernard
Shaw'a ölüm döþeðinde: "Hayatýnýzý
yeni baþtan yaþama fýrsatýnýz olsaydý ne
yapardýnýz?" diye sorulmuþ. Shaw biraz
düþünmüþ ve sonra derin bir iç çekiþle:
"Olabileceðim, ama asla olmadýðým kiþi
olmak isterdim" demiþ.
GERÇEK,
GERÇEÐÝ ARAYANLARIN
GERÇEK HAKKIDIR
Babasýndan
öðrendiði,
içinde
büyüdüðü dinini bile, ilk gençlik
çaðlarýndan itibaren akýl terazisinde
tartmaktan çekinmeyen, en doðruyu
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bulma uðruna þehirden þehre; ülkeden,
ülkeye göçerek her türlü cefaya katlanan bir dava adamýnýn öyküsü ne
kadar ibret verici. Yazýnýn en sonunda
bahsedeceðim
Ümeyye
gibi,
Peygamberin yaný baþýnda Mekke'de
deðil, oradan binlerce mil uzakta Ýran'da
doðmuþ birinin emsalsiz bir öyküsü
bu!.. Üstelik Ümeyye gibi Yaradan'ýn
bozulmamýþ âyetleriyle, gerçekleriyle
büyümüþ biri hiç deðil. Tam tersine,
Zerdüþt dininin çarpýtýlmýþ bir þekli
olan, ateþe tapan Mecusi'lerden birinin
çocuðu. Babasý, bu her þeyden fazla
sevdiði Selman isimli evlâdýna dininin
bütün inceliklerini gereðince öðretti.
Selman yalnýzca öðrendiðiyle yetinecek
biri olmadýðýndan, iþe öyle sarýldý ki,
kutsal ateþin daima yanar kalmasý için
gecesini gündüzüne katarak durmadan
çalýþtý. Ama o, durduðu yerde put gibi
duracaklardan deðildi. Çok geçmedi
aradan, bir gün yolu bir Hýristiyan
Kilisesine uðradý. Ýçeride ibadet edenlerin varlýðýný öðrenince merakla içeri
daldý. Akþama kadar onlarla dinleri,
inançlarý, ibadetleri hakkýnda konuþtu.
Öðrendikleri, o zamana kadar büyük
gayretlerle sürdürdüðü inanç sistemini
kuþkulara boðdu.
Hýristiyanlar ezelî ve ebedî, hiçbir
þeye muhtaç olmayan, her þeye gücü
yeten bir sevgi Tanrýsýna ibadet ederken;
kendileri sadece inananlarýn gayretleriyle "yanar kalan" gelip geçici bir
ateþe tapmaktaydýlar. Kuþkusunu
babasýna açýnca, karþýlýðý doyurucu bir
cevap deðil, sadece þiddetli bir tokat ve
ev hapsi olmuþtu. Ama Selman'ýn aklý
yeni tanýþtýðý kimselerdeydi. Yýllar akýp
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giderken, gizli gizli de olsa onlarla iliþkisini sürdürdü. Sadece onlardan
öðrendikleriyle yetinmediðinden, en
derin bilgiyi alabileceði Þam'a gitmek
için fýrsat kolluyordu. Arayan ergeç
bulur. Oraya giden bir tüccar grubuna
katýlarak, doðruca en yüksek makama,
Piskopos'un hizmetine girerek dinin
inceliklerini iyice öðrendi. Bu arada
Piskopos'un sözleriyle davranýþlarýnýn
birbiriyle uyuþmadýðýný da esefle gördü.
Onun ölümünden sonra yine þehirden
þehre taþýnarak özü sözü bir, baþka din
büyüklerinin yanýnda aklýnýn yanýsýra,
gönlünü de iyice eðitti. Yine de Selman,
için için esas aradýðýný henüz bulamadýðýný hissediyor; gelmesi çok yaklaþtýðý söylenen yeni bir peygamberin
öðretisine girebilmek için gece gündüz
dua ediyordu. O sevgi ve coþku ile baðlandýðý Yaradan'ýndan ne istiyor; kader
onu nereye götürüyordu!..
Olaylar hiç de umduðu gibi
geliþmemiþti. Aradýðýný Arabistan'da
bulacaðý sezgisiyle oraya gitmeyi planlamýþken, tacirler onu türlü vaadlerle
kandýrýp istediði yere götürmüþlerdi
ama, malýný mülkünü elinden alýp, onu
bir köle gibi satarak. Artýk elden ele
deðiþ tokuþ edilen bir mal idi o. En son
satýldýðý yer, son duraðý Medine olmuþtu. Artýk yakýcý çöl güneþinin altýnda,
hurma aðaçlarýnýn tepesinde meyve
toplayýcýlýðýyla gecesi gündüzüne
karýþmýþ, eza ve cefa dolu bir yaþamdý
nasibine düþen.
Yine böyle aðaçta hurma devþirirken
aþaðýda konuþulanlardan bölük pörçük
duyduklarý tüm vücudunu titretmeye
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yetmiþti. Az kalsýn aðaçtan düþüyordu.
Aþaðýdakiler Mekke'den Medine'ye
hicret etmiþ bir peygamberin etrafýna
hemþehrilerinin toplanýp ona yardýmcý
olmalarýný kýnayan konuþmalar içindeydiler. Selman kendini kaybedip hýzla
aðaçtan inerek: "Ne, ne?!.." diye sorunca aldýðý cevap müthiþ bir yumruk ve:
"Sana ne bundan, sen iþine bak!.."
olmuþtu. Sahipleri ne derlerse desinler;
o, aramak ve bulmak konusunda yýllar
boyu öyle piþmiþti ki; kýsa zamanda bir
fýrsatýný yakalayýp bizzat Peygambere
ulaþmayý becermiþti. Ýslâm öðretisini,
yol göstericinin söz ve davranýþlarýný
ince eleyip sýk dokuyarak derinliðine
irdeledi. Zaten manevî konularda iyice
piþmiþ, çok þey öðrenmiþti. Gerçeðe
ulaþmak onun için hiç zor olmadý.
Baþýna gelenleri, köleliðini falan unutmuþ; tâ Ýran'lardan kopup gelerek onu
Ýlâhî planýn tam da merkezine ulaþtýran
Yüce Âlem'in ince düzenine bin bir
þükürle dolmuþtu. Bundan sonrasý
kolaydý artýk. Hz. Peygamber de nasýl
bir "gerçek arayýcýsý" ile karþý karþýya
olduðunun bilincindeydi. Nitekim onun
kölelikten kurtulmasý için efendisine
dikmesi gereken fidanlar için bizzat
Peygamber de iþçi olarak çalýþmayý bir
zevk bilmiþti. Þu, gerçeði bulma
konusunda dur durak bilmeyen kiþinin
ödülü de ancak bu olabilirdi. Ayrýca
kölelikten kurtuluþ (azadlýk) için
gereken
parayý
Müslümanlardan
toplayan da bizzat Hz. Muhammed'in
kendisi olmuþtu.
Yaradan'ýn ince düzeni esas hünerini
yaklaþmakta olan büyük savaþta
gösterecekti. Bedir ve Uhud cenkleri
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Selman'dan önce olup bitmiþti. Þimdi
putperest Mekkeliler, Müslümanlara
son darbeyi vurmak için komþu kabilelerden de kuvvet toplayarak çok büyük
bir güçle Medine'ye sefer hazýrlýðýndaydýlar. Bilinen yöntemlerle onlarý durdurabilme imkânlarýnýn tükendiði, bu
hayat memat anýnda; Ýran'lý olduðu için
þimdi Selman-ý Farisî diye anýlan
kiþinin "Hendek Kazma" teklifi büyük
coþkuyla hemen kabul edilmiþti. Fars
(Ýran) ülkesinde zaman zaman kullanýldýðý için onun bu teklifi yapmasý
kolaydý. Arap ülkelerinde hiç bilinmeyen ve baþvurulmayan bu yöntem
hemen uygulandý. Bizzat Hz. Muhammed de çalýþarak Mekkeliler gelmeden,
birkaç gün içinde Medine çevresinde
büyük bir hendek kazýldý. Mekkeliler
þaþkýn gözlerle bakakaldýlar. Bir ay
süren hendeði aþma giriþimleri sonuçsuz kaldý. Kýþ mevsiminde, çok zor
koþullarda konaklarken, bu defa þeytanî
bir planla evvelce Müslümanlarla barýþ
sözleþmesi
yapmýþ
Kurayza
Yahudilerini kýþkýrtarak kendi taraflarýna çekmiþler ve Müslümanlarý iki ateþ
arasýnda çaresiz býrakmýþlardý. Þimdi
gerçeðe, gerçekten sarýlanlarla, inancý
henüz taze olup gönlüne inmemiþ olanlarýn ayýrt edileceði dehþet anlarý
yaþanýyordu. Yeni Müslüman olmuþ
Medinelilerin bir çoðu þimdi can ve mal
derdine düþmüþ: "Ne umduk, ne bulduk?!.." diye düþünmeye baþlamýþlardý.
Kuran o dehþet günlerini þöyle anlatýr:
** Hani onlar hem üstten, hem de alttan gelmiþlerdi. Gözler kaymýþ,
yüreðiniz aðzýnýza gelmiþti. Allah'a
karþý türlü türlü zanlarda bulunuyor-
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dunuz. Ýþte orada inananlar denenmiþ,
þiddetle sarsýlmýþlardý. Ýkiyüzlüler ve
gönülleri hastalýklý olanlar: "Allah ve
Peygamberin verdikleri sözler meðer
bir aldatmacadan baþka bir þey
deðilmiþ" dediler. (Ahzab 10-12)
Neyse ki Hz. Muhammed'in ince politikasýyla Putperestlerle, Yahudiler
arasýndaki bu beraberlik eylem haline
gelmeden adým adým çökertildi. Ve
Putperestler geldikleri gibi arkalarýna
bakmadan çekip gittiler.
RUH - TECRÜBE - AKIL - RUH
Bizim
Celselerimiz'de,
Rehber
Varlýk'la buluþtuðumuz ilk yýlda insanlarýn olgunlaþmalarý ve gerçeklere ulaþmalarýnýn mekanizmasý üzerinde uzunca durulmuþtu. Anlamýþtýk ki, Ruh, akýl
ve beden üçlüsüyle dünya hayatýný
sürdürürken davranýþlarýmýzý yönlendiren, tecrübeleri baþlatan kýsacasý
olaylara yön veren irade, ruhumuza ait
bir özelliktir. Bedenimizi dolduran ve
madde ötesi özünden dolayý âletlerimizle farkýna varamadýðýmýz ruhumuz,
tüm geçmiþ yaþamlarýmýzýn olgunluðunu ve eriþtiði temel doðrularý içinde
barýndýrýr. Eðer o doðrulara aykýrý ise,
yerine göre en yakýnlarý dahil, dýþarýdan
kimsenin telkin ve baskýlarý kâr etmez,
o yanlýþý yaptýrmaya hiçbirinin gücü
yetmez. Duygularýmýzýn ve bizim iç
sesimizin temel kaynaðý olan ruhumuz,
eðer özgürce karar alýp uygulama
imkânlarýna sahipse karar verir ve
eyleme yönelir. Bedenini terkettikten
sonra bile akýlla birlikte baþka ortamlarda yaþamýný sürdüren bizim en etkin
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yönümüzdür. Ruhun iradesini þu veya
bu yönde kullanýp, bedeni aracýlýðýyla
bir eylemi, bir tecrübeyi, gerçekleþtirmesinden sonra, sýra akýl
cevherinin çalýþmasýna gelir. Evdeki
hesap, çarþýya uymuþ mudur, eylemimiz
istediðimiz sonucu mu, yoksa tam tersini mi bize getirmiþtir? Kendimize ve
çevremize yarar veya zararý ne ölçüde
olmuþtur; iþte bu ölçüp tartmalar, yerine
göre derin düþüncelere dalmalar akýl
terazimizin yapýp ettikleridir.
Aklýn, tecrübenin ve bilginin ýþýðýnda
düþüne taþýna ulaþtýðý sonuçlarý kendisinde tutmayýp, gönlüne dönerek, yani
iç dünyasýna, duygu dünyasýna yönelerek ruhuna benimsetmesi, daha doðru
dürüst davranýþlar sergilemesi için onu
terbiye etmesi en büyük görevidir. Bu,
her insanýn kendisiyle baþbaþa kaldýðýnda yapmasý gereken öyle bir iç söyleþisi,
yerine göre öyle bir amansýz özeleþtirisidir ki; ruhun terbiyesi, olgunlaþmasý
ve daha yüce gerçekleri benimsemesi
için vazgeçemeyeceðimiz çok önemli
bir aþamadýr. Tecrübelerin ve bilgilerin
ýþýðýnda çalýþan aklýmýzýn ruhumuzu
terbiye etmesi, onu kurallara ve
koþullara daha uygun davranýþlara yönlendirmesiyle, yeni kararlara varýp,
uygulayýp, olgunlaþma basamaklarýnda
yukarýlara týrmanabiliyoruz. Kýsacasý
Ruh-Tecrübe-Akýl-Ruh
zincirinin,
dairesel döngüsünün yeterli hýz ve
ölçüde çalýþmasýdýr bizleri geliþtiren,
yeni gerçeklere ulaþtýran. Ne var ki
kolayca sýralayýverdiðimiz bu zincirin
çalýþmasý otomatiðe baðlý deðildir.
Kendimizden ve dýþýmýzdaki toplumdan
gelen engeller, yetersizlikler ve kýsýtla-
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malar sebebiyle yavaþlayabilir, hattâ
zaman zaman tam anlamýyla donup
durabilir bile. Mükemmel bir elektrik
motorunu prize takmamýþ veya baþlama
düðmesine basmamýþken kim çalýþtýrabilir ki? Ayrýca bir de motorun bozulup
devredýþý kalmasý bile söz konusudur.
Ýç ve dýþ engeller, daha ilk basamakta,
tecrübe basamaðýnda karþýmýza dikilir.
Ruhumuz bir eyleme, bir teþebbüse
girmemiz gerektiðini, bunda kendimize
ve çevreye büyük hayýrlar olduðunu
içimizden seslenebilir, hattâ baðýrabilir
bile. Her eylemin elbet bir emek, çaba
gerektirdiðini, yerine göre riskleri, egomuza yönelik sakýncalarý olabileceðini,
keyfimizi bozacaðýný biliyoruz. Eðer bu
niyetimiz, ruhumuzun bütün benliðiyle
yapýlmasýný istediði, bizim önceden
yüzde yüz benimsediðimiz, inanç haline
getirdiðimiz bir konuda ise, tereddütsüz
bu niyet gerçekleþtirilir. Ne doðabilecek
riskler, ne rahatýmýzýn bozulmasý, ne de
çevrenin tepkisi bizi engelleyemez.
Ama eðer böyle deðilse, yani söz
konusu eylemde tam bir inanç halinde
deðilsek, çeþitli bahaneler, aklileþtirmeler eþliðinde tembelliðimize ve
egomuza yenilip eylemsiz kalabiliriz.
Bu geri duruþumuzun, donup kalmamýzýn sonradan bize ve çevremize
neler kaybettirdiðini, çeþitli akýl oyunlarýna baþvurmadan, tarafsýz bir iç
hesaplaþmasý ile tekrar ruhumuza gönderebilirsek, yani tecrübe ve akýl
basamaklarýný kullanabilirsek yine biz
kazançlý çýkarýz. Sonraki deneyimlerimizde, kendimizi zorlayarak da olsa
içimizden gelen sesin arzuladýðý
davranýþa geçebiliriz. Belli bir konuda
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ruh-tecrübe-akýl-ruh zincirini sürekli
çalýþtýrýr ve ruhumuzu tam terbiye edebilirsek, bu bizim için kaybedilmeyecek
gerçek bir kazanç olur. Huyumuz haline
gelir. Örneðin "haksýzlýk yapmama,
baþkasýnýn malýna, mülküne göz koymama" konusunda kesin bir kanýya varmýþsak, hiçbir rüþvet teklifi bizi yolumuzdan çeviremez. Gelecek hayatýmýzda hýrsýzlýðýn övülüp yüceltildiði bir
ailede bile doðsak, ailenin yüz karasý
gibi ortalarda dolaþýr, hiçbir hýrsýzlýk
olayýnýn faili olamayýz. Eylem ve
tecrübe ancak özgürlük ortamlarýnda
gerçekleþebileceðinden, çevremizin ve
toplumun kýsýtlamalarý, engellemeleri,
yasaklarý hepimiz için güncel bir sorundur. Ýnsanýn olgunlaþmasýnda toplumun
geliþmiþlik düzeyinin büyük etkisi de
buradan kaynaklanmaktadýr.
Yapýlan tecrübeler ýþýðýnda aklýn çalýþmasý da otomatik iþleyen bir süreç asla
deðildir. Akýl, tecrübe ve bilgi ile çalýþýr.
Eðer toplum Yaradan'ýn deðiþmeyen
ahlâk kurallarýný benimsemiþ, yaþamýný
ve çocuklarýnýn eðitimini bu esaslara
göre düzenlemiþse aklýn bu bilgiler ýþýðýnda tecrübelerini doðru deðerlendirip,
ruhuna benimsetmesi çok daha kolay
olur. Gerçeði arama ve bulma hýzýmýzýn
artmasý için Rehber Varlýk, bir cümlede
çok önemli bir anahtar vermiþti:
** Kararlar nizamlara, nizamlar
bozulmayan esaslara baðlanmalýdýr.
Asýl altýný çizmek istediðim ise bugün
Türkiye'mizde ve dünyamýzda bu
deðiþmeyen, bozulmayan ahlâk kurallarýnýn ne öðretilmesi, ne de benim-

SEVGÝ DÜNYASI

12
setilmesinde ciddi bir
çabanýn
sergilenmemiþ
olmasýdýr. Her gün medyada eþler arasýndaki aldatmalar, ihanetler gündeme
gelip duruyor; haklýydý,
haksýzdý; doðruydu, yanlýþtý diye bol lâf ve
mürekkep harcanýyor ama
çok az kimse o deðiþmeyen ahlâk prensibi: "Sana
yapýlmasýný istemediðini
baþkasýna yapma" prensibinin ýþýðýnda olaya yaklaþmýyor. Toplumumuzdaki
ve dünyadaki bu kýsýr döngünün tespit
ve teþhisi, nereden kaynaklandýðýnýn
anlaþýlmasý bugün yaþamsal bir öneme
sahiptir. Bizim Celselerimiz'de þimdi
niçin bir bunalým çaðýnda yaþadýðýmýzýn
temel nedeni apaçýk ortaya konmaktadýr:
** Ve biliniz ki insan sýkýntýdadýr. Ve
biliniz ki þimdi gönüllerde yer eden
O'nun dileðinden baþkadýr da,
ondandýr hep sýkýtý ve ondandýr hep
böyle ayrý ayrý, bölük bölük toplanmak.
Ve iþte ondan yalan ortada ve iþte
ondan kavga her zaman var. Ve iþte
ondan düzen böyle bozuk. Böyle gidecekse, böyle duracaksa her þey yerinde
size ve kardeþlerinize ne yazýk!..
ZORLANAN GÖNÜLLER
Bizim Celselerimiz'de kirlenen toprak
ve suyun doðada otomatik iþleyen
süreçlerle nasýl eski temiz haline geldiði
bizlere hatýrlatýldýktan sonra söz, aþýrý
zorlanan gönüllere getirilmektedir:

** Toprak, yalnýz kendinden verdiðini geri alýnca, yine kendine
dönüþtürür. Yabancýyý kabul etmez. Su,
ne olursa olsun ona yabancý, sonradan
ek, yine ayýrýr, gider, gelir tertemiz olur
pek. Gönül, ne suya ne de topraða benzer. Saflýðý zorlanmýþsa çok, tecrübeden akla gideni ezer. Ýnsan þimdi sýkýntýdadýr hem de çok!..
Gerçekten kimyasal iþlemler ve
buharlaþmalarla topraðýn, suyun kendiliðinden arýnýp saflaþtýðýný biliyoruz.
Ama iþ, asýl temizleyip arýtmamýz
gereken gönüllerimize yani ruhumuza
geldiðinde, asla böyle kolayýndan bir
otomatizmle
saflýða
ulaþamayýz.
Tecrübelerden derin düþüncelerle dersler çýkarýp, gönlümüzü terbiye için kullanma zahmetine girmeden arýnýp yükselmemiz söz konusu bile olamaz.
Ancak gönlün saflýðý çok zorlanmýþsa,
artýk tecrübeden akla giden yol tamamen týkandýðýndan, insanýn doðruyu
düþünüp bulamayacaðý ifade edilmektedir. Týkanan yol, hayýrlý insanlarýn eliyle

Resim: “Topraðýn ve Suyun Yaradýlýþý” Willem Van Elder Herp
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ve sevgi suyu ile beslenmiþ büyük iyiliklerle açýlmadýkça bu böyle sürüp
gidecektir.
Özellikle çocukluk yaþlarýnda travmatik olaylar, zûlümler, iþkenceler, cinsel istismarlarla insanlara güvenini
kesinkes kaybedenler, tam tamýna bir
toplum düþmaný olup çýkarlar. Bunlara
ilaveten bir de gönüllerine ekilmiþ, yanlýþ inançlar, çarpýtmalar, aklileþtirmelerle kinlerine kin katýp onlarý bir intihar
bombacýsý yapývermek de ne kadar
kolay oluverir.
MÜHÜRLENEN KALPLER
Gerçeklere, doðrulara, yol gösterici
bilgilere kulaðýný týkayýp, sadece bencilliðinin, þöhretinin, imkânlarýnýn peþinde
koþan nice insanlar var aramýzda!
Ailesine, milletine, toplumuna hattâ
insanlýða çok acýlar çektirip gözyaþý
döktürüyorlar sadece. Eðer bir an
düþünüp, gerçekten af ve baðýþlanma
dilemezler ve bunun için
ellerinden geleni yapmazlarsa,
sonunda onlarýn "kalplerin
mühürlenmesi" diye bildiðimiz
acý bir akýbete uðrayacaklarý
þöyle
anlatýlýr,
Bizim
Celselerimizde:
** Yalnýz serbest olduðunuz
yerden oluyor yanlýþýnýz. O
yerinizi de, serbestliðinizi de
Sizi Sevgisinden Varetmiþ
Olan sizden kolayca alýr, hep
yanlýþta olursanýz mutlak...
Ýþte o zaman düþününüz ki
sonunuz ne olur!..
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Dünyaya geliþimizin nedeni olan
tekâmülün artýk tamamen ellerinden alýnacaðý þiddetle ihtar edilmektedir hep
kötüde olanlara. Öylece olduklarý
düzeyde çakýlýp kalacak, kötü sözlerine,
kötü iþlerine koyulup gideceklerdir.
Doðruyu eðriden, hayrý þerden ayýrmak
için bizlere baðýþlanmýþ en deðerli varlýðýmýz aklýn elinden bu serbestliði
alýnýnca artýk hayra dönmek imkânsýz
hale gelir. Onlar artýk kötülüðün, þerrin
bir sýnav aracý olacaktýr çakýldýðý yerde
tüm çevresine...
Özellikle peygamberler döneminde
onlara eza cefa çektiren, yollarýný vuran
böyle nice kötüler olmuþtur etraflarýnda.
Ýþte Hz. Muhammed döneminden böyle
bir örnek. Sonunda böyle biri veya birileri için inmiþ Kuran âyetlerinde artýk
onlarýn sonuna kadar hep böyle zûlümler, kötülükler içinde yuvarlanýp gidecekleri söylenerek Yaradan'ýn bu genel
kanunu üzerinde düþünmemiz öðütlenmektedir hepimize.
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Ümeyye Bin Salet, en yüce gerçeklere
erebileceði halde, bir gün kendini,
yalaný ve yanlýþý savunanlarýn elebaþýsý
olarak buluverdi. Sýrf gururunu ve
çýkarýný, gerçeklerden daha öne aldýðýndan. Öyküsünü yeniden analým:
Hz. Muhammed'in çaðdaþlarý arasýnda
Ümeyye Bin Salet isimli kudretli bir
þair vardý. Hz. Muhammed'e henüz
peygamberlik gelmemiþken ve etrafýndaki herkes putlara taparken, bu þair,
Hz. Ýbrahim'in dinine baðlý kalabilmiþ
nadir kimselerdendi. Evreni Yaratan tek
Allah'a inanýyor ve ancak O'na ibadet
edilmesi gerektiðini biliyordu. Hattâ bir
coþkulu anýnda: "Yarabbi, sana ibadet
edileceðini biliyorum; ama ibadetin þeklini bilmiyorum, bana onu da öðret"
diye yalvarmýþtý.
Kendisi kutsal kitaplarý da okuduðu
için, oradaki iþaretlerden, yeni bir
peygamberin gelmesinin çok yaklaþtýðýný hissediyordu. Ýçin için o
peygamberin kendisi olmasýný istiyor,
kendisini buna lâyýk görüyor ve hattâ
bunu bekliyordu. Ama ne yazýk ki umutlarý boþa gitmiþti. 40 yaþýnda kutsal
metinlerden ve bilgilerden haberi
olmayan bir baþkasý seçilmiþti bu
göreve...
Þimdi Ümeyye Bin Salet,
birbirine zýt yöndeki iki yolun
baþýndaydý. Ya gurur, benlik
dinlemeden sadece görevi
düþünerek koþacak Peygamberin yanýna ve ona ilk
inananlardan, onun yolunu
düzeltip, ona destek olanlar-
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dan olacak. Ve o zaman belki de Hz.
Ebubekir makamýna erecekti. Ya da
"neden ben seçilmedim de o seçildi"'
gibi bir görev insanýna yakýþmayan
küçük hesaplar peþinde koþarak benliðine yenilecekti. O zaman ister istemez gerçek yoldan saparak Hz.
Muhammed'in karþýsýna dikilecek, yolunda ona engel olmaya çalýþacaktý.
Ümeyye ne yazýk ki, bu ters yolu seçti.
Önüne dikildi Peygamberin. Þiirleriyle hicvetti, lânetledi, çelme taktý.
Kýskançlýðýnýn ve hasedinin þiddetinden
kötüledi durdu onu. Ve nihayet þu âyet
vahyolundu Ümeyye ve benzerleri için:
** Onlara þu adamýn haberini de oku:
Ona âyetlerimizi verdik de onlardan
sýyrýldý çýktý, þeytan onu peþine taktý,
böylece azgýnlardan oldu. Dileseydik
elbette onu o âyetlerle yükseltirdik;
fakat o yere saplandý ve heveslerinin
peþine düþtü. Onun durumu, týpký þu
köpeðin durumuna benzer: Üstüne
varsan da dilini sarkýtýp solur, býraksan
da dilini sarkýtýp solur. Ýþte âyetlerimizi
yalanlayanlarýn durumu budur. Bu kýssayý anlat. Belki iyice düþünürler. (Araf:
175-176)
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Bir Akýl ki Muazzam,
Ýmamý Âzam
Güngör Özyiðit, Psikolog

Bir devlet baþkaný veya halife, kamu mal ve haklarýndan bir þeyler aþýrarak
halka ihanet eder veya yönetiminde zûlme saparsa, onun halifeliði iptal
(geçersiz) olur, vereceði hükümler geçerliliðini yitirir.

Ýmamý Âzam
enlik ve bencillik bütün sýkýntý ve dertlerin kaynaðýdýr. Yalnýz kendini düþünen ve kendi
isteklerine sýmsýký sarýlan,
kendi kuyusunu eliyle kazan, kendine
yazýk edendir aslýnda. Benlikten ve
senlikten sýyrýlmadan rahat ve huzur
yoktur insana. Kim ki kendini inkâr

B

eder, nefsini siler, o Hak yolunda
yürümeye hak kazanýr gerçekten.
NEFSÝM YOK KÝ, ÝZZETÝ OLSUN
Ýþte nefsini böylesine silenlerden biri,
Ebu Hanîfe, bir gün kalabalýk bir yerden geçtiðinde, onu çekemeyenlerden
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bazýlarý kendisine sataþarak sövüp
saymýþlar. O da sanki ona söylenmemiþ
gibi aldýrýþ etmemiþ. Onlarýn hakaretlerinden ve alaylarýndan hiç alýnmamýþ.
Bunun üzerine gururlulardan biri
atýlarak öne: "Sende hiç izzeti nefis
yok mu?" demiþ kendisine. O vakit
Ebu Hanîfe, gerçeði getirerek dile,
dönüp o kimseye: "Dostum" demiþ
"benim nefsim yok ki, izzeti olsun!"
CENNETE GÝRMEM
SEN GÝRESÝYE DEK...
Ebu Hanîfe uzuna yakýn orta boylu,
heybetli, güçlü kuvvetli bir kimseymiþ. Yine bir gün yolda yürürken,
gerçek düþmanlarýndan biri, onu
görünce dayanamamýþ ve ona diliyle
sataþmaya baþlamýþ. Tesir edemeyince,
bu defa kötülüðü eline de indirerek,
üstüne yürümüþ ve yumruklamýþ. O
zaman Ebu Hanîfe, yine güzellikle:
"Kardeþim" demiþ "görüyorsun ki
senden daha güçlü kuvvetliyim.
Sana karþý kendimi koruyabilirim.
Fakat sen istersen vur yine. Zira karþý
koymayacaðým. Ve bil ki davam Hak
katýnda geçerlidir. Eðer yaptýklarýndan
dolayý Tanrý'dan cezalandýrýlmaný
dilersem, bu kabul olunur. Ama
üzülme, dua da etmeyeceðim. Ve
öldükten sonra bile, Yaradan suçlarýmý
baðýþlar da cennete girecek olursam,
yine de girmeyeceðim.Ta ki sen ve
herkes giresiye kadar..." Böyle
söyledikten sonra hiçbir þey olmamýþ
gibi yoluna devam etmiþ. Adam öylece
donmuþ kalmýþ durduðu yerde, yaptýðý
yanlýþtan piþman...

ÝMAMI ÂZAM
Ebu Hanîfe sahabeden (peygamberin
sohbet arkadaþlarýndan) hemen sonraki
tâbiûn (tâbi olanlar) devri kuþaðýnýn
insanýdýr. 699 yýlýnda zulmün ve haksýzlýðýn kenti olarak tanýnan Kûfe'de
doðmuþtur. Adý "bedeni ayakta tutan
can" anlamýna gelen Nu'man'dýr. Nâmý
Ebu Hanîfe'dir. Yani "Hâniflerin
babasý." Saný ise "En büyük imam,
önder" anlamýnda Ýmamý âzam.
Hanîflik atalar dinine, geleneklere
aþýrý baðlýlýða karþý çýkýþýn, yeniliðe
açýk oluþun adýdýr. Bu onun künyesine
en yakýþan niteliklerden biridir. Kendisi
ilk Hz. Ýbrahim'de görülen bu tavrýn
öncülerindendir.
Mevâlî olduðu yani arap olmadýðý
kesindir. Türk ya da Acem aslýndan
olduðu tartýþmalýdýr. Ama onu bir
bilgeye, bir dile, bir millete mâletmek
doðru deðildir. O ve onun gibiler insanlýk ailesinin ortak bir deðeri ve
evladýdýr.
Ebu Hanîfe, zamanýnýn en deðerli din
bilginlerinden ders almýþtýr. Bunlarýn
baþýndan Hammâd'ýn bin Ebu
Süleyman gelir. Onun derslerini 22
yaþýndan 40 yaþýna kadar 18 yýl devam
eder. Hammâd da Mevâli'dendir. Yani
Arap asýllý deðildir. Aslen Ýsfahan'lýdýr.
O da öðrencisi gibi varlýklý ve çok
cömert bir insandýr.
Ebu Hanîfe hocasý Hammâd'ýn
ölümünden sonra, hocasýnýn kürsüsüne
oturur ve 40 yaþýndan 70'ine kadar tam
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otuz yýl bu ders halkasýnda ders verir,
fýkýh (islâm hukuku) okutur. Diðer
hocalarý arasýnda 12 imamdan biri Ali
Zeynel Âbidin'in oðlu Bakýr'ý , yine 12
imamdan biri olan Zeyd bin Ali Zeynel
Âbidin'i, "Ondan daha fakîh (fýkýh
ilmine hâkim) kimse görmedim" diye
övdüðü Cafer Sadýk'ý sayabiliriz.
ÖÐRENCÝLERÝ
Ýmamý Âzam meclisinde halk tarafýndan sorulan sorularýn cevaplandýrýlmasý
"Halk Dersleri" ve öðrenciler için verilen "Düzenli Dersler" olmak üzere iki
türlü ders yapýlýrdý. Dersleri öðrencilerinin de katýlýmý ile birlikte iþler,
karþýlýklý konuþarak ve tartýþarak
yapardý. Bazen þunu bile söylediði
olurdu: "Kaynaklarý bir kez daha gözden geçirdim. Benim deðil, sizin
söylediðiniz doðruymuþ."
30 yýllýk öðretmenliðinde 800 öðrenci
yetiþtirmiþtir. Bunlarýn arasýnda 50'si
kaynaklardan hukuki hüküm çýkarabilecek düzeydeydi. Bunlarýn en önemlisi Muhammed bin Hasan, Züfer bin
Hüseyin ve Ebu Yusuf'tur. Ýmamý
Âzam, öðrencilerinden para almak bir
yana onlarýn ihtiyaçlarýný kendi parasý
ile giderirdi.
Ýmamý Âzam sadece din bilimlerinde
ve fýkýhta deðil, siyasette de önder bir
imamdýr. Hayatý zulme karþý mücadele
ile geçmiþtir. Onun uðruna ömrünü
adadýðý zulme karþý mücadele nedense
hep geçiþtirilmiþtir. Bunun nedenlerinden biri, insanlarýn zalim yöneti-
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cilere karþý çýkma cesaretini gösterememeleri, diðeri de onun siyasal
tavrýnýn öðrencileri tarafýndan
sürdürülememesidir. Öðrencileri onun
siyasal çizgisini sürdüremedikleri gibi,
bir kýsmý hocalarýný suçlamýþ, aleyhinde konuþmaktan çekinmemiþtir.
Bunlar arasýnda küçük yaþtan itibaren
onu bakýp büyüttüðü ve eðittiði, 17 yýl
emek verdiði Ebu Yusuf, imamý suçlayacak ve ispiyonlayacak kadar ileri
gitmiþ Halife el Mehdî kadýlar kadýsý
görevini de üstlenmiþtir. Pir Sultan
Abdal'ý halk taþlarken öðrencisinin
de elindeki gülü ona doðru fýrlatmasý
üzerine "Düþmanýn taþý deðil ama
dostun gülü acýttý canýmý" dediði gibi,
öðrencilerinin bu tutumu da Ýmamý
Âzam'ýn canýný acýtmýþ olsa gerek.
ÇAÐDAÞ ÝMAMLARIN GÖRÜÞÜ
Ýmamý Mâlik'e "Ebu Hanîfe'yi gördün
mü?" diye sorarlar. Mâlik: "Evet, öyle
bir adam gördüm ki, eðer þu sütun
altýndýr dese, bunu delilleri ile ispat
eder" der. Ýmamý Þafiî, Ebu Hanîfe'yi
þöyle anlatýr: "Ýnsanlar fýkýhta Ebu
Hanîfe'nin çocuklarý sayýlýrlar, ona
muhtaçtýrlar. Ebu Hanîfe'den daha
fakîh ( fýkha hâkim) kimseyi duymadým, bilmiyorum. Onun kitaplarýna
bakmayan ilimde derinleþemez, fýkýh
âlimi olamaz. Hiçbir kadýn Ebu Hanîfe
gibi akýllý bir evlat dünyaya
getirmemiþtir."
Ahmet bin Hambel ise bakýn onu
nasýl över: "O züht ve takva ehliydi.
Ahireti dünyaya tercih etmeyi öyle bir
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yere çýkarmýþtý ki, o makama kimse
eriþemez. Halife Mansur tarafýndan
hem de tehditle baþ yargýç olmasý için
yapýlan teklifi reddetti; kýrbaçlandý yine
de kabul etmedi. Allah ona rahmet
etsin ve ondan razý olsun."
Abdullah bin Mübarek þunlarý söyler:
"Ey insanlar! Terbiyeniz az, imamlar
hakkýnda bilgisizliðiniz çok, ilim ve
ehlini bilmiyorsunuz. Ebu Hanîfe'den
daha fazla kendisine uyulacak kimse
olmadý. O gerçekten muttaki ( kötülükten sakýnan), âlim, fakîh bir kimseydi.
O zekâsýyla, anlayýþýyla ilmi öyle
keþfetmiþtir ki, kendinden sonrakiler
bunu yapamamýþlardýr."
Kumaþ ticaretinde 30 yýllýk ortaðý
Abdurrahman "Ben hayatýmda pek
büyük zatlar gördüm, onlarla oturup
kalktým. Fakat istikâmette ( dosdoðru
yolda), fazilet ve meziyette Ebu Hanîfe
gibisini görmedim" diyerek onun yüksek ahlâkýný belirtir.
DÝLLERE DESTAN CÖMERTLÝÐÝ
Ebu Hanîfe'nin varlýklý bir aileden
gelmesi ve ticaret yaparak iyi bir kazanç elde etmesi onu ekonomik olarak
özgür kýlar. Ve sonsuz cömertliðine
kaynak saðlar. Çok temiz ve þýk giyinirdi. Bunu kendisine ve diðer insanlara saygýnýn gereði olarak görürdü.
Oðlu Hammâd ve öðrencisi EbuYusuf,
onun için þöyle bir portre çizer: "Dýþ
görünüþü orta boylu, güzel yüzlüydü.
Þýk giyinirdi ve güzel kokular sürerdi.
Anlatmak istediði þeyi tam anlaþýlýr bir
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þekilde söylerdi. Çok düzgün, etkili,
mantýklý ve güzel konuþurdu."
Eline geçen parayý öðrencilerine ve
ilim insanlarýna verir, onlarý maddi
yönden rahatlatýr, böylece ilmin ve ilim
yolunda olanlarýn onurunu koruduðuna
inanýrdý. Kendine bir elbise yaptýrsa,
mutlaka bir eþini de ilim sahibi fakir
hocalara diktirirdi. Kendi çocuðuna
yaptýrdýðý giysinin bir eþini, yine ilim
yolunda ilerleyen fakir bir öðrenciye
yaptýrýrdý. Baðdat ulemasýndan tanýdýklarýna her yýl önemli miktarda para
gönderir ve þu ricada bulunurdu: "Ýstediðiniz kadarýný kendinize, istediðiniz
kadarýný baþkalarýna harcayýn. Ve sakýn
bana teþekkür mecburiyetiniz olduðunu
düþünmeyin. Bu size verdiðim, Allah'ýn
benim elimle yerine ulaþtýrýlmak üzere
bana emanet ettiði þeylerdir."
Oðlu Hammâd'a Kuran okumayý
öðreten hocaya, büyük bir parayý
hediye olarak gönderir. Hoca: "Ben ne
yaptým da bu parayý gönderdiniz?" diye
sorduðunda "Benim çocuðuma
kazandýrdýðýn, benim verdiðimden çok
daha büyüktür. Mümkün olsa daha
fazlasýný verirdim" der.
Yakýn çevresinden Ýbrahim bin
Uyeyne bir borcunu ödeyemediði için
hapse atýlmýþtý. Arkadaþlarý Ýbrahim'i
kurtarmak için gerekli olan 4000 dinarý
toparlamak için giriþimde bulunurlar.
Durumu öðrenen Ebu Hanîfe, toplanan
paralarýn sahiplerine geri verilmesini
ister. Ve gerekli paranýn tümünü kendisi verir.
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Ebu Hanîfe bir gün yolda yürürken,
karþýdan gelen biri onu görünce yolunu
deðiþtirir, yüzünü saklar. Ebu Hanîfe
onu görür ve yanýna çaðýrýr. Neden yolunu deðiþtirdiðini sorar. Adam utanýp
sýkýlarak "Efendim, sizden 10.000
dirhem borç almýþtým. Ödeme günü
gelip geçtiði halde ödeyemedim.
Utandýðým için yolumu deðiþtirdim"
der. Ýmamý Âzam "Sübhanallah! Biz o
parayý sana hediye etmiþtik. Sana yolunu deðiþtirtecek kadar rahatsýzlýk verdiðim için hakkýný helal et" buyurur.

þu cevabý verir: "Öyle söyleme! Üstünlük iþi ilk baþlatanýndýr ve o da sensin!"

Kendisine gelen yoksullara yardým
için þöyle bir yol bulmuþtu.
Ayrýlacaklarý zaman onlara seccadelerinin altýna bakmalarýný, orada
kendilerini bir emanetin beklediðini
söylerdi. Onlar da seccadeyi kaldýrdýklarýnda, ihtiyaçlarý olan paranýn oraya
konduðunu görür, alýp giderlerdi.

TARTIÞMA SANATININ USTASI

Ýmamý Âzam'ýn kimseye minnet
etmeyen, ama herkese ikram ve
yardýmda bulunan cömert kiþiliði, düþmanlarýnýn bile övdüðü özelliklerinden
biridir. Meslekdaþlarýndan biri olan
Abdülcebbar el-Hadrani þöyle der:
"Sohbetine katýlanlara, meslekdaþlarýna
ve arkadaþlarýna ikram hususunda
ondan daha cömerdi görülmemiþtir."
O hediyeleþmeyi çok severdi. Bunun
insaný vermeye alýþtýrdýðýný ve gönül
baðlarýný kuvvetlendirdiðini söylerdi.
Ona hediye yollayan birine, gelenin
çok üstünde bir hediye gönderir. Dostunun "Böyle yapacaðýný bilsem, o hediyeyi gönderemezdim" demesi üzerine

Ebu Hanîfe kendisine yapýlan
hakaretleri hemen affeder ve onlara dua
ederdi. Kusurlara katýlmaz "Ýnsan
eksiklidir, beþerdir þaþabilir, kusurlarý
affederek, insanlar birbiriyle kaynaþmalýdýr" derdi. Onu eleþtirenler arasýnda yer alan Abdullah bin Mübarek þunu
söyler: "Ebu Hanîfe gýybetten öylesine
uzak ki, düþmanlarýnýn bile gýybetini
ettiðini duymadým."

Yaþar Nuri Öztürk, Ýmamý Âzam'la
ilgili olarak "O, inanç esaslarýný sistemleþtiren kelâm (islâm teolojisi) ilminde
de öncüdür. Sadece ilim ve fikir
vadisinde kaldýðýmýzda, Ýmamý Âzam'ýn esas büyüklüðü fýkýhta deðil, ilmi
kelâmdadýr" der. Gerçekten o, bir mantýk ve tartýþma sanatý ustasýdýr.
Ýmamý Âzam, imaný ile sýnanan
büyük ruhlardan biridir. Kendisine
soruyorlar: "Senin kâfir olduðuna
hükmedenler hakkýnda hükmün nedir?"
Cevabý þu: "Onlarýn yalancý olduklarýný söylemekle yetiniyorum ama
onlarý kâfirlikle suçlamýyorum. Çünkü
onlar Allah'ý inkâr etmiyorlar, beni
inkâr ediyorlar. Bu, benimle onlar
arasýnda bir iþtir..."
Mecûsi'nin (ateþe tapanlar) biri sorar:
"Allah'ýnýz niçin görünmüyor? Varolan
þeyler görünür, yok ki görünsün" der.
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Bunun üzerine Ebu Hanîfe "Sizin
aklýnýz var mý? diye sorar. O da "Evet,
var" deyince "Göster bakalým aklýný"
der ve ekler: "Ýþte ruh ve akýl gibi þeylerin varlýðý bilinir ama gönderilemez.
Demek ki varolan herþey görünmez."
Öðrencisi Yusuf, çocukluðunda
hamama gider, temizlenir. Çýkýþýnda
parasý çýkýþmaz. Hamamcý para
karþýlýðý olarak kitaplarýna el koyar.
Bunu hocasý Ebu Hanîfe'ye anlatýnca,
Ebu Hanîfe ona bir pýrlanta verir ve
"Bunu demirciye, kömürcüye sonra da
bir kuyumcuya götür, fiat sor" der.
Demirci ve kömürcüler çok az bir fiat
biçerler. Kuyumcu ise pýrlantayý
görünce gözleri parlar ve çok yüksek
bir fiat verir. Bunun üzerine Ebu
Hanîfe: "Oðlum her þeyin kýymetini o
iþin ehli bilir. Sen ilmini hamamcýya
gösterdin, o bunun deðerini ne bilir?
Bunun için ona darýlma, ilmini artýrmaya devam et. Ýlim insaný iki cihanda
aziz eden yegâne þeydir."
O kimseden, özellikle de yöneticilerden hediye kabul etmezdi. Halife Mansur, ikinci bir hanýmla evlenmek ister.
Karýsý karþý çýkar, sonunda karýsýnýn
isteði ile Ebu Hanîfe'ye danýþýlýr.
Mansûr Ebu Hanîfe'ye bir Müslüman
erkeðin kaç kadýnla evlenebileceðini
sorar. Ebu Hanîfe "4 kadýn alabilir" der
ve devam eder: "Allah bu izni, kadýnlar
arasýnda tam adaleti saðlama koþuluna
baðlamýþ. Bu mümkün olamazsa bir
tane ile yetinmeyi emretmiþtir. Bize
düþen, Allah'ýn buyurduðu edebe
uyarak tek kadýnla yetinmektir."
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Haným sultan çok memnun olur ve
Ebu Hanîfe'ye çok deðerli bir hediye
gönderir. Ebu Hanîfe, sultan hanýmýn
hediyesini, yanýna bir not düþerek geri
çevirir: "Biz yaptýðýmýzý Allah'ýn dinini
savunmak için yaptýk; birilerine yakýn
olmak veya dünyalýk elde etmek için
deðil."
Abbasi halifesi Cafer el Mansûr ile
Ýmamý Âzam arasýndaki tartýþmalý
konuþmayý Ebu Hanîfe'den dinleyelim:
"Bu adam beni kadý (hâkim) yapmak
için davet etti, ben de ona þunu
bildirdim: Ben bu iþe ehil deðilim.
Kadý olacak kiþide senin, oðlunun,
kumandanlarýnýn aleyhinde hüküm
verecek yüreðin olmasý lâzým. Bu
bende yok." Halife dedi ki: 'Peki benim
hediyelerimi niçin kabul etmiyorsun?'
Ben de þu cevabý verdim: Halifenin
bana kendi malýndan gönderdiði bir
hediyeyi reddetmiþ deðilim. Eðer kendi
malýndan bir þey gelirse onu kabul
ederim. Oysa siz bana devletin hazinesinden bir þeyler gönderiyorsunuz.
Benim kamu malýnda bir hakkým yok.
Savaþanlardan deðilim ki hazineden
hisse alayým. Müslümanlarýn yoksullarýndan deðilim ki, yoksullar gibi
yardým alayým."
Büyük Ýmam Halife Manûr'a þunu
söylemekten de geri kalmaz: "Ben bu
teklif ettiðiniz göreve lâyýk deðilim.
Üstelik ben Mevâlî'denim, yani bir köle
çocuðuyum. Araplar bir kölenin onlarýn
baþýna geçmesine rýza göstermezler."
Ebu Hanîfe izlediði ince bir taktikle,
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halifeye aslýnda þunu söylemek
istemiþtir: "Siz, sizin lehinize karþýlarýna dikildiðim Emevilerin Arapçý
siyasetlerinin aynýsýný izlemeye
baþladýnýz. Ben bu siyasetlerle
savaþmýþ bir insan olarak size destek
vermem."
Halife bunun farkýnda olarak Ýmama
çýkýþýr: "Yalan söylüyorsun, sen bu
göreve pekâla ehilsin." Konuþmayý
istediði yere getiren Ýmam son sözünü
söyler: "Ehil deðilsem o görevi bana
vermeyin. Eðer ehil olduðum halde
yalan söylüyorsam öyle bir görevi
yalancý birine hiç vermeyin."
FIKHIN BABASI
Ebu Hanîfe fýkhýn da babasý sayýlýr.
Diðer bütün fýkýh ekolleri ondan sonra
olup, onu örnek almýþlardýr. Ebu
Hanîfe fýkýhta hükme varmak için
kýyasý bir yöntem olarak kullanýr.
Öylece Kuran'ýn 'aklýn iþletilmesi'
kuralýna uymuþ olur. Onun diðerlerinden farký Râgýb'ýn dediði gibi 'aklý
komutan yapmasý' dýr.
Ebu Hanîfe hüküm çýkarmada dayanak olarak Kuran ve doðru hadisler
yanýnda üçüncü olarak kýyasý, dördüncü delil olarak istihsaný, beþinci delil
olarak da örfü eklemiþtir. Ýstihsan'ýn
kýyastan farký þu: Kýyasta öncelikle bir
dinsel delil (âyet veya hadis) olacak,
onun ardýndan bir kýyas yapýlarak yeni
bir hüküm çýkartýlacaktýr. Ýstihsan, aklýn daha ileri bir boyutta iþletilmesidir.
Kamu yararýný, toplumun beklentileri-
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ni, zamanýn zorunlu kýldýðý gereklilikleri gözönünde tutarak düþünmektir.
Örf ise ortak evrensel deðerlerin öne
alýnmasýdýr. Bunun da ortak paydasý
"kamu yarar" dýr. Bunu bugün için
insan hak ve özgürlükleri diye de
düþünebiliriz.
O, din ile þeriatýn eþitlenmesine de
karþý çýkmýþtýr. Ýslâm doðruyu, iyiyi ve
güzeli gösteren deðerler bütünüdür.
Þeriat ise bu ilkelerin dönemsel olarak
kurallara ve kalýplara dökülmesidir. Bu
baðlamda evrensel ilkelerin uygulanmasý zamana, mekâna ve sosyal yapýya
göre deðiþiklik gösterir. Ebu Hanîfe bu
konuda þunu söyler: "Allah'ýn dininde
deðiþme yoktur. Din ne deðiþtirilir ne
de baþka þekle sokulur. Çünkü öyle
þeyler vardýr ki, Allah onu bir halk için
helal kýldýðý halde, baþka bir halk için
haram kýlmýþtýr. Kýsacasý þeriatler hem
çoktur hem de deðiþiktir."
SÝYASAL ÇÝZGÝSÝ
Onun genellikle es geçilen siyasal
mücadeleler içindeki yeri, fýkýh ve
kelâm tarihindeki yerinden de daha
büyüktür. Ebu Hanîfe zalim yönetime
karþý çýkýþý, Peygamberin Bedir Savaþý
kadar gerekli ve soylu bir eylem olarak
deðerlendirir. Kendisi de buna fetvalarý, malý ve parasý ile destek olur.
Ebu Hanîfe'yi hedef haline getiren
onun zulme boyun eðmemesi, yönetimin verdiði görevleri, onlarý onaylarcasýna kabul etmemesiydi. Ebu Hanîfe
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ile ayný görüþleri paylaþan anýt bilgin
Hasan el Basri, Emevi zulmüne karþý
yumuþak baþlý bir tavýr sergilemiþ ve
þöyle demiþtir:
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söylemiþ Sokrat "Kendilerini gerçekten
hikmete adamýþ olanlarýn, yalnýz ölmek
için çalýþtýklarýný halk bilmez."
SOKRAT VE ÝMAMI ÂZAM

"Emeviler, Allah'ýn bir musibetidir
ama onlara kýlýçla karþý çýkmak doðru
deðildir; iþi Allah'a havale edip beklemek gerekir." Bu görüþ Emevi zorbalar
için yeterli olmuþtur. Oysa Ýmamý
Âzam, zorbalarýn üstüne gitmiþ, onlara
karþý kýlýç kullanmak gerektiðini söylemekle kalmamýþ, kalkýþmalarý manen
ve maddeten desteklemiþtir. Zira ona
göre zûlme isyan, Allah'a itaattir. Onu
ölümsüz kýlan ve öne çýkaran deðerlerin birincisi Kuran'ýn istediði "aklýn
iþletilmesi" kuralýný uygulamaya sokmasý, ikincisi de zûlme karþý çýkmanýn
Kuran'ýn talebi ve imanýn gereði
olduðunu göstermesi.
Abbasi halifesi Mansûr, Ebu Hanîfe'yi bir türlü yola getirip, ona boyun eðdiremeyince, hýrsýndan ve korkusundan
onu zindana atar. Her gün kentin kalabalýk yerlerine çýkartarak kýrbaçlatýr.
Annesi, hükümet adamlarý tarafýndan
oðlunun kýrbaçlandýðýný gördüðünde:
"Oðlum, bu ilminden dolayý çektiðin
nedir?" dediðinde büyük imam:
"Kýrbaç altýnda olduðuma kederlenme
anne! Çünkü ben ilim için deðil, zalim
yöneticilere boyun eðmediðim için
dövülüyorum. Dünya tanýk olsun ki,
ben ancak Allah'a boyun eðerim" karþýlýðýný verir. Sonunda Halife Mansûr
tarafýndan zehirlenerek öldürülür.
Öylece bir gerçek uðruna ölerek, ölümsüzler kafilesine katýlýr. Ne güzel

Kendi alanlarýnda ve zamanlarýnda
tarihin tartýþmasýz en büyüklerinden
olan bu iki dehânýn hayatlarýnda büyük
bir benzerlik görülmektedir. Sanki ikisi
de ortak bir yazgýyý paylaþmaktadýr.
Ýkisi de, Ýmamý Âzam'ýn "el-Âlim
ve'l-Muteallim'i dýþýnda, eser yazmamýþlardýr. Fikirleri öðrencileri tarafýndan yazýlýp, geleceðe aktarýlmýþtýr. Ýkisi
de putçuluða, geleneðe, yerleþik düþüncelere karþý çýkmýþtýr. Ýkisi de yönetime
kafa tutmuþ, boyun eðmemiþtir. Ýkisi de
kutsala saygýsýzlýk adýna dinsizlikle
suçlanmýþtýr. Ýkisi de toplumu, gençleri
baþtan çýkarmakla, sapkýnlýkla suçlanmýþtýr. Ýkisi de öðrencilerinden para
almamýþtýr. Ýmamý Âzam para almadýðý
gibi, üstüne para vermiþtir. Ýkisi de
cesaretle, gerçeði apaçýk söylemiþtir.
Ýkisi de zehirle öldürülmüþtür. Ýkisi de
öldüklerinde 70 yaþýndadýrlar.
ÝMAMI ÂZAM FARKI
Türkler en çok Ebu Hanîfenin görüþlerine yakýnlýk duymuþtur. Sanki bizden biridir o. Mustafa Kemal de Ebu
Hanîfe'ye yakýn bir duruþtadýr. Ýmam'ýn
hukuku akýlcý ve gerçekçidir. Dinde iki
þeyi öncelikle belirlemiþtir: 1. Maslahat
(Kamu yararý, insan hayatýnýn gerektirdikleri) 2. Din hayatýnda zorluðun
giderilmesi.
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Onu ölümsüz ve farklý kýlan, anýtlaþtýran deðerleri þöyle sýralayabiliriz:
* Kuran'ýn istediði aklýn iþletilmesini öne çýkarmak.
* Zûlme karþý çýkmanýn Kuran'ýn talebi ve imanýn gereði olduðunu göstermek.
* Arapçý, zorba Emevi ve Abbasî yönetimlere karþý kýlýç kullanma fetvasý
vermek ve ayaklananlara maddi destek vermek.
* Ýslâm'ýn Araplaþtýrýlarak yozlaþtýrýlmasýna karþý olmak.
* Her Müslüman'ýn kendi anadilinde ibadet edebileceðine ve Kuran çevirisi
ile namaz kýlabileceðine iliþkin fetva vermek.
* Uydurma hadisleri reddetmek.
* Ýnsanýn Rab'leþtirilmesine (ilâhlaþtýrýlmasýna) karþý çýkmak.
* Din ile þeriatin eþitlenmesini Kuran'a aykýrý bulmak.
* Batýdan bin yýl önce laikliðin temelini atarak a) Ýbadeti imanýn 'olmazsa
olmazý' saymamak ve ibadeti insan arasý iliþkilerde bir deðer ölçüsü haline
getirmemek., b) Kavga ve savaþlarýn din gerekçesine dayandýrýlmasýna karþý
çýkmak. Öylece laiklik ile dini kahýr aracý olmaktan kurtarmak.
* Ehlibeyti (Peygamber torunlarýný) savunmayý ve sevmeyi bir mezhep
meselesi olmaktan çýkarmak. Böylece mezhep baðnazlýðýna engel olmak.
* Hukuk alanýnda bireyin özgürlüðünü þaþmaz bir ilke olarak öne çýkarmak.
* Kadýnlarýn evlenmesinde koruyucu ve kollayýcýlara gerek olmadýðýný ilân
edip, kadýn özgürlüðüne yol açmak.
* Din hizmetinin rýzýk ve geçim aracý yapýlmasýna karþý çýkmak. Kendisi
geçimini ticaretle kazanarak bu anlayýþý hayatý ile örneklendirmiþtir.
* Alkollü içkilere geleneksel anlayýþtan çok farklý bir yaklaþýmla, þarap dýþýndaki içkilerin haram olmasýný, sarhoþ olacak kadar içme kaydýna baðlamak.
* Böylece dini akýlcý, gerçekçi ve modern bir çizgiye çeker. Atatürk
"Aydýnlanma Devrimi" ile Ýmamý Âzam'ýn bu görüþlerini daha da ileri
düzeyde hayata geçirmiþtir.
Bir insan ve bir akýl düþünün ki muazzam!
Adý Numan, künyesi Ebu Hanîfe ve lakabý Ýmamý Âzam!..
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Dua
Nihal Gürsoy

Akýllý kiþi, yaþamýnda herhangi bir iþe baþlamadan önce,Tanrý'dan yardým dilemelidir."
Platon

Ý

nsan, dünyanýn her yerinde ve tarihin her döneminde dua etmiþ, dua
ederek kendinden üstün gördüðü
bir güçle veya yaratýcýsýyla iliþki
kurmuþ, O'na düþüncelerini, duygularýný ve
gönlünü açarak istek ve ihtiyaçlarýný sunmuþtur. Bu nedenle dua ve ibadet evrensel
bir özelliðe sahiptir.
Bütün ilâhi, beþeri ya da ilkel diye kabul
edilen dinlerin hepsinde dua, ibadet ve dini
ritüeller toplum hayatýnýn ayrýlmaz bir
parçasý sayýlmaktadýr.

Ýnanmak ve dua etmek insanýn yaratýlýþýndan kaynaklanan özelliklerdir. Ýnsan, O'nun
sevgisinden var edilmiþ olduðundan, özü;
O'nun sevgisiyle yoðrulmuþtur. "Batmakta
olan gemide ve düþmekte olan uçakta
ateiste rastlanmaz" sözü aslýnda bu gerçeði
dile getirmektedir bir bakýma.
Din psikolojisi araþtýrmalarýnda ise dua,
ibadet ve diðer dini ritüellerin olumlu kiþilik özellikleri kazandýrmada, ruh ve beden
saðlýðýný korumada önemli etkileri olduðu
tespit edilmiþtir. Dua ve ibadetin bu çok
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yönlü etkileri inançtan baðýmsýz deðildir.
Ýnanç samimiyeti, derinlik ve adanmýþlýk
ölçüsünde dua ve ibadetin etkileri
dönüþtürücü ve yapýlandýrýcý olabilmektedir.
Ýnandýðý þekilde yaþamaya çalýþan ve bunu
bir yaþam biçimi haline getirmek, kendisini
inancýna uydurabilmek için elinden gelen
her türlü çaba ve gayreti sarf eden insan,
giderek gerçeðe ve hakikate yakýnlaþacak,
idrak ve farkýndalýðý yükselerek adeta bir
þuur geniþlemesi yaþayacaktýr. Bu yola
giren kiþinin en büyük desteði kararlýlýk,
doðru bilgi ve düþünceler, kendisini tanýmak, sabýrla ele alarak inandýðý kaidelere
doðru yükselterek itebilmek için sevgi ve
inançla çalýþmak olacaktýr.
DUANIN TANIMI
Dua, aslen Arapça kökenli bir sözcük
olup, sözlükte; çaðýrmak, davet etmek,
yardým istemek gibi anlamlarý içermektedir.
Ýnancýn en önemli göstergelerinden olan
dua, inanan kiþinin Allah'la iletiþim kurmasý, O'na yalvarýp yakararak sýðýnmasý,
O'ndan yardým dilemesidir. Dua'da bireyden
Allah'a bir yöneliþ, durumunu arz ediþ, kul
olduðunun farkýnda olarak, O'nun yardýmýna ve rýzasýna sýðýnmak vardýr.
Duada kulluk ve Allah bilinci en üst
seviyelere çýkar. Birey, O'nun kulu
olduðunu, bazen tüm kapasitesini kullanmakla birlikte kendi derdini giderecek güce
sahip olmadýðýný, O'nu yaratan, tek ve mutlak olan Allah'ýn ise sýnýrsýz gücünün bulunduðunu, ancak O dilerse ve yardým ederse
sýkýntýlarýný aþabileceði bilinci ile Allah'a
yönelir. O'nun þefkat ve merhametine,
baðýþlayýcýlýðýna, sonsuz vericiliðine ve
sevgisine sýðýnýr. Sýðýnýlacak tek yerin Allah
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olduðunu bilir. O yüce güce sýðýnýr, teslim
olur. Dolayýsýyla duanýn temelinde; inanç,
güven ve sevgi vardýr. Ancak, bir türlü
karþýlýðýný bulmayan dualar ve elden
gelenin en iyisini yapmakla birlikte
deðiþmeyen sýkýntýlar kiþinin inancýný ve
güvenini sarsmamalý, sabýr ve azimle
çalýþarak, olaylar üzerinde düþünmeli,
deðiþtirmesi gereken yanlýþ bilgi ve
davranýþlarý ele almalý, amacýnýn kendisinin
ve diðerlerinin hayrýna hizmet edip
etmediðini iyice tartmalýdýr. Dolayýsýyla,
dileklerin hayra hizmet etmesinin yanýnda
bizim de hayýr yolunda olmamýz çok önemlidir.
Çünkü, baþýmýza gelen pek çok olay,
ondan ders alabilmemiz, yükselebilmemiz,
daha büyük bir hayrý elde edebilmemiz
içindir. Bunun içindir ki, duada O'na ve
hayrýna rýza göstermek çok önemlidir.
Ýnsan, genellikle acelecidir. Dualarýnýn
hemen karþýlýk bulmasýný bekler.
Sabretmek, bizi daha güçlü ve donanýmlý
hale getirir oysa. Sabrederek, yapýlmasý
gerekenlere odaklanmak, olaylarýn oluþ
sürecini izleyerek gerekli zamanlarda
gereken adýmlarý atabilmek hem bizi
geliþtirecek hem de kalýcý çözümlere ulaþmamýzda etkin rol oynayacaktýr. Böylelikle
O'nun yardýmlarýný da kendimize çekebilir
ve yürüyeceðimiz yolu daha net görebiliriz.
Bizler insan olarak bütünü ve O'nun
gerçek hayrýnýn ne olduðunu tam olarak
kavrayamayýz. Hayrýmýza olaný ancak O
bilir, en doðru zamanda yine O verir. Bizi
Sevgisinden Vareden, bizlerin O'ndan
istemesini sever. Bu bizim O'na olan
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inancýmýzýn, güvencimizin ve sevgimizin
iþaretidir. Ýsteklerimiz O'nun yanýnda çok
deðerlidir. O, hayrýmýza olan hiçbir dileði
bizler hayýrda olmayý bildikçe geri
çevirmez.
Allah, yeryüzünde meydana gelen tüm
olaylarý belli sebeplere baðlamýþtýr.
Dünyamýzda ve evrendeki her þey Allah'ýn
koyduðu kanunlar çerçevesinde ve birbirine
baðlý olarak birlik ve bütünlük içinde iþlemektedir. Allah, öncelikle tüm yaratýlmýþýn
bu kurallara uyarak yaþamasýný ister.
Duanýn amaçlarýndan biri de bizi bu sebeplerle buluþturmaktýr. Sebepleri bulmak,
anlamak, onlarla uzlaþmak çabasý bize çok
þey katacak ve kazandýðýmýz ivmeyle onlarý
çok daha rahat bir biçimde aþmayý öðretecektir. O'nun sevgisi ve baðýþlayýcýlýðý sonsuzdur. O nedenledir ki tekrar etmeyeceðimiz hatalarýmýzdan bizi baðýþlar.
Dua her zaman sözlü olarak yapýlmaz.
Sözsüz dualar da vardýr. Bazý anlar vardýr
ki, insan hiç konuþ-madan tüm varlýðýyla
Allah'a yönelir. O'na duyduðu sevgi, saygý,
minnettarlýk, hayranlýk, þükran ve baðlýlýk
duygularýný söz kalýplarýna dökmeden
sunar. Yaradan'ýn varlýðýnýn yüceliði,
eþsizliði içte duyulur ve yaþanýr. Ýlâhi
gerçekliðin içselleþtiði bu zamanlar son
derece dinamik bir dua sürecidir.
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tüm varlýk ve oluþ bir dua faaliyetidir.” (Y.
Nuri Öztürk, Kur'an'ýn Temel Kavramlarý)
Kur'an' ý Kerim de dua ile ilgili âyetlere
geniþ yer verilmiþ. Dua Kelimesi türevleriyle birlikte 212 yerde geçmiþtir.
Kur'an'da ki dua örnekleri dünyevi menfaatler ile ilgili deðildir. Allah'tan baðýþlanma, hidâyet, O'nun yolunda yardým, dünya
ve ahiret mutluluðu, ilmin artmasý talebi,
cahillikten, karþý cinsin tuzaðýndan, ahlâksýzlýktan, þeytanýn ve hasetçilerin þerrinden
Allah'a sýðýnma, cehennem ateþinden
korunma gibi istekleri içerir.
Kur'an'ýn dua ile baþlayýp dua ile sona
ermesi duaya verdiði anlam ve önemi vurgulamaktadýr. "De ki: "Duanýz olmasa
Rabbim size niye deðer versin" âyeti de
(Furkan Suresi 25/74) duanýn insanýn
varoluþ amaçlarýndan biri ve ona deðer
kazandýran çok önemli bir vasýf olduðunun
altý çizilmiþtir.
Dua ile ilgili âyetlerden duanýn insanýn
fýtratýndan kaynaklandýðý Allah'a ortak
koþanlarýn dahi bir musibet anýnda þirk koþtuklarý varlýklarý unutup, sadece Allah'a yalvardýklarý Kur'an tarafýndan bildirilmektedir. (Yunus 10/ 12,22, Ankebut 29/65, Rum
30/33, Lokman 31/32, Zümer 39/8,49 ayný
âyetler, Allah'a dua etmenin Ýnsanýn fýtratýndan kaynaklandýðýný da göstermektedir.)

KUR'AN VE DUA
“Kur'an'a göre hayat, yaratýlan ile
Yaradan arasýnda bir iliþki olduðundan
insanýn tüm faaliyetleri, farkýnda olsun ya
da olmasýn bir dua sergiler. Dua, Yaratýcý ile
yaratýlanýn temel iliþkisidir ve bu anlamda

Allah'ýn dualara icabet ettiðiyle ilgili
meþhur âyet ise þu þekildedir. (Bakara
2/186 ayrýca Mümin 40/60, Furkan 25/77)
"Kullarým, beni senden sorarlarsa,
(bilsinler ki), gerçekten ben (onlara) çok
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yakýným. Bana dua edince, dua edenin
duasýna cevap veririm. O halde doðru yolu
bulmak için benim davetime uysunlar, bana
iman etsinler." Allah kulu ile arasýndaki
iliþkide herhangi bir aracýya ihtiyaç
olmadýðýný, kuluna çok yakýn olduðunu bu
âyette açýkça belirtmiþtir.
"O daima diridir; O'ndan baþka hiçbir
tanrý yoktur. O halde dinde ihlâslý ve samimi kiþiler olarak O'na dua edin." (Mü'min
40/65) Duada içtenlik son derece önemli
olup, Allah'tan baþkasýyla meþgul olan bir
kalple yapýlan dua, gücünü yitirir. Dualarýn
cevap bulmasý için, dilden kalbe kalpten
akla, akýldan iradeye, iradeden eyleme
uzanan bir sürecin aþýlarak, söz ile özün,
düþünce ile iradenin, söylem ile eylemin
birleþmesi duayý filen yaþamaktýr.
Ayrýca duada abartýlý ve yapmacýk sözlerden kaçýnarak, alçak sesle ve tevazu içinde,
samimi ve ümitle halini arz etmek, sadelik
ve sükûnet içinde olmak içimize dönerek
sadece O'na yönelmek gereklidir.
"Rabbinize alçakgönüllülükle ve için için
dua edin. Çünkü O, haddi aþanlarý sevmez"
denilmektedir. (Araf Suresi 7/55,56)
"Ey iman edenler! Sabýr ve namaz ile
Allah'tan yardým isteyin. Çünkü Allah,
muhakkak sabredenlerle beraberdir."
(Bakara 2/153)
Sabýr, hiçbir þey yapmadan beklemek
deðil, zorluk ve engeller karþýsýnda
donanýmlý hale gelebilmek, bu donaným
sürecinden sonra olaylara daha iyi nüfuz
edebilmek ve hâkim olabilmek, amaca ulaþmak için yýlmadan mücadele edebilmektir.
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Böylelikle olaylarýn dilini çözebilir ve
hedefe emin adýmlarla yürüyebiliriz. O
nedenle sabretmekte pek çok hayýrlar
vardýr.
"Kim Allah'a tevekkül ederse, O kendisine
yeter." ( Talak 65/3) Tevekkül etmek,
insanýn herhangi bir konuda kendi üzerine
düþen sorumluluðu sonuna kadar yerine
getirdikten sonra dýþarýdaki engelleyici
koþullarýn bertaraf edilmesi için Allah'ý
vekil kýlmasýdýr.
Günahlarýnýn baðýþlanmasý için tövbe
etmek, kiþinin kendisiyle ilgili belli bir
farkýndalýk seviyesine geldiðini göstermesi
bakýmýndan oldukça önemlidir. Kiþi, yaptýðý
hatalardan hemen dönemeyebilir ancak bu
yolda piþmanlýk duyarak çaba sarf etmesi
ve geri dönmemesi, iyide ve doðruda
olmaya çalýþmasý, netice için sabretmesi
Allah'ýn hoþnutluðunu kazanmasý, baðýþlanmasý bakýmýndan gereklidir. "Kim tövbe
edip, Salih amellerde bulunursa þüphesiz o
Allah'a gereði gibi yönelmiþ olur." denmektedir. (Furkan 71)
Birey, kendi varoluþ nedeni olan, kendisini yaratan, birçok imkânlar vererek
yücelme ve yükselmesi için düzenler kuran
Allah'a þükranlarýný sunarak dua ettiðinde
artýk ilâhi düzen içindeki yerinin ve
deðerinin farkýna varmýþ olan þuurlu bir
varlýk haline gelmiþ demektir. Bu hale
gelen kiþi ise insani sorumluluklarýný eksiksiz yerine getirmeye gayret ederek
Yaradan'a ve yaratýlana saygý ve sevgi
duyar, onlara olan yakýnlýðý giderek artar.
Baktýðý her yerde O'nu görür. Yaþamý dua
gibidir artýk.
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Vererek Tamam Olmak

Ýbrahim Betil’le Söyleþi
Seyhun
Güleçyüz

arkýndalýk; kendimizi ustalaþtýrmamýzý ve eksiklerimizi
tamamlamamýzý saðlayan bir
mucizedir. Farkýndalýk,
daðýnýk aklýmýzý ani bir aydýnlanmayla
geri çaðýrarak hayatýmýzýn her anýný
yaþamamýz için, onu yeniden bütünlüðe
kavuþturan bir mucizedir. Farkýndalýk,
insana rahatlýk, mutluluk, seri olmak,
akým ve uyanýk olmayý saðlar. Çünkü
aný yaþatýr farkýndalýk ve bu yüzden
dikkatli, tedbirli ve görebileceðimizin
hepsini bir bakýþta görmemizi ister. Bu
istekleri sevgiyle birlikte yaparsak ve
farkýndalýðýn mutluluðun, güvenin ve
güvenilir olmanýn kaynaðý olduðunu
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bilirsek, iþte o zaman farkýndalýkla
donatýlmýþ sevgiyi, sorumlulukla
eyleme sokarak yaþayan; bir bilgenin:
"Siz kaybolan o nuru bulun ya da onun
yerine siz çýkýn ortaya." sözlerindeki
gibi, aydýnlatan olup, sevginin gereði,
vererek tamam oluruz gibi geliyor
bana. Ben, bunlarý sizlere böyle
yaþayan bir kiþiyi tanýtmak için anlatmaya çalýþtým. Kendisinden çok etkilendim: Sayýn Ýbrahim Betil.
Önce Garanti Bankasý Genel Müdürü
sonra Bank Ekspress'in kurucusu ve sahibi olarak tanýndý. Sadece yoldan geçmek için deðil, yolu deðiþtirmek için
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"gönüllüyüm" diyerek 1992 yýlýnda
emekli olup, eðitim ve sivil toplum
çalýþmalarýnda uluslararasý baþarýlara
imza attý. Önce Enka Okullarý ve
giderek 40 okulun sorumluluðunu ve
Yönetim Kurulu baþkanlýðýný yaptý. Bu
uðraþýn yanýsýra TEGEV, Toplum Gönüllüleri Vakfý (TOG), SEN-DE-GEL
ve ASHOKA denilen uluslararasý acil
yardým kuruluþunun Türkiye kurucusu
ve baþkaný ve tüm yukarda saydýðým
sivil toplum kuruluþlarýnýn kurucusu ve
yönetim kurulu baþkaný olmuþ ve
olmaktadýr. Buralarda senelerdir insana
gençlere, eðitime hizmet edilmektedir.
115 üniversitede 200 bin öðrenciye
ulaþan, sosyal ve eðitim problemlerini
çözmek için ise TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfý) ve öðrencilere destek için
ORAV (Öðretmen Akademisi Vakfý) ile
þimdiye kadar 75 bin öðretmen kiþisel
ve profesyonel kapasitelerini artýrmýþtýr. Bu insana hizmet zincirinin en
önemli halkasý olan çocuklarýn, yaratýcý
düþüncelerinin ortaya çýkmasý ve geliþmesine ve eðitimine senelerdir hizmet
verilmektedir. 2012'de Sen-De-Gel
(Sosyal ve Ekonomik Yaþamda Nitelikli Deðiþim ve Geliþime Destek) Derneðini kurup uluslararasý bir projeye adým
atan Ýbrahim Betil üç yýl içinde 200 bin
Gambiyalý'nýn hayatýný deðiþtirmiþtir.
Proje hâlâ devam etmektedir ve baþka
birçok proje de yürütülmektedir, Sayýn
Ýbrahim Betil baþkanlýðýndaki dernek
ve vakýflarýnda. Dünyada filantropi (insanseverler) derneðinde ilk akla gelen
beynelmilel on kiþinin içinde bulunan
sevgili Ýbrahim Betil'e önce "Hoþgeldiniz" dedim ve ilk sorumu sordum.:
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Seyhun Güleçyüz - Sevgili Ýbrahim
Bey, hayatýnýzda çok önem verdiðiniz
kiþiler kimlerdir?
Ýbrahim Betil - Seyhun Haným
benim hayatýmda herkes önemli ve
deðerlidir. Bunlardan biri de Yaþar
Kemal'dir. Dostumdu çok uzun sohbetlerimiz olurdu. Özlüyorum onu.
Seyhun G. - Öyle mi? Benim de
onunla ilgili gözümün önünde canlýlýðýný hiç yitirmemiþ olan bir aným
vardýr. Yaþar Kemal babamýn ilkokuldan beri arkadaþýydý. Biz Ceyhan'da
otururken Ceyhan'ýn ana caddesi çocuk
gözümde bana çok büyük gelirdi.
Þimdi bakýyorum da normal bir sokak
geniþliðinde ve saðlý sollu dükkânlarýyla sýradan sokaktan farklýlaþýyor. Ýþte o
caddede hatýrladýðým sahne þöyle:
Kocaman ulu iki insan sarmaþ dolaþ
ulu kahkahalar atarak bana doðru
geliyorlar. Biri babam, biri sevgili
Yaþar Kemal. Onlar ayný topraðýn, ayný
gelenek, ayný törenin insanlarýydý. Nur
içinde yatsýnlar. Ýbrahim Bey, siz
insana gönülden hizmet ediyorsunuz.
Ýnsaný nasýl tarif edersiniz?
Ýbrahim B. - Gerçekten zor bir soru
ile baþladýnýz Seyhun Haným. Benim
olmasýný istediðim insan; çevresine hiç
ayrým gözetmeden herkesi eþit gören,
eþit davranan, saygýlý, insanlarýn kendini özgürce ifade etmesine imkân
tanýyan ve herkesi dinleyen ve hizmete
hazýr insandýr. Ayrýca tüm hayvanlarýn
yaþamýný özgürce yaþamalarýný
destekleyen, onlara imkân yaratan
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kiþidir. Doða koruyucusudur.
Seyhun G. - Ýbrahim Bey, sizde bu
güçlü hizmete yönelik sorumluluk duygusu nasýl oluþtu?
Ýbrahim B. - Ben üst düzey yöneticiliklerimde þunu gördüm: Bir kurumu
geliþtirip büyüten maddi sermayeden
önce insan sermayesidir. Bu çok önemlidir. Eðer insan yetenekli ise, kendi
çalýþtýðý ortamda ona becerilerini kullanabileceði imkân ve sorumluluk verilirse ve kararlarýnda özgür býrakýlýrsa o
kurumun, iþletmenin maddi sermayesi
olmasa da o kurum yükselir uçar gider.
Bu yüzden insana güvenmek, sorumluluk vermek gerekir. Bu sadece kurumsal geliþimde deðil, toplumsal geliþimde de özellikle 30 yaþ altý gençlere bu
sorumluluðu güven duyarak onlara
verebilirsek ve gençleri projelerimize
dahil edebilirsek toplumsal geliþim ve
toplumsal katýlým saðlanýr. Türkiye
eðitimde geri kalmýþtýr ve bunu devlet
çözemiyorsa, sivil toplum kuruluþlarý
ile birlikte ve eðitimcileri de yanýmýza
alarak bir þeyler yapmak için yola çýktýk (çýktým). Bunun için Toplum
Gönüllüleri ve diðer vakýf ve dernekleri ve de okullarý kurduk. Gençliðe
deðer veren, onlarýn çevreleri için
sorumluluk hissederek yaþamalarýný
saðlayan bir dünya yaratmak amacýyla
baþladýk yola.
Seyhun G. - Bu büyük hamlenizde
uyguladýðýnýz önemli bir metodunuzu
bizimle paylaþýr mýsýnýz?
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Ýbrahim B. - Seyhun haným, "Ya
seyirci olup sahadakileri eleþtireceksiniz, ki en çok bu yapýlýyor, ya da
siz sahaya girip birlikte oynayacaksýnýz. Eleþtirmeyip yapan ve yapýcý
olan biz olursak, eleþtirdiklerimizi
deðiþtirebiliriz. Ýtalyanlarýn bir atasözü
var-dýr: "Söylemekle yapmak arasýnda
okyanuslar vardýr" derler. Söylemek
kolay, yapmak ise zordur, çünkü plan,
zaman, bilgi ve maliyet ister. Ben
okyanuslarý daraltýp küçük göller
haline getirmek istiyorum.
Seyhun G. - Ýbrahim Bey, çocukluðunuzda bu sorumluluk duygunuzu
güçlendiren neler yaþadýnýz?
Ýbrahim B. - Ortaokuldan itibaren
okulda izcilik grubunda görevliydim.
Bizim Ýzcilik Grubunun çok önemli bir
sloganý vardý: "Her gün mutlaka en az
bir iyilik yapacaðýz". Bizler her gece
birbirimize "Bu gün ne iyilik yaptýn?"
diye sorardýk.
Seyhun G. - Bir bilge diyor ki: "Sevgisiz geçen her saniyenizden sorumlusunuz". Yani sevginin göstergesi olan
iyilik, sizde sorumlulukla birleþmiþ.
Ýbrahim B. - Bakýn benim bu ülkede
hiç sevmediðim, kült olmuþ bir soru
var. Çocuklara: "Büyüyünce ne olacaksýn?" diyorlar, hâlbuki "Büyüyünce ne
yapmak istiyorsun?" diye niçin sormuyoruz? Bence eðitimimizde çocuklarýmýza küçük yaþtan itibaren olmak
yerine ne yapmanýn önemli olduðunu
algýlamalarýný saðlarsak, o zaman
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deðiþimin öncülüðünü yaparýz.
Yapmayý öðrendikten sonra olmaya
yöneliriz. Bu bizi, düþünen, araþtýran,
bulan, geliþtiren ve üreten bir genç neslin oluþmasýna götürür.
Seyhun G. - Ýbrahim Bey, bizdeki
eðitim çok eskiden beri uygulanan sisteme formatlanmýþ ve böylece kolay
yönetilebilen toplum oluþturmasý
amaçlanmýþtýr. Ama bu sýrf bizde deðil,
ABD orta bölgesindeki eðitimde yani
devlet okullarýnda, Fransa'da v.s
varken, Finlandiya, Yeni Zelanda,
Hindistan'daki belli okullarda sorgulayan, yaratýcý eðitim uygulanmaktadýr.
Filizlerini görmekteyiz. Siz de kurduðunuz okullarda bu sistemi uyguluyorsunuz. Bu baþarýya nasýl ulaþtýðýnýzý
bize biraz açar mýsýnýz?
Ýbrahim B. - Kurumsal yaþamda
geliþimin en önemli ayaðý insansa, o
insaný yetiþtirmeliyiz ki toplum her
yönden geliþsin diye düþündüm.
1992'de elli yaþýmý geçmiþ, bankacýlýðý
býrakýp, eðitimle ilgili hiç bilgim yokken, insan ve geliþim için yola çýktým.
O gün bankadan istifa edip Ankara'dan
Ýstanbul'a gitmek için uçakta yerime
oturdum ki, yanýmda Sinan Tara'yý
gördüm. Benim eski dostumdur. Enka
Holding'in baþý Þarýk Tara'nýn oðludur
ve durumumu anlatýnca bana: "Þimdi
ne yapacaksýn?" diye sorunca ben:
"Aklýmda hep eðitimle ilgili planlar
var" dedim. Tesadüf hava lodos olduðu
için uçak Ýstanbul iniþ rotasýný deðiþtirdi. Ýstinye üzerinden tur atýp inmeye
baþlarken Sinan Tara bana aþaðýyý gös-
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terdi ve "Ne görüyorsun?" diye sordu.
"Þurasý sizin Ýstinye'deki tesislerinizin
bulunduðu alan" deyince o da bana,
oradaki boþ arsaya okul yapmak istediklerini, istersem onlarla olabileceðimi
anlatýnca, ertesi sabah Þarýk Tara'yla
buluþup, birlikte onun þartý olan
Türkiye'nin en iyi okulunu yapmaya
karar verdik. Sorumluluðu bana verdiler, hem de bu konuda hiçbir þey
bilmememe raðmen. Kendi imkânlarýmla dünyadaki en iyi okullara gittim, inceledim, seminerlere katýldým.
Okul yetkilileriyle uzun konuþmalar
yaptým. Zamanla beni bu konularda bir
takým yerlerde konferanslara çaðýrmaya
baþladýlar. Ýlerleyen zamanlarda beni
Uluslararasý Bakalorya Organizasyonu
kuruluþuna üyelik için davet ettiler. Burasý dünyanýn en itibarlý okullarýný otorize eden bir kuruluþtur. Türkiye'den de
25 okul vardýr. Beni Türkiye-Avrupa,
Ortadoðu ve Kuzey Afrika danýþmaný
yaptýlar. Bakýn 8 sene önce ben eðitimle ilgili hiçbir þey bilmiyorken, neler
oldu. Pek çok itibarlý okula gidiyorum
görevim gereði, onlarý inceliyorum da,
sözün özü temel geliþimde öncelik,
çocuða risk almasýný, sorgulamasýný,
merak ve yaratýcýlýðýn geliþmesini
öðretmektir. Bunlarý eðitimde oturttuðunuz zaman Türkiye'nin önü tutulmaz. Türkiye'nin 80 milyon nüfusunun
ortalama yaþý 29.5'dur. TBMM ortalama yaþý ise 55'dir. Bakýn Türk Dil
Kurumu'nun "Genç" sözcüðündeki
açýklamasý ise çok düþündürücüdür.
Genç: Zekâsý yeteri kadar geliþmemiþ,
geliþmekte olan insan. Olur mu bu
tarif? Bence deðiþtirilmesi gerekiyor bu
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yüzden kampanya baþlattým. Bilimsel
olarak insan zekâsý 2-8 yaþ arasýnda
geliþir ve 18 yaþýna kadar sürer ve 30
yaþýna kadar yatay gider, sonra iniþe
geçermiþ. Böylece araþtýrmalarým,
kendimi geliþtirmelerim sonunda Enka
Okullarýnýn açýlmasýna sebep oldu.
Adapazarý depreminden sonra, hemen
iki ay içinde orada bir okul yaptýk.
TEOG'da Türkiye Birincisi o okulun
öðrencisi oldu. Diyorum ki, insan
beynini formatlayan bu eðitim sistemini deðiþtirmeliyiz.
Seyhun G. - Ýbrahim Bey siz Sinan
Tara ile hemen istifa ettiðiniz gün ayný
uçakta karþýlaþtýnýz, yan yana oturdunuz, ilerleyen saatlerde birlikte bambaþka bir hayata yelken açtýnýz. Bu
konuda ne düþünüyorsunuz? Kadere
inanýyor musunuz?
Ýbrahim B. - Ýnsan kendi kaderini
kendi yaratýr. Kadere inanmam, çünkü
Sinan Tara ile TÜSÝAD'da birlikte
çalýþtým. Orada onun güvenini kazanmasaydým, o bana böyle bir teklifte
bulunmazdý. Çünkü o da çok zeki ve
dikkatlidir.
Seyhun G. - Ama sizin güvenilirliðiniz yanýnda ilâhi âlem de sizin
deðerlerinizi ve dileðinizi ortaya
çýkarýp uygulamak için ortam hazýrlamýþ oluyor. Ben buna kader diyorum.
Ýbrahim B. - Seyhun Haným, insan
kendi yaþamýyla ilgili pek çok plan
yapýyor. Fakat hayatýn akýþýnýn,
çevremizin, dünyanýn, sizinle ilgili pek
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çok planý oluyor ve hep o planlar galip
geliyor. Onun için kesinlikle kendi
planlarýnýzda da karþýnýza çýkan zorluklarda pes etmeyeceksiniz. O zaman,
kaderciliðe inanmýþ olursunuz.
Seyhun G. - Doðru pes edip, kaderim buymuþ dememek lâzým. Yýkýcýlýða, yýlmadan maðlup olmamak ve
inançla üzerinde çalýþýp çareler aramak
gerekiyor. Ýbrahim Bey, pes etmemek
inanç ve disiplin gerektirir. Bana bu
inanca ve disipline nasýl ulaþtýðýnýzý
anlatabilir misiniz?
Ýbrahim B. - Ailem, bana çocukluðumdan beri çok güvenir. Ben disiplini
11 yaþýmdan itibaren yatýlý okuduðum
okulda öðrendim. Oldukça disiplinli bir
eðitimden geçtim. Ben aslýnda kolay
uyum saðlarým. Ama gene de disiplin
cezasý aldým. Bu yüzden hafta sonlarý
okulda kaldým. O zamanlar okula baþka
bir öðretmen gelirdi görevli olarak ve
cezalýlarý kamyonla göreve götürürdü.
Görevimiz elimizdeki kazma, kürek ve
boya badana fýrçalarýyla baþka bir okulun tamiratýný yapmaktý.
O okullarda çalýþýrken farklý yaþam
þartlarýný, farklý insanlarý, çocuklarý ve
hiç bilmediðimiz semtleri tanýrdýk.
Yani cezayý derse dönüþtürürdü öðretmenlerimiz. Sorumluluk duyardýk,
iþimizi bize güvenip teslim edenlere.
Böylece disiplini, sorumluluðu ve
güvenilir olmayý öðrendik. Hâlâ
buluþunca anýlarýmýzý tazeleriz.
Seyhun G. - Siz bir kiþiyi kurtarmak
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için onun kadar çamura batmanýn dersini de çok önceden almýþsýnýz Ýbrahim
Bey, ne mutlu size!.. Þimdi gelelim
AÞOKA'ya siz bu teþkilatýn Türkiye
kurucusu ve yönetim kurulu
baþkanýsýnýz. AÞOKA nedir?
Ýbrahim B. - Dünyanýn en geniþ ve
geliþmiþ sosyal paylaþým aðýdýr.
1980'de ABD'de Acil olan toplumsal
sorunlara etkin, kalýcý çözümler bulmak
için kurulmuþtur. Gönüllü olabilecek
sosyal geliþimcileri tespit eder ve
onlarý bu küresel destek aðýnda buluþturur. Potansiyellerinin artmasý,
geliþmesine yardýmcý olur. Aþoka
Hintce bir kelimedir. Dünyada fark
yaratmayý amaçlayan iþ dünyasý liderlerinden (300 ve daha fazlasý kiþiden)
oluþmuþ bir topluluktur.
Seyhun G. - Tüm bu kurduðunuz
vakýflar ilki Tegev (Türkiye Eðitim
Gönüllüleri Vakfý), daha sonra Tog
(Toplum Gönüllüleri Vakfý), Orev
(Öðretmenleri Eðitme ve Geliþtirme
Vakfý) ve Sen-De-Gel (Sosyal ve
Ekonomik Yaþamda Nitelikli Deðiþim
ve Geliþime Destek Derneði) gibi kuruluþlarda 200 bin öðrenci okudu ve
okuyor. 60 bin gönüllü üniversiteli
gençle çalýþýyorsunuz. Ayrýca Orev'le
75 bin öðretmeni destekliyor ve
geliþmelerine yardýmcý oluyorsunuz.
Bize bu baþarýnýzýn sýrlarýndan biraz
bahis edebilir misiniz?
Ýbrahim B. - Toplumsal duyarlýlýk
çalýþmalarýna okullarýn yanýsýra sivil
toplumu da katmak istedik. Önce Suna
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Kýraç'la TEGEV'i kurduk. Beþ sene
sonra oradan ayrýldým ve bu arada
Enka Okullarý'ný açtýk. 8-15 yaþ arasý
çocuklarýna okul saatleri dýþýnda
müzik, sanat, spor, tarým gibi dallarda
eðitim vererek, yaratýcýlýðýnýn ortaya
çýkmasý için onlarý teþvik ettik. Sonra
TEGEV'den ayrýlýnca üniversiteli gençlerle, "eleþtirmek için deðil, deðiþtirmek için gönüllüyüz" diyerek iþe koyulduk ve TOG'u kurduk. Önce farklýlýkla kaynaþmayý ilke edindik. Topluma
hizmet için projeleri üretip, hizmete
baþladýk. TOG'u kurarken, 115 üniversitenin her birinden 3 öðrenciyle ilkelerimizi oluþturup kurduk. Gençler farklýlýklarýyla kaynaþtýlar, insaný ve kendilerini tanýdýlar ve ortaya pýrýl pýrýl bir
gençlik çýktý. TOG'un yýllýk bütçesi 16
milyon dolara ulaþtý. Þimdilerde 60 bin
öðrenci okuyor, projeler üretiyorlar, onlarý destekliyoruz, sponsorlar buluyoruz. TOG'un yönetim kurulunun yarýsý
otuz yaþýn altýnda ve üniversiteli gençlerdir. Yaptýðýmýz her iþin hesabýný destek aldýðýmýz kuruluþa veya kiþiye veriyoruz. Bir de plaketle teþekkür ediyoruz. Bize, þeffaf olduðumuz için güveniyorlar. "Gençler þimdi ne yapacaksýnýz? Ne istersiniz benden?" diye
severek soruyorlar. Ayrýca bütün iþlerimizi ve mali tablolarýmýzý uluslararasý
baðýmsýz denetleme kurulu tarafýndan
denetlettiriyoruz. Açýk olmak, þeffaf
olmak güvenilir olmanýn temelidir.
Seyhun G. - Ýbrahim Bey, "iyilik
doðurgandýr, alabildiðine çoðalýr" derler. Bu anlattýklarýnýz tam bir örnek
yukarýdaki sözlere. Güvenmek için
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önce güvenilir olmanýn örneðini çok
güzel veriyorsunuz. Sizin tecrübelerinizden yararlanmalýyýz diye
düþünüyorum. Bir sorum daha var
izninizle. Batý Afrika'da, Gambiya'da
yani kýsa zamanda birçok deðiþikliklere
tabii ki hayýr yönünde; Sen-De-Gel
derneði ile sebep oldunuz. 200 bin
kiþinin hayatýný kurtardýnýz. Bize bunu
anlatýr mýsýnýz ve niye Afrika?
Ýbrahim B. - 2012'de bir gün Toplum
Gönüllüleri (TOG) vakfýnda toplantýdayken, salona iki Afrikalý girdi. Meðer
bizi Ýnternet'ten bulmuþlar, randevu
almýþlar, geldiler. Böylece Afrikalý iki
öðretmenin önayak olmasýyla birlikteliðimiz baþladý. Birlikte onlarýn anlattýklarýný görmek için Gambiya'ya gittim
ve onlarýn þartlarýnda yaþadým. Günde
bir öðün sadece haþlanmýþ pirinç yiyorlar. Ben misafirim diye üzerine azýcýk
sebze haþlayýp koymuþlar. Su yok
köyde. Kadýnlar 2 km. uzaktan
kovalarla su taþýyorlar. Günde en az 6
km. yolu 30 litre suyla gidip gelerek
yapýyorlar. Dünyamýzda en az 1 milyon
insan gerçekten aç ve 800 milyon insan
susuzluk çekiyor ve bu sebepten hasta.
Orada bakkalýmsý bir yerden bir þiþe
su aldým. Çünkü içme suyu çok pahalý.
Ýki yudum içtim ki, karþýmda iki simsiyah gözün bana bakmakta olduðunu
gördüm. Yedi veya sekiz yaþlarýnda
küçük bir çocuk hareketsiz, ifadesiz bir
þekilde bana takýlmýþ gözleriyle duruyordu. Çaðýrýnca geldi yanýma, elimdeki suyu ona uzattým, kýpýrdamadan bakmaya devam etti bana. Ýþte o zaman
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onun bakýþýný gördüm. Bakmak ve
görmek çok farklýdýr. Þiþeyi çocuðun
aðzýna götürdüm, içmeye baþladý
yavrucak. Ben ne kadar verirsem o
kadar içiyordu. Anladým ki, su onlar
için çok deðerli olduðundan razýydý
benim verdiðime.. Çünkü farkýndaydý
suyun kýymetinin. Ýþte gördüðünüz gibi
insanlarýn bir kýsmý dünyada çok zor
þartlarda yaþýyorlar. Oradaki þartlarý
görünce, "Dünyayý deðiþtirmek için
ben de bir þeyler yapabilirim" dedim.
Kýsa zamanda Sen-De-Gel Derneðini
kurup orada 52 tane kuyu açtýk su için.
Güneþ depoladýk tarlalarda, böylece
güneþ panelleri onlara elektrik üretiyor.
Aile baþýna 5 hayvan verdik, hayvancýlýk yapýyorlar, pirinçten baþka hububat da ekiyorlar. Balýk tutmayý öðrettik,
balýkçýlýk yapýyor, para kazanýyorlar.
Bu arada Hükümet kansýz ihtilal ile
deðiþti. On beþ gün sonra Gambiya'daki Sen-De-Gel sorumlusu arkadaþýmýzý
çaðýrýp teþekkür etmiþler yaptýðýmýz
hizmetlerden dolayý. Böylece 200 bin
kiþinin hayatýný deðiþtirdik. Tavuk çiftlikleri kurduk, 11 Pirinç deðirmeni inþa
ettik. Mikro kredilerle küçük iþletmelerin açýlmasýna yardýmcý olduk.
Seyhun G. - "Hayýr bir tutam tuzda,
iyi gören gözde, doðruyu yerinde söylemesini bilen sözdedir" demiþ bir rehber. Size ve ekibinize çok uyuyor deðil
mi? Ýbrahim Bey, dünyayý deðiþtirmekten bahsederken siz nasýl önceden bu
kadar büyük hedefler koyabiliyorsunuz?
Ýbrahim B. - Seyhun haným,
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Gambiya'da yaþayan insanlarýn þartlarý
çok kötüydü. Ýngiliz sömürgesi iken de
hem yer üstü hem yer altý madenlerini
gerçekten sömürmüþ Ýngilizler. Çok
çaresiz, %98'i Müslüman bir ülke.
Projeler ürettik, kapýlarý çaldýk, olumlu
cevaplar alýp iþe baþladýk.
Seyhun G. - Çaldýðýnýz kapýlar neden
Türkiye'de deðil diye sormadýlar mý?
Ýbrahim B. - Biz tek projeyle gitmiyoruz kapý çalmaya. Neden "Türkiye
deðil" diyenlere hemen çantamýzdan
Türkiye için yapmakta olduðumuz
Toplum Gönüllüleri TOG Vakfýndaki
projeleri sunuyoruz. Ayrýca kabul etmeyenler de oluyor, o da artýk onlarýn vicdan sorunudur. Mesela iþ hayatýnda ismi çok duyulan NEF Ýnþaat Grubu var.
NEF Ýnþaatýn sahibi 1982 doðumlu Erdem Timur adlý genç bir iþadamý. Randevu aldým beni kendi ve eþi dinlediler
ve Timur Bey benimle Gambiya'ya gelmeye karar verdi. Þöyle dedi: "Bizim
eþimle birbirimize bir sözümüz vardý.
O da þu: Kazancýmýzýn çoðunu insanlara yardýma harcayacaktýk. Biz evlenirken verdiðimiz bu sözü hep tuttuk.
NEF nefesten gelir, insan dünyadaki ilk
ve son hareketi nefes almak ve vermektir. Bizler bu iki hareketin arasýndaki süreye yaþam deriz. Bu yüzden
bize yetenin fazlasýný hayýrda kullanarak mutlu oluyoruz." Erdem Bey
bizimle Afrika'ya geldi, Gambiya'daki
yaþamý gördü ve bize 5 yýl boyunca
yýlda 2.5 milyon dolar taahhüt etti. Ben
de her zaman insanlara þeffaf ve doðru
ol-manýn huzurunu yaþadým. Ayrýca

35
Birleþmiþ Milletler'den ve Coca Cola
Vakfýndan referansýmýz var. Bu þeffaf
olmanýn baþarýsýdýr.
Seyhun G. - Ýbrahim Bey, mutluluk
çok ürkektir, onu iyilikle, doðrulukla,
dürüst iþlerle baðlayýnýz, derler. Sizlerde bu cümlenin yaþanan halini görmek,
beni çok etkiledi. Ayrýca insan için
mutluluk vermekten geçiyor. Bir düþünür "Verdikçe tamam olursunuz" diyor.
Ýbrahim B. - Evet Seyhun Haným,
çok doðru, gerçek insan olmanýn yolu
vermekten geçiyor. Elindeki imkâný,
bilgiyi paylaþmak, sevmektir bence.
Sevmek vermektir, deðil mi?
Seyhun G. - Ýbrahim Bey, siz vererek, paylaþarak olumlu, hayýrlý enerji
yayýyorsunuz ve her türlü olumsuz
enerjiden de korunuyorsunuz. Bedeninizin dengeli çalýþmasýna sebep oluyorsunuz. Bütün bu güzel hizmetlerle
insana hayýr daðýtan size; insan ne için
varolmuþ diye sorsam?
Ýbrahim B. - Ýnsanýn ne için varolduðunu düþünmek istemiyorum, sanki
yanlýþ bir varoluþ. Çoðu insan yaþamý
çatýþma, ayrýþma zannediyor. Önce
çevresini mahallesini derken, ülkesini
diðerlerinden ayrýþtýrýyor. Biriyle ilk
karþýlaþtýðýnýzda ilk sorusu:
"Nerelisin?" ile baþlýyor.
Seyhun G. - Bu eksikler sizin gibi
hayýrlý örneklerle deðiþebilir. Bazen
þartlar, kültürler, insanlarý ayrý hissettiriyor çevresine. Aidiyet duygusuna
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ihtiyaç duyduðu için bence "Nerelisin?" diye söze baþlýyor olabilirler.

þunu sormak istiyorum, sevgi hakkýnda
ne düþünüyorsunuz?

Ýbrahim B. - Haklýsýnýz ama bir
taraftan da kültürlerin deðiþmesini
istemiyorum. Birbirimizi farklý kültürleriyle kabul etmeli ve o kültürleri
öðrenerek renklenmeliyiz.

Ýbrahim B. - Sevgi vermeden alýnmasý imkânsýzdýr. Emek vermeden
hiçbir zaman arzu ettiðimiz sevgiye
kavuþamayýz. Ben sevgiyi köpeðimden
öðrendim. Dokuz sene birlikte yaþadýk.
Çok iyi bir öðretmen oldu bana.

Seyhun G. - Siz çalýþanlarýnýz tarafýndan çok sevilen yönetici ve çok disiplinli patron olmuþsunuz her zaman.
Ýkisini birarada nasýl yürüttünüz?
Ýbrahim B. - Ben bankacýlýk hayatýmda; kapýdaki güvenlik görevlisinden
bile bir þeyler öðrenebilirim diye ona
yaklaþtým, hep yakýn oldum, hep
öðrendim ve teþekkür ettim. Þubelere
gider "Neler yapýyorsunuz, bana ne öðretebilirsiniz, bu konuda ne düþünüyorsunuz?" diye girerdim konuya. Benim
disiplinim zamana ve yapýlacak iþlere
karþý duyarlýlýðýmdan kaynaklanýyor.
Her þeyi kontrol ederim. Çalýþanlarýmý
eleþtirdiðim zaman insanlarýn kiþiliðini
deðil, yaptýklarý iþi ele alýrým. Onlar da
bunu çok iyi anladýlar. Bu yüzden
dostluðumuz hiç bitmez. Bir yerde bir
banka çalýþaný bana kendini tanýtýrsa,
hemen ya masama davet eder ya da
gider onun masasýna otururum.
Seyhun G. - Çok etkilendiðim bir
sözünüz var, þöyle ki: "Ben insanlarýn
onurlarýna dokunmadan, onlarý
zedelemeden, onlara hizmet etmek
istiyorum" demiþsiniz. Sizi çevrenizde
bu kadar sevilen kiþi yapan, insana
gösterdiðiniz saygý deðil mi? Buradan

Seyhun G. - Ben de sizin gibi
köpeðimden çok þey öðrendim. Baþta
koþulsuz saf sevginin ne olduðunu. Siz
insanýn, gençlerin, kadýnlarýn refahý,
eþitliði için ve çaðdaþ eðitim için 20 yýl
kamuda sonra da sivil hayatta hizmet
veriyorsunuz, gönülden severek tüm
yaratýlmýþlara. Dolayýsýyla dünya sizi
tanýyor ve seviyor, deðerlendiriyor, seçiyor en önemli insani deðerlere.
Bertrand Russell'ýn hayatýnda üç önemli deðer vardý. Siz de bilirsiniz. Sevgi,
bilgi arayýþý ve isanlarýn acýlarýna yönelik dayanýlmaz merhamet. Bu yüzden
hep insaný, insanýn etik deðerlerini
yazdý. Ama onun Tanrý inancý yoktu.
Bu da dikkati çekiyordu. Bir rehbere
Bertrand Russell'ýn isan sevgisi, etik
deðerleri üzerine düþüncelerine raðmen, nasýl Tanrý inancýnýn olmadýðý
sorulduðunda "Siz onun sözlerine deðil
davranýþlarýna bakýn" demiþtir. Ýbrahim
Bey, ben sizin Tanrý inancýnýz için
böyle düþünebilir miyim?
Ýbrahim B. - Seyhun Haným, doðru
düþünüyorsunuz. Yaptýðýmýz iþ, Tanrýya
inanýp O'nun hizmetinde olan kiþinin
yaptýðýyla ayný görülüyorsa ne mutlu
bana, bize. Çok teþekkür ederim.
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Öte Taraftan Konuþmalar

Perdenin Öte Tarafýndaki
Ýlk Deneyimler
Elisa Medhus, MD "Oðlum ve Öte Hayat", Çeviren: Nelda Ýnan

Eliza Medhus'un birebir deneyimlerinden
yola çýkarak yazýya döktüðü hikâyesini,
oðlunu yitiriþinin ardýndan onunla kurduðu irtibatýn adým adým nasýl gerçekleþtiðini anlattýðýmýz yazý dizimizin geçen
ayki bölümünde Erik'le ölümünden sonra
medyumlar vasýtasýyla kurulan ilk temasta, onun bu intihara yýllarca hazýrlandýðýný ve kesinkes ölmeyi garanti
ettiðinde gerçekleþtirdiðini okumuþtuk.
Erik, aylar öncesinde, internetten her
türlü intihar metodunu okuyarak araþtýrmýþtý. Aþýrý doz ilaç alacak olduðunda, en
Elisa Medhus
büyük korkusu ölmeyip, ömrünün sonuna kadar
sakat kalmaktý. Sonunda kendisini baþýndan tabancayla vurmanýn,
onu arzu ettiði baþarýya ulaþtýracaðýna hükmetmiþti. Bunu yaptýðý
an evde kimsenin olmamasýný saðlamakta da baþarýya ulaþmýþtý.
Eliza kesin kanýtlar bulmak adýna girdiði arayýþta bu kez baþka bir
medyum olan Jamie ile çalýþmaya baþlamýþ ve aradýðý somut kanýtlara ulaþmanýn bir yolunu bulduðuna inanmýþtý. Bu seanslarýn
baþýnda Erik'in verdiði en çarpýcý bilgilerden birisi, ölümü her
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insanýn kendi inanç sistemine göre biçilen ve dikilen bir kumaþa
benzetmesi olmuþtu. Erik, insanlara kendilerinin aslýnda birer
araç olduklarýný bilmelerini istiyordu. Fiziksel bedenleri onlarýn
bagajlarýydý, içinde ruhlarýný taþýyorlardý. Bedenleri öldüðünde,
tümüyle ruh olarak kalýyorlardý. Ruh bedeni terk ettiðinde, ruhlarý
bu kez bilincin içinde tutuluyordu. Ruh denilen þey, insanlarýn
Dünya ha-yatlarýnda inþa ettikleri karakterleriydi. Ýnsanlar öldüklerinde Dünyada oluþturduklarý bilinçlerinden, yani inanç sistemlerinin içinden geçerek eve varýyorlardý. Hatýrlayacaðýnýz gibi,
Erik, geçiþ esnasýndaki duyguyu anlatmasýnýn kabil olmadýðýný
açýklamýþtý. Ona göre bu bir bedeni bir süzgecin içine sýkýþtýrmaya
ve altýndan tüm parçalarýný sonuna kadar dýþarý çýkarmaya benziyordu. Ama daha farklýsýydý elbet. Çünkü bu iþin sonunda kendinizi
gerçekten iyi hissediyordunuz ve hiçbir kýsmýnýzý kaybetmiyordunuz.
Ortaya çýkan þey ise mükemmellik duygusuydu. Çünkü sevildiðinizi
ve tam olarak doðru yerde olduðunuzu hissediyordunuz. Böylece
önünüze neler çýkacaðýyla ilgili en ufak bir þüpheniz bile kalmýyordu. Yalnýz olmadýðýnýzý biliyordunuz.
Erik'in kendisiyle ilgili inançlarýný, düþüncelerini, öte tarafa geçiþini ve geçiþten hemen sonraki hallerini öðrenmeye devam ediyoruz.

E

rik: Kendini orada gayet iyi
hissediyor ve parçalarýnýn hiç
birini kaybetmiyorsun. Onlar
hâlâ seninle birlikteler ama
þarkýnýn en önemli bölümü deðiller artýk. Tek hissettiðin þey sana doðru gelen o muhteþem duygu: Bu, mükemmelliðin, doðru yerde olduðunun, sevildiðinin ve bu sevgiyi hissedebildiðinin
duygusu… Bu, karþýna çýkacaklar
hakkýnda "acaba bunun arkasýnda
bilmediðim bir þey mi var? Ya da acaba
beni kandýrýyorlar mý?" tarzýndaki sorularý bile sormadan, içinde en ufak bir

þüphe kýrýntýsý bile duymadan güvenmenin de duygusu. Gerçekten de böyle
ve daha da fazlasý var. Aklýna aðlamak
bile gelmiyor. Çünkü orada ailenden
bazý üyeler seni karþýlýyorlar ve sana
yalnýz olmadýðýný hissettiriyorlar hep.
Ben: Peki seni ilk karþýlayan kimdi?
Erik: Bunu hatýrlamýyorum
Ben: Denise (Kýz kardeþim) orada
mýydý? Sanýrým o da seni karþýlamaya
gelmiþtir.
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Erik: Evet, bir yýðýn yüz gördüðümü
hatýrlýyorum. Þimdi geriye dönüp baktýðýmda kendimin ne gördüðünü ve ne
söylediðini deðil de, duygusunu daha
net hatýrlýyorum.
Ben: Evet, çünkü ruh haline geçtiðin
için, ayrýntýlarý artýk beyinsel ve zihinsel olarak hatýrlamak mümkün
olmadýðýndan dolayý, duygularla ifade
ediyorsundur. Ýnsanlarýn medyumlara
gidip de onlara "Seni gömdüðümüzde
cebine ne koymuþtuk" tarzýndaki onaylama sorularýna aldýklarý cevaplardan,
hayal kýrýklýðýna uðramalarý da sanýrým
bu yüzden. Çünkü artýk böyle detaylarý
hatýrlamýyorsundur bile. Bu tarz sorular
öte tarafa geçtiðinde artýk önemsizleþiyordur. Çünkü her þey artýk duygulara dönüþüyordur.
Erik: Evet haklýsýn. (Muzip bir þekilde) Ve inan ki, artýk ceplerimize de
bakmýyoruz burada.
Ben: Þimdi hayatýnýn yeniden gözden
geçirilmesi bölümüne gidelim istersen.
Bu neye benziyordu? Belki hepsi birbirinden farklýdýr ama bana hayatýnýn
yeniden gözden geçirilmesi hakkýnda
genel bir fikir verebilir misin?
Erik: Evet, bazen her þeyi neredeyse
360 derece açýyla görebildiðin bir
IMAX tiyatro salonuna girdiðini
hissediyor ve diðer insanlarýn senden
aldýklarý duygularý ve izlenimleri
duyumsuyorsun. Diðer anlamda, yaptýklarýný ve kendini baþkalarýnýn gözünden görüyorsun.
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Ben: Böylece sen o kiþi oluyorsun.
Onlarýn gözlerinden ve duygularýndan
kendini görüyorsun, öyle mi?
Erik: Evet
Ben: Off bu hiç hoþ deðil. Peki,
Dünyada iken bu sorunlarýný halletmiþ
veya karþýndaki insanlarla da birebir
çözümlemiþ isen bile ayný süreçten
geçiyor musun?
Erik: Hayýr, hayýr!
Ben: Peki, bu iyi
Erik: Eðer çözümlemiþ isen, önüne
getirilmez.
Ben: Demek ki özür dileme turlarýna
þimdiden baþlamam gerekiyor.
Erik: Ve yaþamý gözden geçirme
þuna hiç benzemez: "Özür dilerim.
Þimdi yaþamýný gözden geçirme saatin
geldi. Saat 2:30. Lütfen salona geç ve
otur." (Gülüyorum) Bu çok tuhaf bir
þeydir. Çok hýzlý gerçekleþir ama sen
sanki ilelebet içindeymiþsin gibi
hissedersin.
Ben: Peki yaþamý gözden geçirmeye
sebep olan nedir? Bunu anlamýyorum.
Bunun temelinde ne var? Buna kim
karar veriyor? Bunu kim kurgulamýþ,
yaratmýþ?
Erik: Çoðunlukla bilinç, insani tecrübeler, insanýn neyi yaptým, neyi yapamadým þeklindeki bir listeye ihtiyaç
duymasý... Eðer buraya spiritüel yönden ve enerji olarak baðlanmýþ iseniz,
kendinizi böyle bir listeden geçirmeye
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ihtiyacýnýz olmaz. Çünkü bunlarýn ne
olduðunu zaten bilirsiniz.
Dünyadayken beyin her þeyi
süreçlendirir ama burada seni diðer
insanlarýn nasýl algýladýðýný bilmeye
zorlarlar. Cevaplar da elinize verilir.

için de "Yaþamý Gözden Geçirme"
seanslarý yapýlýyor mu?

Ben: Bu iþlem duygusal olarak biraz
acý veriyor olabilir mi?

Ben: Peki, þimdi þu beyaz tünele
gelelim. Hani senin de görmüþ olduðun
beyaz ýþýklý tünel. Bazý insanlar bunu
deneyimliyorlar. Bazýlarý da deðil.
Bunun sebebi ne olabilir?

Erik: Zor ama acý verici deðil.
Sizden Titanic gibi bir enkazý terk
etmenizi istemezler burada.
Ben: Peki seninki çok uzun oldu mu?
Erik: Hayýr, çok uzun deðildi.
Benimki daha çok kafamýn içindeki
seslerle kendini ortaya koydu.

Erik: Hayýr. Yalnýzca içinden çýktýðýn
ve yeni bitirdiðin hayatýn burada
yeniden gözden geçiriliyor.

Erik: (Benimle hafifçe dalga geçerek) Sadece iyi insanlar geçiyor bu tünelden. Elbet ki saçma, tümüyle insanýn inanç sistemiyle alakalý bir þey bu.
Ben: Gerçekten böyle bir þey var mý?
Nedir bu?

Ben: Ne demek istiyorsun?
Erik: Beyaz ýþýk tüneli mi?
Erik: Kendimle daha fazla konuþmam gerekiyordu. Her þeyi, en
istemediklerimi bile, tek tek. Kendimi
anlamaya çalýþmamý istiyorlardý.
Yüzleþmem gereken kendimdi.
Ben: Yaþamýný gözden geçirme söz
konusu olduðunda en fazla kimle
uðraþtýn?

Ben: Evet
Erik: Öldüðünde, eðer inancýn böyle
bir beyaz ýþýklý tünel görmek idiyse
önceden, bunu görürsün. Elbet ki,
beyin öldüðünde, oksijen yetmezliði de
öyle bir tünel vizyonu oluþturabilir. Bu
beyaz ýþýk belki de beyninin ölüyor
olduðunun iþaretidir.

Erik: Daha çok ailemle
Ben: Evet, tabii ki.. Bize baþka neler
anlatabilirsin?
Erik: Baþka bir þey yok
Ben: Peki diðer geçmiþ yaþamlarýn

Ben: Böyle bir þeyin varlýðýna inanç
da belli bir yerden baþlamasý gerekiyor
deðil mi?
Erik: Bu, beyinlerinin yakýn ölüm
deneyimleri (ya da her neyse) yaþamýþ
olan insanlarýn anlattýklarýyla baþladý.
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Komadan çýktýklarýnda bunun hakkýnda
konuþtular. Kimisi Tanrýyý, kimisi
melekleri ve kimisi de böyle beyaz
ýþýklý tünel görmüþlerdi. Bilinçli olarak
kafanýn içindeki gözlerle bakmaya
çalýþýrsýn hep ve beynin ölmeye
baþladýðýnda da gördüðün bunlar olur.
Ama eðer sen üçüncü gözünle bakýyorsan, öte âleme geçmek için böyle bir
beyaz ýþýklý tünel görmeyebilirsin.
Ben: Tamam
Erik: Yani eðer üçüncü gözünle yani
sezgisel gözünle bakýyorsan, bu senin
yalnýzca evin diðer odasýna geçmen
gibi olacaktýr.
Ben: Evet pek çok kiþi bunu aynen
böyle anlatýyor, yani diðer odaya geçmek gibi olduðunu söylüyorlar. Peki,
kendini omuzlarýndan sarsýlmýþ gibi
hissettiðinde, kendini nerede buldun?
Erik: (Kýkýrdayarak) Diðer odada!
Ben: Peki, tamam...ve
Erik: Çevremdeki alan adeta yok oldu ve ben de onunla eriyip kayboldum.
Bunu yalnýzca bu þekilde tarif edebilirim. Iþýklar karartýldý, sonra yeniden
açýldý ve bambaþka yerdesin gibi oldu.
Fakat bu rahatsýz edici bir çabukluk
içinde de olmadý. Sanki daha çok,
uykuya geçen bedenin hissettikleri
gibiydi bu.
Ben: Yaþamýný gözden geçirme seansýnda baþýn ellerinin arasýnda, uzun bir
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masada oturduðunu söylediðini hatýrlýyorum.
Erik: Ya, ya öyle.
Ben: Peki þimdi oraya geri gittik. Öte
tarafa geçtiðinde hangi ayarlamalarý
yapmak zorunda kaldýn? En ilginç, en
yoðun, zor demeyeceðim, tecrüben
hangisiydi?
Erik: Nasýl hareket edebileceðim!
Ben: Nasýl hareket edebileceðin mi?
"Bacaklarýmý hissetmiyorum"
Jamie: Erik gülüyor
Ben: Bu, Major Payne filminden bir
repliktir. Hemen arkasýndan: "Çünkü
onlar orada deðil" repliði gelir.
Jamie: (Gülüyor) Neyi konuþtuðunuz
hakkýnda bir fikrim yok ama Erik þu
anda kendini yere atmýþ gülüyor.
Ben: Çünkü bu filmi birlikte çok
seyrederdik. Çok komiktir ve Erik de
bayýlýrdý.
Erik: Evet iþte buna benziyor ve
ilginç bir deneyim. Yani tuhaf bir
deneyim de ayný zamanda çünkü sürekli hareket ve seyahat ettiðin halde bunu
nasýl yapýyor olduðunu kendine açýklayamadýðýn bir deneyim bu. Evet bir
þeyler oluyor ama bunu nasýl yapýyorsun, bilmiyorsun!
Ben: Peki ürkütücü mü?
Erik: (Kýkýrdayarak) Hayýr hayýr
korkmadým hiç ama cevaplarýn tümünü
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alamadýðým için tuhaf bir deneyimdi.
Ben: Ölümün sýrasýnda veya yaþamýný yeniden gözden geçirme esnasýnda veya daha sonrasýnda herhangi bir
rehber var mýydý yanýnda? Yani sana
yardýmcý olabilecek bir varlýk?
Erik: (Gülüyor) Eðer var idiyse, perdenin arkasýnda saklanýyordu, çünkü
ben hiç kimseyi görmedim!
Ben: Aman Tanrým, bu feci! Nasýl
oluyor da hiç kimse sana yardým etmiyor orada? Bu durum senin yardým talep etmemenden kaynaklanmýþ olabilir
mi?
Erik: Yardým istemedim ben. (Adres
soramayan tipik adamlardan biri iþte!)
Sanýrým sadece yalnýz olmak istedim.
Ben: Peki eðer yardým talep etseydin,
birisi yanýna gelir miydi?
Erik: Evet zillerini çala çala gelirdi
Ben: Neden yalnýz olmak istedin?
Erik: Çünkü dinlenmek istiyordum
Ben: Bunun bir bölümü, suçluluk
duygusu ile alakalý olabilir mi? Yaptýðýn þeyin seni orada sýkýntýya sokabileceðine dair bir suçluluk duygusu gibi?
Erik: Bu ilginç.. Hayýr hiç böyle hissetmedim.
Ben: Peki þimdi hareket etmeyi nasýl
öðrendiðini anlatabilir misin?
Erik: Bilinçli olarak kendimi bir yerden diðerine götüremedim ama bir yere
gitme düþüncesini zihnimde canlandýrdýðýmda, kendimi orada buluyor-
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dum. Ama bunun da nasýl olduðunu
tam olarak açýklayamýyorum.
Ben: Bacaklarýný ve kollarýný görebiliyor muydun peki? Ya da ruhsal
bedenini?
Erik: Dünyadaki gibi bir insan
bedenine deðil ama þekilsel olarak
ayný formdaki ýþýktan bir enerji bedenine sahip olduðumu hissediyordum.
Baþýma ne geldiðini bilmekle birlikte,
kendimi, önceden tanýmadýðým garip
bir yerin ortasýna, elimde bir harita
olmaksýzýn atýlmýþ gibi de hissetmi
yordum. Tam tersine sahiplenildiðimi,
korunduðumu ve güven içinde olduðumu hissediyordum. Hiç korkmadým.
Ben: Hareket edebiliyor muydun?
Yani ellerine bakýp, onlarý yumruk
haline getirebiliyor ve bacaklarýný
hareket ettirebiliyor muydun? Ya da
buna benzer þeyler?
Erik: A evet!
Ben: Böylece bu daha çok bir yerden
diðerine hareket etmek gibi bir þeydi,
öyle deðil mi?
Erik: Evet
Ben: Böylece sen diðer yeri
düþündüðünde kendini orada buluyordun.
Erik: Evet
Ben: Öte tarafa geçtiðinde yaptýðýn
baþka hangi ayarlamalar vardý?
(Gelecek Ay: Konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz)
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Tanrý’yý Dýþarýya Yansýtma - 1
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
13 Aðustos 2016 Fairfield, Iowa
Ses Kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. Þu
anda duyduðunuz ses gerçekten
de Yaratýcý Kaynaðýn enerjisini
temsil etmektedir. Yaratýcý Kaynak için
bazýlarý "Tanrý" da demektedir ama
herkes istediði ismi vermekte serbesttir.
Daha önce Yaratýcý Kaynak hakkýnda
konuþmuþ ve sizi tanýyan hayýrsever bir
kaynak olarak nitelendirmiþtik.
Birçoklarý insanlarýn bireysel olarak bir
veya çorba veya evrenin devreye
sokulmasýndan sorumlu olan Yaratýcý
tarafýndan biliniyor olmasýný, inanýlmasý çok güç bir algý olarak kabul
etmektedir. Bu çok kiþisel dokunuþun
nedeni insanlarýn Yaratýcý'nýn bir
parçasý olmasýdýr. Daha önce de

S

söylediðimiz gibi, sizler Tanrý'nýn
parçasý olduðunuz için sistem tam ve
tamamdýr. Özellikle bu yeni enerjide
sizlerin bunu hissetmeniz ve idrak
etmeniz büyük önem taþýmaktadýr.
Þimdi isterseniz yine kadim insanlara
dönüp onlarýn bu konuda neler
söylediklerine bakalým. Örneðin,
Dünya üzerindeki ilk örgütlü ruhsal
sistem hangisidir? Binlerce yýl önce
Dünyada insanýn ne olduðuyla ilgili
ilk sezgi neydi? Bunun cevabý içerideki
Tanrý'dýr. Gezegende hâlâ sokakta birbirlerini "namaste" (içimdeki Tanrý
senin içindeki Tanrý'yý selâmlýyor
anlamýnda) kelimesini kullanarak
selâmlayan birçok kültür ve bu kültür-
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lere mensup olan milyonlarca insan
var. Dolayýsýyla, içerideki Tanrý hiç de
öyle yabancý bir kavram deðildir.
Burada mümkün olan baðlantýyý
anlayabiliyor musunuz? Sevgili varlýklar, DNA'nýn þu andaki çalýþma randýmaný, her yerde apaçýk belli olan sýðlýk
gözardý edilmeden ve mevcut olan ilâhi
geliþmenin zarafeti temeline dayalý
olarak, yapýlmakta olan ilerleme
dikkate alýndýðýnda, gerçekleþecek ilk
þeyin baðlantýnýn daha iyi hale gelmesi
olacaðýný söylemek olacaktýr. Bir süre
sonra içerideki Tanrý hem içerideki,
hem de dýþarýdaki Tanrý haline gelecektir. Þimdilik hepinizin bu gezegene
içinizdeki Tanrý ile birlikte gelmiþ
olduðunuzu tam anlamýyla idrak
etmenizi istiyorum. Böyle bir sonuca
ulaþýlmasý gezegenin sýnavý baðlamýnda
ve buraya gelip de bu meseleler ve
konular üzerinde çalýþmak durumunda
olan tüm ruhlar açýsýndan makul ve
mantýklý olacaktýr.
Her birinizin içinde mutlaka yaratýlýþ
olmasý gereklidir. Bunun bir vakýa
olduðunun kabulü halinde, sýra benim
akþamýn önemli sorusunu yöneltmeme
gelmiþ demektir.
Meditasyon yapmaya, dua etmeye
veya ibadet etmeye baþladýðýnýzda
neden ellerinizi kaldýrýp içinizdeki
Tanrý'nýn dýþýnda bir Tanrý'yý muhatap
alýyorsunuz? Ýnsanlýk bu yeni enerjide
geleceðe giden yolun artýk "dýþarýnýn"
deðil, "içerisinin" temel alýnarak inþa
edileceðini anlamak zorundadýr.
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Olup bitenlere iyice bakmanýzý istiyorum. Kadim insanlarýn dönemlerinde
geçerli olan içerideki Tanrý zaman
içinde neredeyse tümüyle deðiþerek
dýþarýdaki Tanrý haline gelmiþtir. Sizler
sadece Tanrý'yý bedenlerinizden çýkarýp
atmakla kalmadýnýz, bunun ardýndan
insan için doðuþtan kirli dediniz ve onu
yararsýzlýða mahkûm ettiniz. Bu aslýnda
tüm bedeni iþlevsiz hale getirmek
demektir. Tanrý'nýn içeride olduðu
yeniden kabul edilince, insan ruhunun
geliþimi için bir katalizör ortaya çýkmýþ
olacaktýr. Ve bu katalizör de içerideki
pusulanýn devreye sokulmasýnýn
gerekliliðine olan inanç olacaktýr.
Bilincinizdeki en büyük eksiklik her
zaman kendi deðerini bilememe olmuþtur. Bu baðlamda "içerideki Tanrý" harika bir kavramdýr. Ama çok uzun süreden beri yerini kaybetmiþti. Þimdi
sizlerden, anlamakla birlikte uygulamaya sokmakta çok zorlandýðýnýz bir
þeyi yaratmanýzý istiyoruz. Bu da insanlarýn muhteþem olarak doðmalarý
nedeniyle ilâhi yaþama sahip olduklarý
anlayýþýdýr. Aldýðýnýz ilk nefes,
ruhunuz, enerji bedeniniz ve buraya
gelmenize sebep olan tüm o planlamalar hep birlikte Tanrý tarafýndan
yüceltilen bir görkem olarak kabul
edilmektedir. Ama siz bunu bir türlü
içinize sindiremiyorsunuz. Þimdi artýk
var olanýn yeniden deðerlendirmeye
tabi tutulmasýnýn zamaný gelmiþtir.
Ýçerideki pusula sadece sezgiden
fazlasýdýr. Her bir insanýn içinde
bulunan Tanrý artýk aktive edilmeyi ve
devreye sokulmayý talep etmektedir.
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Sizler ise meditasyon yaparken bile
dýþarýdaki bir kaynaða yöneliyorsunuz.
Neden onu içselleþtirip gerçek adýyla
anmýyorsunuz?
Eski enerjide size Tanrý'ya yapabileceðiniz en iyi talebin "Bana bilmeye
ihtiyacým olan þeyleri söyle" olduðunu
söylemiþtik. Þimdi bu talebin hâlâ
deðerini ve yerini koruduðunu ama
baþvuru makamýnýn içerideki Tanrý
olduðunu söylüyoruz. Bu hususun
içselleþtirilmesi durumunda, oturup
meditasyon yaptýðýnýzda, Tanrý'nýn
bedeninizde bulunan her bir DNA
parçasýnýn içinde yer almasý nedeniyle,
ilk baþta bedeninizin onurlandýrýlmasý
söz konusu olacaktýr.
Bedeninizde yüzlerce trilyon parça
vardýr ve Tanrý onlarýn her birinin
içindedir. Sizin bir parçanýz kuantum
durumdadýr. DNA molekülünün çok
küçük bir parçasýnýn kuantum özelliði
olduðu ispat edilmiþtir. Ama bu bizim
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sözünü ettiðimizin ancak bir parçasýný
oluþturmaktadýr. Aslýnda orada sizin
düþündüðünüzden çok daha fazlasý
vardýr. Eðer Tanrý içinizdeyse, oturup
meditasyon yaptýðýnýzda içsel pusulanýz olarak ihtiyaç duyduðunuz þeyi,
dýþarý alabilecek durumda olabilmelisiniz. Çünkü bu durumda her
zaman orada olmuþ olan kaynaða
müracaat ediyor olursunuz. Burada söz
konusu olan göklerde deðil, içinizde
olan kaynaktýr.
Ýþleri kendi açýnýzdan biraz kolaylaþtýrmak için yüksek sesle veya içinizden konuþarak yaptýðýnýz taleplerin
sözel yapýsýný deðiþtirip "Ýçimdeki
sevgili Ruh, bana bilmem gerekenin ne
olduðunu söyle. Gideceðim yönü
hissedip belirleyebilmem ve endiþeden
kurtulmam için içsel pusulamý devreye
sokmamý saðla. Ýçimdeki sevgili Ruh,
korkuyorum. Ýçimde olduðunu bildiðim
o þeyi lütfen aktive et ki, bedenimdeki
her bir hücre benim orada olduðunu
bildiðim þeyi
hissedebilsin. Ben
ezeli ve ebediyim.
Benim huzur ve
sükûnet içinde
olmama yardýmcý
ol." haline sokabilirsiniz.
Bilincinizin,
bedeninizin içindeki Yaratýcý ile temas
kurup konuþabileceði hiç aklýnýza
gelmiþ miydi?
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Arayýþlarýnýzý baþka yerlerde
sürdürürken tümüyle ihmal ettiðiniz bu
yola gözatmakta yarar var. Daha önce
de söylemiþ olduðumuz gibi, bugün
geçerli olan senaryoya gelirken yolda
bir yerlerde Gaia'yý bir þekilde bertaraf
ettiniz ve Tanrý'yý da iþlevsiz hale getirdiniz. Þu anda tapýndýðýnýz Tanrý sizi o
kadar çok seviyor ki, eðer bir þeyleri
yanlýþ yapar veya yanlýþ þeyler söylerseniz sonradan cehennemde yanacaksýnýz. Sizler kendi çocuklarýnýza böyle
bir þeyi revâ görür müydünüz? Bu
Tanrý olamaz. Ýçinizde kocaman ve
çalýþmaya hazýr bir makine var. Artýk
onu çalýþtýrmanýn ve neler yapabileceðini görmenin zamaný geldi.
Bedeninizdeki her bir hücrenin benim
ne söylemek istediðimi anlýyor olmasý
mümkün müdür?
Daha önce "alan"dan söz etmiþtik.
Bundan önce iki önemli celsede alanýn
hayýrseverliði hakkýnda konuþtuk.
Bazýlarý bunu kendisiyle uyum içinde
olmak anlamýna gelen "entrainment"
olarak adlandýrýyor. Ahenk isteyen ve
her þeyi senkronize edilmiþ olarak
biraraya getiren bir fizik alaný var.
Bunu "tavýr gösteren fizik" olarak
niteledik, çünkü esasta bu hakkaniyete
uygun deðildir, nötr (yansýz) deðildir
ama hayýrseverdir. Bu yeni enerjide her
ne zaman bunu ondan talep ederseniz
bunun tezahür ettiðine þahit olacaksýnýz. Ýþte bu nihayet o beklenen, hep
talep etmiþ olduðunuz, arkadan esen,
destekleyen rüzgârdýr. Bu tam anlamýyla normal fiziktir, ölçülebilmektedir ve
göklerden filan da gelmemektedir.
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Ýçinizdeki pusulayý aktive etmek
isteyen o gerçeklik þimdi artýk sizin
sahanýzdadýr.
Sizler sabahýn köründe uyanýp ayaða
fýrlýyorsunuz. Ben kimlerin burada
olduðunu biliyorum. Bazýlarýnýz da
bundan böyle neler hakkýnda kaygý
duyacaklarýný merak ediyorlar, çünkü
örüntü böyledir. Yýllar ve yýllar boyunca korkularý ve kaygýlarý biriktirirsiniz,
temizlik yapýlacaklar listeleri yapar ve
bunlarý Tanrý'ya sunarsýnýz. Bunun ne
kadar doðrusal davranýþ olduðunun
farkýnda mýsýnýz? Ya sabahýn üçünde
uyandýðýnýzda "Beni uyandýrdýðýn için
sana teþekkür ediyorum sevgili Ruh.
Ýçimdeki sevgi Tanrý, neden
uyandýðýmý bana göster lütfen. Ah evet,
anlýyorum, benim elimi tutmak ve beni
sevdiðini söylemek için uyandýrdýn.
Böylece þimdi artýk uyumaya devam
edebilir ve hiçbir zaman olamadýðým
kadar huzurlu olabilirim. Teþekkür
ederim, içimdeki Tanrý" diyebilseniz ne
olur sizce?
Ýçinizdeki Tanrý'nýn yapamayacaðý
hiçbir þey yoktur. Neler hissettiðinizden, ne kadar endiþeli olduðunuzdan,
kalýcý olabileceðinden korktuðunuz
þeylerin ne olduðundan, nelerle
boðuþup baþ etmek zorunda kaldýðýnýzdan baðýmsýz olarak, içinizde tüm bunlarý silip atabilecek Tanrý'ya giden bir
köprü vardýr ve bu aþamadan sonra o
sevgi ýrmaðý, o zamana kadar hiç
olmadýðý þekilde içinizden akýp gidecektir. Ýnsanlar bunu içinizde göreceklerdir. Sizin daha önce deneyim-
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lediðiniz ve baþ etmekte ustalýk
kazandýðýnýz þeyleri deneyimlemekte
olan insanlar bunu göreceklerdir.
Siz bu meyanda Tanrý'nýn olduðu yeri
keþfettiniz. Ancak, iþin tuhaf tarafý þu
ki, bu keþif sýrasýnda geçmiþe dönmüþ
oldunuz zira kadim insanlar tüm bunlarý zaten biliyorlardý ve sizler þimdi
yeniden uyanma aþamasýndasýnýz. Bu
insanlýk açýsýndan en önemli bilgilerden birisidir ve üstelik de hiç de gizlenen bilgi deðildir. Ama yine de insanlar
nereye yerleþtirdiklerini unutmuþlardý.
Sizler bu bilgilere uyanmak için bu bilgileri görmek istediðiniz yere ulaþmak
zorundaydýnýz. Bu yeni enerjide ruhsal
uyanýþýn bir parçasýný daha önce
görmediðiniz yerlerde olan þeyler, daha
önce kabul etmeyi aklýnýza bile
getirmediðiniz kavramlar, onlarýn herhangi bir mürþide, medyuma veya
guruya deðil sizlere ait olduðu, sözünü
etmekte olduðumuz tüm donaným ve
âletlerin aslýnda oldum olasý yerinde
olmakla birlikte uzun zamandan beri
uyumakta olduðuyla ilgili farkýndalýk
oluþturmaktadýr.
Uyumakta olan bir þeye uyanma
fikrinin ifadesi, artýk bundan böyle
sadece bir mecaz olmaktan çýkmýþtýr ve
bu aþamadan sonra gerçekliktir ama
önemli olan bunun nasýl bir his
uyandýrdýðýdýr. Bu odadan yeni bir
farkýndalýkla ama belki de ayný zamanda yeni bir paradigmayla çýkacaksýnýz.
Cevaplarý dýþarýda aramaktan vazgeçin
çünkü onlar her zaman sizin içinizdeydi. Meditasyonlarýnýzý eskiden olduðu
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gibi yapmaya devam edin ama bundan
böyle yapacaðýnýz þey eylemleriniz,
bilinciniz, baþkalarýna olan muameleniz
ve yolunuzun üstüne çýkan herkesin
içindeki Tanrý'yý selâmlama þekli
aracýlýðýyla dýþarýda tezahür edecek
olanlarý içsel olarak dengelemektir.
Daha önce pek çok kez þefkatli
eylemden ve eylemlerinizin farklý
olmasýna yol açan bilinç deðiþiminden
söz etmiþtik. Bunun daha iyi saðlýða,
daha uzun yaþama yol açtýðýný ve yeni
insanýn geliþiminin göstergesi olduðunu
söylemiþtik. Bununla birlikte, yolun
üstünde önemli bir engel vardýr. Dua
ederken ve meditasyon yaparken Ruh
ile, Tanrý ile ilgili olarak kullandýðýnýz
kelimelere dikkat edin ve hep "Ýçimdeki sevgili Tanrý, içimdeki sevgili Ruh"
demeye özen gösterin. Zamanla
bedeniniz buna alýþacak, sahiplenecek
ve içinizdeki ilâhi yaratýcýyý idrak
ettiðinizi anlayacaktýr.
Yapamayacaðýnýzý düþündüðünüz
birçok þeye ulaþmak için bu birinci
adýmdýr.
Ben odada kimlerin olduðunu da,
kimlerin dinlediðini de biliyorum.
Böylesine üzüntüye yol açan veya bu
kadar korku ve endiþe yaratan ne olabilir? En kötüyü, kötüye yansýtmanýza
neden olan insanlýðýn hangi halidir?
Sizi korkutan her ne ise, bu þekilde onu
tam bir canavar haline dönüþtürmüþ
oluyorsunuz. Ýþte bu içerideki Tanrý
vasýtasýyla tümüyle silinip gidecek olan
eski enerji paradigmasýdýr. Sevgi
dizginleri ele aldýðýnda, nefret varlýðýný
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sürdüremez. Sevinç hüküm sürdüðünde
nefret kaçacak yer arar. Gülmenin ve
kahkahanýn kral olduðu yerde elem ve
keder var olamaz. Bu günün de, yýlýn
da, yüzyýlýn da öðretisidir. Köþeyi
döner dönmez sezgisel olduðu için
bütün bunlarý baþtan itibaren bilen
kadim insanlara katýlýrsýnýz.
Bundan sonra zamanýnýz olduðunda
ve bunu arzu ettiðinizde, dýþarý çýkýp,
betonun, asfaltýn ve yapýlarýn deðil,
aðaçlarýn ve topraðýn olduðu yere gitmenizi ve Gaia'nýn asýrlardan beri duymak istediði þeyleri söylemenizi istiyorum. "Ýçimdeki Tanrý yuvaya hoþ
geldin diyor" demenizi istiyorum. Bu
durumda Gaia'nýn kaynaðýndan enerji
toplamaya baþlayacaksýnýz çünkü sizin
buradaki ortaðýnýz odur. O olmadan
yaþamýnýzý sürdüremezsiniz. Þu anda
bulunduðumuz bölge çiftçilerin aðýrlýkta olduðu bir bölgedir. Onlar bu iþleri
iyi bilirler ve isterseniz onlara sorabilirsiniz. Herkes bundan kaçýnýrken
çiftçiler çýplak ayakla dolaþmayý tercih
ederler. Onlara bunu neden yaptýklarýný
sorarsanýz, ayak parmaklarý arasýnda
toprak hissetmek istediklerini çünkü
böylece topraðýn tanrýsallýðýnýn enerjisini hissetmenin ruhlarýna iyi geldiðini söyleyeceklerdir.
Ýçerideki Tanrý'dan sonra gelen adým
budur ve nerede yaþarsanýz yaþayýn
bunu yapabilirsiniz. Gaia'yý yeniden
iþin içine katmaya baþladýðýnýzda enerji
ilhamlarý geleceðini size söyleyebilirim. Ama ilk adým içerideki Tanrý'nýn

kabulüdür. Tanrý'nýn nerede ve nasýl
çalýþtýðý baðlamýnda Tanrý gerçekliðinin
içselleþtirilmesi anahtar unsurdur. Buna
baþladýktan sonra biyolojinizin deðiþmeye baþlayacaðýný biliyor muydunuz?
O zaman kimyanýzda deðiþiklikler olacaðýný biliyor muydunuz? Daha önce
hiç olmadýðý þekilde birçok þey ile
uyum içine gireceðiniz için alanýn
hayýrseverliðinin saðlýðýnýz üzerinde
müspet yönde çok daha büyük etkisi
olacaðýný biliyor muydunuz? Eðer
Tanrý dýþarýda ise, nasýl olur da saðlýk
meselelerini içeriden çözüme kavuþturabilirsiniz? Eðer Tanrý dýþarýdaysa,
içeride huzuru nasýl bulabilirsiniz?
Hattâ eðer Tanrý dýþarýdaysa, siz neden
varsýnýz? Buradaki mantýðý takip ederseniz, sonuç apaçýk olarak Tanrý'nýn
dýþarýda olamayacaðý þeklinde tecelli
edecektir. Aslýnda siz Tanrý'sýnýz ve bu
yüzden toplu olarak bilinciniz gezegeni
deðiþtirecektir.
Söylenecek daha çok þey var ama
baþka zaman devam edeceðiz.
Yaratýcý'yý idrak ettiðinizde,
anladýðýnýzda ve içselleþtirdiðinizde
perdenin diðer tarafýndan sevgi akýmý
olur. Biz dýþarýda olduðumuz müddetçe
bu akým öylece bekler. Bunu içeri
getirebildiðinizde, olay tamamlanýr ve
daha uzun yaþamaya baþlarsýnýz. Ben
Kryon'um ve eðer söylediklerim
doðruyu yansýtmýyor olsaydý, bunlarý
asla söylemezdim. Ýnsan artýk menzile
ulaþmaya baþlamýþtýr.
Ve öyledir.
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