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Sevgili Dostlar
Neredeyse her iki üç senede bir sandýk baþýna giden bir ülkenin
vatandaþlarý olarak yine bir oylama yapacaðýz: Evet ya da Hayýr
diyeceðiz. Bu iþe önem veren, kendi istediði ve iþin doðrusu olarak
gördüðü sonucun çýkmasýný samimiyetle dileyen, ülkesinin geleceði
için endiþelenen temiz gönüllü insanlar gece gündüz duadalar.
Yaradanýmýz’ýn hayra olan tüm dilekleri kabul ettiðini biliriz.
Ayrýca eðer kavgalarýmýzý kesebilmiþsek, eðer gönlümüzdeki kini
yenebilmiþsek, eðer yalandan ve yalancýlýktan geri dönebilmiþsek
sonuç ne olursa olsun hayrýmýza olacaðýný da biliriz. Çünkü Bizi
Sevgisinden Vareden’in bizler için varettiði, hazýrladýðý tüm nurlar
ve hayýrlar ancak yalansýz, kinsiz, kavgasýz insanlarýn arasýna inebilir,
onlarýn arasýnda filizlenebilir. Çünkü O’na gerçekten inananlar bilirler
ki, yalnýz O’nun dilediði olur; “kim neyi bilirse bilsin ve ne hazýrlamýþ
olursa olsun, yarýn olacaklarý yalnýz O bilir”; “O her yeri doldurur
mutlak ve O bizim bütün düþmanlarýmýzý bilir. Bize O’nun dostluðu
yeter” O iyi insanlara kendilerini bulmalarý, tamamlamalarý için
ayrýca yollar çizer, planlar, sürprizler devreye sokar. Ýyilerin çok
olduðu kavgasýz ülkeler için, eðer dilersek, neden yapmasýn? Kendi
çýkarlarý için yalana ve kötülüðe kolayca baþvuranlar tamamlanmak
þöyle dursun, bitkin, eksik ve hasta kalýrlar hep.
Hiç kimsenin ve hiçbir þeyin etkisinde, baskýsýnda kalmadan
kendi gönlümüz ve aklýmýzla baþ baþa ülkemize sahip çýkýp kararýmýzý
vermek, ardýndan sonucu sakinlik ve nezaketle karþýlamaktýr bize
düþen. Ýnsanlarý ayýrmak, sýnýflamak, bizim gibi düþünmeyen ve
yaþamayanlarý dýþlamak zaten kaçýnýlacak hususlar olmalýdýr.
Sevgimizin deðiþmeden, azalmadan sürüp gitmesi, hayrýn kesilmeden
gelmesi için o kadar önemlidir ki. Aklýmýzla gönlümüze, duygularýmýza
hükmedebilmeyi becermeliyiz. Eðer dünyada iyinin ve kötünün,
karanlýkla ýþýðýn savaþý iyice belirginleþmiþse, güç ve para bunun
sadece görünen küçük bir kýsmýysa, hangi tarafta olmalýyýz? Tüm
ayartýcýlýða, yalana, kandýrmacaya karþýn, her zaman için, her þey için,
ülkemiz ve insanýmýz için iyinin, sevginin, hayrýn ve doðrunun yanýnda.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Olgunlaþmak veya tekâmül
dediðimiz þey: "Etrafýmýzda
olan þeylerin sebeplerini
ve sebeple netice arasýndaki
baðlarý bilmemiz ve
davranýþlarýmýzý daha önceden,
ona göre düzenleyebilme
yeteneðine ulaþmamýzdadýr."
Bu yeteneðe ulaþan kiþi,
kendi nefsini ve kendi
menfaatlerini ilk plânda
düþünmemek gerektiðini de
öðrenmiþ olur. Kendimizle
beraber baþkalarýný düþünmeye
baþlamýþsak, tekâmül
merdiveninde oldukça
yükselmiþiz demektir.
Eðer baþkalarýný kendimizden
önce düþünmeye baþlamýþsak,
artýk insanüstü bir olgunluk
safhasýna adým atmýþýzdýr.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Çevremizdeki
Olaylar
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ir hastam þikâyet
ediyordu :
"Dertlerim bitmiyor. Hepsi üst üste
geliyor, bunaldým. Artýk
yaþamak istemiyorum.
Ömür boyu sýkýntý mý
çekeceðim ben?"
Gerçekten hasta olan
hanýmýn, önce çocuðu
uzun süre hastalýk çekmiþ,
onun sýkýntýsý bitmeden
kocasýnýn iþi bozulmuþ,
adam can sýkýntýsýyla evde
kavgalar çýkartmaya
baþlamýþ. Haliyle o da
kocasýna hücumlara
geçmiþ. Zamanla aradaki
anlaþmazlýk büyük kavgalar haline dönmüþ.
Ve adam eve gelmemeye,
dýþarýda da bir baþka
kadýnla iliþkiler kurmaya
baþlýmýþ. Kocasýnýn bu
iliþkisinden haberdar olan
kadýn, daha büyük sinir
buhranlarýna ve sýkýntýlara
uðruyor, aralarýndaki
kavga gittikçe büyüyor,
adam artýk dýþarýda yatmaya, eve hiç gelmemeye
baþlýyor. Eve geldiði bir
seferinde yüzüne kezzap
atmayý ve onu öldürmeyi
tasarlayacak kadar hýrsa
ve kötü düþüncelere
kapýlýyor. Tabiatýyla
hanýmýn sinirleri berbat
oluyor, zayýflýyor, her þeye
üzülüyor, her þeye aðlýyor,
yaþamaktan ümidini
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kesmiþ bir durumda bana
getirdiler.
Soðukkanlýlýkla incelendiði zaman, her iki
tarafýn bilgisizliklerinden
ileri gelen ters ve yanlýþ
tutumlarýnýn zincirleme
kötü ve sýkýntýlý olaylara
sebep olageldiði görülüyordu. Bir kötü olay, bir
baþka kötü tutumun sebebi
oluyor, üçüncü olay da bir
dördüncü kötü olaya
sebep teþkil ediyordu.
Ve öyle bir noktaya
gelmiþlerdi ki artýk korkulu düþünceler kötü
niyetler, arzular ve
bunalýmlar onlarý tam
mânâsýyla kuþatmýþtý.
Birbirini seven ve senelerce mutlu bir evlilik
hayatý yaþayan, çocuklarý
olan ve çocuklarýný birlikte büyüten bu ailenin
düþtüðü bu çýkmazýn
nedenleri kýsmen kendi
ellerinde idi, kýsmen de
deðildi. Hastamý önce
teskin eden, huzura kavuþturan telkin ve tesirlerle
rahatlatýp, uykularýný
düzeltmeye çalýþtým.
Bunda baþarýya ulaþtýktan
sonra yavas yavaþ kocasýna karþý beslediði kötü
düþüncelerin, kýrgýnlýðýn
ve nefretin aslýnda kendisine zararlý olduðunu
belirtmeye uðraþtým.

Kocasýna sevgiyle ve
sabýrla davranmasýnýn
kendi hayrýna olduðunu
gösterdim. Ve bu yöndeki
müspet davranýþlarý, sabýrlý, sevgi dolu hareketleri,
artýk süslenip kendisine
çekidüzen vermeye baþlamasý, kocasý üzerinde
olumlu tesirlerini göstermeye baþlamýþtý. Kocasý
ona "Sen çok iyisin. Ben
sana lâyýk deðilim"
demiþti bir seferinde.
Sabýr ve sevgi gösterme
tavsiyelerime ýsrarla uyan
haným, ayni zamanda
kocasýnýn iliþki kurduðu
kadýný da kötülemekten,
onun aleyhinde konuþmaktan vazgeçti. Böylece
iyiliðine gölge düþüren
konuþmalardan da kurtulmuþ oldu. Ve durum kýsa
zamanda iyiye yöneldi.
DÜNYADA
BULUNUÞUMUZUN
GAYESÝ
Biz dünyada tekâmül
etmek, olgunlaþmak, ruhî
bir yüksekliðe ulaþmak
için bulunmaktayýz.
Olgunlaþmak veya
tekâmül dediðimiz þey :
"Etrafýmýzda olan þeylerin sebeplerini ve sebeple
netice arasýndaki baðlarý
bilmemiz ve
davranýþlarýmýzý daha
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önceden, ona göre
düzenleyebilme
yeteneðine ulaþmamýzdadýr." Bu yeteneðe ulaþan
kiþi, kendi nefsini ve
kendi menfaatlerini ilk
plânda düþünmemek
gerektiðini de öðrenmiþ
olur. Kendimizle beraber
baþkalarýný düþünmeye
baþlamýþsak, tekâmül merdiveninde oldukça yükselmiþiz demektir. Eðer
baþkalarýný kendimizden
önce düþünmeye
baþlamýþsak, artýk
insanüstü bir olgunluk
safhasýna adým atmýþýzdýr.
Bu gayeye ulaþabilmek
için önce bilgimizi artýrmamýz icap ediyor.
Bilgimizi artýrmamýz ya
okumakla, ya bizden
öncekilerin hareketlerinden, davranýþlarýndan
örnek almakla, ya da
onlarýn nasihat ve
tavsiyelerini dinlemekle
olur. Fakat en büyük bilgi
alma yolumuz olaylar
içinde yoðrularak olacaktýr. Olaylarýn acý tatlý tesirleriyle bize kazandýrdýðý
tecrübeler ve o tecrübelerin getirdiði bilgiler,
doðrudan ruhumuza
iþleyen, ruhumuzca
benimsenen öz bilgiler
olur. Okuyan, kendinden
öndekilerin ve tecrübelilerin sözlerini
dinleyen, bunlar üzerinde

devamlý düþünen kiþi ise,
bu bilgileri acý tecrübeler
geçirmeden elde eder.
Yalnýz bunun için
okuduðu veya dinlediði
bilgilerin üzerinde mutlaka devamlý düþünmesi,
eski bilgileriyle onlarý
kýyaslamasý ve böylece
ruhuna benimsetmesi
icap eder.
GÖNLÜMÜZDEKÝ
SEVGÝ KAYNAÐI
Tekâmülümüzü hýzlandýran en önemli
davranýþlardan biri de
gönlümüzdeki sevgi kaynaðýný harekete geçirmektir. Gönlümüzdeki sevgi
kaynaðý açýldýkça ve
geliþtikçe bize her yönden
destek olan kudret ve
enerjileri kazandýrmaya
baþlar. O sevgi kaynaðý
öyle bir kaynaktýr ki, bir
yandan çevremizden bize
kuvvet ve yardýmlarýn
akmasýný saðlarken, bir
yandan da ilâhi kaynaktan
daha büyük kuvvet ve
yardýmlarýn gelmesini ve
bizi daha çok
güçlendirmesini saðlar.
Ýçimizdeki sevgi kaynaðý
aslýnda Yaradan'ýn içimize
koyduðu O'ndan gelen bir
hediyedir. Sevgi kaynaðýný
geliþtirmek ve gönlümüzdeki sevgiyi artýrmak, gözümüzü çevremize

çevirmekle baþlar.
Çevremizde bulunan
insanlardaki, canlýlardaki,
tabiattaki güzellikleri ve
iyilikleri görmekle geliþir,
onlara yakýnlýk duymakla
kendini belli eder. Demek
ki çevremizdeki güzellikleri görmek ve onlarý
düþünmek, devamlý
düþünmekte ve hayranlýk
duymakta ýsrar etmek,
onlara olan sevgimizi
geliþtirir, büyütür. Ýnsanlardaki güzellik sadece
þekil güzelliði deðil, ayni
zamanda akýl ve ahlâk
güzelliðidir.
Bir þey öðrenmek herkesi, hattâ bir küçük çocuðu
bile mutlu eder.
Bilmemek, bilenlerin
önünde devamlý boynu
bükük durmak ise insaný
üzen en baþ sebeplerden
biridir. Nice babalar,
aðabeyler bilirim ki kendilerinin okuyamamýþ
olmalarý onlarý öylesine
yaralamýþ ve üzmüþtür ki,
çocuklarýnýn veya kardeþlerinin okuyabilmesi için
her fedakârlýðý ve sýkýntýyý
göze almýþlardýr.
Okumak, bilgili olmak;
her yönden tecrübe ve
görgülerini artýrarak
olgunlaþmak, insanýn en
büyük ve en gerçek mutluluðudur.
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Olgunlaþmamýzý kolaylaþtýran en kýsa yol, gönlümüzdeki sevgi kaynaðýný geliþtirmektir. O
sevgi kaynaðý, bizi varederken Yaradan'ýn içimize
koyduðu, O'na ait olan ve
O'ndan gelen bir nur
olduðu için insan kardeþlerinin içindeki nurlarla
tamamlanmak ve asýl kaynaðýna koþmak ister. Ýþte
bu sebepten insan kardeþini seven, çevresine karþý
iyilik eden, çevresinin
haklarýný koruyan gittikçe
parlar ve Yaradan'ýna yaklaþmýþ olur.
ZAMANIN ÖNEMÝ
Dünyada bize ayrýlan
bir zaman vardýr. Biz buna
"ömür" diyoruz. Dünyaya
geliþimiz, daha doðru
tabirle gönderiliþimiz ve
dünyadan gidiþimiz veya
geri çaðýrýlýþýmýz bizim
elimizde deðildir. Bizi
gönderen ve geri çaðýranlar bizim için "bir süre"
tayin etmiþlerdir. "Bu
þahýs dünyada þu kadar
süre kalacak, þu memleketin þu þehrinde ve
filanca ailede dünyaya
gelecek, þu þartlar içinde
yaþayacak, þu seviyeye
gelecek" demiþlerdir.
Onlar, çalýþtýðýmýz
takdirde bizim o seviyeye
gelebileceðimizi görmek-
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tedirler. Ama biz kukla
olmadýðýmýz, serbest bir
iradeye ve sorumluluklara
sahip olduðumuz için
dilersek çalýþýr, gayret
eder bize ayrýlan zaman
içinde onlarýn diledikleri
seviyeye gelebiliriz. Ama
dilersek pekâlâ tembellik
eder, yan gelip yatabiliriz.
Onlar dediðimiz Yüce
Ýdareci Varlýklar, bizim
koruyucularýmýz, bizi
uyarmak için kâh içimize
sýkýntý verirler, kâh
baþýmýza belâlarý getirirler.
Ama yine direnir, uyuþukluðumuzu üstümüzden
atmazsak o zaman bizi bu
hayatta, sýnýfta kalmýþ
kabul ederler. Bu çok
kötüdür. Çok acý, çok
sýkýntýlý, gözyaþlarý, ýstýrap
ve piþmanlýklarla dolu bir
neticedir.
Ýþte bu sebeple zamanýn
önemini iyice bilmek,
zamaný tam anlamýyla
deðerlendirebilmek icap
eder. Bilgisiz, avâre insanlarýn yaptýðý gibi zamaný
öldürmek için uðraþmamak gerekir. Zaman bize
lütfedilmiþ bir büyük
imkân, çok deðerli bir
olanaktýr. Ondan yeterince
faydalanmak için çevremize dikkatli, inceleyen
gözlerle bakmak, her
olayýn nedenlerini ve
sonuçlarýný karþýlaþtýrmak,

baþýmýza gelen her olayda
kendi eksikliklerimizi aramak þarttýr. Okuyan, düþünen, çalýþan ve seven bir
kimse, zamanýn hakkýný
vermiþ olur.
Baþta anlattýðým misalde
olduðu gibi hepimizin
hayatýnda çeþitli olaylar
olur. Eðer biz olaylarýn
nedenlerini araþtýrmaya
alýþmýþsak ve kendi
eksiklerimizi kendi
elimizle giderme yoluna
girmiþsek, kolaylýkla
doðru yolu bulabiliriz.
Yoksa baþýmýza gelen her
olayda çevremizde bir
suçlu ararýz, ona buna
kýzar dururuz. Çevremizde
bir suçlu bulamazsak,
Allah'ý suçlamaya, O'nun
bize zûlüm ettiðini iddia
etmeye kalkarýz. Halbuki
Yaradan sevendir,
baðýþlayandýr ve devamlý
verendir. O kimseye zûlmetmez.
Karþýmýza çýkan her
olayý, hattâ içimizdeki
her kötü eðilimi, bizim
bir eksiðimizin belirtisi
olarak görmeye alýþýrsak
kýsa zamanda kendi
kendimizin mimarý
olur, kendi elimizle
kendimizi yücelere
çýkartýr ve bize verilen
süreyi baþarýlý bir þekilde
kullanmýþ oluruz.
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 41

Ne Mutlu Merhametli Olanlara
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

144.000 GÖNÜL ERÝ
Hz. Ýsa, Daðdaki Vaaz'ýn beþinci
bildirisinde:
** Merhametli olanlara ne mutlu,
çünkü onlar merhamet göreceklerdir.
diyerek çok önemli bir evrensel yasayý
bizlere duyuruyordu. Rehber Varlýk
Kryon bu bildirinin yorumu üzerinde az
ama öz aynen þöyle söylemektedir:

"Bu merhametli olanlar iyi yürekli
olanlar ve bir baþkasýnýn duygularýný
anlayabilenlerdir. Ve onlar karmasýný
iptal etmiþ olan sizleri temsil ederler.
Çünkü bakýn iyi yürekli olanlar ve
baþkalarýnýn duygularýný anlayabilenler
eleþtirel bir ruha, ya da eleþtirel bir
yapýya sahip olamazlar. Çünkü bir
insandaki eleþtirel yapý, çözümlenmemiþ karma'nýn bir sergileniþidir. Ve
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çözümlenmemiþ karma öfke ve hiddet
yaratýr. Öfke ve hiddet taþýyan biri, merhametli bir kiþi olamaz. Ve böylece
Ruh, merhametli olanlarý ve dolayýsýyla
karmik derslerinden geçmiþ ve kiþisel
korku baloncuklarýný patlatmýþ olanlarý
onurlandýrýr. O baloncuklar önünüzde
meþum bir biçimde belirip sizi korkuturlar; ama onlar son derece kolay bir
biçimde patlar ve hýzla bir kenara atýlýrlar. Çünkü onlar gerçekten de hayaletlerdir! Onlar geçersiz kýlýndýklarýnda
merhametli kiþi ortaya çýkar... Ýçtenlikle
iyi ve anlayýþlý olan varlýk ortaya çýkar."
Görülüyor ki Kryon, merhamet
basamaðýna ulaþmýþ, o köþkü doldurmuþ Gönül Erleri, Iþýk Savaþçýlarý; yani
merhametli bir yaþam biçimi, bir huy
olarak benimsemiþ öncüler üzerinde
konuþmaktadýr sadece... Ýyi yürekli;
geçmiþ yaþamlarýnýn karmik yüklerinden kurtulmuþ; insanlara, olaylara
sürekli tenkitçi, kuþkucu yaklaþmayý
terketmiþ; öfkeden, hiddetten, korkudan
uzak kiþilerdir Kryon'un iþaret ettikleri.
"Kaç kiþi var böyle güzelliklerle
donanmýþ aramýzda acaba?!.." diye
kuþkuyla soruyoruz ister istemez. Hani
padiþahýn bir türlü evliliðe yanaþmayan
biricik oðluyla ilgili fýkra bile aklýmýza
gelmiyor deðil. Ýlerde tahtýnýn boþ kalacaðýndan korkan padiþah çaðýrýyor
oðlunu ve soruyor evlenmeme sebebini.
Ummadýðý, onu çok sevindiren bir
cevapla karþýlaþýyor: "Ýstediðim özellikte kýz bulursanýz hemen hazýrým evlenmeye" diyor oðlu ve baþlýyor saymaya:
"Güzel, akýllý, anlayýþlý, ince ruhlu, zorluklara dayanabilen, hoþgörülü, fedakâr,
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sabýrlý, merhametli, gýybet ve dedikodu
yapmayan, iyi, doðru, çalýþkan, bilgili
ve sevgi dolu..."
Oðlunun aðzýndan çýkan her sözcükte
tahtýnda biraz daha küçülen padiþah;
ümitsiz, kýsýk bir sesle:"Oðlum, bu özelliklere sahip bir kýz var mý diye tüm
ülkemin köþe bucak her tarafýný aratacaðým. Ve þayet bulursam, evet böyle
bir kýz bulursam ananý boþayýp, onu alacaðým?!.."
Ama rehber Varlýk Kryon, padiþah
gibi ümitsiz deðil. Baþka mesajlarýnda;
þu anda yeryüzünün dört köþesine
daðýlmýþ, özellikle Doðu bölgelerinde
daha fazla olmak üzere 144.000 gönülerinin yaþadýðýný ve göklerde olduðu
gibi, dünyada da Yaradan'ýn buyruklarýnýn geçerli kýlýnacaðý o güzel günlere
insanlýðý götürebilmek için eðitilmekte
olduklarýný sýk sýk müjdelemektedir.
Yine de ben, 144.000'nin dýþýnda
kalan milyarlarý; henüz merhamet
köþküne ulaþmamýþ, emeklemekte olan
insan kitlelerini düþünerek bu yazýmda,
merhamet konusunda gerçekten yaþanmýþ bireysel günlük olaylarý bir ibret
örneði olarak sunmayý daha yararlý
görüyorum.
BEDENÝNE YOÐUNLAÞAN
ÝNSAN
Ruh, akýl, beden üçlüsünden oluþan
insanoðlu, çaðýmýzda ilk ikisine aldýrýþ
etmeden, tüm dikkatini, ilgisini beden
üzerinde yoðunlaþtýrmýþtýr. Hanýmlarda,
hattâ þimdi erkeklerde bile, güzellik;
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deðer çizelgesinde en ön sýrayý aldýðýndan, hepimiz az veya çok bu genel
gidiþten etkilenip durmaktayýz. En yüksek fatura da burada sakatlara kesilmekte; toplumun merhamet dýþý davranýþlarý
en çok onlarý bunaltmaktadýr. Ama iyi,
merhametli ve öðüt vermesini bilen bir
eðitici olaya el koyunca, bu defa bunaltma yerine koruma ve yardýmseverlik
çabucak ön plana geçmektedir. Ýþte hiç
unutamadýðým böyle bir çocukluk anýmý
sizlerle tekrar paylaþýyorum.
GÖZÜ GÖRMEZ ÝBRAHÝM
"- Ýbrahim saða atla..."
"- Ýbrahim dikkat, þut çekiyorlar..."
"- Ýbrahim yat ayaklarýna..."
On bir ateþ kulübünün ilkokul çaðýndaki süper futbolcularýnýn sokak maçýndan yükseliyordu bu sesler.. Ama neden
hep kaleci Ýbrahim'e sesleniyordu
çocuklar? Ýbrahim'in gözlerine dikkatle
bakmadan verilemezdi bu sorunun cevabý. Çünkü Ýbrahim Kör'dü!..
Hâlbuki o küçüklüðünde iri siyah gözleriyle mahallemizin en güzel çocuðuydu. Ne yazýk ki menhus göz aðrýsý
azdýkça azmýþ iri siyah gözleri perdeleyivermiþti bir daha görmemecesine...
Artýk o, "Ýbrahim" deðil "Kör
Ýbrahim"di. Mahallede öyle çaðýrýyorduk kendisini, "Kör Ýbrahim" yukarý,
"Kör Ýbrahim" aþaðý...
Oyunlarýmýzda, gezilerimizde hep
kenarda kalýyordu zavallý. Bir körü kim
kendi takýmýna alýrdý?

SEVGÝ DÜNYASI

Yine ona böyle kör, kör diye
seslendiðimiz bir günde, insandan,
insan psikolojisinin derinliklerinden çok
iyi anlayan ve gerçek bir din âlimi olan
babam çekti Ýbrahim'den gayri bütün
çocuklarý bir kenara ve tatlý tatlý anlattý
bize, Ýbrahim'i korumamýzý, ona kör
demememizi!..
Ýyiye de, kötüye de alabildiðine açýk
çocuk kalplerimizde þimdi tatlý meltemler esiyordu. Neydi o iyilik yarýþý
Yarabbi?! Ýlk önce körü kaldýrmýþtýk
Ýbrahim'den. Kendi aramýzda diðer
Ýbrahim'lerden ayýrabilmek için "Gözü
görmez Ýbrahim" diyorduk sadece.
Artýk bütün oyunlarýmýzda Ýbrahim de
vardý. Futbol maçlarýmýzda rakip oyuncular zaman zaman kaleci Ýbrahim'in
kucaðýna niþanlýyorlardý topu; tutup da
sevinsin diye.
Ve Ýbrahim hiçbir komplekse kapýlmadan büyüdü aramýzda. Hepimizden
önce âþýk oldu. Aþkýna mukabele
gördüðü hissini vermek için neler yapýlmadý?.. Onun o günlerdeki giyim kuþam
düþkünlüðünü bir görseydiniz. Her yüz
metrede bir gýcýr gýcýr boyalý
ayakkabýlarýný, cebinde taþýdýðý kadife
parçasýyla parlatmasýna nasýl da
gülerdik... Ve karýsýyla, güzel çocuklarýyla mesut yaþadý "Gözü Görmez
Ýbrahim"
MERHAMETSÝZLÝK ÇAÐI
Hiçbir þey gökten zembille inmez.
Bugün merhametsizlik bataklarýnda
bunalan, bin bir eziyet çeken insan
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kardeþlerimize hayýrlý eller hizmet
götürmeden ne acýlar gider; ne de gözyaþlarý diner. Aslýnda bu görev birinci
sýrada dinlere düþer ama, yapýlýyor
diyebilir miyiz? Bunun net cevabýný
gerçek bir aydýn, gerçek bir Müslüman
olan Doç. Dr. Nurettin Topçu'nun konferansýnda almýþtým.
1968 yýlý Kasým Ayýnda Ýslâmi konularla uðraþan "Ýlim Yayma Derneði"nde
bir konferansta bulunmuþtum. Gerçek
bir Müslüman olduðunu duyduðum
Felsefe Doçenti Nurettin Topçu, "Ýslâm
Ahlâký" üzerinde konuþacaktý. Doðrusu,
çoðunluðunu Ýmam Hatip Okulu ve
Yüksek Ýslâm Enstitüsü öðrencilerinin
ve tek tük yaþlý hoca efendilerin teþkil
ettiði
bu
toplulukta
geçmiþin
övgüsünün ötesinde günümüz gerçeklerine deðinen fazla bir söz ummuyordum. "Siz aslansýnýz, siz fetih neslisiniz. O Allahsýz laðým farelerinin pis
leþlerini lâyýk olduklarý çukurlara
dolduracak, düþeyleri yatay yapacak,
Ýslâm'ýn ezici yumruðuyla kâfir bedenlerini gölgelerine iz düþürecek
sizlersiniz" diye diye çýkmaz bir kin
yoluna sokulmuþ; kuþkusuz aslýnda pek
çoðu tertemiz gönüllere sahip bu
gençliðe gerçek Ýslam, gerçek Allah
yolunu anlatacak birileri bulunmalýydý.
Yoktu iþte, ben öyle sanýyordum.
Nurettin Beyin kürsüye gelmesiyle
konuþmaya baþlamasý ayný anda oldu
sanki. Alkýþa izin vermemiþti.
Kendisini ilk defa görüyordum. Sýhhatli
bir yüz, geniþ bir alýn... Görünen sadece
buydu. Dinleyicilere bakmadan kýsýk
bir sesle süratle elindeki metni okuyor-
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du. Konferans tekniðine taban tabana
zýt bir tutum. Belliydi ki, çok sýkýlacaktým. Fakat o ne?.. Bu kýsýk ses, üstelik
böyle bir yerde neler söylüyordu:
"... Ýslâm ahlâkýnýn merhamet prensibi, Ýslâm dünyasýnda bugün bir ucube
gibidir. Yirminci asýr hayatýnýn bunca
sefaletleri karþýsýnda namazýný kýlýp,
hac vazifesini yapmakla Müslüman
olduklarýný vehmederek akýbetlerinin
selâmetine güvenenler, buz gibi duygusuz ve elemsiz yaþayabiliyorlar..."
Sýkýlmak ne kelime, pür dikkat
kesilmiþtim. Ertesi ay Hareket
Dergisinde yayýnlan sözlerini aynen
aktarýyorum:
"... Kuran'ý Kerim basýlýyor, din
adamlarý el uzatýyor; hac seferleri tertipleniyor, din adamlarý iþe sarýlýyor,
dini neþriyat adýyla kitapçýlýk ve gazetecilik bol para getiriyor, din adamlarý
davacý maskesiyle sahaya atýlýyorlar.
Bunlar hizmet ehli din adamý deðildir,
bunlar menfaatçi, bezirgân dünya muhterisleridir. Yüzlerindeki maskeye bakýp
da Müslüman sanmayýn onlarý. Bizzat
Ýslâm'ýn içinde ahlâk ayaklar altýna alýnmýþ, onun yerine otomatik bazý
hareketlerle sefil nefisler için cennet
yolu aranmaktadýr. Hattâ Ýslâm'ý yükselttiði, Ýslâm davasýný deðerlendirdiði
için, ahlâk düþmaný olanlarýn ruh
sefaletleri bile hoþ görülüyor.
Müslümanlarý övmesi ve yabancýlara
sövmesi yetiyor onlarýn. Hele parlak
kelimelerle yermesini biliyorlarsa!..
Zavallý kütle ve zavallý Müslüman
gençleri düþünmüyorlar ki, Ýslâm
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güneþinin doðduðu devirde hangi ahlâksýzýn eliyle bu din yükseltildi? Veya
Peygamber hangi ahlâksýzý övmüþtü.
Bu sual karþýsýnda tereddütsüz isyan
tabiidir. Ama Ýslâm cemaatinin bugün
beynini ve vicdanýný birlikte kaybetmiþ
olduðu da muhakkaktýr..."
Nurettin Bey, bu tarzda, gerçekleri
kimseden çekinmeden söyleye söyleye
sürdürdü konuþmasýný. Sözünü bitirince
süratle ayrýldý kürsüden. Alkýþlar yine
geç kalmýþtý...
Bu mertliðe, bu açýksözlülüðe hayran
olmuþtum. Sayýn Topçu, yýllarca
baþyazarlýðýný yaptýðý Hareket mecmuasýnda sözlerini iki cümlede
özetleyivermiþti:
"Ýslâm dünyasýnda ahlâk adýna sadece
cinsi hayata baðlý bir disiplinle, ahlâkýn
kelimelerini kullanan bir reklâmcýlýða
baþvurulmaktadýr. Ahlâki bir anlayýþ ve
ideal görülmüyor."
MERHAMET ÇEÞMESÝNDE
BÝR ÝÇÝM SU KALMAMIÞ
2006 yýlýnda Güzin Abla'ya gönderilen bir mektuptan kýsaltarak
aktarýyorum:
Yer Muhsin Ertuðrul Tiyatrosu. Bir
yavru kedi, tiyatro salonunun havalandýrma boþluðuna düþmüþ. Caný
yanmýþ, aç, sussuz. Deniyor ki bu
kedi 2 gündür ciyak ciyak baðýrýyor;
tiyatroda oyunlarýný sergileyen ekip
ise hiçbir þey yapmadan provalara
devam ediyor...

SEVGÝ DÜNYASI

Ve oyunun sahnelendiði gece...
Seyirciler oturmuþ, perde açýlmýþ. Yavru
kedi acý acý baðýrmasýný sürdürüyor.
Belki inanmayacaksýnýz ama oyuncular gayet rahat oynamaya, seyirciler de
izlemeye devam etmiþ. Anlamý "beni
kurtarýn" olan bu miyavlamayý duymazdan gelmiþler, rahatsýz bile olmamýþlar.
Seyircilerden Mihriban Haným, oyun
arasýnda yönetmen ile konuþmuþ. Bir
þey yapýlamayacaðýný, kedinin provalarda da miyavladýðýný, daha önce de ayný
yere sýkýþan bir kedinin öldüðünü,
oyunlarýný leþ kokusu içinde oynamak
zorunda kaldýklarýný söylemiþ. Vay adi
kedi!.. Hem günlerce baðýrýp kulaklarýnýza tecavüz etmiþ, hem de ölüp
ortalýðý kokutmuþ.
Mihriban Haným ve birkaç duyarlý
seyirci, itfaiyeyi aramýþ. Peki diðer
seyircilerin tepkisi ne olmuþ dersiniz?
Oyunun ikinci yarýsýný izlemeleri, bir
canlýnýn hayatýnýn kurtarýlmasý sebebiyle 20 dakika geciktiði için baðýrýp,
hakaretler yaðdýrmýþlar.

SEVGÝ DÜNYASI

Neyse ki bu kedicik þanslý çýktý.
Mihriban Haným'ýn gayretleriyle -tiyatro seyircisine göre ise gayretkeþliðiyleyavru kedi kurtarýlmakla kalmadý, kurtarýcýsýnýn ev kedisi oldu. Eðer o
olmasaydý yavrucak baðýra çaðýra ölüp
tiyatroyu kokutacak, oyuncularý ve
seyircileri rahatsýz edecekti.
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öylece kalakalmýþ. Kendi susuzluðunu
unutup hemen kuyuya koþan kadýn sevinçle görür ki su o kadar derinde deðil.
Üstünden baþýndan yýrttýðý kumaþ
parçalarýný bir çomaða sarýp kuyuya
sarkýtarak emdirdiði suyu, birkaç sefer
yapma pahasýna köpeðin aðýzýna sýkarak
onu ölmekten kurtarýr.

ÇÖL GÜNEÞÝ ALTINDA
Bunun tam tersi yüce bir merhamet
örneði 1400 yýl önce Peygamberin
çaðýnda yaþanmýþtý. Güvenilir 6 hadis
kitabýnda, bir fahiþe kadýnýn gerçekleþtirdiði gökleri titreten emsalsiz bir
merhamet olayý anlatýlýr:
Çöl güneþi altýnda yorgun argýn,
susamýþ ve acýkmýþ, güçlükle yol
almakta olan kadýncaðýz, uzaktan
gördüðü su kuyusuna doðru büyük sevinç ve heyecanla adýmlarýný sýklaþtýrýr.
Bu esnada kulaðýna çalýnan acý
solumalar ve hýrýltýlara dikkat kesilince,
bir de görür ki kuyuya epeyce uzak
yerde zavallý bir köpek, susuzluktan
ölümün eþiðinde boylu boyunca serilip

Güvenilir baþka kitaplarda gökler
âlemini derin duygularla titreten bu
muhteþem merhamet olayýnýn, anýnda
kadýnýn ismiyle Peygambere Cebrail
tarafýndan vahiyle bildirildiði anlatýlýr.
Yýllar sonra olayýn kahramaný olan ve
herkesçe hafifmeþrep tanýnan kadýnýn
ölüm haberini alan Peygamberin açýk
talimat vererek: "Onu bana býrakýn,
cenaze namazýný ben kýldýracaðým"
demesi, kadýnýn kimliðini bilenleri
þaþkýnlýða sürükler. Peygamber onlara
yalnýz kendisine söylenen o olayý bir bir
anlatarak þaþkýnlýklarýný giderir ve
sözünü þöyle tamamlar: "Yaptýðý bu
hayýr Allah katýnda öyle deðerli görüldü
ki, onun tüm günahlarýnýn baðýþlandýðý
bana vahiyle haber verildi."
Bu davranýþ ne kadar deðerli
görülmüþ ki, Bizim Celselerimiz'de
bizlere tekrar hatýrlatýldý:
** Bir zamanda hayrýn en büyüðünü hani kimsenin beðenmediði bir
garip kiþi, yalnýz bir parça bez ve bir
çomakla iþledi. Siz iþte onun kadar da
hayrý blemiyecek, iþte onun kadar da
doðruyu göremiyecek misiniz?
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ANNE EVLÂDINI
ATEÞE ATAR MI HÝÇ?!..
Kuran'da terbiyevî amaçla sýk sýk
tekrarlanan cehennem ateþi azabýnýn
yanýsýra; O'nun merhametinin sonsuzluðu ve baðýþlamasýnýn sýnýrsýzlýðý da
sürekli dile getirilir. En güvenilir hadis
kitaplarýndan Müslim'de Hz. Ömer'den
nakledilen þu hadis ne ibret verici ve
düþündürücü:
Hz. Muhammed'in huzuruna bir takým
savaþ esirleri getirilmiþti. Esirlerin
arasýnda, büyük üzüntü ve telâþla aramakta olduðu emzikli yavrusuna
kavuþan bir kadýncaðýzýn, çocuðuna
sýmsýký yapýþýp kalmasý, insanlara
savaþý, ganimeti unutturmuþ, derin bir
duygu ortamýna sürüklemiþti. Kadýn
yavrusuna hasretini giderir gidermez
anýnda vicdan planýndan, görev planýna
geçerek onu emzirmeye koyulmuþtu.
Bu büyük þefkat manzarasýný etrafýndakilerle birlikte seyretmekte olan
Peygamber dayanamayarak sordu:
"Þu kadýnýn kendi yavrusunu ateþe
atacaðýný düþünür müsünüz?!.." Cevap
verdiler: "Hayýr vallahi, atmak bir yana,
gücü yettiðince onun ateþten korunmasý
için elinden geleni yapar!.." Bunun üzerine Peygamber sözü Yüce Yaradan'ýn
sonsuz merhametine getirerek hiç unutmamamýz gereken þu gerçeði ortaya
döker: "Ýþte þüphesiz ki Yüce Allah kullarýna bu kadýnýn çocuðuna þefkatinden
daha merhametlidir!.."
Kuran'da Dehr suresinde yardým ve
merhameti öðütleyen âyetleri Behçet

SEVGÝ DÜNYASI

Kemal Çaðlar'ýn Kuran'ý Kerimden
Ýlhamlar kitabýndan aktarýyorum:
** Bunlar adaklarýný yerlerine
getirenler
Kendi kýsmetlerinden yoksullara
verenler.
Onlardan ne karþýlýk, ne de minnet
beklerler.
Hattâ ne de Tanrýdan ayrý rahmet
beklerler.
Güldükleri yerlerde inilti dinsin diye,
Ýçlerine Allah'ýn nimeti sinsin diye,
Allah böyle kulunu korumaz olur mu
hiç?
Ötede de var, ona asýl þevk,
asýl sevinç.
RAHMAN ve
RAHÝM OLAN ALLAH
Ýslâm'da merhametin önemini anlamak için bu çok anlamlý âyet ve hadisleri hatýrlatmaya hiç gerek duymadan
gün içinde defalarca tekrarladýðýmýz
besmelenin, "Bismillâhirrahmânirrahîm"in anlamý üzerinde biraz kafa yormamýz yeterli olacaktýr. Her iþe
baþlarken RAHMAN ve RAHÝM olan
Allah'ýn adýný anarak baþarý ve hayýr
duasý yapýyoruz. RAHMAN sözcüðü
yalnýzca, tek ve eþsiz olan, hepimizi
sevgisinden vareden Yüce Rabbimiz
için kullanýlan özel bir isimdir. Çünkü
yoktan varetmeyi; iyi, kötü, büyük,
küçük, canlý, cansýz bütün yarattýklarýný
sonsuz bir rahmet, þefkat, fedakârlýk ve
merhametle kuþatmayý; eþ sevgiyle
karþýlýk beklemeden sýnýrsýz vericiliði
ifade eden "Rahman" özelliðine; ancak
ve ancak baþlangýcý ve sonu olmayan,
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varedilmeden vareden, tüm âlemlerin
sahibi o Yüce Varlýk sahip olabilir. Ne
kadar geliþirse geliþsin hiçbir kul bu
sonsuz güce asla eriþemeyeceðinden,
Rahman adýyla anýlmaya hak kazanamaz. Benzer özellikleri, büyük rahmet,
þefkat ve merhameti; alabildiðine verici
olmayý dile getiren RAHÝM sözcüðü ile,
Yaradan'ýn, ön þartsýz tüm varlýklarý
kuþatan bir sýfatý deðil; ancak O'nun
deðiþmeyen ahlâk kurallarýna göre
yaþayan akýl sahibi kullarýna bir ödül ve
ihsaný vurgulanmaktadýr. Bir özel isim
deðil, bir sýfat olduðundan benzer özelliklere sahip kullar için de kullanýlabilir.
Nitekim yakýn geçmiþte Rahim Efendi,
Rahime Haným gibi isimlerle sýkça
karþýlaþtýðýmýz halde, Rahman adýný hiç
duymadýk. Yalnýzca Abdürrahman
(Rahman'ýn kulu) gibi isim tamlamalarýyla O'nun Rahman adýný yücelterek, kulluðumuzu hatýrda tutmaya
çalýþýyoruz.
O'nun Rahman ve Rahim sözcükleriyle dile getirilen sonsuz merhameti
sadece Varedicinin duygu planýnda
kalan bir acýma ve sevgisi asla deðildir.
Yani O evreni varetmiþ, sonra da bir
kenara çekilmiþ olmayýp, evrenleri
kaplayan, her an, her saniye iþlemekte
olan aktif bir icraatýn sahibidir. Rahman
ve Rahim kelimeleriyle O'nun korumasýnýn vericiliðinin ve varediciliðinin
sürekli gündemde olduðu sýnýrsýz ve
aktif sevgisini dillendirmekteyiz aslýnda. Türkçe'mizde öz olarak: "Koruyan,
Veren ve Varedeni Anarak Baþlarým"
denerek besmeledeki Yaradan'ýn bu
sýnýrsýz aktif sevgisi tam anlamýný bulmaktadýr.
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GÜNÜMÜZDE DÝNDARLAR
DAHA MI MERHAMETLÝ?!..
Merhametin bu denli övülüp
yüceltildiði Ýslâm Dini kültüründen
1000 yýldan beri beslenen, insanlýk
dostu Mevlânalar, Yunuslar yetiþtiren
Ülkemizde, tiyatro salonlarýný dolduran
büyük kalabalýklar acý çeken yavru
kediye nasýl bu kadar duyarsýz kalabiliyor? Dinsel öðretiden uzak
yetiþmelerinin ve dinin özündeki doðruluk, iyilik, çalýþma, bilgi ve sevgiyi
unutmuþ olmalarýnýn yanýsýra; atalarýmýzdan bizlere miras kalan acýma,
þefkat damarlarý da kurudu anlaþýlan.
Ýyi ama tam da eðitimleri bu konuda
olan ve dolayýsýyla dinsel öðretiden
uzak yetiþmeleri söz konusu bile
olmayan Ýmam Hatip'ten, Ýlâhiyat'tan
mezun din adamlarýmýz, hocalarýmýz,
ilâhiyat profesörlerimiz ve dindar kitle, besmelede sürekli yinelenen Yaradan'ýn sonsuz merhametine uygun
sözler ve davranýþlar mý sergiliyorlar
ülkemizde?!..
Bu yerden göðe haklý sorunun cevabýnda islâm âþýðý, felsefe doçenti
Nurettin Topçu (1909-1975) Ýslâm
ahlâkýnýn hürmet, merhamet, hizmetten
oluþan 3 temel direði olduðunu söyler.
Bunlardan merhamet prensibinin
günümüzde islâm dünyasýndaki ters
uygulamalarýndan o denli rahatsýz ki,
duygu ve düþüncelerini kahrolarak da
olsa ateþli ifadelerle yazýya dökmekten
kendini alamaz. Dilini biraz sadeleþtirerek Ýslâm ve Ýnsan Kitabýndan bazý
bölümleri aktarýyorum:
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"Türlü sefaletlerle, tutkularýn parça
parça böldüðü hasta bir vücudu andýran
Ýslâm dünyasý, en talihsiz devirlerinden
birini yaþýyor. Ve her islâm ülkesinde
ruhlar birbirinden ayrýlmýþ, birbirlerine
saldýrýyorlar. Bu halin sebebi islâmýn
temeli ve Kuran'ýn özü olan ahlâkýn
kaybedilmiþ
olmasýdýr.
Bugünkü
Müslümanlar, bir takým geleneksel
hareketleri dikkat ve titizlikle yapmaktan baþka endiþesi olmayan ilkçaðýn ve
ilkel devrin sihirbazlarýný andýrýyorlar.
Kuran mucizesi olan ilâhi ahlâk çoktan
gömülmüþtür." (Önsöz)
"Din adamlarý tarafýndan halka yayýnlanan ve din okullarýnda verilen din
kültürü, Ýslâm dünyasýnda asýrlarca
hâkim olan skolastiðin (sorgulamanýn
yasak olduðu düþünce tarzý) tekrar ele
alýnmasýndan baþka bir þey deðildir.
Üstelik zamanýmýzda ciddi ilim adamý
da bulunmadýðýndan Ýslâm'ýn uyanýþýný
bunlardan beklemek boþunadýr" (S:23)
"Kuran'ý anlamadan tekrarladýlar,
hattâ sattýlar. Lâkin onu yaþamadýlar
Ahlâki tecrübeyi nefsinde yapanlar
tasavvuf
insanlarýydý.
Tasavvuf,
Ýslâm'ýn ruhunu yaþattýðý halde, kuralcýlar onun sesini boðdu. Skolastik zulmünü yaptý Medrese Mevlâna'yý maðlup
etti." (S: 27)
"Dini hayat ikiyüzlülükle baðdaþmaz.
Din adamlýðý ise ahiret ticareti ve
bezigânlýðýn çok yükseklerinde. Bunlar
asla
birarada
olmayacak
yüce
görevlerdir. Ruhumuzu Allah'a götürecek içsel tecrübeye girip onda derin-
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leþmek suretiyle, düþünen insandan
ibaret gerçek varlýðýmýzýn sahibi Allah'ý
arayan ve bütün hayat amaçlarýný buna
baðlayan bir neslin Ýslâm dünyasýnda
seferber olmasý, yarýnýn insanlýðýný kurtaracak biricik ümittir. Bu neslin kutlu
müjdecileri
ise
Yunuslar
ve
Mevlânalardýr. (S: 44)
Ýslâm ahlâkýnýn merhamet prensibi
Ýslâm dünyasýnda bugün tanýnmayacak
bir ucûbe gibidir. Yüzyýlýmýzýn getirdiði
bunca sefaletler karþýsýnda namazýný
kýlýp, hac görevini yapmakla Müslüman
olduklarýný sanarak geleceklerinin parlaklýðýna güvenenler, taþ gibi duygusuz
ve tasasýz yaþayabiliyorlar." (S: 69)
SIRF ACIMA,
MERHAMET DEÐÝLDÝR
Sadece duygu planýnda kalan; acýma,
hayýflanma, "vah vah çok yazýk!.." iç
çekiþleriyle noktalanan; eyleme yönelik
bir adým bile atýlmayan durumlarla;
kendimizde ve çevremizde çok sýk
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karþýlaþmaktayýz. Toplumsal ve bireysel
sorunlarý, acýlarý, trajedileri hafifletmek
ve çözmek için; aklýmýzý, bilgimizi ve
tecrübelerimizi sonuna kadar kullanarak; planlý, programlý ve sürekli çaba,
gayret, alýn teri ve fedakârlýklar
sergilediðimiz zaman gerçek bir merhametten söz edebiliriz. Ve bizi en üst
basamaða, sevgi basamaðýna götüren
önemli bir basamaktýr. Böyle tanýmladýðýmýz merhamet eylemleri þu sözlerle de ortaya konur:
* Sevgiye giden yolun ilk adýmlarý
merhamet, tolerans ve saygýdýr mutlak.
Sizin için þart, bu adýmlarla baþlamak.
* Siz merhamet ve þefkat yumaklarý
oluþturacaksýnýz. Siz herkesi gönlünüze almak için herkesi baðýþlayacaksýnýz
* Siz birbirinize sevgi ve merhametle
destek olunuz.
Sevgi ve merhametin nasýl da et ve týrnak gibi ayrýlmaz bir ikili oluþturduðunu görüyoruz. Ýþ ve eylemle
sonuçlanmayan acýma duygularýný merhamet saymazken; parmaðýmýzý kýmýldatmadan sýrf gönülde kalan sevgi
duygularýna, nasýl "gerçek sevgi" diyebiliriz?!.. Aþaðýda ise özne: Sevgi;
Yüklem: "Yapýlan Ýþ" olan þu muhteþem
sevgi tanýmý; sahte sevgileri ayýrt edebilmemiz için ne kadar aydýnlatýcý:
“SEVGÝ; hiçbir þeyi ayýrt etmeksizin
sevenlerin; sabrederek sevmek; sevmek
için çalýþmak, çalýþtýkça sevmek; severken saygý duymak, saygý duyarak
sevmek için YAPTIKLARI ÝÞTÝR!..”
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DAVUT, GOLYAT'A KARÞI
Merhametin en büyüðü, her türlü zahmeti, tehlikeyi göze alýp zalim yönetimlerin zulmü altýnda inleyen topluluklarýn
imdadýna koþmaktýr. Son olarak 1950'lerin Amerikasýndan böyle bir örnek
kiþinin öyküsünü tekrar aktarýyorum:
1950'li yýllarýn baþlarýnda soðuk
savaþýn en alevli döneminde ABD'de
Senatör McCarthy hayali bir komünizm
paniði yaratarak; baþta yazarlar,
sanatkârlar, televizyoncular, sinema
artistleri olmak üzere; sorgulamalar,
tehditler, ekmeðiyle oynamalarla pek
çok kimsenin hayatýný söndürdü, intiharlara neden oldu. Korkudan herkesin
dut yemiþ bülbüle döndüðü, bir köþeye
sinip saklandýðý o zorlu yýllarda CBS
Televizyonunda haber programlarý
yapan Edward R. Murrow yapýlan
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zulüm ve haksýzlýklarýn acýsýný
yüreðinde duyuyordu. Çocukluðunda
annesinin her gece Kutsal Kitap'tan
okuduðu Hz. Ýsa'nýn söz ve
davranýþlarýnda "Protestan ahlâkýný" ve
"vicdan sahibi olmayý" gereðince öðrenmiþti. Vicdan, gözüpeklikle birleþmezse
bir iþe yarar mý? Murrow'da ikisi de
vardý. Bu nedenle Ýkinci Dünya Savaþý
yýllarýnda Londra, Nazi uçaklarý tarafýndan bombalanýrken, damlarýn üstünde
patlama uðultularýna karýþan tok sesiyle
CBS radyolarýndan savaþý naklen dinleyicilere aktarmýþ, demokrasi mücadelesinde onlarý göreve çaðýrmýþtý. Þimdi,
elindeki tek televizyon silahýyla; tüm
devlet gücünü eline geçirmiþ McCarthy
ejderhasýyla savaþmasýný kim ondan
isteyebilirdi ki?!.. Ne var ki Murrow,
sürüdeki koyunlardan biri deðildi. Tüm
hayati riskleri umursamadan CBS
Televizyonunda bir McCarthy programý
hazýrlamaya koyuldu. Gazetelerde programýn tanýtým ilanlarýný bile cebinden

“David ve Goliath” Erik Bragalyan
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ödedi. Yaptýðý açýþ konuþmasý "unutulamazlar" arasýnda yerini aldý:
"Korkularýmýz nedeniyle bir akýlsýzlýk
çaðýna sürüklenmeyeceðiz. Tarihimize
baktýðýmýzda korkak insanlar soyundan
gelmediðimizi görürüz. Atalarýmýz
konuþmaktan, yazmaktan, çok fazla
taraftarý olmayan haklý davalarý savunmaktan
korkmadýlar.
Senatör
McCarthy'nin yöntemlerine karþý çýkanlarýn sessiz kalacaðý gün deðil, bugün.
Atalarýmýzýn mirasýný ve tarihimizi reddedebiliriz ama bunun yaratacaðý
sorumluluktan kurtulamayýz..."
McCarthy, her zaman yaptýðý gibi onu
da, Komünistlikle suçlamaktan geri
kalmadý ama, program ancak bardaðý
taþýran son damla olmuþ; halk, Londra
bombardýmanlarýnýn bu cesur sesinin
yanýnda yer almýþtý. Nitekim kýsa bir
süre sonra Senato, McCarthy'yi kýnayarak o korkunç dönemi kapatmýþtý.
Kutsal Kitaplar
geçmiþ olaylarý
boþuna mý anýmsatýyor.
Ýsa'dan
1000 yýl önce
Yahudilerin baþýna
belâ olmuþ dev
gibi güçlü Golyat'ý, nasýl ki
Davut'un hedefini
bulan bir tek taþý
yere serip öldürmüþse, þimdi de
Murrow'un bir tek
taþý ejderhayý yok
etmeye yetip artmýþtý bile.
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Bilmediðini Bilmeyene “Pes”
Bilmediðini Bilene “Yes”

Sokrates
Güngör Özyiðit, Psikolog

Sorgulanmayan bir hayat
yaþanmaya deðmez.
Sokrates

Z

amanda yolculuk edip, M.Ö
300'lü yýllara, Atina'ya gitsek,
Sokrates'in evini bulup, kapýsýný çalsak… büyük olasýlýkla kapýyý
karýsý Ksanthippe açacak… sonra da
onu Agora denilen meydanda yalýnayak, insanlarla çene çalarken bulabileceðimizi söyleyerek, serzeniþte
bulunacaktýr.
Agora, söyleyecek, soracak, öðretecek ya da öðrenecek bir þeyi olan
insanlarýn toplandýðý yerdir. Sokrates'in
yaþamý genellikle burada geçer. O, her

çeþit insanýn bulunduðu kalabalýk meydanlarý görev alaný olarak seçmiþtir.
Delphi tapýnaðýndaki "Kendini Bil"
sözü onun yaþam kýlavuzu olmuþtur.
Sokrates'in her zaman diline doladýðý
bir söz de þudur: "Bildiðim bir þey
varsa; hiçbir þey bilmediðimdir." Buna
karþýlýk Delphi'deki kâhinin "Atina'daki
insanlarýn en bilgesi Sokrates'tir"
demesi, ona büyük bir sorumluluk yüklemiþtir. O, bu sözü þöyle yorumlar:
Ben de diðerleri gibi bir þey bilmiyorum. Ama insanlar bildiðini sanýyorlar.
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Beni bilge ve farklý kýlan bilmediðimi
bilmem olsa gerek.
O, kendilerine bilgiç diyen sofistlere
karþý, kendine "gerçeðin dostu" "gerçeksever" anlamýna gelen filozof demeyi yeðler. Onun bu hali, büyüdükçe
küçülmesi, insanlarý daha çok kendine
çeker. Zira küçük gönüller ancak
küçülmesini bilenlerden alabilirler.
Sokrat görünüþ olarak çirkindir. Yassý
alýnlý, basýk burunlu, koca kafalý, her
tarafý görebilen 'öküz bakýþlý' çýkýk gözleri vardýr. Güzelliðin þekilde deðil,
akýlda ve ahlâkta olduðunu göstermek
istercesine sanki öyle bir beden özel
olarak seçilmiþtir. Eskiler "Zarfa deðil,
mazrufa (içindekine) bak" derler. Sokrates'in beden zarfýnýn içinde 'parlak ve
saf bir güzellik' gizlidir. O, konuþmaya
baþladýðýnda insanlar büyülenmiþ gibi,
onun etrafýný sararlar. Ses tonu, duruþu
ve anlatýþý ile tam bir konuþma
ustasýdýr. Ýnsanlarla konuþmalarýnda
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onlarý istediði gibi yönlendirir ve yönetir. O, insanlarý düþünmeye dürtüklemesi, akýllarýný kullanmaya zorlamasý
ile, kendini insanlarýn baþýna tebelleþ
(musallat) olan bir at sineðine benzetir.
Sokrates, ebe olan annesinin
mesleðinden esinlenerek, insanlarýn
içlerindeki gerçeði doðurmalarýnda
onlara ebelik etmiþtir. Taþa þekil veren
babasýndan öðrendiði 'yontuculuk'
sanatýný ise, insan ruhlarýný erdeme
göre biçimlendirmede kullanmýþtýr.
DÝYALOG YÖNTEMÝ
Sokrates'e göre bilgilerimiz doðuþtandýr ve ruhlarýmýzda gömülü durmaktadýr. Bunu hiç geometri bilmeyen bir
köleye yönelttiði sorularla, ona bir
geometri problemini çözdürerek kanýtlar. Böylece þunu söylemek ister:
Öðretmen, öðrenciye yeni bir þey
öðretemez. Ancak onun ruhunda gizli
olarak bulunan düþünceleri, bilgileri
uyandýrýr, gün ýþýðýna çýkarýr. Bizim
temel bilgilerimiz, mantýðýn prensipleri
gibi aklýmýzda doðuþtan vardýr. Bunu
uygulamada göstermek için bir
karþýlýklý konuþma, baþka deyiþle diyalog yöntemi geliþtirir. Bu yönteme
"Diyalektik" denir. Buna, insan ruhunda saklý bulunan kavramlarý,
düþünceleri ortaya çýkarmak için ustaca
yürütülen bir "karþýlýklý konuþma"
sanatý diyebiliriz. Söz konusu yöntem
iki aþamada gerçekleþir: ÝRONÝ (Alaya
alma) ve MAÝOTÝKE (mayötikdoðurtma). Ýroni ile, karþýlýklý konuþtuðu ve bir þeyler bildiðini sanan,
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bilmediðini bilmeyen kiþiye, aslýnda bir
þey bilmediðini ona alaycý bir tavýrla
gösterir. Ve bilgiçlik maskesini düþürür.
Bu Sokrates'e çok düþman kazandýrmýþtýr. Sonra da maiotike, yani doðurtma yöntemi ile, yine ustaca, zekice
düzenlenmiþ sorularla onun ruhunda
saklý olan bilgileri ortaya çýkarýr.
Ýçindeki Tanrýsal sesin onu bu iþle
görevlendirdiðini bildirir: "Bana öyle
geliyor ki, Tanrý beni her yerde yanýnýzda oturup, hiç pes etmeden bütün
gün boyunca, her birinizi uyandýrabilecek, ikna edebilecek ve uyaracak
biri olarak adamýþ bu kente."
Gerçekten hayatý boyunca Atina'dan
hiç ayrýlmamýþ ve son nefesine kadar
onlara hizmeti zevk bilmiþtir. Onun
aradýðý gerçektir. Kendini bilmek,
yaþamýn ana esaslarýný bilmek ve
erdemli bir yaþayýþa ermektir. Bunu
insanlarla konuþarak, sorular sorarak,
diyaloða girerek, birlikte araþtýrma
yoluyla yapmaya çalýþýr. Tartýþmalarda
bazen itilip kakýlýr, horlanýp alaya alýnýr
ama hiç alýnmaz. Birinden tekme yiyip
buna katlanmasýna þaþanlara "Beni
tekmeleyen bir eþek olsa, ondan
davacý olur muydum?" diye sorar.
Onu ýsýran köpeði ýsýrmayacak kadar
aklý baþýnda ve mantýklý bir adamdýr.
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bir ata binene mi iyi binici denir?"
dedikten sonra eþinden þikâyeti olmadýðýný, yani iyi bir koca olduðunu söyler. Ve þöyle der: "Ben de Ksanthippe
sayesinde insanlarla daha iyi geçinmeyi öðrendim"
Yine bir gün Ksanthippe, öðrencilerinin yanýnda, Sokrates'e sövüp saydýktan sonra, üstüne bir kova su boþaltmasý üzerine, öðrencilerine dönüp gülerek "Ben size Ksanthippe gürledikten
sonra yaðar" dememiþ miydim? der.
"Evlenmeli mi? Evlenmemeli mi?"
sorusuna "Hangisini yaparsan yap,
piþman olacaksýn." Cevabýný verir. Bir
baþka sefer de: "Evlenin, eþiniz iyi
olursa mutlu, sorunlu olursa filozof
olursunuz" der.
Atinalýlarý düþündürmek ve düzeltmek görevini Tanrý'dan aldýðýný söyleyen Sokrates, ancak otuz yaþlarýnda bu
sitenin sokaklarýnda görünmeye ve
iþini yapmaya koyulur. Üstünde eski
püskü bir palto, yaz kýþ Atina sokaklarýnda yalýnayak dolaþan ve insanlarý
doðruya çekmeye çalýþan bu adam, kýrk
yýllýk hizmetinin karþýlýðý olarak
Tanrýlara saygýsýzlýk ve gençleri baþtan
çýkarmakla suçlanýr…
PEYGAMBER OLABÝLÝR MÝ?

"Falan senin hakkýnda kötü konuþuyor" diyen birine "Ýyi konuþmayý öðrenmemiþ demek" diye karþýlýk verir.
Karýsý Ksanthippe gibi huysuz biriyle
geçinmenin kolay olmadýðýný söyleyenlere "Uysal bir ata mý yoksa huysuz

Sokrates Yunan Tanrýlarýnýn deðil,
kendi 'Ýlâhýnýn' ve içindeki 'Tanrýsal
gücün' ilhamýna göre konuþur ve
davranýr. Onu Kur'an'ýn söz ettiði "Adý
ve hatýrasý anýlmayan peygamberler"
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den biri sayabiliriz miyiz? Kur'an bu
konuda þöyle der: "Resûller var, hayat
ve hatýralarýný daha önce sana anlattýk; resûller var hayat ve hatýrasýný
sana anlatmadýk." (Nisa 164).
Sokrates ünlü savunmasýnda þunlarý
dile getirir: "Ta baþlangýçtan, çocukluðumdan beri bana bir ses gelir. Bu
ses ne zaman gelse, niyetlendiðim bir
þeyi yapmaktan beni caydýrýr. Bana
karþý çýkmasý her bakýmdan güzel bir
þeymiþ meðer!"
Tanrýsal bir misyonla görevlendirildiðini bildirir: "Bana bu görev Tanrý
tarafýndan verildi; kehanetlerle,
düþlerle, Tanrýsal yazgýnýn bir insaný
görevlendireceði bütün yollarla…"
Savunmasýndaki þu sözler insanýn
içini acýtýr: "Þunun farkýna varmýþsýnýzdýr: Kendi sorunlarýmýn
tümünü ihmal etmem, hep sizin
sorunlarýnýzla ilgilenmem, her birinize
tek tek bir baba, bir aðabey gibi yaklaþmam ve bunca yýl evimi ihmal
ettiðim halde ayakta kalmam pek de
insana özgü deðil.
"Sözlerimden herhangi bir çýkar
saðlasam, bunlarý öðütlüyorum diye
para alsam, suçlamalarýnýzýn bir
anlamý olurdu belki.
"Bakýn þu suçlayýcýlarýma, beni her
konuda böyle utanmazca suçladýklarý
halde, benim ücret istediðime iliþkin
birisini tanýk tutma hayâsýzlýðýný
gösteremediler. Bense sanýyorum,

gayet yeterli bir sanýk getiriyorum
size: Yoksulluðumu!"
Hiçbir gülyüzlü (peygamber)
Tanrý'dan alarak halka aktardýðý bilgiler
için para almamýþ, ücret istememiþtir.
Sokrates de ayný yolun yolcusudur.
TANRI ÝNANCI
Sokrates, Yunan tanrýlarýna deðil,
içinde sesini duyduðu tek Tanrý'ya
inanýr. Heykelleri yapanlara ve onlara
tapanlara, tablolar yapan ressamlara,
tragedya yazarlarýna hayranlýk duyanlara sorar: "Sizce hangisi daha çok
hayranlýða deðer? Hareketsiz, cansýz
eserler yaratanlar mý? Yoksa anlamlý,
canlý, hareket eden varlýklarý yapan
mý? Ayrýca yarar amacý güdenlerin
zekâ eseri olmasý gerekmez mi?"
sorusunu sorduktan sonra þunlarý
söyler: "Sizce, baþlangýçta insanlarý
yaratan, onlara algýlamalarýný saðlayacak her þeyi, örneðin görülecek þeyleri görmek için gözleri, duyulacak
þeyleri duymak için kulaklarý, yarar
amacý güderek vermemiþ midir? Eðer
burnumuz olmasaydý, kokudan haberimiz olur muydu? Tatlý, tuzlu, ekþi,
acý, bütün damak zevklerinin algýlanmasý nasýl olurdu, eðer bunlarý ayýrt
edecek dil olmasaydý? Kulak bütün
sesleri alýr da dolmaz. Bütün canlýlarýn öndeki diþleri kesicidir, azý diþleri de önden geleni alýp çiðneyen türdendir. Canlýlarýn yemelerini saðlayan
aðýz, gözlerle burnun yakýnýna yerleþtirilmiþtir. Bu þekilde incelenince,
bunlar akýllý ve canlýlarý seven bir
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Yaratýcýnýn eserine benzemiyor mu?"
Ama o Yaratýcýyý görmüyoruz?" diyenlere de "Sen Yaratýcýyý görmediðin
gibi, seni yöneten ruhu da, seni eðiten
aklý da görmüyorsun" der ve devam
eder: "O Tanrý ki, canlýlar içinde ilk
olarak yalnýz insaný ayaða dikti; dik
duruþta önünü görebilmeyi, yükseðe
bakmayý saðlar ve zarar görmeyi
önler. Yine insanlara pek çok þeyi
beceren el vermiþtir ki, ayaða kalkan
insanýn elleri serbest kalýr." Aklýn
yetmediði yerde Tanrý'ya inanmaktan
baþka çare olmadýðýna inanan Sokrates,
insan ruhunun bu tümel ve Tanrýsal
ruhla özdeþliðini kabul ettikten sonra
ruhun ebedi olmasý sonucuna varýr.
Ona göre iyi insana, gerek hayatýnda
gerekse ölümünden sonra hiçbir
kötülük gelmez. Tanrý daima iyileri
korur. Sürekli ve genel bir deðiþim ve
geliþim vardýr ki, mutlak þekilde
yetkinliðe doðru gitmektedir. Ve bundan en çok yararlanan insandýr. Bu
Tanrýsal bir kayra ve lütuftur. Tanrý
herþeyi iyilik olsun diye yaratmýþtýr. O
evrendeki birliði saðlayan ve bütünlüðü
oluþturan bir güçtür. Ebedi ve sonsuz
olan bu Tanrý TEK'tir.
PARA YERÝNE DOSTLUK
Sokrates çok az parayla, olanla
yetinerek yaþar. Tüm zevklere karþý son
derece iradelidir. Hizmetlerine karþýlýk
ücret almamayý Tanrýsal bir görevin gereði ve kanýtý olarak görür. Para almamakla özgürlüðünü koruduðunu düþünür. Çevresindekilerden para alanlarý
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da, ücret aldýklarý kiþilerle konuþmak
zorunda olduklarýndan ötürü, kendi
kendilerinin kölesi olarak görür. Erdem
hocalýðý yapan birinin para almasýný
yadýrgar. En büyük ücretin 'Dost'
kazanmak olduðunu düþünür. Para
alanlar, ücretini aldýklarý þeyin bedelini
ödemek zorundadýrlar. Ama ben, ücret
almadýðýma göre, canýmýn istemediði
biriyle konuþmak zorunda deðilim.
Sokrates Antaphon'a þöyle der:
"Antaphon, sen mutluluðu lüks ve
pahalýlýkta olduðunu düþünen birine
benziyorsun. Oysa ben hiçbir þeye
gereksinme duymamayý Tanrý'nýn bir
özelliði sayýyorum. Olabildiðince az
þeye gereksinim duymak da Tanrý'ya
en yakýn durumda olmaktýr. Yine para
alarak ders veren sofistlerden biri olan
Antraphon'un "Sokrates, ben seni bilge
bulmuyorum. Bence bunu sen de biliyorsun, o yüzden öðrencilerinden para
almýyorsun" demesi üzerine þunu söyler: "Antraphon, biri güzelliðini isteyene para karþýlýðý satarsa, ona fahiþe
derler. Ama biri ahlâký güzel bir
hayranýyla dostluk kurarsa onu akýllý
biri sayarýz. Ayný þekilde bilgeliðini
isteyenlere para karþýlýðý satanlara da
fahiþe gibi "sofist bilgiç derler." O filozof olarak durumunu þöyle tanýmlar:
"Yetenekli birine iyi diye ne biliyorsa
öðretecek dostluk kuran kiþi, bize göre
erdemli yurttaþa yakýþaný yapýyordur."
GENÇLÝÐE ÝLGÝSÝ
Sokrates, gençliði toplumun geleceði
olarak görüp, onlara özel bir önem ve
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öncelik verir. Onlarý baþtan çýkarmak
þöyle dursun, gençlere tutkularýna tutsak olmamayý, ölçülü davranmayý ve
erdemli bir insan olmayý öðretir. Ona
göre erdem insanýn iyiliðine yönelik
bilgidir. Ve erdem öðretilebilir. Kötülük
bilgisizlikten kaynaklanýr. Kimse bilerek kötülük yapmaz. Ve insan ancak
bilgiyle mutluluða ve iyiye ulaþabilir.
Bilgeliði kýsacýk bir konuþmada bakýn
nasýl açýklar:
- Bilgelik için ne diyeceðiz? Söyle
bakalým, sence bilge kiþi bildiði konularda mý, bilmediði konularda mý
bilgedir?
- Besbelli ki bildiði konularda
Sokrates.
- Öyleyse bilgelik bilgide deðil mi?
- Bilgiden baþka neyle bilge olunur
ki?
- Öyleyse insan neyi biliyorsa, o
konuda bilgedir.
Gençleri nasýl eðittiðine bir örnek:
Annesine öfkelenip baðýran oðlu
Lomprokles'le þöyle bir konuþma geçer
aralarýnda:
- Bak yavrum, bazý insanlara
'nankör' dendiðini biliyor musun?
- Tabii baba..
- Acaba ne yapýyorlar da böyle
deniyor onlara?
- Bir iyilik gördüklerinde, minnet
borçlarýný ödeyebilecekken
ödeyemedikleri zaman 'nankör' diye
adlandýrýlýrlar…
- Öyleyse sence nankörler adaletsiz
insanlardan sayýlmýyor mu?
- Kuþkusuz öyle ve bence dost olsun
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düþman olsun birinden iyilik gören,
ona olan minnet borcunu ödemezse
adaletsizdir.
-Peki bu böyle olduðuna göre, nankörlük açýkça adaletsizlik deðil mi?
- Evet baba…
- O halde insan gördüðü iyilik
oranýnda adaletsiz olmaz mý?
- Kuþkusuz öyle…
- Peki, çocuklarýn ana-babalarýndan
gördüðü iyilikten daha büyük bir iyilik gören var mý?
- Yok elbette…
- Ya sen, annenin sana söylediklerini hiçbir kötülük düþünmeden, tersine
baþka herkesten çok senin iyiliðini
düþünerek söylediðini iyi bildiðin
halde, yine de ona kýzýyor musun?!
KARDEÞLÝK BAÐI
Kavgalý kardeþlerden biriyle,
karþýlýklý konuþur:
- Bak buraya Khairekrates,
kuþkusuz sen paraya kardeþten çok
deðer veren insanlardan deðilsin,
deðil mi?
- Evet Sokrates..
- Servet akýllý deðildir, senin
kardeþinse akýllý. Servetin korunmasý
gerekir; oysa senin kardeþin sana
yardým edebilecek güçte. Ayrýca servet
çok olabilir; ama senin tek kardeþin
var. Ayný ana babadan doðmuþ olmanýn, birlikte büyümüþ olmanýn sevgiye
büyük katkýsý vardýr. Bundan baþka,
insanlar kardeþi olanlara, olmayanlardan daha çok saygý duyarlar ve
onlara daha az saldýrýrlar…
- Anlýyorum ama, aramýzdaki anlaþmazlýk büyük Sokrates.
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- Kardeþin Khairephon sana olduðu
gibi, hiç kimseye yaranamýyor mu?
- Yok, sevenleri var. Zaten o yüzden
ona kýzýyorum ki…
- Nasýl ki at, tecrübesiz binici için
zararlýdýr, ayný þekilde kardeþin de
ona anlayýþlý davranmadýðýn için sana
zararlý olmasýn sakýn?
- Bilmem ki…
- Bak sevgili dostum, ilk söz ve
hareket büyükten gelir. Hiç çekinme
ve kardeþini yumuþaklýkla yatýþtýrmaya çalýþ. O da sana hemen karþýlýk
verecektir. Kötü insanlarý ancak bir
þey verirsen elde edebilirsin. Erdemli
insanlarý ise sevgiyle davranýrsan
kazanabilirsin.
Benim görüþüme göre Tanrý iki
kardeþi, iki el, iki ayak, iki göz gibi
birbirlerine yarar saðlasýnlar diye
yaratmýþtýr…
Sokrates'e göre insanlar ev, tarla, bir
sürü araç gereç ediniyorlar ve
ellerindekini özenle korumaya çalýþýyorlar. Oysa en büyük nimet olduðu
söylenen 'dost'a gelince çoðu kiþi ne
dost kazanmaya ne de olaný korumaya
çalýþýyor. Dost seçmede ne gibi kriterleri dikkate almamýz konusunda
Sokrates uyarýda bulunuyor:
DOSTLUK KRÝTERLERÝ
- Söyle bakalým Kritobulos, iyi bir
dosta gerek duysak, incelemeye nereden baþlardýk? Öncelikle yemeðe
içmeðe, aþka, uykuya ve gevþekliðe
karþý iradeli birini aramak gerekmez
miydi? Çünkü bu gibi zevklere yenilen
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biri ne kendisi ne de dostu için
gerekeni yapamaz…
- Kuþkusuz yapamaz…
- Öyleyse sence de böyle zevkleri
olan birini seçmemeli deðil mi?
- Elbette…
- Peki, müsrif olduðu için kendine
yetemeyen, durmadan yanýndakilere
ihtiyaç duyan, aldýðýný geri vermeyen,
alamayýnca vermeyenden nefret eden
biri de sence kötü bir dost deðil mi?
- Kesinlikle…
- Öyleyse bu adamdan da uzak durmalý deðil mi?
- Evet…
- Peki ya, iþ güçle uðraþýp çok para
kazanmak isteyen, bu nedenle de
geçimsiz, almaktan hoþlanan, ama
vermeye yanaþmayan biri…
- Bence bu, ötekinden daha kötü..
- Ya þu nasýl? Zengin olma
tutkusuyla para getirecek þeyden
baþkasýna zaman ayýrmayan?
- Onu da seçmemeli..
- Ya kavgacý ve dostlarýna bir sürü
düþman kazandýran biri?
- Ondan da sakýnmalý..
- Peki, böyle kusurlarý olmayan,
ama iyilik gördüðünde kabul eden,
karþýlýðýný vermeye gelince, bunu hiç
düþünmeyen biri?
- Bu da iþe yaramaz.. Peki ama
Sokrates, dost edineceðimiz kiþi nasýl
olmalý?
- Bedensel zevklere karþý iradeli,
geçimli, dürüst ve gördüðü iyiliklerin
altýnda kalmak istemeyen biri olmalý
ki karþýsýndakine bir yararý dokunsun.
Ýyi bir dost kazanmak için, önce
kendimiz iyi bir dost olmalýyýz.
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Erdemli olma konusunda Sokrates
þunu öðütler: "Eðer erdemli görünmek
istiyorsan Kritobulos, bunun en
kestirme, en saðlam ve en güzel yolu
gerçekten erdemli olmaya çalýþmaktýr.
Ýnsanlar arasýnda erdem olarak nitelenen ne varsa, bunlarý incelediðinde
hepsinin öðrenim ve alýþtýrma ile
geliþtiðini göreceksin. Ýþte ben bu
nedenle erdemle uðraþmamýz gerektiðini düþünüyorum…"

SEVGÝ DÜNYASI

Atinalýlar, size saygý ve sevgim vardýr.
Ancak ben size deðil, yalnýz göklere,
içimdeki tanrýsal sese boyun eðerim.
Ömrüm ve gücüm oldukça bilgeliði
aramaktan ya da sizi uyarmaktan,
yakaladýðým herkese her zaman sözlerimle gerçeði göstermekten asla
vazgeçmeyeceðim."

Sokrates, boþ zamaný kazançlarýn en
güzeli olarak yüceltir. Öðrenmenin yaþý
olmadýðýný göstererek ileri yaþta 'Lir'
çalmayý öðrenir. Dans eder ve bunu
beden saðlýðý için yararlý bulur.

Yine ona zamanýn geleneklerine göre,
kendine bir ceza biçmesi önerildiðinde
þöyle der: "Benim hak etmiþ olduðum
þeyi mi soruyorsunuz? Bu, bir ödülden baþka ne olabilir ki? Size iyilik
yapan, sizin mutluluðunuzu saðlamak
için, hiç karþýlýksýz çalýþan bu adamýn
hak ettiði sadece bir ödül olabilir."

Gençlere özgü erdemin ne olduðu
sorulduðunda "Aþýrý gitmemek" diye
yanýtlar. Ýnsanlarýn çoðunun yemek için
yaþadýklarýný, kendisinin ise yaþamak
için yediðini söyler.

Bu vakur duruþ karþýsýnda þaþýran ve
kýzan yargýçlar, onu ölümle, baldýran
zehiri içerek hayatýna son vermekle
cezalandýrdýlar. Sokrates savunmasýnda
þunlarý da söyler:

O sürekli bir mutluluðun erdemle
elde edilebileceðini ileri sürer. Ýnsanlara öncelikle erdem aþkýný aþýlamak
gerektiðini dile getirir. Onun kitabý ve
okulu yoktur. Yaþamý ve ölümüyle
somut bir örnek olarak kendi vardýr.

"Benim ne gibi bir ceza hak ettiðim
sorulabilir. Ben ömrüm boyunca dilimi tutmadým, insanlarýn çoðunun
deðer verdiði þeylere aldýrmadým.
Paraya, mala, askeri rütbelere, öne
çýkmýþ türlü mevkilere, entrikalara,
hatipliðe, partilere itibar etmedim. Bu
faaliyetler altýnda yaþamayý kendime
yakýþtýramadým; kendimi böyle bir
hayat yaþamayacak kadar þerefli saydým. Kendimi böyle þeylere verecek
olursam, kendime de, sizlere de bir
faydam olmaz diye, bunlarýn hepsinden uzak durdum. Faydalý bildiðim
þeyleri her vatandaþa öðretmeye
kendimi adadým.

SOKRATES SAVUNUYOR
Sokrates, Tanrý'lara saygýsýzlýk ve
gençlerin ahlâkýný bozmakla suçlandýðýnda, insanlarý sorgulamaktan
vazgeçtiði takdirde aklanabileceði
önerisine þu karþýlýðý verir:
"Kurtulmam için ileri sürülebilecek
böyle bir þarta karþý derim ki:
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"Atinalýlar! savunmamý sandýðýnýz
gibi kendi menfaatim için deðil,
ondan daha üstün tuttuðum sizin
menfaatiniz için yaptýðýmý anlýyor
musunuz?
"Ýmtihan edilmemiþ bir hayat, insan
için yaþanmaya deðer bir hayat olamaz. Ölümden kaçýp kurtulmak o
kadar da zor deðil, çok daha zor olan
kötülükten kaçýp kurtulmaktýr.
"Ýçimdeki ses, burada kalýp ölmemi
emrediyor. Bu nedenledir ki, benim
mahkûmiyetime karar verenlere hiç
kýzgýn deðilim.
"Yaptýðým iþlerle ölümü hiç umursamadýðýmý kanýtladým. Ölümden
korkmak, bir insanýn bilmediði þeyi
bildiðini sanmasýdýr ki, ahmaklýktan
baþka bir þey deðildir. Hiç kimse
ölümün insan için baþa gelebilecek en
iyi þey olup olmadýðýný bilemez; ama
en büyük fenalýkmýþ gibi ölümden
korkar. Cehaletin en çirkin þekli,
insanýn bilmediði bir þeyi bildiðini
sanmasý deðil midir? Öldükten sonra
ruhumuzun hayatý öteki âlemde

“Sokrates’in Ölümü” Jacques-Louis David (1787)
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devam edecekse -ki büyük olasýlýkla
öyle- haksýz hükümler yüzünden can
veren kahramanlarla buluþmak,
yazgýmýzý paylaþmak bizim için ne
yüce bir mutluluk! Üstelik orada, sormak, gerçeði aramak yüzünden ölüme
mahkûm edilme tehlikesi de yok.
"Ýftira ve hasetler yüzünden
mahkûm olmak, dünyada ne benimle
baþladý, ne de benimle bitecek! Hak ve
hakikati ölümlü hayat kaygýlarýnýn
üstünde tutanlarý daima benim akýbetim kovalayacaktýr.
"Ayrýlma saati geldi çattý. Ben
ölmeye gidiyorum, siz ise yaþamaya.
Ancak hangisinin daha iyi olacaðýný
Tanrý dýþýnda kimse bilemez."
Gerçek, zamanla birlikte akan ve
geliþen bir karaktere sahiptir. O nedenle her devir kendi Sokrates'lerini çýkarmak durumundadýr. Týpký Mevlâna'nýn
dediði gibi: "Gerçekler merdiven basamaklarý gibidirler; merdiven basamaklarý ise oturup kalkmak için deðil, basýp
daha yukarý çýkmak içindir."

SEVGÝ DÜNYASI
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Geçmiþin Taneleri
Seyhun Güleçyüz

ezmek, görmek tarihi tarihin,
içindeki insaný düþünmek hayata bakýþýmý çok etkiliyor.
Bunlarý sizlerle paylaþmak
istiyorum. Mesela, insanlar yýllarca iki
türlü gerçeklikten bahsetmiþlerdir. Bunlar
Nesnel ve Öznel gerçekliktir. Nesnel
gerçeklikte her þey inanç ve duygularýmýzdan baðýmsýz olarak var olur.
Örneðin yerçekimi Newton'dan çok
öncede vardý ve nesnel bir gerçekliktir.
Ona inanmayanlarý bile ayný þekilde
etkiler. Öznel gerçeklik ise kiþisel inanç
ve duygularýmýzla vardýr ve derinleþir.

G

Mesela baþ aðrýmýz vardýr. Doktor, her
türlü tahlil neticesinde bize "Hiçbir þeyiniz yok" dese de aðrý devam edebilir. Bu
öznel bir durumdur. Ne var ki bir de
üçüncü bir gerçeklik var. Özneler arasý
düzeyde olan gerçekliktir. Ýnsanlar arasýndaki iletiþime dayanýr. Kâðýt para yenmez içilmez ama insanlar arasýnda deðerine inanýlýr. Ancak hiç kimse bu kâðýt
parçasýný kabul etmiyorsa o zaman deðerini yitirecektir ve kaðýt parçasý olarak
varlýðýný sürdürecektir. Bir zamanlar çok
deðerli olan Alman Marký gibi. Þimdi aný
olarak saklanabilir herhalde sadece.
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Demek ki hayatýmýzý anlamlandýranlar
kendi kurgularýmýzýn ürünü olabiliyor.
Belirli çaðlarda insanlar için öneme sahip
olan deðerler gelecek nesillerin gözünde
anlamýný yitirebiliyor. Gördüðüm binlerce yýllýk deðerleri, þimdi hayranlýkla
izliyorum ve o zaman için önemini çok
yoðun hissedebiliyorum. Mesela, Efes
Antik kentinin kanalizasyon sistemi…
Öyle olmasýna raðmen þimdiki teknik
ve bilimsel geliþmenin yanýnda ne kadar
basit olmakla birlikte paha biçilmez
deðerde.
Çünkü geçmiþin taneleri bize gelecekte
güçlü temelleri hazýrlamýþtýr. Önemli
olan geride býrakýlanlarýn kalýcý
olmasýdýr. Biri yýkýlýrken, yok olurken
diðerine temel olur. Bizlerinde geleceðe
temel olacak soyut ve somut deðerler
býrakmamýz gerekecektir. Zamanýmýza
kadar gelen bize emanet olan soyut etik
deðerlerimizde, örnekliðimiz de olursa
çok önemli miras olacaktýr ve oldu da
þimdiye kadar. Gülyüzlülerin kendileri ve
söyledikleri mesela… Soyut olarak ilime,
bilime insanýn etik deðerlerine ýþýk tutanlardan Ýbni Sina týbbýn temelini atmýþtýr.
Aristo, Platon, Sokrat hâlâ fikirleriyle
canlýlýðýný korumaktadýr.
Bu yazdýklarýmdan anlayacaðýnýz gibi
ben sizlere Aristo'nun Felsefe Okulu'nu
kurduðu, eðitim verdiði, güneþinin
Ege'de dünya renklerini süzerek battýðý,
Assos'daki Athena tapýnaðýndan bahsedeceðim. Zeus'un kýzý olan Athena bu bölgenin koruyucu tanrýçasýdýr ve tapýnak
onun adýna yapýlmýþtýr. Anfitiyatrosu hâlâ
iyi durumdadýr. Bu tapýnak denizden 236
metre yüksekte olan tepededir. Bu bölge
TROAS diye anýlýr antik Yunanda. Þimdi
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ise Çanakkale'nin Ayvacýk ilçesine baðlý
bir beldedir. Yerleþik tarihi M.Ö. 900 yýllarýndadýr. Lidyalýlar, Persler, Yunanlýlar
ve Romalýlarýn egemenliðinde kalmýþtýr.
Aristo, Assos'da üç yýl kalmýþ, sonra
Büyük Ýskender'in hocasý olmak için tam
karþýdaki Midilli Adasýna geç-miþtir.
Aziz Paulos'da bir müddet burada
yaþadýðý için Hýristiyanlarca Assos kutsal
kabul edilir. 1835'de Fransýzlar kazýlara
baþlamýþlar ve Padiþah II. Mahmut da
karþýlýk olarak Fransa Kralýna kazýdan
çýkan heykellerin bir kýsmýný hediye
etmiþtir. Bir kýsmýný da Amerikalýlar
daha sonra götürmüþlerdir. Onlarý Louvre
ve Boston Müzesinde görebilirsiniz.
Ýstanbul Arkeoloji Müzesinde de sütun
kabartmalarýný bulabilirsiniz. Ben
gördüm hayran oldum. ASSOS bu
bölgede çýkan andezit taþýndan inþa
edilmiþ. Konum olarak tepeden denize
doðru teraslar þeklinde kurulmuþtur.
Osmanlýlar zamanýnda ise yerleþim,
daðlara doðru yani ters istikamette oluþmuþtur. Assos'un çevresi günümüzde de
görülen 3200 metre uzunluðunda 20
metre yüksekliðinde surlarla çevrilidir ve
M.Ö. 400'de inþa edilmiþtir. Assos'da
denize, yerleþim bölgesinin güneyinde ve
kuzeyindeki uzun, küçük çakýltaþlý
sahillerden girilir. Bu bölgede tahta
iskeleler çok revaçtadýr ve uzaktan denizle bütünleþmiþ küçük rengârenk þemsiyeli yarýmada gibi gözükür. Sahil ve
deniz her zaman uyumlu bir sessizlik
içindedir. Dalgalar gelip giderken çakýl
taþlarý eþliðinde size müthiþ besteler
sunar. Tam meditasyon yeridir. Assos
Limaný tarihi bir balýkçý barýnaðýdýr.
Kayýklarý, taþ binalarý ve lokantalarýyla
tam bir Cezanne tablosu gibidir.
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Günümüzde Assos'da 2000 yýlýndan bu
yana Örsan K. Öymen'in kurduðu,
"Felsefe Sanat ve Bilim Derneði"
sayesinde her sene Felsefe toplantýlarý
yapýlmaktadýr. Yýlda iki kere uluslararasý
/yaz ve ulusal/kýþ olarak düzenlenen
Assos Felsefe Toplantýlarý felsefe tutkunlarýný biraraya getirmektedir. Bu yýl 2017
toplantýsý "Felsefede Öz ve Töz
Kavramlarý" konu baþlýðý altýnda 3-4
Þubat günlerinde yapýlmýþtýr. Amaçlarý
bir yandan felsefenin geliþmesine katkýda
bulunmak bir yandan da felsefeye yönelik þekilci yaklaþýmlarýn yerine; felsefenin, sorgulamanýn, merakýný uyandýrmak için farkýndalýk geliþtirmeye çalýþmaktýr. Bu toplantýlarýn uluslararasý
olmasý yanýnda dil Ýngilizcedir.
Katýlýmcýlar çeþitli ülkelerin felsefe
hocalarý ve öðrencileridir. Assos'un 2
kilometre güneyindeki Kadýrga Koyunu
görmeden gitmedik. Zeytin aðaçlarýnýn
rehberliðinde dar bir yoldan daðlarýn en
aðaçlý olanlarýyla iç içe girmiþ bir koya
geldik. Denizden kýyýya doðru yüzerken
kendimi Robinson zannettim. Çünkü
bakir bir ormana bakýyordum, sonsuz
sessiz denizin içinden. Arkadaþým balýk-
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lardý, çünkü benimle yüzüyorlar bana
hafiften dokunuyorlardý. Osmanlý
zamanýnda savaþ dönüþü hasarlý kadýrgalarý buraya çeker ve ormandaki meþe,
kayýn aðaçlarýyla onarýrlarmýþ. Ýsmi bu
yüzden Kadýrga Koyu…
Assos'dan kuzeye Geyik'liðe doðru
yola çýktýk. Deniz, baðlar ve meyve
bahçeleri arasýndan Odunluk iskelesine
vardýk. Burasý çok güzel doðal altýn
kumlu sahili, salaþ motelleri olan bir kýyý
köyü. Salaþ bir çay bahçesinde tost ve
çay faslýndan sonra bizi Bozcaada'ya
götürecek feribota bindik. Denizin
kokusunu içimize çeke çeke geldik;
Türkiye'nin 3. büyük adasý olan tarihi
Bozcaada'ya. Ýskeleden geniþ bir rampada yürürken daha, bizi büyüleyen bu
adada ilk gördüðüm saðda ileride ulu bir
kale denize kadar uzanmýþ. "Yaklaþmayýn ben varým" diyen kudretiyle
duruyor. Yolda gene saðda eski rum
evleri, dar sokaklar, minik restaurantlar,
hafif esintiyle yüzümü seven, solda
neredeyse yerlere inen ulu aðaçlarla kaplý
yeþil park ve meydanda 600 senelik gibi
bir çýnar aðacýnýn gölgesindeki tarihi ada
çay bahçesi, ilerisi ise
bir sürü yollar.
Ben burada çok oturmak Bozcaada'yý doya
doya yaþamak istedim,
göreceðim güzelliklerden habersiz. Antik adý
Tenedos olan Bozcaada
Türkiye'nin hiç köyü
olmayan ilçesidir ve
Çanakkale Boðazýnýn
giriþinde stratejik açýdan önemli konumda-
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dýr. Yunanlýlar Truva Savaþýnda bu adayý
ve limaný askeri üs olarak kullanmýþlardýr. Tenedos adý Heredot'un eserlerinde
çok geçer ve Ionlar, Persler, Romalýlar
iþgal etmiþtir. 1455'de Fatih Sultan Mehmet, Gökçeada ile birlikte Bozcaada'yý
Osmanlý'ya katmýþ, Osmanlý Donanmasýnýn ikmal üssü olarak kullanmýþtýr.
16. yy da Piri Reis'in haritasýnda þimdiki adýyla yer almýþtýr. Bozcaada'ya
Çanakkale savaþýnda Birleþik Krallýk ve
Fransa lojistik destek için yerleþmiþtir.
1923'de Lozan Antlaþmasýyla Türkiye'ye
býrakýlmýþtýr. Bozcaada'nýn batýya bakan
tarafýndaki Ayazma Plajý'na giderken
tepeden aþaðý bakarken mavisi tam
turkuaz olan, berraklýðýndan içindeki
balýklar neredeyse gözüken minicik bir
Lagün gördük. "Tutmayýn beni" dedim
ve isminin Akvaryum olduðunu
öðrendiðim minicik plajdan tam
ayrýlýrken biraz ileride gördüðüm altýn
gibi kumlarla kaplý Ayazma Plajý dikkatimi daðýttýðý için sustum. Bütün bir kýþ
ve bahardan sonra denize olan hasretim
vuslatla sona erdi.
Baðlarý, þaraplarý ve baðbozumu þenliðiyle ünlü Bozcaada'da geceler de çok
eðlenceli. Ama bence akþamüstü adanýn
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batýsýnda denizden 192 metre yüksekliðindeki Göztepe'de elinizde bir kadeh
þarabýnýzla sizin yaþamanýza sebep olan
koþulsuz sevgiyle sizi bir ana gibi saran,
kuþatan Güneþin denizde bin bir tonla
kayboluþunu yolcu etmek inanýlmaz etkileyici. Rabbimin bize bir hediyesi bu
gördüðüm estetik… Adada rüzgâr gülleri
sýrayla dizilmiþ sanki gökyüzünü
alkýþlýyorlar dönerek. Bozcaada balýklar
için de çok uygun, doðal üreme bölgesiymiþ. Bu yüzden balýkçýlar çok bilinçli
avlanýyorlar. 20. yy. kadar buranýn
nüfusunda Rumlar aðýrlýklý iken þimdilerde 30 - 40 Rum aile kalmýþ. Adada
iki cami bir kilise var. Eskiden 36 tane
manastýr varmýþ burada. Manastýr,
Rumlarýn yerleþim yerlerinin uzaðýna
kurduklarý küçük kiliselere deniyor. Artýk
iki tanesi ayakta, biri Ayazma Manastýrý
adanýn güneyinde bulunuyor. Ayazma
kutsal su demektir. Bu ayazma Rum
Azize Paraskavi adýna yapýlmýþtýr. Suyu
þifalýdýr deniyor. Manastýrýn altýnda bir
de dilek maðarasý var. Bu yüzden de çok
ziyaret ediliyor.
Sahildeki Ulu Kale Fenikeliler,
Cenevizliler ve Venedikliler tarafýndan
kullanýlmýþ ama kimlerin yaptýðý bilinmiyor. Köprülü Mehmet Paþa 1657'de ve
1815'de II. Mahmut tarafýndan büyük
onarýmdan geçmiþtir. Kalenin güney
cephesi su hendeði ile adadan ayrýlmýþtýr.
Ýçinde etnografya sergisi, açýk hava
müzesi, surlarla çevrili bölümünde su
sarnýcý, cephanelik, camii, revir, karargâh
ve kuyu vardýr. Rum mahallesindeki saat
kulesi çok zariftir. Adanýn eski evleri
beyazdýr ve begonvil ile sarýlý kahverengi
cumbalýdýr. Sokaðýn baþýndan baktýðýnýzda her birinden gözünüzü ayýramazsýnýz.
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Özet olarak doðanýn dev
yapýsý bize güçlü kesin bir
düzeni gösterir. Bu düzeni ancak
amaçlý bir düzenleme yaratmýþtýr. O yaratýcýya iman etmek
ve doðaya saygý göstermek
gerekir.

Bazýlarýnýn kapýlarý sarmaþýk gülleriyle
bezenmiþtir. Hem de tarihi çýngýraklýdýr.
Doðanýn sanatýný cömertçe sunduðu
Bozcaada'yý Güneþe ve rüzgâra emanet
edip ayrýldýk biraz zor olsa da. Yolda kâh
güldük kâh uyuduk zamanýn nasýl
geçtiðini anlamadan Ayvalýk göründü.
Eskiden eþimle çok sýk gelirdik
Ayvalýða. Köpeðimiz Barnie Ayvalýk'a
yaklaþýnca nefes alýþlarý sýklaþarak etrafý
heyecanla koklayýp seyretmeye baþlardý.
Kuyruk sevinçli bir þekilde pat pat
vurarak, mutluyum ritmine girerdi. Yani
anlardý Ayvalýða geldiðimizi, ben neden
nasýl anlýyor çözdüm. Yanýlmýyorsam
zeytin aðaçlarýnýn kokusundan…
Benim içimde de her zaman Gömeç
Ayvalýk yolu hiç bitmesin duygusu
yaþanýr. Çünkü her biri ayrý ayrý sanat
eseri olan ünlü bir heykeltraþýn elinden
çýkmýþ kutsal zeytin aðacý gövdesinin iç
içe sarýlmýþ görüntüsü, sedef gibi parlayan yapraklarý taþýyan ince ama çok
güçlü dallarýyla bir baþ yapýttýr.
Doyamam onlarý seyretmeye, yanlarýna
giderek yani torunlarýna hasretle kavuþan
büyükanneler gibi onlarý korumasý için
Rabbime hem dua ederim hem de
þükrederim.

Yunanca ismi Ayvali veya
Kindoniz olan Ayvalýk M.Ö.
330'dan beri Kindonia diye anýlmaktadýr. Birçok Ege uygarlýðýnýn yönetiminde kalmýþ ve 14. yy'dan
itibaren Osmanlý egemenliðine girmiþtir.19. ve 20. yy. baþlarýnda en parlak
dönemini yaþamýþtýr. Bugünkü Ayvalýðýn
kuruluþ tarihi 1430 yýllarýnda baþlamýþtýr.
Yani Osmanlý döneminde form kazanmýþtýr diyebiliriz. Limana hâkim bir
tepede kurulmuþtur. Ali Bey adasý
(Cunda adasý) Osmanlý Deniz
Donanmasýnýn üssü olmuþtur. Daha sonra
Rum nüfus artmýþ ve özerk bir bölge
olmuþtur.1821'de Yunan ayaklanmasýna
katýldýðý için boþaltýlmýþ, daha sonra
1840'da Karesi Sancaðýna baðlý bir ilçe
olmuþtur. 1900 - 1914 arasýnda uluslararasý önem kazanmýþ. o dönemdeki bir
Fransýz dergisi; zeytinyaðý, balmumu,
ipek, þarap ve sabun ihraç eden önemli
bir ticari merkezdir demiþtir.
Ayvalýk'ta o dönem Fransa, Ýngiltere,
Ýrlanda, Avusturya - Macaristan Ýmparatorluðu ve Ýtalya krallýðýnýn konsolosluklarý vardýr. Postasýný da Avusturya Macaristan Ýmparatorluðu saðlamaktadýr.
I. Dünya savaþýnda bir süre Yunanlýlarýn
iþgalini yaþasa da 1922'de Ýzmir ile birlikte kurtulmuþtur. Nüfus Mübadelesinde
1923'den itibaren öncelikle Girit olmak
üzere Makedonya ve Midilliden göç
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almýþtýr. Midilli topraklarý
çok verimsiz ve Ayvalýða
çok yakýn olduðu için bütün
ihtiyaçlarýný Ayvalýktan temin
eder. Her gün akýn akýn
teknelerle gelir giderler.
Ayvalýk 22 adadan oluþan bir
adalar topluluðudur. Þeytan
Sofrasý denilen tepeden
Ayvalýða kuþbakýþý
bakýldýðýnda; beyaz evleri,
yeþil adalarý ve masmavi
denizle yaþanasý bir yerdir.
1995'de tüm adalarýyla birlikte Milli Park
ilan edilmiþtir. Ayrýca büyük bölümü sit
alanýdýr. Çünkü hemen hemen her
kazýlan arsadan antik çanak, çömlek
parçalarý çýkmaktadýr. Agia Paraskevi
Manastýrý Týmarhane adasýndadýr.
Söylentiye göre Hz. Meryem bir süre
burada kaldýðý için kutsal kabul edilir.
Saatli Camii (Ayos Ýanni Kilisesi) ilçenin
merkezindedir, çok zariftir. Hamidiye
Camii çok deðerlidir hem mimari hem
tarihi açýdan, II. Abdülhamid yaptýrmýþtýr. Kare planla inþa edilmiþtir.
Kýrmýzý tuðladandýr, hattâ kubbesi kýrmýzý tuðladýr. Sahildeki Ayazma Kilisesi
müze olmuþtur. Taksiyarhis Kilisesi Baþ
Melek Cebrail ve Mikhail'e adanmýþtýr.
Çarþýnýn içinde bembeyaz siluetiyle
dikkat çeker. Rahmi Koç restore ettirmiþtir ve müzedir. Ýçerisindeki freskler
ve Hz. Ýsa'nýn yaþamýný anlatan ikonlarýyla büyüleyicidir. Ayvalýk
Uluslararasý Müzik Akademisi Prof. Filiz
Ali tarafýndan 1988'de kurulmuþtur.
Uluslararasý üst düzey uzmanlýk eðitimi
verir. Bunun yanýnda Ayvalýklý genç
müzik meraklýlarýna da yardýmcý olmaktadýr. En çok yazýn konserler sunmakta
olan Akademi en son 11 Mart 2017'de
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konser vermiþtir. Baðýþlarla ayakta durmaktadýr. Ýdil Biret'in "Ders ve konser
vermekten çok keyif aldýðým yer " dediði
bu eðitim kurumu Türkiye'nin yüz akýdýr.
Cunda (Nesos-Alibey adasý) Ege'nin 4.
Büyük adasýdýr. 1964'de Lâle adasýyla
birleþmiþtir. Lâle adasýda zaten 1817'de
denizin doldurulmasýyla 700 metrelik
hemzemin köprü yol ile Ayvalýða baðlanmýþtýr. Cunda adasýnýn en tepesinde her
yerden görülen yel deðirmeni ve Agios
Yannis kilisesi vardýr. Cunda içinden eski
evler arasýndan Arnavut kaldýrýmlý dik
bir yokuþtan ulaþýlan kilise Sevim ve
Necdet Kent tarafýndan restore edilip
kütüphaneye çevrilmiþtir. O tepeden
doða, size kendini bir yelpaze gibi açar
ve her saat deðiþen denizin renkleriyle
bütünleþen gökyüzü sizi þaþýrtýr çünkü
ikisini ayýrmamýz çok zorlaþýr. Size bu
ayýrýmý yaptýracak olan ileriden size
doðru uzanan yemyeþil adalardýr.
Buranýn ismi "Aþýklar Tepesi" dir, çok da
doðrudur, yakýþýr. Cunda adasýnda 1600
yýldýr yaþam çok canlýdýr. Halkýn geçim
kaynaðý balýkçýlýktýr. Bu yüzden Cunda
sahilleri balýkçý lokantalarý ve balýkçý
kayýklarýyla doludur. Kýyýda ki her
kayýðýn baþýnda en az 10-15 kedi vardýr.
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Hepsi kendini besleyen balýkçýyý ve
kayýðýný bilir ve geceleri içinde uyurlar,
sabah güneþle birlikte balýkçýlarýný yolcu
eder, kendi hayatlarýna dönerler. Öðleden
sonra yavaþ yavaþ hepsi yerlerini alýr.
Ýþte benim için keyifli anlar baþlar. Bekir
Coþkun'a bile kitap yazdýran kedicikleri
seyretmek için kýyý kahvesinde oturur
keyfe dalarým. Hepsi uzaklara bakan
gözleriyle yan yana otururlar. Biraz sonra
derinden garip mýrýltýlar duyarsýnýz.
Kediciklerin önce kuyruklarý oynamaya
sonra kendileri hareket etmeye baþlar.
Miyavlarý yükselir ve teknemiz yavaþ
yavaþ kýyýya yanaþmaktadýr. Yorgun
kayýkçýmýz bereketli bir günün huzuruyla
kýyýya ayak basar basmaz, kedi çocuklarý
ona doðru koþar ve oda Yaradaný'nýn ona
verdiði kýsmetinden diðer canlýlarýn
payýný daðýtýr. Rýzkýný paylaþýr…
Sabah erkenden çok kýsa bir yolculukla
izmir yolu üzerinde Dikili'nin güneyinde
sahildeki Bademli köyüne geldik. Liman
konumundaki bu balýkçý köyü denizin
karanýn içlerine uzanmasýndan dolayý
lagün gibidir. Karþýsýnda sadece kayýkla
gidilen çok küçük uzun bir ada vardýr
Kalem adasý. Tek bir uluslararasý otel
bulunur, rezervazyonsuz kimseyi almaz.
Kýyýda ki salaþ balýkçý lokantalarýnda
nefis bir öðlen yemeðinden sonra "Koruk
Þerbetini" yudumlarken çok berrak deniz
kenarýnda tembel tembel oturduk biraz.
Bademli'de termal kaplýcalar, denizde
yüzerken suyun giderek 42 dereceye
yükseldiðini hissetmek insanlarý þaþýrtýyor. Bu duruma deniz ýlýcalarý deniyor.
Ýçinde hidroasenet ve arsenik bulunan
kaplýca suyu romatizmaya, böbrek
taþlarýna ve cilt hastalýðýna iyi gelmektedir. Bu özelliklerinden dolayý Dikili ve
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bölgesi MÖ 5000'den beri hareketli ve
yaþayan yerlerdir. Ýzmir'e doðru yolda
giderken "Kuþ Cenneti" tabelasýný görüp
saptýk. Burasý Aliaða bölgesinde Hisar
Çayýnýn Ege denizine döküldüðü yerde
oluþan lagün ve Kuþ Cenneti olarak
kabul ediliyor. Baharýn son günlerinde ot
ve çiçek kokularý içinde serin serin,
sadece ayaðýmýzýn altýnda ezilen otlarýn
sesini duyarak hem içimizde hem
çevremizde yolculuða çýktýk.
Qryneion'a geldik. Burasý Aliaða'nýn
yeni Þakran beldesinde bulunan Antik
bölge. Çandarlý körfezinde Aiol krallýðýnýn kehanet merkezi olan bir Apollon
tapýnaðý bulunuyor. Aliaða Aiolis uygarlýðýnýn bir bölgesi olarak M.Ö. 3500
yýlýnda yerleþim alaný olmuþtur.1025'deki
büyük depremde yeryüzü þekilleri
deðiþtiði için önemini yitirmiþtir.
Ýzmir'in içine girmeden Selçuk'a geçtik.
Burasý Dünyanýn en büyük açýk hava
müzesidir. Antikçaðýn önemli bir yerleþim bölgesidir ve Dünya turizminde de
çok deðerli bir yer tutar. Ýlk çaðlarda
Menderes nehrinin denize döküldüðü
yerin biraz gerisinde kurulmuþtur. Efes,
M.Ö. 6000'lerden itibaren kesintisiz yerleþim yeridir. Hititler de burada iskân
etmiþtir. Heredot Efes'i Amazonlarýn kurduðunu ve yerli halkýn Kayralýlar ve
Lelegler olduðunu söyler. Çok istilalar
yaþamýþ olan Efes M.Ö. 300'lerde Büyük
Ýskender'in komutaný tarafýndan yeniden
kurulmuþtur. Ýzmir'den Selçuk'a girerken
Osmanlý döneminde yapýlan kale bütün
görkemiyle "Koruyucuyum" der gibi durmaktadýr. Efes'in güneyindeki Bülbül
daðýnýn çevresinde beþ tane doðal göl
vardýr. Daðýn tepesindeki bir evde (antik
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ismi Panaya Kapulu'dur) Hz. Meryem ve
Aziz Yuhanna yaþamýþtýr ve sevgili
Meryem Anamýz burada ölmüþtür.
Rivayete göre Medyum ve Azize olan
Rahibe Caterina Emmerich bu bölgeyi ve
Meryem Ananýn evini yazarak tarif
etmiþtir. Hem de hiç görmeden Ýzmir'li
Rahip Paulin ve arkadaþlarý 200 yýl sonra
bu belgeyi bulup okumuþlar. Yola düþüp
okuduklarýnýn rehberliðinde Rahibe
Emmerich'in anlattýðý yerde evi bulmuþlardýr. Böylece ev doðru olduðuna
göre Hz. Meryem Anamýzýn mezarýda bu
daðda olmalýdýr denmiþtir. 1896'da Papa
9. Pius "Bülbül Daðýný" Hýristiyanlar için
Hac Merkezi ilan etmiþtir. Her yýlýn
Aðustos ayýnda Rumlar Þirince köyünden kutsal yürüyüþleriyle Bülbül daðýna
giderler ve 15 Aðustos'da Hacý olurlar.
Bu geleneði yüzyýllardýr sürdürenler
vardýr ve dünyanýn her yerinden gelen
Hýristiyanlarla o gün büyük törenler
yapýlýr. Bende bir kere katýldým çok
etkilendim. Törenler herkese açýktýr.
Bülbül daðýnýn yamaçlarýndaki Þirince
köyünün eski adý Kirkince'dir. Gerek
burasý gerekse Selçuk'taki Aziz Yuhanna
Kilisesi Hýristiyanlýðýn çok eski olan
doðum yerlerindendir.
Þirince'nin yerlileri, kilise ve camilerinde ibadetlerini yapýp asýrlardýr
dostça yaþamaktadýr. Bence Hz. Meryem
anamýzýn buralarda yaþamasý ve ölmesi
hem Anadolu mozaiðine büyük katký
saðlar, hem de evrensel barýþýn tohumunu
teþkil eder. Dünya kardeþliðinin filizlenmesini saðlayacaktýr. Meryem Ana evinin
yanýndan akan suyun þifa verdiði
söyleniyor. Aslýnda, tümüyle o bölgenin
yaydýðý huzurlu enerji dünya ve tüm canlýlarý þifalandýrýrýr.
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Aziz Johanna ve Meryem Anamýz niye
Bülbül Daðýna saklanmayý seçtiler diye
araþtýrdým. O dönemde Efes kenti
Megapolistir. Bu yüzden herkese açýktýr.
Belli bir anlamda düþünce özgürlüðü
vardýr. Bunlarý biraraya getirince en
uygun bölge olduðunu zannediyorum.
Bülbül Daðýndan inerken Efes'i ve mavi
arþipel'i seyretmek için durduk.
Gördüðüm ve yaþadýðým güzellikler
içinde kendimi Aziz Johanna'nýn yanýnda
gibi düþündüm kalbim çarpmaya baþladý.
Kimbilir ne zorluklar yaþadýlar. Bülbül
Daðýndan Selçuk'a inip çýkmak, saklanarak hayatta kalmaya çalýþmak….
Selçuk'taki görkemli Ýsa Bey Camii
Anadolu camilerinin en eskilerindendir.
Ýçi çok sade ve aydýnlýktýr. Anadolu
halkýnýn mütevaziliðinin güzel bir
örneðidir. Yolumuz sahilden devam
ederken ileride deniz kenarýnda ulu bir
kalenin varlýðýný fark ettim.
Merhaba Kuþadasý, mutlu anýlarýmýn
kanat çýrptýðý, rüyalarýmda uçtuðumu
gördüðüm yerler. Güneþin batýþý bu
sahillerde denizin içine doðru olurken
renkleriyle denizi sayýsýz tonlara boyar.
Sizi de ilahi mutluluklara götürür yeter ki
siz dileyin.
Tam karþýnýzda Samos (Sisam) adasý
bazý yerlerden sanki Kuþadasý'nýn devamý
gibi gözükür. Kuþadasý Ýyonlar tarafýndan
kurulmuþ Neopolis adýný almýþtýr. Tarihi
M.Ö. 3000 yýllarýna kadar uzanýr. Bir
dönem Ýonia da denmiþtir. En son M.Ö.
334 Büyük Ýskender'in Anadolu'yu istilasýyla Grek Medeniyetinin etkisinde
kalmýþtýr. Helenistik Çaðýn etkisi her
yerde görülür. 15. yy'da Venedik ve
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Cenevizliler'in þehri olmuþtur. Scala
Nova adýný almýþtýr. Bizanslýlarda askeri
üs yapmýþlar 1086 Süleyman Þah
Kuþadasý Selçuklu Devletine katmýþtýr.
1413'de Mehmet Çelebi tarafýndan
Osmanlý sancaðý olmuþtur. 1618'de
Sadrazam Öküz Mehmet Paþa tarafýndan
kale restore edilmiþ ve hemen Kuþadasý
çarþý giriþine Kervansaray yapýlmýþtýr.
Yazýn en sýcak günlerinde bile avlusu
çok þirin olan Kervansaray'da sabah
kahvesi içmek ve etrafa baka baka tarihte
geriye gitmek çok keyifli oluyor.
Kuþadasý Limaný uluslararasý statüdedir.
Limandan Kuþadasýna doðru baktýðýnýz
zaman en tepedeki Atatürk heykeli
gemilere güvence verircesine onlarý
selâmlamaktadýr.
Panionion Kuþadasý'nýn Güzel Çamlýk
denilen, çamlarýn denize indiði türlü
canlý ve bitli örtüsüyle çok renkli bir
milli parktýr. Güzel Çamlýktan Davutlara
kadar 20 kilometrelik kumsal ve deniz
her zaman çok davetkârdýr. Öðleden
sonra çýkan imbat bu bölgeyi hep serin
tutar. Topraðý bolluk saçar.
Köylüsü Rabbin onlara sunduðu
bereketin güvencesini yaþar. Bir
kavun alsanýz ikinci kavunu size
belli etmeden torbanýza hediye
olarak koyar. Böyle insanlarýn
yaþadýðý bir Türkmen halký vardýr.
Davutlar; þeftalinin, sebze ve
diðer meyvelerin bolca yetiþtiði
20 kilometre içeriye giderseniz
bereketli Söke ovasýnýn insana
açýlan kapýsýdýr. Davutlar
Kuþadasý'yla Güzel Çamlýk
arasýndaki yazlýk bölgesidir. Köyü
içeridedir. Buralarý tektonik bir
bölge olduðu için her gün bile
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çok hafif depremler olsa da þifalý kaplýcalarýyla da ünlüdür. Ama bahçeciliðin
ve çiftçiliðin zorlandýðý bu dönemde
inþaat kooperatifleri tarafýndan gasp
edilmeye çalýþýlmaktadýr. Verimli topraklarý, insanýn ihtirasý 5000 yýllýk tarihimizi
ve geleceðimizi dinamitlemektedir. Bir
bilge "Ýhtiras topyekûn olmanýn kestirme
yoludur. Ýhtiras topyekûn yok olmanýn
kestirme yoludur" demiþtir. Buralarda
gezerken bu söz hep kulaklarýmda çýnladý
içim acýdý.
Kapitalizm insanlarý daha fazlasýný istemeye yönlendirdi, böylece nefsine gem
vurmaya dair binlerce yýllýk öðretileri
sarstý. Çoðu insan bu akýþtan mutsuz.
Görüyorum ki yeni bir dönem baþladý.
Amacý insan tecrübesinin kâinatý anlamlandýrmasýdýr. Eðitim; düþünmeyi öðrenmekle baþlayýp kendini bilmekle devam
ediyor diyorlar. En önemli etik deðer
sevmek ve iyilik yapmakmýþ. Yani "Bir
iyiliðin içinde bir nebze kötülük varsa o
iþ kötüdür". Ben de bu duyarlýlýk içinde
akýl gönül birliði ile yürümeyi diliyorum.

SEVGÝ DÜNYASI

35

Öte Taraftan Konuþmalar

Özlenenler ve
Yeni Yetenekler
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 öte âleme geçiþte ruhlara,
doðru yerde olduklarýna ve sevildiklerine dair
muhteþem bir duygunun eþlik ettiðini, bu
nedenle de kendilerini gayet iyi hissettiklerini
anlatmýþtý. Öyle ki ruhlar bir adým sonra
karþýlarýna çýkacaklar hakkýnda: "Acaba
bunun arkasýnda bilmediðim bir þey mi var?
Ya da acaba beni kandýrýyorlar mý?" tarzýndaki sorularý bile sormadan, içlerinde en
ufak bir þüphe kýrýntýsý bile duymuyorlardý.
Dünyadaki yaþamlarýný yeniden gözden
geçirme seanslarýnda önemli olan þey ise,
Elisa Medhus
diðer insanlarýn yaþarken onlardan aldýklarý duygularý
ve izlenimleri duyumsamak idi. Bu diðer anlamda, yaptýklarýný ve kendilerini baþkalarýnýn gözünden görebilmek idi. Ancak elbet ki dünyadayken sorunlarýný halletmiþ veya karþýlarýndaki insanlarla da bunlarý
birebir çözümlemiþ olan ruhlarýn týpatýp ayný süreçlerden geçmeleri beklenmiyordu. Sezgisel gözle bakýldýðýnda aslýnda ölüm, evin diðer odasýna geçmek idi. Erik perdenin öte tarafýnda dünyadaki gibi bir insan
bedenine deðil ama þekilsel olarak ayný formdaki ýþýktan bir enerji bedenine sahip olduðunu anlatmýþtý.
Bu ay konumuza kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz.
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Ben: Öte tarafa geçtiðinde yaptýðýn
baþka hangi ayarlamalar vardý?
Erik: Yaþarken kafamýn içinde sürekli olarak kendimle tartýþýrdým. Zihnim
ve kalbim birbiriyle çeliþen düþünceler
ve duygular içindeydi hep. Ama bu pislik þey burada olmuyor iþte. Tuhaf olan
buydu.
Ben: Hýmm.. Ne oluyordu bunun
yerine?
Erik: Bunu nasýl izah edebileceðimi
gerçekten bilmiyorum.
Ben: Demek ki orada daha fazla
huzur var. Kafanda hiçbir çeliþkinin
olmadýðý yani..
Erik: Evet
Ben: Kafanda hiçbir çeliþki yaþamadýðýn bir senen olmuþ muydu
yaþarken?
Erik: Sadece anlýk huzurdu benimkisi, asla sürekli deðildi.
Medyum Jamie Butler
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Ben: Hiç kimsenin sürekli huzura
sahip olduðunu düþünmüyorum dünyada yaþarken.
Erik: Gerçekten mi?
Ben: Evet, gerçekten bu böyle. Ben,
kafalarda hiçbir çeliþkinin olmadýðý
daimi bir huzurun mümkün olmadýðýný
ve de olamayacaðýný düþünüyorum.
Erik: Hadi ama! Böyle insanlar
olmalý. Mutlu olmak da böyle bir þey
deðil midir?
Ben: Zamanýn yüzde yüzünde mi?
Kabýzlýk çeken birisinin tuvalete oturduðunda hissettiði nedir peki? Mutlu
bir hal deðildir bu!
Erik: Evet ama bu bir fiziksel zorluk.
Ben: Bu hiçbir fark oluþturmaz.
Fiziksel zorluk sonunda duygularý da
etkileyecektir. Hiç kimse bu dünyada
Dalai Lama olmadýðý müddetçe tam
anlamýyla huzur ve içsel barýþ içinde
deðildir.
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Erik: Dýþký konusuyla bir sorunun
var demek ki anne!
Ben: Bak sen þuna! Bel altý esprine
cevap vermeyeceðim. Þimdi en iyisi
devam edelim. Öte âleme geçiþte baþka
ne gibi ayarlamalar yapmak durumunda kaldýn?
Erik: En önemlileri anlattýðým bu iki
þey idi.
Ben: Hangi noktada yardým istedin
peki? En sonunda: "Yardýma ihtiyacým
var!" dedin mi hiç?
Erik: Ailemle irtibat kurmak isteyip
de bunu nasýl yapabileceðimi
bilemediðimde yardým istedim.
Ben: Bizleri özledin mi?
Erik: Evet
Ben: Kim geldi yardýmýna?
Jamie: Bir diþi rehberin geldiðini
söylüyor ama bu teyzesi deðilmiþ. Bu
varlýk, boyutlarý nasýl geçmesi ve nasýl
iletiþim kurmasý gerektiðini anlatan kiþi
imiþ.
Erik: Hani sen araþtýrmalar yapýp,
medyumlar bulmaya çalýþýyordun ya,
iþte tam da bu zamandý. Ben de burada
onlar vasýtasýyla nasýl konuþmam
gerektiðini öðreniyordum. Bu arada
duygularýmla ilgili hiçbir çeliþki yaþamadým. Kendimi mükemmel þekilde
hazýrlamýþtým.Ýki boyut arasýnda nasýl
gidilip gelineceðini, yaþayanlarla nasýl
iletiþim kurabileceðimi öðrenmiþtim.
Bu bir nevi boyutlararasý bir iletiþim
biçimiydi.
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Ben: Peki nasýl rica ettin? Sadece
zihinsel olarak: "Yardýma ihtiyacým
var" diye mi düþündün?
Erik: Evet, evet
Ben:Ya da megafonla baðýrarak:
"Hey, benim yardýma ihtiyacým var"
mý dedin?
Erik: Hayýr, ben sadece düþündüm.
Tek ihtiyacým olan þey, birisinin yanýma gelip, bunun nasýl yapýldýðýný bana
öðretmesi idi. Bunu düþünmem yeterli
idi.
Ben: Peki orada her hangi bir terapiden geçtin mi? Çünkü öte tarafa geçtiklerinde, ruhlarýn enerjilerini tamir edebilmeleri için bir çeþit terapi gördüklerini söylerler hep. Sen de böyle bir
süreçten geçtin mi hiç?
Erik: Evet biraz
Ben: Medyumlardan birisi bana, intihar ederek ölmüþ diðer vakalarla
kýyaslandýðýnda senin çok daha az terapiye ihtiyaç duyduðunu söylemiþti.
Erik: Evet bu doðru
Ben: Neden böyle oldu?
Erik: Çünkü hayatým için imzaladýðým spiritüel antlaþma böyleydi.
Çizgimin sonuna gelmiþtim. Ama
hayatýna intihar ederek son vermiþ olan
diðer bazý varlýklar için çizginin sonu
henüz gelmemiþti.
Ben: Peki…Öte taraftaki varlýklarýn
dünyaya ait en fazla özledikleri þey
nedir?
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Erik: Birincisi yiyecekler, ikincisi ise
seks.
Ben: Her nedense öte tarafta seksin
daha iyi olabileceðini düþünmüþtüm.
Erik: Evet öyle ama buradaki seks
fiziksel deðil. Çok farklý bir þey.
Ben: Peki yiyecekleri neden özlüyorsun? Tad duygusunu ve yiyeceðin kendisini orada düþündüðün anda var
edemiyor musun? Ya da bu çok farklý
bir þey mi?
Erik: Evet çok farklý bir þey.
Çiðneme, koklama, yemeðin piþmesini
bekleme gibi süreçlere burada ihtiyaç
duymuyoruz.
Ben: Ama sen her þeyi düþünerek var
edebildiðini söylemiþtin? Ayný þeyi
yiyecekler için neden yapamýyorsunuz?
Erik: Ayný þey deðil anne. Buradaki
yapay tad gibi bir þey oluyor. Yani tam
anlamýyla gerçeði gibi deðil.
Ben: Peki þimdi tersinden bir soru
soracaðým. Tekrar yeryüzüne inen ruhlar, öte tarafýn en fazla nesini özlerler?
Erik: Anlattýðým gibi
yeryüzündeyken insanlarýn içinde
oldukça fazla bir içsel mücadele,
kafalarýnda ise çeliþkiler oluyor. Ama
burada bunlarýn hiç birisi olmuyor.
Jamie: Erik, varlýklarýn iþte bu
mücadeleye doðru çekildiklerini
anlatmak istiyor. Bu nedenle enkarne
oluyorlar yani. En derin öðrenmenin
gerçekleþtiði yer de burasý.
Erik: Ýnsanlar içlerindeki bu
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mücadeleye alýþabilmek için
yeryüzünde onca zaman geçiriyorlar.
Jamie: Yani demek istiyor ki, insanlar bu mücadeleyi özlüyorlar aslýnda.
Ama ayný zamanda bu, alýþmalarý en
zor olan bir deneyim de oluyor onlar
için.
Erik: Varlýklarýn bu tarafla ilgili en
fazla özledikleri þey: Barýþ, huzur ve
koþulsuz sevgi.
Ben: Son olarak, dünyadayken sahip
olmadýðýn hangi yeteneklere orada
sahipsin þimdi?
Erik: Telepati. Bunu çok seviyorum.
Kesin bir yöntem. Anlýk yazýlý
mesajlaþmalardan ve e-postalardan bile
çok daha iyi.
Ben: Baþka?
Erik: Bir de burada istediðim yere
istediðim anda gidebilmek de yeni
yeteneðim sayýlýr.
Ben: Birkaç þey daha sayabilir
misin?
Erik: Uzay ve zamanýn sýnýrlarýný
geçebilmek. Zaman içinde yolculuk
yapabilmek. Geçmiþ yaþamlara gidebilmek. Þu tuhaf kütüphaneye girebilmek.
Ben: Akaþik kayýtlar mý?
Erik: Evet. Beynini uçurabilir orada
okuduklarýn.
Ben: Biraz anlatabilir misin?
Erik: Bir manava bile gidip de ihtiyacým olan bir þeyi almayý planlaya-
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mazken, bu kütüphaneye girip de,
geçmiþ yaþamlarýmýn, þimdiki hayatýmýn ve sonraki hayatlarýmýn en ince
ayrýntýsýna kadar birbirileriyle nasýl
uyumlanmýþ olduklarýný görmek inanýlmaz bir þey. Bu nasýl oluyor?
Ben: Ne? Kütüphaneye girip de kitaplarý mý açýp okuyorsun? Yani, bu neye
benziyor?
Erik: Hayýr, bu tam anlamýyla kitap
okumaya benzemiyor. Sonu gelmeyen
bir sayfaya bakmak gibi bir þey. Hani
parmaðýnla sayfayý çevirip de diðerine
geçmek gibi deðil.
Erik: Bilgisayar ekranýnda aþaðýya
doðru kaydýrmak gibi de deðil.
Baktýkça bilgilerin önüne geldiði bir
sayfa gibi düþünmelisin bunu.
Ben: Bu bir holografik teknik mi?
Erik: Bir çeþidi sayýlabilir. Evet,
evet, bu teknolojik olarak çok ileri bir
seviye.
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Ben: Yani demek istiyorsun ki, bir
android telefonda olduðu gibi parmaðýnla basarak aþaðýya doðru
indirmiyorsun sayfalarý. Sadece düþünmek yetiyor öyle mi?
Erik: Tam da böyle! Sen ondan neyi
göstermesini istiyorsan o geliyor
önüne.
Ben: Ýlginç. Peki, renkleri var mý?
Parlak, etkileyici falan?
Erik: Evet ben parlak mavi bir renk
olarak görüyorum.
Medyumumuz Jamie ile yaptýðýmýz
bu seanstan sonra, Erik ile arasýnda
kesinlikle harika bir bað olduðunu hissettim. Erik de bir seferinde Jamie ile
birlikte çalýþmanýn çok tatlý, kolay ve
rahatlatýcý olduðunu söylemiþti.
Gelecek ay konumuza "Erik'in
Yaþamýný Yeniden Gözden Geçirmesi"
baþlýðýyla devam edeceðiz.
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Tanrý’yý Dýþarýya Yansýtma - 2
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
14 Aðustos 2016 Fairfield, Iowa
Ses Kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bugünkü celsede dün geceki
celsede verdiðim bilgilere ilave
yapmak istiyorum. Aslýnda bu geceki
mesaj farklýymýþ gibi görünebilir ama
konu aynýdýr. Herhangi bir bilgi vermeden önce celsenin ne olduðunu belirlemek istiyorum. Bu esas olarak bir
bilgi celsesi deðildir. Bazen o zamana
kadar bilmediðiniz çok önemli þeylerin
önerildiði olur. Bunlarýn önemli
olmasýnýn nedeni insanlarýn yapabildiklerini yansýtmasýdýr. Belki de
bilmediðiniz sistemlerden ve baþýnýza
gelmesine raðmen bilmediðiniz þeylerden söz ediyoruz. Baþka zamanlarda

S

ise sadece ayaklarýnýzýn dibinde oturup
sizinle sohbet etmek isteriz.
Dinleyenlerin kim olduklarýnýn
farkýndayýz. Çok boyutlu olmanýn
zamana baðlý olmamakla eþ anlamlý
olduðunu ve bu yüzden de daha sonraki tarihte bir celseyi dinleyenlerin kim
olduðunu bildiðimizi, bundan önce
defalarca söylemiþtik. Zamanýn
doðrusallýðýnýn askýya alýnmasý, kimlerin dinleyeceðiyle ilgili potansiyellerin Ruh tarafýndan bilinmesi ve
celselerin ses kaydýnýn yapýlmasý
durumunda, ayný anda iki ayrý yerde
bulunabilen bir hayalet gibi olma
imkânýný elde edersiniz.
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Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama
þu anda, ne zaman dinliyor olduðundan
baðýmsýz olarak, dinleyiciye hitap
ediyorum. Hem dinleyiciler hem de þu
anda burada olanlar kendileri açýsýndan
þimdiki zamanda bulunmaktadýrlar.
Þimdi size sormak istiyorum. Kimin
"þimdiki zamaný" doðrudur? Cevap
herkesin "þimdiki zamanýnýn" doðru
olduðudur. Özellikle enerjiyle ilgili
olmak üzere bizim baktýðýmýz böyle
þeyler vardýr.
Bugün benimle ve partnerimle ilgili
olarak pek çok soru soruldu ve birçok
da cevap verildi çünkü ben partnerimle
birlikteyim. Partnerim beþ yýl önce
baþýna gelen bir olayý anlatmaya
baþlamýþ ama hikâyenin sonunu getirememiþti. Aslýnda olay beþ yýl deðil,
sekiz yýl önce ve partnerim Kryon'u
kompartýmanlara ayýrmaktan
vazgeçtiðinde olmuþtu. Ýnsanlar kompartýmanlara ayýrma iþini yapmayý pek
severler. Ruh ile olan iliþkilerine bakýp
bunu bölümlere ayýrýrlar. Ýbadet etmek
ve tapýnmak için farklý zamanlar ve
ayrýca dua sýrasýnda giyilecek
kýyafetler belirlenir. Her þey programlanýr. Daha önce de söylemiþ olduðum
gibi, partnerim de geçmiþte bunlarýn
hepsini yapardý. Sizin aranýzdan
birçoðunuz da bunu hâlâ yapmaya
devam ediyor.
Partnerim sandalyeye oturduðunda
onda bir deðiþim ortaya çýktý, çünkü
beni getirmek durumundaydý. Ben ise
adý Kryon olan bir grubum veya bir
grup enerjisiyim ve perdenin diðer
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tarafýndan gelen bu enerji esas olarak
sevgi aracýlýðýyla sizlerle iletiþim kurabilmektedir. Partnerim iþte bu iletiþim
için hazýr olmak zorundaydý ve bu
baðlamda odadan çýkýp yeniden gelmesi gerekiyordu.
Epey bir zaman önce partnerime bir
sonraki adým için hazýr olup olmadýðýný
sormuþtum ama o sonraki bir adýmýn
varlýðýndan bile haberdar deðildi ve
zaten çoktan son adýmý atmýþ olduðunu
sanýyordu. Oysa son adým diye bir þey
yoktur çünkü her zaman bir sonraki
adým vardýr. O aþamada partnerim
durumu tam anlayamadýðý için benden
açýklama istedi ve ben de ona sürekli
olarak yüksek benliði ve benimle birlikte olmak isteyip istemediðini sordum. Bana cevabýný gayet iyi hatýrlýyorum. Kýsmen komik, kýsmen de tuhaf
olmakla birlikte partnerim bana bu iþe
girerse canýnýn acýyýp acýmayacaðýný
sordu. Bununla aslýnda kastettiði þey,
sanki böylesine muhteþem bir durum
herhangi bir þekilde kötü olabilirmiþ
gibi. Böyle bir durumun onun yaþam
akýmýna zarar verip vermeyeceði ve bu
durumda hâlâ kendisi olarak kalýp
kalmayacaðýydý. Biz de ona deneyip
görmesini söyledik. Bir olma durumu
gerçekleþti ve o andan itibaren partnerim nerede olduðundan ve ona hangi
sorularýn sorulduðundan baðýmsýz
olarak benimle baðlantýda olan tarafýný
kullanarak sorulan her soruya cevap
verebiliyor. Bu celseler sýrasýnda partnerim Lee ve Kryon arasýnda gidip
gelirken sizler de bazen durumu
hissedebiliyorsunuz. Ayýrt edebilenler
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ondaki ýþýðýn deðiþmesini gözleyebiliyorlar.
Bu celse son celsenin devamý ve
ayrýca bir davetiyedir. Eðer Tanrý
içinizdeyse, neden kompartýmanlara
ayýrmayý gerekli görüyorsunuz?
Aranýzdan kaçýnýz alýþveriþ yaparken
meditasyon yapabiliyor? Tabii, bazýlarý
için alýþveriþ yapmanýn kendisinin
meditasyon olduðunu da gözardý
etmemek lâzým. Burada asýl soru Tanrý
ile çoklu görevler yapýlýp yapýlamayacaðýdýr. Baþka bir ifadeyle, iþ yerinizde
yapmanýz gereken her neyse onu
yaparken, ayný zamanda da yaratýlýþýn
büyüklüðünü iþin içine sokabilir
misiniz? Yoksa bu ikisini kesin olarak
birbirinden ayýrarak meditasyonu ancak
diðer iþinizi tamamladýktan sonra mý
yaparsanýz? Hem uyanýk olup, hem de
meditasyon yapma ve araba kullanýrken herhangi bir tehlikeye yol
açmadan Ruh ile baðlantýda olma
iþinde ustalaþabildiniz mi? Bunun
mümkün olduðunu biliyor muydunuz?
Bazýlarýnýz bundan fazlasýný biliyor
ve bunu fiilen de yapabiliyorlar. Bu
iþler sýrasýnda bedeninizden ayrýlmanýza, baþka bir yere gitmenize ve
yoðun konsantrasyon durumuna geçmenize gerek yoktur. Normal yaþamýnýzý
sürdürürken bu baðlantý durumunu 724 devam ettirebilirsiniz. Bunu
yapamýyor veya yapmaya korkuyor
olmanýzýn nedeni, içinde yaþadýðýnýz
toplumun, aldýðýnýz eðitiminizin, içinde
yoðrulduðunuz kültürün ve hattâ insan
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tabiatýnýn size empoze ettiði paradigmalarýn, sizi her þeyi bölümlere ayýrmaya sevk etmesidir. Buna göre yemek
için, oyun oynamak için, çalýþmak için,
ibadet etmek için, kederli olmak için ve
mutlu olmak için bir zaman vardýr.
Ýþte sözünü ettiðimiz bu bir olma
durumu gerçekleþmeye baþladýðýnda
tüm bu sayýlanlarda da bir olma durumu ortaya çýkar. Eðer bu süreci baþlatýr
ve demek istediðimi anlayabilirseniz,
nerede ve ne yapýyor olursanýz olun
þefkatli parçanýz iþin içine girmeye
baþlar. Böylece bir taraftan dua ederken
diðer taraftan meditasyon yapabilir,
ayný zamanda þarký söyleyip yaptýðýnýz
her þeyde Tanrý'nýn varlýðýný hissedebilirsiniz. Böyle bir durum gerçekleþtiðinde artýk herhangi bir varlýða,
hattâ Tanrý'ya bile deðil, içinizdeki
sevinç ve neþeye tapýnmaya baþlarsýnýz.
Bu durumda artýk sadece belli süreler
boyunca, arasýra deðil, sürekli olarak
bu halde olmaktan dolayý minnettar
olursunuz.
"Kryon, uyurken de baðlantýda
olmamýz mümkün mü?" diye sormak
isteyenler var. Aslýna bakarsanýz,
uyurken her zaman baðlantýda olursunuz ve bu hep de böyle olmuþtur.
Rüyalarýnýzýn çok boyutlu gerçekliðinin bir parçasýdýr bu. Rüyalarýnýzda
yaptýklarýnýzý ve baþýnýza gelenleri
doðrusal açýdan anlamlandýramýyor
olmanýzýn nedeni de budur. Böyle
durumlarda beyninizin sizinle baðlantýsý gevþer ve Ruh'un bir parçasý
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uyanýkken olmadýðý þekilde sizinle birlikte olur. Uyanýk halde olduðunuzda
ise, yaþamý sürdürme güdüsü güçlü
þekilde ortaya çýkar ve bununla iliþkili
olarak kimlerin orada olduðu, neden
orada olduklarý ve nasýl güvenli hareket
edilebileceði ile ilgili farkýndalýk
önemli hale gelir.
Tüm bunlarý yaparken ayný zamanda
Ruh ile baðlantýnýzý sürdürebilir
misiniz? Bunun cevabý: Evettir. Kendi
akaþýnýza baþvurmanýzý istiyorum.
Sevgili varlýklar, çaðlar öncesinde
yaþamý sürdürme güdüsüne gerçekten
de ihtiyaç duyduðunuz dönemler oldu.
Eski dönemlerde yaþayan yerli halklar
kurban edilmek üzere olan hayvanlarýn,
insanlarýn gýda bulabilmeleri için
büyüyen bitkilerin ve Gaia da dahil
olmak üzere Tanrý'nýn her þeyin içinde
olduðuna ve attýklarý her adýmda onlarla birlikte olduðuna inanýrlardý. O
zamanlar bir olma durumu gerçekleþmiþti ama aradan geçen zamanda
insanlar bu özelliði kaybettiler.
Ýþte þimdi bu bir olma durumunu
yeniden canlandýrmak istiyoruz ama
doðal olarak bu yeni enerji içinde olay
bunun ötesine geçecektir. Yeni enerji
sezgileri ve eþzamanlýlýðý geliþtirmeye
baþlamýþtýr ve bu baðlamda "tesadüfler" daha fazla rol oynamaktadýr. Þu
anda bir oda dolusu insana hitap ediyorum ve onlara "Bugün daha önce tanýmadýðýnýz insanlarla karþýlaþtýnýz mý ve
onlardan daha önce bilmediðiniz þeyler
öðrendiniz mi? Onlarý geçmiþteki aile
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mensuplarý olarak deðil, Yaratýcý
Kaynak olarak adlandýrýlan bir ruh
grubunun mensuplarý olarak tanýdýnýz
mý? Kendinizi onlarda görebildiniz mi?
Onlarla aranýzda bað kurabildiniz mi?
Onlarla birlikte olduðunuzda her þeyin
iyi ve güvende olacaðýný hissedecek
kadar empati yapabildiniz mi?" diye
soruyorum.
Eþzamanlýlýk iþte böyle çalýþýr. Ýnsanlar çok farklý yerlerden biraraya gelecekleri yere doðru çekilirler. Sizler þu
anda bu celseyi dinlemek, buradaki
enerjinin keyfini çýkarmak ve benzer
düþüncelere sahip olanlarla birlikte
olmak için bu odada bulunuyorsunuz.
Þimdi beklenecek son þey olan tanýmadýðýnýz insanlarla ilgili eþzamanlýlýðý
da bunlara ekleyelim. Eðer bugün
karþýlaþmak ve tanýþmak için zaman
ayýrdýysanýz, sorular sorduðunuz,
merak ettiðiniz konularla ilgili olarak
ihtiyaç duyduðunuz cevaplarý saðlayacak olan kiþilerle tanýþmýþ olmanýz
gerekir. Eþzamanlýlýk yeni anahtardýr.
Bazý insanlarýn bilmeden de olsa sizlerle tanýþmak için katýldýklarý toplantýlarda bulunmak ve gittikleri yerlere gitmek için karma deðil sezgi sizleri
çekip itecektir. Bunu nasýl geliþtirebilirsiniz? Nereye gitmeniz, nerede
bulunmanýz gerektiðini nasýl bileceksiniz? Bunlarýn cevabý: Bir olmaktýr.
Son celsede size dýþarýdaki bir
Tanrý'yý aramaktan vazgeçmenizi ve
içinize dönüp içerideki Tanrý'yý aramaya baþlamanýzý söyledik. Bunu
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yaparsanýz meditasyonlarýnýza "Ýçimdeki sevgili Ruh, içimdeki sevgili Tanrý"
ifadeleri ile baþlarsýnýz. Bunu yüksek
sesle söylediðinizde, bedeninizin
hücreleri gerçeði bildiðinizi anlayarak
bunu kutlamaya baþlayýp, "Ýþte uyandý
ve artýk bizi biliyor" derler sanki. Bu
aþamadan itibaren entegrasyon nihayet
baþlar. Bir olma durumu kutsal olan
parçanýzý araba kullanýrken, yürüyüþ
yaparken, alýþveriþ yaparken, yemek
yerken ve konuþurken de dahil olmak
üzere en olmayacak zaman ve yerde
bile öne çýkarmak anlamýna gelir. Bunu
yaptýðýnýzda her þey deðiþmeye baþlar,
saðlýk sorunlarýnýz hal yoluna girer,
rahatlarsýnýz, yaþamýnýz uzar.
Bir taraftan her þeyi bölümlere ayýrýp
Ruh'u hücresel yapýnýzdan uzaklaþtýrmanýz ve sadece iþinize geldiðinde onu
ziyaret etmeniz, diðer taraftan da bu
koþullarda hücrelerinizin dengede
olmasýný beklemek gerçekçi deðildir.
Hücreleriniz bir olma durumunu þiddetle arzu etmektedir. Beden dengesi
için buna mutlaka gerek vardýr. Bu
eksik parçadýr, her zaman gizemli
olmuþ olan unsurdur. Bir olma durumunu baþarmanýz halinde sorulmayacak ama þimdi sorulmakta olan pek çok
soru var. Bir olma durumuna gelmiþ
olan insan farkýnda olmamakla birlikte
süper sezgilere sahiptir. Baþka bir
ifadeyle, bu insanlar nereye gitmeleri,
ne yapmalarý ve bir sonraki adýmýn ne
olmasý gerektiðini bilirler. Ýþte bizim
sözünü ettiðimiz "bir olma" durumu
budur.
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Böylece yeni insan yaratýlmaktadýr ve
yeni insan ruhsallýðýn aslýnda bedensel
insandan alýnmamýþ olduðunu hem
anlamakta, hem de takdir etmektedir.
Ýþe gittiðinizde bir taraftan çalýþýrken,
diðer taraftan Tanrý içinizde olabilir
mi? Komite toplantýlarýna katýlýrken
Tanrý içinizde olabilir mi? Patronunuzla
biraraya geldiðinizde Tanrý içinizde
olabilir mi? Bazýlarý bunun mümkün
olmadýðýný, iþ yerine giderken Tanrý'nýn
kapýnýn dýþýnda býrakýlmasý ve içeride
Tanrý orada deðilmiþ gibi davranýlmasý
gerektiðini iddia ediyorlar.
Ýnsanlardan bana sürekli olarak gelen
bir þikâyet var. Buna göre insanlar,
benim onlarýn nelerle baþa çýkmak
zorunda olduklarýný hiç bilmediðimi
öne sürüyorlar. Ama bunu söylerken
benim 7/24 insanlarla birlikte olduðumu gözardý ediyorlar. Biz meditasyon
sýrasýnda yaptýðýnýz beyanlarda bile
sizin hemen yanýbaþýnýzdayýz ama siz
bunu bilemiyorsunuz. Çünkü kendinizi
öylesine tecrit edip kompartýmanlara
ayýrdýnýz ki, sanki biz hep yanýbaþýnýzda deðilmiþiz gibi, meditasyon
yaparken nelere ihtiyaç duyduðunuzu
Ruh'a açýklamak zorunda hissediyorsunuz kendinizi.
Bir olma durumuna ulaþmýþ olan kiþi
bu aþamadan sonra daha az meditasyon
yapma gereðini duyabilir çünkü meditasyonun terminolojisi deðiþmiþtir. Bu
aþamadan sonra nerede olunduðundan
ve ne yapýldýðýndan baðýmsýz olarak
7/24 meditasyon ve sürekli olarak
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baðlantýda olma söz konusudur.
Tanrý'nýn içinizde olduðunu bilinçli
olarak hissettiðinizde ve tam da bundan
dolayý, uyku ve çalýþma zamanlarý da
dahil olmak üzere, sürekli olarak meditasyon durumu söz konusudur. Artýk
tecrit yoktur ve belirli bir yerde Tanrý
ile toplantý için randevu ayarlamaya
gerek kalmamýþtýr çünkü Tanrý'nýn
içinizde olduðunu ve hep beraber
olduðunuzu bilirsiniz.
Bu söylediklerim gerçekten de
mümkün olabilir mi? Þu anda meditasyon uzmanlarý bu söylenenlerden
dolayý biraz rahatsýz oldular. Çünkü
eski paradigmaya göre belirli bir içreklik (ezoterik) durumuna gelebilmek
için yine belirli bir konsantrasyon
gereklidir. Bunun kanýtý da meditasyon
sayesinde saðlýðýn düzelmesi, yaþamýn
uzamasý ve endiþelerin azalmasý
olmaktadýr. Eðer hâlâ eski enerjide
olsaydýk, bu söylenenler doðru olurdu
ama yeni enerji yüzünden her þey
deðiþmektedir. Bir olma durumu farklý
meditasyon yaratýr ama sonuçlar
aynýdýr. Bundan böyle alýþtýðýnýz
þekilde eskisi kadar çok meditasyon
yapmak zorunda olmayacak ve bunun
yerine var olduðunuz sürece ve her
saniye meditasyon durumunda olacaksýnýz. Nereye bakarsanýz bakýn, Tanrý'yý
göreceksiniz.
Ruhsallýkla ilgili düþüncelerinizde
deðiþiklik olacak. Ele avuca sýðmayan
bir þeye konsantre olup kendinize çekmeye çalýþmayacaksýnýz, çünkü o zaten
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orada olacak. Bunun yerine her þeye
bakýþýnýzý ve sizinle olan baðlantýsýný
yeniden ayarlayacaksýnýz. Aslýnda
kendi ruhunuza olan bakýþýnýz da
deðiþecek ve ezeli ve ebedi olduðunuzu, biyolojiniz ve yolculuðunuz
devam ettiði için ölümden sonra bile
hâlâ burada olduðunuzu anlamaya
baþlayacaksýnýz. Kendi yaþamýnýzý
farklý deðerlendirmeye baþlayacaksýnýz.
Ýçinize sýkýþýp kalmýþ olan korkular
kaybolmaya baþlayacaktýr.
Gezegen için empati duyabileceðinizi
ama bunun sizin duygularýnýzý kontrol
etmesine gerek olmadýðýný kavrayacaksýnýz. Hýçkýrýklara boðulup aðlamadan
ve uykularýnýz kaçmadan haksýzlýklarý
görebileceksiniz ve içinizdeki Tanrý
nedeniyle, bunun yerine ihtiyacý olana
enerji göndereceksiniz. Sorun üzerinde
çalýþabilmek için sorunun parçasý
olmanýza gerek yoktur. Olan her þeyin
her halükârda olduðunu anlamalý ve
kendinizi çevrenizdeki her þey için
þefkat yaratmak amacýna yönelik katalizör olarak görmelisiniz. Her þeyi bir
sevgi kabarcýðý içine yerleþtirebilmelisiniz. Bunun sonucunda diðerleri de bunu hissedecekler ve zaman
içinde deðiþip uyum saðlayacaklardýr.
Bunun ne kadar büyük bir fark yaratabileceðini kavrayabiliyor musunuz?
Ben burada kime hitap ediyorum?
Burada meditasyon yapmayý isteyen ve
bunun gücünün, uygunluðunun ve
büyüklüðünün farkýnda olan yaþlý ruha
hitap ediyorum. Mesaj çok açýktýr.
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Tanrý içinizdedir. Bir olma zamaný
gelmiþtir ve bir olma durumu, güçlenmeden dolayý meditasyonun tanýmýný
deðiþtirecektir. Kaynak sizsiniz ve onu
ziyaret etmek, onun üzerine yoðunlaþmak ve kullanmak yerine bizzat kaynak oluyorsunuz. Güç budur. Tüm bunlar dün geceki celsede verdiðimiz
dýþarýda olandan kurtulup onu içeri
almakla ilgili mesajýn parçasýdýr. Mesaj
enerji ile ilgilidir. Nihai olarak siz kimsiniz? Sizin bu odaya gelmenizi ve
meditasyon yapmanýzý saðlayan
içinizdeki Tanrý'nýn kendisidir.
Bir yaþlý ruh çok uzun zamandan beri
gezegende olduðunu ve bu sürede pek
çok kez burada yaþamýþ olduðunu
söyleyebilir. Gelin bunun ötesine geçelim. Siz kimsiniz? Ýlk kez böyle bir
yere gelmiþ olan ve yaþlý ruh olmayan
birine soralým. Siz kimsiniz? Sizi bir
yolculuða çýkarmama izin verin. Ruhun
ötesinde olan bir düzeyde, burada
olmayan ruhlarla biraraya geldiðinizde,
biraraya gelmiþ bir enerjinin, doðrusal
olan herhangi bir tekilliði veya kimliði
olmayan bir ruh grubunun parçasý olursunuz. Yaratýlýþ çorbasýnýn, galaksiye
bakan evrenin enerjisinin bir parçasý
olursunuz. Ýþte siz busunuz.
Bunun anlamý Dünyanýn yaratýlýþý
sýrasýnda burada olduðunuzdur. Ya
þimdi ben size evren biraraya getirilirken, galaksi yolcuðuna baþlarken,
zaman mefhumunun ve saatin tiktaklarýnýn olmadýðý ve "kadim"
kelimesinin Tanrý'nýn dilinde bile yer
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almadýðý anda her birinizin hayal edebileceðiniz her þekil ve biçimde orada
olduðunuzu söylersem ne diyebilirsiniz? O zamanlar objelerin birbirleri ile çarpýþtýðýný, Dünyanýn ve Ayýn
oluþumunu gördünüz. Tüm o zaman
boyunca Pleiadeslilerin bir gün buraya
geleceklerini biliyordunuz. Pleiadesliler
çok uzaklardan gelen yücelmiþ varlýklardýr. Aynen sizde olduðu gibi, onlarýn
içinde de Tanrý vardýr. Onlar uzaydan
gelen insanlar deðil, daha çok sizlerin
ebeveynlerinizdir. Pleiadesliler yabancý
varlýklar olmayýp, ruhsal insansý varlýklardýr ve onlarýn bir ara buraya gelip
sizleri tohumlayacaklarý belliydi.
Burasý deðiþimin gerçekleþtiði yerdir
ve partnerim þu anda kanallýk yapýyor
ve insanlar da bu celseyi dinliyorlar.
Galaksi dönmeye baþladýðýnda ve
Dünya yaratýldýðýnda sizler oradaydýnýz. Dönen galaksinin merkezindeki
çifti gördünüz. Orada tekillik veya kara
delik deðil, henüz kimsenin
keþfedemediði itme-çekme enerjisi
vardýr. Fiziðin nasýl çalýþtýðýný ve bir
gün burada kendi yolculuðunuza
baþlayacaðýnýzý biliyordunuz. Ýþte siz
busunuz. Bu sizi diðer insanlardan ayýrt
etmektedir, öyle deðil mi? Þimdi
özünüzden söz etmeye baþladýk. Sizler
ebedisiniz. Bir olma durumuna
ulaþtýðýnýzda, olacak þeylerden birisi ne
kadar uzun yaþarsanýz, ölümün kendisinin kaðýt kaplandan baþka bir þey
olmadýðýnýn o kadar fazla farkýna varacaðýnýzdýr. Size bunun sözünü verebilirim.
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Ölüm sadece bir geçiþtir ve ancak
geride kalanlar için bir elem ve keder
vesilesi olmaktadýr. Ölümden sonra
kötü bir yere gitmek yoktur ve aksine
daha iyi bir yere, yuvaya gidersiniz.
Daha sonra da yine buraya gelirsiniz.
Hayatýn sona ermesinin en kötü tarafý
ölüm deðil, geride kalanlarýn durumu,
onlarýn bu olaya nasýl tepki verdikleri
ve onlarý bu olay için nasýl ve ne kadar
hazýrlayabileceðinizdir. Eðer geride
kalacaklarla birlikte olayýn gerçekte ne
olduðunu idrak edebilirseniz, onlarýn
kutlama yapmasýný saðlayabilirsiniz.
O zaman onlar sizi, buradayken yapmýþ
olduklarýnýzý ve yeniden dönüþünüzü
kutlayacaklardýr. Aynen onlar gibi,
siz de ezeli ve ebedi olduðunuz için
ölümünüz durumunda sevinç
gözyaþlarý olacaktýr. Bu aslýnda yeni tür
bir cenaze törenidir, gelmektedir ve
bunu göreceksiniz. Bu hýzlandýrýlmýþ
bilinçtir ve çok farklý bir düþünme
tarzýdýr. Evrensel doðru böyle olduðu
için bu giderek yaygýnlaþacaktýr.
Kapatmadan önce bir zamanlar, pek
de uzun olmayan bir süre önce bu
gezegende pek çok ilâhýn bulunduðu
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dönemlerin yaþandýðýný hatýrlatmak
istiyorum. Aslýnda çok yakýn geçmiþ
olarak kabul edilebilecek olan 30004000 yýl önce pek çok ilâh vardý. Ve
yapýlan tartýþmalar da aslýnda
hangisinin gerçek ve doðru ilâh olduðu
ile ilgiliydi. Bu ilâhlarýn çoðu iþlevsizdi. Derken bir þeyler oldu. Doðru
zamanda ve doðru yerde dünyaya bir
haber geldi ve çok kýsa bir süre içinde
neredeyse gezegenin tamamýnda
monoteizm yerleþti. Bugün itibarýyla
gezegende tek Tanrý vardýr. Bu bir
bilinç deðiþimidir.
Þimdi size bir zaman sonra iþlerin ve
hattâ ölüm ve yaþamýn ruhsal olarak
nasýl yürüdüðünü anlayacaðýnýzý
söylersek, buna muhtemelen "Ben öyle
olduðunu hiç düþünmüyorum" diyerek
cevap vereceksiniz. Düþünce tarzýnýzý
geçmiþte olanlar temeline dayalý olarak
yeniden ayarlamanýzý istiyorum. Doðrular ortaya çýkmaya baþlayýnca dünya
tüm odak noktasýný deðiþtirdi. Tek bir
Tanrý vardýr. Ayrýca tek Tanrý'nýn tek
sistemi vardýr. Bu tek sisteme göre
insanlarýn ruhu ebedidir ve gidip baþka
yerde kalmaz. Her seferinde geri döner,
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varlýðýný kutlar ve gezegeni daha iyi
hale getirir. Bu geri dönen ruhlarla ilgili çok güzel bir sistemdir. Monoteizm
nasýl gezegende müþterek hale geldiyse, bu sistem de öyle olacaktýr. Ancak
bu yüzden sizin ruhsal olarak adlandýrdýðýnýz sistemler ne iptal edilecek, ne
de onlarýn yanlýþlýðý ispatlanacaktýr.
Sonuç itibarýyla, örneklerini daha önce
de gördüðünüz þekilde belirli bir uyum
ortaya çýkacaktýr. Bazý ayarlamalar ve
uyumlamalar olacak ama sonuçta görkem yerinde kalacaktýr. Yeni bir gerçek
ortaya çýkacak ve bu da uygun yollardan sizlerin "örgütlü dinler" dediðiniz
sistemlere adapte edilecektir. Sonuç
itibarýyla her þey daha iyi olacaktýr.
Sizler çok tekilsiniz. Þu anda
dinleyenlerin pek çoðu ileride bir gün
dünyada bir ütopyanýn ortaya çýkacaðýna, ruhsallýðýn her yerde ayný olacaðýna
ve yükselme olmayacaðýna inanýyor.
Hayýr, durum böyle deðildir ve olmayacaktýr. Sizlerin her zaman özgür iradeniz olacaktýr ve bu sayede her zaman
çeþitli fikirler çýkacak ve savunulacaktýr. Bugün artýk monoteizm müþterek
sistem olarak kabul edilmektedir ve bu
yüzden de hemen hemen herkes tek
Tanrý fikrine yatkýndýr. Anlaþmazlýk bu
tek Tanrý'ya nasýl tapýnýlacaðý ile ilgili
olarak ortaya çýkmaktadýr. Bununla birlikte, zamanla bu da aþýlacaktýr, herkesin kendi yolu olduðu, bu baðlamda
yanlýþ veya doðrudan söz etmenin yanlýþ olduðu ve baðlantý yapýp bir olma
durumunun gerçekleþtirilmesi ile
sevginin þekil deðiþtirerek hakimiyeti

saðlayacaðý kabul edilecektir.
Kapatýrken þu hususlarý da belirtmek
istiyorum. Sizler ruhsal olan yeni paradigma deðiþiminin eþiðindesiniz. Yaþlý
ruhlarýn çalýþacaðýný bildikleri bölüm,
benim sözünü ettiðim bir olma durumudur. Sabahlarý uyanýp yataktan kalktýðýnýzda varlýðýnýzý kutlamaya
baþlayýn. Geceleri yataða yatmadan
önce Tanrý'nýn içinizde olduðunu, asla
yalnýz olmadýðýnýz gerçeðini ve
ölümün size öðretilmiþ olanýn aksine
acý ve ýstýrap olmadýðýný kutlayýn.
Kaçýnýlmaz olan sonun (ölüm) mutlaka
geleceðini düþünün ve ayný anda ardýndan hemen yine geri geleceðinizi bilerek gülümseyin. Bu hep devam eden
bir sistemdir ve geçiþ sürecidir. Ona
aslýnda sevgi geçiþi bile diyebilirsiniz,
çünkü böyle bir his çýkar ortaya. Günü
geldiðinde ne demek istediðimi anlayacaksýnýz.
Kaçýnýzda perdenin öbür tarafýna
geçiþle ilgili akaþik hatýra var? Þimdi
böyle bir hatýranýz olmadýðýný söyleyebilirsiniz ama ileride bu olacaktýr ve
olduðunda tümüyle farklý bir farkýndalýðýnýz olacak. Burada yavaþça oluþmakta olan þeyin güzelliði budur.
Gelecekte o zaman için geçerli olan
yöntemlerle bu celseler yeniden dinlenecektir. Ýþin eðlenceli tarafý bu
celseleri o dönemde sizlerin de
dinleyecek ve o zaman bu celsede ifade
edilmiþ olan her þeyin gerçekleþmiþ
olduðunu söyleyecek olmanýzdýr.
Ve öyledir.

“Lütfen Yeni Yýlda

Aboneliðinizi
Yenilemeyi
Unutmayýnýz!..”

Deðerli
Okuyucularýmýz
Sevgi Dünyasý Dergimiz
Haziran 2007 tarihinden
baþlamak üzere yalnýzca
abonelerimize ulaþmaktadýr.
Bizlerle olmaya devam etmek istiyorsanýz,
Haberleþme Adresi: sevgidunyasiyayinlari@gmail.com
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