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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Çýlgýnlýk derecesinde hedeflerine kitlenmiþ, önce yalnýzca kendi
çýkarýný sonra da ülkesininkini düþünen bir takým insanlar bazý milletleri, devletleri yönetiyorlar. Gezegenimizi sahipsiz zannettikleri, hattâ
belki de kendilerinin dünyaya sahip olacaðýný hayal ettiklerinden onu
mahvetmeye, yerinden, yörüngesinden oynatmaya neden olabilecek
sertlikleri týrmandýracak gözükaralýk, gözü görmezlik durumdalar.
Onlar ve onlarýn önünü açan, destekleyen politikacýlar, çaresizce onlarý
seçmek durumunda olan insanlarýn maalesef çok gerisindeler
dünyamýzda; çünkü muhterisler, çünkü yalnýzca bana demekteler, çünkü
hâlâ restleþmekle ve kaba güç gösterileriyle bir þeyler elde edeceklerini
düþünmekteler. Oysa yönettikleri, iktidar sarhoþluðuyla cahil zannettikleri insanlar çoktan yeni dünyanýn içinde yaþamaktalar zihnen ve
ruhen. Peki gerçekten dünyamýzý yerinden oynatabilecek sonuçlara
varan deliliði yaparlar mý dersiniz? Belki bu sonuca varacaðýný
düþünemeyeceklerdir ama evet, her ne pahasýna olursa olsun istediðini
almaya, yaptýrmaya, tek gücün yalnýzca onda olduðunu göstermeye
öylesine istekli ve kararlýlar ki, geri dönüþsüz yola ihtirasla girerler.
Yani dünyamýz yok olabilir mi? Bu cahil insanlara kalsaydý iþ, çekinmeden kararlarýný verir, kendileri de altýnda kalýrdý olacaklarýn. Ama
hayýr, dünyamýza hiçbir þey olmayacak. Çünkü kâinat düzenini dikkatle
yönetenler, bütünlüðün bozulmasýna asla izin vermezler. Ama biz insanlarýn ne yaptýklarýný izlerler öncelikle. Siz bakmayýn her türlü yayýnla,
filmle insanlarýn güce, paraya, sekse tapan zayýf mahlûklar gibi gösterildiðine; kötü ve þeytani olanýn hiç ölmeyeceðinin, bitmeyeceðinin,
yenilmeyeceðinin iliklerimize kadar iþletilmeye çalýþýldýðýna. Ýyilerin
sayýsý her geçen gün bilinçlenerek artmakta, dünyaya doðmakta. Ayrýca
kendini karanlýðý yýrtmaya adamýþ insanlar aramýzda dolaþmakta.
Hiçbir þey gösterilmeye çalýþýldýðý gibi deðil. Bütün mesele inandýðýmýz
doðruyu yapmak, yaþamak, iyilerin sayýsýnýn azlýðýndan korkmadan.
Çünkü her þeyi Yaradan, hepimizin ve her þeyin sahibi, “bizi bizim
bildiðimizden baþka, bizi bizim göründüðümüzden ayrý, bizi bizim varmadýðýmýz yerde, varacaðýmýz gibi teslim alandýr”. O yere inanýyoruz,
onun için sabrederek bekliyoruz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Nesilden nesile zincirleme
sürüp giden mutsuzluðun gerçek
nedeni aldýklarýný unutmaktan
ve hep verdiklerini düþünmekten
ileri gelmektedir.
Yaradan'dan, ailesinden ve
toplumdan aldýklarýna karþýlýk,
insan kardeþlerine veren kiþi,
"Alma-verme dolaþýmýný" iyi
iþler hale getirmiþ demektir.
Alma-verme dolaþýmýný
iþler halde tutan kiþiler;
hayýrlý ve örnek kiþilerdir.
Onlar verirken bir karþýlýk
gözetmezler, sadece borçlarýný
ödediklerini bilirler.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Verdiklerimizi Deðil
Aldýklarýmýzý
Unutmamalýyýz
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arý koca kavgalarý
çoðu zaman
taraflardan birinin
veya her ikisinin çok
verdiklerini, fazla fedakârlýk ettiklerini iddia etmelerinden çýkar. Bu iddianýn
arkasýnda, haksýzlýða
uðradýðý ve ezildiði sýzlanmasý ve kendine acýmasý
yatar. Meselâ kadýn þöyle
der: "Sabahtan akþama
kadar köle gibi, hizmetçi
gibi çalýþýyorum, benim
bundan kazancým ne?
Karnýmý nerede olsa doyururum. Hem senin hem
çocuklarýn bütün sýkýntýsýný ben çekiyorum.
Boðaz tokluðuna
hizmetçilik ediyorum."
Erkek bu iddialarýn
karþýsýnda köpürür: "Ben
kimin için çalýþýyorum,
sabahtan akþama kadar.
Kazandýðýmý baþkalarýna
mý yediriyorum? Elime
geçeni eve getirmiyor
muyum? Nereden
evlendim. Eskiden
arkadaþlarla ne güzel
eðlenirdik ve gezerdik.
Þimdi bir akþam bile
evden çýkacak olsam
kýyametler kopuyor. Biz
esir mi olduk? Senin yaptýðýn ev iþi de ne ki, iki
saatte biter. Ondan sonra
yan gel yat. Senin yaptýðýn
iþleri ben bir hizmetçiye
de yaptýrýrým."
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Ve kavga böylece sürer
gider. Her iki taraf da devamlý verdiklerini düþünmekte, aldýklarýný ise, yalnýz unutmakla kalmamakta, üstelik inkâr etmekte
ve deðersiz bir þey olarak
görmektedir. Arkadan her
iki taraf da arkadaþlarýna
þikâyete baþlamaktadýr.
"Bu kadýna ne versem, ne
yapsam kadrini, kýymetini
bilmez." der erkek. Kadýn
da arkadaþlarýna: "Ah kardeþ bu adama ne yapsam,
ne versem deðerini bilmez, saçýný süpürge etsen
nafile, nankör adam." Bu
þikâyetler ve bu tartýþmalar giderek sevgiyi de,
saygýyý da siler süpürür.
Ev içinde her an hýrlaþan
iki düþman kiþi belirir. Bu
ortamda yetiþen çocuklarýn da huysuz, bencil,
kavgacý ve kompleksli
olmasý gayet doðaldýr.
Çocuklar büyüdükçe
önce anneyi, sonra babayý
saymaz ve sevmez olurlar.
Onlarý yuvaya baðlayan
maddi ihtiyaçlardýr. Baba
para verdiði, çocuklarýn
isteklerini yerine getirdiði
sürece iyi, vermediði zaman kötüdür. Bunu gören
baba üzgündür, çocuklarýna kýzgýndýr. Anne çocuklarýna iþ buyurmadýðý, onlarýn hizmetlerini gördüðü,
isteklerini yerine getirdiði

sürece iyidir. Yoksa kötüdür. Bunu gören anne de
çocuklarýnýn egoistliðine
üzgün ve kýzgýndýr. Çocuklar ise anne ve babalarýnýn hep kendilerine vermekle, hizmet etmekle
yükümlü olduklarýný düþünmekte, hep almayý istemekte, hep aldýkça mutlu
olacaklarýný sanmaktadýrlar. Vermeye ise yanaþmamaktadýrlar. O çocuklar da
mutlu deðildirler, ilerde de
mutlu olamayacaklardýr.
Ýlerde anne, baba olup
vermek zorunda kalýnca
onlar da þikâyetlere
baþlayacaklardýr. Bu zincirleme sürüp giden ve
nesilden, nesle geçen mutsuzluðun nedeni, hep
verdiklerini düþünmekten
ve aldýklarýný unutmaktan
ileri gelmektedir.
ALLAH ÝLE
ÝLÝÞKÝLERDE
Allah'a inanan veya
inanmadýðýný, söyleyen
kiþiler, büyük bir sýkýntýyla, dertle ve hastalýkla karþýlaþýnca o yüce kudretten
yardým dilerler. O sýkýntý
geçince de kendilerini
Sevgisinden Vareden'i
hemen unutuverirler. Bu
durumda hem inanan
inancýnda içten deðildir
hem de inanmadýðýný
söyleyen inançsýzlýðýnda
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içten deðildir. Onlara göre
Allah'a inanmak bir menfaat saðlarsa vardýr veya
gereklidir.
Oysa Allah'ýn varlýðýný
bir insanýn aklýyla, mantýðýyla idrak etmesi ve
gönlüyle duymasý, hissetmesi gerekir. Onun varlýðý
akýlda görülüp, gönülde
duyulmaya baþlanýnca
artýk ondan gelenlerin bize
acý da gelse sonunda hayrýmýza olduðu bilinir. Çünkü O'nu tanýmakla beraber, O'nun sevgisinden varettiði kullarýna asla zulmetmediði de öðrenilmiþ
olunur. Ayný zamanda
O'nun abes iþ yapmadýðý,
yanlýþ ve kötü þeyleri
kullarýna göndermediði
bilinir. Yine bilinir ki, "O
yarattýðý varlýklarýn daima
geliþme, yükselme, arýnma
yolunda olmasý için
yardýmcý varlýklar, düzenler ve âlemler varetmiþtir."
Ýþte Yaradan'ý bu þekilde
tanýyan kiþi aldýðý her
nefesi, rahatça ve saðlýkla
yediði her lokmayý, dünyada edindiði her tecrübeyi ve her bilgiyi, aldýðý
her hazzý O'na borçlu
olduðunu bilir. O'na olan
borcu nasýl ödeyecektir?
O'nun bizim verebileceðimiz hiçbir þeye ihtiyacý

olmadýðýna ve bizde olanlarýn hepsini O verdiðine,
onlarý elde etme olanaðýný
da O baðýþladýðýna göre
ne yapacaðýz? Borcumuzu
ihtiyacý olan kardeþlerimize ki onlar da O'nun
kuludur, yardým ederek
ödeyeceðiz. Sevgisinden
Vareden'den aldýklarýna
karþýn insan kardeþlerine
veren kiþi, alma ve verme
dolaþýmýný iþler hale getirmiþ demektir. Bu dolaþým
iyi iþlediði sürece o kiþiye
gelecekler çoðalacak, gittikçe daha güçlenecek ve
yücelecek demektir.

arttýðýný, ahlâkýn çöktüðünü söyler. Bunun karþýsýnda çok az kiþi toplumun
düzelmesi için çaba harcar. Toplum canlý bir varlýksa, onun iyiye gitmesi
herkesin topluma olan
borçlarýný ödemesiyle olur.
Herkes toplumdan sadece
almayý ve faydalanmayý
düþünürse, toplum giderek
birbirini sömürmeye çalýþan kiþilerden kurulu bir
topluluk olur. Toplumun
bu hale dönüþmesi herkesi
rahatsýz eder. Huzursuzluk
ve mutsuzluk böyle toplumun olaðan halidir artýk.

Bu alma - verme
dolaþýmýný bozan kiþi,
aldýklarýný unutup verdiklerini gözünde büyütmeye
baþlar. O, giderek vermekte güçlük çekecek, sonra
hiç veremeyecektir.
Hâlbuki o Yaradan'dan
aldýklarýný hiç unutmasa,
hep düþünüp dursa her
zaman daha çok vermek
gereðini duyacak, böylece
dolaþýmý canlý tutacaktýr.

Toplumun geliþmesi ve
herkesi mutlu eden bir
ortam olmasý, her ferdin
topluma bir deðer katmaya çalýþmasýyla olur.
Topluma deðer katmak
nasýl olacaktýr? Önce her
ferdin toplumun bir hücresi veya organý olduðunu, o
fert olmazsa bir yönünden
eksik kalacaðý idrak
edilmelidir. Sonra herkes
diðer kiþilere iyi örnek
olmak zorunda olduðunu
bilmelidir. Ýyi örneklik,
iyilik ve hizmet etmekle,
kendinde olanlardan
kardeþlerine vermekle ve
herkese deðer vermekle
olur. Topluma katýlacak
büyük deðerler ise yeni iþ
imkânlarý, yeni buluþlar ve

TOPLUMLA
ÝLÝÞKÝLERDE
Çoðu kiþi toplumdan þikâyet eder: Toplumun bozulduðunu, çýkar düþkünlüðünün, yalancýlýðýn,
ikiyüzlülüðün ve fuhuþun
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herkese rahatlýk saðlayan
yeni düzenlerdir. Bunlarý
meydana getirmek daha
büyük gayret, düþünce ve
emek gerektirir. Ama
onlarýn hayrý da o derece
büyüktür. Yapanlara
kazandýracaðý mutluluk ve
hayýrlar da o derece sürekli ve güçlüdür.
Çoðumuz yaptýðýmýz
iyilikleri ve hizmetleri
sayar dökeriz. Bunun
karþýlýðýnda nankörlükle,
deðer bilmezlikle ve kötülükle karþýlaþtýðýmýzdan
yakýnýrýz. "Ýyiliðin
karþýlýðýnda mutlaka iyilik
görülür" diye bir kural
yoktur dünyada. Hattâ
çoðu kez iyiliðin
karþýlýðýnda kötülük de
görülebilir. Tabii her zaman böyle olacak demek
deðildir. Çoðu kez de iyiliðin karþýlýðýnda daha
büyük iyilikler görülebilir.
Ama bir kimse yapacaðý
iyiliði karþýlýk görmek için
yaparsa o kurnazca bir
alýþveriþ olur. Ýyilik,
Yaratan'ý memnun etmek
için, O'na olan borcumuzu
ödemek için yapýlýrsa en
güzel iyilik olur. Yaradan'dan mükâfat beklesek de
hakkýmýzdýr. Çünkü her
þeyi O'ndan alýyor, O'ndan
istiyoruz. Zaten biz
istemeden de O bizim iyi-
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lik yolunda olduðumuzu
görünce bize verir. En
güzel olaný, verdiklerimizi
ve baþkalarýnýn hayrýna
yaptýklarýmýzý hemen
unutmamýz ve onlarýn lâfýný etmememizdir. Böyle
yapýnca iyiliðimizin karþýlýðýný beklemeyiz. Karþýlýðý gelmedi veya kötü
oldu diye de üzülmeyiz.
Fakat bu sözlerimiz
verdiklerini ve yaptýklarýný
gerçekten insani bir
duyguyla ve iyi kalplilikle
yapanlar içindir, yoksa
gösteriþ için ya da övünmek ve gururlanmak için
yapanlara deðildir. Onlar
övünmekle ve gururlanmakla, orada burada methedilmekle mükâfatlarýný
almaktadýrlar esasen. Bu
tarz vermeler ruh yüceliðini ve iyiliði yansýtmaz.
Sadece benliði ya da
egoyu tatmindir. Öyle tatminlere ihtiyacý olanlarýn
da onu yapmalarý
çevrelerinin de onlarý
övmeleri kendi tekâmülleri için gereklidir. O
safhadan geçmeden daha
üst mertebelere geçilmez.
GERÇEK ARANAN
Hayýr yolunda yürüyen,
Yükselmenin Beþ Esasýný
(Ýyilik, Doðruluk, Çalýþ-

mak, Bilgi ve Sevmek)
kendine rehber edinenler
doðru yolu bulmuþ kiþilerdir. Onlar dünyanýn
gerçekten aradýðý, özlediði
kiþilerdir. Onlarýn
davranýþlarýyla ortaya
koyduklarý örnek pek çok
kiþiyi hayýr yoluna çekecek kudrettedir. O hayýrlý
kiþilere büyük sabýr ve
hoþgörü görevi de
düþmektedir. Ýnsanlarýn
zayýflýklarýný, eksikli
oluþlarýný bilerek sabrederek, iyi ve doðru yollarýnda þaþmadan, sapmadan yürüyeceklerdir.
Gerçekleri görmeye
baþlayan kiþiler, kýsa
zamanda fark ederler ki,
kendilerinin hayýr yolunda
yürüyecek duruma
gelmeleri de baþkalarýnýn,
müspet ve menfi yardýmlarýyla olmaktadýr. Onlar
anlamaya baþlamýþlardýr
ki, verdiklerini deðil,
aldýklarýný unutmamak
kendilerini daha çok hýzlandýrmakta, hayýr yolunda daha çok yükseltmektedir. Aldýklarý için çevresine ve Yaradan'ýna her an
teþekkür içinde olan,
aslýnda verdiklerinin ya da
verebildiklerinin pek
büyük olmadýðýný görür.
Verebildiklerini daha çok
artýrmanýn yollarýný arar.
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Ne Mutlu Kalbi Temiz Olanlara
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

HER ÞEY ANLAMSIZ, BOÞ MU?
"Her þey anlamsýz, her þey boþ. Bu
devasa ucu bucaðý olmayan evrende
dönüp durmakta olan bir kum tanesinden küçük yuvarlaðýn üzerinde, öylesine
yuvarlanýp gidiyoruz iþte!.."
Çaðýmýzda anlamsýzlýklar içinde bir
oradan bir oraya savrulup giderken pek

çok insan kardeþimiz dile getirmese bile
bu nihilist felsefenin pençeleri arasýnda
sýkýþmýþ iþte böyle konuþuyor. Boþuna
"Bunalým
Çaðý"
denmiyor
bu
yaþadýðýmýz günlere...
Býrakalým sokaktaki insaný, ruhsal
bunalýmdaki hastalarýný hayatlarýna
anlamlý bir hedef, bir amaç vererek
tedavi etmesi gereken psikiyatristlerin
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bile, bunun tam tersi nihilist davranýþlar
sergilediklerini, Viktor Frankl "Ýnsanýn
Anlam Arayýþý" kitabýnda üzüntüyle
anlatýr. Ve "öðrenilen anlamsýzlýk"
kavramýný ortaya atan George A. Sargent'e böyle telkinde bulunan terapistin
sözlerini aktarýr:
"George, dünyanýn bir þaka olduðunu
anlamalýsýn. Adalet diye bir þey yoktur,
her þey rastlantýdýr. Ancak bunu
kavradýðýn zaman kendini ciddiye
almanýn ne kadar aptalca olduðunu
anlayacaksýn. Evrende büyük amaç diye
bir þey yok. Evren sadece evrendir. Ne
yapacaðýn konusunda verdiðin kararda
özel bir anlam yok!.."
Kuþkusuz ki dünyamýzda öncü, önder,
yol açýcý üstün yetenekli, yüce gönüllü
insanlar çok azýnlýkta. Onlarýn yanýsýra,
kendisinden, insanlardan, gelecekten,
dünyadan ve Yaradan'dan ümidini
kesmiþ milyarlar yaþýyor aramýzda.
Toplum da maþallah yangýna körükle
gitmekten bir an geri durmuyor. Ýnsan
zaten kendini kötü, yararsýz ve geleceksiz görüp, için için çürürken, çevresinden de bombardýmanlar halinde eleþtiriler yaðýp duruyor: "Ýþe yaramazsýn,
tembelsin, aksisin, öfkelisin, adam
olmazsýn!.." Böylece kolu kanadý
kýrýlmýþ, özgüveni dibe vurmuþ insan,
kendini geliþtirmek, gönlünü arýtmak,
iyi, doðru, çalýþkan, bilgili ve sevgi dolu
olmak gücünü, motivasyonunu nereden
bulacak ki?!..
Diðer taraftan Ýslamiyet'te, bu duygu
ve düþüncelere taban tabana zýt bir
hükümle insanoðlu öylesine yüceltilir
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ki!.. Ýyi, kötü, büyük, küçük hepimiz
eþref-î mahlûkat (yaratýlanlarýn en þereflisi) diye anýlýr Yüce âlem tarafýndan.
Bizim celselerimizde de insanýn
yüceliði sýk sýk dile getirilir:
* Her insan O'nun Sevgisinden
Yaratýlmýþ yüce bir deðer, eþsiz bir varlýktýr!..
* Her yer bir insanýn, her insan bir
yerin malýdýr Ýnsanlar!.. Yerlerinizi ve
deðerlerinizi biliniz!..
Bizler yaþamakta olduðumuz þu
kýsacýk ömre ve karþýlaþtýðýmýz günlük
olaylara bakýp aslýnda nerelerden geçip
geldiðimizi, ne serüvenler yaþadýðýmýzý
unutup kendimizi çok deðersiz
görürken, yukarý âlemden bunun tam
tersi söyleniyor. Onlar bizleri motive
etmek için deðil tüm geçmiþ zamanlarda
yaþadýklarýmýzý bildiklerindendir, ki
bizleri, bizlere bu övücü cümlelerle
tanýtýyorlar. Ýnsan olmadan önceki
yaþantýlarýmýzý, insanlýk basamaðýna
adým attýðýmýz gün, âlemlerin Rabbi ile
topyekûn hepimizin nasýl ahitleþtiðini
ve henüz dünyamýz yokken insan olarak
baþka planetlerdeki yaþamlarýmýzý
kuþbakýþý görüp izleyenlerdir onlar.
EVRENLER BOYU YAÞANTIMIZ
Öyleyse
þimdi
biz
evrenin
baþlangýcýndan, hattâ daha önceki
evrenlerden geliþe geliþe bugüne
ulaþmýþ her bir insan kardeþimizin, o
yüce deðerini ortaya koymak için hýzlý
çevrilmiþ bir film gibi süratle mazide bir
geziye çýkalým. Bu gezide bize Kutsal
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kitaplar, Rehberler, Büyük yol göstericiler eþlik edecek. Onlarýn bildirilerinden, sözlerinden yararlanacaðýz.
Büyük Ýslâm ulu'su Mevlâna, madde,
bitki, hayvan aþamalarýndan bir bir
geçerek insanlýða ulaþtýðýmýzý, sonrasýnda bizi bekleyenin meleklik ve hattâ
daha ötesi olduðunu Mesnevi 3. cilt s:
319'da
açýklýkla
dile
getirir.
Sadeleþtirerek aynen aktarýyorum:
“Ben bitki öncesi hayatýmdaydým.
Öldüm, yetiþip geliþen bir varlýk, bir
bitki oldum. Bitkiyken öldüm hayvan
görünüþünde ortaya çýktým.
“Hayvanlýktan da geçtim, hayvanken
de insan oldum. Artýk ölüp de yok
olmaktan ne korkayým?
“Bir hamle daha edeyim, insanken
öleyim de melekler âlemine geçip kol
kanat açayým.
“Melek olduktan sonra da ýrmaðý
atlamak, melek sýfatýný da terketmek
gerek. Her þey geçicidir, yok olur. Ancak
O'nun gerçeði ebediyen kalýcýdýr!..”
Yanlýþ anlaþýlmasýn. Mevlâna, Darwin
kuramýnda sözü edilen bedensel
tekâmülden deðil, ruhun insan ve
insanüstüne ulaþabilmesi için yaþadýðý
dünya öncesi hayatlardan bahsetmektedir. Yani þu gördüðümüz bitki ve hayvanlar deðildir kastettiði. Aslýnda 3 milyar yýl diye bildiðimiz dünyadaki yaþam
süresi hiç de yeterli deðildir, ruhumuzun
bu kalýptan kalýba geçerek olgunlaþmasýna. Bu tekâmül, bu olgunlaþma þu
içinde yaþadýðýmýz evrene bile sýðmadýðýndan, önceki big-bang'lerle
baþlayýp sona eren evrenlere kadar
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uzanmaktadýr, bu muhteþem serüvenimiz. Bunu birazdan daha net göreceðiz.
Ne büyük planlar, düzenler, organizasyonlarla evrenleri, galaksileri, plânetleri
aþarak insan olma onuruna ulaþtýðýmýzý
ve bizleri daha ne yüceliklerin beklemekte olduðunu bir an bile düþününce;
içimizi kasýp kavuran, aþýlmaz sandýðýmýz dertlerimiz, korkularýmýz, kuruntularýmýz, öfkelerimiz, kýskançlýklarýmýz, kýrgýnlýklarýmýz ne kadar hafifleyecek bu muhteþem mazimizin yanýnda.
DÜNYA YOKKEN
"KALÛ BELÂ" DA BAÞLAYAN
HAYATIMIZ
Çocukluðumuzda birbirimizi imtihan
ederken:
"Ne
zamandan
beri
Müslümansýn?.." "Kalû Belâ'dan beri
Müslümaným!.." cevabýný almadan
arkadaþýmýzýn yakasýný býrakmazdýk. Ne
soran, ne cevaplayan bunun gerçek
anlamýný idrak ederdi ama olsun, biz
neler de bildiðimizi sanarak övünürdük
ya, bu bize yeterdi. Mevlâna
Hazretlerinin dile getirdiði ruhumuzun
insan öncesi yaþamlarýný bir yana
býrakarak, biz gözümüzü insan olma
hüviyetine, onuruna ulaþtýðýmýz; gelmiþ
geçmiþ ve gelecek tüm insanlarýn,
topluca Rabbimizin önünde secde
ettiðimiz o emsalsiz ilk güne, "Kalû
Belâ" gününe çevirelim. Henüz dünya
oluþmamýþken evrenin baþlangýcýnda,
þimdi bilmediðimiz bir yerde hep
beraber bedenli olarak yaþadýðýmýz o
günü Kur'aný Kerim þöyle anlatýr:
* Rabbin Âdem Oðullarýndan, onlarýn
bellerinden tüm nesillerini ortaya çýkar-
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mýþ ve onlarý kendi kendilerine tanýk
ederek: "Ben sizin Rabbiniz deðil
miyim?" (demiþti). "Evet (bunun)
tanýðýyýz" dediler. Kýyamet günü "Biz
bundan habersizdik" demeyesiniz (diye
idi bu) (Arâf-172)
Hz. Muhammed "Kalû Belâ" âyetlerini açýklarken: "Allah kýyamete kadar
doðacaklarý ruh olarak topladý, sonra
onlarý
þekillendirdi,
konuþturdu.
Onlardan söz ve ahid aldý" diyerek
konuya açýklýk getirmektedir. Yine Hz.
Muhammed'in: "Âdem ruh ile toprak
arasýndayken ben Peygamberdim"
sözünden; dünya hayatýmýzdan önceki o
ilk yerde eðitilirken onun yol gösterici
olarak görev yaptýðýný anlamaktayýz.
O'nun
Yaratýcýmýz,
Rabbimiz
(yetiþtiricimiz, terbiyecimiz) olduðunu
dilimizle topluca onayladýðýmýz o Kalû
Belâ (Evet, dediler) gününden "Bizim
Celselerimiz"de þöyle bahsedilir:
* “O, baþlangýçta, önce yedi rengi
varetti hayrýnýza gördüðünüz. O,
baþlangýçta bir ses varetti hayrýnýza,
duyduðunuz. O, baþlangýçta suya
"OL" dedi. Sýra ile ard arda oldular.
Sýra ile ard arda bir yerde durdular.
Secde ettiler. Hayrýnýz için, hayýrla
baþladýlar yollarýna. Önce O'nun öz
sözü ile özünüzü aldýlar ele. Sizin için
olanlarý, olacaklarý sýra ile getirdiler
dile. Yaptýlar. Emir aldýlar. Yaptýlar.
Oldu emredilen ve oldunuz."
“Ýþte siz, o günde de böyle bir yerde
toplu secde edip durdunuz. Ýþte sizin
için hayýr, iþte sizin için þer o günden
baþladý, böyle son güne kadar.
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“Ve O'nun öz sözünden sizin için
varedilmiþ, gerçekten bir hayýr, size
ikisini bir etmeyi öðretecek ve siz
hayrýn þerden ayrýldýðý yerde O'nu
göreceksiniz þüphesiz. O günü þimdiden bildiðinizden, o günün haberini
aldýðýnýzdan, böyle sorumlu, böyle
yüklüsünüz. O güne kadar yapacaðýnýz
çok. O güne yakýnsýnýz. Gözünüzü
güzelliðe açýp, gönlünüzü gönlünüze
veriniz de, artýk durmadan O'nun yolunda, O'nun emrine uyup, O'na gidiniz”
Kur'andaki aþaðýdaki âyetten bu ilk
yerdeki ve sonrasýndaki eðitimimiz bittikten sonra eðitime uzunca bir süre ara
verilerek, insan ruhlarýnýn devirler
boyunca uykuda tutulduðu, sonra da
uyandýrýlarak dünyadaki eðitimin
baþladýðý anlaþýlmaktadýr:
* Ýnsanýn üzerinden, henüz kendisinin
anýlan bir þey olmadýðý uzun bir süre
geçmedi mi? (Ýnsan-1)
Milyarlarca yýl öncesine uzanan bu
serüvenimiz pozitif bilimlerin deney
sahasýna þüphesiz giremez. Bütün bunlarý bizler aslýnda Yüce âlemden bildirilen bilgiler sayesinde öðrenebiliyoruz. Hepimiz; kaþýmýzdan, gözümüzden, þu andaki durumumuzdan çok
yukardayýz. Çok özenle yetiþtirilmiþ,
nice emekler verilmiþ, türlü yeteneklerle donatýlmýþ ruhlarýmýz var. Kendimizle ve insan kardeþlerimizle öðünmemiz, iftihar etmemiz, potansiyel ve
kinetik deðerlerimizi bilmemiz ve daha
yukarýlara hep birlikte hamle yapmamýz
bekleniyor bugünlerde hepimizden!..
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ÝNSAN OLMADAN
ÖNCE DE VARDIK
Ýnsanlýða nasýl adým attýðýmýzý ve
dünya öncesi yaþamlarýmýzý böylece
gördükten sonra konumuzu Mevlâna ile
sonlandýrmak isterim, çünkü söze onunla baþlamýþtýk.
O, ruhsal yaþamýmýzýn bitki öncesi
düzeylere kadar geriye gittiðini söylüyordu Mesnevi'sinde. Aklýmýzýn serbest
býrakýldýðý insan seviyesine bu evrenin
baþlangýçlarýndaki Kâlu Belâ gününde
ulaþtýk. Mevlâna'nýn dile getirdiði insan
öncesi tekâmül süreçlerini bu durumda
öncekilerde geçirmiþ olmalýyýz. Bizim
Celselerimiz'de insandan bir önceki insanýmsý diyebileceðimiz "aklýmýzý geliþtirme aþamasý" þöyle anlatýlmaktadýr:
* O sizi her þeyinizle tam yarattý, yalnýz þaþmadan doðruda olasýnýz diye. Ve
iþte kendinizi böyle yoklayýp, yerinizi
bulmak için size akýl verdi. Ve AKLINIZI ÖYLE GELÝÞTÝRÝP serbest
býraktý. Yalnýz ayrý olduðunuz yer
O'ndan, iþte buradandýr.
DAÐDAKÝ VAAZIN
6. BÝLDÝRÝSÝ
* Ne mutlu kalbi temiz olanlara çünkü
onlar Allah'ý görecekler.
Ne görkemli bir final bu. Ýnsanlýk
yaþamýnýn böyle bir mükâfatla taçlanmasý mutluluklarýn en yücesi. Âlemleri
vareden ve geliþmemiz için bin bir
düzen yaratan Rabbin huzurunda secde
etmek, O'nun sesini doðrudan duymak
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kalbi temiz olanlara bir vaat olarak peþinen duyuruluyor.
Daðdaki vaaz yorumlarýnda rehber
varlýk Kryon'dan çok yararlanmýþtým.
Þimdi önce onun bu bildiri üzerine
söylediklerini aktaracaðým. Sonra da
olgulaþmamýz, kalbimizi temizlememiz
için Kryon'ýn deðiþik celselerindeki özlü tavsiyelerinden alýntýlar yapacaðým.
En sonunda da yüzyýllarca fesat tertipleriyle dünyaya hükmeden, iyi ve doðru
insanlara nefes aldýrmayan gizli güç
merkezlerinin internet çaðýnda adým
adým nasýl tükeniþe doðru sürüklendiklerini anlatan sözlerine yer vereceðim.
"Kalben saf olanlara ne mutlu. Sevgili
varlýklar, kim kalben saftýr. Aranýzdaki
annelere seslenmek istiyorum, içinizde
o deðerli yaþamý taþýrken çevrenizdeki
çocuklara bakar ve çoðunlukla þöyle
söylerdiniz: Benim çocuðum böyle
olmayacak, çünkü ben çocuðumu daha
iyi eðiteceðim. Ben çocuðuma evde
sadece en iyi gerçekleri öðretecek ve
sadece sevgi göstereceðim. Onu koruyacak ve iyi eðiteceðim. Ve o beni çok
seven mükemmel bir çocuk olacak.
Sonra bazýlarýnýz dehþet içinde bu
küçük varlýðýn inanamadýðýnýz bir dizi
nitelikle geldiðini görürsünüz! Onda
öfke, korku, kýskançlýk, benmerkezcilik
ve hattâ hilekârlýk vardýr. O bunlarý sizden öðrenmemiþtir, öyle deðil mi? Bu,
sizin gezegeninizde doðmuþ tüm çocuklarýn karma nitelikleri olarak taþýdýklarý
damganýn kanýtý deðil midir?.. Olaný
biteni gören siz anneler çabucak
görevinizin onlarýn bu niteliklerden kurtulmalarýna yardým etmek olduðunu
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fark ettiniz! Evet, kalben saf olan kiþi
kontratýnýn sorumluluðunu üstlenmiþ ve
kurban diye bir þeyin olmadýðýný
anlamýþ kiþidir. Her biriniz hayatýnýzda
bizzat sizin planladýðýnýz bir dizi
durumdan geçiyorsunuz. Ve bu size ne
kadar garip görünse de, kendinizi þimdi
her ne durum içinde buluyorsanýz da,
onu siz planladýnýz. Ve þimdi içinde
bulunduðunuz durumlardan siz sorumlusunuz. Ve bu olgularýn tüm bilgisine
sahip olduðunuzda, siz Ruh'un, kalben
saf dediði bir varlýk olursunuz...
Diyebilirsiniz ki: "Bu nasýl olabilir,
çünkü bu durumlarýn birçoðu olumsuz"
ve Ruh da size der ki: "Siz bu þeyleri,
onlarýn üzerine yürüyebilmek amacýyla
istediniz..." (3.kitap S:106-107)
KRYON'DAN ÖÐÜTLER
Þimdi sizleri Rehber Varlýk Kryon'un
kalbini arýtma uðraþý içindeki gönülerlerine, ýþýk savaþçýlarýna deðiþik tarihlerde verdiði öðütlerle baþ baþa býrakýyorum. Ýnanýyorum ki bu öðütlerden en
az bir veya birkaçý ruhsal geliþmenizde
yolunuzu aydýnlatacaktýr:
"Kendinizi baþka birçok insanla birlikte bir katran yataðýnda hayal edin...
tepeden týrnaða katranla kaplandýðýnýz,
katranýn yoðunluðu yüzünden hýzlý
hareket edemediðiniz bir halde... Birden
Tanrý'dan gelen ve bedeninizi temizleyen ve katranýn içindeyken bile
bedeninizi temiz tutan "sihirli" bir gereç
keþfediyorsunuz!!!..
Çevrenizdeki kiþiler hâlâ katranla
kaplanmýþ olduðundan tabii siz hemen
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göze çarpýyorsunuz, farklý ve temizsiniz,
þimdi siz katrana bulaþmadan, engelsiz
serbestçe yürürken diðerlerinin sizi
görmezden geleceklerini mi sanýyorsunuz? Aaah izleyin! Onlar da deðiþmek
üzereler! Birincisi, siz her nereye
yürürseniz onlar size yol açacaklardýr.
Ýkincisi, onlar size böyle bir þeyin nasýl
mümkün olduðunu soracaklardýr. Ve
onlar da "Tanrý'dan gelen gizli gereci
bulduklarýnda, her biri kendi için kullanacak, temizlenenlerin sayýsý artacaktýr. Siz onlardan temizlenmelerini
istemediniz ama örnek oldunuz. Ve
böylece temizlenmiþ bir kiþi, pek çoðunun temizlenmesine yol açtý. (2/133)
"... Dinlenen bir grup içinde en azýndan biri ayaða kalkýp çalýþmaya baþlamalýdýr ki, diðerleri de onu izlesinler.
Aksi takdirde hepsi dinlenmeye devam
edecektir. Dolayýsýyla siz bizzat,
gözlemlemeye çalýþtýðýnýz deðiþimin
katalizörüsünüz. Önce siz deðiþmeden,
çevrenizde hiçbir þey meydana gelmeyecektir. (3/51)
"... Çünkü gerçek huzur, geçmiþte sizi
üzen ve sýkan o þeylerin þimdi artýk sýkmadýðý bir hâldir... Siz çevrenizdeki kiþilerin sizin huzur düzeyinizle birlikte
deðiþmeye baþladýklarýný göreceksiniz...
Size tekrar söylüyoruz ki, birinin deðiþimi birçoðunu etkiler. Eðer bu yeniçað
için gerekli bir yaklaþýmý vaaz etmemiz
gerekseydi, bu: SÝZÝN KENDÝNÝZÝ
DEÐÝÞTÝRMENÝZ olurdu. (3/248)
"Sizi asla sevemeyeceðini ya da sizin
asla baðýþlamayacaðýnýzý düþündüðünüz biri var mý?.. Yapmanýz gereken tek
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þey onu KENDÝ ÝÇÝNÝZDE düzeltmektir.
Ve sevgili varlýklar, siz bunu yaptýðýnýzda,
diðer
insanlarý
gerçekten
baðýþlayýp, anlayýp hoþ gördüðünüzde,
onlara neler olacaðýný izleyin. Çünkü
onlarla olan karma baðýnýzý kestiðinizi
anlayacak ve kendileri de o durumdan
uzaklaþacaklardýr. (4/82)
"Siz ýþýk iþçilerisiniz, çünkü siz
ýþýðýnýzý alýp iþ yerine götürüyor ve onu
çevreye yayýyorsunuz... Bu, onlara bir
þey vaaz etmenizi gerektirmemiþtir. Ve
siz TANRI sevgisiyle yaþadýðýnýzda,
konuþtuðunuzda ve yüksek bir biçimde
titreþtiðinizde diðerleri bunu fark edeceklerdir. Ýþ yerinde huzur bulmayý bekleyin. Orada çözümlenemez hiçbir þey
yoktur. Orasý huzuru en kolay bulabileceðiniz yerlerden biridir. (4/140)
"Cinsiyetinizden hoþnut musunuz?
Görünüþünüzden, beden tipinizden ya
da dikkatle planladýðýnýz ve sorumlu
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olduðunuz þeylerden hoþnut musunuz?..
"Keþke bu farklý olsaydý" ya da "þundan
veya
bundan
hoþnut
deðilim"
dediðinizde bilin ki bu sözle içinizdeki
Tanrýsal zihnin planladýðýna karþý
gelmektesiniz.
"Onun yerine aynaya bakýp þöyle
söylemeye çalýþýn: "Ben bundan hoþnut
ve mutluyum, çünkü onu bu þekilde ben
planladým. Bu benim Tanrýsal
taþýtýmdýr. Ve tam da olmasý gerektiði
gibidir" (4/150)
"Tüm insanlar EGO'ya sahiptir. Ego
sevginin antitezidir... Burada önemli
olan ego'nun sevgiyle dengelenmesidir.
Tüm bu düalite nitelikleri yerindedir,
size sevgiyle verilmiþ ve BÝYOLOJÝNÝZE DAMGALANMIÞLARDIR...
Sevgiyle hafifletilip ölçülü hale getirilen
ego, uygun hale gelir. O, ölçüsüz ve ham
biçimde iken sevginin düþmanýdýr.
(4/209)
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FESATLARA SON
"Tanrý sevgisinden söz eden ama bunu
uygulamayanlar, Tanrý'nýn yasalarýna
umutsuzca uymaya çalýþýp da onun yerine insan yasalarýna uyanlar, artýk bu
tutumlarýný sürdüremeyecekler. Ayrýca
dünya onlarý, öðrettikleri þeylerden
dolayý sorumlu tutmaya çalýþacak. Tüm
dünya insanlarý, Ýnternet gibi araçlarla
yapýlan ifþaatlarý anlamaya baþladýðýnda, bazý sistemlerin DENGESÝZ olduðu
ortaya çýkacak. Geçmiþlerinde spiritüel
olmadýklarý halde pek çoklarý, "bir þey
söyleyip, baþka þey yapan doktrinleri"
ilk eleþtirenler olacaklar. Sonuçta bu
doktrinlerin saflarý içinde giderek daha
az genç insan bulunacak. Ve birçok
örgüt saygýnlýðýný yitirip, adeta kuruyacak. (6/220)
"Bir zamanlar hemen her þeyin karanlýk bir yaný vardý... Öyle karanlýk ki,
SIRLAR yüzyýllar boyunca gizlenebilirdi. Son zamanlarda sýrlar ve GÝZLÝ
FESAT TERTÝP'leriyle ilgili farklý bir
þey dikkatinizi çekti mi? Onlar bu yeni
enerjide uzun süre sýr olarak kalamazlar... Bu siyasette, iþ dünyasýnda... hattâ
ülkelerin liderleri düzeyinde vuku bulmaktadýr... Artýk saklamak mümkün
deðildir. (7/295)
"On yýl önce size ülkenizdeki en büyük
þirketlerin "dürüst davranmadýklarý"
için batacaklarýný söyleseydim bana
inanýr mýydýnýz? Dünya üzerindeki en
büyük dinî örgütlerden birinin dürüstlük
yüzünden (bazý papazlarýn çocuklara
cinsel tacizde bulunduklarýnýn ortaya
çýkmasýndan ötürü) dizlerinin üzerine
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çökeceðini kehanet etseydim bana
inanýr mýydýnýz? Hayýr, inanmazdýnýz.
Böyle þeyler mümkün olarak görülmezdi. Büyük para ve büyük din dokunulmazdý. Eh, haberleri izleyin ve okuyun.
Buna "budama" denir. Bu, her ülke ve
her inanç sistemi için geçerlidir. Bu
ateþin kývýlcýmlarý her yana yayýlacaktýr. (8/144)
"Onlara "Ýlluminati" denir. Onlar gizli gruptur. Onlar þifre yapýcýlarýdýr ve
sizin sosyal durumunuzun iplerini
oynatmýþ olanlardýr... Para piyasalarýný
ele geçirip onlarý yönetmiþlerdir. Onlar
sizin varlýðýnýzý kendi ceplerine yöneltmiþlerdi... Onlar sizin Yunanistan dediðiniz ülkede bulunuyorlardý. Bu grup
orada kurulmuþtu ve yine orada
DAÐILDI. Onlarý çok þoke eden bir
biçimde "dürüstlük bütünlük" denen bir
konserve açýlmaya baþlandý. Sonra siz
herkesin herkesle neredeyse maliyetsiz
bir biçimde konuþmasýný saðlayan bir
teknoloji geliþtirdiniz: (ÝNTERNET).
Onlar artýk karanlýklarda saklanamazlardý ve dört yýl önce ÇÖKMEYE
baþladýlar. Bu dünyada artýk bu derecede KOMPLOLAR olamaz. Bunun
nedeni þudur: Bu dünyanýn her yanýnda
sizler gibi kendilerini bu ýþýðý yaymaya
adamýþ
D E N Ý Z
FENERLERÝ vardýr.
Her
yerde ýþýklar yakýlm ý þ t ý r. "
(8/159)
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Felsefede On Üzerinden On

Platon
Güngör Özyiðit, Psikolog

Ýnsanlar gerçeðe deðil,
gerçek gibi görünen
þeye inanýr.
Platon

Ü

nlü matematikçi ve filozof
Whithead, Platon için þöyle
der: "Felsefe tarihi Platon'a
yapýlan dipnotlarýndan ibarettir."
Gerçekten Platon'la hesaplaþmadan,
onun görüþleriyle cebelleþmeden
düþünce dünyasýnda yol alýnamaz.
Platon M.Ö. 427 yýlýnda Atina'da aristokrat bir ailede doðmuþtur. Asýl adý
Aristokles'tir. Ama geniþ omuzlarý ve
geniþ alný yüzünden ona plato (yayla)
anlamýnda 'Platon' denmiþtir. Ýslâm
dünyasýnda ise 'Eflâtun' olarak bilinir.
Resim: Platon (Eflatun), Ertan Sertöz

Genç yaþlarýnda felsefeye ilgi duyan
ve ayný zamanda þair olan Platon, yirmi
yaþýnda Sokrates ile tanýþýr. Sokrates'ten
o denli etkilenir ki, onunla ayný
dönemde dünyada olduðu için Tanrý'ya
þükreder. Sokrates'e ilgisi ve felsefe
sevgisi, ona düþünmeye adanmýþ,
gerçeklere göre ayarlanmýþ yeni bir
yaþam biçimi sunar. Buna baðlý olarak,
daha yirmili yaþlarda dostlarýna verdiði
bir vedâ partisinde þöyle der: “Bu size
verdiðim son ziyafettir. Þu andan
itibaren hayatýn zevklerine vedâ ediyorum; bundan böyle bilgeliðin peþine
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düþeceðim ve Sokrates'in öðretisini
izleyeceðim. Þunu bilmenizi istiyorum
ki, þiire bile veda ediyorum. Artýk tek
dize bile þiir yazmayacaðým ve bugüne
dek yazdýklarýmý da gözlerinizin önünde
yakacaðým.” Ve yakar da. Son olarak
þunlarý söyler: “Bu veda yemeðinde
bulunan herkese teþekkür ederim. Ama
aranýzdan sadece yeni hayatýmý paylaþacak olanlarýnýzla dostluðumu sürdüreceðim. Bundan böyle benim dostlarým,
Sokrates'in dostlarý olanlardýr.”
Platon'un nasýlsa yakýlmaktan kurtulan
bir þiiri þöyle:
Tepeden týrnaða göz olup
Seni görmek için
Gökyüzü olmak isterdim
Bu dizeleri okuduktan sonra, insanýn,
keþke þiirlerini yakmasaydý diyesi geliyor ya, neyse. Yine de, onun tüm eserlerinde bu þairane üslup kendini gösterir.
Özellikle "Sokrates'in Savunmasý" edebi
yönden de bir baþyapýttýr.
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lerinin tam tersini yapar. Yalaný dolaný,
her türlü yolsuzluðu kendine yol edinir.
Böylece, emeklerinin boþa gitmesi üzerine Sokrates büyük bir üzüntüye kapýlýr.
Tam bu sýrada uykusunda bir kuðu
yavrusunun göðsüne konduðunu görür.
Sonra kuþun yavaþ yavaþ büyüdüðünü
ve kanatlanýp güzel naðmeler çýkararak
uçtuðunu görür. Bu rüyadan uyanan
Sokrates, sabahleyin her zamanki gibi,
Agora'ya gittiðinde, öðrencileri arasýna
katýlan genç Platon'u görür. Düþünde
gördüðü genç kuðunun kim olduðunu
anlar. Ve ona özel bir özen gösterir.
Yaradan'ýn ödünleme (telafi) yasasý
burada da iþlemiþ ve baþarýsýz bir deneyimden sonra, genç bir dehayý, Platon'u
Sokrates'in karþýsýna çýkarmýþtýr. O da
Sokrates'in düþüncelerini ve kiþiliðini
bütün dünyaya tanýtmýþtýr. Platon kendisini Sokrates'in doðal ve mantýksal bir
devamý gibi görür. Diyaloglarýnda baþ
konuþmasý hep Sokrates'tir. Bazen de
kendi düþüncelerini ona söyletir.
ÝDEALAR EVRENÝ

SOKRATES'ÝN DÜÞÜ
Þems-Mevlânâ birlikteliðini andýran
bu mutlu buluþmaya Sokrates açýsýndan
baktýðýmýzda ise þunu görüyoruz:
Sokrates, insanlarýn potansiyellerini
gerçekleþtirebilecekleri, adalete dayalý
toplumsal bir düzenin kurulmasýný ister.
Bunun için Atina'da çok zeki ve
yetenekli bir genci 10 yýl, hiç karþýlýk
almadan, eðitip yetiþtirir. Ve o genç,
hýzla basamaklarý atlayarak Atina'nýn
baþýna geçer. Ve Sokrates'ten öðrendik-

Platon'a göre gördüðümüz dünya
deðiþir. Ne var ki, bu deðiþen dünyada
deðiþmeyenler de vardýr. Deðiþen
dünyaya pek baðlanmamak gerekir.
Önemli olan, etkin olan hiç deðiþmeyenlerdir. Gördüklerimizin, algýladýklarýmýzýn aslý olan bu deðiþmez ve
yetkin örnekler 'idealar'dýr. Ýþte bu idealardan tek ideaya, Tanrý'ya gidilir.
Platon, iki evren olduðu varsayýmýndan hareket eder. Biri içinde yaþadýðý-
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mýz, beþ duyumuzla algýladýðýmýz evren,
diðeri de düþüncede varolan evren. Asýl
varlýk dünyasý düþüncede varolan idealar
evrenidir. Algýladýðýmýz dünya ise,
bunun varlýktan ve gerçeklikten yoksun
bir kopyasýdýr. Ve sadece görünüþtedir.
Platon bu bilgiye doxa (doksa=saný)
der. Ýdealarýn bilgisi ise kesin, zorunlu,
mutlak, genel ve geçerli bilgidir. Buna
'episteme' der. Buna göre doðru bilginin
kaynaðý idealar, yani akýldýr. Örnekleri
matematik ve mantýktýr. Ýdealar, varlýðýn
özgün biçimleri, varlýðýn özleri ve
örnekleridir. Duyularýmýzla kavradýðýmýz
evren ise, idealar evreninin gölgesi, silik
bir kopyasýdýr. Örneðin, doðada görme
duyusu ile kavradýðýmýz bir aðaç, gerçek
aðaç deðildir; gerçek aðaç ideasýnýn bir
kopyasýdýr. Duyusal olan her þey varlýktan ve gerçeklikten yoksundur. Duyusal
þeylerin, nesnelerin, idealarla olan ilgisi,
duyusal olanýn, kendi ideasýna katýlmasý,
ondan pay almasýdýr. Ýdealar yalnýz
düþünülebilen, akýlla kavranan gerçeklerdir. Bu anlamda 'bilmek' demek, idealarý bilmek, onlarý düþünmek, idealarý
(fikirleri) anýmsamaktýr.
MAÐARA BENZETMESÝ
Platon, bu görüþlere 'maðara benzetmesi' ile açýklýk kazandýrýr. Ýnsanlar,
maðara duvarýna bakan, sýrtlarý maðara
kapýsýna dönük oturan, oraya zincirlenmiþ tutuklulara benzer. Sadece
karþýlarýndaki maðara duvarýný görürler.
Maðaranýn dýþýnda Güneþ vardýr.
Dýþarýda yaþayan insanlar, maðaranýn
kapýsýndan geçerler. Bu insanlarýn gölgeleri maðara duvarýna yansýr. Ve
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maðara içindekiler ancak bu gölgeleri
görürler. Gördüklerini gerçek zannederler. Oysa gördükleri gerçek varlýklarýn
(idealarýn) kopyalarý, bugüne göre
söylersek hologramlarýdýr. Ýnsanlar
ancak düþünerek, akýllarýný çalýþtýrarak,
gördüklerinin idealarýna, asýl gerçeklerine ulaþabilirler.
"Sizin iyilik dediðiniz nedir?" diye
sorar Platon. Ve yanýtlar: "Biz iyi adamý,
iyi davranýþý görebiliyoruz ama iyiliði
göremiyoruz. Soyut düþünceler gerçek
varlýklara (idealara) karþýlýktýrlar. Ýyi,
doðru, güzel dediðimiz zaman soyut
olarak gerçek varlýklarý düþünüyoruz.
Soyut düþüncenin objeleri, fikirlerdir.
Ýyi ideasý gerçektir. Çünkü gördüðümüz
belli bir iyiden daha süreklidir. Ýyi insan
ölür, iyi davranýþ unutulur ama iyilik
ölmez, unutulmaz. Sürekli olan geçici
olandan daha gerçektir. O güzel kadýn
artýk yaþamýyor ama salt güzellik yaþýyor. Bütün güzel þeyler ondan pay alýyor. Ýdealarýn duyusu akýldýr. Aklýmýz
yeteri kadar geliþince salt güzeli, salt
iyiyi ve salt doðruyu görebilecektir."
TANRI'YA BENZEMEK
Ona göre gerçek, güzel ve iyi ayný
doðrultuda üç ýþýk olarak Tanrý'da
toplanýr.
Ýyiyi ve doðruyu izleyen ruh arýnmakla, hakikati anlama yolunda hazýrlýk yapmýþ olur. Geliþimin ilk ve kaçýnýlmaz
þartý budur. Kendi özünü ilâhî prensiple
özleþtirdiðinde ölümsüzlük bilincine erer
ve yeni kudretlerle kuþanýr.
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Bir insan için en yüksek erdem tipi
Tanrý'dýr. Hepimizin ereði aslýmýza dönmek ve aslýmýza, yani Tanrý'ya benzemektir. O'nun adýna yola çýkan, O'na
yaklaþabilmek için gitgide O'na benzemek zorundadýr.
Platon felsefesinde en çok göze çarpan
þey 'birlik' ve 'uyum' (ahenk) dur. O
insan ruhunda olduðu kadar evrende,
politikada olduðu kadar ahlâkta yalnýz
bu birlik ve uyumu açýklamaya çalýþýr.
Ona göre Tanrý birdir. O hayrýn ta kendisidir, deðiþmez. Zira deðiþime baðlý
olan þey yetkin (mükemmel) deðildir.
Tanrý ebedîdir. Zamana baðlý deðildir. O
evreni hayýr ile halketmiþtir.
Biz ancak akýlla soyut düþüncelere
yükselebiliriz. Her þeyin aslý olan soyut
idealara, o þeyin 'ideali' denir. Bu idealara bir ilk neden aranýrsa, o mutlak
güzellik ve iyilik olarak Tanrý'dýr. O
nedenle her idea 'idealarýn ideasýna'
'gerçeklerin gerçeðine', yani 'mutlak birlik'e dönüþtürülebilir.

Platon, hocasý Socrates’in mezarý baþýnda
meditasyon yapýyor. Tahta oyma,1889.
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DÜNYAYA AÇILIÞ
Genç yaþýnda Sokrates'e kavuþan ve
yine genç yaþýnda onu kaybeden Platon,
görgü ve bilgisini artýrmak, baþka
kültürleri de tanýmak amacýyla gezilere
çýkar. Önce kuzey Afrika'da Megara'ya
gider. Oradan Mýsýr'a geçer. Mýsýr'dan
güney Ýtalya'ya, Yunan kolonilerine
gider. Özellikle Ýtalya ve Sicilya'da cebir
ve geometri ile uðraþan Pisagorcu bilginlerden çok etkilenir.
Syrakus'ta kral Lion ile kurduðu
dostluk sayesinde siyasette etkili bir rol
sahibi olur. Ama baþarýlý olamaz.
Kafadaki gerçeklikle, reel politikanýn
pek örtüþmediðini görür. Kral onu yenilikçi ve devrimci, tehlikeli biri olarak
tutuklayýp hapse atar. Daha sonra
Atina'ya dönerken, savaþ sýrasýnda esir
alýnarak, köle olarak satýlýr. Ýyi ki kendisini tanýyan bir filozof onu satýn alýr.
Sonra da serbest býrakýr.
AKADEMÝ
Kýrk yaþlarýnda deneyimli, bilgili ve
olgun biri olarak Atina'ya dönen Platon,
"Akademi" adýyla okulunu açar. Bunun
ilk üniversite olduðu söylenebilir.
Böylece akademi ile ilk kez örgütlü bir
öðrenim kurumu ortaya çýkar. Burada
felsefe, diyalektik, müzik ve matematik
öðretimi yapýlýr. Akademinin kapýsýnda
"Buraya geometri bilmeyen giremez"
yazýsý olduðu söylenir. Akademide ders
veren yalnýz kendisi deðildir. Onun
görüþlerini paylaþanlar da bu okulda
öðretmenlik yaparlar. Platon, ölümüne
dek, tam kýrk yýl okulunun baþýnda kalýr.
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Ondan sonra da okul yüzyýllarca varlýðýný sürdürür. Platon bir yandan kitaplar yazarken, bir yandan da okulunda
birçok insan yetiþtirir. Bunlardan biri ve
birincisi ise Aristoteles'tir. Hani
dünyanýn "üstad-ý evvel" yani "ilk üstad"
olarak tanýdýðý kiþi….

dünyaya baðlar, tutsak eder. Ýnsan ancak
felsefe ve düþünme yoluyla bedeni aþabilir ve ölümsüz bir alana geçebilir.
Yalnýz erdemli olan kiþi özgürdür.
Tutkularýn tutsaklýðýndan kurtulabilir.
Çünkü onda egemen olan akýldýr.
EÐÝTÝM ve ÖÐRETÝM

Platon'un gençlik yapýtlarýnda,
diyaloglarýnda Sokrates'in görüþleri egemendir. Bu diyaloglarýn özelliði ahlâkla
ilgili adalet, cesaret, ölçülülük, sevgi,
dostluk, bilgelik gibi konularýn karþýlýklý
konuþma biçiminde ele alýnmasýdýr.
Konuþmalarý Sokrates, hiç hissettirmeden ustaca yönetir ve yönlendirir.
Burada amaç, kavramlarý doðru anlamak, onlarý 'kabuk kavram' olmaktan
çýkarýp, içlerini doldurmaktýr.
Konuþmalarda kesin bir sonuca varýlmaz. Anlaþýlmasý gerekeni okura býrakýr.
MUTLULUK AHLÂKI
Platon'a göre ahlâkýn amacý en yüksek
iyi, yani mutluluktur. Ahlâkî eylemlerin
varmak istediði hedef mutluluða ulaþmaktýr. Herkes sürekli olarak daha iyiye,
mutluluða eriþmeye çalýþýr.
Platon, en yüksek iyiyi ve mutluluðu
duyusal hayattan kopma, idealar âlemine
yönelik düþünme ve sorgulamada bulur.
Filozofun gerçek iþinin, bedeni ve onun
isteklerini aþmak olduðunu düþünür. Beden insan için bir köstektir. Ruhun daha
yukarýya çýkmasýný engeller. Beden ruhu
zincire vuran, dünyaya çakan bir prangadýr. Beden bizi özümüzden, gerçek
doðamýzdan uzaklaþtýrýr ve tutkularla

Eðitim, birçok insanýn sandýðý þey
deðildir. Ona göre eðitim, bilgiden yoksun bir ruha bilgi koymaktýr. Her ruhta
bir öðrenme yetisi ve bu iþe yarayan bir
organ vardýr. Eðitim, iþte bu gücü iyiden
yana çevirmedir, iyiye yönlendirmektir.
Düþünme gücü ise baþka bir þeydir.
Tanrýsal bir þeyler vardýr onda. Bu güç
hiçbir zaman yok olmaz. Ancak onu
yararlý bir yöne doðru yönlendirebiliriz.
Platon, öðrenmeyi, insanýn kendi
içinde bulunan bilginin bilince çýkýþý ve
anýmsanmasý olarak deðerlendirir. Öðretmek ise bu bilginin ortaya çýkmasý yolunda ebelik etmek, onun doðumuna
yardýmcý olmaktýr.
DÖRT ERDEM
Platon, en yüksek iyinin kiþide somut
olarak gerçekleþmesini erdem olarak
niteler. Genelde insandaki iyi nitelikler,
insaný deðerli kýlan þeyler o kiþinin
kendine özgü yetkinliði erdem olarak
deðerlendirilir. Erdem insaný insan
yapan þey, insandaki insanlýktýr.
Ýnsan kendinde bulunan üç ayrý gücün
etkisindedir. Ýlki akýl gücü ki, insan o
sayede doðruyu yanlýþtan ayýrdedebilir.
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Ýkincisi, insaný tehlikelere karþý koruyan
ve onlarý defetmeye yarayan gazap gücü.
Üçüncüsü ise, beden için gerekli þeyleri
kendine çeken þehvet gücü. Yani yemeiçme ve cinsellikle ilgili arzular, bedene
zevk veren her türlü lezzetli þeyi
kendine çekme isteði ve iþtahý. Ýþte bilgelik veya hikmet, akýl gücümüzden
kaynaklanan bir erdem oluyor. Bu erdem
sayesinde insan, kendini bildiði gibi,
kendisi için neyin doðru, neyin yanlýþ
olduðunu da biliyor. Ýffet, þehvet duygusu ile ilgili bir erdem oluyor. Öylece
insan, bedensel isteklerini akla uygun ve
temiz bir þekilde gideriyor. Arzularýný
aklýyla kontrol altýnda tutuyor. Cesaret
ise, gazaba iliþkin bir erdemdir. Bu da
tehlikelere karþý insanýn kendini korumasýna, yiðitçe davranýþlara yol açýyor.
Bu durumda cesaret, gazap gücünden,
iffet þehvetten, bilgelik akýl gücünden
türüyor. Pekiyi, dördüncü erdem olan
adalet nereden güç alýyor? Platon'a göre
adalet, bu güçler arasýndaki dirlik ve
düzeni saðlýyor. Bu üç gücün aklýn
yönetiminde ve denetiminde, uyumlu bir
beraberlik içinde, bütünün yararýna
çalýþmasý adalet sayesinde gerçekleþiyor.
Ýnsan, aslýnda hayrýna olan gazap ve
þehvet gücünü baþýboþ býrakmayarak ve
onlarý aklýn boyunduruðuna alarak,
öylece yararlý ölçüler içinde tutarak,
kendi benliðinde adaleti saðlamýþ oluyor.
ADALETÝN TERAZÝSÝ:
ÖLÇÜLÜLÜK
Adaletin, insanýn kendi benliðindeki
uygulamasý olan ölçülülük, güçler
arasýndaki dengeyi koruyor ve onu her
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türlü aþýrýlýða karþý koruyor. Her erdem
güçlerin orta yerinde yer alýyor ve ancak
o ölçü içinde yararlý oluyor. Ýnsanýn orta
yoldan ayrýlmasý, ölçünün aza (tefrit)
veya çoða (ifrat) doðru aþýrýlýða kaçmasý, adalet terazisini bozuyor ve
ortadaki erdemin (faziletin) iki ucunda
iki erdemsizliðin (reziletin) ortaya çýkmasýna yol açýyor.
Terazi bilindiði gibi adaleti simgeler.
Terazinin iki kefesindeki aðýrlýk eþit
olduðunda, ibre tam ortada durur ve tartý
âdil olur. Ýbrenin saða veya sola doðru
sapmasý, tartýda hile olduðunu gösterir.
Ayný bunun gibi erdemler de, azý veya
çoðu zararlý olan güçlerin, adalet terazisinde dengelenmiþ ve yararlý ölçüye
çekilmiþ halidir. Örneðin gazap gücü,
insaný tehlikelere karþý korumayý
amaçlayan bir savunma içgüdüsüdür.
Gazap gücünün orta hali, ölçülüsü
CESARET'tir. Bunun fazlasý HÝDDET,
azý KORKAKLIK'týr. Her ikisi de insana
zarar verir. Þehvet arzusu makul bir
ölçüde olursa ÝFFET erdemini vurgular.
Azý GEVÞEKLÝK, çoðu AÇGÖZLÜLÜK veya SEFAHAT'tir.
Verme eylemi kendi baþýna ne iyi ne
kötüdür. Ölçülü verme iyiliðe girer ve
CÖMERTLÝK denilen erdemi isimlendirir. Ölçüyü kaçýrýp fazla verdiðinizde
ÝSRAF ya da SAVURGANLIK, vermemiz gereken yerde eli sýký
davrandýðýmýzda ise CÝMRÝLÝK olur.
Erdemleri belli bir ölçü içinde tutan,
davranýþlarý yöneten akýl olduðuna, akla
da bilgi yol gösterdiðine göre, bilgelik
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en önemli erdem olarak öne çýkýyor.
Bilgelik; yaþam yolunda yürürken neyi
yapýp, nelerden sakýnýlmasý gerektiðine
iliþkin bir bilgi olup, uygulayaný bilgelik
mertebesine yükseltir.
Platon bilgeliði akýlla kavranýlan þeylerin ve gerçekten varolanlarýn bilgisi
olarak görür; bu bilgi de Tanrý'ya ve
bedenden ayrý olan ruh'a iliþkindir.
Bilgeliði özel anlamda felsefe olarak da
adlandýrýr. Zira felsefe, Tanrýsal bilgiye
duyulan bir arzudur. Ona göre ruh ölümsüzdür ve bedenden bedene geçer.
ÝYÝLÝK ve SEVGÝ
UYGULAMALARI
Platon'a göre iyilik dört türlü uygulanabilir: Parasal iyilik, bedensel iyilik,
bilgi ve konuþmayla yapýlan iyilik.
Parasal iyilik ihtiyaç içinde olaný rahatlatmak. Bedensel iyilik, zor durumda
olanýn yanýna koþup yardým etmek.
Ýnsanlarý eðitmek, erdem öðretmek de
bilgiyle yapýlan iyiliktir. Kavgalý olanlarý
barýþtýrmak, birinin hakkýný savunmak
da konuþma ile yapýlan iyiliklerdir.
Ýnsan sevgisini üç þekilde gösterebilir:
Biri selâmlaþmayla olur; insanlar
karþýlaþtýklarý kimseye 'merhaba' der ve
sað ellerini uzatýp selâmlaþýrlar. Diðer
bir sevgi türü, zor durumda olanlara
yardým edildiðinde gerçekleþir. Ýnsan
sevgisinin öbür türü, sofrasýný herkese
açmasýdýr. Böylece insan sevgisi merhabalaþmakla, iyilik yapmakla, konuk aðýrlamak ve toplumsal iliþkiler kurmakla
gerçekleþir.

DEVLET DÜZENÝ
Ýyinin toplum hayatýnda gerçekleþmesi
adil bir devlet düzeni sayesinde olur.
Platon "Devlet" adlý yapýtýnda Sokrates'i
konuþturarak þöyle der: "Mutluluk
toplum içindir. Biz devletimizi bütün
topluma mutluluk saðlasýn diye kuruyoruz. Yoksa bir sýnýf ötekilerden daha
mutlu olsun diye deðil."
YANLIÞ DEVLET BÝÇÝMLERÝ
Askerlerin egemen olduðu militarist
devlet. Böyle bir devlette en yüksek
erdem, þan ve þereftir. O nedenle bu tür
devlet savaþ odaklýdýr. Platon, bu tür
devlet biçimine 'Timokrasi' diyor.
Bir de zenginlerin oluþturduðu bir
devlet vardýr ki buna 'Plütokrasi' denir.
Böyle bir devlette zenginlerle, zengin
olmak isteyenler vardýr. Burada her þey
paraya ve zenginliðe yöneliktir.
Zenginlerle fakirler arasýnda haset ve
nefret vardýr. Böyle bir devlet paragöz
insanlar yetiþtirir.
Üçüncü yanlýþ devlet biçimi
Demokrasi olup, demagoglar tarafýndan
yönetilen ve istenen yana sürüklenen
Halk Meclisidir. Sokrates iþte böyle bir
yönetimde haksýz yere ölüme mahkûm
edilmiþtir. Bu tür bir devlette halka egemen olan heyecan ve tutkulardýr.
Platon'a göre devletin asýl amacý yurttaþlarýn erdemli olmasý ve halkýn
bütününün mutluluðudur. Burada erdem
ve mutluluk birarada yürür. Devletin en
önemli görevi halkýný eðitmektir.
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Devletin asýl belirleyicisi ahlâk, bilim
ve felsefedir. O nedenle gerçek devletin
þartý felsefenin mutlak egemenliðidir.
Baþa filozoflar geçmezse ya da baþtakiler felsefe yapmazsa, devletin gücü ile
felsefe bir elde bulunmazsa devletlerin
ve insanlarýn acýlarý sona ermeyecektir.
Yani ya devlet adamlarý filozof olmalý
ya da filozoflar devlet adamý. O nedenle
Platon, devleti yönetenlerin sýký bir
felsefe eðitiminden geçmesini öngörür.
Bütün insanlarýn ortak standardý adalet
olmalý. Ve bu dünyada adalet tam olarak
cisimleþmiþ ve gerçekleþmiþ deðildir. Ve
bu idealin gerçekleþmesi oranýnda
iyileþtirilmiþ bir toplum kurulabilir. Bu
da ancak filozof yöneticilerle baþarýlabilir. Çünkü onlar ruhsal mükemmelliðin
ne olduðunu bilirler. Neyin doðru, neyin
yanlýþ olduðunu bilen bir bilge, insana
nasýl iyi bir insan olunabileceðini de
öðretir. Týpký binicilik öðretmeninin
nasýl at binileceðini, flüt öðretmeninin
nasýl flüt çalýnacaðýný öðretmesi gibi.
Platon'a göre eðer kesin olarak
bildiðimiz þeyler olduðu ve bunlarýn
baþýnda da 'Ýyi'nin geldiði bir düzen
oluþturulursa geleceðe umutla bakýlabilir. Bu bilginin kazanýmý ve yayýlýmý
sadece kendimiz için iyi bir yaþam
saðlamakla kalmaz, eðitim yoluyla
baþkalarýnýn da ayný þekilde yaþayabilmesinin yolunu da açar.
ÜÇ SINIF
Herkesin çýkarýný gözeten yasalar,
kiþilere güven verir ve süreklilik
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(Ýstikrar) saðlar. Devlet yurttaþlar arasý iþ
bölümüne dayalý, üst düzeyde bir
örgütlenmedir.
Platon'un "Devlet"inde üç sýnýf vardýr:
Ýþçiler (çiftçiler, zanaatkârlar), bekçiler
(savaþçýlar) ve yöneticiler (yargýçlar).
Ýþçiler devleti besler, yaþamasýný
saðlar. Bekçiler devleti savunur.
Yöneticiler de devleti yönetir. Ýyi düzenlenmiþ bir devlet, iþ bölümüne dayalý,
her bireyin yaradýlýþýna uygun bir görevi
yerine getirmesi ile gerçekleþir. Ýþçi
sýnýfýnýn erdemi çalýþkanlýk ve itaat
(uyma) dýr. Bekçilerin erdemi cesaret.
Yöneticilerin erdemi ise bilgelik. Adalet
en yetkin erdem olup devletin çeþitli
bölümlerinin uyumluluðunu saðlar.
Yöneticilerle bekçilerin mülkiyet haklarý yoktur. Malý olan kiþinin aklý malýnda olacaðýndan ne devleti yönetebilir, ne
de bekçilik edebilir. Bu yüzden yöneticilerle bekçiler mal-mülk kaygýsýndan
kurtarýlmýþlardýr. Ýþçilerin ise malý
olmalý ki daha çok çalýþsýnlar. Bu
sýnýflarýn iþlerini iyi yapabilmeleri için
yeterli bir eðitim ve öðretimden
geçmeleri gerekir. Ýþçi sýnýfýnýn okuryazar olmasý yeterlidir.
Bekçiler ise ciddi bir eðitimden geçer.
Birincisi beden eðitimi ve buna baðlý
irade eðitimi, ikincisi ise müzik eðitimi,
yani teorik disiplinlerin eðitimi. Ýþçiler
kendi aralarýnda diledikleri gibi evlenip
çocuk sahibi olabilirler. Bekçilerin evlenmesi devletin iznine baðlýdýr. Çocuklarý doðar doðmaz ana-babalarýn elinden
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alýnarak devlet tarafýndan eðitilirler.
Bekçilerin ve yöneticilerin özel mülkiyet
ve servet edinme haklarý yoktur.
Yöneticilerin sayýsý az olup, bekçiler
gibi eðitildikten öte felsefe eðitimi de
alýrlar. Çünkü Platon'a göre filozoflar
devlet adamý olduðunda ideal devlet
gerçekleþir. Platon'un ideal devletini tek
hükümdar deðil bir "seçkinler zümresi"
yönetir. Platon'un bu ideal devletine
Yunancada 'hiçbir yerde olmayan'
anlamýnda "ütopya" denilmiþtir.
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karþýlýklý bir etkileþim içindedirler. Kiþi
ruhunda içinde yaþadýðý devleti yansýtýr.
Düzenli bir devlette, bireyin ruhu da
düzenlidir. Platon "yasalar"da buna þu
görüþü de ekler: Devletin kendisi de
'Kozmos'u yansýtan bir görüntü
sergilemelidir. Ýnsanlarýn kurduðu devlet
için, gökyüzünün düzeni model oluþturmalýdýr. Oradaki düzen ve yasa
yeryüzünde de geçerli olmalýdýr. Buna
"Göklerde olduðu gibi yeryüzünde de
O'nun iradesi egemen olmalýdýr" da
diyebiliriz.

Platon, sonralarý yöneticilere mutlak
bir egemenlik yetkisi tanýmanýn doðuracaðý sakýncalarý görmüþtür. Eðer insanlar Tanrý ya da melek olsaydý ideal bir
devlet gerçek olabilirdi. O nedenle iktidarýn kötüye kullanýlmasýný önleyici
yasalar koymak gerekir. Yaþlýlýk döneminde yazdýðý son eseri "Yasalar"da
bunun üzerinde özellikle ve önemle
durur: "Hükümet yasalarýn üstünde
deðil, altýnda olmalýdýr ve her türlü
uygulama yasalara uygun kýlýnmalýdýr."
Böylece devlet düzeninde hukukun
üstünlüðü, saðlanmýþ olur.

Platon, erkeklerin gördüðü her iþi
kadýnlarýn da yapabileceðini ileri sürerek
ilk toplumcu olarak kadýnlara özgürlük
yolunu açmýþtýr.

Yine "Yasalar" da derinlemesine bir
dinsel duygu egemendir. Sofistlerin ileri
gelenlerinden Protogoras'ýn "insan her
þeyin ölçüsüdür" sözüne karþýlýk Platon,
"Yasalar" da " Her þeyin ölçüsü
Tanrý'dýr" der. Öylece insanýn Tanrý'ya
karþý saygý, ululama ve þükür içinde
olmasýný ister.

Bir deha'yý ancak onun gibi bir deha
tam olarak anlayabilir ve aþabilir. Ýlk çað
Yunan'ýnda Sokrates'in Platon'la,
Platon'un Aristoteles'le karþýlaþmasý
mutlu bir buluþma ve ilâhî bir lütuftur.
Platon'un Sokrates'in öðrencisi ve
tanýtýcýsý, Aristoteles'in öðretmeni olmasý
iki baþlý bir onur.

Ýnsanlar devleti oluþturduðu gibi,
devlet de insanlarý oluþturur. Her ikisi de

Üç dehânýn birbirine eklenmesi ile
ortaya çýkan ise nur üstüne nur!...

Platon'un idealizmi geniþ anlamda her
türlü varlýðý düþüncenin ürünü ya da
düþüncenin kendisi sayan bütün öðretileri kapsar.
Öðrenme ve öðretme onun hayatýný
çerçeveleyen iki parantezdir. Ýdealizminin etkinliði çaðlarý aþýp da, ta Hegel
'e kadar uzanan tez, antitez ve sentezdir.
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Yelkenlerini
Barýþa Açan Kadýnlar
"Kadýn Hakk'ýn nurudur, sadece sevgili deðil, sanki hâliktir mahlûk deðil"
Mevlânâ
Seyhun Güleçyüz

Bu ay Sevgi Dünyasý dergimizde tüm deðerleriyle hâlâ özgürleþmek için
mücadele veren kadýnlar adýna , "Kadýna Özgürlük" temasýyla, yelkenli
bir tekne ile 23 Nisan'da yola çýkarak, bütün Ege ve Adriyatik sahillerindeki limanlarda sunumlar yapacak dört yelkenci Türk hanýmdan
biriyle, Sayýn Ceyda Güleçyüz ile yaptýðým röportajý sunacaðým sizlere…
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adýn, Paleolitik çaðda doðurganlýðýn, hareketin, cinselliðin
simgesi olmuþtur. Neolitik
çaðda ise, topraðý yöneten insanýn çapalý
tarýma baþlamasý kadýn sayesinde olmuþtur. Çapayý, taþ deðirmeni, tohum saklama kutularýný ilk yapan kadýndýr. O
çaðda kadýn toplumsal hayatta ve üretim
iliþkilerinde belirleyici rol oynamýþtýr.
M.Ö. 3000'de Heredot'un verdiði bilgilerde erkekler ana adýyla anýlmýþtýr. Bu
yazdýklarýmýn bir ispatý da ana tanrýça
heykelleridir. Fakat tekerleðin ve sopanýn
bulunmasý yerleþik düzenle birlikte nüfus
patlamasýný ve toprak kavgalarýný peþinden getirmiþtir. Yeni oluþan toplum düzeni kadýnýn sömürülmesi üzerine þekillenmiþtir. Eski Yunan'da kadýn sýnýrlandýrýlmýþ bir hayat sürüyordu. M.S. 200 yýllarýnda Ortodoks geleneði ile pederþahi
aile yapýsýna geçilmiþ ve kadýn 2. sýnýf
olmuþtur. Türklerde kadýn bereket kaynaðý ve erkeðin biricik yoldaþý kabul
edilmiþtir. Ünlü gezgin Ýbni Battuta seyahatnamesinde þöyle yazmýþ: "Burada
tuhaf bir hale þahit oldum. Türkler kadýnlarýna çok hürmet ediyorlar. Burada kadýnlarýn kýymeti erkeklerden çok üstün."
Yalan da deðil, bir yazýtta Tanrýkut Mete
Han'ýn Katun'u (Hatunu), kocasý Hun
Ýmparatoru olmasýna raðmen Çin'le yaptýklarý ilk barýþ anlaþmasýný imzalamýþtýr.
Þimdi bu antlaþma müzededir. Hanlar
yabancý elçileri karþýlarken, tahtlarýnda
hatunlarýyla birlikte otururlarmýþ. Avrupa'da o dönem kadýnýn adý bile yoktur.
Kadýn sorununa önce tarihi geliþim
süreci açýsýndan, sonra da sosyo-kültürel
konum açýsýndan bakýldýðýnda erkek
hegemonyasýnýn aðýr bastýðýný görüyoruz.
Kadýnýn en genel anlamýyla bir tür "kim-
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liksizlik" sorunu olduðu ve çaðdaþ
materyalist anlayýþýn hüküm sürdüðü,
modern hayattaki konumu itibariyle ise
bir tür rol karmaþasý ya da kimlik
bunalýmý ile karþý karþýya geldiði
görülüyor. Bu kimliksizlik sorunu dinden
uzak veya dini deðerleri bozulmuþ eski
toplumda kocasýnýn hâkimiyetine
mahkûm edilmiþ, bütün hayatý, iþgücü,
cinsellik ve üreme gibi kalýplar arasýnda
sýkýþmýþtýr. Temel nitelikleri bastýrýlan
kadýn, çoðunlukla toplumdan soyutlandýrýlmýþtýr. Böylece varoluþ mücadelesi içinde olan kadýn, hak etmediði bir
kimliði kabul ederek yetiþtirilmiþtir. Hâlâ
da ayný þartlar ve davranýþlar geçerlidir.
Çalýþma hayatýndaki kadýn ise tüketicilik, sosyal statü, daha fazla refah gibi
yeni durumlarda ve eðilimlerle öne çýkan
modern hayatta farklý ve önemli sorunlarý vardýr. Meselâ toplumsal roller, ekonomik baðýmsýzlýk ve cinsellik noktasýnda
yoðunlaþmaktadýr sorunlar. Toplumun
kadýna yüklediði geleneksel anlam, yaþadýðý aile ortamýnda eþinin bütün ihtiyaçlarýný karþýlayan "iyi bir eþ", çocuklarý
için her fedakârlýðý yapan "iyi anne" olmalýdýr. Dahasý, bir yandan da evini çekip çeviren "iyi bir ev hanýmý" olmalýdýr.
Eðer çalýþýrsa bütün bu sorumluluklara
ilave iyi bir "üretici" olmayý da eklemeliyiz. Kadýnýn kendine ait zamaný kalýr mý?
Kendine yüklenen bu sorumluluklar
kadýnda giderek kimlik bunalýmýna yol
açar ve içine kapanýp günün akýþýna
býrakýr kendini. Bu yüzden çalýþmak
gene de kadýnýn geliþmesi, sosyalleþmesi,
ekonomik özgürlüðünü kazanmasý ve
kendini geliþtirmesi için tercih sebebidir.
Özgürleþme kapýsýný açar.
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Kadýn haklarýný tanýmak, korumak
amacýyla ve eþitsizlikleri ortadan kaldýrmak için ilk olarak 1960'larda
Amerika'da ve 1970'lerde Batý Avrupa'da
baþlatýlan harekete "Feminizm" dendi.
Feminizmin temel mücadelesi, dünyada
adý olmayan kadýnýn gerçek adýný ve
özgürlüðünü ona geri vermek için olmuþtur. En baþta kadýnýn eðitilmesi, iþte ve
evde eþit haklarý olmasý, taciz ve
tecavüzün engellenmesi için büyük
adýmlar attý. Düþünün 17. yy. bilimcileri
kadýný zihinsel eksikli kabul etmiþlerdi.
Mevlâna, Fihi Ma Fîh kitabýnda:
"Kadýnla birlikte yaþamak sabýr gerektirir. Bu beraberlik insanýn kendini
iyileþtirip, olgunlaþtýrmasý için deðerli bir
vasýtadýr" der. Ne yazýk ki erkek sabýrsýz
davranýp bu birliktelikte kolayý seçip
baskýyý uygular. Gene Mevlâna'mýz
Mesnevî'sinde "Kadýn Hakk'ýn nurudur,
sadece sevgili deðil" der. Mevlâna'ya
göre kadýn yaradýlýþ, inanç, ibadet, aile
ve sosyal yaþamda eþit haklara sahip olan
varlýktýr. Çünkü Tanrý'nýn yarattýðý öncelikle insandýr ve yaradýlýþýndaki bazý
özelliklerinden dolayý erkeðe galip gelir,
çünkü doðurgandýr. Atatürk, "Dünya'da

25
her þey kadýnýn eseridir" demiþtir. Kadýn,
yumuþak huylu, sevgi gösteren, þefkatli,
sabýrlý, hoþgörülü ve birleþtirici özellikleri olan yaradýlýþtadýr.
Bu ay Sevgi Dünyasý dergimizde tüm
bu deðerleriyle hâlâ özgürleþmek için
mücadele veren kadýnlar adýna, "Kadýna
Özgürlük" temasýyla, yelkenli bir tekne
ile 23 Nisan'da yola çýkarak, bütün Ege
ve Adriyatik sahillerindeki limanlarda
sunumlar yapacak dört yelkenci Türk
hanýmdan biriyle, Sayýn Ceyda Güleçyüz
ile yaptýðým röportajý sunacaðým sizlere.
Seyhun Güleçyüz: Sevgili Ceyda
Haným hoþ geldiniz. Dünyada ilk defa
gerçekleþecek olan yelkenli ile iki ay
boyunca kadýný ve onun özgürlüðünü
anlatmak için yapacaðýnýz bu etkinliðiniz
için hepinizi kutlarým. Bize kendinizden
bahseder misiniz?
Ceyda Güleçyüz: Ben iki kýz annesiyim, elli yedi yaþýndayým. Hayatýmýn
çok büyük kýsmý Ankara'da geçtiði için
kendimi Ankaralý kabul etsem de ailemden dolayý bir yaným da Adanalý. Ýlkokuldan itibaren TED Ankara Kolejinde okudum. Sonra üniversiteyi ODTÜ'de bitirdim. Þimdi Ýstanbul'da yaþýyorum.
Seyhun Güleçyüz:
Sizce yaþam nedir?
Ceyda Güleçyüz:
Yaþam, hayatýmdaki
çok þeyi kapsýyor.
Çocuklarým, ailem,
bitkiler, ormanlar,
hayvanlar, nefes
aldýðýmý hissettiðim
deniz ve sevinçlerim
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hüzünlerim. Bunlarýn hepsi benim
yaþamýmý kapsar.
Seyhun Güleçyüz: Yaþamýnýzda bir
kadýn olarak hedeflerinize ulaþtýnýz mý?
Yeni hedefleriniz var mý?
Ceyda Güleçyüz: En önemli hedefim
anne olmaktý. Çok þükür kýzlarým var.
Onlarý sevinç ve mutlulukla büyüttüm.
Ýþ hayatýmda istediðim hedefe ulaþamadým, eþ nedeniyle ve kýzlarýmý ben
yetiþtirmek istediðim için. Sonra deðiþik
sektörlerde çalýþtým. En son otel yöneticiliði yaptým. Bunu kariyer olarak kabul
etmiyorsam da, sevilen ve baþarýlý bir
yönetici oldum.
Seyhun Güleçyüz: Ceyda Haným sizin
ilkokuldan beri gelen dostlarýnýzdan
öðrendim onlar sizin için “çok saðlam ve
güvenilir dostumuz, hâlâ çok sýk
görüþürüz” diyorlar. Güvenilmek çok
deðerli bir özellik bunu nasýl saðladýnýz?
Ceyda Güleçyüz: Kimler diyorsa çok
teþekkür ederim. Yakýnlarým ve dost çevremdekiler benden bir þey isterlerse mutlaka yerine getirmek için elimden geleni
yaparým. Baþaramazsam çok üzülürüm.
Bu konuda hiç çekinmeden her türlü
fedakârlýðý yaparým, çareler üretirim.
Dostlarýmý ararým, onlarla ilgilenirim.
Çok iyi bir dinleyiciyim ve sýr saklarým.
Ailemin söylediðine göre çocukluðumdan beri çok dikkatli dinler ve insanlarý
çok incelermiþim. Doðru, bu da beni
çevreme karþý duyarlý yapmýþtýr. Kim
olursa olsun ayýrt etmeden yardým ederim. Severim yardým etmeyi ve bu içimi
rahatlatýr. Kendime güvenimi arttýrýr.
Seyhun Güleçyüz: Ýnsanlara güvenir
misiniz?
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Ceyda Güleçyüz: Evet baþtan güvenirim. Ama her zaman tedbirliyimdir.
Karþýmdaki insanýn benim gibi davranmasýný beklerim. Kinci deðilim kolay
affederim. Ama tekrar eden yanlýþlarda
mesafeli olurum.
Seyhun Güleçyüz: Nasýl bir annesiniz?
Ceyda Güleçyüz: Ýlk çocuðumda çok
tecrübesizdim. Ailemden uzakta, Bodrum'da yaþýyorduk. O zamanlar Bodrum'da doktor bile yoktu. Onun için büyük
kýzýmý kitaplarla büyüttüm. Ýlginç bir
deneyim oldu benim için. Zorlandýðým
anlar çoktu ama gene de keyifliydi.
Çünkü kýzýmla birlikte öðrendim anneliði
ve hayran oldum yaþadýðým birlikteliðe.
Seyhun Güleçyüz: Peki, bir yandan da
deniz tutkunuzun ne zaman baþladýðýný
bize anlatýr mýsýnýz?
Ceyda Güleçyüz: Çocuk deyince kaptýrýyor insan deðil mi? Geleceðimiz onlar
ne yapabiliriz ki? Benim ailemde hepimiz denizi çok severiz. Denizsiz bir yaz
geçmedi hiç. Hepimiz çok iyi yüzeriz.
Annem ve babam bizlerin çok küçükken
yüzmeyi bilmemiz için çok çaba harcamýþlar. Yazlarý annem, babam ve dört
kardeþ onlarýn peþine takýlýp yüzmeyi
çok severdik. Sonra onlar bizi abla ve
aðabeyime emanet eder açýlýrlardý. Bizler
kýyýda hayranlýkla onlarý izlerdik. Ama
asýl deniz tutkum yelkenle baþladý. Kýrk
yaþýndan sonra yelkene baþladým. O
zamandan beri aralýksýz yelken yapýyorum yani keyifli yaþýyorum. O zamanlar
Bodrum'da oturuyorduk. BODER'e baðlý
"STS Bodrum Okul Gemisi"nin ilk
yelken kursuna katýldým. 37 metre uzunluðundaki yelkenli gemide 16 kadýn, teknenin mimarý ve iyi bir yelkenci olan
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Yücel Köyaðasý tarafýndan eðitildik.
Tutku oluþtu ve ilk ýþýðýný þöyle yaktýk,
16 bayan "Yüksek Ökçeler" diye bir grup
kurduk. Sonra yelken dersini bir daha
kýsa süreli aldýk ki, bu yelkenli gemi her
ne kadar BODER'e baðlý olsa da eðitim
verme statüsünü kazanmamýþken, eðitim
verme statüsündeki (Dünya standartlarýna uygun) belgesini aldý. Þimdi de
yelkencilere gemi üzerindeki eðitim
teorik olarak devam ediyor. Yüksek
Ökçeler Kadýn Yelken Takýmý çocuklarý,
aileleri olan 16 kadýndan oluþmaktadýr.
Uluslararasý yarýþmalara katýlýrýz, kendi
dalýmýzda birinciliklerimiz vardýr.
Ben yelken derslerine baþladýðýmda
yeni boþanmýþtým. Çocuklarýma yalnýz
bir anne olarak iyi bir örnek olabilmek
için gittim. Çünkü idealleri olan, güçlü,
kendi ayaklarý üzerinde durabilen bir
anne çocuklarýnýn hayata baþlamasýnda,
geliþmesinde önemli bir rol model
olduðuna inanýyorum.
Bir süre sonra tekne alýp her sene dört
ay ve kýþýn da sýk sýk Bodrum'a giderek
yelken yaptým ve yapýyorum. Teknede
yaþamak insaný sadeleþtirir, pratikleþtirir.
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Denizin üzerinde inzivanýn sessizliði,
dalgalarýn tekneye çarpan týnýsý tam bir
meditasyon müziðidir. Ýnsaný sakinleþtirir, özgürleþtirir. Stres ve problemlerden azade olursunuz. Bir bakmýþsýnýz ki
mavinin içinde yerde mi, gökte mi belli
deðil; yelkenler rüzgârla dolmuþ gidiyorsunuz…. Bu duyguyu yaþamanýz gerekir,
belki uçmak diyebilirsiniz. Ben dalgýç
olarak suyun altýnda da geziniyorum ama
yelken yapmak özgürleþmek benim için.
Seyhun Güleçyüz: Kadýnlarýn denizde
erkeklerle rekabet ortamýna katýlmalarý
ve yarýþmalara kattýklarý deðerler hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
Ceyda Güleçyüz: Ben yarýþmaktan
hoþlanmýyorum. Çünkü erkek hegemonyasý hissediliyor buralarda. Bir müddet Bodrum'daki BAYK yarýþlarýna ekip
olarak katýlmaya baþladýk. Ödüllerimiz
hep uluslararasý oldu. Ama yelken sporu
genellikle erkek sporu dense de onlarla
ayný takýmda yarýþýyoruz. Hâlbuki kadýn
her yere zarafet, estetik, duyarlýlýk
getiriyor. Umarým erkekler de bu
inceliðin deðerini fark ederler.
Seyhun Güleçyüz: Deniz ve yelkenli
tutkunuz ailenizi de heyecanlandýrýyor
mu?
Ceyda Güleçyüz: Ben kendi teknemde
ailem ve dostlarýmla yelken yapýyor ve
geziyorum. Bu sayede küçük kýzým kendini çok geliþtirdi, sosyal, doðal ve kendini iyi tanýyan genç bir bayan ve küçük
yaþlardan beri kolay problem çözen biri
oldu. Tekne üzerinde yaþamak onlarýn
deniz sporlarýný öðrenmelerine sebep
oldu. Küçük kýzým iyi bir sörfçüdür.
Köpeðimiz de tekne yaþamýna uyum
saðladý. Demir atýlýnca ilk denize atlayan
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odur. Sonra da merdivenin indirilmesini
ister havlayarak.

da, büyük þehirlerin ve TV'lerin haberi
ve ilgisi olmuyor.

Seyhun Güleçyüz: Sevgili Ceyda
haným, projeleriniz ve gerçekleþtirmek
istedikleriniz hakkýnda bize bilgi verebilir misiniz?
Ceyda Güleçyüz: Ýstanbul'a yerleþince
deniz tutkuma DAKSAR'da (Deniz Acil
Gönüllü Arama Kurtarma Örgütü) devam
ettim üye olarak. Bodrum'daki Kadýn
Yelken Takýmýnýn her sene organize
ettiði tüm ülkelerden gelen tekneli kadýn
yelkencileriyle birlikte hazýrladýðýmýz
Uluslararasý projeleri tanýtmak için
yarýþýyoruz. Amacýmýz toplum sorunlarýna ýþýk tutmak. Liman ve marinalarda
sanatçýlarla organize olarak konserler,
tiyatro oyunlarý sunuyoruz, tabi yerel
Belediyelerin katkýlarýyla. Bunlarý maalesef ki yerel gazeteler insanlara duyursa

Geçen sene 12 yabancý yelken ve
bayanlardan oluþan yarýþmacýlarla
"Çocuk Ýstismarýna Hayýr" sloganýyla
sportif bir gösteri mahiyetinde yarýþma
yaptýk, ilk defa TV'lerin spor programlarýnda gösterildik. Bu senede 16
Eylül'de 12 yabancý yelkenliyle
Marmaris'ten kalkarak "Kadýna Þiddete
Hayýr" sloganýyla bütün güney sahillerinin marinalarýna uðrayýp, sunum ve
gösteri yapmak için yelken açacaðýz.
Uluslararasý bir konsept olacak ve hepimiz mor tiþörtler giyerek dolaþacaðýz
denizlerde.
Seyhun Güleçyüz: Teknede düzeni ve
görev daðýlýmýný kim saðlýyor?
Ceyda Güleçyüz: Kaptan'ýn sorumluluðundadýr. Görev daðýlýmýný o yapar,
görev tekne üstü ve tekne altý diye ikiye
ayrýlýr. Bir grup güvertede, yelkenlerin
kontrolü ve teknenin gitmesi iþini
üstlenirken, diðer grup da aþaðýnýn
temizliði ve yemekten sorumlu olur.
Nöbetleþe herkes her iþi yapar aþaðýda.
Seyhun Güleçyüz: Siz Datça'da yelken
hocalýðý da yaptýnýz deðil mi?
Ceyda Güleçyüz: Evet. Ýstanbul Yelken
Kulübü ile ortak olan Datça Gençlik ve
Çocuk Yelken Kampý'nýn hem yöneticisi
hem de yelken hocasý oldum bir yaz
süresince. Çocuklar dedik ama 6 yaþ ile
18 yaþ arasýndaydý öðrencilerimiz. Hem
yöneticilik tecrübem hem yelken
tecrübem ve de anne olmamdan dolayý
benden rica ettiler. Ben de hayýr
diyemedim. Çok yoruldum ve çok verimli bir yaz geçirdim.

Neþe Hasipek, Ceyda Güleçyüz, Pýrýl Adanalý, Saibe Keçeli "Kadýna Özgürlük" temasýyla, yelkenli bir tekne ile 23
Nisan'da yola çýkarak tüm Ege ve Adriyatik sahillerindeki limanlarda sunumlar yapacak dört yelkenci Türk haným.
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Seyhun Güleçyüz: Sevgili Ceyda
Haným ne çok iþiniz var sizin. Þimdilerde
de tarýma yönelmiþsiniz, bahseder
misiniz bize bundan?
Ceyda Güleçyüz: Bizim ailemiz çiftçidir. Halen de aðabeyim ve çoðu baba
akrabalarým Adana'da çiftçilik yapýyorlar.
Babam da çiftçiydi ama bizi çocukken
bir kere olsun tarlaya götürmedi. Hep
okumaya yönlendirdi. Zaten yazlarý bizi
Ýstanbul'a gönderirdi. Dolayýsýyla toprak
ile ilgili fazla bilgimiz olmadý. Yalnýz
babam evimizde, tarla, mahsul ve yaðmurun ne zaman faydalý ne zaman buðdaya zararlý olacaðýný anlatýrdý.
Sýk sýk yaðmur yaðsýn veya yaðmasýn
diye dua ettirirdi bize. Rahmet olsun
canýna, babam sýk sýk eve tarlada bulduðu sakat hayvanlarý getirir, biz onlara
bakar iyileþtirirdik. Tavþan, keklik veya
annesi ölmüþ tilki yavrularý misafirimiz
olurlardý.
Topraða duyduðum merakýn temelinde
ailemden getirdiðim genlerin etkisi
büyük olsa gerek. Nitekim üç sene önce
Çanakkale Kiraz Festivali'ne gittiðimde,
oralarýn yeþiline ve denizine hayran
olmuþtum. Topraðý bereketli, insaný çok
medeni ve havasý çok hafifti. Ýstanbul'a
gelince eski dostlarýma: "Neden biz ileri
yaþlarýmýzda bir grup Çanakkale'de birlikte yaþamayalým, var mýsýnýz?" dedim.
Fikir birliði ile bir proje oluþturduk.
Çanakkale Geyikli'nin bir köyünde deniz
de gören bir arazi satýn aldýk. Projemizi
Turizm Bakanlýðý'na sunduk. Örnek proje
oldu. "Yaþam Köyü" kuracaðýz. Arazinin
birazýna üzüm baðý kurduk. Denizden de,
daðdan da esinti alýyor ve biraz zeytin
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aðacý diktik. Geçen sene karabuðdaydan
mahsul bile aldýk. Eksik olmasýn keçiler
yemediklerini bize býrakmýþlardý. Yeni
trend "Yaþam Köyü" yani tarýmsal
turizm. Biz yurt dýþýndan gençler gelsin,
hem çalýþsýnlar hem de gezsinler istiyoruz. Deniz, iki kilometre uzaklýkta ve
doðal plaja sahip. Çevremiz ise açýk hava
müzesi gibi. Bir de bolca kaplýcalar var.
Bozcaada Oduncular iskelesine arabayla
15 dakika.
Seyhun Güleçyüz: Þimdi de yelkenli
tekne ile dört kadýn Ege ve Adriyatik
denizi sahillerine doðru 23 Nisan'da
yelken açacaksýnýz. Bundan biraz
bahseder misiniz?
Ceyda Güleçyüz: Yelken ile dört haným
arkadaþ yanýlmýyorsam Dünya'da ilk defa
"Kadýna Özgürlük" sloganýyla yola çýkacaðýz. Ege denizindeki adalar, Yunanistan
ve kýyý kýyý Adriyatik ülkeleri ve Ýtalya
sahillerinde ki limanlarda, marinalarda
demirleyip Türk kadýnýný tanýtýrken kadýn
neden özgür olmalýdýr temasýnda sunumlar yapacaðýz, yerel idarelerden yardým
alarak. Dünya kötü bir dönemden geçiyor, en büyük ihtiyacýmýz barýþ. Ben
kadýnlarýn barýþ yapýcý olduðuna inanýyorum. Bunun için özgür olmasý þart.
Geleceði kadýnlar hazýrlýyor. Her erkeðin
onu yetiþtiren annesi ve yanýnda onun
desteði olan eþi vardýr. Kadýnýn kendi
deðerinin farkýna varmasý için de eðitim
þarttýr. Atatürk "Dünya'da her þey kadýnýn
eseridir" demiþtir. Bugünün kadýný hâlâ
ezilmekte, baský altýnda tutulmakta, eðitilmemektedir. Bazý bölgelerde kadýn
kendinin bile törelerin kurbaný olduðunun farkýnda olmadýðý için doðru bildikleri yanlýþlar ile evlatlarýný yetiþtiriyor.
Böyle yetiþtirilen geleceðin yetiþkinleri
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nasýl olur diye düþünmeli ve çareler üretmeliyiz. Hem de hemen…
Kadýnlar isterlerse, özgürleþirlerse
yapamayacaklarý çok az þey vardýr. Yeter
ki farkýna varsýnlar deðerlerinin, yeter ki
hayâlleri, ümitleri olsun. Hayâller,
amaçlarý ortaya çýkarýyor. Amaçsýz hayat,
yaþamak mý?
Seyhun Güleçyüz: Ceyda Haným,
bence gerçekten ihtiyaç duyulan, yaþama
yönelik tutumumuzdaki temel bir
deðiþmedir. Yaþamdan ne beklediðimizin
önemli olmadýðýný, asýl önemli olanýn
yaþamýn bizden ne beklediðini fark
etmemiz, bu amaçla hedefe yönelmemiz
ve umudunu yitirmiþlere bunu göstermemizdir. Bu baðlamda kadýna çok iþ
düþüyor deðil mi?
Ceyda Güleçyüz: Evet, size katýlýyorum. Mevlâna: "Kadýn önce insandýr.
Tanrý'nýn kuludur. Her insan gibi ve
insanlýk ancak bir bütündür" diyor.
Seyhun Güleçyüz: Ceyda Haným bana
bir bilgeyi hatýrlattýnýz: "Bir gün bir
yerde bütün hayýrlar olacaðýndan, kadýn
ayrýlmayacak erkekten, erkek bir olacak
kadýnla " diyerek kadýnla erkeðin bütünleþmesini hayýr olarak gösteriyor. Demek
ki kadýna büyük iþ düþüyor. Ceyda
Haným, kadýn deyince sevgi nedir sizce?
Ceyda Güleçyüz: Sevgi güçtür, sevgi
baðlayýcýdýr. Barýþ, huzur yapýcýdýr. Ýnsanýn içinden dýþarý çýkan en saf duygudur.
Egolarýmýzla onun saflýðýna gölge düþürüyoruz. Eðitimle de onu frenliyoruz.
Ben anne olduktan sonra onun en saf
haliyle tanýþtým. Kucaðýmda emzirdim,
korudum, kolladým ve büyüttüm onu
hem de iki kere. Bozulmasýnlar diye ben
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de saflaþma yoluna girdim. Evlatlarýmla
olgunlaþmaya çalýþýyorum. Onlarýn ise
ayakta kalmak, dünyaya uyum saðlamak
için her yetiþkin gibi saflýklarýndan uzaklaþmakta olduklarýný izliyorum.
Seyhun Güleçyüz: Tanrý hakkýnda ne
düþünüyorsunuz?
Ceyda Güleçyüz: Evreni ve tüm
yaratýlmýþlarý var eden büyük güç ve varlýðýna inanýyorum. Bizi koruduðunu
biliyorum. Bu bana güç veriyor.
Seyhun Güleçyüz: Peki, Tanrý'nýn
gözünde kadýn nedir?
Ceyda Güleçyüz: Bence Tanrý yaratýrken en büyük gücü diþiye vermiþtir.
Burada insan ve hayvan fark etmiyor.
Diþinin duygularý, davranýþlarý erkekten
çok daha farklý. Sorumluluk, koruma,
fedakârlýk, koþulsuz sevgi duygularý
diþide çok baskýndýr. Hele insan olarak
kadýnda bu vasýflar ve daha birçok özellik çok net olarak gözükmektedir.
Seyhun Güleçyüz: Ceyda Haným zaman ayýrdýðýnýz için teþekkür ederim. Size yolculuðunuzda baþarýlar, amaçlarýnýzýn her zaman yerini bulmasýný dilerim.
Kadýn giderse, bir beraberlikten pek
çok kiþi de gider arkasýndan diye
düþünüyorum. Dostunuz, yoldaþýnýz,
aþçýnýz, iþçiniz, dert ortaðýnýz, sýrdaþýnýz,
neþeniz, sevgi üreticiniz, destekçiniz,
sýrtýnýzdaki sýcak el, uzakta da olsa var
olup sizi bekleyeniniz de gider. Bu yüzden bir bilgenin sözü hep aklýmýzda
olmalý: "Erkekler, güçsüz olduklarý için
deðil, diþi olduklarý için kadýnlarýn
kýymetini bilecekler, onlarý baþlarýnýn
üzerinde gezdireceklerdir.
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Tolstoy
Lev
Nikolayeviç
Tolstoy
(1828-1910)
Derleyen: Nihal Gürsoy

HAYATI VE ESERLERÝ
Rus edebiyatýnda olduðu kadar
zamanýmýzýn fikir ve edebiyat sahasýndaki realist görüþleriyle derin izler
býrakan Lev Nikolayeviç Tolstoy, 9
Eylül 1828 yýlýnda varlýklý ve asil bir
ailenin oðlu olarak Moskova'nýn 150
km güneyindeki Yasnaya Polyana
kasabasýnda ailenin dördüncü çocuðu
olarak dünyaya geldi.
Kökleri 1.Petro zamanýna kadar
uzanan toprak zengini bir aileye mensuptu. Babasý kont, annesi ise prensesti.
Kendisi de kont ünvanýna sahipti.
Henüz 3 yaþýndayken annesinin

ölümüyle öksüz kalýnca, babasý çocuklarýna halalarý Aleksandra'yý vasi olarak
tayin etti. Hala Aleksandra çocuklarla
yakýndan ilgileniyor, eðitimlerine özen
gösteriyor, özellikle dini konularda da
bilgi sahibi olmalarý için uðraþýyordu.
Tolstoy, 8 yaþýna gelinceye kadar
evde devam eden eðitimi, hayatýnda
derin izler býrakmýþtýr. Sonrasýnda
çocuklarýnýn artýk köklü bir eðitim
alma zamanýnýn geldiðine karar veren
babalarý çiftlik hayatýný býrakarak
Moskova'ya taþýndý.
Ne yazýk ki, Tolstoy henüz 8 yaþýndayken, babasý da soygun amaçlý bir
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cinayete kurban giderek öldü.
Ardýndan, kýsa bir süre sonra da
babaanneleri hayatýný kaybetti. Çocuklarýn vasiliði artýk tamamen halalarýna
kalmýþtý. Ancak birkaç yýl sonra o da
vefat etti. Diðer halalarý Tatiana aldý bu
defa sorumluluðu. Kazan kentinde
eþiyle birlikte yaþayan halalarý, çocuklarý da yanýna alarak oraya gitti. Eþi,
oldukça sorunlu ve sorumsuz bir
insandý ve halalarý eþinin çocuklara
kötü örnek olmasýný engelleyemedi.
Ýçli, hassas bir çocuk olan Tolstoy
umutsuzdu. Eskiden olduðu gibi doðayý
ve insanlarý gözlüyor, kitap okuyor
fakat içindeki boþluk giderek büyüyor
onu kemiriyordu. Neredeyse tüm
yakýnlarýný kaybetmiþti. Hayatý anlamsýzlaþmýþtý. Sürekli þehir ve yer
deðiþtirerek yaþamlarýna yön vermeye
çalýþýyorlardý. Eniþtesinin davranýþlarý
da üzerinde etkisini göstermeye
baþlayýnca, artýk giyim kuþamý için çok
para harcayan, uzun týrnaklý, Fransýzca
konuþan bir zamane züppesi haline
gelmiþti. Henüz ergenlik çaðýndaydý
ve ne yapmasý gerektiðine karar
veremiyordu.
Kazan' da baþladýðý doðu dilleri eðitimini bir yýl sonra býraktý. Kendisine
daha kolay gibi görünen hukuk fakültesine yazýldý. Birkaç yýl sonra oradan da
ayrýldý. Baþkalarýnýn programlarýna
uymakta zorlanýyordu ayrýca bu kadar
sýnav ve disiplin gerektiren okullara
devam edemeyeceðine kanaat getirerek
kendi kendisini yetiþtirme kararý aldý.
Oldukça detaylý ve çözüm odaklý bir
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program hazýrladý. Programýnda kendisini her yönden ele almayý hedefledi.
Yaþantýsýndan mutlu deðildi. Davranýþlarý onu baþarýsýzlýða sürüklemiþti.
Uzun ve derin düþüncelerden sonra
düzeltmesi gereken taraflarý günlüðüne
þöyle not düþtü. "Kararsýzlýk ya da güç
eksikliði, kendi kendini aldatma, acelecilik, yersiz utanç, keyifsizlik, þaþkýnlýk, taklitçilik, döneklik, düþüncesizlik." Ayrýca artýk kadýn, içki ve kumar
peþinde koþmaktan vazgeçmesi
gerekiyordu. Çünkü bu þekilde yaþamak giderek kendisine olan saygýsýný
kaybetmesine neden oluyordu.
Babasýndan miras kalan topraklara
döndü. Birkaç yýl orada kalarak
köylünün ve çiftçinin yaþadýðý hayat
þartlarýna ve zorluklara tanýklýk etti.
Hem toprakla uðraþýyor hem de þahit
olduðu sorunlar için çözüm üretmeye
çalýþýyor, bir yandan kendisiyle
hesaplaþýyordu. Yaþam felsefesi haline
getirdiði bir sözü sýkça tekrarlar olmuþtu. "On cilt felsefe kitabý yazmak, bir
tek ilkeyi uygulamaktan çok daha
kolay."
Tolstoy, çiftlikte kaldýðý yýllarda
önemli bir sonuca ulaþmýþtý, "diðerlerinin mutluluðu ve refahý için çalýþmak insaný gerçekten mutlu ediyordu."
1851 yýlýnda ani bir kararla çiftlikten
ayrýlarak Kafkasya'da subay olan
aðabeyinin yanýna gitti. Ruslara direnen Müslümanlarla savaþan ilk birliðe
atandý. Burada onu büyük bir deðiþim
bekliyordu.
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Savaþ acýmasýzdý, Kazaklar son
derece sert tabiatlý ve mücadeleci
insanlardý. Ölümler, yoksulluk, bitmek
bilmeyen bir mücadele, alýþýk olmadýðý
iklim ve doða koþullarý içine kadar
iþlemiþ, Tolstoy beklediðinden çabuk
olgunlaþmýþtý. Ýlk yapýtý olan Çocukluk
(Destvo), cephede savaþtan arta kalan
zamanlarda yazýlmýþtýr. Günlüðünde 3
Temmuz 1851 tarihli sayfada "yarýn
büyük bir eser yazmaya baþlayacaðým"
notunun bu romana ait olduðu
düþünülmektedir.
Otobiyografik bir yapýt olan kitabý,
kahramanlarýný yaþadýðý çevreden,
ailesinden hattâ tamamen kendi hayatýndan almýþtýr. Romanlarýnda görülen
ayrýntý zenginliði burada da dikkati
çekmektedir. Döneminin en ünlü edebiyat dergisi olan Sovromennik (Çaðdaþ) de L.N rumuzuyla yayýnlandý.
Eleþtirmenlerden büyük övgü alan
kitabýn Tolstoy'a ait olduðu
anlaþýldýðýnda kendisine en ünlü
yazarlara ödenen telif ücreti ödendi.
Böylece henüz 23 yaþýndayken
devrinin en önemli yazarlarý arasýna
ismini yazdýrmayý baþararak ustalar
arasýndaki yerini aldý.
Savaþta olduðu süre zarfýnda "Ýlk
Gençlik", "Gençlik", "Tipi", "Ýki Süvari
Subayý", "Toprak Aðasýnýn Sabahý" adlý
kitaplarý ve amirlerinin arzusu üzerine
"Sivastopol Hikâyeleri"ni yazdý. Rus
ordusu ve donanmasýnýn yaþadýðý
büyük bozgun, savaþýn tüm aðýrlýðýnýn
köylü ve küçük askere yüklenmesi,
çoðunluðun bu savaþta telef olmasý
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Tolstoy'u sarsmýþtý. Öyle ki, savaþý
büyük bir günah olarak kabul etti.
Sonunda Sivastopol düþtü. Bu ateþ hattýndan çýkmak, yaþadýklarýndan uzaklaþmak istiyordu. Ne yapmasý gerektiðini biliyordu, Petersburg kentine yerleþecek yazarlýk yapacaktý.
Burada kendisinden 10 yaþ büyük
ünlü düþünür Turgenyev ile tanýþtý. Bu
esnada Rusya'da batýya açýlalým diyenlerle, batý karþýtý olanlarýn tartýþmalarý
gündemdeydi. Tolstoy'un çalýþtýðý
Sovromennik Dergisi ise batý yanlýsý
görünüyordu. Dergi ekibinde de bu
konuda tartýþmalar ve gruplaþmalar
yaþanýyordu. Tolstoy, ikna olamamýþtý
her iki grupla da tartýþýyordu. Yakýn
dostu Turgenyev'de muhafazakar kesimi temsil ettiði için onunla da arasý
açýldý.
1857'de batý Avrupa'ya gitti.
Almanya, Fransa ve Ýsviçre'yi dolaþtý.
Bu dönemde cahil ve eðitimsiz Rus
köylü ve iþçisinin eðitim sorunu odak
noktasý olmuþtu. Halkýn, yönetimin
bildirdiði her þeye inanmasý ve saðlýklý
deðerlendirmeler yapamamasýný
ülkenin geleceði açýsýndan tehlikeli
buluyordu.
Eðitim, öðrencilerin ilgi alanlarýna ve
yönelimlerine uygun olarak yapýlmalýydý Tolstoy'a göre. Yasnaya Polyana'ya
döndükten sonra büyük emeklerle
kendi anlayýþýna uygun bir köy okulu
açtý. Ardýndan tekrar yola koyuldu.
Eðitim ve o zamanlarda henüz yeni
gündeme gelmeye baþlamýþ olan ahlâk
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felsefesi üzerine araþtýrmalarýný
geliþtirmek istiyordu. Almanya, Fransa
ve Belçika'ya gitti. Bu ülkelerdeki
eðitim kurumlarýnýn yapýsýný ve eðitim
sistemini yakýndan inceledi. Batý tarzý
bir yaþam biçiminin ise insanýn doðasýna aykýrý, yapay ve maddeci olduðuna
kanaat getirdi.
Kendi düþünceleri doðrultusunda bir
pedagoji dergisi çýkardý ve kolay
anlaþýlýr, öðrenilmesi basit metotlar
içeren ders kitaplarý yayýnladý.
Tekrar Rusya'ya döndüðünde Serf
sistemi artýk sona ermek üzereydi.
Kendi bölgesindeki köylülerle toprak
sahipleri arasýnda arabuluculuk yapmak
için sulh hakimliði yaptý. Ancak, Çar'ýn
talimatlarýna raðmen takýndýðý tutum
asillerin tepkisini ve düþmanlýðýný
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çekince görevinden ayrýlmak durumunda kaldý. Tolstoy giderek halka daha
fazla yakýnlaþmýþtý ve halk tarafýndan
çok seviliyordu.
23 Eylül 1862 yýlýnda eski dostlarýndan bir doktorun kýzý olan Sofya
Andreyevna Bers ile evlendi.
Kendisinden 16 yaþ küçük olan bu
genç ve kültürlü kadýna delicesine âþýk
olmuþtu. Durumuna kendisi de þaþýrýyordu. Yaklaþýk 50 yýl evli kaldýlar, 13
çocuklarý oldu, bunlardan beþini kaybettiler. Evliliðin ilk 15 yýlý her iki taraf
için de mutluluk kaynaðýydý. Tolstoy,
eþine büyük deðer veriyordu. Huzurlu
ve sakin bir adam olmuþtu. Toprakla
uðraþýyor, çiftçilik yapýyor evi ve iþinin
dýþýnda kalan zamanlarda ise sadece
yazýyordu. En büyük eserlerini o
dönemde verdi. Hayatý son derece sade
ve muntazamdý. Mücadeleli ve fýrtýnalý
yýllardan sonra nihayet huzuru
yakalamýþtý. 1863 yýlýnda Harp ve Sulh
adlý eserini yazmaya baþladý, 1869
yýlýnda bu dev eseri tamamladý.
Yazar olarak zirvedeydi artýk. Tarih
boyunca yazýlan en güzel eserlerden
birini ortaya çýkarmýþ, tüm dünyanýn
hayranlýðýný ve takdirini kazanmýþtý.
Tolstoy'un eserleri aslýnda gerçeðin ta
kendisidir. Tarihi romanlarýnda hep
gerçeðe sadýk kalmýþtýr. "Tarihi bir þey
yazarken, en küçük ayrýntýlara kadar
gerçeðe baðlý kalmayý severim. Tarihte
yaþamýþ kiþileri, olaylarý, onlarý doðuran sebepleri iyice öðrenir, emek harcarým."
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Tolstoy, yalnýz tarihi romanlarýnda
deðil, yaþadýðý dönemi anlatan roman
ve hikâyelerinde de ayný biçimde
davranmýþtýr. Yazarken neredeyse koca
bir kütüphane dolusu malzemeden faydalanýr, inceleyebileceði yer ve olaylar
için seyahat eder, ilgili kiþilerden bilgi
alýrdý. Yazarlýk için iki þeyin çok önemli olduðunu ýsrarla söylemiþtir.
"Sabýrla çalýþmak ve gerçek bilgi."
Maksim Gorki, Tolstoy'la ilgili olarak
þunlarý söylemiþtir. "Tolstoy, yalnýzca
büyük bir yazar ve sanatçý deðil, büyük
bir emekçi idi. Onun kitaplarý büyük
bir dehânýn sabrýnýn ve emeðinin ürünü
olarak yüzyýllarca okunacaktýr."
Tolstoy denildiðinde akla gelen en
önemli özelliklerinden biri de sabýrdýr.
Dostlarý kendisine "Dehâ Sabýrdýr"
sözü hakkýnda ne düþündüðünü sorduklarýnda þöyle söylemiþtir. "Elbette ki
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öyledir, ancak sabýr kelimesini þöyle
yorumluyorum. Elindeki iþi, üzerine
koyabileceðin her þeyi koymadan
býrakmamak."
Tolstoy günlüðüne kaydettiði bir
notta yazý yazmak hakkýndaki fikirlerini þöyle dile getirmiþtir. "Düzeltmeden
yazmak düþüncesini tamamen atmak
gerekir. Beþ, on daha fazla. Ne kadar
gerekiyorsa o kadar düzeltmek þarttýr.
Açýk olmayan, fazla uzun ve akademik
yazýlar ne kadar güzel de olsa okunmaz. Hemen acýmadan yok etmeli bu
tarzý. Çünkü insanlar, sizden kendilerini olduðu gibi anlatmanýzý beklerler."
Mektuplarýndan birinde ise þöyle anlatmýþtýr yazma sanatýný: "Nasýl ki
deðerli taþlar, yýkanýp elenerek elde
edilirse; iyi ifade edilmiþ fikirler de
öyle elde edilir. O halde fikirlerinizi ve
hayata bakýþýnýzý eleklerden geçiriniz.
Baþarýlý olmak isteyen insan hangi
alanda olursa olsun, biçimden ziyade
öze önem vermelidir. Bilgi bedense, öz
ruhtur. Beden mi kalýcýdýr? Ruh mu?
Erdem ve inançla beslenmeyen bilgi
tehlikelidir. Yaþamýn her alanýnda öze
önem verin. Bunu sabýrla yapýn, yaptýðýnýz iþin giderek güzelleþtiðini göreceksiniz."
Harp ve Sulh adlý eserinin hemen
ardýndan bu kez daha zorlu bir süreç
bekliyordu Tolstoy'u. O artýk varlýðýn
anlamýna ve asýl gayesine iliþkin sorularla doluydu.
Devam Edecek….
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Öte Taraftan Konuþmalar

Erik'in Yaþamýný Yeniden
Gözden Geçirmesi
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 tarafa
geçmiþ ruhlarýn dünyadaki gibi zihinsel ve içsel
mücadeleler yaþamadýklarýndan bahis etmiþti.
Oraya gidince adeta bu tarz iç savaþlarý sona
eriyor ve varlýklar tam anlamýyla bir huzur ve
barýþ duygusu yaþýyorlardý. Erik ayrýca, annesi
Eliza Medhus'un araþtýrmalar yapýp, medyumlar
bulmaya çalýþtýðý sýralarda kendisinin de perdenin
öte tarafýnda medyumlar vasýtasýyla nasýl konuþmasý gerektiðini öðrendiðini, kendisini mükemmel
bir þekilde hazýrladýðýný, iki boyut arasýnda nasýl
gidilip gelineceðini, yaþayanlarla iletiþim kurabileceðini nasýl öðrendiðini anlatmýþtý. Bu bir nevi
Elisa Medhus
boyutlararasý bir iletiþim biçimiydi ki, Erik'e bu konuda bir
rehber varlýk da yardým etmiþti. Erik öte tarafta mükemmel bir telepati
yeteneðine de sahip olmuþtu.
Geçen ay Erik'in anlattýklarýndan onun uzay ve zamanýn sýnýrlarýný geçebilmeyi,
zaman içinde yolculuk yapabilmeyi, geçmiþ yaþamlara gidebilmeyi öðrendiðini
de görmüþtük. Erik konuþmalarýnda Akaþik kayýtlarýmýzýn tutulduðu kütüphaneden de söz etmiþti. Burasý her varlýðýn geçmiþ yaþamlarýnýn, þimdiki ve sonraki
hayatlarýnýn en ince ayrýntýsýna kadar birbirileriyle nasýl uyumlanmýþ olduklarýný anlatan sonsuz sayfalarýn bulunduðu bir kütüphane gibiydi. Bu ay konumuza "Erik'in Yaþamýný Yeniden Gözden Geçirmesi" baþlýðýyla devam ediyoruz.
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rik, ölümden hemen sonraki
deneyimlerini anlatýrken
"Yaþamý Yeniden Gözden
Geçirme" konusundan bahis etmiþti.
Aþaðýda onun bu konuyla ilgili anlattýðý diðer hususlarý ve bu konunun
onun için ne anlam ifade ettiðini bulacaksýnýz:
Ben: Erik, bizlere yaþamýný yeniden
gözden geçirmenle ilgili biraz daha
ayrýntýlý bilgi verebilir misin?
Erik: Büyük bir masa vardý. Sanki
aile yemeðine oturulan bir masaya benziyordu. Sürekli bir müzik çalýnýyordu
ve herkes gülüyordu. Anne, senin ruh
grubuna ait olan dört varlýktan (ki onlar
þu an senin hayatýnýn bir parçasý
deðiller), bu zorlu süreçte sana yardýmcý olmalarýný rica ettim. Ailem için bir
þeyler yapmak arzusu içindeydim. Bu
konuda benden ayrýca yardým talep
eden olursa, onlarýn da yardýmýna koþmaya hazýr olduðumu bilmelerini isterim. Çünkü ben hâlâ o ailenin parçasýymýþým gibi hissedilmek istiyorum. Lütfen benden bir þeyler yapmamý isteyin.
Belki çöpü kapýya koyamam ama…
Ben: Senin için bir "Yapýlacaklar
Listesi" hazýrlayacaðýmdan emin olabilirsin.
Erik: Anne, birçoðunun yerine getirilmiþ olduðunu fark edecek ve insanlara: "Bunu siz mi yaptýnýz?" diye sorduðunda onlar sana: "Hayýr" cevabý
verdiklerinde hepsini benim yapmýþ
olduðumu anlayacaksýn.
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Ben: (Nazikçe onayladým onu).
Tamam, þimdi daha sonra neler olduðuna bakalým istersen.
Erik: Aa evet! Uzun ve büyük
yemek masasýndaydým ve þaþkýnlýk
içindeydim. Ayný zamanda da huþu
içinde… Yani her iki duyguyu da ayný
zamanda yaþýyordum. Bir dakika önce
fiziksel bedenimin içindeyken bir dakika sonra fiziksel sýnýrlarýnýn hiç
olmadýðý özgür bir ruha dönüþmüþtüm.
Kendime: "Ben gerçekten bir ruh
muyum þimdi? Artýk terk etmiþ
olduðum eski hayatýma dönmeyeceðim
deðil mi?" diye sorduðumda, beni
kesin olarak onaylýyorlardý.
Derken, hayatýmý yeniden gözden
geçirme seansýna baþladým. Bunu benden baþka kimse yapamazdý. Masanýn
çevresine oturmuþ olan herkes gülüyor
ve benim yeniden orada olmamdan
dolayý, ne kadar mutlu olduklarýný
konuþuyorlardý. Baþýmýza ne gelirse
gelsin, yeniden oraya döndüðümüzde,
her zaman sevgiyle kucaklandýðýmýzý
görürüz. Herkes bizi yeniden gördüðü
için çok heyecanlýdýr. Ben de masaya
geçip oturdum ve dirseklerimi üzerine
koyup, baþýmý ellerimin arasýna aldým.
Yaþamýmý yeniden gözden geçirecektim. Küçük bir çocuk iken beni "Küçük
adam" diye çaðýrman, benimle bir
þeyler yapman ve büyüdüðümde nasýl
büyük bir adam olacaðýmý bana anlatmaný hatýrladým. Hýçkýrýklara boðulmuþtum. Bu anlar, yeniden gözden
geçirme seansýnýn en korkunç
dakikalarý idi. Babama bana týpký bir
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yetiþkin gibi davrandýðý için teþekkür
etmek isterim. Baba sen bana gerçekten
bir yetiþkinmiþim gibi davrandýn her
zaman. Bu benim için çok þey demekti.
Bu þekildeki anýlarla yüzleþerek, neleri
yapmam gerektiði halde yapmadýðýmý,
neleri asla yapmamam gerektiðini
öðrendim. Zaman kavramý yok burada.
Kimse zamanla ilgilenmiyor. Ama tüm
bunlar çok uzun da sürmedi. Çünkü
pastamýn üzerindeki mumlar hâlâ
yanýyordu. "Hoþ geldin pastasý" derken
üzerimde ciddi bir aðýrlýk hissettim.
Duygusal bir aðýrlýk yani. Diþi
olduðunu düþündüðüm bir ruh varlýk
bana doðru yaklaþtý ve bana rehberlik
yapacaðýný ve terapi uygulayacaðýný
Kim Babcock
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söyledi. Bu varlýk bana, bu iþi neden
yaptýðýmý yani hayatýma neden son
verdiðimi anlamamý saðlamýyor sadece,
ayný zamanda burada kazanacaðým þifa
ve iyileþmeyle, bir sonraki hayatýmda
kendimi bir daha öldürmemem için de
yardým ediyor.
Erik'in Ruh Varlýk Olarak
Yeni Deneyimleri
Erik'in perdenin öte tarafýndaki
deneyimlerini bizlerle paylaþma arzusu
sadece medyum Jamie ile kurduðu
iletiþimle sýnýrlý olmadý. Aþaðýdaki
paragraflarda bu kez Kim isimli (ilk
medyumumuz) medyuma aktardýðý
deneyimlerini bulacaksýnýz:
Erik: Oradaki insanlara þunu iletmenizi istiyorum ki, bizler burada pek
çok dostun arasýndayýz. Evlatlarýný kaybetmiþ olan birçok anata çocuklarýnýn
burada yalnýz olduðunu düþünüyorlar
ki, bu çok yanlýþ. Kaldý ki burada
bizler düþündüðümüz þeyleri varedebiliyoruz. Neyi yemek istiyorsak
hemen önümüze geliyor. Nerede istiyorsak orada ve nasýl yaþamak istiyorsak o þekilde yaþýyoruz. Sýcaklýk ve
soðukluk hissi burada yok. Burada
gerçekliði düþüncelerimizle çok daha
çabuk gerçekleþtirebiliyoruz. Çünkü
bu, anýnda oluveriyor.
Ben: Erik, spiritüel enerjini nasýl bu
kadar güçlü bir þekilde kontrol edebildiðini merak ediyorum. Üstelik de,
çok kýsa bir sürede bunu nasýl
baþardýðýný da?
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Erik: Bunu ben de bilmiyorum.
Gerçekten bilmiyorum. Bu belki de
benim aydýnlanma seviyemle alâkalý
bir þeydir. Bunu benden daha iyi sen
bilirsin anne. Sen dünyanýn en iyi
annesisin. Ben öldükten sonra seninle
yaptýðýmýz konuþmalar, yaþarken son
birkaç yýl içinde yaptýklarýmýzdan daha
fazla oldu. Buradaki herkes bu süreci
nasýl bu kadar çabuk geçirdiðime
þaþýrdý. Çünkü, þifalanma ve terapi
sürecine burada daha az gerek duydum.
Tüm bunlarý bir daha asla yaþamayacaðým. Hayattayken yaþadýðým
depresyon hep ikinci planda idi, en
kötüsü içimde yaþadýðým karmaþýklýk
ve ümit kaybý idi. Þimdi bunlardan
hiçbirisi yok. Yaþadýðým geçmiþ hayattan tam anlamýyla arýndým burada.
Sanýrým gideceðim bir hayat daha var.
Bir tane daha.
(Tam bu anda gösterdiði bu denli
ilerleme ve bir ruhsal varlýk olarak
ortaya koyduðu baþarýdan dolayý oðlum
için gurur duydum. Bu duygularýmý
onunla da paylaþmalýydým.)
Ben: Erik, sana her zaman insanlar
için bir þeyler yapmanýn kendimizi iyi
hissettirdiðini öðretmek istedim. Sen de
bunlarý öðrendiðin için çok
gururluyum. Bunun farkýnda olman (bir
spiritüel varlýk olarak) benim için
deðerli. Kýsa zamanda çok yol katettin.
Dünyadayken bu denli ilerleme göstermemiþ olduðunu düþünerek üzülmen,
spiritüel âlemde gösterdiðin baþarýlarýn
kattýðý sevinçle ikinci planda kaldý çoktan. Dahasý, dünyadayken,
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düþündüðünden de daha fazla yol
katettin sen. Çünkü pek çok kiþiye
sevgini verdin. Ýnsanlara sevmeyi,
küçülmeyi ve anda yaþamayý öðrettin
sen. Bu nedenle seninle gurur duyuyorum oðlum.
Erik: Teþekkür ederim anne. Ne
kadar katkýda bulunduðumu ve ne
kadarýný baþarabildiðimi þimdi görebiliyorum. Kendimi yaþarken neden bu
kadar deðersiz hissettiðimin en dipteki
nedenlerini araþtýrýyorum yine de.
Bunun bir kýsmýnýn geçmiþ hayatlardan
geldiðini biliyorum. Ama neden kendimi bu kara delikten kurtaramadým ki?
Bir sonraki an, bir sonraki saat ya da
bir sonraki gün için daha pozitif veya
daha iyimser düþünmeye kendimi zorlamadan, neden hayatýmý sonlandýrmayý seçmiþtim? Neden sana gelip de:
"Anne, çok ama çok kötüyüm.
Gerçekten yardýmýna ihtiyacým var"
dememiþtim. Bana yardým edeceðini
biliyordum.
Ben: Erik, belki de spiritüel planda
daha fazlasýný baþarabileceðine inanmýþtýn, en derinden.
Erik: Sanýrým öyle. Tam da bu aslýnda! Burada kendime güveniyorum.
Eðer orada kalsaydým, deðersizliðimi,
dünyaya neleri katamadýðýmý düþünmeye devam edecektim. Anne bu konuda tümüyle haklýsýn. Kimsenin
göremediðini görebiliyorsun sen!
(Derken Erik aniden konuyu deðiþtirdi ve paylaþmak istediði baþka bir
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konuya geçti. Heyecanlý olduðunu
görebiliyordum.)

Erik: Yemeðimi koltukta otururken,
TV seyrederken yiyorum tabi ki!

Erik: (Kendinden gurur duyarak)
Þimdi bir tekne aldým. Kendime ait bir
yerim var.

Ben: Peki, bizimle ayný yerde
olmasan bile, iletiþim kurabiliyor
musun? Yani demek istiyorum ki, senle
ben, birbirimizden ayrý yerlerde olsak
bile konuþabiliyor muyuz?

Ben: Yeni hayatýn dünyadaki hayatýna benziyor mu?

Erik: Tabii ki!
Erik: Evet, dünyada sahip olduðumuz her þeye burada da olabiliriz.
Örneðin pizza yemek için dýþarý çýkabiliriz, iliþkiler kurabiliriz.
Evlenebiliriz, her þeyi çok daha hýzlý
biçimde ortaya koyabiliriz. Dahasý,
dünyadayken uðraþtýðýmýz konularla
uðraþmayýz burada. Ruh olarak seyahat edebiliriz ve çocuk sahibi olabiliriz
ya da bekâr olarak yaþayýp kendimize
ayrý hayatlar da kurabiliriz. Örneðin
benim denizin kýyýsýnda bir evim oldu.
Teknem de var. Norveç kýyýlarýna benziyor burasý. Çok seviyorum.
Kim: Deriden yapýlmýþ geniþ bir koltuðu var, büyük ekranlý bir televizyonu
da. Üzerinde lambasý olan bir þifonyeri,
bir de yataðý var. Koltuðun yanýnda
daha büyük olan bir lambasý daha. Çok
basit bir evi var Erik'in. Erik hiç masan
yok, nerede yemek yiyorsun sen?

Ben: Örneðin, seni çaðýrdýðým her
seferde beni duyabiliyor musun?
Düþüncelerimle seninle konuþtuðumda
beni duyabiliyor musun?
Erik: Kesinlikle duyabiliyorum.
Söylediðin ve düþündüðün her þeyi
duyabiliyorum. Dünyadayken karþýlýklý
oturup da hiç konuþmadýðýmýz halde
birbirimizi anladýðýmýz gibi. Bunu
hatýrlarsýn. Hattâ birbirimizin sözlerini
tamamlardýk. Ýþte týpký bunun gibi.
Söylediðin her þeyi iþitiyorum ve þimdi
de seni dinliyorum.
(Kim, Erik'in kurduðu bu son cümle
üzerine güldüðünü söylüyor)
Ben: Peki, kulak misafirliði yaptýðýn
oluyor mu hiç?
Erik: Oluyor elbet ki!

(Bazý ruhlarýn yemek yemekten (týpký
dünyadaki gibi) neden çok hoþlandýklarýný ve yemek yemekle ilgili tüm
detaylarý düþünceleriyle neden canlý
biçimde meydana getirdiklerini daha
sonra anlatacaðým.)

Ben: Çok yaramazsýn sen!
Gelecek ay konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz.
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Eski Enerjinin 5 Aldatmacasý
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
21 Ocak 2017 Salt Lake City, Utah
Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Sevginin pek çok yüzü vardýr
ve geliþmekte olan dünyada
þefkat yeni enerji kelimesi olarak
ortaya çýkmaktadýr. Bu yeni enerjide
nelerin mümkün olduðu, neler yapabilecekleriniz ile ilgili mesajlar vermek
amacýyla sizlerle çok zaman geçirdim.
Bu akþamýn konusu eski enerjide neler
olduðu ve sizlerin geçmiþte kendinize
mâlettiðiniz eski enerjinin hakikatleri
olmaktadýr. Celsenin baþlýðýný "Eski
Enerjinin 5 Büyük Aldatmacasý" olarak
tespit ediyoruz. Bu çerçevede þu anki
durumu deðil, geçmiþteki durumu tarif
ettiðimizi bilhassa belirtmek istiyorum.

S

Temel öncülü sizin açýnýzdan hakaret
olarak algýlanmayacak þekilde vermek
oldukça zordur ama insanlar büyümeye
baþladýlar. Çeþitli gruplarýn önünde oturup mesajlarýmý verirken sezgiyi ve
bununla ilgili sorularý hissedebiliyorum. Þefkatin deðerinin yükseliþ
trendinde olduðunu ve kendisini daha
fazla göstermeye baþladýðýný hissedebiliyorum. Þu anda bu odada olanlar,
4 yýl öncesine göre daha yüksek bir
düzeye ulaþmaya baþlamýþlardýr.
Sorulan yeni ve akýllý sorular vardýr
ve bunlar eski enerjinin yansýmasý
deðildir. Bununla birlikte, bu mesajý
dinleyen her insanýn aþmasý gereken en
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büyük engel, eski dönemden kaynaklanan önyargýlarýn varlýðýdýr ve mesele
de önyargýlardan kurtulabilmektir. Bu
önyargýlar sizleri lekeledi, olumsuz
olarak etkiledi ve sizin potansiyelinizden tam olarak yararlanmanýzý engelledi. Ben buraya sizin bunlarýn ötesine
geçebilmeniz için onlarý belirlemeye
geldim. Ortaya çýktýkça bazýlarýna aþina
olduðunuzu fark edeceksiniz.
Bu hususlarý daha önce hiç böyle bir
paket olarak anlatmamýþtým. Bu aslýnda
kutlama zamanýdýr çünkü, þimdi size
söylediðim her þey geçmiþin eski enerjini yansýtmaktadýr. Bunlarý dinledikçe,
listede her bir maddenin üstünü çizip
"Artýk geçerli deðil" diyebileceksiniz.
Söyleyeceklerimiz ayný zamanda, bunlarý büyük oranda aþmýþ olmakla birlikte, ufak bir kýsmýný hâlâ içlerinde
hissedenler için de geçerlidir.
Hayatýnýzýn büyük bir kýsmýný belirli
bir paradigmaya uygun olarak geçirdikten sonra hepsini bir anda atýp bilgisayarý "aç-kapa" yapar gibi her þeyi birkaç yýl içinde yenileyemezsiniz. Bu
aldatmacalarýn kalýntýlarýný hepiniz yanýnýzda taþýyorsunuz ve belki de bazýlarýnýzýn bunlarý duymaya ihtiyacý var.
Çocuklarýn belki de en güzel tarafý o
harika masumiyet ve ondan kaynaklanan saflýktýr. Çocuklar büyürken
onlara masallar, hikayeler anlatýlýr ve
hattâ mitolojiden bile söz edilir. Burada
amaç, onlarýn kendilerini daha iyi hissetmelerini saðlamak ve kendi ayaklarý
üzerinde durma zamaný geldiðinde,

yaþama daha olumlu açýdan hazýrlýklý
olmalarýna yardýmcý olmaktýr. Çocuklar
büyüyüp kendi ayaklarý üzerinde durmaya baþladýklarýnda, mitolojik hikâyelerin ve diðer öykülerin bir kýsmýnýn
geçersizliðini anlayacak bilgeliðe
ulaþýrlar, daha derin hakikati görmeye,
yaþam üzerine odaklanmaya baþlarlar
ve çocukça þeylerden vazgeçerler.
Bu þekilde ifade etmek pek hoþuma
gitmese de, eski enerjinin çocukça hata
ve noksanlarla dolu olduðunu
söylemeliyim. Ýnsanlar çok uzun bir
süre ile aslýnda aldatmaca olan bu paradigmanýn içinde yaþamýþtýr, çünkü eski
enerji mitolojik bir resim çizmiþtir.
Þimdi bu aldatmacalarý teker teker
söyleyeceðim ama bunlar artýk eskide
kalmýþ olduðu için her birinde kutlama
yapmak gerekir.
Eski Enerjinin
5 Büyük Aldatmacasý
Birinci madde: Tekrarla ilgilidir. Eski
enerjinin öðretisine göre tarih tekerrürden ibarettir, her þey tekrarlanmaktadýr
ve bu yüzden de Güneþin altýnda hiçbir
þey yeni deðildir. Bunun doðal sonucu
da geleceðin geçmiþin tekrarý
olmasýnýn zorunlu olmasýdýr. Eðer
hiçbir þeyin yeni olmadýðýný kabul
ederseniz, bunun ümitsizliðe yol
açmasý kaçýnýlmazdýr. Bu esas olarak
insan bilinci ve insan tabiatý ile ilgilidir. Eski enerjide geleceðe baktýðýnýzda tek bir referans modeli vardý ve bu
da geçmiþte vuku bulmuþ olan
dehþetengiz olaylardý.
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Sevgili varlýklar, durum gerçekten de
böyleydi. Ýleriye yönelik olarak yaptýðýnýz her hesaplamanýn temelinde,
geçmiþte olanlar yatardý ve bu da her
þeyin dönüp dolaþýp yeniden olacaðý
anlamýna gelirdi. Eski enerji aldatmacasýna göre sürekli savaþ halini zorlayan insan tabiatýnýn deðiþmesi
mümkün deðildir ve arada boþluklar ve
güzellikler olsa da, bunlar sadece tazeleyici ara ve teneffüsler olabilir ve sonrasýnda mutlaka bir savaþ patlak verecektir. Buradaki yalan geçmiþte olandan daha farklý þeylerin olmasýný beklemenin boþ olduðu hususudur. Eski
enerjide insan tabiatýnýn deðiþmesine
neyin yol açabileceði sorusunun cevabý
bunun mümkün ve söz konusu
olmadýðýdýr.
Ýþte bu aldatmaca bugün hâlâ ortada
dolanmaktadýr. Dünyayý dolaþýp insanlarla konuþtuðunuzda, çoðunun
geçmiþte olanlarýn tekrarýný beklediklerini anlarsýnýz. Geçmiþte olanlarýn
geleceðin kalýbýný oluþturduðuna
inandýklarý için bu insanlar sýkýntýyla
ellerini ovuþturuyorlar. Onlar tarihin
tekerrür etmesini bekliyorlar.
Sevgili varlýklar, oysa siz sayfayý
çevirdiniz ve kadim halklarýn kehanetlerine uygun olarak iþaret noktasýný
geçtiniz. Sezginiz güçleniyor, bilgeliðiniz artýyor ve geliþim alanlarýnýz
giderek geniþleyip geçmiþe göre çok
daha fazla alaný kapsamaya baþlýyor.
Þimdi önünüzdeki gelecek daha önce
hiç "yazýlmadý", hiç "yaþanmadý".
Gelecek artýk geçmiþin þeridinden çýkýp
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kendi þeridine giriyor. Bu beþ maddenin hepsini ruhunuza kazýmanýzý
istiyorum. Þimdi "Sevgili Ruh, bunu
anlýyorum. Geleceðin yeniden yazýlmýþ
olduðunu, bozulmamýþ güzellik ile
deðiþimin þefkati ile dolu olduðunu ve
ruhumun daha önce hiç var olmamýþ bu
harika güzellik ve saflýk okyanusuna
doðru yol alabileceðini biliyorum."
deyin. Ýþte bu yeni enerjidir. Bu aþamada artýk geleceðin geçmiþin tekrarý
olacaðý aldatmacasýný kaldýrýp attýðýnýzý
söylemeli ve buna inanmalýsýnýz.
Gelecek tümüyle yenidir.
Ýkinci madde: Bir türlü ilerleme
kaydedemiyor olmanýzdýr. Sürekli
uðraþmanýza raðmen hedefe giderken
yolunuzun üstüne hep engeller çýkmaktadýr ve en büyük engel de kendi benliðinizdir. Önünüzde olan platoya
neredeyse ulaþacak gibiyken buna
engel olan bir þey ortaya çýkmaktadýr.
Bunun nedeni de gezegenin karanlýk
enerjisinin sizi her zaman bu kutunun
içinde tutmuþ olmasýdýr. Bu durumda,
insanlar da rehavete kapýlmakta ve
bunun yeteri kadar iyi olduðuna kendilerini inandýrmaktadýrlar. Bu yüzden de
dostlarýnýz kalkýp size daha güzelinin,
daha ilerisinin var olduðunu, olumlu
düþünmeniz gerektiðini söylediklerinde, "Senin için bu durum geçerli olabilir ama ben içinde olduðum paradigma gerçekliðini ve belirli bir düzeyin
üstüne çýkmanýn mümkün olmadýðýný
gayet iyi biliyorum." diyorsunuz.
Bunun nasýl büyük bir aldatmaca
olduðunu fark ediyor musunuz? Bu
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yalan insanlarýn çizgiyi aþma sevdasýna
kapýlmalarýný önlemek, büyük hakikati
görmelerini engellemek ve hep çizginin
gerisinde kalmalarýný saðlamak
amacýyla çýkarýlmýþtýr. Bu eski enerji
aldatmacasýdýr. Ýnsanlar týkanýp kaldýklarýný düþünürlerse, gerçekten de
týkanýrlar. Ýnsanlar bilerek veya
bilmeyerek rýza gösterdiklerinde, amaç
hâsýl olur. Zaten þimdiye dek olan da
budur. Olduðunuz yerden daha yüksek
bir noktaya asla çýkamayacaðýnýzý
düþünüp kabul ettiðinizde sizi kontrol
etmenin ne kadar kolay olduðunu
anlayabiliyor musunuz?
Bazý gruplarýn ve kuruluþlarýn sizleri
uzun yýllardan beri kontrol etmekte
olduðu çok bilinen bir sýrdýr. Bunlar
gezegeni ve tüm ekonomileri kontrol
etmektedir ve siz bunlarýn isimlerini
bile biliyorsunuz. Bunlar eski ve karanlýk enerji sayesinde yüzyýllardan beri
baþarýlý olmuþlardýr çünkü sizler
aldatýlarak belli bir noktanýn ötesine
asla geçemeyeceðinize inandýrýldýnýz.
Zaten gerekli olan da budur, halk kesimlerinin korkuya kapýlarak teslim
olmalarý ve vazgeçmeleri.
2012 yýlýndan sonra ortaya çýkan yeni
paradigma bunu tümüyle silmekte ve
size uyanmakta olduðunuzu ve bu
çerçevede akaþýnýzýn hatýrlamaya
baþladýðýný söylemektedir. Akaþýnýz
sizin güçlü olduðunuzu ve yeni bir
gerçeklik yaratabileceðinizi "hatýrlamaktadýr". Akaþýnýz size bu yaþamýnýzda daha önce hiç sahip olmadýðýnýz
yeteneklere sahip olabileceðinizi ve
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bunlarýn kendilerini þimdiden göstermeye baþladýklarýný söylemektedir.
Þu anda üstünde olduðunuz yol, sizi
bulunduðunuz noktadan ýþýk yýllarý
mertebesinde ileri götürecektir.
Rüzgârýn arkanýzdan estiði bu yeni
enerjide istediðiniz her þeyi baþarabilirsiniz.
Ýþte size kelimelerle ifade edebileceðiniz bir olumlama: "Sevgili Ruh,
bundan böyle olmaz, yapýlamaz,
imkânsýz gibi kelimeleri asla kullanmayacaðým. Benim hayalimin ötesine
geçen þeyler olduðunu biliyorum. Kaç
yaþýnda olursam olayým, daha önce hiç
gidemediðim noktalara ve daha öteye
ulaþabileceðimi biliyorum. Hattâ daha
þimdiden o noktaya ulaþtým çünkü ben
o eski aldatmacalarýn deðil, deðiþimin
bir parçasýyým."
Üçüncü madde: Deðersiz olma, lâyýk
olmama konusudur. Sevgili varlýklar,
son yaptýðýmýz celselerin bir
bölümünde bu konudan etraflýca söz
ettik. Ýçinizdeki çocuða hakaret
etmeden bu konudan söz etmeye
çalýþacaðým. Ýçinizde ve etrafýnýzda
Yaratýcý'nýn parlaklýðý ve ihtiþamý
varken doðuþtan kirli (günahkâr)
olduðunuza nasýl inanabilirsiniz?
Tanrý içinizdedir.
Size Tanrý'ya layýk olmadýðýnýzý
söylemek kimin haddine düþmüþ?
Kendi çocuklarýnýza doðuþtan kirli
olduklarýný ve bazý þeyleri baþarana
kadar onlarý sevmeyeceðinizi söyler
misiniz? Sevginin yaratýcýsý böyle bir
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þeyi size yapar mý? Bu çok çocukça bir
söylemdir ama farkýndalýk eksikliði
içinde yaþayan eski enerji içindeki
(karanlýk içindeki) gezegenin paradigmasýdýr. Sizler tam da oradaydýnýz!
Bu paradigma çerçevesinde size
söylenen ve Tanrý kavramýna esastan
ters olan her þeye inanmayý tercih
ettiniz. Aslýnda tümüyle ruhsal mantýktan yoksun olmasýna raðmen yüzlerce
yýl boyunca bunlara inandýnýz ve hattâ
sorgusuz sualsiz kabul ettiniz. Sizlere
defalarca bu lâyýk olmama, hak etmeme önyargýsýyla geldiðinizi söyledik ve
etrafýnýzdaki tüm önemli kiþiler de bu
önyargýyý destekleyip vurguladýlar.
Hattâ bazýlarý gezegende olmayý bile
hak etmediklerine inanacak kadar
önyargýlar içinde debelenmektedirler.
Ondan sonra da o bildik mantra ortaya
çýkar: "Sizler günahkâr olduðunuz için
Tanrý sizi sevmez. Hiçbir insan Tanrý
sevgisine lâyýk deðildir."
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en iyisini hak ediyorum." deyin. Ýnsanlýk tarihinin hiçbir döneminde gezegenin sorunlarýna çözüm bulabilmeye,
savaþýn olmadýðý bir dünya yaratabilmeye ve þefkatli eylemi baþlatabilmeye
þimdi olduðu kadar lâyýk ve yakýn
olmamýþtýnýz. Haberlerde gördüðünüz
ve bunun aksine iþaret eden her þeyi
göz ardý edebilirsiniz. Haberler sizi
aþaðýya çeken eski enerjinin ürünüdür.
Yayýnlanan tüm haberlerin münhasýran
eski enerji ile uyum içinde olduðunu
fark ettiniz mi? Bunun nedeni bu paradigmanýn büyük çoðunluk için henüz
ölmemiþ olmasý ve onlarýn hâlâ gerçek
olmayan bir þeye tutunmaya çalýþmalarýdýr. Ancak, bu yayýn paradigmasý
yavaþ yavaþ ölmektedir ve onlar da bir
süre sonra bunun farkýna varacaklardýr.

Sevgili varlýklar bu bir aldatmacadýr.
Eski enerji tarafýndan bu gezegende
þimdiye dek söylenmiþ olan en büyük
yalandan söz ediyoruz. Bu yalan sizleri
karanlýkta tutar ve korkunun insafýna
terk eder. Çocuklar bu yalana inanabilirler ama Tanrý'nýn kim olduðu hakikatine uyanmakta olan geliþmiþ bir ýrkýn
buna inanmamasý gerekir. Tanrý sizin
içinizdedir. "Ýnsan Tanrý suretinde yaratýlmýþtýr". Siz burada olmaya lâyýksýnýz.

Yaþlý ruhlar, siz lâyýksýnýz ve hak
ediyorsunuz. Bunu hissedin ve kabul
edin. Bu dünyada yaþamýþ olan her
üstat size Tanrý'nýn içinizde olduðunu
söyledi. Bu galaksiyi yaratmýþ olan
Kadir-i Mutlak, sizi de kendi güzel
suretinde yarattý. Bu nedenle de durup
derin bir nefes alýn ve "Eski enerjinin
aldatmacasýnýn beni kandýrmasýna izin
vermeyeceðim. Tanrý benim içimde
olduðu için ben doðuþtan muhteþem bir
varlýðým. Her yerde ve herkeste
Tanrý'yý görüyor ve bu güzel gerçeði
onurlandýrýyorum. Tanrý'yý görmeyi hak
ediyorum çünkü ben O'yum."deyin. Bu
üç numaralý maddeydi.

Hissetmekte olduðunuz tanrýsallýk ile
derin bir nefes alýn ve "Ben yalnýz
lâyýk olmakla kalmýyorum, her þeyin

Dördüncü madde: Çok önemlidir ve
ben 26 yýldan daha uzun bir süredir
bundan söz ediyorum. Bu hem çok
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önemli, hem de büyük ölçüde yanlýþ
anlaþýlan bir husustur. Sevgi kaynaðý
olan Kadir-i Mutlak'a insan bilinci yerleþtirmek nasýl bir amaca hizmet edebilir ki? Tanrý insan olamaz ve deðildir!
Evrende Tanrý sevgisinden daha saf
olan hiçbir þey yoktur. Sizler bu
sevginin saflýðýný hayal bile edemezsiniz ve ölçülmesi de, mantýk
çerçevesinde izahý da mümkün deðildir.
Sevginin gücü, yaþamýn yaratýcý enerjisinin bizatihi kendisidir. Sevgi ve
þefkat Tanrý'nýn saf unsurlarýdýr ve
baþka bir þey yoktur. Hal böyleyken
"modern" düþüncede cennette savaþlar
olmasý, Tanrý ile anlaþmazlýða düþüp
cennetten atýlmýþ meleklerin varlýðý
veya insanýn hatalarýndan dolayý,
Tanrý'nýn hoþnut olmadýðý ve bu hatalar
nedeniyle insanlarý cezalandýracaðý gibi
söylemler, saçmalýk ve abesle uðraþmaktan öteye geçemez. Bu söylemler
Tanrý'yý insanlaþtýrmaya çalýþmaktan
baþka bir þey deðildir. Tanrý'nýn bu tip
söylemlerle insana benzetilmeye
çalýþýlmasý veya insani bir kýlýfa sokulmaya çalýþýlmasý, çocukça bir mitolojik
hikâye olmaktan öteye geçemez. Tanrý
nasýl bu kadar iþlevsiz hale getirilebilir? Bunlarýn hepsinin tam bir aldatmaca olabileceði hiç aklýnýza gelmiþ
miydi?
Tanrý evrenin yaratýcýsýdýr. Tanrý,
insan bilincinden düþünebileceðiniz
veya hayal edebileceðinizden de uzaktýr. Oysa Tanrý ve yaptýklarý ile ilgili
anlatýlanlara bakýlýrsa, O'nun
yargýlayýcý olmasý, cezalar vermesi ve
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ölüm sonrasý yaþamýn sizler ve çocuklarýnýz için iþkencelerle dolu olmasý
gerekmektedir. Bunlarýn hepsi düþük
insan bilincinden kaynaklanmaktadýr
ve Tanrý figürüne izafe edilmektedir.
Sevgili varlýklar, bunlar eski enerji
paradigmasýnýn tezahürleridir ve bu
baðlamda tam olarak baba olan bir
insana benzeyen Tanrý mitolojisi
yaratýlmaktadýr.
Sizler insanlar olarak Tanrý'nýn
suretinde yaratýldýnýz, doðuþtan
muhteþemsiniz ve her þeye lâyýksýnýz.
Sizler ilâhi bir plana uygun olarak doðdunuz ve bu çerçevede size karanlýk ile
aydýnlýk arasýnda, içinizdeki Tanrý'yý
görme veya görmeme arasýnda seçim
özgürlüðü verildi. Sizlere söylenenleri
ve Tanrý'nýn kim olduðunu yeniden
yazýn ve hakikati görün. Tanrý'yý
doðum anýndan itibaren, ne yaparsanýz
ve nasýl yaparsanýz yapýn, size sadece
sevgi ile davranan hayýrsever ebeveyn
olarak kabul edin. Özgür iradenizle ne
yaparsanýz yapýn, O'ndan size sadece
yardým ve hayýrseverlik gelir. Ne isterseniz yapabilirsiniz ama özgür iradenizle Tanrý'nýn içinizde olduðunu
görmeyi seçerseniz, her þey deðiþmeye
baþlar ve yargýlamayý veya cezayý
deðil, Yaratýcý Kaynak'la aranýzda her
zaman gerçek bir ortaklýk olan o güzelliði görmeye baþlarsýnýz.
Tanrý'nýn sizi yargýlamasý mümkün
deðildir. Ýnsanlarýn Tanrý'yý ruhsal
olarak iþlevsiz ve O'nu, sizin kendi
çocuklarýnýza yapabilecek olduklarýnýzdan çok daha kötüsünü yapacak hale
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getirdiklerini anlayabiliyor musunuz?
Tanrý'nýn insanlara yaptýðýna
inandýðýnýz þeyleri bir insan kendi
çocuklarýna asla yapmazdý.
Bilgeliðinizi ve size Tanrý tarafýndan
verilmiþ olan ruhsal mantýðýnýzý kullanýn ve o muhteþem ve þefkat, sevgi
ve güzellikle dolu hakikate uyanýn.
Tanrý kimdir? Tanrý evrenin yaratýcýsý
ve sizin hücrelerinizin bir parçasý mý
yoksa korku yaratacak þekilde size
tepeden bakan ve hata yapmanýz
halinde (yapmamanýz söz konusu bile
olamaz) cehennem ateþini üstünüze
salacak olan bir varlýk mý? Artýk bu
aldatmacayý görmenin ve hakikatin
tümüyle farklý ve sevgi, hayýrseverlik
ve kiþisel Tanrý ile dolu olduðunu anlamanýn zamaný geldi.
Beþinci madde: Kontrolun karanlýkta
olmasýdýr. Bu madde iki numarayla
ilgili ama onun geniþletilmiþ halidir.
Bunu savaþlar ve kötülüðün tam desteðine sahip olan diktatörler baðlamýnda
yeterince gördünüz. Ýnsanlýðýn tüm tarihi boyunca aydýnlýk yerine karanlýðý
seçen insanlarýn peþinden gittiðine
þahit oldunuz. Düþük enerji her zaman
kontrola sahip olmuþ ve insan ýrký para
için manipüle edilmiþtir. Bu size tüm
yaþamýnýz boyunca söylendi.
Bugünkü aldatmaca bu durumun hâlâ
geçerli olduðu ve insan ýrkýnýn her
zaman olduðu gibi þimdi de güçlü,
açgözlü ve zengin insanlar tarafýndan
manipüle edilmekte olduðu þeklindedir.
Sevgili varlýklar, gerçi kalýntýlar hâlâ
duruyor ama sizler tedricen daha yük-
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sek doðruya uyanmaya baþladýnýz.
Iþýðýn kazanmakta olduðunu bilmeniz
gerekir. Karanlýk artýk gezegenin kontroluna sahip deðildir.
Kanýt aslýnda çok gizli veya görünmez de deðildir. Böyle düþünmeyenler
1980'li yýllarda neler olduðuna bir daha
baksýnlar ve beklenen savaþýn nasýl
engellendiðini görsünler. 2000 yýlýnda
beklenen Mahþer gününün gerçekleþmediðini hatýrlasýnlar. Ayrýca 2012
yýlýnda iþaret noktasýnýn geçilmesi ile
insanlýðýn uyanmaya baþladýðýný da
defalarca anlattýk. Size bunun "zamanýn
sonu" olduðu söylenmiþti hâlbuki. Hiç
de deðil! Sonu olmak bir yana, "yeni
zamanýn baþlangýcý" oldu. Bu karanlýk
tarafýndan kontrol edilen bir dünya
deðildir. Eski kehanetlerin çok ötesine
geçecek þekilde uyanýþ baþlamýþtýr ama
karanlýðýn kontrole sahip olduðu aldatmacasý hâlâ içinize kazýnmýþ halde,
öyle deðil mi? Çekirdek kaynakta eksik
olmasýna raðmen komplo teorileri hâlâ
etrafta dolanýyor.
Sevgili varlýklar, yeni enerji geldi ve
devir deðiþti. Artýk olumlamalarýnýzda
bunu belirtmenizde yarar var. Kendinize zaman ayýrýp, "Sevgili Ruh, yaþamýmýn kontrolü benim elimde ve gezegenin kontrolü da aydýnlýktadýr. Aydýnlýk
daha önce hiç olmadýðý þekilde karanlýðý kovalayacak ve gölgeleri aydýnlýða
boðacaktýr" demenizi tavsiye ediyorum. Kontrolün karanlýkta olduðunu bir
daha asla düþünmeyeceksiniz; çünkü
gezegenin yeni bir zihniyet aþamasýna
geçtiðini ve bu aþamada þefkatin drama
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göre çok daha önemli bir unsur
olduðunu görmeye baþlayacaksýnýz.
Bu celseyi dinleyenlerden bazýlarý,
Kryon'un celselerinin Pollyanna
celselerinden farksýz olduðunu
düþüneceklerdir. Öyle ya, anlatýlanlara
göre her þey yolunda ve iþler týkýrýnda.
Gezegen Güneþ ýþýðý altýnda yýkanýyor
ve her soruna çözüm bulunacak.
Sevgili varlýklar, bunu söyleyen ben
deðilim. Bu kadim halklarýn kehanetlerinde yazýlý olan bilgidir. Siz ýþýða
giden bir yolculuða baþladýnýz. Bu
husus çok sayýda duvar ve piramide
kazýnarak yazýlmýþ olan kehanetlerde
belirtilen mesajdýr. Bu mesaj
"Gündönümlerinin Devinimi"
kehanetinde, Kartal ve Akbaba
kehanetinde verilmiþtir. Benim burada
olma nedenim de budur.
Sizler emrinize sunulmuþ olan âletleri
alýp kullanmaya baþladýkça geçmiþte
kontrola sahip olmaya alýþýk olan
karanlýk daha fazla korkuya kapýlacaktýr. Diðer taraftan, açgözlülük ve karanlýk içinde debelen bazý kuruluþlar sizinle mücadele edeceklerdir. Savaþ
baþlamýþtýr ve bundan böyle diðerleri
yavaþ da olsa zemin kaybedeceklerdir.
Zamanla durumu daha iyi görmeye
baþladýðýnýzda benim söylediklerimi
daha iyi anlayacaksýnýz.
Bitirirken sizlere iki hususu söylemek
istiyorum: 1) Yaþlý ruhta bu iþi becerebilecek bilgelik var, 2) Ama ayný yaþlý
ruh hâlâ eski aldatmacalarýn önyargýsý
ile baþa çýkmak ve onlardan vazgeç-
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mek zorunluluðu ile karþý karþýyadýr.
Doðacak çocuklarda bu önyargýlar
olmayacak ve bu da kendisini gösterecektir. O çocuklar size bakacak ve
sizde neden böyle tuhaflýklar olduðunu
soracaklardýr, zira onlar lâyýk olmama
duygusunu hiç tanýmayacaklardýr.
Onlarýn akaþlarý iyi þeyleri hatýrlayacaktýr. Onlarýn hedefleri belli ve gelecekleri de parlaktýr. Onlar her þeyi
yaratabileceklerini biliyorlar. Sizler
köþede debelenip sürekli endiþe ve
korkularla boðuþurken, onlar sizi
hayretle izleyecekler.
Gençlerde eski enerji tecrübesi yok
ama algý var. Yaþlý ruhlar, bu durumda
diðerlerine yol gösterebilmek için eski
paradigmadan vazgeçmeyi öðrenmenizin zamaný gelmiþ oluyor. Þu anda
uðraþtýðýnýz konu budur. Aydýnlýk ile
karanlýk arasýndaki savaþ devam ediyor. Size daha önce söylediðim gibi,
artýk duvar üstünde oturup izleme
zamaný geçti. Iþýk kazanýyor ve bunun
kutlanmasý gerek.
Anlattýklarým eski ile ilgiliydi ve
2012 yýlýndaki deðiþimden sonraki
paradigmalar baðlamýnda geçerli
deðildir. Sevgi ile aramaya baþlayýn.
Ararken güzel bir elin elinizi tuttuðunu
görecek ve haklý olduðumu anlayacaksýnýz. Evrenin merkezinin yani Yaratýcý
Kaynak'ýn bilinci sevgidir. Yaratýcý
Kaynak'ýn her gün, her an sizinle
birlikte yaþadýðýný söylerken doðruyu
ifade ediyorum. Bunu duyduðunuz için
gülümseyebilir misiniz?
Ve öyledir. KRYON
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