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Sevgili Dostlar
Dünyaya gelirken Hepimizi Sevgisinden Vareden’e “seni biliyorum, düzenine inanýyorum, senin hayrýný, güzelliklerini görüp
herkese anlatacaðým, onlara ümit ve sevgi daðýtýcýsý olacaðým”
diye söz verenler var aramýzda. Onlar bizlerin içine belli
düzenlerle, planlarla enkarne olurlar ve geldikleri ortama,
toplumu rahatsýz etmeden, göze batmamaya çalýþarak tatlý tatlý ýþýk
verirler. Bu bir tür görevliliktir. Verdikleri sözü dünyaya indiklerinde
unutsalar ya da hatýrlamasalar bile farkýnda olmadan vazifelerini
yapmaktan alýkoyamazlar kendilerini. Bu uðurda sýkýntý çekerler
elbette; yaptýklarý hayýrlarýn, gösterdikleri sevginin karþýlýðýný
almak þöyle dursun, tam tersi ile karþýlaþmaktan, ihanete ve iftiraya
uðramaktan þaþkýn duruma düþebilirler; zaman zaman hayata bile
küsebilirler. Ama ne var ki, ýþýklarýný kendi elleriyle kendileri
karartmamýþlarsa eðer, her þeye raðmen parlamaya devam
edeceklerdir. Kötülüðün her çeþidinden korktukça ve uzak durdukça
karanlýklarý aydýnlatma dürtüsü her zaman içlerinde olacaktýr. Þunu
bilmelerinde yarar vardýr onlarýn: “Karanlýkta ýþýk dolaþtýranlar,
çok uzaktan görüleceklerini bilirler ama dolaþtýrmaya devam
ederler, aydýnlýk için.” Onlarýn gönlündeki güzelliði göremeyenler,
verdikleri hayrý alamayanlar güçsüzdürler ve bu tür insanlarla hep
karþýlaþacaklardýr elbet. Varsýn olsunlar. Zaten her yan aydýnlýk
olsaydý, ýþýk dolaþtýrmaya gerek mi kalýrdý dünyada... O nedenle
“Yaradan’ýn öz kokusunu taþýyanlarýn etraflarýný kokularýyla
sarmamalarý ellerinde olmayacaktýr” Çünkü O, henüz aydýnlýðýn
tadýný tatmamýþ kullarý için, kardeþler için gül kokulu ýþýk
daðýtýcýlarýný vesile edecektir her zaman. Aramýzda bu þerefli yükle
doðmuþ olanlar varsa dileriz ki, bir an önce kendilerinin farkýna
varsýnlar, fonksiyonlarýnýn bilincinde olsunlar, O’ndan razý olsunlar.
Kendini O’na býrakanlarýn, aracýsýz yalnýz O’ndan dileyenlerin,
inanarak, uyarak sabredenlerin yaþamlarý iniþli çýkýþlý da olsa,
zaman zaman dar ve zor yollardan da geçse, onlar eninde sonunda
kazanacaklar, menzile eriþeceklerdir.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Tehlikeli silâhlanma
yarýþýný sürdürenler,
birbirini sürekli
düþman görenlerdir.
Düþmanlarýn
gizli veya açýk hazýrlýklarý,
bir gün boðuþmalarýný
kaçýnýlmaz kýlar.
Tek kurtuluþ yolu,
tüm insanlarýn eþitliðe,
güvene, sevgiye, iyiliðe,
doðruluða, çalýþmaya ve
bilgiye dayalý
bir birlik kurmalarýdýr.
Dr. Refet Kayserilioðlu

Kavga Dünyadan
Kaldýrýlamaz mý?

SEVGÝ DÜNYASI

B

irisi diyordu ki:
"Kavga insanýn
tabiatýnda (yaratýlýþýnda) vardýr. Ne yapýlsa
kavga önlenemez. Er geç
bir yerde insanoðlu kavga
eder. Karýsýyla veya kocasýyla kavga eder, kardeþler
birbirleriyle kavga eder; arkadaþlar, komþular, meslektaþlar ve ortaklar kavga
eder ve nihayet milletler ve
devletler birbiriyle kavga
eder. Bu böyle gelmiþ,
böyle gidecektir." Diðeri
cevap veriyordu: "Hayýr,
kavga insan tabiatýnda veya
mizacýnda yoktur. Kavga
insanýn geliþmemiþliðinin
ve ilkelliðinin belirtisidir.
"Önce ben, önce benim
çýkarlarým" diyen ve kendisinden baþkasýný düþünmeyen, ilkel insan davranýþýdýr, kavga. Ýnsanlar
geliþtikçe ve yükseldikçe
daha sencil, daha fedakâr
oldukça kavga da azalmaktadýr. Bir gün gelecek tamamen ortadan kalkacaktýr."
Bu tartýþma sürüp gider.
Acaba doðrusu nedir?
Kavga insanýn doðasýnda ve
mizacýnda mý var? Yoksa
geliþmemiþliðinin ve ilkelliðinin bir belirtisi midir?
Kavga, dünya durdukça
ayný þekilde sürüp gidecek
mi? Yoksa bir gün bitecek
mi? Bu sorulara cevap bulmaya çalýþmadan önce,
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kavga nedir ve neden olur?
Bunlarý bir iyice tanýyalým.
Kavga, bir kiþinin çýkarýnýn,
saygýnlýðýnýn veya mevkiinin sarsýlacaðýný sanarak,
kendisine zararlý olan veya
olacak olan kiþiyle çatýþmasýdýr. Demek ki kavganýn
temelinde zarara uðrama
korkusu yatmaktadýr. Bazen
bu korku bir gerçek sebebe
dayanýr. Bazen de kiþi
tehlikeleri abartmakta,
gerektiðinden büyük tepki
göstermektedir. Bunda
elbette kendini deðersiz
görme duygusunun ve eziklik duygusunun tepkileri de
vardýr. Kavga yapan kiþi
zararlarýný önleyeceðini,
kendini ve çýkarlarýný
koruyacaðýný düþünür.
Bazen bunlarý gerçekten
korur. Bazen de
kazanacaðýný umduðundan
daha çoðunu kaybeder.
Koruyacaðýný sandýðý þeyleri kaybettiði gibi, daha
fazlalarýný da kaybedebilir.
Onun için tecrübeli kiþiler
þöyle bir öðüt verirler: "En
kötü anlaþma, en iyi kavgadan daha kazançlýdýr."
KAVGA ÞART MIDIR?
Kavganýn, çýkarýný, saygýnlýðýný, kiþiliðini ve mevkiini korumak için yapýldýðýný gördük. Kavganýn
temelinde zarara uðrama
korkusunun yattýðýný da

görüyoruz. Acaba korunmak için kavga gerçekten
þart mýdýr? Kavganýn
kaçýnýlmaz olduðu durumlar dünyada gerçekten
vardýr. Bir zorba, tehditle ve
korkutarak sizin elinizdekini almak isterse "buyur al,
senin olsun" diyemeyeceðimiz zamanlar olabilir.
Elbette öyle durumlarda
mücadele þart olur. Ama
insan, kavgayý kabul etmek
zorunda kaldýðý durumlarda
da kuvvetini iyi hesap etmek, zaman kazanmak, aklýyla devamlý çareler ve tedbirler düþünmek zorundadýr.
Belki kavgasýz zararý önleme yollarý vardýr? Hemen
bir kabadayýlýk gösterisine
kapýlmadan, sinirlere hâkim
olarak çareler düþünmek,
çok zararlarý önleyebilir.
Kavgadan kaçmak bir
korkaklýk veya bir uyuþukluk mudur? Çoðu kiþide bu
düþünce ve bu düþüncenin
yol açtýðý bir duygu
hâkimdir. Birisi meydan
okudu mu veya baðýrdý mý,
hemen ona ayný ton ve
üslûpta cevap vereceksin ki
korkmadýðýný ve yýlmadýðýný anlasýn. Küçücük
sebeplerden çoðu kavgalar
böyle çýkar. Karý ve kocalar
arasýnda da bu tür tartýþma
ve kavgalar çoktur. "Sen
bana baðýramazsýn, sen
bana bu tarzda konuþa-
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mazsýn, sen bana karýþamazsýn" la baþlayan tartýþmalar kavgayla sonuçlanýr.
Bütün bunlarýn temelinde
kiþinin sayýlmadýðý ve
saygýnlýðýný kaybetmekte
olduðu korkusu yatar. Oysa
üst perdeden konuþana ve
meydan okuyana hiç cevap
vermeden, saygýya davet
eder tarzda ciddi bir þekilde
bakýlsa, belki de o anda iþ
çözümlenir. Ya da kibarlýkla
ve sükûnetle: "Bu tarz konuþursanýz size cevap vermem, önce saygýlý olunuz
lütfen" demeniz karþýnýzdakini hizaya getirmeye
yeter, çoðu kez. Þöyle de
ilâve edebilirsiniz "Size
saygý duymamý istiyorsanýz,
siz de lütfen saygýlý olunuz" Bu tarz cevaplarda hiç
saygýsýzlýk ve hakaret yoktur; hakareti ve saygýsýzlýðý
kabul etmek de yoktur.
Aksine dengeli, kendinden
emin kiþinin sakin ve efendice bir direniþi vardýr. Eðer
karþýnýzdaki kiþi, küçüklüðünden beri herkesle dalaþmaya alýþmýþ biri ise, sizin
bu tarz cevaplarýnýzý duymamýþ gibi davranabilir.
Ama siz kibarlýðýnýzdan,
sükûnetinizden ve sabrýnýzdan hiç bir þey kaybetmeksizin, biliniz ki karþýnýzdakinin balonlarý kýsa zamanda sönecektir. Sinirlerinize
hâkim olmanýz sizi daima

kazandýrýr. Duruma göre
kavgayý önlemenin birçok
yollarý olabilir. Elbette bu
arada bazý ödünler vermek,
bazý fedakârlýklarda bulunmak da gerekebilir.
Verdiðiniz ödün, kavgada
kaybedeceðinizden çok azsa
yine siz kazançlý deðil
misiniz? "Ben ödün vermem, ben alttan almam,
ben kendime lâf söyletmem, ben üzerime toz kondurtmam" diyenlerin çoðu
kez daha çok kayýplara
uðradýðý görülmüþtür.
Akýllý bir taktikçi olmayý
bilmek, sýrasýnda kökü saðlam tutarak, rüzgârýn karþýsýnda eðilmeyi bilmek, rüzgârý üzerinizden aþýrývermek gerekir; tecrübeli, bilgili insanýn tutumu budur.
SAVAÞLAR BÝTER MÝ?
Ýnsanlar arasýndaki kavganýn yanýnda milletler ve
devletler arasýnda da kavgalar var. Savaþ dediðimiz
bu büyük kavgalarý
dünyadan kaldýrmak
mümkün mü? Günümüzde
yer yer bölgesel kavgalar
sürmekte, bir yerde biterken
bir baþka yerde baþlamaktadýr. Halen Irakla, Suriye
ile savaþ bir süredir sürüyor. Keza Ýsrail'le Filistin
Araplarý arasýnda bitmeyen
kavga devam ediyor.

Bunlarýn sebebi de, ayný
kiþiler arasýndaki kavgalarda olduðu gibi, en baþta
çýkarýný koruma veya bir
çýkar saðlamadýr. Bunun
yanýnda, ülkenin saygýnlýðýný veya bütünlüðünü bozmaya yönelik giriþimler de
çatýþma sebebi olabilir.
Koskoca bir devletin bir
baþka devletle savaþa tutuþmasý elbette kiþilerin kavgasý gibi çabuk ve sýk olamaz. Ama devletlerin çatýþmasýnýn zararý da bütün
ülkeyi kapsar ve daha yýkýcý
olur. Onun için çok mecbur
olmadýkça devletler kavgaya tutuþmamaya dikkat
ederler. Hele tüm dünyayý
kaplayan Birinci ve Ýkinci
Dünya Savaþlarý gibi büyük
bir savaþtan bugün herkes
çok korkmaktadýr. Çünkü
bir üçüncü dünya savaþý
dünyadaki tüm canlýlarýn
yok olmasýna, hattâ bütün
dünyanýn mahvolmasýna
yol açacak bir büyük çýlgýnlýk olacaktýr. Bunu, düþünen
ve aydýn olan herkes biliyor. Ama yine de silâhlanma yarýþýndan vazgeçilmemekte, karþýlýklý tehditler
ve meydan okumalar sürüp
gitmektedir. Ülkelerin
baþýndaki yöneticilerin, bilhassa iki süper devletin
yöneticilerinin yanlýþ
tutumlarý, bütün dünyayý
kolaylýkla nükleer bir
cehennemin içine atýverir.
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Karþýlýklý silâhlanma yarýþý
ve karþýlýklý korkular bir
gün korkularýnýn baþa
gelmesine yol açabilir.
Böyle bir dünya savaþýný
önlemenin mutlaka gerekli
olduðunu herkes kabul
ediyor ama kimse ne
yapacaðýný tam bilemiyor.
Kavgayý ve savaþý önlemenin yolu dost olmaktýr ve
bir olmaktýr. Ama "önce
ben, önce benim çýkarým"
diyen insanlar ve devletler
bunu nasýl saðlayacak?
Diyorlar ki: "Karþýlýklý
güçlü silâhlara sahip olmak
iki taraf için de bir caydýrýcýlýk etkisi yapmaktadýr." Bu bir dereceye
kadar doðru olabilir. Ama
bu, korkuya baðlý bir
dengedir. Korkuya baðlý
dengeler her an bozulma
eðilimi gösteren çürük ve
tehlikeli dengelerdir. Ya bir
tarafýn kendini daha güçlü
görmesi, ya çok kýzmasý, ya
da korkunun dayanýlmaz
hal almasý bu çürük dengeyi
kolayca yýkar ve kavga
baþlar. Kavga baþlar baþlamaz, her iki taraf da çok
atik davranmak, karþý tarafa
en büyük darbeyi vurmak
isteyecektir. Bu, iki tarafý
da kýsa sürede her þeyin
yok olmasýna kadar götürecektir. Bugünün dünya
savaþlarý eskiden olduðu
gibi yýllarca sürmez. Bir
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ayda, belki de bir haftada
her þey olur biter. Ve ortada
milyonlarca ölü, yýkýlmýþ
bir dünya, radyoaktif
radyasyonla dolu bir hava
kalýr. Bu büyük felaketten
ölmeden kurtulabilenler de
ya sakat, ya kör, ya saðýr,
ya da tehlikeli radyasyonla
azaplar içinde kývrana
kývrana ölmeye mahkûm
olurlar. Geleceðin
savaþlarýnda galip de
maðlup da belini doðrultamayacak kadar mahvolur.
Öyleyse bu felâketi göre
göre neden hâlâ anlaþmaya
yanaþmýyorlar? Neden hâlâ
tehlikeli silâhlanma yarýþýný
sürdürüyorlar? Uçurumun
kenarýnda boðuþanlar bir
gün uçuruma birlikte yuvarlanýrlar. Bu basit gerçeði
göremiyor mu insanlar?
TEK ÇIKAR YOL
Bu büyük felâketi önlemenin tek çýkar yolu, insanlarýn birbirini sevmeleri,
"Önce sen" diyebilmeleri ve
sevgiye, yardýmlaþmaya
dayalý bir birlik kurabilmeleridir. Dünya þimdi,
"savunmak için" bahanesiyle, korkunç bir hýzla
savaþa hazýrlanýyor.
Felâketin ve tehlikenin
büyüklüðü de insanlarý bu
çýlgýn hazýrlanmadan
vazgeçiremiyor. Bazýlarý
diyor ki bu silâhlanma

yarýþý birçok yeni buluþun
ortaya çýkmasýna yol açýyor.
Böylece dolaylý olarak faydalý oluyor. Gerçekten
savaþa hazýrlanýrken, teknik
yönden daha üstün olacaðým hýrsýyla yeni yeni
buluþlar oluyor. Ama acaba
yarýþ, hizmette ve iyilikte
baþlatýlsa, üstünlük daha
büyük hizmet edende, daha
büyük iyilik edende, bilgide
daha ileri gidende aransa,
ayný araþtýrmalar ve
buluþlar olmaz mý? Üstelik
o zaman ayrý ayrý olan ve
boþa harcanan birtakým
güçler ve emekler birleþeceði için yeni buluþlara
ulaþmak çok daha kolaylaþýr. Bir düþünen, bir konu
üzerinde birlikte düþünen
kafalar, gerçeklere daha
kolay ulaþýrlar. Öte yandan,
savaþ için hazýrlanýrken
yeni buluþlar olacak diye,
savaþýn getireceði büyük
yýkým göze alýnabilir mi?
Bir yeni buluþun kazandýracaðýndan kat kat fazlasýný
bir savaþ alýr götürür.
Öyleyse insanlar için tek
kurtuluþ yolu kalýyor:
Ýnsanlarýn anlaþmalarý, her
ne pahasýna olursa olsun,
güvene, sevgiye, doðruluða,
iyiliðe, çalýþmaya ve bilgiye
dayalý bir birlik kurmalarýdýr. Böyle bir birlikte
tüm insanlar eþit olacaktýr.
Ýnsanlýða yakýþan da bu
deðil midir?
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Ne Mutlu Barýþ Yapýcýlarýna
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

BARIÞ
SADECE SÖZDE MÝ KALACAK?
Ne yazýk ki barýþ sözcüðü bugün
gönüllerde pek bir coþku yaratmýyor. Her
þeyden önce kendi iç barýþýný saðlayamamýþ, toplam nüfusun neredeyse yüzde
doksanýna varan, gözünü hýrs bürümüþ,

gözünü kin bürümüþ milyarlar yaþýyor
dünyamýzda. Bizim Celselerimiz'in daha
ilk aylarýnda iç barýþýný saðlayamadýklarý
için birbirine düþen, bölük bölük ayrýlan
küçücük gruplarýn bile, yanýbaþlarýnda
duran apaçýk huzuru nasýl da ellerinden
kaçýrýverdikleri acý sözlerle þöyle dile
getirilmiþti:
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** Bu yol vuruculuk daha ne zamana
dek sürecek? Bu kuþku, bu korku, bu
kin, bu nefret, bu düþmanlýk, bu gaflet!..
Bu mu kalsýn elinizde?.. Huzur apaçýk
bir nur gibi dururken yanýnýzda!..
Birbirini tanýyan küçücük gruplarda bile
bu hýrgür bu kavga sürüp giderken her türden kiþinin biraraya geldikleri büyük
topluluklarýn içinde barýþ ve huzur söz
konusu olabilir mi? Üstelik kendi çýkarlarý için dünyayý altüst etmeye hazýr
büyük devletler, büyük sermayeler gizli
açýk türlü entrikalarla biçare ülkeleri darmadaðýn ederken... Daha yakýnlarda hem
de bile bile yalanlar uydurarak Irak'ýn
altýný üstüne getirip, birbirine düþman üç
parçaya ayýrdýklarýný görmedik mi? "Arap
Baharý" gibi süslü sloganlarla Newyork
ve Londra merkezli dünyanýn en güçlü iki
büyük sermayesinin boðuþmasýyla Tunus,
Libya, Mýsýr ve þimdi de Suriyede
yaþanan savaþlar katliamlar sürüp
giderken barýþtan söz etmek ne kadar güç
geliyor hepimize. Ýnsanoðlu varoluþ maksadýný bulmadan, ona ilk insandan itibaren
Yaratan Katýndan gönderilmiþ doðru
yaþam prensiplerini, deðiþmeyen ahlâk
kurallarýný benimseyip uygulamadan da
ne yazýk ki sürüp duracak bu kavga, bu
katliam! Bütün bu olanlara, olacaklara
raðmen ümidimizi taze tutan, er geç hepimizin huzura kavuþacaðýna bizleri
inandýran Tanrý sözlerini, üç Semavî dinin
Kutsal Metinlerinde, Tevrat'ta, Ýncil'de,
Kur'an'da okuyup durmaktayýz. Dünyanýn
her tarafýndaki Rehber Varlýklarýn ilettiði
bilgilerde de, insanoðlunun türlü yollardan geçerek, bu mutlu geleceðe adým atacaðý, Vesvese veren Ýblis ve ordusunun

7
geri dönmemek üzere yeryüzünden mutlaka kovulacaðý, tüm gönüllerde
Yaradan'ýn kurallarýnýn hüküm süreceði
bizlere sürekli tekrarlanýp, hatýrlatýlmaktadýr. Ne var ki biz insanlar, gelecek
zaman vaatlerinden ziyade, daha somut,
daha elle tutup, gözle gördüðümüz güncel
gerçeklere bel baðlama alýþkanlýðýndan
kurtulmuþ deðiliz.
GÖNÜLERLERÝ VE
ÝNDÝGO ÇOCUKLAR
Dünya'nýn her tarafýndaki "gönül
erleri"nin, "ýþýk savaþçýlarý'nýn" Rehber
Varlýk bilgileriyle kendilerine çeki düzen
verip olgunlaþtýklarýný; Ýnternet baþta, tüm
medya imkânlarýyla artan bir tempoda bilgilerini paylaþýp sayýlarýný artýrdýklarýný
görmemiz
elbette
umudumuzu,
sevincimizi taze tutuyor. Ama bundan da
önemlisi dünyamýzý, bizlerden çok farklý
yepyeni bir neslin, artan bir tempoyla
adým adým doldurmakta olduðunu bizzat
görmenin mutluluðu. Ýþte bu yavaþ yavaþ
herkesin farkedeceði somut bir gerçek.
Bunlarýn ilk farkediliþi 1970'li yýllarýn
baþlarýnda olmuþ. Ýnsan bedeninin etrafýndaki, ayýn hâlesi gibi vücudu çevreleyen
enerji bedenimizi, aura'mýzý gören sezgisi
kuvvetli kiþiler mevcut. Bu enerji bedenimiz o kadar gerçek ki Kirlian
fotoðrafçýlýðý
tekniðiyle
Ruslar
fotoðrafýný bile çektiler. Bundaki deðiþiklikleri gözlemleyerek hastalýk teþhislerinde bile bulunulabiliyor. Ýþte aura'yý
görme yeteneðine sahip ABD'li bir haným
öðretmen 1970'li yýllarýn baþlarýnda yeni
doðan çocuklarda önceki kiþilerde bulun-
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SEVGÝ DÜNYASI

mayan bir yeni renkle karþýlaþýyor. Çivit
mavisi tonunda bir renk bu. Öðretmenlik
güdüsüyle bu çocuklarý takibe alýyor:
Acaba yeni karakterler mi geliyor
dünyamýza? Bu çocuklarýn sayýsý adým
adým arttýðýndan onlardaki ortak özellikleri tespit ediyor. Yayýnladýðý kitabýnda da
sonuçlarý açýklýyor. Sonra kervana
baþkalarýnýn da katýlmasýyla bu çocuklar
iyice mercek altýna alýnýyorlar. Nasýl eðitilmeleri gerektiði üzerine teoriler
üretiliyor. Türkiyemiz'de ise çocuk terbiyesiyle ilgilenenler bir garipliði
farkediyorlar ama, orada durup beklemekten baþka bir þey gelmiyor ellerinden.
Aslýnda bu çocuklara Ýngilizce çivit mavisi anlamýna gelen indigo adýný veren ve
daha da önemlisi bunlarýn özel bir
görevle, dünyada hayýrlý büyük deðiþiklikler yapmak üzere özellikle bu
dönemde, Ýlâhî düzenin planýyla üstün
yeteneklerle, zaman zaman "karma" yüklerinden bile arýndýrýlarak gönderildiðini
ilk ortaya koyan KRYON (Krayan
okunur) isimli Rehber Varlýk oluyor.

ðünü, 1987 yýlý ölçümünde insanlarýn
olaðanüstü bir sýçrama yaparak üstün bir
düzeye týrmandýklarýnýn anlaþýldýðýný; 25
yýl sonraki, yani 2012 yýlý ölçümünün çok
önemli olduðunu tebliðlerinde anlatýr. Bu
baþarýdan dolayý dünyanýn hýzlý yükselme
statüsüne geçtiðini, Ýndigo çocuklarýn bu
dönemde önemli roller üstleneceðini sýk
sýk tekrarlar. Þimdi Kryon'ýn Ýndigo
Çocuklarla ilgili sözlerinden aktarýyorum:

Bizler onun tebliðlerinden ve medyumu
Lee Carroll ile karýsýnýn yazdýðý kitaptan
öðrendik Ýndigo çocuklarýný. Ve sonra
uzun yýllar kreþ
çocuklarýný inceleyerek ayný sonuca
vardým.

“Herkes onlarý fark ediyor, öyle deðil
mi? Bu çocuklar farklýdýr. Onlar bu
dünyaya kendi deðerlerini bilerek gelirler.

KRYON, dünya
insanýnýn ulaþtýðý
olgunluk düzeyinin dünyanýn manevi yöneticileri
tarafýndan, her 25
yýlda bir ölçüldü-

“Gezegen üzerinde yeni yaratýlmýþ
olan, 1987'de baþladýðýnýz ve 2012'de
bitireceðiniz bir enerji vardýr. Bu içinde
yaþadýðýnýz 25 yýllýk enerji penceresidir.
Siz daha eski bir enerjide doðmuþtunuz.
Ýþte bu yüzden sizin özsaygýnýz yarýya
inmiþ bir bayrak gibidir. Ama þu anda
doðan insanlar için, bu hiç de böyle
deðildir. Ben yeni çocuklardan söz ediyorum. Biz onlara Ýndigolar diyoruz.
Bazýlarý onlara kristaller diyor. Bazýlarý
onlara yeni dünyanýn çocuklarý, yeni
çocuklar diyorlar. Onlara istediðiniz ismi
verebilirsiniz.

SEVGÝ DÜNYASI

Onlarýn özsaygýsý, bayraklarý yüksekte
gururla dalgalanýr. Siz yüksek dengeli,
özsaygýsýna sahip bu çocuklarý alýp,
düþük bir özsaygýsýyla doðmuþ yetiþkinlerin arasýna koyduðunuzda ne olur? Bu
çocuklar inatçý, dikbaþlý, bildiðini okur
gibi görünürler. Belki de bu onlarýn kim
olduklarýný bilmelerinden kaynaklanmaktadýr...
“Sonuç olarak bu çocuklar zor olmayý
amaçlamamaktadýr.
Ama
dengeli
özsaygýsý niteliklerine sahip olmamýþ
sizlere onlar genelde otoriter, hattâ zorba
tavýrlý görünürler.” (8 kitap 226)
“Ancak, bu insan soyunda gerçekten
farklý bir þey vardýr, ve en büyük fark
onlarýn gezegen için duyduðu tutkunun
özünün güç, aç gözlülük ve kýskançlýk
olmamasýdýr. Dolayýsýyla, birçoklarýnýn
temel insan doðasý dediði þey bu çocuklarda farklýdýr. Bu küçük insan, anababasý tartýþýp birbirine baðýrdýðýnda
dünyasý sarsýlsa da, kendisinden istenildiði gibi odayý terk etmeyecek, gidip
yataðýn altýna saklanmayacaktýr. Onun
yerine, o anne ya da babasýnýn bacaðýna
sarýlýp onlara tartýþmayý bitirip anlaþmalarý için yalvaracaktýr!
“Bu çocuk bu gezegene huzur ve barýþ
dolu bir varoluþ için duyduðu tutkuyla
gelir. Bunu gözleyin. Bu durum þimdiden
görülmektedir. Bu çocuklarýn çocuklarý
daha da aþikâr bir biçimde farklý olacaktýr ve siz üçüncü kuþaðý deneyimlediðinizde, onlar bu gezegende daha
önce asla görülmemiþ bir derecede barýþ
talep ediyor olacak. Ve o zaman bu gezegenin yakýn geçmiþ tarihi -o zaman vuku
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bulmuþ þeyler yüzünden- bir kadim tarih
haline... neredeyse bir KARANLIK ÇAÐ
haline gelecek. Bu yeni Ýnsanlar sizin
görmüþ olduðunuz hiçbir insan türünün
niteliklerine sahip olmayacak. Bunu gözleyin. Ah, eskinin gidip yeninin gelmesi
biraz zaman alacak, ama bu yeni kuþaðýn
duruþu çok farklý olacak, çünkü onlar
önce bireysel iliþkilerinizde, sonra ülkeler
ve dinler arasýndaki iliþkilerde hoþgörü
talep edecek. Onlar "Ýnsanlar ve kültürler
çok farklý olsa bile, bu gezegeni birleþtirmenin bir yolu vardýr" diyecek. Onlar
insanlýðýn asla çözemediði bazý en sýkýcý
ve ezici sorunlar üzerinde çalýþmaya
baþlayacak. Ve siz dünyanýn sorunlarýnýn
çözümlerinin bu küçük çocuklardan ve
onlarýn çocuklarýndan geldiðini göreceksiniz." (6 kitap 120-121)
“Dünya'nýn sorunlarýna nasýl çözüm
bulabiliriz ve hep birlikte nasýl hoþgörülü
bir aile olabiliriz? Sürekli savaþmýþ olan
kabileleri nasýl bir araya getirebiliriz?"
Bu çocuklar binlerce yýldýr insanoðlunun
aklýna gelmemiþ bu deðiþiklikleri kolaylaþtýran liderler olabilir. Þimdi siz bunu
ýsrarla isteyecek anlayýþa sahip çocuklarla karþý karþýyasýnýz. Bu çocuklarýn neler
yapacaðýný görene dek bekleyin.”
(6 kitap 168)
“Bu çocuklara ne mutlu, çünkü onlar
barýþ kurucularý olarak, engin düþünürler
olarak dünya üzerindeki sosyolojik
deðiþimin "Tesla"larý olarak bilinecekler.
Onlar görünüþte hiçbir çözümün
olmadýðý yerde çözümler bulacaklar.
Farklý biçimde düþünen, çok farklý insanlar olacaklar. Bunu göreceksiniz. Dünya
üzerindeki durum kritiktir ve bir ilerleme
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olmamasý sizde düþ kýrýklýðý yaratýyor.
Engel nedir? Sizler bu yeni çocuklarýn
büyüyüp sizin liderleriniz olmalarýný bekliyorsunuz!. Onlarý dünyaya getirenler ve
bunu yapabilmek için yerkürenin titreþimini deðiþtirmiþ olanlar sizlersiniz.”
(8 kitap 254)
"ALLAHIN OÐLU" OLMANIN
GERÇEK ANLAMI
Daðdaki vaazýn 7. Bildirisinde: "Ne
mutlu barýþ yapýcýlarýna çünkü onlar
"Allahýn Oðullarý" diye çaðýrýlacaklar"
denilerek, Hz. Ýsa'nýn Yaradan'dan
"babam" diye söz etmesindeki gerçek
anlam ortaya konulmaktadýr. Böylece
O'nun oðlu olmanýn tek bir kiþiye ait bir
ayrýcalýk deðil; tekâmülde eriþilecek bir
mertebenin vurgulandýðý, kapýnýn herkese
açýk olduðu söylenmektedir. Barýþ
yapýcýlarý da bunlardan biri olacaktýr.
"Allahýn Oðlu" kavramýnýn bu genel
anlamý aslýnda Ýsa'dan önce de
Musevilerce biliniyordu. Kitaplarý
Tevrat'ta yeri geldikçe bunlar dile getirilir.
Ýþte onlardan iki örnek:

SEVGÝ DÜNYASI

** Siz Allahýnýz Rabbin oðullarýsýnýz.
(Tesniye 14/1)
** ....Kendilerine Hay olan Allahýn
Oðullarýsýnýz denilecek. (Hoþea 1/1)
Hz. Ýsa sadece Daðdaki Vaazda deðil,
baþka yerlerde de baba ve oðul
kavramýnýn bu genel anlamýný vurgulamaktan geri kalmamýþtýr:
** Fakat düþmanlarýnýzý sevin, onlara
iyilik edin ve hiç ümitsiz olmayarak ödünç
verin, karþýlýðýnýz büyük olacaktýr. Ve siz
Yüce Olan'ýn oðullarý olacaksýnýz. Çünkü
O nankörlere ve kötülere karþý nimet vericidir. Babanýz nasýl merhametliyse siz de
merhametli olun. (Luka 6/35-36)
** ....Benim Babamýn ve sizin Babanýzýn, benim Allahýmýn ve sizin Allahýnýzýn
yanýna çýkýyorum. (Yuhanna 20/17)
Nitekim Hz. Ýsa'nýn resûllerinden biri
olan, onun dinini dörtbir tarafa yayan
Pavlus da Allahýn Oðlu kavramýný aynen
böyle yorumlamýþtýr:

SEVGÝ DÜNYASI

** Çünkü Allahýn Ruhu ile sevkedilenlerin
hepsi
Allahýn
oðullarýdýr.
(Romalýlara 8/14)
Barýþ yapýcýlarýnýn ne kadar büyük bir
ödülle müjdelendikleri böylece daha iyi
anlaþýlmaktadýr. Öte yandan her ne kadar
onlar da belki Hz. Ýsa gibi "Allahýn oðlu"
gibi yüce bir sýfatla anýlabilecek olsalar da
elbet bizler biliyoruz ve inanýyoruz ki
Yaradan asla bir insanýn babasý deðildir,
olmamýþtýr, olmayacaktýr. Yaradan'ýn
bütün Kutsal Kitaplarda müjdelediði iyilerin dünyasýna kavuþabilmek için
Kryon'ýn söz ettiði Ýndigo Çocuklarýn ve
O'nun yeni gönderdikleriyle aydýnlanmýþ
gönülerlerinin, ýþýk taþýyýcýlarýnýn yoðun
ve planlý çalýþmalarýna çok büyük ihtiyaç
var ama bunlar gelecek yýllarýn iþi.
Biz þimdi içimiz coþarak "barýþ"
sözcüðünü telaffuz edemiyoruz. Ne var ki
yakýn geçmiþte barýþ uðruna gecesini
gündüzüne katan, soruþturmalara bile
uðrayan öncü kiþiler de yaþadý dünyamýzda. Onlarý minnet ve þükranla anýp, artýk
büyümüþ ve büyümekte olan Ýndigolara
ve Gönülerlerine bir cesaret örneði olarak
sunmak istiyorum. Hepimiz belki de onlarýn bu çabalarý ile hâlâ yaþamýmýzý
sürdürüyoruz. Ve atalarýmýz ne güzel
söylemiþler: Çýkmamýþ canda ümit vardýr.
DEHÞET DENGESÝ
70 yýldýr Dünyamýz bir dehþet dengesi
altýnda yaþamýný sürdürüyor. Japonya'da
iki þehrin atom bombasýyla yerle bir
edilmesinden sonra büyük ülkelerde
depolar nükleer silâhlarla dolup taþtý.
Atom bombasýnýn fünye olarak kul-
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lanýldýðý dehþetli hidrojen bombalarýyla
birkaç dünyayý yok edebiliriz bugün. Beþ
büyük ülkede hidrojen bombasý stoklanmýþ bekliyor. Ama þükrederiz ki,
Japonya'dan sonra bunlarýn bir teki bile
kullanýlmadý. Sözü oraya getirmek istiyorum. Büyük küçük her ülkede gözü dönmüþ þahinlerin bir çýlgýnlýða kalkýþmalarýna ramak kalmýþken ve belki Ankara,
Ýstanbul ve bizlerden pek çoðumuz nükleer bir felaketin kurbanlarý olacakken,
kamuoyunu yýllarca aydýnlatan barýþ
öncülerinin sayesinde bugün ayaktayýz.
Daðdaki vaazda "Ne mutlu" diye anýlan
ve þimdi hayatta olmayan iki önder
kiþinin bu büyük gayretlerin söz ederek
yazýmý noktalýyorum.
KOMÜNÝSTLER 8-6 GALÝP
Dünyamýz 'Evet efendimcilerle öyle
dolu ve gerçeði, sadece gerçeði arayanlar
öyle az ki, þu geçirdiðimiz yetmiþ yýlda,
böyle gerçekçi, sadece doðrunun peþinden giden; macera düþkünlerine pabuç
býrakmayan bir avuç insan hiç yaþamasaydý; belki bugünlere bile ulaþamadan
hepimiz silinip gidecektik yeryüzünden.
Þimdi her gün üst üste kötü haberlerle
sarsýlýp duruyor, gelecekten ümidimizi
kesiyoruz. Baþýmýzý kuma gömüp,
gerçeklere dayanmayan sahte bir iyimserlikle bu çýlgýn gidiþi hayra yoracak deðiliz
elbet. Ancak iki büyük nükleer gücün
Amerika Birleþik Devletleri ile Sovyet
Rusya'nýn son elli yýldaki amansýz soðuk
savaþ döneminde, kýþkýrtýcý savaþ þahinlerinin, silâh tacirlerinin aralýksýz karþý
koymalarýna ve entrikalarýna raðmen;
yüreði barýþ için çarpan gerçekçi iyi
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insanlarýn sayesinde nükleer bir savaþa
kalkýþmamýþ olduklarýný da, geleceðe bir
ümit olarak sürekli belleðimizde tutmalýyýz. Þu anda yaþar kalmamýzý
saðlayan o son elli yýldaki çabalarý kýsaca
tekrar hatýrlayalým:
Nükleer tehlike söz konusu olunca
kuþkusuz ki ilk hatýrýmýza gelen, Bertrand
Russell olacak.
Hepimizi nükleer savaþ tehlikesine
karþý ilk uyaran o idi. Ýngiliz matematikçisi ve filozofu Bertrand Russell ayný
zamanda yaman bir eylem adamýydý.
ABD Baþkaný Kennedy ve Sovyet Rusya
lideri Kruþçev'i mektuplarýyla uyaran
'Savaþ Mahkemeleri' kuran ve hattâ
1960'larda 90'nýný aþmýþ yaþýnda 'nükleer
denemelerin durdurulmasý' için sokak
eylemlerine elebaþýlýk edip hýzýný alamayýp Majeste'nin sarayýna dalarak
hapislere düþen Lord da bizzat Russell'ýn
ta kendisidir. Onun 1950'de Nobel
Edebiyat ödülünü almasý nedeniyle
yapýlan 13 dizilik televizyon sohbetinde
nükleer tehlikeyle ilgili uyarýlarý, bugün
de güncelliðini korumaktadýr:

SEVGÝ DÜNYASI

Wyatt: Böyle bir savaþta taraflarýn
hiçbiri zafer kazanamaz mý demek istiyorsunuz?
Russell: Evet. Hiçbir taraf için zafer
olmaz. Ama zafere yeni bir anlam verirseniz o baþka. Demek istiyorum ki
savaþýn sonunda Batý cephesinde altý,
Rusya'da dört, Çin'de dört kiþi kalýr. O
zaman biri ötekinden iki fazla olur. Tabii
buna zafer diyebilirseniz?!..
Wyatt: Hidrojen bombasýnýn bambaþka
bir silâh olduðu su götürmez. Sadece daha
zorlu deðil, büsbütün baþka bir araç bu.
Russell: Evet, ama insanlar her þeye
öyle ürkütücü bir çabuklukla alýþýyorlar
ki!.. Hiroþima ve Nagazaki'ye atom bombasý atýldýðý zaman dünya dehþete
kapýlmýþtý: Ne korkunç bir þey bu, diyordu herkes. Oysa þimdi atom bombasýna
taktik bir silâh gözüyle bakýlýyor... Fakat
dünyanýn bugünkü durumuna bakýlýrsa
yalnýz nükleer silâhlar deðil, onlar kadar
zararlý olabilecek biyolojik ve kimyasal
silâhlar, bütün bunlar hesaba katýlýrsa
savaþlarý önleyemezsek insan soyunun
günleri sayýlýdýr. Gerçek olan bu... Benim
görebildiðim bir tek çare var. Önemli
savaþ silâhlarýný
tekelinde bulunduracak
bir
D ü n y a
Devleti'nin
kurulmasý. Bu
devletin elinde
öyle bir güç olacak ki, baþ
kaldýracak hiçbir devletin gücü
ona yetemeyecek! ..
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BOMBA ANKARA'YA MI,
ÝSTANBUL'A MI?..
Russell iyi niyetli çabalarýný aralýksýz
sürdürürken, soðuk savaþ ayrý bir kulvarda, artan bir hýzla týrmanýþa geçmiþti.
1962'de Sovyet Rusya'nýn, ABD'nin arka
bahçesi Küba'ya nükleer füze rampalarý
yerleþtirmesi, iki süper güç arasýnda her
an nükleer bir çatýþmaya dönüþebilecek
amansýz bir diplomatik savaþ trafiðine
neden olmuþtu. Saniyelerin bile önem
kazandýðý, bilinçli kiþilerin nefeslerini tuttuðu o trajik saatlerde, her zamanki gibi,
sokaktaki adamýn günlük dertlerinin
ötesinde bir kaygýsý yoktu. Hele Türkiye'de yaþayan bizlerin korkacak neyimiz
vardý ki?!.. Acaba öyle mi, yoksa tam tersi
mi? Kýsa süre sonra anlaþýldý ki topun tam
aðzýnda olan biz deðil miymiþiz? Satranç
tahtasýnda meðer Küba'nýn karþýsýnda
Ruslar, bizi öne sürmüþler. Bunu Baþkan
Kennedy'nin kardeþi Robert Kennedy'nin
anýlarýnda dehþetle okuduk. ABD'nin
Küba'ya olasý bir atomik hücumu
karþýsýnda onlar da ayný þeyi Türkiye'ye
yapacaklarýný söylemiþler. O dönemin
Baþbakaný Ýsmet Ýnönü'nün damadý Metin
Toker, olaylarýn yakýn tanýðý bir gazeteci
olarak sonradan þunlarý yazýyordu:
"Nükleer bir harp patlarsa bunun
Hiroþima'sýnýn Ýstanbul veya Ankara olacaðý açýktý... Ýstanbul ve Ankara'nýn böyle
bir âfetten en az zararla nasýl kurtulacaðý
o günler ciddi ciddi düþünüldü..."
Amerikan ve Rus politikacýlarýnýn
soðukkanlý ve saðduyulu davranmalarýnda, Russell ve benzeri düþünürlerin ne
kadar katkýsý oldu acaba?!.. Belki de

13
bizler, onlar sayesinde hayatta kaldýk.
1970 de 98 yaþýnda dünyamýzý terk eden
Russell'ý, Bedri Koraman 'Þen ola savaþ,
þen ola' karikatürüyle anmýþtý.
BÝLGÝDEN DOÐAN KORKU
Rusya'da 'Hidrojen Bombasýnýn Babasý'
diye anýlan ünlü bilim adamý Saharov da
týpký Bertrand Russell gibi, gönlü insanlýk
için çarpan ve baskýlara aldýrmadan doðru
bildiðini söylemekten, uyarýlar yapmaktan geri durmayan bir eylem adamýydý.
Ýcat ettiði Hidrojen Bombasý'nýn zararlarýný ondan iyi kim bilebilir ki?!.. Onun
þu sözlerini hep hatýrlamalýyýz "Termonükleer bombalar belli baþlý üç nedenden
dolayý insanlýðýn varlýðýný tehlikeye
düþürmektedir: Büyük yýkýcý güçleri, kýtalararasý güdümlü füzelerin nispeten ucuza
mal olmasý, yoðun bir füze saldýrýsýna
karþý hemen hemen hiçbir savunma imkânýnýn bulunmamasý... Dünya yüzünde
hiçbir canlý yaratýk býrakmayacak kadar
nükleer silâhýn daha þimdiden elimizde
olduðunu görmekteyiz.
Uygarlýðýmýzý batýp gitmekten kurtaracak tek yol, düþünce özgürlüðü ile elele
yürüyecek dünya ölçüsünde bir iþbirliði;
bunun yanýsýra da dogmacýlýktan ve
yönetici sýnýflarýn gizli çýkarlarýna
yarayan baskýlardan arýnmýþ, yüksek ahlâki deðerdeki emek ve sosyalizm
düþünceleridir. Her çeþit yaklaþma, tartýþma ve uzlaþmayý reddeden, ideolojilerine
baðnazlýkla, aþýrýlýkla baðlý olan kiþilerle
iþbirliði yapýlamayacaðý açýktýr. Nasýl ki
faþistler, ýrkçýlar, militaristler, Stalinciler
ve Mao'cu demagoglarla da herhangi bir
iþbirliði söz konusu olamaz!.."

SEVGÝ DÜNYASI

14

Felsefede Bir Maestro

Aristo
Güngör Özyiðit, Psikolog

Sürekli yaptýðýmýz þey neyse, biz de oyuz.
O halde mükemmellik bir eylem deðil, bir alýþkanlýktýr.
Aristo

Aristo, öðrencisi Büyük Ýskender’le

K

ýsa boylu, zayýf, çelimsiz, peltek
konuþmalý bir adam, iki bin yýl
insanlarýn düþüncesine egemen
olmuþ. Görünüþte Pascal'ýn
dediði gibi, ince, narin, kýrýlgan bir kamýþ;
ama düþünen bir kamýþ. Çaðýnýn olanaklarý
içinde, onun ilgilenmediði neredeyse hiçbir
konu kalmamýþ. Ýnsanlar olaylarý onun
gözlemleri ile görmüþ, onun mantýðý ile
deðerlendirmiþtir. Herhangi bir konuda

onun görüþü þeksiz þüphesiz, tartýþmasýz
doðru kabul edilmiþtir.
Maddenin bulunmadýðý yerde 'uzay ve
zaman' da olamaz düþüncesiyle XX.
Yüzyýlýn büyük fizik bilgini Einstein'le birleþmektedir. Günümüz Geþtalt ruhbilimi
onun biçimciliðine dayanýr. Tanrý bilimi,
onun Tanrý'nýn varlýðýný kanýtlayýcý görüþleriyle felsefi bir destek bulmuþtur.

SEVGÝ DÜNYASI

Ýlk doða bilimcisidir. Mantýðýn kurucusudur. Ýlk felsefe tarihçisi ve ilk bilim
tarihçisidir. Ýlgi ve bilgi yelpazesi siyaseti,
estetiði, etiði, fiziði, metafiziði, bitkiler ve
hayvanlar dünyasýný, fizyolojiyi, psikolojiyi, evrende ne varsa herþeyi kapsar. Bu
yönüyle de bir "ansiklopedi dehâsý"dýr.
ÖZGEÇMÝÞÝ
Bu "küçük dev adam" Aristo, M.Ö. 384
yýlýnda Selânik yakýnlarýndaki Stageira'da
doðar. 17-18 yaþlarýnda Akademi'ye girerek
Platon'un öðrencisi olarak yirmi yýl orada
eðitim görür. Platon'dan çok yararlanýr.
Ama bazý konularda, özellikle idealarla
ilgili görüþlerinde öðretmeninden ayrýlýr. O
nedenle Platon'un Aristo için "Aristo bize
tekmeyi vurdu, týpký onlarý doðuran anayý
tekmeleyen taylar gibi" dediði söylenir.
Akademi'nin en parlak öðrencisi olarak
Platon onu "tümel akýl" veya "okulun beyni
" olarak görür. Ve böyle bir öðrencinin
öðretmeni olmaktan onur duyar. O yüzden
o sözü Platon deðil, Platon'cular söylemiþ
olabilir.
Aristo, Platon'un bazý görüþlerinden, sonradan ayrý düþse de, hocasýný her zaman
saygýyla anar:
"O (Platon) adýný herkesin rastgele
aðýzlarýna almaya hakký olmayan büyük
adamlardandý; o kendi hayatýyla erdemin
mutlulukla nasýl birleþtiðini kanýtlamýþtýr."
Aristo, hocasýndan ayrýlan görüþleri için
þunu söyler: "Platon'u seviyorum; ama
gerçeði ondan daha çok." Kaldý ki, her iyi
baba, evladýnýn kendisini geçmesini ister.
Her iyi öðretmen de öðrencisinin kendisini
aþmasýndan onur duyar."
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Platon'un ölümünden sonra Aristo, bir
süre Ege kýyýsýnda, Asos'ta (Behramkale)
yaþar. Orada bilimsel araþtýrmalarda
bulunur. Sonra Makedonya kralý, oðlu
Ýskender'i eðitmesi için Aristo'ya çaðrýda
bulunur. Aristo, 13-14 yaþlarýnda bu kabýna
sýðmayan genci 8 yýl eðitir. Ve sonuçta
Büyük Ýskender, dünyanýn gelmiþ geçmiþ
dört askerî strateji dehâsýndan biri olur.
(Diðer üçü Sezar, Napoleon ve Mustafa
Kemal Atatürk. Kaynak: “Fikrimizin
Rehberi”, Erol Mütercimler)
Ýskender de hocasýnýn ona kattýðý deðerlerin farkýnda olarak þunu söyler: "Babam
bana hayat verdiyse, Aristo bana yaþamak
sanatýný öðretti. Çünkü hayat doðanýn bir
lûtfudur; güzel bir hayat ise bilgeliðin
armaðanýdýr." Ve sözlerine þunu da ekler:
"Bana kalýrsa, iyilik hakkýndaki bilgimle
baþkalarýndan üstün olmayý, gücümün ve
imparatorluðumun geniþliðiyle üstün
gelmeye yeðlerim."
ARÝSTO'NUN OKULU: LÝSE
Platon'un en iyi öðrencisi ve Büyük
Ýskender'in öðretmeni Aristo, Ýskender'in
eðitiminden sonra Atina'ya gelerek Lykeion
(Lise) adý verilen okulunu kurar.
Lise, sürüleri kurtlardan koruyan bir kutsal varlýðýn adýdýr. Böylece kötülere karþý
en güçlü silâhýn bilgi ve eðitim olduðu
belirtilir. Lise'de öðrencileriyle her sabah
aðaçlar altýnda gezinerek ders yapar, en güç
felsefi sorunlarý tartýþýr. Akþamlarý ise daha
geniþ halk topluluðuna daha basit konularý
açýklar.
Aristo, eserlerini yaþamýnýn son on iki
yýlýnda bu öðretim çalýþmalarý sýrasýnda
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yazmýþtýr. Bir yandan öðrenci yetiþtirirken,
diðer yandan kitaplar yazarak daha çok
insana ulaþmayý ve iki bin yýl insanlýðý
etkilemeyi baþarmýþtýr.
Ýskender'in ölümünden sonra, Aristo'yu
dinsizlikle suçlayan siyasal karþýtlarý, onu
yargýlayýp öldürmeye yeltenseler de, o
Atina'dan ayrýlýp kaçarak kendini kurtarmýþtýr. Kaçýþýnýn gerekçesi olarak da
"Sokrat'tan sonra, Atinalýlarý ikinci bir
yanlýþa düþürmek istemedim" demiþtir.
Atina'dan ayrýldýktan kýsa süre sonra,
arkasýnda binlerce öðrenci ve dört yüzü
aþkýn eser býrakarak 63 yaþýnda dünyaya
vedâ etmiþtir.
Batý dünyasýnýn onu iki bin yýl baþ tacý
etmesinin yanýnda, Ýslâm dünyasý da onu "
Üstad-ý evvel- ilk öðretmen" olarak tanýmýþ
ve benimsemiþtir. Onun þu sözü en çok da
kendi yaþamýna uygun düþer: "Bilmelisin
ki, güzel bir aný býrakmanýn ve Yüce
Yaratan'ýn hoþnutluðuna ermenin dýþýnda
senin için baþka bir deðer yoktur. O'na
tutunacak olursan, seni herkesin þerrinden
korur."
Yine Aristo'nun "inciyi istiridyeden, altýný
madeninden, hikmeti (yararlý bilgiyi) de
erbabýnýn aðzýndan dinleyin" sözü uyarýnca, onu, onun dilinden dinlemeye ve anlamaya çalýþalým.
FELSEFE SEVÝNÇTÝR
Aristo " Metafizik" adlý eserine þöyle
baþlar: "Bütün insanlar doðal olarak
bilmek isterler." Ona göre her insan doðal
bir þekilde öðrenme isteði içindedir. Ve biz,
bilimi her türlü yarar dýþýnda severiz.
Bilgeliðin çýkara baðlýlýðý yoktur; bilgelik

ne denli az çýkarcý olursa, o kadar yüksekliðini korumuþ olur. Bilge kiþi görünen
eþyanýn görünmeyen, derinde iþleyen
yasalarýna hayret eder, hayranlýk duyar. Ve
onlarda saklý bulunan kavranabilir gerçekleri bulup çýkarmak ister. Ve bundan
büyük bir keyif alýr.
Ýnsanýn esas özünü yapan þey düþünmedir, akýldýr, zihinsel etkinlik ve derin
düþünmedir. Þu halde bizim gerçek ve
katýksýz sevincimiz ve mutluluðumuzun
kaynaðý akýldýr. Mutluluk, insaný akýl
sayesinde doðanýn üstüne çýkarýr. Akýlda
Tanrýsal olan bir þey vardýr. Bilmek bizi
güçlendirir, etkinliðimizi arttýrýr ve bizi
olduðumuz halden daha üstün bir hale
geçirir. Bu geçiþe eþlik eden duygu ise '
sevinç'tir."
Aristo bir þey anlatýrken, kös dinleyen
öðrencisine sorar: "Anladýn mý?" Öðrenci
"Anladým efendim" diye geçiþtirmeye
çalýþýr. Aristo "Hayýr, anlamadýn" der.
Öðrenci "Anlamadýðýmý nereden
anladýnýz?" diye sorunca da: "Yüzünde
anlamanýn aydýnlýðýný ve sevincini
görmedim." der.
Aristo'ya göre insan yapýsý gereði akýl
sahibidir. Bu akýllý varlýk ne kadar akýlcý
ve ölçülü davranýrsa, o oranda doðasýna
uygun davranmýþ olur. Düþünmek ve
bilmek insanýn en yüksek etkinliðidir.
Böylelikle teorik yaþam, pratik yaþamdan
üstündür. Nitekim Allah da evreni yalnýzca
seyreden bir varlýktýr Aristo'ya göre.
ARÝSTO MANTIÐI
O, 'Aristo Mantýðý' da denilen 'Formel
Mantýðýn' kurucusudur. Kurallarýný sap-
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tadýðý mantýða Yunanca âlet (araç) anlamýna gelen 'Organon' adýný verir. Düþünme ve
konuþmanýn yanýsýra insaný hayvandan
ayýran en belirgin nitelik, insanýn deneylere
dayanarak genel yargýlara varma
yeteneðidir. Burada Platon'la birleþir. Genel
yargýlarýn bir önemi de tümdengelim yöntemi ile bize kendilerinden 'baþka yargýlar'
türetme olanaðýný vermesidir. Ýþte klâsik bir
örnek:
Bütün insanlar ölümlüdür.
Sokrat da insandýr.
O halde Sokrat da ölümlüdür.
Gerçeðe ulaþmanýn diðer bir yöntemi ise,
'tüme varým' yöntemidir.
Aristo'nun verdiði örnekle söylersek;
Kalias'ýn, Sokrates'in, bu ya da þu kiþinin
hasta olduðunu ve onlarýn belli bir ilaçla
iyileþtiklerini saptarsam, bununla bir deney
yapmýþ olurum. Öylece söz konusu hastalýða yakalanan her insanýn bu ilaçla
iyileþeceði tümel yargýsýna varýrsam, o
zaman hakiki bilgiye, bilimsel bilgiye
varmýþ olurum.
Aristo 'kýyas' yöntemini de mantýða dâhil
eder. Burada kýyaslanarak, karþýlaþtýrma
yapýlarak, kanýt getirerek bir þeyin ispatýna
gidilmek istenir.
Platon'a göre bilginin amacý genel olaný,
tümel olaný, idea'yý bilmektir. Oysa
Aristo'ya göre bilmenin amacý tekil olandýr,
bireysel olandýr. Tekil olan, bireysel olan,
duyularýmýzla "þimdi ve burada"
kavradýðýmýz herhangi bir nesnedir.
Örneðin, üzerinde oturduðum iskemledir.
Üstünde yazý yazdýðým masadýr. Bahçede
gördüðüm þu aðaçtýr…
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Aristo mantýðý dile göre düzenlenmiþtir.
O nedenle "konuþma" ile "düþünmenin"
birbirine uygun olmasý gerekir. Ona göre
dil, düþüncenin giysisidir. Bu sebeple
giysinin biçiminden, giysi içindeki bedenin
biçimini çýkarabiliriz. Yani dilin kalýbýndan
(form), düþüncenin kalýbýný elde edebiliriz.
Þunu da ekleyebiliriz: 'Düþünme' objenin
akýlda yansýtýlmasýdýr. 'Konuþma', düþünmeye uygun olduðunda, dil eþyayý yansýtmak için düþünmenin buyruðunda olan bir
araçtýr.
Aristo'ya göre bir objeyi bilmek için
yapýlmasý gereken, onun ait olduðu 'cins'i
belirlemektir. Söz gelimi bir at'ýn 'hayvan',
bir kiþinin 'insan', bir cismin 'altýn' (maden)
olduðunu bilmek gibi…
ÝDEALARDAN BÝÇÝMCÝLÝÐE
Platon'a göre tek tek atlar yoktur; "at
ideasý" vardýr. Oysa Aristo, idealarýn
bireyler dýþýnda bir varlýða sahip olduklarý
fikrine karþý çýkar. Orada hocasýndan ayrý
düþer. Ona göre idea ya da cins, bireyin
veya nesnenin dýþýnda deðil, bireyin kendisinde bulunur.
Aristo'nun gözünde doða bir
"heykeltýraþ", bir "mimar" gibi çalýþýr.
Heykeltýraþ, biçimsiz bir çamur yýðýnýndan
belirli bir formu (kalýbý) olan heykel oluþturur. Mimar, biçimsiz taþ yýðýnýndan, belirli bir plâna, düzene göre, belli bir biçimdeki evi yapar.
Maddede her zaman "biçim" olabilme
olanaðý vardýr. Madde, bu içkin olanaðý
gerçekleþtirmek için uðraþýr. Bu, maddenin
"olanaklýlýktan" "gerçekliðe" dönüþmesidir.
Buna göre her oluþ 'o olma gücünü' taþýr.
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Söz gelimi elma tohumu, elma olma gizil
gücünü içinde barýndýrýr. Diðer deyiþle
elma tohumu ancak elma olur.
Þöyle ki, bir zamanlar kocaman bir granit
bloðu üzerinde çalýþan bir heykeltýraþ varmýþ. O biçimsiz kayayý günlerce oymuþ,
çekiçle vurmuþ, kazmýþ durmuþ. Birgün,
yoðun bir çalýþma içindeyken, bir çocuk
yanýna yaklaþmýþ ve "O kayanýn içinde ne
arayýp duruyorsun?" diye sormuþ,
Heykeltýraþ bu soruyu "bekle ve gör" diye
yanýtlamýþ. Bir süre sonra çocuk, tekrar
heykeltýraþýn yanýna vardýðýnda granitin
çok güzel bir 'at' heykeline dönüþtüðünü
görmüþ. Hayranlýkla ata bakýp, sonra
heykeltýraþa dönüp þöyle demiþ:" Peki
ama, kayanýn içinde at olduðunu nereden
biliyordun?" Heykeltýraþ düþünce ve hayal
gücü ile granitin içindeki at biçimini görmüþtü. Zira bu granit bloðunda bir ata
dönüþme olanaðý vardý.
Aristo bunun gibi doðadaki tüm þeylerin
belli bir "biçimi" gerçekleþtirme gizil gücüne (potansiyeline) sahip olduklarýný söyler.

Atina Okulu, Raphael
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Ona göre ilk neden, en son ve en geliþmiþ
düþünce olarak Platon'un ideasý olamaz.
Çünkü idea, görünen sayýsýz gerçek biçimlerin içindedir. Platon'un dediði gibi dýþýnda
deðildir.
Aristo, "görünen gerçek"i açýklamak için
iki kavram kullanýr: madde ve biçim.
Biçimsiz olan madde, biçime bürünerek
gerçekleþmektedir. Hani koca Yunus'un
"Ete kemiðe büründüm, Yunus diye
göründüm" demesi gibi…
Ýlk madde biçimsizdir, sadece bir potansiyel güç ve imkândýr. Madde güç halinde
biçimdir. Örneðin biçimsiz olan kumaþ,
biçimlenerek ceket, pantolon, masa örtüsü
olabilir. Son çözümlemede maddeyle biçim
bir ve ayný þey olmaktadýr. Her varlýk,
maddelikle biçimliliði birlikte taþýr. Çünkü
her biçim, kendisinden daha üstün aþamadaki biçimin maddesidir. Ýplik, tarladaki
pamuða ya da koyunun sýrtýndaki pöstekiye
göre biçim, kumaþa göre maddedir. Kumaþ
dokunduðu ipliðe göre biçim, cekete göre
maddedir.
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Rönesans ressamý Rafael, ünlü "Atina
Okulu" tablosunda tam ortada Platon'la
Aristo'yu yanyana yürürken resmeder.
Ýkisinin de sol ellerinde birer kalýn kitap.
Platon sað elinin iþaret parmaðý ile göðü
(idealarý) gösterir. Aristo ise, sað avucu
aþaðýya dönük olarak, Platon'a "Dur, uçma,
ayaklarýn yerde olsun" dercesine yere
dikkatini çeker. Rafael, sanatçý sezgisiyle
her iki filozofun felsefesini beden dilleriyle
resme döker. Aristo, "Bana rahmet yerden
yaðar" diyen Yunus'un sözünü felsefesine
sindirmiþtir.
TANRI ANLAYIÞI
Biçim maddenin enerji (gerçek) haline
geçmesidir Aristo için. Onu enerji haline
geçirmek içinse bir hareket ve hareket
ettirici gerekir. Bu ilk hareket ettirici
(devindirici), biçimlerin biçimi, düþünmenin düþünmesi olan Tanrý'dýr. Aristo
burada "biçimlerin biçimi"nin açýmlamasýný
verir: Salt edimdir (âlet), salt tindir (ruh),
bilincin bilincidir, kendi kendisine bakýþtýr,
kendini özleyiþtir.
Hareket halindeki tüm evreni hareket
ettiren, ilk hareketi veren bir "hareket ettirici" vardýr ki, O da Tanrý'dýr. Tanrý âlemlerin
akýþýndan baðýmsýz olup, kendinden baþka
bir þey olamaz. Tanrý'nýn âlemleri nasýl
hareket ettirdiðine gelince, Tanrý hareket
etmeksizin, bir amaçlý neden olarak hareket
ettirir. Tanrý, âlemin geliþiminin doðurduðu
bir sonuç ya da ürün deðildir. O, mantýk
olarak âlemlerden öncedir.
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lýk Tanrý'dýr. Ve ancak bu bilim (metafizik)
sayesinde Tanrý'ya dek yükselebiliriz.
Aristo, "amaç" kavramýna çok önem
verir. Doðanýn her yerinde olaylar belli
amaçlara göre oluþurlar. Ýþte olaylarýn ortak
bir amacý olmasý, bize tüm doðanýn tek bir
"akýl" tarafýndan yönetildiðini gösterir.
Tüm evrene þekil veren Tanrý'nýn kendisi
maddeden tamamen soyutlanmýþtýr; bir saf
formdur. Bu saf form (biçim) olanýn
karþýsýnda ise "madde" bulunur.
Tek Tanrý'lý dinlerde Allah'ýn evreni
"yok" tan yarattýðý bildirilir. Yunan filozoflarý ve Aristo, Allah'ý "maddeye biçim
veren" bir varlýk olarak görürler. Yani
evreni "yok"tan yaratan deðil, evrenin
"yapýcýsý" ve "mimarý" olarak kabul ederler. Allah'ýn evreni biçimlendirmek için
kullandýðý gereç (malzeme) kendisi gibi
öncesiz (ezeli) olarak vardýr. O, bu malzemeye yalnýzca form (biçim) verir. Saf
madde, ya da Aristo'nun deyiþiyle "ilk
madde" her türlü biçimden yoksundur.
Maddenin karþýsýnda, ona "biçim veren"
güç (Tanrý) bulunur.
Evrene biçim veren ve evrendeki oluþu
ilk hareket ettiren güç Allah'týr. Her þeyin
baþlangýcýnda bulunan güç (Tanrý), ayný
zamanda her þeyin sonunda da bulunur.
Evrendeki her þeyin amacý yine Allah'týr. O
nedenle evrendeki her oluþ, Allah'a doðru
yönelmiþtir. Evrenin tüm amacý en sonunda
yine Allah'a ulaþmaktýr.
AHLÂK ANLAYIÞI

Evren birdir; çünkü Tanrý Bir'dir. Tanrý,
düzenleyici tümel akýl olduðu için, âlem
ahenkli bir bütün, iyi düzenlenmiþ bir
þiirdir. Düþüncenin ulaþtýðý en yüksek var-

Aristo, ahlâk konusunda "son amaç"ýn ve
"en yüksek deðer"in ne olduðunu sorgular.
Ona ve klâsik Yunan felsefesine göre
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yaþamýn son amacý "mutluluk"tur. Ne var
ki, mutluluðun da ne olduðu ayrýca sorgulanmalýdýr.
Aristo'ya göre her varlýðýn kendine özgü
bir etkinliði (aktivitesi) vardýr. Ayrýca, kendisinde doðasýnýn belirlediði bir "olgunluk
gayesi" bulunur. O halde, bir varlýðýn
kendine özgü aktivitesini bilirsek, bu varlýðýn doðal amacýný da keþfetmiþ oluruz. Bu
bize onun ne gibi bir amaca ulaþmak istediðini gösterir. Bunun sayesinde o insan
için "gerçek mutluluk" un ne olduðunu
öðrenmiþ oluruz.
Aklý ve özgür istemi ile belirlenen insan,
pratik yaþamýnda ne denli akla göre hareket
ederse, o denli erdemli davranmýþ olur.
Ona göre her erdem, iki "aþýrýlýk"ýn
ortasýdýr. Örneðin cesaret dediðimiz erdem,
korkaklýk ile körü körüne ataklýk arasýnda
bulunan doðru bir ölçüdür. Cömertlik; cimrilik ile savurganlýk (müsriflik) arasýndaki
orta yerdir. Ayný þekilde adalet de bencillik
ile kendini hiçe sayma arasýndaki orta
yoldur.
Aristo etiðinin genel tutumu
"Nikamakhos Etilei"nin ilk sözlerinde
ortaya çýkýyor: "Her sanat, her bilimsel
araþtýrma, her eylem ve isteyerek seçme bir
iyiye çabalar görünüyor…" "Ýyi" de þöyle
tanýmlanýr: "Her þeyin yöneldiði, eðilim
duyduðu erek (amaç)."
Ýnsan için iyinin de iki özelliði vardýr:
insan için iyi, bir erek (amaç) olmalýdýr.
Yani herhangi baþka þeye eriþmek için bir
araç olmamalýdýr. Ýyi, kendisi için istenmiþ,
seçilmiþ olmalýdýr. Ýnsanda "Plân yapma,
tasarýmda bulunma" gibi, öteki varlýklarýn
üstünde, daha yüksek bir yeti var. Öncelik-
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le mutluluk, bu yetinin gerçekleþmesi
yönünde bir yaþayýþ olmalýdýr. Ayný zamanda erdeme uygun düþmelidir. Mutluluk
bütün bir yaþama yayýlmalý, ömür boyu
sürmelidir.
Aklýn eylemi doðru olarak gerçekleþtiðinde erdemdir. Buna göre insana özgü
mutluluk erdemli bir yaþamdýr. Aristo da
Platon gibi mutluluðun iç deðerlere,
manevi niteliklere baðlý bulunduðunu ileri
sürer. Bedenle, dýþla ilgili þeylerinse ancak
ruh deðerleriyle ilgili olduklarý ölçüde bir
deðeri olabileceðini söyler.
Kiþinin gerçekte kendini sevmesinin
doðru ölçüsü, yüksek deðerlere eriþmek
için çaba göstermesidir. Aristo, insanýn
eylemlerinin efendisi olmasý gerektiðini
belirtir.
Ahlâki eylemin son kaynaðý akla uygun
istek ya da istemdir. Ýstemin (iradenin) en
belirgin özelliði de özgürlüktür. Bu özgürlük sayesinde insan, duyusal itilimlerle akla
uygun itilimleri seçmede karar verir. Çünkü
istem, özü gereði bir istemedir; pratik akýlsa eylemle ilgili bir düþünmedir. Aklý ve
özgür istemi ile insan, bu iki itilim arasýnda
bir seçim yapma durumundadýr. Biz eylemlerimizin yaratýcýsý olduðumuzdan, iyiyi ya
da kötüyü seçmek elimizdedir. Ahlâklýlýk
da özgürlük içinde yapýlan seçimle ortaya
çýkar. Erdem, özgür eylemlerle kazanýlmýþ
bir alýþkanlýktýr. Ýlkin özgür kararla yapýlan
þey, sonradan alýþmalarla yapýla yapýla bir
alýþkanlýk ve karakter halini alýr. Ýyinin ne
olduðunu bilmek, onu hemen yapabilmek
demek deðildir. Ancak iyi bir eylem tekrarlana tekrarlana, zamanla alýþkanlýk ve huy
haline gelir. Aristo'ya göre "yaptýðýmýz þey
neyse, biz de oyuz. O halde mükemmellik
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bir eylem deðil, bir alýþkanlýktýr." Özgürlük
içinde erdemli davranabilme de, tecrübe ve
bilgi ile eðitilmiþ aklýn rolünü ve önemini
"Bizim Celselerimiz" bakýn ne güzel
özetliyor:
"Akýl hürriyeti engel olunamaz bir
oluþumdur. Bilgi ve tecrübe ile terbiye
edilir. Ve içgüdü yanlýþý gösterdiðinde, terbiye edilmiþ akýl iþe karýþýr ve bastýrýr. Siz
buna 'nefis mücadelesi', diyorsunuz. Ýþte
bu doðrudur. Bunu yapmak güçtür; ama
bunu yapabilenler bilsinler ki, O'na en
yakýn olanlardýr."
Aristo, erdemli bir yaþam için, dikkat
edilmesi, yapýlmasý ve sakýnýlmasý gereken
davranýþlarý þöyle sýralar: "Ýnsanlarýn deðer
verdiði bir þeye karþý cimri olma, sana
yapýlmasýný hoþ karþýlamadýðýn bir
hareketi, sen de baþkalarýna yapma. Kötü
arzularýnla mücadele et. Kötülükler
karþýsýnda kendini frenle. Þehvetine engel
ol. Ýçindeki kötülüðü sök at. Kalbini
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hasetten temizle. Aklýný baþýna devþir.
Hiç kimsenin hatasýz olamayacaðý
konusundaki bilgin, öfkeni yenmek için
sana yardýmcý olsun. Ve en sevdiðin bir
arkadaþýnýn da böyle bir hata yapmýþ olabileceðini düþün."
DOSTLUK
Aristo, dostlukla ilgili bir konuþmasýna
ironik bir þekilde "Bu dünyada gerçek dost
yoktur dostlarým!" diye baþlasa da, o,
dostluðu en güzel anlatanlardan biridir.
Dostluðu, 'iki bedende yaþayan tek ruh'
olarak tanýmlar.
Dostluk en alt düzeyde "yarar dostluðu"
olarak görülür. Daha yüksek düzeyde ise
"Haz dostluðu" gibi görünür. Dostlarla birlikte olmaktan doðal bir zevk alýnýr.
Bundan daha yüksek düzeyde ise insan
dostuna en iyi hayatý yaþatmasý, potansiyelini gerçekleþtirmesi için yardýmda
bulunur. 'Ýyiliði gerçekleþtirme' dostluðunu
gerçekleþtirir.
Dostluðun kendisinin bir erdem
olmasý, dayanýþmayý, paylaþmayý ve
sýrdaþlýðý içermesi mutluluðun en
önemli koþuludur. Aristo, dostluðu,
iyi insanýn kendini sevmesine
dayandýðý görüþünü ileri sürer.
Dostluðun kendi çýkarýný
gözetmeme, sempati duyma gibi bir
özelliði vardýr.
Ýyi insan öncelikle kendisiyle dost
olur, kendini, kendinde gördüðü
deðerlerle saygý duyarak sever. Ýyi
olaný ister ve yapar. Kendisiyle
barýþ ve uyum içindedir. Ve bu
uyumu zaman içinde de sürdürür.
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Ýnsanýn kendisi için arzulanýr þeyler,
erdeme uygun etkinlik ve hoþ eðlencelerdir.
Ancak, salt eðlence, hayatýn ereði olamaz.
Çünkü kendisi için istendiði halde, kendi
baþýna deðerli deðildir. Ama bizi ciddi
etkinliðe hazýrlayan bir dinlenme, gevþeme
olarak deðerlidir. Zira mutluluk erdeme
uygun etkinliktir.
SÝYASET
Aristo'ya göre en yüce pratik bilim politikadýr. Ahlâka temel olan "doðru olan
orta" kavramý, onun siyasal anlayýþýna da
egemendir. O da Platon gibi insanýn sosyal
bir varlýk olduðunu düþünür.
Ona göre baþlýca üç devlet þekli vardýr:
Monarþi, Aristokrasi ve Demokrasi.
Bunlardan her biri kendince haklý olabilir.
Bu üç devlet þekli saðlýklý da olabilir,
saðlýksýz da. Örneðin "Monarþi" de,
yani tek kiþinin egemen olduðu devlette,
hükümdar sürekli kendi çýkarýný kollarsa,
bu devlet þekli kötüdür. Ayný þey "
Aristokrasi" için de geçerlidir.
"Demokrasi"nin de iyi bir devlet þekli
olabilmesi için siyasal ve sosyal bilinci
geliþmiþ, iyi eðitimli bir halk kitlesinin
olmasý gerekir. Sonuç olarak devletin þekli
o kadar önemli deðildir. Önemli olan uygulama þeklidir. Devletin görevi halkýný
dýþarýya karþý korumak, içerde ise saðlýklý
bir düzen kurmaktýr. Ýnsanlara uygun
eðitim verilirse, devlet için gerekli olan
herþey bundan çýkacaktýr.
Aristo insanlarla ilgi þöyle bir deðerlendirmede bulunur: "Ýnsanýn ne beyazlýðý,
ne siyahlýðý türsel ayrýlýklar oluþturmaz. Ve
beyaz insanla siyah insan arasýnda, her
birine bir ad verilse bile türsel bir ayrým
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yoktur. Tür bakýmýndan hiçbir insan diðerlerinden baþka ve farklý deðildir. Özde bir
karþýtlýk yoktur, insan türü en son ve bölünmez bir bütündür."
Ýnsanýn insana farksýzlýðýný dile getiren,
insanlarýn özde bir, türdeþ, kardeþ ve birbirine eþ olduðunu söyleyen bu satýrlara
karþýn, Aristo köleleri insandan saymaz.
Onlarý mal gibi görür ve köleliði yasal
sayar. Bu da bize þunu gösteriyor: Ýnsan
dehâ da olsa çaðýnýn koþullarý onun
düþünce dünyasýný þekillendiriyor ve
kýsýtlýyor.
O, kývrak zekâsý, hazýr cevaplýlýðý ve
esprili tavrý ile de insanlarý eðitir.
Yalancýnýn yanýna neyin kâr kaldýðý sorulduðunda: "Doðruyu söylediklerinde kendilerine inanýlmamasý" diye karþýlýk verir.
Yine güzel insanlarýn yanýnda niçin uzun
süre kalýndýðýný soran birine "Bunu ancak
bir kör sorabilir" der. Güzelliðin her türlü
tavsiye mektubundan daha etkili olduðunu
söyler. Eðitimli insanlarýn, eðitimsizlerden
farký sorulduðunda, bilgisizler içinde bir
bilgilinin, ölüler içinde bir diri gibi
olduðunu söyler.
Ona göre çocuklarýna iyi eðitim veren
ana-babalar (anatalar), onlarý dünyaya
getirmekle yetinen anatalardan daha
saygýdeðerdirler. Felsefenin ne yararýný
gördüðü sorulduðunda "Kimilerin yasa
korkusuyla yaptýðý þeyleri, bana buyurulmadan, kendiliðimden yaptým" der.
En büyük filozoflardan biri olarak onu
þöyle tanýmlayabiliriz: Bütün bilgi enstrümanlarýný, güçlü aklý - mantýðý ile uyumlu
bir biçimde yöneten, yönlendiren ve
yorumlayan gerçek bir maestro: Aristo!..
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Bir Farkýndalýk Yolcusu
"Her þey için önce kendinizi temiz tutun"
Bizim Celselerimiz
Seyhun Güleçyüz

F

arkýndalýk, ayrýmsama, dikkat
etme ve hatýrlamaya karþýlýk
gelir yani bu anlamlarda da
kullanýlýr. Elbet ki hatýrlamak; sadece
anýlarla vakit harcamak deðildir. Gayretli
ve anlayýþlý bir tutumla dikkatimizi ve
bilincimizi o anki tecrübeye yöneltmek
için de kullanýlýr. Farkýndalýk olmadan
her þeyin bilimsel olarak çaresi bulunabilir ama eksik kalýr.
Antik kültürde insanlar her þeyin, cansýz nesneler de dâhil bir ruhu olduðuna
inanýrlar ve öyle davranýrlardý. Hele ki,

þimdilerde insan, canlýlarýn ruhu olduðuna bile inanmazken, lâf aramýzda bu günden daha çok farkýndalýk yaþýyorlarmýþ
bence.
Elbette varlýðýmýzý sürdürürken fiziksel
boyutta nesnelere ihtiyacýmýz vardýr ve
bu yaþamýmýzýn kaçýnýlmaz parçasýdýr.
Ama kendi kimliðimizi güçlendirmek
için nesneleri kullanýyorsak eðer farkýndalýk bilincine henüz tam ulaþmamýþýz
demektir. Kimliðimizin farkýnda olursak
eðer farkýndalýktan faydalanýrýz. O
zaman koþulsuz sevgiyle dünyayý daha
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az dünyevi, duyarlý, þeffaf ve ilâhi boyuta daha açýkça yaklaþan yapabiliriz ve
böylece evrensel sevgi tüm dünyamýzý
doldurur. Ýnsanlar da O'nun sevgi
dolaþýmýndaki yerini alýrlar…
Çünkü farkýndalýk sayesinde kiþi,
kiþisellikten uzaklaþýr, sadece öz ruhundan gelen sevgiyle gerçek insan olur.
Böyle bir farkýndalýða nasýl ulaþýlýr?
Bir bilgenin dediði gibi; her saniyede
bir kendimize dönüp düþüncelerimizi,
duygularýmýzý kontrol ederek, yani kýsaca
þimdi'nin bilincinde olarak.
Burada önemli olan yargýsýz bir þekilde
kendimize odaklanmaktýr. Farkýndalýk
bizi temizler. Bedenimizin dengesinin,
uyumunun bozulmasýný engeller. Negatif
düþünce bedenin enerji akýþýný bozar.
Böyle hallerdeyken yaydýðýmýz enerji de
dünyayý olumsuz etkiler.
"Kendini Bil" bu sözler Delphi'deki
Apollo tapýnaðýnýn yani Kutsal Kahin'in
bulunduðu yerin giriþinde yazar. Antik
Yunan Uygarlýðýnda insanlar kendilerini
nasýl bir kaderin beklediðini öðrenmek
ya da belli bir konuda ne yapmalarý
gerektiðini danýþmak için Kutsal Kâhin'e
giderlerdi. Muhtemelen ziyaretçiler içeri
girerken bu yazýyý okuduklarýnda aslýnda
Kahin'in bile onlara söyleyemeyeceði
kadar derin bir gerçeði yansýttýðýný bilemezlerdi. Ne kadar büyük bir vahiy, ya
da tutarlý bir bilgi alýrlarsa alsýnlar, bunlarýn kendilerini mutsuzluk ve acýdan
kurtaramayacaðýný da anlayamazlardý.
Aslýnda kurtarýcý bilgi "Kendinizi kendinize tanýtýnýz" diyen ulu bir bilgenin
sözüdür. Kendimizden korkmadan cenge
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girip kendimizi tanýdýkça, ruhsal
seviyemizin farkýna varýrýz.
Farkýndalýðýmýz arttýkça kendimizle;
tekamülde de yükselmeye baþlarýz emekle. Her yaratýlmýþý çok daha farklý
görürüz ve deðerlendiririz. "Verecek ne
çok þeyimiz var" der; sevgi, hizmet,
takdir duygularýmýzý tetikleriz. Veririz
ayýrt etmeden herkese ölçüyle, dikkat ve
saygýyla. Vererek tamam oluruz.
Etrafýmýzdaki bolluðu; meyvenin aðýzda býraktýðý lezzetten, güneþi, tenimizi
þefkatle okþayýþýndan, çiçekleri, görüntüsü, kokusu, renklerinden görür An'a
þükrederiz. Çünkü bu, bolluðun mutluluðunu yaþamak için sahip olmamýzýn
gerekmediðini fark etmiþizdir. Bu farkýndalýk hâli, ne olduðumuzun uyumu
içinde, iç sesimize yakýn, þimdi ile
uyumlu olarak hayatýmýzdaki deðiþimlere
kapýyý sonuna kadar açar.
Zaman birbiri ardýna gelen anlardan
oluþur. Bize ait olan tek an ise þu andýr
ve somuttur. Böylece biz etik deðerlerle
uyumlu âný yaþarken, geçmiþi azad
etmiþ, geleceði O'na býrakarak özgürleþiriz. Çünkü farkýndalýðýmýz arttýkça ego,
hayatýmýzý yöneten güç olmaktan çýkar.
Sayýsýz dünyanýn varolduðu enginlere
bakarken, kimimiz bir süre dinginleþir.
Hayranlýk ve biraz da bilgisizlikten kaynaklanan korkuyla baktýðýmýz bu evrenin
gerisindeki derinliði düþündüðümüzde
içimizde bir þeyler titreþmeye,
düþüncelerimiz yavaþlamaya baþlar.
O zaman, uzayýn derin enginliðinde,
kendi derinliðimizin farkýna varmaya
baþlarýz. O'nun yüceliðini içimiz coþarak
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en içimizde hissederiz, gözümüzden
yaþlar gelir, O'nun sevgisinin enerjisini
tüm bedenimiz ile yaþarýz ve o zaman
bizim ve uzayýn beslendiði enerjiyle bir
olduðunu anlarýz.
O'nun sevgisinin þekli yok ama biz o
sevgiyi eserlerinden tanýrýz. Ýnsanda, sevmek, vermek, merhamet, neþe, dinginlik,
iyilik ve birçok farklý tezahür olarak
görürüz. Bunlarý yazmamýn sebebi, çok
genç olmasýna raðmen farkýndalýðý çok
geliþmiþ, etrafýna sevgi huzur yayan "Bütünsel Yaþamda Saðlýk ve Farkýndalýk"
Koçu Ayþegül Uçar'ý tanýtmak içindi.
Seyhun Güleçyüz -Ayþegül Haným
ýþýk içindesiniz. Bize kendinizi tanýtýr
mýsýnýz?
Ayþegül Uçar -Teþekkürler ben Ýstanbul'da doðdum. 6 yaþýmda annemle yani
kader arkadaþýmla Fransa'ya taþýndýk.
Annem önce Harakriþna grubunda eðitim
aldý. Sonra birlikte karar verip baþka
küçük gruplara geçtik. Annem, her yere
beni de götürdüðü için hem onunla birlikte eðitimlere katýlýyor, hem de birlikte
karar alabiliyorduk. O sýrada bale eðitimi
aldým Paris'te. Sonra Nice'e yakýn bir dað
köyünde yaþadýk. Orada okula gittim.
Kýþýn dað tepe aþarak karlarda giderdim
okula. Köyün yanýnda spritüel bir komün
vardý. Annem ve ben sürekli onlarla iliþki
içindeydik. Okulda tek sýnýf vardý ve
birkaç sýnýf birlikte eðitildik. Fransa
Alplerinde bir köyde çok mutlu bir
çocukluðum oldu.
Vegandýk ve hiç hasta olmadým o
dönem. Annem, sýkça vegan tatlý, kekler,
pastalar yapardý. Bence lezzet doðadan
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çýkýyor. Gerçek gurme, doðanýn sunduklarýnýn tadýný ayýrt etmektir. Veganlar, bu
tatlarda çok ince detaylarý bile ayýrt ederler. Daha sonra içimizden aldýðýmýz bir
çaðrý ile Bodrum'a geldik, artýk altý ay
Türkiye'de altý ay Fransa'daki
köyümüzde yaþýyorduk. Bodrum
Yalýkavak'da Sülüklü köyünde bir taþ eve
yerleþtik annemle. Bu dönemde bir rüya
gördüm. Rüyamda dünyada deðilim, ama
annemi Ortaköy'de deniz kýyýsýnda
görüyorum. Aslýnda annemin ailesi
gerçekten Ortaköy'ün yerlisi. Annemi
görünce onun kýzý olmak çok istedim
görür görmez. Çok ýsrar ettim ve "kabul
edildi" dediler. Dünya'ya gelirken birden
sanki uçuruma yuvarlandým çok korktum
ve tüm bildiklerimi unuttuðumu fark
ettim. Korkuyla uyandým ve annemi
kendim seçtiðimi anladým. Yaþým 9'du.
Bodrum'da Alman bir Yoga hocasý olan
Monika ile tanýþtýk, kýzý arkadaþým oldu.
Annem ve arkadaþým meditasyonlara
katýlýyordu ben de çok istedim. Tam o
sýrada Bodrum'a bir meditasyon hocasý
geldi ve ben çok küçük yaþta medite
oldum. Çok istekli ve heyecanlýydým.
Usta da bu coþkumu red edemedi.
Bodrum'da annemin arkadaþý Victor
Anayas aðabey beni dünyadaki gerçek
yaþam ile tanýþtýrdý. Dünya'da yaþamanýn
ne demek olduðunun farkýndalýðýna
kapýlarýmý açtým. Victor aðabey,
Bodrum'da Buðday Derneði'nin ilk kurucusu, açýlýþýnda onbeþ yaþýma gelmiþtim
ve ona çok yardým ettim. Bu arada kýþlarý
12 yaþýmdan itibaren Avusturya'nýn
Linz þehrinde yaþamaya baþladýk.
Orada spiritüel bir okul olan Lighthouse
Meditasyon'a baþladým. Normal okula da
devam ettim. Ayrýca her gün müzik ve
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"Satsak" dedikleri zihni rahatlatma
eðitimleri aldým. Farkýndalýðýmýn artmasýna çok yardýmcý oldu. Bu Satsak
eðitiminin amacý zihninizi eðiterek ikna
edip içinizin derinliklerindeki temiz bilgileri yani asýl sizi ortaya çýkarmaktýr.
Seyhun Güleçyüz - Ayþegül Haným
anladýðým kadarýyla siz 6 yaþýndan
itibaren spritüel bir farkýndalýk eðitimi
içerisindesiniz. Bu Satsak eðitimi ayný
zamanda zihni temizlemek mi oluyor.
Ayþegül Uçar - Zihni olumsuz ve
dünyevi düþüncelerden uzaklaþtýrýp âna,
þimdiye getirmek ve meditasyona ikna
ederek, içimizde zaten var olan yüce bilgilerin ortaya çýkmasýný saðlamak. Bu
bilgilerin yol göstericiliðinde yaþamaya
alýþmak. Gelelim bana, benim hayatým
hep kýsa süreli yerleþimler ve her ülkede
farklý usta'lardan eðitim almakla geçti bir
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sene öncesine kadar. Ýki sene Linz'deki
eðitim sonunda Ýstanbul'a geldim ve 17
yaþýma kadar Beþiktaþ'ta anneannem
dedemle yaþadým ve Beþiktaþ Lisesi'ne
gittim. Sonra Kanada'ya babamýn yanýna
gittim. Babam Türk ve orada tiyatro
yönetmenliði yapýyor. Annem Türkiye'de
dans sanatçýsý olarak yaþadýðý için kulis
tozu yutan ben, bu sefer Kanada'da tiyatro ve spiritüel eðitim aldým. 25 yaþýma
kadar, biraz da Newyork'da spiritüel
eðitim alarak Kanada'da kaldým. Kýzýma
hamileyken eþimle Fransa'ya taþýndýk.
Hint danslarý eðitimi ve spiritüel eðitime
devam ettim, oðlum oldu. Þimdi aldýðým
eðitimlerden dolayý mesleðim "Bütünsel
Yaþamda Saðlýk" konusunda eðitimler
veriyor ve koçluk yapýyorum. Aslýnda
farkýndalýk geliþtiriyorum insanda,
derinden gelen düþüncem, hizmet etmek
istiyorum her canlýya ve insana……
Seyhun Güleçyüz - Ayþegül
Haným bize, "Bütünsel Yaþamý" biraz daha açar mýsýnýz?
Ayþegül Uçar -Yaþam okuldur. Ruhsal geliþim insaný
evrenle bütünleþtirir. Enerjiyi
yükselterek yani tekâmül
ederek sevgimizin evrenin
enerjisiyle ayný titreþime ulaþmasý için yardýmcý olmaktýr.
Bunun için farkýndalýðýn artmasý, zihin ve gönül olarak
arýnmamýz için, çok gerekli
olan eðitimi vermektir.
Seyhun Güleçyüz - Ayþegül
Haným sizce yaþam nedir ve
hedefleriniz bu yaþamda var
mý?
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Ayþegül Uçar - Seyhun Haným bu
dünya okulunda maddesel yönden sahip
olduklarýmýzdan çok ruhsal açýdan elde
ettiðimiz etik deðerlerimizi kazanmak
için bulunuyoruz. Yaþam budur. Bunun
içine ailemiz, ülkemiz ve birçok önemli
hayattaki duraklar, istasyonlar da giriyor.
Hedefim ne, birincisi: Kendimi ruhsal
yönden yükseltmek için gerekeni
yaþarken temizlenmeyi öðrenmek, ruhuma benimsetmek, çok severek, yücelip
karmik halkadan kurtulup gerçek özgürlüðe kavuþmak. Ruhumun amacýný yerine
getirip, istenilen yere dönmek. Ýkinci
hedefim: Dünya yolculuðunda ailem
dâhil herkese hizmet etmek. Bunu
yaþadýkça fark ettim. Baþkalarýnýn mutlu
olmasý için hayatlarýna dokunduðumda
ruhumun kanatlandýðýný, bana bin misli
sevinçle döndüðünü hissettim.
Seyhun Güleçyüz -Ayþegül Haným, bu
duyguyu hissetmek nasýl bir nokta
anlatabilir misiniz?
Ayþegül Uçar - Seyhun Haným yardým
ederek, acý çekerek ve baþkalarý hakkýnda hiçbir zaman kötü düþünmeyecek hale
gelmekle hissedilebiliyor. Ben böyle
öðrendim. Aslýnda yaþamýn özü mutlu
etmekten geçiyor. Sahip olmak mutluluk
vermez geçici bir neþe hali getirir.
Seyhun Güleçyüz - Ayþegül Haným,
güzel insan, çok sevdiklerimize kötülük
yapýldýðýnda, içimiz bu yüzden acýdýðýnda nasýl davranacaðýz?
Ayþegül Uçar - Biz çocuklarla bir otomobil kazasý geçirdik. Bir an öldük zannettim ama çocuklarýmýn sesini duyunca
yaþadýðýmýzý anladým. Onlarý arabadan

27
çýkardým, çok öfkeliydim. Tam o sýrada
bize çarpan arabayý kullanan beyin gözleriyle kesiþti gözlerim. Ýçimi müthiþ bir
acýma seli kapladý. Çok korkmuþtu,
titriyordu. Bence o bey þimdiden cezasýný
ödemiþti. Periþan haldeydik çocuklarýmla
sarmaþ dolaþ vaziyetteyken þöyle dedim:
"Korkmayýn sizi suçlamayacaðým, hattâ
daha da kötü olabilirdi ve ben sizi yine
de suçlamazdým. Yaþanmasý gerekenler
yaþanýr."
Çünkü içinden en kötü insan bile bu
halimizi görse nasýl da vicdan azabý,
korku yaþardý diye düþündüm. Binlerce
defa korunduðumuza þükredip, dersime
baktým. Yanýlmýyorsam kaynaktan gelen
sevgi dolaþýmýnýn dengesini bozmadým.
Seyhun Güleçyüz - Sevgili Ayþegül
Haným, etik deðerler olgunlaþmada nasýl
bir iþ görüyorlar?
Ayþegül Uçar - Seyhun Haným,
insanýn tekamülü için en önemli deðer
sevgi, her þeyin içinde onun olmasý
lâzým. Mesela yalan söylemek kendini
sevmemek deðil mi? Dolayýsýyla sevgi
frekansýna ayarlý olan canlýlar etik deðeri
hayatýnýn önceliði yaptýkça Tanrý'ya da
gönlünü daha çok açýyor ve O'ndan
geleni daha fazla almaya baþlýyor. Bakýþ
açýmýzý deðiþtirirsek, farkýndalýðýmýzý
arttýrarak en kötünün bile bize getirdiði
faydayý bulabiliriz. Baþýmýza gelenler
özde özgürleþmemiz için hazýrlanmýþ
senaryolar. Bu yüzden bunlara ders
olarak bakmaya alýþtýrmamýz lâzým
kendimizi o zaman üzülmemiz, acý çekmemiz, oraya takýlý kalmamýz çok azalýr.
Dünya okulu çok bereketli ve biz
öðrenene kadar tekrarlýyor senaryolarý.
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Halbuki insanýn hazýrladýðý eðitim sistemleri, öðrenmek istemeyenleri bir süre
sonra okuldan uzaklaþtýrýyor deðil mi?
Seyhun Güleçyüz - Ayþegül Haným,
nasýl bu genç yaþta bu kadar olgun olabiliyorsunuz?
Ayþegül Uçar - Seyhun Haným, geçmiþ
yaþamlarýmýzdan getirdiklerimiz var. Bir
de öðrendiklerimi çalýþýrým özbilgim
haline getirmek için, hemen pratiðe dökerim.
Seyhun Güleçyüz - Kendinizin eksiðini, yanlýþýný gördüðünüz zaman ne yapýyorsunuz?
Ayþegül Uçar - Farkýndalýk çok gerekli, görebilmek için hatayý. Hiç kaçmadan,
kendini suçlamadan, hep ayný konuda
hata yapmýþsam eðer ilk önce yüzleþirim
kendimle. Sonra daha derinlere dalar,
sebebini araþtýrýrým. Bazen de "su orucu"
tutarým. Bu da bir çeþit eðitim metodudur. Yaptýðým hatanýn önemini vurgulamak için sadece su içerek oruç tutarým
bir iki gün ve bir esnada hep kendimle
alýþveriþ yaparým. Kendime hep þefkatle
yaklaþýrým, sorularla kendimi açarým
iyice, bu esnada kendime tarafsýz sevgi
gösteririm.
Seyhun Güleçyüz - Ayþegül Haným,
çok önemli bir sözü bana hatýrlattýnýz.
"Ýçinizde, ta içerinizde taþ gibi oturan bir
þey var. Onu çýkarýp atmadýkça, bizden
size hayýr yok, onu söküp atmadýkça, sizden hiç kimseye hayýr yok" diyor bir bilgide. Siz de ne güzel ki bu metodu uyguluyorsunuz. Size saygý duyuyorum.
Ayþegül haným Allah hakkýnda ne
düþünüyorsunuz?
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Ayþegül Uçar - Tanrý saf sevgidir.
Bütün yaratýlanlar O'nun sevgisindendir.
O'nun sevgisiyle besleniyoruz ve o
sevgiden varedildik, öyleyse nihai hedefimiz O'na ulaþmak.
Seyhun Güleçyüz - Ayþegül Haným bu
O'nun sevgi dolaþýmýnda yer almak deðil
mi? Peki Hinduizm'deki tenasüh bilgisini nasýl açýklayacaðýz.
Ayþegül Uçar - Sevgili Seyhun Haným
tekamül hep ileriye doðru olduðu için
tenasüh denen kavram; zihni sýkýntýlardan koparmak, zihnimizi temizlememiz
için kullanýlan bir metod derdi Budist
hocamýz. Tanrý sevgi, merhamet ve
baðýþlayýcýlýðýn sembolüdür bu yüzden
bizlere geriye doðru hazýrlanmýþ yaþam
planlarý sunmaz.
Seyhun Güleçyüz - Peki Ayþegül
Haným, dünya insanlarý olgunlaþýp
tekamül ettikçe ve etmeyenlerle birlikte
dünyayý nasýl bir gelecek bekliyor?
Ayþegül Uçar - Dünya iyilerin çok
olduðu dönemde Altýn Çaðý yaþayacak
ama kötülere ne olur, bilmek düþünmek
bile istemiyorum.
Seyhun Güleçyüz - Ayþegül Haným
Türkiye'de yaþýyorsunuz þimdilik ve iki
çocuðunuz var. On iki yaþýnda kýzýnýz ve
dokuz yaþýnda oðlunuz okula gidiyorlar
mý?
Ayþegül Uçar - Çocuklarýmla buraya
geleli bir yýl oldu. Okula gitmiyorlar.
Unschooling diye bir eðitim sistemi var
dünyada çok yeni bir sistem. Bunun
amacý: Bir çocuk hemþire veya
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fotoðrafçý, sanatçý olmak istiyorsa sadece
kendi seçtiði mesleði ile ilgili dersleri
çok geniþ bir þekilde öðreniyor. Diðer
derslerin eðitimini almýyor. Üniversite
olarak da sadece kendi istediði mesleðin
üniversitesine gidiyor, eðitimine devam
ediyor. Ben de öyle bir eðitim aldým.
Çocuklarýmý ben eðitiyorum ayrýca
yaratýcýlýklarýný keþfederlerse istedikleri
dalda eðitim alacaklar. Kýzým tiyatro
sanatçýsý olmak istiyor, tiyatro dersi ve
gitar dersi alýyor. Besteleri var. Tiyatro
dersindeki eðitmenleri çok ilginç fikirleri
var diyorlar baþarýlý buluyorlar. Oðlum
ise sporu ve roman yazmayý seviyor.
Spora gidiyor ve roman yazma eðitimi
alýyor ve yazýyor þu aralar…
Fransa parlamentosundan,
"Unschooling Eðitim" izni çýkmak üzere.
Her ikisi de kabul edilirse Fransa'da
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okuyacaklar. Babalarý Fransýz ve orada
yaþýyor. Unschooling Eðitiminin temel
felsefesinde çocuklarýn yaratýcý potansiyellerinin açýða çýkmasýný kolaylaþtýrmak var. Hâlbuki mevcut sistem bunu
tam olarak ortaya koymaktan uzak ve
hatta engelleyici. Ýnsan eðitiminin birinci
basamaðý bence kendilerinin farkýna varmalarý ve tanýmalarý sonra da potansiyellerini geliþtirip hayata baþlayacak hâle
gelmeleridir. Var olan sistem çocuðu
büyütmüyor, aksine küçültüyor. Çünkü
onlarýn içsel alanlarýný daraltýyor. Keþke
çocuklarýn ruhsal seslerini duymalarý,
amaçlarýný bulup ona yönelmeleri
saðlansa, çok daha neþeli, barýþçýl, sevecen bir dünya olur burasý.
Kendi yollarýný bulamayan gençlik
çocukluktan itibaren yarýþ ve lüzumsuz
bilgi hamallýðý ile hayata mutsuz, yenik
baþlýyor. Endiþeli olmalarý nedeniyle,
açýk gönüllü ve güvenli olamýyorlar.
Ýç sesleri çok derinlere gömülü oluyor,
fark edemiyorlar bile, böylece hayatlarý
rüzgârda savrulan yaprak gibi uçup
savrulup gidiyor.
Seyhun Güleçyüz - Çocuklarýnýza
ilginç bir eðitim veriyorsunuz. Ama
çocuklarýnýzý toplum düzenine uyma,
sosyal davranýþ ve prensiplere uyma
açýsýndan da bilgilendiriyor musunuz?
Çünkü çocuklarý sosyal hayata en iyi
hazýrlayan okullardýr.
Ayþegül Uçar - Seyhun Haným, biz her
þeyi birlikte öðreniyoruz. Ben onlarýn
dünyada etik deðerlerini geliþtirmeleri
için yardýmcý oluyorum. "Çevrenizde
sevginiz, saygýnýz, olumlu sakin davranýþlarýnýzla örnek olun. Arkadaþlarýnýza
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sevginizi gösterin, onlara da saygýlý olun"
diyorum. Gittikleri eðitim merkezlerinden çok olumlu haberler alýyorum.
Seyhun Güleçyüz - Bildiðim kadarýyla
Unschooling Eðitimi dünyada yasal hâle
getirmek isteyen çok ülke varmýþ.
Finlandiya'da yasalmýþ. Yapýlan araþtýrmalara göre bu felsefeye göre eðitilen
çocuklarýn yüksek potansiyelli, sevecen,
yardýmsever, barýþçýl, sosyal ve mutlu
olduklarý gözlemlenmiþtir. Bu eðitimi
alanlarýn %70'i iki senelik üniversite
eðitimini kazanmýþlar. Sanatta çok
baþarýlý oluyorlarmýþ. Branþa göre
eðitim, gençlere zaman da kazandýrýyor
deniyor. (Ayþegül'ün annesi Nilüfer
Haným, tam bu sýrada söze girdi)
Nilüfer Sina - Ýstiyorsa genç çok deðiþik meslekleri okuyabiliyor bu eðitimde. Lisede öðrendiðimiz o yüklü bilgilerin hangisi aklýmýzda? Sadece ilgi
alanýmýzdakiler ve mesleðimizle ilgili
olanlar aklýmýzda. "Kaptan Fantastik"
diye bir film seyrettik. Konusu; babanýn
çocuklarýný kendisinin eðitmesini anlatýyordu.
Seyhun Güleçyüz - Nilüfer Haným, bir
anne ve anneanne olarak çok gençsiniz.
Sebebi vegan beslenme olabilir mi?
Nilüfer Sina - Seyhun Haným. Ben
neredeyse 20 yaþýmdan beri veganým ve
hiç doktora gitmedim. Þimdi ise çið vegan oldum, iki senedir böyle yaþýyoruz
ailecek. Bütün gün kahvaltý dahil çið
besleniyoruz. Hiç çay ve kahve içmiyoruz. Akþam ise hepimizin evinde
piþirdiði gibi sýcak-soðuk sebze ve
bakliyat yiyoruz.
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Seyhun Güleçyüz - Alkali beslenme
için ne düþünüyorsunuz?
Ayþegül Uçar - Ben anneme altý
yaþýmdan beri uydum. Beslenme eðitimi
aldým ve öðrendiðim en önemli bilgi
herkesin bedeni farklý gýdaya farklý cevap
verir. Bu yüzden her þey herkese iyi
gelmez. Cevaplar kiþiye özeldir.
Seyhun Güleçyüz - Ayþegül Haným,
Türkiye'de verdiðiniz eðitimler hakkýnda
bizi bilgilendirir misiniz?
Ayþegül Uçar - Workshoplar yapýyorum. Konularý; kendine güvenmek, farkýndalýk ve yaratýcýlýðý ortaya çýkarmak
üzerine. Ayrýca seminerler de yapýyorum.
Konularý; genelde ruhsal temizlik, etik
deðerleri bu dünya þartlarýnda nasýl kullanabiliriz gibi…. Kiþiye özel altý haftalýk programlar da yapýyorum.
Bu konularda bir sene her gün
Newyork' da dünyadaki ilk 100 içinde
olan bir Guru'dan eðitim ve yeterlilik
belgesi aldým. Eðitimime gelenler bir
süre sonra kardeþ gibi oluyoruz.
Görüþüyor, her türlü fikirlerimiz paylaþýyoruz.
Seyhun Güleçyüz - Sevgili Ayþegül
Haným, aklýnýzý aslýnýzýn elinde yol
yapýp, gönlünüzü O'nun yönünde tuttukça inanýyorum ki, hayýr hep sizin
yanýnýzda olacaktýr. Kendimi sizinle
tanýþtýðým için çok þanslý hissediyorum.
Yolunuz açýk olsun.
Ayþegül Uçar - Çok teþekkür ediyorum. Ben de sizinle tanýþtýðým için çok
mutlu oldum.
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Tolstoy- II
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Nikolayeviç
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Derleyen: Nihal Gürsoy

olstoy, Harp ve Sulh adlý
eserinin ardýndan yýldan yýla
artan ruhsal bir bunalýma
girdi. Sonrasýnda bu bunalýmýn hayatýn anlamýný arayýþtan
kanaklanan, düþüncelerinin belli bir
olgunluða gelmesini takip eden bir
süreç olduðunu hatýralarýnda þöyle dile
getirmiþtir:

yaþayamayacaðýmý seziyordum. Buna
çabuk boyun eðmemek için kendime
karþý kurnazlýk etmek zorundaydým…
Kendimi direðe asmamak için, ipi
kendimden saklýyordum. Birinin yaptýðý
saçma bir þakaymýþ gibi geliyordu
hayat bana. Kýrk yýl boyunca çalýþ,
didin, ilerle sonra bunlarýn hiçbir þey
olmadýðýný gör."

"Daha elli yaþýma gelmemiþtim.
Seviyordum, seviliyordum. Ýyi çocuklarým vardý, ünlüydüm. Saðlýðým
yerindeydi, güçlüydüm. Bir köylü gibi
ekin biçebilecek durumdaydým. On saat
hiç durmadan çalýþýyor ve yorulmuyordum. Fakat birdenbire hayatým duruverdi. Soluk alabiliyor, yiyor, içiyor,
uyuyordum ama yaþamak deðildi bu…
Ben, bu saðlam, bu mutlu adam, artýk

Sonraki yýllarda bu dönemde intihar
edememesinin nedenini de Tanrý'ya
olan inancýnýn göstergesi olarak ifade
eder Tolstoy. Aslýnda çok çetin tecrübelerden geçmiþti. Rus halkýnýn çektiði
yoksulluk ve acý, savaþlar, iki halasýnýn
ve çocuklarýnýn ölümü, dostlarýyla
çatýþmalarý, kiliseyle ters düþmesi ve
anlaþýlamamak onu yormuþtu. Üstelik
evliliðinde de sorunlar vardý. Evinin

T
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önünde; çaresiz yoksul bir kalabalýk
hemen hergün onunla konuþabilmek
için toplanýyor. Türlü sýkýntýlarý için
ona akýl danýþýyorlardý. Karýsý bütün
bunlardan sýkýlmýþtý. Bu insanlarý artýk
kapýsýnda görmek istemediðini söylüyordu. Tolstoy ise; "Tabii ki bu insanlar gelecek evimize. Her iþi yolunda
olanýn burada iþi ne? Ben onlarýn
dertlerine çare üretebilmek için yazýyorum, konuþuyorum" diyordu.
Bir süreliðine Optima manastýrýna
çekilmeye karar verdi. Uzun süre burada kalan Tolstoy, ilâhiyatçýlarla yaptýðý
tartýþmalar sonucunda resmi
Hýristiyanlýk inancýna duyduðu güvensizliðin boþuna olmadýðýný anladý.
Tanrýya ve Ýsa'nýn onun elçisi olduðuna
inanýyordu. Ancak, uygulamadaki din
ve din adýna yapýlanlar onu rahatsýz
ediyordu. Yeni Ahit'in özüne sadýk
kalmaya karar vererek arayýþýný
sürdürmeye devam etti. Bu dönemde
yaþadýðý ruhsal çalkantýlar çoðu defa
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onu üzüntüden hasta düþürmüþtür.
Hayat denilen bilinmezlik ve yaþamýn
gayesini çözmek amacýyla, kendi
zamanýnýn ve eskiye ait tüm filozoflarýn ve düþünce insanlarýnýn fikirlerini, eserlerini titizlikle incelemiþtir.
Doðru bilgiye ve gerçeðe olan
düþkünlüðü, çalýþkanlýðý, ezilen halkýn
yanýnda olmasý, yaþadýklarý ve sahip
olduðu dünyevi deðerlere fazla önem
vermemesi, inanç sahibi olmasý, Tolstoy'u giderek Tanrý'ya yaklaþtýrýyordu.
Sonraki yazýlarýnda Tolstoy'un rasyonalizmden mistitizme geçiþ yaptýðý
açýkça görülür. Aslýnda bu mistik ruh,
onun tüm eserlerinde gözlenir.
Düþüncelerini "Dogmatik
Teknolojinin Eleþtirisi", "O Halde Ne
Yapmalýyýz?" gibi kitaplarýnda açýklýkla
dile getiren Tolstoy, o yýllarda
mülkiyetin zorla ve güç kullanýlarak
elde edilebilmesinden dolayý özel
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mülkiyete de karþýydý. Dogmalar
üreterek halk üzerinde güç ve baský
oluþturmaya çalýþan kiliseyi de yadsýyordu. Otorite karþýsýnda boyun
eðmeyen ahlâki direniþin þiddete karþý
kullanýlmasýndan yanaydý.
Onun bu düþünceleri, Gandi gibi
Hindistan'ýn baðýmsýzlýk mücadelesinde
tüm dünyanýn hayranlýðýný kazanmýþ
bir lideri derinden etkilemiþ ve otobiyografisinde Tolstoy hakkýnda þöyle
yazmýþtýr:
"Ciddi bir þüphecilik ve güvensizlik
krizi içindeydim. Bu esnada Tolstoy'un
"Tanrýnýn Hükümdarlýðý Kendi
Ýçinizdedir" isimli kitabýyla karþýlaþmam bundan kýrk yýl önceydi. O
zamanlar þiddete inanan birisiydim.
Kitabý okumam benim þüpheciliðimi
tedavi etti ve beni þiddetsizliðin kararlý
bir savunucusu haline getirdi."
Gandi, Hindistan'ý köylü komünleri
olarak tasavvur etmesinde de
Tolstoy'un fikirlerinden esinlendiðini
açýklýkla dile getirmiþtir.
Tolstoy düþünce ve eylemleri, inanç
biçimiyle içinde bulunduðu düzene ters
düþüyordu. 1901 yýlýnda kilise tarafýndan aforoz edildiðinde buna fazlaca
üzülmediðini dile getirdi. Ýnanç
dünyasý günden güne geliþen Tolstoy,
günlüðüne þöyle not düþmüþtü:
"Hýristiyanlýðýn özüne sadýk fakat
dogmalardan ve teslis inancýndan
temizlenmiþ, tüm dinlerin varlýðýna
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ve kardeþliðine inanan, dinler arasýnda
ayrým yapmayan, þiddeti reddeden,
onun yerine sevgiyi koyan yeni bir yol
yaratmak gerektiðine inanýyorum."
Tolstoy, Abdullah El- Sühreverdi
tarafýndan yazýlan Hadisler kitabýný
1908 yýlýnda okuduktan sonra
Ýslâmiyetle ilgili bir kitapçýk oluþturdu.
Kitabýnda, Ýslâmiyetin kutsal bir din ve
Hz. Muhammed'in de O'nun elçisi
olduðuna inandýðýný, hak, eþitlik, merhamet ve adalet gibi deðerlerin
Ýslâmiyetle yüceltildiðini sevgi ve
kardeþliðin insanlarý birleþtiren ve kaynaþtýran bir yol olduðunun bu dinde de
vurgulandýðýný açýklýkla anlatarak, Rus
halkýný Ýslâmiyetle tanýþtýrmaya
çalýþmýþtýr.
Kitap, Rus istihbarat birimleri
tarafýndan, halka ulaþmasýnýn engellenmesi amacýyla gizli tutulmaya,
basýmýnýn yasaklanmasýna, unutturulmaya çalýþýlmaya maruz kaldý. Özellikle Rus halký ve aydýnlarý tarafýndan
düþünceleri ve eserleri büyük itibar
gören Tolstoy'un Müslümanlýðý bir din
olarak kabul etmesi gizlenmeye
çalýþýlýyordu.
Bu dönemde yazdýðý "Ývan Ýlyiç'in
Ölümü", "Kreutzer Sonat", "Hacý
Murat ve Diriliþ" adlý eserleri onun
manevi dünyasýnýn zenginliðine tanýklýk eder. Tolstoy, inandýklarý doðrultusunda sade bir hayat sürüyordu.
Kendi mülklerini de yoksul halka
baðýþlamak istiyordu ancak öncelikle
eþi buna þiddetle karþý çýkýyordu.
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Kendi ayakkabýlarýný yapýyor, topraðýnda çalýþýyor, yazýyor, insanlarýnýn
sorunlarýyla ilgileniyor, baþkalarýnýn
emeðini sömürmeden yaþamaya özen
gösteriyordu.
22 Temmuz 1910 yýlýnda üç þahit
huzurunda yazdýðý bir vasiyetname ile
bütün eserlerinin haklarýný kendisinin
dert ortaðý ve sýrdaþý olan kýzý
Aleksandra'ya býrakmýþtý. Evliliðinde
baþlayan ve uzun süredir devam eden
sorunlar çekilmez bir hal almýþtý. Böyle
bir tartýþmanýn sonunda Tolstoy evi
terk etmeye karar verdi. Sabaha karþý,
karýsýna bir mektup yazdý.
Mektubunda, karýsýna 48 yýllýk emeði
ve arkadaþlýðý için teþekkür ederek,
kendisi için kötü düþünceler beslememesini rica ediyordu. Daha sonra
kýzý Aleksandra'yý uyandýrarak kendisine eþyalarýný toplamasýnda yardýmcý
olmasýný rica etti. Yanýna doktoru
Duþan'ý aldý ve kimseyi uyandýrmamak

Aleksandra Tolstoy
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için evin arka tarafýndan önceden
hazýrladýðý arabasýna binerek Yasnaya
Polyana'dan ayrýldý. Tarih, 8 Kasým
1910'du.
Kazelsk istasyonundan trene bindi,
Optima'da trenden indi. Maksadý, kýz
kardeþi Marya'yý rahibe olarak çalýþtýðý manastýrda ziyaret etmekti. Köyde
kalabileceði küçük bir ev aradýysa da
bulamadý.
Kaldýðý otelin önünde ise orada
olduðunu haber alan sivil polisler
dolaþmaya baþlamýþtý. Aldýðý
gazetelerin hepsinde Yasnaya
Polyana'da kendisini her yerde aradýklarý yazýyordu. Karýsý intihara teþebbüs
etmiþti. Kýzý Aleksandra Tolstoy'u
buldu ve birlikte geri dönmeye karar
verdiler. Astapova'ya geldiklerinde
Tolstoy hastalandý. Doktoru Duþan
hemen iki oda ayýrdý ve odanýn birine
yatýrýlan Tolstoy'un hastalandýðý hemen
bütün dünyada duyuldu. Karýsý, çocuklarý ve dostlarý derhal oraya geldiler.
Çar hükümeti herhangi bir karýþýklýðý
önlemek için bütün bölgeyi kontrol
altýna aldý. Tolstoy'a çift taraflý ilerlemiþ zatürree teþhisi konulmuþtu.
Durumu çok aðýrdý. Dýþarýda büyük bir
kalabalýk ve ailesi beklerken 20 Kasým
sabahý Tolstoy, hayata gözlerini yumdu.
Cenaze töreni 23 Kasým 1910 tarihinde
Yasnaya Polyana'da yapýldý.
Tolstoy, 1905 yýlýnda Rus-Japon
Savaþý esnasýnda Çar Nikola'yý yüz
binlerce insaný boþ yere ölüme yollamaktan açýkça itham etmiþti, bu süreçte
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Rus halký Tolstoy'un yanýnda yer almýþ
ve memleketin çeþitli yerlerinde Çar
aleyhine tezahüratlar yapýlmýþ,
Tolstoy'un yönetimle arasý hepten
açýlmýþtý. Bu nedenle cenazeye halkýn
büyük bölümünün katýlýmý, katýlýmýn
bir nümayiþe dönüþmesinden çekinilerek engellendi. Ulaþým araçlarýna
hükümet tarafýndan el konulmuþ ve
ulaþým ücretleri fahiþ þekilde
artýrýlmýþtý. Bu nedenle cenazesine
yakýn köylerden ancak dört-beþ bin kiþi
kadar katýlabildi. Saðlýðýnda gösterdiði
yere defnedildi. Burasý, çocukken
oynamaktan çok hoþlandýðý gölgeli bir
aðaç altýydý. Bütün mal varlýðýný yoksullara býraktý. Hayatýnýn büyük bir
bölümünü onlardan biri gibi yaþayarak
geçirmiþti.
Tolstoy; insaný doðrudan doðruya
yaþam ve onun gayesiyle yüz yüze
getirmeye çalýþan büyük bir yazar ve
düþünce insanýydý. Ancak böyle bir
karþý karþýya geliþin insanýn kendi
gerçeði olacaðý düþüncesindedir.
Yaþam ve ölümün, yalnýz akýlla bilinen deðil, tüm varlýðýmýzla kavranan
bir gerçek olduðuna dikkat çekerek
hayatýn en yüce anlamýnýn aklî deðil,
yaþamsal olduðunu düþünür ve sonsuz
hayata inanýr. Kendini geliþtirmek
isteyenlere tavsiyesi ise:
"Hangi seviyeye gelirseniz gelin, kendinizi asla bir seçkin sýnýf saymayýn.
Bu bir insan için en büyük tuzaktýr.
Akýl, yaþamak için vahþice öldürmeyi
öðretir. Ýnsanlarý seveceðin zaman da
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akýl hemen karþýna dikilir. Sadece akýl,
insana hiçbir þey öðretemez. Yürek ve
vicdanýn sesine önem vermeyi de
öðrenmek gerek. O halde geliþmek
istiyorsan, çevrene iyi bak, dikilme,
eðil… Unutma, kötülük çoðu zaman
insanlarýn sadece akýllarýna uygun
olaný yapmalarýndan kaynaklanýr. Hep
akýl dersen bunalýma girersin. Kalbinin
ve vicdanýnýn sesine de kulak ver."
Kendi baþarýsýnýn ve baþarýnýn sýrrýnýn ise coþkuda ve aþkta olduðunu,
coþkunun da inanç ve manevi zenginlikten kaynaklandýðýný söyleyerek,
hayatýn anlamýnýn da bu olduðunu
ifade eder:
"Allah'a inanýyorum. O, aþktýr,
coþkudur, her þeyin ilki ve ilkesidir.
Benim kendimde olduðum gibi, O'nun
da ben de olduðuna inanýyorum.
Ýnsanýn gerçek mutluluðu Tanrý
buyruðunu yerine getirmektir. Tanrý
buyruðu ise her insanýn benzerlerini
sevmesi, onlara karþý onlarýn kendisine
davranmalarýný istediði gibi davranmasýdýr. Bütün peygamberler böyle
söylemiþtir. Kiþisel geliþim gücümüzün
ve sevgimizin bu dünyada bize hergün
artan bir mutluluk, ahrette ise göksel
mutluluk saðlayacaðýna inanýyorum."
Tolstoy; 8 Kasým 1910 yýlýnda hayata
gözlerini yummadan önce son sözleri
þu olmuþtur: "Allah, her þeyi düzeltecektir. Aramaktan býkmayýnýz!..
Arayýnýz, daima arayýnýz!.. " Gerçeði
arayan bir gerçek yolcusunun insanlýða
ýþýk tutan son sözleridir bunlar.

36

SEVGÝ DÜNYASI

Öte Taraftan Konuþmalar

Erik'in Ruh Varlýk Olarak
Yeni Deneyimleri
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'in hayatýný yeniden gözden geçirme
seansý ile ilgili verdiði bilgilere tanýk olmuþtuk. Bedenini terk
ettikten sonra kendisini uzunca bir masada oturmuþ gördüðünü,
bu masanýn çevresine oturmuþ olan herkesin güldüðünü ve onun
yeniden orada olmasýndan dolayý, herkesin ne kadar mutlu
Elisa Medhus
olduðunu anlatmýþtý. Erik'e göre, baþýmýza ne gelirse gelsin,
yeniden oraya döndüðümüzde, her zaman sevgiyle kucaklandýðýmýzý görüyorduk. Herkes
oraya gelenleri yeniden gördüðü için çok heyecanlý oluyordu. Erik de masaya geçip oturmuþ ve dirseklerini üzerine koyup, baþýný ellerinin arasýna almýþ ve yaþamýný yeniden gözden geçirmiþti. Çocukluk anýlarý gözünün önüne geldiðinde, hýçkýrýklara boðulmuþtu. Bu
anlarýn, yeniden gözden geçirme seansýnýn en korkunç dakikalarý olduðunu, bu baðlamda
babasýna; kendisine týpký bir yetiþkin gibi davrandýðý için teþekkür etmiþti.
Erik zaman kavramýnýn orada olmadýðýndan söz etmiþti. Kimse zamanla ilgilenmiyordu.
Yaþamýný yeniden gözden geçirmenin ruh üzerinde yarattýðý ciddi bir aðýrlýk vardý. Bu bir
çeþit duygusal bir aðýrlýktý. Tam bu sýrada diþi olduðunu düþündüðü bir ruh varlýk ona
doðru yaklaþmýþ ve ona rehberlik yapacaðýný ve terapi uygulayacaðýný söylemiþti. Bu varlýðýn görevi, Erik'e neden hayatýna son verdiðini anlamasýný saðlamanýn dýþýnda, ayný
zamanda orada kazanacaðý þifa ve iyileþmeyle, bir sonraki hayatýnda kendini bir daha
öldürmemesi için de yardým edecekti.
Erik'in öte âlemle ilgili verdiði en önemli bilgilerden birisi de, ruhlar neyi yemek istiyorsa
hemen önlerine gelmesi, nerede istiyorlarsa orada ve nasýl yaþamak istiyorlarsa o þekilde
yaþayabilmeleri idi. Sýcaklýk ve soðukluk hissinin orada olmadýðýný, gerçekliði
düþüncelerinde çok daha çabuk gerçekleþtirebildiklerini anlatmýþtý.
Erik kendisini gerçekten sorgulamýþ ve yaþarken neden bu kadar deðersiz hissettiðinin en
dipteki nedenlerini araþtýrdýðýndan bahsetmiþti. Bunun bir kýsmýnýn geçmiþ hayatlardan
geldiðini bildiðini, ama kendisini bu kara delikten neden kurtaramadýðýnýn cevaplarýný
bulmaya çalýþtýðýný anlatmýþtý. Anlaþýlan oydu ki, Erik daha fazla çabayý neden
gösteremediðinin cevaplarýný aramaya koyulmuþtu.
Bu ay konumuza annesinin sorduðu sorulara Erik'in verdiði cevaplarla devam ediyoruz.
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Ben: Erik, öte taraftaki ruhlar
dünyadaki konuþmalara kulak misafirliði
yapabiliyorlar mý?
Erik: Ruh formundaki her varlýk,
dünya planýnda ne konuþtuðunuzu bilir.
Sadece kulak misafiriniz olmakla
kalmaz, ayný zamanda neler
düþündüðünüzü ve hissettiðinizi de bilir.
Ben: Oh, bu güzel! Belki de kafamda
dönüp duran düþüncelerden benim adýma
mantýklý sonuçlar çýkarýrsýn kim bilir.
Peki, seni duymadýðýmýzda hiç yýldýðýn
veya kýzdýðýn oldu mu? Bazen gerçekten
zor oluyordur senin için.
Erik: (gülerek) Diðer soruna cevap
verecek olursam, bugün iyi günümde
deðilim!
Ben: (gülerek) Evet biliyorum,
neredeyse imkânsýza yakýn.
(Medyumumuz Kim, bir önceki sorumu
yinelememi söylüyor ben de yapýyorum)
Erik:Hayýr kýzmýyorum, usanmýyorum
da. Sadece iþi oluruna býrakýyorum.
Çünkü yüksek sesle konuþursam ve
kendimi yeni elektriksel enerjimle daha
elle tutulur kýlabilirsem ancak siz benim
orada olduðumu bilebilirsiniz. Bunu,
buradaki arkadaþlarýmla da konuþuyorum. Bazen sürekli konuþtuklarý halde,
dünya planýndakilerin onlarý duymadýðýný
söylüyorlar. O zaman onlara: "Yapmanýz
gereken kendinizi daha elle tutulur kýlmak, kendinizi daha görünür ve daha iþitilir hale getirmektir. Ýþte o zaman bazý
þeylerin deðiþtiðini görebilirsiniz" diyorum. Gördün mü bak anne, son zamanlarda beni ne kadar çok duyabiliyorsun
deðil mi? Benimle iletiþim kurma ve beni
algýlama yeteneðinin de daha
güçleneceðini biliyorum. Dolayýsýyla
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varlýðýmýzýn bilinir kýlýnabilmesi tümüyle
bize baðlý bir þey.
Ben:Bizlerin de daha alýcý olmamýz
gerekiyor deðil mi?
Erik: Ýyi bir noktaya parmak bastýn
anne. Çok doðru bu. Materyalize olabilmeyi baþaran arkadaþlarým da var
burada. Ancak böyle yaptýklarýnda
aileleri de acý çekiyor. Materyalize olabilmek için güç gerekiyor ama sizlerin de
bunu kaldýrabilecek bir cesarette olmanýz
þart.
Ben: Sen ve diðer ruhlar duygularý
tecrübe edebiliyor musunuz?
Erik: Elbet ki! Burada ayný konularla
uðraþmýyoruz ama hepimizin kiþilikleri
ve duygularý var.
Ben: Öyleyse, hâlâ üzülebiliyor
musun? Yani bizi üzgün gördüðünde,
düþünce ve duygularýmýzý algýladýðýna
üzülüyor musun?
Erik: Evet
Ben: (Daha tatmin edici bir cevap bulmak adýna) Bize þöyle mi diyorsun: "Hey
gözünüzün önündeki perdeleri açýn.
Yarýsýný bile bilmiyorsunuz henüz.
Buraya geldiðinizde, gerçek kayýp diye
bir olayýn olmadýðýný kendi gözünüzle
göreceksiniz."
Erik: Hayýr hayýr! Kesinlikle böyle
deðil anne!. Gerçek kayýp diye bir þey
var. Çok yakýn olduðun birisini kaybettiðinde bu gerçek bir kayýptýr. Benim
þimdi olduðum yere geldiðinde veya
sevdiklerin Dünyaya yeniden
döndüðünde, bunun adý gerçek kayýptýr.
Ben: Asla bunu böyle düþünmemiþtim.
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Ama kayýp dediðimiz þey, gerçekte kalýcý
olmuyordur deðil mi?
Erik: Elbet ki öyle! Yeniden biraraya
gelene dek, birbirimizi özleriz sadece.
Üzüntü ve kederini ifade ettiðinde seni
mükemmel biçimde anlýyorum. Bu konuda yüzde yüz sorumluluk alýrým. Eðer
intihar etmeseydim, ben de hâlâ dünyada
olacaktým. Bu kadar üzüntü yaratmak
yerine, seni delirtmek için orada olacaktým. Beni kaybettikleri için üzüntü ve
kederini ifade edenleri de mükemmel
biçimde anlýyorum.
Ben:Bizden ayrý olduðun için kendini
huzursuz ve rahatsýz hissetmeni de
istemiyorum. Çünkü bunun senin için
çok ýstýraplý olduðunu biliyorum.
Erik: Saçmalama anne!
Medyum Kim: Erik'in mizah duygusu
inanýlmaz..
Ben: Biliyorum. Onun mizah duygusu
her zaman inanýlmazdý. Erik, þunu bilmeni isterim ki, senin adýna mutluyum
çünkü senin orada daha mutlu olduðunu
biliyorum.
Erik: Evet mutluyum anne. Hiç bu
kadar mutlu olmamýþtým.
Ben: (Gözyaþlarýma hâkim olmaya
çalýþarak).. Ve Sana bunu son zamanlarda
hep söylüyorum, ben kederlenebilirim
çünkü seni artýk kollarýmla saramýyorum.
Ama bununla birlikte, senin huzur ve
neþe bulduðun bir ortamda olman beni
mutlu ediyor. Bir gün yeniden buluþacaðýmýzý biliyorum.
Erik: Teþekkür ederim anne.
Ben: Erik, sana þunu sorayým:
Bedeninden çýktýðýn anda algýlarýnýn
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müthiþ derecede geniþlediðini
söylemiþtin. Bu sana, insanlarý daha
geniþ bir perspektiften ve hattâ gerçekte
olduklarý gibi görebilme yetisi de
kazandýrmýþ mýydý peki? Bu baðlamda
beni nasýl görmüþtün?
Erik:Þimdi bu sorduðun sorunun
içinde birkaç soru daha var anne. Öncelikle, bir ruh bedenini terk ettiði anda,
insanlarýn kim ve ne olduklarýný, yani
diðer anlamda gerçek aydýnlanma
kademelerini, potansiyellerini, geçmiþ
hayatlarýnda neler yapmýþ olduklarýný,
kim olduklarýný, neler kazandýklarýný ve
dünyaya ne gibi katkýlarda bulunmuþ
olduklarýný anýnda görebilir. Özellikle
kiþiliklerini anlama ve onlarla paylaþtýðýn
hayat konusunda mükemmel bir anlayýþa
sahip olursun. Böylece anne, ben de
bedenimi terk edip de sana baktýðýmda,
aydýnlanmanýn zirvesinde duran bir
insaný gördüm. Tümüyle baþka ruhlarý
besleyen, anlayýþ sahibi, ilham verici,
motive edici, destekleyici, cesaretlendirici, yüreði sevgi dolu, cömert, verici ve
ayný zamanda komik bir insandý bu.
(Övülmekten çok hoþlanmadýðým için
yüzüm aniden kýzardý). Senin geçmiþ
yaþamlarýný ve özellikle de birlikte paylaþmýþ olduðumuz geçmiþ yaþamlarýmýzý
da görebiliyordum. Ne yapmýþýz eski
hayatlarýmýzda biliyor musun anne?
Burada daha önce karþýlaþtýðýmýzda, birlikte diðer gezegenlere yolculuk yapýyormuþuz.
Ben: Aman Allahým! Söz veriyorum,
yeniden yapacaðýz bunu..
Erik: Seni bekliyorum ama biliyorum
ki senin perspektifinden bakýnca bu çok
uzun zaman ediyor. Ama bu yine de iyi
ve yine de güzel!
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Ben:Evet anlýyorum. Spiritüel âlemde,
fiziksel dünyada olduðundan daha rahatsýn deðil mi? Ben böyle olduðunu
zannediyorum.
Erik: Evet, fiziksel dünyada olmak,
her an acý çekmek demek. Bu hiç
geçmeyen bir migren aðrýsýna ya da patlamayan bir çýbana benziyor. Norveç'te
biraz huzur bulmuþtum ama bulduðum
huzur hep kaçýyordu elimden. Ýþte bundan dolayý hep baþka arayýþlar, hep baþka
þeyler yapma arzusu duyuyordum içimden. Hiçbir iþi veya aktiviteyi uzun
vadeli yapamayýþým iþte bundandý.
Yaptýðým þeylerin hazzý, coþkusu veya
þevki hemen kaçýyordu elimden. Sonra
da yeniden acý çekmeye baþlýyordum tâ
ki yeni bir þeye baþlayana kadar.
Ben: Orada güzel ve iyi vakit geçirmenden mutlu oldum oðlum. Özellikle
de kendini orada mutlu hissetmenden. Bu
tüm annelerin rüyasýdýr, evlatlarýnýn
yaþamlarýndan sevinç duymalarý ve tatmin olmalarý…
Erik'in ziyaretleri-özellikle de muzur
þakalarý- medyumumuz Kim ve Jamie ile
birlikte yaptýðýmýz ilk deðerli irtibatlar
ve konuþmalar, evladýný henüz kaybetmiþ
bir anne olarak zihnime biraz olsun
huzur ve umut aþýlamaya baþlamýþtý.
Erik'in kendi ölümünü tarif etmesi beni
gerçek anlamda sersemletmiþse de, onun
mizah duygusunun hiç deðiþmemiþ
olmasý beni rahatlatmýþ ve mutlu etmiþti.
Onun gerçekten benim oðlum Erik
olduðundan emindim artýk. Sadece bu
da deðil, ergenliðe adým attýðý yýllarda
içine sürüklendiði aðýr depresyondan
önceki Erik'i de sergiliyordu tüm özellik-
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leriyle. Gerçekten mutluydu. Erik'in
bizimle kurduðu temasa alýþtýkça, oðlumun bedensiz bir ruh olarak varlýðýný
çevrelediðine inandýðým bir hipotez
geliþtirdim kendimce.
Açýkça ifade etmem gerekirse, oðlumun ölümden sonra bir þekilde bir yerde
yaþamasý gerektiðinin farkýna vardým.
Ancak, bunun tam olarak ne anlama
geldiðini ortaya koyacak sözcüklere
sahip deðildim.
Güvenilir medyumlarla (kanallýk yapan
kiþiler), ailem ve arkadaþlarýmla ve elbet
ki Erik'le, bana henüz yabancý gelen
ölüm ötesindeki bir alanýn izlerini sürmeye devam ettim. Bu yolun ilk kilometreleri ihtiyatlý adýmlarla ve tereddütlerle
dolu idi ama bilmek istediðim þeyler
çoktu, özellikle de ölüm ötesi hayatta
var olmanýn ve ölüm ötesi hayatýn
gerçekte ne anlama geldiðini, neye
benzediðini bilmek istiyordum.
Yukarda da söylediðim gibi, oðlumun
bir yerlerde yaþadýðýna dair bir teori
geliþtirmiþtim, ama o yer nasýl bir yerdi?
Neye benziyordu? Duygusal mânâda
oðlum nasýldý? Oðlum vaktini orada nasýl
geçiriyordu? Hayatý ölümünden bu yana
ne gibi farklýlýklar göstermiþti? Tüm bunlarýn ötesinde, Erik'le iletiþimimi devam
ettirebilmek için güçlü bir ihtiyaç
hissediyordum içimde.
Gelecek Ay: "Bedeninden Ayrýlan Ruh"
genel baþlýðýyla, Elisa Medhus'un bu
sorularýna bulduklarý cevaplarý ve Erik'le
kurduðu yeni bir iletiþimin nasýl temellendiðini göreceðiz hep birlikte.
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Daha Büyük Akaþa Açýlýmý
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
21.08.2016 Indianapolis - Indiana
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Partnerim kenara çekiliyor. Bu
ifadeyi uzun zamandan beri kullanmaktayým. Bu ifadenin ne anlama
geldiðini yeniden açýklamam bazýlarý
tarafýndan gereksiz tekrar olarak nitelendirilebilir ama burada olanlarýn
bazýlarýnýn ki, bir kýsmý ilk kez böyle bir
toplantýya katýlmaktadýr, bunu duymaya
ihtiyaçlarý var. Kanallýk yoluyla celse
yapmak bir devralma deðil, "bir olma"
olayýdýr. Anýlan bir olma olayý hiç de o
kadar olaðanüstü bir durum deðildir.
Burada zaten sahip olduðunuz bazý
beceri ve marifetlerin en üst düzeyde
devreye sokulmasý söz konusudur. Bu

S

noktaya daha sonra geri dönecek ve
çemberi tamamlayacaðým.
Kanallýk yoluyla celse yapýlmasý ne
tuhaf, ne de olaðanüstü bir durumdur
ama bazýlarý bunu bu þekilde deðerlendiriyor olabilirler çünkü mensup
olduklarý toplumlarýn bireylerinin
DNA'larý tam kapasitenin ancak bir
bölümünü kullanabilmektedir ve
dolayýsýyla onlar kendilerinden ötesini
görememektedirler. Neleri bilmediðinizi
bilmiyorsunuz ve bununla kastettiðim
husus kendi potansiyelinizi henüz görememiþ ve göremiyor olduðunuzdur. Bu
odada bulunanlarýnýn bazýlarý þaþkýnlýk
verici bir geniþlemenin yüzeyine ancak
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dokunabilmektedir. Bu olay 3 boyutun
ötesine geçmektedir. Olay bazý katmanlarda çok boyutlu hal almaktadýr ve bu
sizin açýnýzdan alýþýlmadýk bir durumdur
zira DNA'nýzýn tam kapasite ile çalýþamamasýnýn (düþük randýman ile çalýþmasýnýn) sonucu 3 boyutta sýkýþýp
kalmak olmaktadýr.
Ýnsanlýðýn geliþimi yol aldýkça giderek
daha fazla "alýþýlmadýk" düþünceyle
karþýlaþacaksýnýz. Bu aslýnda yýllar
öncesinde gelmekte olanýn öncüsü,
habercisi veya ýsýnma turu olarak çocuklar ile baþladý. Çocuklar bundan böyle
de farklý insan türünün ön safta yer alan
örnekleri olmaya devam edecektir.
Tümüyle farklý bir isme sahip olan
baþka bir çocuk dalgasý gezegene
gelmeye baþlamýþtýr. Onlar iþlerin
yürüme (yürütme) þekliyle ilgili olarak
farklý düþünce tarzýna sahip olacaklardýr.
Onlar sizin aklýnýza bile gelmeyen
þeyler ile ilgili olan çözümü imkânsýz
olmasa da, çok zor sorunlara çok daha
uyumlu çözümler bulacaklardýr. Bu
arada geçmiþin bilgeliðini ve akaþlarýndaki bilgileri kullanan yaþlý ruhlar hem
kendilerini, hem de gezegeni deðiþtirmeye baþlayacaklardýr.
Bugünkü celse dün yapýlan celsenin
bir devamý olabilir ama devam celsesi
veya bölüm 2 demek istemiyorum çünkü bu celse baðýmsýz bir celse niteliðine
sahiptir. Sevgili varlýklar, sizler muhteþemsiniz. Þu aþamada sahip olduðunuz
insan bedeninde bazýlarýnýz daha fazlasýný görmeye baþladýlar. Bazýlarýnýz
her þey sizin açýnýzdan daha tam ve
tamam olmaya baþladýðý için belki
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farkýndalýðýn deðiþme yolunda olduðunu
hissetmektedir. Bu durumda bazý "Vay
canýna" durumlarý karþýnýza çýkacaktýr.
Þimdi bunun ne ve neden olduðunu
merak ediyorsunuz. Sizlere basitçe eskisine göre daha görkemli þekilde uyanmaya baþladýðýnýzý söyleyebilirim.
Bunun nedeni bu yeni enerjide çok özel
bir þeye izin veremiyor olmanýzdýr.
Farkýndalýk düzeyleri yükselmektedir.
Bu da yanýnda biraz alýþýlmadýk olmaktan kaynaklanan endiþe veya çok boyutlu havuza girince her þeyin çok farklý
olmasýndan dolayý kendinizi kaybetme
ihtimalinden kaynaklanan korku gibi
birçok þeyi beraberinde getirmektedir.
Bununla birlikte, bu olay, hattâ bu odada
bile, yine de gerçekleþmektedir. Bu
sizler için yeni bir enerji olmayýp, daha
çok eskiden de tanýdýðýnýz, yeniden
karþýnýza çýkan ve hatýrladýðýnýz bir
enerjidir sevgili varlýklar. Bunlarý daha
önce de yaþadýnýz. Bu konuya biraz
sonra gireceðim.
Þimdi baþka bir þeyden söz edelim.
Biraz önce üstünden geçtiðiniz tarihe bir
göz atalým. Partnerim devrimsel bir
zaman çizgisinin üstünde yer alan bazý
tarihlerden söz etti. Ýfþa edilen husus
sizlerin muhteþem varlýklar olduðunuzdur. 1987 yýlýnda gerçekleþen uyumlu
yakýnlaþma daha sonra gelecek olanlarýn
öncüsüydü. Etrafta toplanýp o dönemi
kutlayanlar nelerin gelmekte olduðunu
hiç bilmiyorlardý. Sanki gündönümlerin
deviniminin farkýndalýðýnýn kutlamasýnýn baþlangýcý gibi bir þeydi. Eðer
gündönümlerinin deviniminin zamanlamasýna bakarsanýz, bunun 36 yýllýk bir
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pencere olduðunu görürsünüz ve bunun
18 yýlý 2012 yýlýna kadar olan bölüm,
diðer 18 yýl da 2012 yýlýndan sonraki
bölümdür. Bu 36 yýllýk pencerede bunun
ötesinde bulunan zamana göre çok daha
büyük deðiþim potansiyeli vardýr. Ýþte bu
yüzden harekete geçmenin zamanýnýn
geldiðini söylediðimizde, o ifadede biraz
sabýrsýzlýk kendisini göstermektedir.
Birkaç yýlýnýz daha var. Son 18 yýllýk
döneme girdiniz ve o dönemin 4 yýlý da
þimdiden geride kaldý. Kalan süre bellidir ve bundan faydalanmaya baþladýnýz. Birçoðunuz hafifçe farklý olan
gerçekliðe uyanmaya baþlýyor. Dün gece
sözünü ettiðim ise sizin hak ettiðiniz
gerçekliktir. Kendi dengenizi saðlayacak
kadar kendinizi sevin çünkü ancak o
dengeyi saðladýðýnýzda diðerlerine yardým etmeye baþlayabilirsiniz. O denge
olmadan pek fazla bir þey yapamazsýnýz
ve o dengeyi saðlamak için bilgelik,
yaþlý bir ruhun bilgeliði gereklidir.
1987 yýlý iþin baþlangýcýydý ve nelerin
gelmekte olduðu hakkýnda hiçbir
fikriniz yoktu. 2012 yýlýna kadar olan 18
yýllýk dönemden haberiniz yoktu. Kryon
1989 yýlýnda geldi. Partnerim benim varlýðým sayesinde uyandý ama durumu
anlayamadý, kabul de edemedi ve o yüzden çok yavaþ ilerledi. Partnerimin tam
olarak anlamasý için dört yýlýn geçmesi
gerekti. 1993 yýlýnda ilk Kryon kitabý
yayýnlandý. Ancak, ondan önce 1992 yýlý
soðuk savaþýn sona erdiði yýldý. 1992
yýlý itibarýyla Sovyetler Birliðinin varlýðý
sona erdi ve silahsýzlanma süreci ile birlikte Mahþer gününden uzaklaþma
baþladý. Bu sürecin zamanlamasýna iyice
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bakmanýzý istiyorum. 1989 ile 1992-93
arasýnda her þey son derecede hýzla
gerçekleþti. Ýlk Kryon kitabý Sovyetler
Birliðinin çökmesinden hemen sonra
yayýnlandý. Ýþte o zaman partnerime
Kýyametin olmayacaðý bilgisini ifþa etmesini söyledim. Kýyamet gerçekten de
olmadý ve bundan sonra da olmayacak.
Partnerim birçok kez Ýsrail'e gitti ve
orada pek çok celse gerçekleþtirildi ama
onu en fazla etkileyen olay her þeyin
baþlayýp sona ereceðinin varsayýldýðý
Megido (Kýyamet'in gerçekleþeceðinin
varsayýldýðý savaþ alaný) vadisine
yapýlan yolculuktu. Orasý gerçekten de
uðursuz, meþum bir yerdi. Rehber partnerimi bir kenara çekti ve burada fazla
zaman geçirmek istemediðini belirtti.
Düþünün ki, rehber o bölgenin insanýydý, Ýsrail devletinin bir vatandaþýydý.
Kendisi oranýn vatandaþý olmasýna ve o
ülkede yaþýyor olmasýna raðmen
orasýnýn karanlýk bir yer olduðunu
belirterek partnerimin orada uzun süre
kalmayacaðýný umduðunu söyleme ihtiyacýný hissetti. Megido (Armageddon)
Vadisi! Orada bir celse gerçekleþtirdik
ve ben celsede cesareti kaybetmeye
gerek olmadýðýný ve bu olayýn vuku bulmayacaðýndan hareketle kutlama yapýlmasý gerektiðini söyledim. Orada bulunanlar da bunu yaptýlar.
Bundan sonra 21 Aralýk 2012 yýlýna
kadar olan 18 yýllýk süre baþladý. O
tarihte enerjideki dramatik deðiþim
baþladý. Bütün bu olaylarýn çok
öncesinde zaman dalgalanmalarý ve
senaryoya uygun olmak zorunda olan
potansiyeller nedeniyle pek çok þey
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oldu. Þimdi artýk Avrupa'da yüzyýllar
boyunca birbirinin boðazýna çöreklenmiþ ve birbirini yemiþ olan eski düþmanlarýn biraraya getirilip büyük bir
ticaret ortaklarý koalisyonu içinde
toplanmalarýna giden yolu hazýrlayan
insanlarýn baþardýklarý iþin önemini daha
iyi kavrayabilecek durumda olmalýsýnýz.
Avrupa Birliði bir ticaret ortaklýðý olarak
baþladý ve sonrasýnda ekonomik mucizeye dönüþtü ve yüzyýllar boyunca düþman olarak yaþamýþ olan halklarýn ayný
para birimini kullanmalarýna ve aradaki
sýnýrlarý kaldýrmalarýna kadar vardý.
Þimdi yeniden soruyorum. Avrupa
Birliðinin bir baþarýsýzlýk olduðunu mu
düþünüyorsunuz? Ben de size 50 yýllýk
bir mucize ile karþý karþýya olduðunuzu
söylüyorum. Ýlk baþtaki ticaret ortaklýðý
artýk çok daha iyi bir þeye, siyasi ve
ekonomik ortaklýða dönüþmüþtür.
Ortada sorunlarýn da, bu sorunlarýn
uzantýlarýnýn da olduðu bir gerçektir. Bu
sorunlara cevap veya çözüm olarak bazý
ülkeler bunun dýþýnda kalabilir, bazýlarý
ayrýlabilir, bazýlarý henüz bu ortaklýða
hazýr olmadýklarýný ve bazýlarý da
girmek istediklerini ama bunun için bazý
engellerin aþýlmasý gerektiðini söyleyebilirler. Bunlara bakarak olayý baþarýsýzlýk olarak nitelemek yanlýþtýr. Burada
hayret uyandýracak bir þey yeniden
ayarlanmaktadýr. Bunun gibi bir þey
þimdiye dek hiç baþarýlamamýþtý.
Yüzyýllar boyunca birbirlerinin boðazýna
sarýlmýþ olan düþmanlarýn toplam
gücünün bir araya getirilmesini hayal
edin. Bu eski düþmanlar birdenbire
aradaki sýnýrlarý kaldýrýveriyorlar. Bunun
olmasý gerekiyordu, hattâ 1992 yýlýndan

43
bile önce olmasý gerekiyordu ve artýk
gerçekleþti.
Yaklaþýk 15 yýl önce Ýndigo çocuklarla
ilgili bilgi ortaya çýktý. Bunlarýn hepsi de
36 yýllýk pencerenin ilk 18 yýllýk dönemi
içinde gerçekleþti. Ýndigo çocuklar yeni
bilincin çocuklarýdýr ve bu yüzden de
farklý düþünüp davranýrlar. Onlar bilinç
evriminin ilk dalgasýný oluþturuyorlar.
Bunun benzerlerin bundan böyle görmeye devam edeceksiniz. Dün gece size
bizim deyimimizle kýyamet dalgalanmasýnýn iptal edilebilmesi için yaþlý ruhlarýn birçok görevi ifa etmek durumunda
olduklarýný söyledim. Kýyametin gerçekleþeceðinin iddia edildiði tarihten sonra
16 yýl geçmiþ olmasýna raðmen hâlâ
baþarýsýz olunacaðý, insanlarýn kendilerini yok edecekleri, insanlarýn tabiatýnýn
böyle olmasý nedeniyle buna engel olunamayacaðý iddiasý dolaþýmda tutuluyor.
50.000 yýl boyunca bu "tabiata" uygun
olarak yaþadýðýnýz, defalarca kendinizi
yok etmiþ olduðunuz doðrudur. Ancak,
artýk iþler tümüyle deðiþti. Kýsa süre
önce aþmýþ olduðunuz engelin farkýnda
mýsýnýz? Size þu anda olmakta olan bir
þeyi söylemek istiyorum. Ýsterseniz en
baþýndan baþlayalým. Olacak ve olmakta
olan þeylerden birinin insanýn geliþimi
olmasý nedeniyle akaþ, bilinçle birleþmeye, ona katýlmaya baþlayacaktýr.
Bu büyümenin bir parçasýný oluþturmaktadýr. DNA bu aþamada daha yüksek
randýmanla, baþka bir ifadeyle daha iyi
çalýþmaya baþlayacaktýr ve bu sayede
baðlantý yapmaya baþlayacaktýr ki, aslýnda bunun zaten çok daha önceden
olmasý gerekiyordu.
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Sizlerin geçmiþ yaþam bilgilerinizi
yanýnýzda taþýyor olmanýzýn bir nedeni
vardýr. Bu konu oldukça geniþ olarak
tartýþýlmýþtý. Sebep bu deðiþimdir.
Geçtiðiniz bu dönüm noktasýndan sonra
akaþýnýzda kayýtlý olan hatýralarý ve bilgileri almaya baþlayacaksýnýz. Baþka bir
ifadeyle, kadim insanlarýn (sizler de
bunlar arasýndasýnýz tabii) bilgeliði sizlerin kitaplar yazmanýz, sahnelerde boy
göstermeniz, þaman ve guru olarak
ortaya çýkmanýz þeklinde tezahür etmeye
baþlayacaktýr. Bu iþler baþlarken üstatlar
dünyada normal yaþamlarýný sürdürmeye, çocuklarýný yetiþtirmeye, normal
iþleri ile uðraþmaya, dükkânlardan
alýþveriþ etmeye, daha önce hiç
görülmemiþ olan ýþýðý göstermeye ve
etraflarýnda sevince neden olacak pek
fazla bir þey olmamasýna raðmen
yaþamlarýndaki sevinci ortaya çýkarmaya
devam edeceklerdir. Üstatlýk budur ve
olacak olan da budur. Tüm bunlar size
daha önce sözünü ettiðimiz alan
sayesinde mümkün olacaktýr.

zor zamanlardan geçip geliyorsunuz.
Neden artýk bunun sonunun geldiðini
ilan etmiyoruz? Bunlarýn hepsi geride
kaldý. Bunlar eski enerjilerdir ve onlar
sizi eskiden olduðu gibi etkileyemeyecektir. Her þey ayný kalabilir ama sizin
duruþunuz hepsinin üstüne çýkacaktýr.
Yaþlý ruhun davranýþý ve tarzý budur.
Üstatlýk da zaten bununla ilgilidir. Üstatlar içerideki Tanrý'nýn sevgisini bulur ve
bunu da dünyayý aydýnlatan meþale
olarak kullanýr.

Etrafýnýzda bir þeyler oluyor ve bu "bir
þeyler" sizin her þeyi biraraya getirme
konusunda baþarýlý olmanýzý istiyor. Bu
yeni fiziktir, gelmektedir ve size yardým
edecektir. Tüm bunlarýn nereden geldiðini bilmek istiyor musunuz? Hepsi sizden
gelmektedir. Hepsi Pleiadeslilerden
gelmektedir, sýfýr ve düðüm noktalarýndan gelmektedir ve kristal aðdan
gelmektedir. Hep birlikte size doðru
gelmeye baþlamýþ olan birçok þeyin
toplamýdýr. Baþta son birkaç yýl olmak
üzere ve özellikle de saðlýk sorunlarý ve
yaþam sevinci baðlamýnda pek çoðunuz

En üst düzeyde içrek olan ve bu yüzden de pek anlaþýlamamýþ olan bir konu
hakkýnda kýsaca konuþmuþtuk. Bu,
benim deyimimle, gezegendeki ruhlarýn
muhasebesi ile ilgilidir. Buna yaratýlýþ
maðarasý adýný vermiþtik. Bu baðlamda
kullanýlan mecaz her birinizin yaratýlýþ
maðarasýnda kendi kristalinin, Tanrý
parçasýnýn olduðu þeklindedir.
Gezegende þimdiye dek bulunmuþ ve
bundan sonra bulunacak olan tüm ruhlarýn uyandýrýlmaya ve doðmaya hazýr
olduðunu belirtmiþtik. Bu aslýnda biraz
önceden belirlenmiþ kadere benziyor ve

Akaþ bilinç ile bir olmaya baþladýðýnda ne olur? Ýlk olacak þey geçmiþin
hatýralarýnýn yüzeye çýkmaya baþlamasýdýr. Bu konuyu birçok kez iþledik,
bununla ilgili pek çok celse yaptýk ve
hattâ partnerim bu konuda bir kitap
yazýyor. Ama yine de bir þey eksiktir.
Bundan sonra ne geliyor? Daha sonra
gelen nedir? Akaþ ne kadar geriye gidebilir? Eðer bu soruya cevaben akaþýn
gezegendeki ilk yaþama kadar geri gidebileceðini söylerseniz, haklý olursunuz.
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anlaþýlmasý oldukça zor bir husus. Hayýr,
burada önceden belirleme yok ve söz
konusu olan da potansiyellerdir.
Size gezegene her geliþ ve gidiþinizde
bu içrek mekâný mecazi olarak ziyaret
ettiðinizi söylemiþtik. Yaþadýðýnýz her
ömür ve o ömürde yaptýðýnýz her þey
aslýnda siz olan veya sizi temsil eden o
kristale kazýnmýþ durumdadýr. Her þeyi
size mecazlar ile anlatmak zorunda
olduðumuz için bunu tarif ve izah etmek
zor oluyor zira olay doðrusal deðildir.
Her gezegene geri geliþinizde yaratýlýþ
maðarasýna uðrar ve bir önceki ve geri
kalan tüm yaþamlarýnýzý yüklersiniz.
Kristal esas olarak hatýrlama için bir
mecaz olarak kullanýlýr ve kristalde olan
bilgiler DNA'nýz içine yerleþtirilir. Bu
Pleides sisteminin bir parçasýdýr ve onlar
tarafýndan yerleþtirilmiþtir. Bu sayede
geçmiþ yaþamlarýnýza ait olan bilgileri
depolayýp hatýrlayabilirsiniz ama þu aþamada gezegene çok düþük randýmanla
çalýþan DNA ile birlikte gelirsiniz. Bu
durumda her þey orada kendi baþýna
bekler ve toplanýr. Bazýlarýnýz bununla
ilgili bazý þeyler hissedersiniz ama
bunun ne olduðu hakkýnda emin olamazsýnýz. Ýþte þimdi bunlarýn hepsi
deðiþmeye baþlayacak.
Buraya kadar her þey eski ve bildik
bilgilerdi. Þimdi size yeni bilgilerden
söz edeceðim. Ýþaret noktasýný geçtiðiniz
ve deðiþimi baþlattýðýnýz için sistemin
bütünü yeniden ayarlanmaktadýr. Kristal
aðýn yapmakta olduðu iþin bir bölümü
budur çünkü yaratýlýþ maðarasý onun
alaný içine girmektedir. Bunu anlamanýzý
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beklemiyorum ama size þunu söyleyebilirim. Akaþik kayýtlarýnýz geniþliyor ve
bundan böyle dünyadan önce bulunduðunuz yerde toplanan bilgiler de bu
kayýtlar içinde yer alacaktýr.
Siz buraya nereden geldiðinizi
düþünüyorsunuz? Sevgili varlýklar, sizi
geçmiþiniz ile tanýþtýrmak istiyorum. Bir
gezegen baþka bir gezegeni tohumladýðýnda, ruhlar kuyusu tohumlayan
gezegenden gelir. Sizler Pleiadesliydiniz
ve bu nedenle de Pleiades DNA'sýnýn
dört katmaný dolayýsýyla kendinizi o
kadar rahat hissediyorsunuz. Bu iþi daha
önce de yapmýþtýnýz. Bu odada bulunan
ruhlar çok yaþlýdýr ve bu iþi birçok gezegende yapmýþlardýr.
Akaþýnýz dünyanýn ötesine geçen daha
büyük bir gerçekliðe uyandýðýnda ne
olur? Þu anda kendimizi aþýyor gibi bir
görüntü ortaya çýktý ama durum hiç de
öyle deðil. Bunu hissetmeye
baþladýðýnýzda akaþ ne hisseder? Olay
doðrusal olmadýðý için yüzler ve isimler
yerine daha çok hisler, sezgiler ve
rüyalar çýkmaya baþlar yüzeye. Ya akaþ
iyice geniþleyip buraya gelmeden önce
bulunduðunuz diðer gezegenlerdeki
yaþamlarý da içermeye baþlarsa ne olur?
Size Pleiades uygarlýðý hakkýnda neler
söylemiþtim? Size Yedi Kýzkardeþ
Takýmyýldýzý’ndan, dünyadan yedisi
görülmekle birlikte esasýnda 9 yýldýzdan
oluþan sistemden söz etmiþtim. Onlarýn
uygarlýðý çok, çok eskidir ve sizinki de
çok, çok yenidir. Onlarýn iþaret noktasýný
geçmesinden itibaren geçen süre sizin
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zaman ölçünüze göre bir milyon yýldan
fazladýr. Orada olay yalpalamakla deðil,
yýldýzlarla ilgilidir. Sizler aslýnda
Pleiadesliydiniz ve buraya gelmeden
önce öðrendiðiniz ve bundan sonra hissedilmeye baþlayacak olanlar nelerdir?
Bunlarý hissedeceksiniz, sezinleyeceksiniz ama ne olduðunu tanýmayacak
ve nedenini bilemeyeceksiniz.
Olaylar þu þekilde tezahür edecektir.
Gördüðünüz birçok þeyi geçmiþte kontrol edebildiðinizi hatýrlayacak ve bunu
neden þimdi yapamadýðýnýzý merak edeceksiniz. Ýnsanlarýn imkân ve kabiliyetlerinin ötesine geçen þeyler beklemeye
baþlayacak ve bunlarý neden þimdi yapamadýðýnýzý merak edeceksiniz. Hastalýða
veya zaman içinde ortaya çýkan yýpranma ve tahribata yenik düþen bir beden
göreceksiniz ama geçmiþte yapabildiklerinizi bir þekilde hatýrlayabildiðiniz
için bunu kabullenmekte büyük zorluk
yaþayacaksýnýz. Bütün bunlar þimdi
sahip olduðunuz DNA'nýn 4 boyut
parçasýný etkilemeye baþlayacak.
Böylece önceki gezegende geliþtirilen
þeylerin bir kýsmý bu gezegene aktarýlmaya baþlayacak. Bu sayede þifa ve
tedavi geliþecek. Bunu hissedecek ve
bileceksiniz.
Bir insanýn kendisine baktýðýnda
gördüðü þeyle kendisiyle ilgili olarak
bildiði þey farklýysa ne olur? Size söylenen bir þey varsa ama baþka bir gerçeklikte, baþka bir gezegende çok daha
baþka marifet ve becerileriniz olduðunu
biliyorsanýz ve bedeniniz bunlarý aslýnda
burada da devreye sokabileceðinizi size
söylüyorsa, biraz sýkýntýya girmeniz mu-
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kadderdir. Bunun da ötesine geçiliyorsa
ve de insanlarýn DNA'larý %85 düzeyindeki randýmanla çalýþýrken edindikleri
bilgelik ve bilgi sayesinde bazý kiþilerin
bu beceri ve marifetleri sergileyebildikleri de ortaya çýkýyorsa, o zaman sýkýntýlarýn artmasý da kaçýnýlmaz hale gelir.
DNA'nýz %85 düzeyindeki randýmanla
çalýþýrken baþka bir yerde olmayý istediðinizde, anýnda oraya gidersiniz. Ýstediðiniz anda çok boyutlu olabilirsiniz ve
arzu ediyorsanýz ömür süreniz yüzyýllar
ile ölçülebilir. Diðer taraftan eðer isterseniz uzaya gidebilir ve onun bir parçasý
olabilirsiniz. Bazýlarýnýz bunlarý hissedebilecekler. Baþka bir deyiþle, her þeyin
ötesinde olduðunu ve sadece birkaç
kiþiye nasip olabileceðini düþündüðünüz
üstatlýðýn içinizde ve elinizin altýnda
olduðunu anlayacaksýnýz. Bundan önce
sahip olduðunuz her þey hâlâ DNA'nýzýn
içindedir ve bütün mesele oraya ulaþýp
onu almaktýr. Bazý þeylerin içinize yerleþtirilmesi için çalýþmak gerektiði
düþüncesi gerici bir zihniyetin ürünüdür.
Buna karþýlýk, zaten mevcut olan ve
bekleyen bir þeyin salýverilmesi için
çalýþma fikri ise doðru ve yerindedir.
Ýnsanýn baþýna gelen ve baþ etmesi
gereken þey çok ilginçtir. Beyin, kalp ve
epifiz bezi hep beraber sürekli uyum
arayýþý içinde olan alan ile birlikte çalýþmaktadýr. Bu nedenle zihninizde ve bilincinizde kutularýn kapaklarý açýlmaya
baþlamýþtýr ve bu sayede asla yapamayacaðýnýzý düþündüðünüz þeyleri yapabilecek duruma geliyorsunuz. Pek çok insan
ve hattâ bazý yaþlý ruhlar bile bunun
harika bir þey olduðunu ama kendi-
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lerinin bu grubun dýþýnda kaldýklarýný
iddia edeceklerdir.
Þimdi size bir þey söyleyeceðim. Her
kim böyle bir iddiayý öne sürerse, tam
da bu onun baþýna gelecektir çünkü o bu
iddiayý öne sürmekle bedenine bununla
ilgilenmediðini açýkça belirtmiþ olur. Siz
bunu ne kadar çok inkâr ederseniz,
bedeniniz de bu inkâr çerçevesinde o
kadar çok iþbirliði yapacaktýr. Eðer siz
olayý kabul etmezseniz, bedeniniz hiç
kabul etmeyecektir. Baþka bir ifade ile,
bilinciniz kraldýr ve hüküm sürmektedir.
Kendiniz için zihninizde canlandýrdýðýnýz ve akabinde sözel olarak ifade
ettiðiniz her þey gerçekleþir.
Þu anda vermekte olduðum mesaj iþte
böylesine önemlidir. Gerçekte ne istiyorsunuz? Ýleri yaþlarda doðal olarak kabul
edilen acýlar ve ýstýraplar olmadan ve
tam aksine enerji ve neþe ile olan dolu
çok daha uzun bir ömür sürmek
konusunda ne düþünüyorsunuz?
Bedeninize söylediðiniz ve yaptýðýnýz
telkin bu mudur yoksa aynaya baktýðýnýzda "Aman Allah'ým, bu ben
miyim? Felaket olmuþum." demekten
kendinizi alamýyor musunuz?
Bedeninize ne verir, ona ne söylerseniz,
o bununla iþbirliði içine girecektir.
Özel bir zaman dilimi içinde yaþýyorsunuz. Bu zaman dilimi daha önce hiç
görmediðiniz ölçüde siyah ve beyaz
(zýtlýklar) ile doludur. Duygusal iniþ
ve çýkýþlarýnýzýn boyutlarýnýn artmakta
olduðu dikkatinizi çekmiþ miydi? Artýk
duvar üstünde oturup olaylarý izlemekle
yetinmenin mümkün olmadýðý dikka-
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tinizi çekmiþ miydi? Artýk hiçbir yerde
sýrlarýn saklanmasý mümkün olmamaktadýr çünkü her þey kýsa sürede ifþa
edilmekte, açýða çýkmaktadýr. Beyaz
þapkalarla siyah þapkalarý açýkça görebiliyorsunuz ve sýrlarýn açýða çýkmasý
gibi bu da yükselen trend olmaya devam
edecektir.
Tüm bunlarla beraber tam da size söylemiþ olduðum þey gelmektedir. Bedeniniz dinliyor. Sevgili Pleiadesliler, bu
gezegenin yükseliþinde sizler hangi rolü
oynayacaksýnýz? Kendinize, bedeninize
ve diðerlerine ne söylüyorsunuz? Pek
beklemediðiniz bir þey için bakarak
olmanýzý istiyorum. Ne kadar görkemli
bir varlýk olduðunuzu (olmak istediðiniz
veya olacaðýnýz varlýk deðil) ne kadar
çok dile getirirseniz, bunu o kadar çok
ve çabuk elde edersiniz. Saðlýðýnýzýn
kötü olmasýndan dolayý ne kadar çok
þikâyet ederseniz, saðlýðýnýz o kadar
kötüye gidecektir. Saðlýklý olduðunuzu
ne kadar çok dile getirirseniz, o kadar
saðlýklý olacaksýnýz çünkü bedeniniz
sizin verdiðiniz emir ve talimatlara
uymaya hazýr vaziyette beklemektedir.
Ýçinizde olan her þeyden siz sorumlusunuz ve yetki sizdedir. Ani iyileþmenin ne olduðunu biliyor musunuz?
Bu bedenin her an dinlemekte ve söyleneni yapmaya hazýr olduðunun göstergesidir. Bunun için hazýr mýsýnýz? Tüm
bunlarý siz kontrol edebilirsiniz. Bunlarý
her zaman yapabilecek durumdaydýnýz
ama artýk akaþýnýz bir þeyin olmasý için
sadece düþünmenizin kifayet ettiði
zamaný hatýrlayacak þekilde uyanmaya
baþlamýþtýr. Bu müthiþ bir güç
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barýndýran çok yüksek bilinçtir. Ýþte
olmaya baþlayan budur.
Akaþ bundan önceki gezegenlerde
edinilen tecrübeleri içerecek þekilde
yeniden ayarlanmaya tabi tutulmaktadýr.
Bu durum bazýlarýnýzda sýkýntý ve hüsrana yol açabilecektir çünkü çok
önceleri deðiþtirebildiðinizi hatýrladýðýnýz birçok þeyi artýk
deðiþtiremediðinizi görüp hayal kýrýklýðýna uðrayacaksýnýz. Böylece yapamadýðýnýzý ve yapamayacaðýnýzý
düþündüðünüz þeylerin aslýnda mümkün
ve yapýlabilir olduðunu idrak edeceksiniz. "Eskiden bunu yapabildiðime
göre þimdi yine yapamamam için herhangi bir sebep göremiyorum." diyeceksiniz. Çok önemli bir deðiþimin
hemen eþiðinde duruyorsunuz.
Evirip çevirip benzer hikâyeleri dinleyicilerine farklý þekilde sunan haberleri dinlemekten vazgeçmenizde yarar
var çünkü filmlerde olduðu gibi, haberlerde de kýyamet günü zihniyeti varlýðýný
devam ettirmektedir. Size dün gece yeni
nesil senaryo yazarlarý ve insanlýk
denilen toplumun görkeminden söz eden
bazý filmler için hazýr olmanýzý söylemiþtim. Bu filmler ve romanlar kýyamet
döngüsünün parçasý olmayan ve bu zihniyetten tümüyle ayrýlmýþ olan yeni bilinçten kaynaklanacaktýr. Yeni insan budur. Buna hazýrlýklý olmanýzda yarar var.
Her þey yavaþça ve çeþitli þekillerde
olacaktýr. Uçabildiðinizi veya zihninizde
canlandýrdýðýnýz her þeyin anýnda
gerçekleþtiðini gördüðünüz ve ne
olduðunu hiç açýklayamadýðýnýz rüyalara
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hazýrlýklý olun. Rüyalarýnýzda baþkalarý
size tüm bunlarý nasýl yapabildiðinizi
sorduðunda, onlara sadece zaten var
olanlarý aktive ettiðinizi söyleyeceksiniz.
Sizler bu gezegende ýþýk için katalizörsünüz. "Kryon, sen hep böyle moral
düzelten mesajlar verip duruyorsun da,
kenarýndan, köþesinden de olsa gerçekleþtiðini ne zaman göreceðiz?" diye sorduðunuzu duyuyorum. Hemen þimdi
olmasýna ne dersiniz? Siz Tanrý'ya bakýp
bunun ne zaman göreceðinizi soruyorsunuz. Ben de size bakýp ne zaman
göreceðimizi soruyorum. Sizler durumu
tam olarak idrak ettiðinizde ve gerçekleþtirdiðinizde hep birlikte göreceðiz ve
ben de "biz"in bir parçasýyým.
Ben insanlýða tutkun olan Kryon'um
ve daha önce gördüðüm ama sizin de
daha önce gördüðünüz bir deðiþimi
seyrediyorum. Çok uzun zaman önce
baþka bir gezegende baþýnýzdan geçmiþ
olan son deðiþim sizin akaþýnýzda kayýtlý
olarak duruyor sevgili varlýklar. Bu eski
döngülerden kurtulduðunuzda dünyada
çok güzel deðiþimler gerçekleþecek.
Karanlýk sonuç itibarýyla kaybedecektir.
Farklý bir düþünce tarzýnýn hakim duruma geçtiðini göreceksiniz. Bu bir
Pollyanna dünyasý deðil, daha ziyade
akýllý bir dünya olacaktýr. Farklý bilgelik
düzeyleri olacaðý için doðal olarak
anlaþmazlýklar da olacaktýr. Ancak, bu
anlaþmazlýklarda birbirini öldürmek
kesinlikle söz konusu olmayacaktýr.
Eðer eldivenleri elinize geçirip çalýþmaya ve bu dünyayý yaratmaya
baþlarsanýz, varýþ noktanýz orasý olacaktýr. Mesaj budur. Daha fazlasý da olacak.
Ve öyledir.
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