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Sevgili Dostlar
Olgunlaþma ve geliþme yolunda yürümeye istekli olanlar, üstesinden gelmek zorunda olduklarý pek çok engellerle karþýlaþacaklarýný
bilirler elbet önceden. Zamaný iyi deðerlendirme ve kullanma, nefis
denetlemesi ve terbiyesi, sevgi dolu bir yumuþaklýk yanýnda saygýyý
ve saygýnlýðý unutmama vb gibi tecrübelerden geçerken ayaklarýna
taþlar takýlacaðýný, en yakýnlarý tarafýnan bile eleþtirilere maruz
kalacaklarýný kolaylýkla tahmin edebilirler. Buna hazýrlýklýdýrlar
aslýnda ve isteklidirler de. Ne var ki, uygulama kýsmý baþladýðý
zaman esas güçlükler de baþlar. Aklýn doðru dediði yeni bilginin
uygulanmasý gönlün hoþuna gitmeyecektir çoðu zaman. O eski
alýþtýðý, sevdiði, kendini güvende hissettiði bilgiden, yoldan ayrý,
yeni öðrenilmiþ, duygusunu bilmediði yeni þekle girmek istemeyecektir, bunun için direnecektir. Bu direnci içgüdüler de destekleyip
güçlendirecektir de ayrýca. Kiþinin kaynaðýna inancý, sevgisi ve güveni varsa, o bilgiden tümüyle kopmasý zordur. Öte yandan gönül;
aklý ve mantýðý mucizevi metodlar, islâh yollarý, kaçýþ yollarý aramaya zorlayacaktýr. Bu süreç zordur, bazen birkaç hususun tamamlanmasý yýllar, hattâ ömürler alabilir. Ama “iyi gören göz, iyi gören
göz, iyi gören göz... iyi duyan kulak, iyi duyan kulak, iyi duyan
kulak için, doðruyu yanlýþtan, doðruyu yanlýþtan, doðruyu yanlýþtan
ayýrmak, on senede deðil, on saniyede olur.” Böyle bir bilgi varsa
elimizde, severek ve inanarak doðruluðuna kani isek, mucizevi
çareler beklemeye gerek yok; yapýlacak çok basittir aslýnda:
Kimseye teslim etmeyeceðimiz aklýmýzla, içgüdülerimizin, korku ve
tereddütlerimizin, alýþtýðýmýz duygularýmýzýn bizi geri çekmeye
çalýþmasýna raðmen bilgiyi tavizsiz uygulamak. “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.” Gönlünü arýtmakla iþe baþlayan gerçek yolcusunun O’na yakýn olmayý niyaz etmekten gayrý ne muradý olabilir ki...
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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“Siz kimsenin gizliliðine
el vurup; kulak verici
olmayýnýz. Ýþte bu sizin için
en çok yakýcý ateþtir.”
Yaradan'ýn baðýþlamasý
sonsuzdur. Ama fesadýn,
arabozuculuðun,
müzevirliðin, kiþileri ve
toplumlarý birbirine
düþürmenin günahý da
büyüktür.
Ýnsanlarýn düþüncelerini
ve gizledikleri hatalarýný
okuyan biri çýksa da,
herkesin gizlediklerini
açýða vuruverse acaba ne
olurdu insanlarýn hali?

Dr. Refet Kayserilioðlu

Sýr Hýrsýzlýðý da
Büyük Bir Kötülüktür
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mer Seyfettin'in
"Kurumuþ
Aðaçlar" diye
çok ilginç ve çok anlamlý
bir hikâyesi vardý.
Hatýrladýðýma göre özetle
þöyleydi: Çok kötülükler
yapmýþ ve bu arada tam 40
kiþi öldürmüþ bir aða, bir
gün yaptýklarýnýn
kötülüðünü anlayýp piþman
olmuþ. Allah'tan baðýþlanma
dilemiþ ama, dileðinin
kabul edilmeyeceðinden
eminmiþ. Þehrin en bilgili
ve ermiþ bir þeyhine gitmiþ,
sormuþ: "Þeyh efendi,
benim günahlarým büyük,
suçlarým boyumu çoktan
aþtý. Çok haksýzlýklar yaptým, çok canlar yaktým. Bu
arada tam kýrk tane de
adam öldürdüm. Þimdi
nadim oldum, tövbe ettim.
Bir daha suç iþlemeyeceðim, hakka tecavüz
etmeyeceðim. Ama
suçlarýmýn büyüklüðünü
biliyorsunuz. Acaba Allah
beni baðýþlar mý?
Baðýþlarsa, O'nun baðýþlamasýný saðlamak için ne
yapayým? Gerçekten
baðýþladýðýný da nasýl
anlayayým?"
Þeyh düþünmüþ ve
"Allah'ýn baðýþlayýcýlýðý
sonsuzdur" demiþ. "O,
nadim olup da bir daha suç
iþlemeyenleri yüceliðinden
baðýþlar. Ancak kulun
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hakkýný kula vermeni, kulun
da kendi hakkýný baðýþlamasýný bekler. Bunun için
haksýz kazançlarýný sahiplerine iade etmelisin ve bir
de hayrat aþ ocaðý
açmalýsýn". "
Peki" demiþ tövbekâr
adam. "Suçlarýmýn affolunduðunu nasýl anlayacaðým?"
Þeyh cevap vermiþ: "Her
öldürdüðün adam için
bahçene bir kuru dal dikeceksin. O, kýrk kuru dal
yeþerirse bil ki, günahlarýn
affolundu."
Adam hocanýn bu
öðüdüne inanmýþ ve onu
uygulamaya koyulmuþ O
günden itibaren evinde her
gün kazanlarla aþ piþmiþ,
yoldan geçen herkesin aç
veya tok o aþtan yemelerini
istemiþ. Tok olan da hiç
deðilse bir lokma alsýn ve
bir hayýr dua etsin diye beklemiþ. Artýk yýllar boyu bu
kural yerleþmiþ, gelen
geçen herkes, fakiri zengini
onun aþevinden yer olmuþ.
Tövbe eden adam, her
sabah bahçedeki o kýrk kuru
dala hüzünle bakar, ümidini
kesmeden Allah'tan
baðýþlanma dilermiþ.
Günlerden bir gün, dört
nala bir atlý gelmiþ. Her
zaman olduðu gibi onun da
önünü kesmiþler, günahkâr
aðanýn adamlarý: "Burada

usul böyledir, þu yemeklerden bir lokmacýk olsun
almadan geçirmeyiz. Hem
atýn da bir soluk alýr."
Yolcu "Hayýr" demiþ,
"benim bekleyecek vaktim
yok, acelem var, duramam,
yemek de istemiyorum,
tokum." Aða kapýnýn
önünde oturuyormuþ, bu
tartýþmayý duymuþ ve söze
karýþmýþ: "Oðul, sana dinlenmiþ ve daha güzel bir at
veririm, dönüþte yine atýný
alýrsýn. Ne olur kuralýmýzý
bozma!" Acelesi olan
yolcu: "Sizin kuralýnýz beni
ilgilendirmez" deyip
adamlarýn elinden sýyrýlmýþ
ve hýzla atýný mahmuzlamýþ.
Günahkâr aða, bu durumdan çok heyecanlanmýþ,
günahlarýnýn af olmayacaðýndan korkarak þöyle
düþünmüþ: "Ben bu yolcunun atýný vururum, ona
daha güzel bir at hediye
ederim. Ama kuralý bozmasýn." Çok iyi atýcý olduðu
için yolcunun atýna niþan
alýp silâhýný ateþlemiþ.
Fakat aksi tesadüf atýlan
kurþun at yerine adama isabet etmiþ ve adam cansýz
yere yýkýlmýþ. Aða bu durumu dehþetten açýlmýþ
gözlerle seyredip aðlayýp
dövünmeye baþlamýþ: "Ben
kýrkýný affettirmeye
uðraþýrken kýrk birincisini
öldürdüm. Allah'ým, ben ne
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yaptým!..." Aða öyle ümitsizcesine dövünürken, içerden uþaklar koþarak,
baðýrarak gelmiþler: "Aða,
müjdeler olsun, kurumuþ
aðaçlar yeþerdi!..." Aðanýn
üzüntüsü þaþkýnlýða, þaþkýnlýðý buruk bir sevince
dönüþmüþ ve: "Ben bu iþi
anlamadým. Þeyh efendiyi
çaðýrýn, bunu ancak o açýklar" demiþ. Þeyh efendiyi
çaðýrmýþlar, o: "Ölenin
üzerini bir arayýn" demiþ.
Üzerinde bir mektuptan
baþka bir þey yok. Mektubu
açmýþlar ve okumuþlar.
Mektup bir köyden diðerine
gelin giden bir kadýn
hakkýnda çirkin iftiralarla
dolu. Yerine ulaþsa iki köy
halký birbirime düþecek ve
belki de birçok cana kýyýlacak. Böylece aðanýn, bilmeden bir fesadýn önlenmesine
aracý olduðu meydana
çýkýyor.
Bu bir hikâye þüphesiz.
Ama, birçok gerçeði çok
güzel dile getiriyor.
Yaratanýn baðýþlamasý sonsuz. Ama fesadýn, ara bozuculuðun, müzevirliðin, kiþileri ve toplumlarý birbirine
düþürmenin günâhý da
büyük. Bazen bir katillikten
de daha büyük bir suç olabilir bu. Milletleri birbirine
düþüren, sýrf kendi silâhý
satýlsýn diye milyonlarýn
ölümüne yol açan kötülerin

suçu, bir tek kiþi öldürüp
daraðacýný boylayan
katilinkinden daha mý
küçük?... Bu hikâyeden
öðreneceðimiz bir bilgi de
ilâhi idareci âlemin, insanlarý bazý iþlerde vasýta
olarak kullanabildiðidir.
Ara bozucular, kiþiler,
aileler ve milletler arasýna
düþmanlýk ve ayrýlýk tohumu ekenler büyük kötülük
yapmaktadýrlar. Onlar
bozulmasýna sebep olduklarý iliþkilerin bütün, kötü
sonuçlarýndan manen
sorumludurlar. Belki dünya
kanunlarý onlarýn yakalarýna
bugün sarýlmaz. Ama
Allah'ý da aldatabilirler mi?
Ýlâhi kanunlarýn hükümlerinden kaçabilirler mi?
Yarýnki birleþmiþ, birliðe
ulaþmýþ, mutlu dünyada
böyle birliði bozan kötüler,
en büyük cezalara çarptýrýlacaklar arasýnda olacaktýr.
SIR HIRSIZLARI ve
DÝKÝZCÝLER
Ýnsanlarýn gizliliklerine,
mahremiyetlerine saygý
göstermek bütün dinlerin
öðretilerinin ve ahlak kurallarýnýn baþýnda gelir. Ýnsanlarýn gizliliklerine göz dikip
gizlice gözetleyip veya
gizlice dinleyip onlarýn sýrlarýný çalan ve bunlarý bir
þantaj aracý olarak kullanan

dikizciler bugün birçok
ülkede elleri kollarý serbest
dolaþmaktadýr. Falanca ünlü
kiþinin hizmetçisi veya
uþaðý hatýralarýný yayýnlýyor.
Yýllarca ekmeðini yediði
efendisinin bütün gizliliklerini ortaya sererek onu
küçük düþürüyor. Hattâ
onun siyasi hayatýný veya iþ
hayatýný söndürüyor. Bunu
niçin yapýyor? Açýklayacaðý
gerçekler, insanlara faydalý
olsun, onlarý yüceltsin diye
mi yapýyor?!.. Hayýr... Kendi üç kuruþluk menfaati için
insanlarýn hattâ velinimetinin mahvolmasýna yol
açýyor. Ýnsan baþkasýný
kötülerken kendine de sormalýdýr: "Elime fýrsat geçse
ben de ayni þeyi yapar
mýyým, yapmaz mýyým?"
diye. Ancak cevabý çok
samimi olarak "yapmam"
tarzýnda ise, o zaman
baþkalarýný suçlamak
hakkýný görebilir kendinde.
Kaldý ki, o zaman bile, bir
insanýn kendisini
ilgilendiren, baþkalarýna
zararý olmayan suçlarý onun
kendi vicdanýný ve ilâhi
âlemi ilgilendirir. Onun için
bu tarz suçlar için dinde:
"Kabahatleri örtücü
olunuz." denmiþtir.
Ýnsanlar böyle sadistçe
saldýrýlardan, gizlilikleri,
bilhassa gizli cinsel iliþkileri açýða vurmaktan neden
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böylesine garip haz
duyarlar?!. Bu ya kendi tatmin olunmamýþlýklarýndan
ya da kýskanç bir yapýda
oluþlarýndan oluyor herhalde. Ýnsanlarýn düþüncesini ve geçmiþ hatalarýný
okuyan bir kiþi çýksa da
herkesin gizlediklerini
açýða vuruverse, acaba o
zaman ne yapardý
insanoðlu!
Bir tanýdýðýmýn yanýnda
çalýþan sekreter haným, o
tanýdýðýma ilgi duyar, fakat
bütün çabalarýna raðmen
ondan yüz bulamaz. Sonra
kötü bir kýskançlýkla onun
telefonlarýný dinlemeye,
gizli iliþkilerini dikiz etmeye, bir gölge gibi onu izlemeye baþlar. Onun bu casusluðundan, bu dikizciliðinden, bu sýr hýrsýzlýðýndan
çok geç haberdar olan
ahbabým, neden bu kötü iþi
yaptýðýný sorunca, kadýnýn
verdiði cevap çok ilginçtir:
"Sizin ne mal olduðunuzu
anladým."
Ahbabým "Seninle yapsaydým kötü olmayacaktým
deðil mi?" diyor. "Ama ben
sizi seviyordum" diyor
kadýn. "Baþkalarýnýn da
beni sevmediðimi sen
nereden biliyorsun? Hem
bunlarý araþtýrmak senin
vazifen mi? Bir þeyi sen
yaparsan suç deðil, baþkasý

5
yaparsa suç öyle mi?"
diyor. Ve tabii derhal iþine
son veriyor.
Kadýn olsun, erkek olsun
çoðu kiþide görülen bu egoistçe, bu tek yönlü düþünce,
toplumlarýn büyük hastalýklarýndan birisidir. Kendileri
yapýnca bir çok mazeret ve
bahane ile hoþgörmek,
baþkalarý yapýnca da büyük
bir suç diye aðzýna geleni
söylemek. Esas kötü olan
budur þüphesiz.
Hz. Ýsa zina yapan bir
kadýný taþlamak isteyen bir
sürü adamýn önüne geçip:
"Durun" demiþ, "Ona ilk
taþý bu ve buna benzer hiç
bir suçu iþlememiþ kiþi
atsýn." Hz. Ýsa'nýn gizlilikleri haber verenlerden
olduðunu bilen, oradakilerden hiçbiri ilk taþý atmaya
cesaret edememiþ.
ULU ÝDARECÝNÝN
HATASI
Bizim Celselerimiz'de
bildirilen bir olay var.
Konumuzu bir yönden
aydýnlattýðý için buraya
alýyorum:
"Haklarýnýz biribirine
çok yakýn. Sýnýrý aþmayýn.
Hakka tecavüz etmeyin.
Bir zamanlar, hakký
koruyan ulu bir idareci

vardý. Halk arasýnda gezer,
kötüleri bulur, onlarý cezalandýrýr, kötülüklerini
herkese ilan ederdi. Bir
gün üç beþ kötü bir kenarda kötü iþler yapýyorlardý.
Onlarý buldu, dýþarýdan
gözetledi, duvardan atlayarak yanlarýna girdi,
onlarý suç üstü yakaladý.
O bile, bunda hakka
tecavüz olduðunu bilemedi.
Dýþardan gözetlemekle
onlarýn gizliliklerine,
duvarý atlayýp yanlarýna
gitmekle onlarýn hususiyetlerine tecavüz etti. Üstelik
kötülüklerini ilân etmeyi
düþündü ki... Ona:
"Kabahatleri örtücü
olunuz." denmiþti. Onu,
oradaki kötülerden biri
uyandýrdý gafletten. O
zaman anladý ki, HAK her
þeyin üstündedir. Bir daha
öyle kötü þeyler yapmamalarýný tembih ederek,
onlarý affetti. Siz de yanýlmadýðýnýzý, yanýlmayacaðýnýzý ne biliyorsunuz?."
Burada bahsedilen ulu
idareci Hz. Ömer idi. Halife
Hz. Ömer, adaleti ile,
dürüstlüðüyle ve halkýnýn
derdini kendi derdi biliþiyle
tanýnmýþ bir yüce hükümdardý. Ve o bir evde içki
içen, gizli âlem yapan
kiþileri gözetliyor. Bu
gözetlemesi ve onlarý teþhir
etmeyi düþünmesi bile suç
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oluyor. Çarþaf çarþaf gazete
sayfalarýnda bu tarz suçlularý teþhir edenler acaba
daha suçlu olmuyorlar
mý?!.. Elbette onlarýn
suçlarý çok daha büyük.
Çünkü suç bizzat iþlenmiþ
oluyor ve suçun kötülüðü
kiþilerin geleceklerini
karartýyor.
Gönül rýzasýyla olan cinsel iliþkilerdeki suç, ancak
üçüncü kiþilerin haklarýna
tecavüz olduðu zaman söz
konusu edilebilir. Herkes
kendi bedenini kendi dilediði gibi kullanmak hakkýna
sahiptir. Bu hak en temel
haklardan birisidir. Bir kiþi
bir kiþiye kendi bedenini
kendi isteði ile vermiþse ve
bundan kimseye de bir
zarar gelmemiþse, üstelik
alan da, veren de bundan
fayda görmüþse, bunun suç
neresindedir? Bu söz normal kadýn erkek iliþkileri
içindir elbette. Sapýk iliþkiler ise hem saðlýk yönünden
zararlý, hem de normal
düzenin dýþýna çýkmak
olduðu için kötüdür. Ama
gizli kalýrsa, teþhir edilerek
kötü bir örnek olmuyorsa
onun bile kötülüðü kiþinin
kendisini ilgilendirir. Bunun
dýþýnda birbirini seven bir
kadýn ve erkeðin birbirlerine sadýk kalacaklarýna söz
verip bu sözlerinden tek
taraflý caymalarý da suçtur.

Aile baðý ile birbirlerine
baðlananlarýn o birliði, o
temel birliðin bozulmamasý
için birbirlerine sadýk olmalarý esastýr. Ama o birlikleri
zaten baþka sebeplerden
bozulmuþsa, kadýn ve erkek
ayrý yaþýyorlarsa, sýrf devrini tamamlamýþ, günümüz
olaylarýný düzenlemekten
aciz, eski kanunlar dolayýsýyla iliþkilerini kopartamýyorlarsa, onlarýn dýþ
iliþkilerine hangi vicdan
suç diyebilir? Bu gün ülkemizde 8-10 senedir ayrý
yaþayýp boþanamayan eþler
var.
Cinsel iliþkilerde zor
varsa, hile ve aldatýna
varsa, tuzak kurulmuþsa,
içkisine uyuþturucu ilâçlar
konmuþsa, yani kiþinin
kendi rýzasý haricinde ise ve
bir tecavüz söz konusu ise o
zaman büyük suçtur. Mutlaka toplumca cezalandýrýlmalýdýr. Çünkü kiþinin en
temel hakkýna, kendi
bedenini serbestçe kullanma hakkýna tecavüz vardýr.
Kadýn erkek iliþkilerinin
bütün dünyada günümüz
koþullarýna göre yeniden
düzenlenmesi, yeni kurallarýn ve yeni yasalarýn getirilmesi çok zorunludur.
Burada temel ilke kiþinin
hakkýna ve hürriyetine ve
tekâmülüne saygý olmalýdýr.

Günümüzde gizli kalmasý
gereken cinsel iliþkileri
bütün açýklýðýyla, ortaya
döken kitaplar, dergiler,
resimler ve filmler birçok
deðer ölçüsünü yýkýyor.
Kutsal denilen gizliliklerin
çirkin ve basit biçimde
ortaya dökülmesine.
Dünyada bir deðer, bir
doðru ve yanlýþ kargaþasý
var. Hangisi doðru, hangisi
yanlýþ, hangisi iyi, hangisi
deðerli? Kiþiler karar veremez hale geldi. Belki de
yeni ve üstün kurallarýn
gelebilmesi için, eski ve
görevini bitirmiþ kurallar
yýkýlmaktadýr. Eski bina
yýkýlmadan yerine yeni ve
modern olaný yapýlamaz
gerçekten.
HANGÝ ÞEY SIRDIR?
HANGÝ ÞEY SUÇTUR?
Bir kiþi devleti dolandýrsa
ve birileri de onun bu marifetlerini tespit edip yayýnlasa, onun sýrlarým açýða mý
vurmuþ olurlar? Adam
diyebilir mi ki: "Bunlar
benim sýrlarým, siz ne hakla
benim sýrlarýmý açýklayabilirsiniz?" Hayýr böyle bir
þeyi söyleyemez. O adam
bir sýr sahibi deðil, bir suç
sahibidir. Suçu bir kiþiye,
bir þirkete veya bir devlete
karþý iþlemiþtir. Yaptýðý suçtur, çünkü onun yaptýðýndan
birisi veya birileri zarar
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görmüþtür. Onun yaptýðý
suçtur, çünkü hakka tecavüz
etmiþtir.
Ayný þey cinsel iliþkiler
için de söz konusudur.
Kadýn ve erkek karþýlýklý
serbest istek ve iradeleriyle
bir cinsel iliþki kurmuþlarsa
ve bunda ne birbirlerinin,
ne de üçüncü þahýslarýn
hakkýna tecavüz yoksa suç
deðildir, bir sýrdýr. Ancak
ayný iliþkide taraflardan
birisi zor veya hile kullanmýþsa o þey sýr olmaktan
çýkmýþ suç olmuþtur. Suç
olunca da yargýlanmasý
gerekir.
Hak konusunda bir kural
bu konuya çok açýklýk
getirmektedir: "Sizin için
hak olan, birbirinizin birbirine isteyerek verdiðidir."
Kiþinin isteði ve rýzasý çok
önemlidir. Yalnýz istek ve
rýzanýn olup olmadýðýný
tespit etmek de bazen zor
olabilir. Ýki kiþi arasýnda
gizli geçen iliþkilerde, þahit
yoktur.
Böyle durumlarda en
doðru hükmü kiþilerin
kendi vicdanlarý verecektir.
Dýþarýdan olayý ucundan,
kenarýndan duyanlarýn
hüküm vermesi çok zordur.
Bu gibi durumlarda ileri
geri konuþmalar yapmak ve
suçlamalara gitmek büyük
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hata olur. Dedikodular, kötülemeler ve suçlamalar insanlara ne kadar tatlý gelirse
gelsin burada duygulara
hâkim olmak gerekir.
Hangi þey suçtur, hangisi
deðildir? Bunu ellerinde her
çeþit delil bulunan hâkimler
bile bazen güç saptarlar.
Bazen de istemeden yanlýþ
yargýlara varýrlar. Elinde
çok az delil olan kiþilerin
yargýlarýndaki hata pâyý ise
daha büyük olacaktýr.
Her çeþit davranýþýmýzda,
kendimizden önce,
karþýmýzdakinin hayrýmý
düþünecek seviyeye ve
olgunluða ulaþabilirsek, o
zaman hata yapmak ihtimalimiz çok azalýr.
HATA YAPMAK
HÜRRÝYETÝ DE
VARDIR.
Allah insanlara, kötü
sonuçlarýný gürsünler de
vazgeçsinler diye hata yapmak, suç iþlemek hürriyetini de tanýmýþtýr. Kiþi o
hatayý yapmadan düzelemeyecekse, hatayý yapmasý
onun için en hayýrlýsýdýr.
Ama hatayý yapýnca onun
kötü sonuçlarýna da katlanmak zorundadýr insan. Hani
çocuklarý ateþin büyük
zararlarýndan korumak için,
ellerini sobaya veya ateþe

hafifçe deðdirip "uff!."
diyen ve böylece çocuða
ateþin yakýcýlýðýný öðreten
akýllý aileler vardýr. Küçük
hatalar, kiþiye hatanýn
kötülüðünü gösterebilmiþse,
onu büyük hatalarýn
zararýndan korumuþ olur.
Onun için küçük hata ve
suçlarý affedivermek bazen
kiþiyi büyük suç ve hatalara
sevk etmek oluyor, bu
onlarýn bazen felâketlerine
yol açýyor. Hatayý yapan ve
suçu iþleyen onun sonucuna
katlanýr. Ama kiþinin küçük
bir suçuna çok büyük ve
insafsýzca bir ceza biçiliyorsa ya da bir suçun meydana
çýkmasý kiþinin ondan sonraki hayatýný karartacaksa
ve onun hatadan dönmek
için yapacaðý iç mücadelesine, nefis mücadelesine
imkân býrakmayacaksa, o
zaman o hatanýn ve suçun
örtülmesi, gizli kalmasý en
doðrusu deðil mi?
Çok güzel bir söz vardýr:
"Cennet, cehennemden
geçenlerle doludur" diye.
Cehennemden geçmeden
cennete girilemiyor.
Hatalar, suçlar iþlenmeden,
onlardan kurtulma yolu
öðrenilemiyor. Onun için
bu tekâmül okulunda, ve
olgunlaþma okulu olan
dünyada, birbirimize karþý
daha insaflý, daha hoþ görür
olmalý, suçlarý örtücü
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olmalýyýz. Aksi
davranýþýmýz tekâmülleri
güçleþtirmekten, kötülükleri
artýrmaktan ve kiþileri birbirinden daha kuþkulu, daha
korkan ve daha düþman
yapmaktan baþka bir sonuç
vermez. Ýnsan kuþku duyduðu, kendisine her an bir
kötülük gelmesinden korktuðu kiþiyi sevemez.
Onunla saðlýklý bir birlik
kuramaz. Böyle kiþilerden
kurulu bir toplum hastalýklý
bir toplumdur.
GÝZLÝLÝÐE GÝRMEK
ATEÞLE
OYNAMAKTIR..
Bizim Celselerimiz'de
çok güzel bir söz vardýr, bu
konuda:
"Hani bir vakitte size,
hiç kimsenin gizliðine
girmeyin, demiþtik ya. Ýþte
bu sizin için en çok yakýcý
ateþtir. Siz kimsenin gizliliðine el vurup, kulak verici
olmayýnýz. Doðru, baþta da
ve sonda da görünür. Ýþte o
öyle güzel varedildi."
Dünyada insanýn gizli sýrlarý olacaktýr. Onlar yalnýz o
kiþiyi ilgilendirir. Onlarý
öðrenmek için çaba harcamak suçtur ve kötü sonuçlar
doðurur. Gizliliðe ve
mahremiyetlere gerek
olmasaydý, herkeste telepati

yeteneði geliþmiþ olur,
herkes herkesin bütün
düþüncelerini okurdu. Öyle
bir þey olmuþ olsa, bir
düþünün dünyadaki curcunayý ve felâketi. O zaman
dünya yaþanacak yer
olmaktan çýkardý gerçekten.
Düþüncelerimizi, mahrem
iþlerimizi gizleyebilmek
imkânýna sahip oluþumuzdur ki, dünyadaki olgunlaþma iþimizi selâmetle, kazasýz belâsýz yürütebiliyoruz.
Peki Allah'ýn insanlara
tanýdýðý bu gizli tutabilme
hürriyetine tecavüz edenler
çok büyük suç iþlemiþ
olmuyorlar mý?
Komþusunda konuþulanlarý
dinleyen ve duyduklarým
saðda solda söyleyen,
dedikodusunu yapan kiþi ne
büyük kötülük yapmaktadýr.
Onun kötülüðü yalnýz
komþusuna deðil, topluma
ve sonra da kendisinedir.
Sokaða bakan alt kat
penceresinde oturup
komþusuna girenleri, çýkanlarý dikiz eden meraklý
tipler vardýr. Onlarýn iþleri
güçleri herkesin gizliliklerini öðrenmeye çalýþmaktýr.
Hayatlarýnýn en büyük
zevki ve adeta gayesi bu sýr
avcýlýðý ve sýr hýrsýzlýðý
olmuþtur. Böyle kiþiler
sevilmez, nefretle karþýlanýr
ve onlar tehlikeli kiþi olarak
iþaretlenirler her yerde.

Günümüz koþullarýnda
apartman yaþantýsýnda,
çoðu kez yandaki komþularýn veya alt ve üst kattakilerin konuþtuklarýnýn ve
yaptýklarýnýn duyulmasý bir
çok huzursuzluklarýn ve
dedikodularýn sebebi
olmaktadýr.
Kiþilerin ve ailelerin
gizliliklerine saygý, toplum
halinde yaþamanýn ilk koþuludur. Ayrýca her þeyin ortada olduðu, ortak yaþamlarda kiþiler, daha çabuk
yüzgöz olmakta ve daha
kolay yüzsüz olmaktadýrlar.
Ortak yaþanýlan kýþla gibi,
hapishane gibi, yurtlar gibi
yerlerde kötülükler iyiliklerden daha çabuk yayýlmaktadýr.
Gizliliðin esrarlý bir etkisi, bir güzelliði ve kiþiye
verdiði bir özelliði vardýr.
Her þeyi ortaya dökmemenin, teþhir etmemenin
hatalardan ve suçlardan
kurtulmada kiþilere
saðladýðý büyük kolaylýklar
vardýr.
Dünya birliðini kurmak
ve yaþatabilmek için, ve
insanlar arasýndaki sevgiyi
ve saygýyý artýrabilmek için,
önce gizliliklere saygýyý
öðrenmeli ve öðretmeliyiz.
Sýr hýrsýzlarýna karþý da asla
hoþgörülü olmamalýyýz.
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 44

Hz. Ýsa’dan Sonra...
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

z. Ýsa, Ýsrailoðullarý arasýndan
çýkmýþ bir peygamberdi. Ama
onun Yaradan'dan aldýðý görev,
sadece bir kavim dini olan
Musevilikten ibaret deðildi. Artýk ilâhi
mesajlarýn tüm insanlara duyurulmasýnýn
vakti gelmiþti. Kýsa süren yaþamý içinde
ilâhi mesajlarý çevresindekilerle pay-

H

laþmýþ, çok büyük mucizeleri ve örnek
davranýþlarýyla kavmindeki gönül gözü
açýk birçoklarýný etkilemiþti. Onun yaþamý
Ýncilde uzun uzun anlatýldýðýndan
yazýlarýmda bunlar üzerinde fazla durmadým. Mesajlarýnýn özü olan Daðdaki
Vaaz'ýn 7 bildirisinden, yaþadýðýmýz þu
bunalým çaðýnda alýnacak çok ibretler
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olduðundan bunlar üzerinde uzunca durdum. Bir dinin kuruluþ aþamalarý ve
peygamberinin yaþam öyküsü elbette
önemlidir. Ancak en az bunun kadar
önemli olan ve bizlere pek çok ibretler
sunan, sonraki nesillerin bu dini nasýl
deðerlendirdiði, nasýl yaþadýklarýdýr. Dergimizde 25 yýl kadar önce "Materyalizmin
Kilometre Taþlarý" baþlýklý dizi yazýmdan
çokca yararlanarak, gelecek yazýlarýmda
Hristiyanlýðýn tarihi serüvenini, önder
kiþilerin yaþamlarýndan da örnekler
sunarak sizlerle paylaþacaðým.
ÞÝMDÝ GÖREV RESÛLLERÝN
Hz. Ýsa'nýn ölümünden sonra onun 12
havarisi, neredeyse gerçekleþmesi imkânsýz, çok zor bir görevle baþ baþa
kalmýþlardý. Hz. Ýsa'nýn Yüce Kat'dan
vahiy yoluyla aldýðý bilgileri, kutsal kitap
Ýncili tüm batýya yaymak zorundaydýlar.
Deðiþik diller, deðiþik ýrklar, deðiþik
inanýþlarla bir yamalý bohça gibi üç kýtaya
yayýlmýþ Roma imparatorluðunda bu iþin
yapýlabileceðini hiç kimsenin aklý kesmezdi. Ama onlar bunu hayatlarý pahasýna
da olsa baþardýlar. Batýnýn her yanýna, tek
tek, gruplar halinde uzun yolculuklar
yaparak; konuþarak, tartýþarak,
mektuplar yazarak saðlam köprübaþlarýna sahip oldular. Hep
baský, takip, tutuklanma ve ölüm
tehlikesiyle karþý karþýya olduklarýndan olanca gizlilikle bunlarý
yapýyorlardý. Onlarýn neler yaþadýklarý ve deðiþik ülkelerde dine
kazandýrdýklarý gruplara gönderdikleri mektuplar Ýncilde sayfalar boyunca aktarýldýðýndan ben
sadece deðinip geçiyorum. Hava-
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riler Ruhul Kudüsün desteðiyle büyük
mucizeler gösterip, gittikleri yerlerin
yerel dillerini hiç bilmedikleri halde akýcý
ve hikmetli bir þekilde konuþup köprü
baþlarýný tuttular.
Ama ödenen bedel tüm gelecek yüzyýllara etki edecek kadar büyük oldu. Kutsal
kitap Ýncilin aslý, bu kaçýp kovalamacalar
arasýnda korunamadý. Tamamen kaybolmasýn diye sonraki nesiller, duyduklarý,
okuduklarý, akýllarýnda kaldýðý kadarýyla
yeniden yazdýlar. Böylece deðiþik Ýnciller
ortaya çýktý. Ýnsan elinden çýkmanýn hatalarý vardý kuþkusuz. Ancak bir gerçeðe,
bir esasa dayandýklarýndan, içlerinde ilâhî
pek çok unsurlar da taþýyorlardý. Ne
üzücü!.. Hýristiyan din adamlarý Ýncil'deki
bu bozulmayý itiraf edip, dikkatleri iþin
özüne çekme yoluna gitmediler; kolayý
yeðlediler. Düþünen kafalara en kolay
nüfuz etmenin gerçekçilikten geçtiðini
anlamadýlar. Yüzyýllar boyu akýl sahiplerini, adým adým dinden kuþkuya ve en
sonunda inkârcý materyalizme götüren
çýkmaz sokaðýn kapýsýný aralýk tuttular.
Zûlüm, baský, yýldýrma, öldürme,
yoketme, hattâ arenalarda aç aslanlara
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parçalatma, bunlarýn hiçbiri belli
köprübaþlarý etrafýnda halkalanmýþ, hücre
usulü çalýþan Hýristiyanlarý yollarýndan
çeviremedi. Aksine bunlar onlarýn
imanýný daha da biledi, taraftarlarýný, birbirlerine baðlýlýklarýný daha da artýrdý.
Özellikle köle, fakir, zayýf hayatýn yükleri
altýnda ezilmiþ geniþ halk yýðýnlarý, incilin
mesajlarýnda, adam yerine konulmanýn,
Tanrý huzurundaki eþitliklerinin tadýna
varýyorlardý. Yakýnda yeniden gelecek
olan Hz. Ýsa'nýn kuracaðý gökler
saltanatýnda, kurtuluþa erip ebedî hayata
kavuþacaklarý, þimdi sonuncu olanlarýn o
zaman birinciliðe yükseleceði hayali tüm
gönülleri coþturuyor, çekilen meþakkatleri
unutturuyordu. Hele bir de öte dünyada
cehennemden kurtulma, cennete girme
ümidi her þeye deðerdi. Hýristiyanlar bu
aþk ve þevkle gizli gizli, ama sistemli,
organize bir þekilde geliþtiler, büyüdüler.
Coðrafi sisteme uygun olarak kasaba ve
þehirlerde demokratik yöntemlerle
içlerinden seçtikleri papazlar, daha büyük
yerlerde piskoposlar ve baþpiskoposlarla
kendi aralarýnda bir bütün haline geldikleri için azlýklarýna raðmen etkili gruplar
oluþturdular. Tam bir eþitlikle yaþýyorlar,
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anlaþmazlýklarý kendi aralarýnda hallediyorlar, topladýklarý paralarý yoksullara
daðýtýyorlardý. Roma'nýn idaresine hiç
karýþmaksýzýn, laik, üstün ahlâklý, sade
mutlu bir hayat tarzýný sürdürüyorlardý.
Böylece Ýsa'dan sonra 200 yýllarýna
kadar gelindi. Dünyanýn kötülüklerinden
bunalmýþ, tutunacak bir fikrî dalý
kalmamýþ Roma'lý aydýn ve yöneticilerin
dikkati bu inançlý, mutlu gruplara yöneldi.
Dini inceleyince gördüler ki temelinde
büyük bir ahlâk, derin bir hayat görüþü
var. Ýnandýlar. Onlarý dine çeken sebep ilk
Hýristiyanlarýnkinden farklýydý. Hayatýn
mihnetlerinden kurtuluþ ümidi deðil,
saðlam inanç ve ahlâk temelleri, aklý
ötelere götüren metafizik düþüncelerdi
onlarý asýl cezbeden.
Artýk Roma tümenlerinde, devlet görevlileri arasýnda, imparatorun çevresinde
Hýristiyanlara rastlanabiliyordu. Roma'nýn putperest yaþam görüþü ve yaþantýsý
gittikçe kokuþup çýlgýnlaþýrken, beri
yanda Hýristiyanlýk, imparatorluðun
gözeneklerinden her tarafa sýzýp, dallanýp
budaklanýyordu.
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DOÐU ROMA
HRÝSTÝYANLIÐI SEÇÝYOR
Resmen olmasa bile fiilen ikiye bölünmüþ imparatorluðun Konstantinopol
(Ýstanbul) merkezli Doðu kýsmýna hükmeden imparator Konstantin, ülkesinin
birliðini saðlamada Hristiyanlýðýn vereceði büyük desteðin farkýndaydý.
M.S. 313’de Milan fermaný ile onlarý
resmen tamdý. Bununla yetinmedi, ayrýcalýklar da verdi. Kilise teþkilâtý baðýþ,
hibe kabul edebilirdi. Vergiden muaftý.
Tatil günü pazara çevrildi. Gladyatör
oyunlarý yasaklandý. Ýmparatorun bizzat
kendisi kiliseye maddî yardýmlarda
bulundu, tapýnaklar inþa etti.
Sade bir hayat sürerken doðru yolu
izleyen kilise organizasyonu, ilk defa
dünya nimetleriyle karþý karþýya kalýyordu. Maddî güç, din adamlarý teþkilâtýný
daha geniþletti, daha etkin hale getirdi,
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daha müreffeh hayat sürmelerini saðladý.
Ama çok önemli bir þeyi de aldý götürdü:
Safiyet, temizlik, gönül birliði, yerini
entrikalara, ayrýlýklara, bölünmelere terk
ediyordu. Elde saðlam bir incilin mevcut
olmamasý, herkesin ihtirasýna uygun âyetleri kitaplardan çýkarmasýna kolaylýk
saðlýyor, bu ise ayrýlýklarýn inanç sistemine de sýçramasýna neden oluyordu. M.S.
325 yýlýnda imparator Konstantin'in
emriyle toplanan Ýznik konsülünde,
Hýristiyan ilâhiyatçýlarý türlü Bizans
oyunlarýyla, ellerindeki Ýncillerin çoðunu
apokrif (gizli) ilân ederek yürüklükten
kaldýrmýþlar, 4 tanesini "doðru" kabul
etmiþlerdi. Ayrýca Hz. Ýsa'yý insan
seviyesinden, Allah'ýn oðlu seviyesine
yükselterek, Semavî dinlerin temel direði
"Allah'ýn birliði" ilkesini þüpheye sokmuþlar, yüzyýllarca sürecek ayrýlýk
tohumlarýný ekmiþlerdi. Peygamberi,
Allah'ýn oðlu mertebesinde olan bir dinle,
hiçbir baþka inanýþýn yarýþa giremeyeceðini
hesaplýyorlardý.
Dindarlar
üzerindeki manevî baskýsýnýn bu
suretle çok artacaðýný, emirlerin
dýþýna çýkmanýn çok güçleþeceðini
de kurnazca düþünmüþlerdi. Tüm
insanlarý yanlýþ temellerde birleþtirmeye kimin gücü yeter?!.
Arkalarýna Ýmparatoru da alsalar,
zûlüm ve kýyýma da gitseler
"Tek Allah" fikrinde direnen Ýskenderiyeli Aryüs'ün düþüncelerinin yayýlmasýna engel olamadýlar. Yüzyýllar boyunca, en
ince mantýk oyunlarýyla, seller
gibi mürekkep akýtýlarak savunulan Allah - Oðul - Kutsal Ruh
üçlemesi (teslis), her defasýnda
karþý koyuþlarý da beraberinde
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getirdi. Mantýk yetmeyince cevap iþkence
ve kýyýmla oluyordu. Aslý kaybolmuþ
Ýncilin üzerine, þimdi de yanlýþ yorum ve
baskýlarla tüy dikiliyordu. Gelecek
dönemlerde bilgili ve hür düþünceli
insanlarýn önceleri tek tük, sonralarý ise
yýðýnlar halinde dinden uzaklaþmalarý
sebepsiz olmamýþtý.
Temellerinde büyük gedikler açýlmasýna raðmen Hýristiyanlýk, Roma imparatorluðunda yaygýn teþkilâtý ve saðladýðý
hayat görüþü ile birliði saðlayan yegâne
güç oldu. Lâtin dili bozulmuþ, saray rezaletleri halkýn sýrtýna karabasan gibi binmiþ, sanatý ölmeye yüz tutmuþ bir
Roma'nýn, Hýristiyanlýk dýþýnda tutunacak
dalý kalmamýþtý. Nitekim barbar
istilâlarýnda,
uygarlýðýn
çöküþünü
önleyen ve onlarý da kendi potasýnda
eriterek en baþta Avrupa'yý yüzyýllarca
sürecek ortak bir inanýþýn paydasýnda birleþtiren güç, Hýristiyanlýktan baþkasý
olmamýþtý.
Karanlýk Ortaçað’ýn Eþik Taþlarý
Batý Roma Ýmparatorluðu Doðusu
kadar talihli olmamýþtý. Kuzey sýnýrlarýnda uygarlýktan yeterli nasibini almamýþ
olan halklar, kaynaþma halindeydi.
Gözlerini bu zengin ülkeye dikmiþlerdi.
Ýkinci yüzyýldaki Germen akýnlarý, olacaklarýn ilk habercisiydi. Üçüncü yüzyýlda kýsa süren fakat yakýp yýkan, uygarlýk
tanýmaz barbar akýnlarý, olaylarýn önü
alýnmazsa baþa neler gelebileceðini daha
açýk göz önüne seriyordu. Nihayet korkulan baþa geldi. Hun'larýn önlerine katarak
sürüklediði doðu halklarý, barbar
Ostrogot'lar Vizigot'lar, Vandal'lar Ýsa'dan
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sonra 376 yýlýndan itibaren Batý Roma
topraklarýna can havliyle saldýrdýlar.
Asýrlarýn birikimi sanat eserlerini, sulama
kanallarýný, þehirleri, evleri, barklarý
yakýp yýkarak kendilerine yeni yurtlar
edindiler. Bu böylece 50 yýl kadar sürdü.
Ama arkasý kesilmedi. 150 yýl boyunca
Avrupa'nýn yerli halký Lombard'lar,
Frank'lar, Saxon'larýn çökmekte olan
imparatorluktan
paylarýný
kapma
yarýþlarý, bu Avrupa'ya yeni yerleþen barbarlarýnkiyle birleþince imparatorluk tam
bir yangýn yerine döndü. Batý Roma,
abideleriyle birlikte yýkýlmýþtý. Kültür ve
uygarlýðýn da bunlarýn yanýsýra yýkýlýp
yokolmasý iþten bile deðildi. Allahtan
burada da Hýristiyanlýk imdada yetiþmiþti.
Barbar topluluklar arasýna sýzarak onlarý
da ayný inancýn potasýnda eritmeyi baþarmýþ, barbarlarý eðitip uygarlaþtýrmýþ, her
þeye sýfýrdan baþlama felâketinden insanlarý kurtarmýþtý.
Uygarlýk yok olmamýþtý. Peki atýlým
yapabilecek miydi? Elde ortaklaþa
inanýlan bir kutsal kitap ve toplumlarý
eðiten güçlü bir kilise teþkilatý vardý. Hz
Ýsa'nýn insanlarý erdemli kýlacak gerçek
sözleriyle, Allah'ýn bozulmayan ahlâk
kurallarýnýn üzerine oturan bir nizamlar
ve kararlar sistemi kurulabilseydi uygarlýkta bir sýçrama iþten bile olmayacaktý.
Barbar yýkýmlarýnýn içinde gözyaþlarýyla
yaþamýþ, olanlarý derinliðine görmüþ üç
büyük din bilgini keþke bu özü yakalayabilselerdi. Akýllarýný sadece þeklî günah
korkularýna ve ahiret mutluluðuna takmadan, insanlarýn gönlünü arýtacak kurallar, onlara yaþamý kolaylaþtýracak doktrinler, yasalar üzerinde derinliðine
düþünebilselerdi tüm gelecek yüzyýllar
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daha az karanlýk yaþanabilirdi. Dünyamýz,
böyle koyu materyalizme sürüklenmeden,
Yüce Yaratan, böyle kesin, böyle fütursuz, böyle inatla inkâr edilmeden bugünlere ulaþabilirdi.
AMBROSÝUS (MS.340-398)
Sonradan kendisine aziz unvaný (saint)
verilen Ambrosius, bir valinin oðluydu.
Roma'da iyi bir tahsil görmüþ, Grekçe
öðrenmiþ, hukuk öðrenimi yapmýþ, o da
babasý gibi vali olarak hayata atýlmýþtý.
Dördüncü yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
yaþayan bir kimse olarak þanslý
denilebilirdi rahatça. Ama dört yýllýk
valilikten sonra dünya iþlerine arkasýný
dönüp, halkýn desteðiyle o zamanki
baþkent Milano'nun piskoposluðuna
seçilmeyi yeðlemiþti. Bütün mallarýný
fakirlere daðýtmasý, bu
görevi
içtenlikle
seçtiðinin kanýtýydý. Ýþte
mükemmel
yetiþmiþ,
hukuk eðitimi görmüþ,
Ýsa'ya inanýp kendini
manevi hizmete adamýþ
etkili bir kiþi. Roma'nýn
acýlarý, barbar yýkýmlarý,
çökmekte olan uygarlýðý
adým adým yaþayan biri.
Böyle birisi için imparatorlara karþý kilisenin söz
hakkýný saðlamak, sadece
baðlý olduðu örgütün
çýkarlarýný savunmak gibi
günü kurtaracak eylemlerle dolu bir hayat nasýl
alkýþlanabilir ki? Gönül
kanunlarýný, daha ahlâklý
yaþama kurallarýný ortaya
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koymadan, sadece eylemlerle dolu bir
hayat, istese sonra ona "aziz" desinler bir
öncünün, bir yol açýcý önderin hayatý olamaz asla!.. Roma hukukunun yetiþtirdiði
bir üstün kiþi olarak en azýndan ondan,
Allah'ýn ahlâk kurallarýný temel kabul
eden yepyeni bir yasalar sistemini barbarlara devretmesini bekleyebilirdik.
Ambrosius'un düþüncelerini yakýndan
biliyoruz. Pek çoðu imparatorlara
yazýlmýþ mektuplarý günümüze kadar
ulaþmýþ durumda. Kilisenin baðýmsýzlýðýný, devletin bazý sorunlarý kiliseye
býrakmasý gerektiðini savunan onurlu,
cesaretli mektuplar bunlar. Ama dünya
sorunlarýnýn çözümü, insanlarýn adalet,
barýþ içinde yaþamalarý için doktriner
hiçbir düþünce, hiçbir gayret yok. Dünya
iþi olarak en önem verilen þey, neredeyse
kýzlarýn bekâretlerinin
korunmasý ve dullarýn
yeniden evlenmemesi
gibi konular. Elimizde
bunlarla ilgili denemeleri
var. Dünyanýn böyle kurtulacaðýný sanýyor. Varsýn
Hz. Ýsa, onu sevgisinden
vareden
Mâbud'unun
katýnda kendi kendine
konuþarak gözyaþý döksün:
"Söylediklerim
söylediðim yerde kaldý;
yaþanan hayatta bir izi
bile yok. Hani: "Sana
yapýlmasýný istemediðini,
baþkasýna yapma" hani
"Komþunu kendin gibi
sev" demiþtim onlara.
Bekâret hepsinin önüne
geçti"
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Ambrosius'un, bir Yahudi sinagogunu
yakan piskoposu, cezalandýrmak isteyen
imparatora karþý, tehditler savurarak
savunmasý ne ilgi çekici: "Ey imparator
belki siz disiplin namýna hareket ediyorsunuz. Hangisi daha önemli? Disiplin
gösterisi mi, yoksa din davasý mý? Bu
konuda verilecek kararýn dine baþ eðer
nitelikte olmasý gereklidir." Yüzyýllarca
önce Yahudiler de Ýsa'yý "din davasý"
adýna çarmýha germeye kalkýþmamýþlar
mýydý? Deðiþen ne olmuþtu öyleyse? Her
gücü yeten, diðerini "din davasý" maskesi
arkasýnda öldürüp, yakýp yýkacaksa bunca
gülyüzlü peygamber, topraða inmeden,
boþlukta dolaþýp duran sözlerine bakýp
bakýp, gözyaþý dökmesin de ne yapsýndý?!
JEROMÝUS (345-420)
O da dindýþý klâsik bir eðitim gören ve
normal bir gençlik hayatýnýn coþkunluklarýný, cinsel denemelerini yaþayarak
büyüyen üstün yetenekli bir Romalý.
Ne var ki, sadece
hayatýn zevkleriyle yetinecek kýsýr
bir gönlü yok
onun. Zalim, adaletsiz, anlamsýz ve
hýzla Kaosa sürüklenen dýþ dünya
ruhunda fýrtýnalar
koparýyor. Sonunda Hýristiyanlýk
imdadýna yetiþiyor. Ancak tabiatýnda aþýrýlýk var.
En ucu seçiyor.
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Kendisini çileciliðe, dünyadan el etek
çekmeye adayarak Suriye çöllerine çekiliyor. Ruhunda kasýrgalar yine esmede.
Geçmiþ
günahlarýný
yadederken,
gözyaþlarý, piþmanlýklar, iniltiler geliyor
maðarasýndan. Hepsi bu kadar deðil.
Yaratan'ýn ince bir düzenle, hormonlarýyla, sinirleriyle, etiyle, týrnaðýyla bir bütün
olarak varettiði bedeninin zaptedilmez
arzularý, Roma'daki gençlik yaþantýsýnýn
çekici anýlarý, zaman zaman tüm benliðini
kaplýyor. Böyle zýt duygular arasýnda
yaþanan beþ yýllýk hücre hayatýndan sonra
Ýstanbul'da, Roma'da geçirilmiþ yýllarý
var. Çilecilik dinginleþtirmiyor, aksine
daha da bileniyor kavgacýlýðý, zaten
aþýrýlýða eðilimli mizacý þimdi de normal
dýþý yaþantýsýnýn yýprattýðý sinirleriyle
iyice keskinleþmiþ durumda.
Herkesle kavga ediyor, tartýþýyor. Saint
Augustinus'la, arkadaþý Rafinus'la;
yumuþak, kültürlü,
fanatiklikten uzak
din bilgini Pelagius'la, hattâ Ýstanbul'daki yeni papa'yla kavgalara
tutuþuyor. Keþke
yapýlan tartýþmalar
o günkü, ya da
gelecek toplumlarýn derdine derman olacak, yollarýný aydýnlatacak
konular üzerinde
olsa. Ýncir çekirdeðini doldurmayan kalem mücadeleleri. Dünya
nerede, eðitilmiþ,
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yetiþmiþ, üstün akýllý, yetenekli, çalýþkan
seçkinler nerede?!..
Jeromius kavgalardan da býkýyor.
Nihayet Roma'nýn zengin, soylu ve koyu
sofu bazý bayanlarýný cinsel perhize ve
çileciliðe ikna ederek, onlarla birlikte
Filistin'e, Bethleheme'e göç ediyor.
Hayatýnýn kalan 34 yýlýný orada geçiriyor.
Musevilerin kutsal kitabý Eski Ahid'i
Ýbranice'den Latince'ye çevirerek, bilginin
o günden bugüne tüm nesillere aktarýlmasýnda en büyük hizmetini yapýyor. Ama
hepsi o kadar. Çevirdiði kutsal kitapta
yaþantýlarýný satýr satýr bildiði, Hz.
Musa'lar,
Harun'lar,
Davud'lar,
Süleyman'lar, Zekeriya'lar hepsi de
dünyadan el etek çekmeden, hattâ birçoðu
kavimlerinin yönetiminin en tepesinde
görev yaparak, evlenerek, çoluk çocuða
karýþarak normal bir hayat yaþadýklarý
halde kendisi ve çevresindeki herkesi
yaþamdan kopmaya zorlamanýn anlamý
ne?!. Bir yandan mektuplarýnda:
"Zamanýn felâketlerini düþündükçe
titriyorum. Yirmi yýldan fazla zamandýr,
Ýstanbul ile Julianus Alp'leri arasýnda
hergün kan akýp durdu...."
... derken; diðer yandan, çözümü
bakirelik ve evlenmekten uzak durmakta
görmesi ne üzücü. Bakýnýz, her tarafta kan
akarken, kýzýný bakire olarak rahibeliðe
sokmaya teþvik ettiði bir anneye, mektubunda neler yazýyor:
"Kýzýnýz bir askerin deðil, Ýsa'nýn karýsý
olduðu için kýzýyor musunuz? O size yüksek bir onur baðýþladý. Siz þimdi Tanrý'nýn
kaynanasý oluyorsunuz..."
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AUGUSTÝNUS (354-430)
Üç azizin içinde en etkili olaný. Bir
Afrika yerlisi. Annesi Hýristiyan, babasý
deðil. Kendisi bir ara Zerdüþt'lükle
Hýristiyanlýðýn bir sentezi olan Mani dinini seçti. Fýrtýnalý aþk öyküleri yaþadý.
Yasadýþý çocuðu bile oldu. Nihayet
Milano'da
Ambrasius'un
etkisiyle
Katoliklikte karar kýldý. Piskopos oldu.
Yeni seçtiði yolda bütün günlerini,
gecelerini günah korkusunun ezici
baskýsýyla geçirdi. Dünyaya ve baþka
insanlarýn yaþantýsýna bakýþ açýsý da öyle.
Sanki bulutlarýn üstünde açýðýmýzý kollayan, hemen üzerimize çullanmaya hazýr
mitolojik bir ucube dev var. Hz. Ýsa'nýn
"Allah sevgi'dir" sözünden ne kadar uzakta bir Yaratan görüþü.
Augustinus'un hayatýný çok yakýndan
biliyoruz. "Ýtiraflar" isimli ciltlerle
kitabýnda satýr satýr kendini anlatmýþ.
Günah korkusunu ne kadar aþýrýlýða
vardýrmýþ ki, çocukluðunda komþunun
armut aðacýndan arkadaþlarýyla yaptýðý
hýrsýzlýða kitabýnda yedi bölüm boyunca
sayfalar ayrýlýr. Roma dünyasýnda kan
gövdeyi götürürken, Yaratan'dan sürekli
bu büyük (!) suçunu baðýþlamasý için
mazohistçe gözyaþý döker.
Gerçekte Augustinus'un hayata bu kadar
dar açýdan bakmamasý için eðitimi tam,
yaþantýsý engin deneylerle doluydu.
Gençliðinde sevmiþ, sevilmiþ; terketmiþ,
terkedilmiþ; yanlýþ yapmýþ, doðru yapmýþ
sonunda insanlarý zayýf ve kuvvetli yönleriyle tanýmada tecrübe daðarcýðý dolup
taþmýþ. Din aramýþ, bulmuþ; býrakmýþ,
yenisini bulmuþ. Demek ki gerçeði ara-
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mada nice terler dökmüþ. Kýsacasý hem
bedenin, hem aklýn, hem de gönlün eðitiminde sýcak fýrýnlara girmiþ çýkmýþ;
sonunda Hz. Ýsa'nýn sevgiyi, hoþgörüyü,
baðýþlamayý öðütleyen dinine demir atýp
kalmýþ. Çok üstün bir zekâ, birikmiþ
tecrübe koleksiyonu ve doðru yolu
gösteren bilgiler. Ýþte dünyanýn kötülüklerden iki büklüm olmuþ insancýklarýna,
sunulacak serinletici bir þerbetin imali
için her þey hazýr. Ama o üstün zekâ ve
tecrübe ehli kiþi ayrýntýlarda geziniyor.
Yeni dünyanýn doðru esaslar üzerine
kurulacak ekonomik, kültürel, sosyal,
hukukî kurumlarý üzerine kafa yoracak
yerde sadece dinî, teolojik sorunlara emek
veriyor. O da diðerleri gibi cinsel duygularýn düþmaný. "Evlilikte cinsel iliþki
günah sayýlmaz" diyor. "Eh buna da
razýyýz" demeyiniz hemencecik, çünkü
cümlenin gerisi var: "Bir çocuk yapma
gayesine dayanýyorsa!.." Hiç yaklaþmasan iyi olur
ama neyse, gözünü kapa, kalbini
bozma, iþi bitirdikten sonra da
tövbe istiðfar et
demeye getiriyor.
Kendi gençliklerini unutup, insanlarý dapdaracýk karanlýk sokaklarda, duygusuz düþüncesiz,
korkak, yapayalnýz hapsetmek
buna denir. Onlara göre Adem'in
günahýnýn miras-
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çýsý olduðumuzdan hepimiz kötüyüz.
Ancak vaftiz olmak bizi kurtarabilir.
Vaftiz olmadan ölenler, çocuk bile olsalar
ebedî cehennemde yanacaklar. Bundan
þikâyete, isyana da hakkýmýz yok. Çünkü
hepimiz doðuþtan kötüyüz. Eðer bu saçmalýklar doðru olsaydý þu satýrlarýn yazarý
baþta olmak üzere pek çoðumuz
Cehennemliktik. Dünyada mahkeme
kararlarýna yargýtayda itiraz hakký var.
Burada o da yok. Çünkü hüküm baþtan
kesilmiþ. En eðitimli, tecrübeli, çalýþkan,
üstün zekâlar binbir sorun çözüm beklerken bunlarla uðraþýrlarsa gelecek
nesillere kalan problemler de þunlar olacaktý doðallýkla:
"Ýsa, ayný bedende nasýl hem insan, hem
Tanrý oldu?"
"Meryem insanýn mý, Allah'ýn mý
annesi?."
"Hepimiz
Adem'in suçuyla
doðduðumuza
göre Meryem de
mi bu orijinal
suçla doðdu?..."
Avrupa karanlýk Ortaçað’da,
kendilerine azizlerden
miras
kalan bu ve benzeri
sorularla
yüzyýllar tüketirken, beraberinde, yaþadýðýmýz þu materyalist
dünyanýn
tohumlarýný da
üretti durdu!..
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Krizde
Kristalize Olan
Güngör Özyiðit, Psikolog

Kazancakis'in
gerçeði arama
yolculuðunda
karþýlaþtýðý bir
keþiþ, gönüllü
olarak içine
kapandýðý
daracýk
hücresinde,
kollarýný açarak
ve gülümseyerek:
"Kozam bu" der.
"Kurt olarak
buraya
kapandým;
kelebek olarak
çýkacaðým günü
bekliyorum."
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aþadýðý acý-tatlý her deneyim,
insaný olduðundan daha üst bir
duruma yükseltir. Yeter ki,
yaþanýlan o deneyim üzerinde
düþünülsün, bir deðerlendirme yapýlsýn.
Ve düþünerek çalýþtýrýlan akýl, deneyimlerden süzdüðü bilgiyi ruha benimsetsin. Ve ruh, benimsenen bilgi ile
daha üst düzeyde deneyimlerde bulunabilsin. Ruh-Tecrübe-Akýl-Ruh zinciri
ile formüle edilen bu yükseliþ grafiði,
her insan için geçerli olup, tekâmülün
altýn anahtarýdýr.

Y

Burada aklýn iki iþlevi vardýr:
Birincisi, yaþadýklarýndan ders alýp, bilgiye ulaþmak. Ýkincisi, edindiði bilgi
ile ruhu eðitip, uygulamasýný saðlamak.
Öylece, aklýn teorik ve pratik yaný birleþmiþ, akýl-gönül (ruh) birlikteliði
saðlanmýþ olur. Bu da daha çok, acýnýn
eþlik ettiði deneyimlerde, kriz dönemlerinde, insanýn bir süre kendine kapanmasý, yalnýzlýk içinde yoðun
düþüncelere dalmasý ile gerçekleþir.
Kriz sözcüðü Çince'de hem bir
bunalýmý, hem de fýrsatý içinde
barýndýrýr. Ýnsan böylesi durumlarda
ancak aklýný ve gönlünü kullanarak
çýkmazý aþabilir.
Ýpek böceðinin kelebeðe dönüþmesi,
dýþ dünyanýn parazitlerinden uzak bir
inziva (yalnýzlýða çekilme), ortamýnýn,
bir "yalnýzlýk kozasýna" bürünmesini
gerektirir. Ýpek böceði kurtçuk olarak
girdiði ve kendine ördüðü o kozadan,
kanatlanmýþ, uçma yeteneði kazanmýþ,
rengârenk bir kelebek olarak çýkar.
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Ýnsaný ve toplumu zaman zaman
saran, çepeçevre kuþatan, cendere içine
alan kriz ortamlarý da, kendini bulma
ve yeniden doðma fýrsatý olarak deðerlendirilebilir. Tagor'un dediði gibi "
Dünya, insaný acýlarýyla daðlar ve
karþýlýðýnda ondan þarký ister." Böylece
acýyý bal eylemesini bilen, krizde
kristalleþen kendi gerçeði ile kucaklaþýr
ve krizden güçlenmiþ olarak çýkar.
Sokrates'in yaþadýðý üç büyük kriz,
üç sancýlý dönem, onun gerçeðe uyanmasýný saðlar. Bilinçlenmesinde,
bilmediðini bilmesinde ve gerçek bir
filozof olmasýnda belirleyici bir rol
oynar.
ÝLK KRÝZ
Sokrates otuzuna doðru, Atina'nýn en
saygýn ve zengin bir ailesinin 'Alsibiad'
isimli oðlu ile tanýþýr. 10 yaþýndaki bu
çocuða Perikles'in yerine gelebilecek
en önemli aday gözüyle bakýlýr.
Olaðanüstü yakýþýklý, saðlýklý, çok
yetenekli ve zeki olan bu genç,
Sokrates'in tam da eðitmek, biçim vermek istediði bir tiptir. Sokrates elindeki
hamurdan geleceðin filozof-yönetici
profilini çýkarmaya çalýþýr. Ona erdemi,
evrensel doðrularý, kendine egemen
olmayý ve uyumlu yaþamayý öðretmeye
koyulur ve bu iþe yirmi yýlýný adar.
Genç, otuzuna yaklaþtýðýnda, artýk
kendi yolunu izlemesi gerektiðini
söyleyerek, onu kendi haline býrakýr.
Öylece Alsibiad'ýn öðrendiklerinin verimini alabilmesini, kendi gerçeðini
ortaya koyabilmesini bekler. Ne var ki
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sonuç, Sokrates'in umduðunun tam
tersi olur.
Ýktidar hýrsý ile yanýp tutuþan, para ve
þan peþinde koþan Alsibiad, her türlü
yolsuzluðu kendine yol eder. Baþa
geçmesine geçer de, sonunda Atina
halkýna ihanet eder ve Perslerin yanýna
sürgüne gönderilir. Sokrates'in yirmi
yýllýk emeði boþa gider ve Sokrates
büyük bir hayal kýrýklýðý içinde ilk
krizini yaþar. Öyle ki, bu anlamda bir
"Sokrat melankolisi" nden söz edilir.
Sokrates, nerede yanlýþ yaptýðýný
anlamak üzere, kendini yaman bir
sorgulamadan geçirir. Ve Alsibiad'ýn
kendisine raðmen, onu kurtarabileceðini sanmak gibi bir yanlýþa düþtüðünü
görür. Ve canýný acýtan bu deneyimden
önemli bir gerçeði öðrenerek kazançlý
çýkar. Öylesine öðrenmek istemeyen
birine, en iyi eðitimin bile yarar saðlamayacaðýný anlar. Baþka deyiþle,
kendine yardým etmek istemeyene,
kimse yardým edemez.
Yaþadýðý kriz sayesinde Sokrates
eðitim konusunda daha bir bilinçlenir.
Ýnsanlarda öðrenme ve deðiþme,
yenilenme isteðini uyandýrmaya çalýþýr.
Onlara içlerindekini görebilecekleri bir
ayna olmaya gayret eder. Ve gerçek
filozofun insanlara gerçeði sevdirmesi
gerektiðini görür. Bundan sonra,
yönetici sýnýfa ait özel kiþilere deðil,
deðiþmek ve gerçeði öðrenmek isteyen
herkese hizmeti bir borç bilir. Ve bunu,
sofistler gibi para alarak deðil, hiçbir
karþýlýk beklemeden yapar.

ÝKÝNCÝ KRÝZ
Sokrates 50'sinde ikinci krizle karþýlaþýr. Arkadaþý Ravi, Delf Tapýnaðý'nýn
kâhini Pythia'ya "Atina'nýn en bilge kiþisi kimdir?" diye sorar. Ve þu karþýlýðý
alýr: " Sofokles bilgedir, Evripides daha
bilgedir, ancak tüm insanlarýn en bilgesi Sokrates'tir." Arkadaþý, bunu büyük
bir mutlulukla Sokrates'e haber verir.
Sokrates afallar, allak bullak olur. Nasýl
olur da, Atina'nýn en bilge kiþisi kendisi
olur? Buna bir türlü akýl erdiremez.
Bunu anlamak üzere en bilgin olarak
bilinen, kendi alanlarýnda otorite
sayýlan kiþilerle görüþmeye gider.
Onlarý, bildiklerini ileri sürdükleri
konularda sorgular. Bildiklerini sandýklarý konularda onlarý kuþkuya düþürür.
Ayrýca rahatsýz edici sorularla sinirlerini bozarak, kendisine kýzmalarýna ve
kinlenmelerine sebep olur. Ve þu sonuca varýr: "Çok þeyi bildiklerini sananlar, aslýnda hiçbir þey bilmiyorlar, iþin
tuhafý bilmediklerini de bilmiyorlar." O
arada kendi farkýný ve neden Atina'nýn
en bilge kiþisi olarak gösterildiðini de
anlar; çünkü o, bilmediðini bilen tek
kiþidir. Böylece bilmediðini bilmenin
bir bilgelik olduðu düþüncesi
Sokrates'le birlikte bilinçlenir, çiçeklenir. Ve insana öðrenme isteðinin,
bilinmeyenin gizemine açýk olmanýn
kapýlarýný açar. Ve iþte bu bilgelik aþký
ile felsefe baþlar.
"Sokratik Diyalog" denen, karþýlýklý
konuþma ve birbirini dinleme yöntemi
ile düþünceler sýnanýr ve birlikte
gerçeðe doðru yol alýnýr. Diyalog; anla-
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þýlan bir konu üzerinde konuþmayý, birbirini dinlemeyi, yargýlamaksýzýn anlamayý ve anlatmayý içeren, en az iki
kiþiyi gerektiren bir yöntemdir. Ýnsanlara gerçeði birlikte araþtýrma, birbirlerinin aklýndan yararlanma, düþünceleri paylaþma ve beraberce gerçeðe
yaklaþmanýn, gerçeklerin tadýný tatmanýn hazzýný yaþatýr. Burada amaç,
bilgisini sergileyerek böbürlenme ya da
içindekileri boþaltýp rahatlama deðil,
gerçeðe olan sevginin itiþiyle düþünceleri paylaþmak ve yeni bir bilinçlenmeyle kendini aþmaktýr. Sokrates bu
döneminde yirmi yaþýnda bir delikanlý
ile tanýþýr. Sokrates'e hayran olan ve
ondaki gerçeðe gönül veren bu genç,
sonradan Platon adýyla tanýnýr ve
Sokrates'i de dünyaya o tanýtýr.
ÜÇÜNCÜ KRÝZ
Düzmece bir mahkeme tarafýndan
sorgulanmasý ve ölümle cezalandýrýlmasý Sokrates'in yaþadýðý üçüncü
krizdir. Ölüm pahasýna da olsa içindeki
tanrýsal sese uyan, erdemi öðütleyen ve
gençleri eðitip yetiþtirmeyi iþ edinen
Sokrates, ne yazýk ki dinsizlik, ahlâksýzlýk ve gençleri baþtan çýkarmakla
suçlanýr. Ve ünlü savunmasý ile, mahkemenin gözünde deðil ama tarihin jürisi
önünde aklanýr.

21
reddedip, ölmeyi yeðleyerek herkese
gösterir. Son saatlerini yakýnlarýna ve
öðrencilerine, neden ölümden korkmamak gerektiðini anlatarak geçirir,
üzülmemeleri için onlarý sakinleþtirir.
Sokrates'in üçüncü krizinde üstesinden gelerek öðrendiði gerçek, uðruna
ölünecek deðerler yoksa, yaþamanýn da
bir anlamý olmadýðýdýr. En iyi felsefe,
insana yaþamayý öðretirken, ölmeyi de
öðretendir. Ýnsan cehaletten, baðýmlýlýklardan ve akýlsýzlýklardan uzaklaþtýkça, yeni bakýþ açýlarý kazanýr ve
böylece kendini yeniden doðurur. Bu
anlamda Sokrates ya da onun yöntemi,
kendi kendisini doðurmakta olan
insana ebelik etmektir.
Sokrates'in krizlerinde kristalleþip
billûrlaþan, bize ulaþan iþte bu gerçek.
Akýllý ve sorumlu bir varlýk olarak insana düþen, yakýþan da bu olsa gerek!..

O, iç sesine kulak vererek birey bilincini toplumun önüne geçirir. Ýnsanýn
saygýnlýðýný ve birey olmanýn onurunu
dik tutar. Buna karþý toplumun yasalarýna uyan saygýlý bir yurttaþ olduðunu da,
kaçmayý veya sürgüne gönderilmeyi
Resimler: Oriol Angrill
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Toplumsal Çözülmeden
Birliðe
Nihâl Gürsoy

oplumsal veya sosyal
çözülme ilk olarak Emile
Durkheim tarafýndan ortaya
atýlmýþtýr. Genel olarak
toplumlarda maddi ve manevi kültür
unsurlarýnýn birbirini tamamlayamamasýndan kaynaklanan, süreklilik arz
eden sorunlar sosyal bozulma olarak
tanýmlanabilir.

T

Sosyal hayatýn temelinde birlikte
yaþama þuuru vardýr. Bu nedenle
saðlýklý bir toplumda farklýlýklar kadar
birlik ve beraberliðe de ihtiyaç duyulur.
Resim: Tanýdýk Objeler, Rene Magritte, 1928

Birbirine muhtaç olan toplum üyeleri
arasýnda farklý olaný dýþlama, çatýþma
veya ortadan kaldýrma davranýþý deðil,
tam tersine farklýlýklara saygý duyarak
kabullenmek, yardýmcý olabilmek,
baðlýlýk ve sevgi içinde birlikte iþ birliði yapabilmek gerekmektedir.
Toplumsal baðlar; yakýnlýklar, sevgi
ve saygý üzerine kurulduðunda bir toplumun huzur içinde yaþamasý mümkündür. Dolayýsýyla, toplumlarda farklýlýktan ziyade yakýnlýklar, birlik ve beraberliklerin varlýðý devamlýlýk ve geliþ-
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me açýsýndan önemlidir. Bir toplumun
farklý parçalarý, bir bütünün parçasý
olduklarýný hissetmek ve idrakinde
olmak durumundadýrlar. Ýzlenen sosyal,
kültürel ve ekonomik politikalar
bütünü kavrayacak þekilde yapýlandýrýlmazsa, bugün tüm dünyada izlediðimiz
çok çeþitli çözülme sorunlarý ortaya
çýkabilir ve bu çözülmeler öncelikle
içinde bulunduðu toplumun bütününe
zarar verir. Farklýlýklar, sevgiyle
kuþatýldýðýnda ve kiþilerin öz deðerlerine saygý duyulduðunda ise, içinde
bulunduklarý toplumla uygun düþecek
þekilde deðer ve gayelerini ayarlarlar.
TOPLUMSAL ÇÖZÜLMENÝN
GÖSTERGELERÝ
* Ailede ve sosyal iliþkilerde karþýlýklý saygý, sevgi, baðlýlýk ve dayanýþmanýn zayýflamasý,
* Manevi deðerlerin önemini yitirmesi,
* Din, vicdan ve ifade özgürlüklerinin kýsýtlanmasý ya da baský altýna
alýnmasý,
* Çoðulcu demokratik yapýnýn
iþlevselliðini yitirmesi,
* Ekonomik sorunlarýn ve iþsizliðin
artmasý,
* Saðlýklý yaþam koþullarýna
eriþmede yaþanan zorluklar,
* Hukuk devleti olmaktan giderek
uzaklaþmak, hak ve adalet duygusunun
yozlaþmasý,
* Rüþvet, yolsuzluk ve adam kayýrmacanýn artmasý,
* Zengin ve fakir arasýndaki uçurumun artmasý,
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* Suç oranlarýnda artýþ,
* Ýnsan haklarýnýn güvence altýnda
olmamasý,
* Eþitsizlik,
* Dilin bozulmasý,
* Ýdeal birliðin bozulmasý,
* Aydýnlarýn halktan kopmasý,
* Etnik taleplerin üst kimlikle buluþamamasý,
* Din ve mezhep ayrýlýklarýný giderecek çalýþmalarýn yetersizliði,
* Deðiþen sosyal yapýya uygun yeni
dengelerin getirilememesi,
* Kültür ve sanat faaliyetlerinin, barýþçýl ve bütünleþtirici mesajlar taþýmak
yerine, bölücü mesajlar içermesi, gibi..
Öncelikle toplumsal ahenk ve uyum
toplumsal birliðin en önemli gereklerindendir. Ýnsanlar, kadýn ve erkek
olarak, renkleri, milliyetleri, vücut
yapýlarý, eðitimleri, kavrama kabiliyetleri, yetenekleri, saðlýk durumlarý ve
daha pek çok etkenle birbirlerinden
farklýdýrlar. Ancak bunlar doðal farklýlýklar olup, bir toplumun birlik ve
bütünlüðüne zarar vermezler.
Farklýlýklar ile farklýlaþtýrma temel
olarak ayrýdýrlar. Farklýlaþtýrma bir
toplum içerisinde birbirinden kopuk,
birlik duygusundan yoksun, birbiriyle
çekiþen, doðal olmadýðý için toplumlarýn varlýk sebebiyle çeliþen bir durum
olarak ortaya çýkar. Temelinde yatan
sebepler ise çok çeþitli baþlýklar altýnda
sunulabilmesine raðmen daha
derindedir. Ýnsanýn insana farksýzlýðýný
kabul etmemek, buna inanmamak ve
sevgisizlik. Kendi deðerimizi abartmak, nefsimizi yüceltmek ve dünyada
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niçin bulunduðumuzun ve var oluþ
gayemizin farkýnda olmamak.
Bugün insanlýk küresel anlamda bu
farklýlaþtýrma sorununu aþmak durumundadýr. Aslýnda soruyu tam olarak
ortaya koyarsak þöyle demek gerekiyor.
Toplumlar; çeþitli bakýmlardan
ayrýþarak mý yoksa bütünleþerek mi
birlikte yol alabilirler?
Tüm dünyamýzda zenginlik ve fakirliðin ölçüsüzlüðü, açlýk, ýrkçýlýk, azýnlýklarýn dýþlanmasý buna baðlý olarak
terör, iç savaþlar, göçler. Güç ve iktidarlarýný artýrmak için gerektiðinde dinler de dahil olmak üzere tüm deðerleri
kendi çýkarlarý uðruna kullanmak.
Kaynaklarýn hesapsýzca tüketimi,
sürekli yaratýlan çatýþma ortamlarýndan
maddi çýkar ve güç gözetmek.
Katlanarak artan nüfusun önüne, yaþamak için çýkan türlü engeller ve pompalanan tüketim kültürü. Saðlýklý içme
suyundan yoksun milyonlarca insan,
hak ve adalet temelinden ayrýlan
düzenler, yitirilen insan deðeri ve gelecek umudu. Daha pek çok faktör bugün
dünyamýzýn nasýl bir toplumsal
çözülme yaþadýðýný ve amacýna hizmet
edemez duruma geldiðini açýkça gözler
önüne seriyor. Ýçinde bulunduðumuz
kültürel yapýlar ve deðerler sistemi
iflas etmiþ durumdadýr.
Dünya toplumu olarak kendi elimizle
yarattýðýmýz sorunlar nedeniyle hepimiz tehdit ve baský altýndayýz. Üstelik
kendimize zarar veren bu yapýlanmayý
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ve bize verilen rolleri benimsemiþ
görünüyoruz. Hepimizin ortak çýkarýna
olan sevgi ve birlik duygusunu gözardý
ediyoruz.
Ulusçu ideolojileri, insanlýðýn birliði
ve bütünlüðü anlayýþýna deðiþtik.
Etrafýmýza hatlar çizerek, kendimizi
neredeyse o hatlar içinde dondurduk.
Ülkeler ve insanlar arasýndaki akýþ,
akým ve titreþim bozuldu.
Dünyamýzýn bugün içinde bulunduðu
sorunlarla yüzleþebilmesi kendi varlýlýðýnýn devamý açýsýndan zorunludur.
Birleþtirici ve müþterek olanýn ne
olduðuna ve ona nasýl vurgu yapýlacaðýna karar vermek durumundayýz.
Aksi halde ihtiraslarý uðruna birleþerek
güçlerini ve iktidarlarýný artýrmaya
çalýþanlar bir gün tüm insanlýðýn topluca yok olmasýna neden olacaklar.
Öncelikle bir gerçeklik olarak “Ýnsan
nedir, dünyada niçin bulunmaktadýr,
toplumlarýn varlýk alaný nasýl olmalýdýr,
insanlýk olarak hedefimiz nedir?” sorularýnýn cevaplanmasý gerekmektedir.
Ýnsan, kendi var oluþ gayesinin ve
dünyada bulunuþ amacýnýn tekamül
etmek, yücelmek, sevgiyi öðrenmek
ve birliði deneyimlemek olduðunu
öðrenerek, kavramadýkça bütünü ve
bütün içindeki yerini de açýkça göremeyecektir. Bunun için, öncelikle
Yaradan'ýn düzenini anlamaya, bu
düzendeki ahengi ve uyumu saðlayan
ilâhi yasalarla paralel iþleyen düzenler
kurmaya ihtiyaç vardýr.
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Ýnsan, terbiye etmesi gereken nefsinden kaynaklanan doymak bilmez
isteklerini abartarak, içinde bulunduðu
düzene hizmet etmeden onu hoyratça
kullanarak ve bütünlüðün farkýna varmadan sürekli ayrýþtýrarak, insanlýðýn
ulaþmasý ve yaþamasý gereken birlik
kalýbýna dökülebilir mi?
DEÐÝÞÝM
Ýnsanlarýn sahip olduðu deðerler,
onlarýn kültürleriyle ve içinde bulunduklarý toplumla yakýndan ilgilidir.
Deðerler, tutum ve davranýþlarýmýzý,
düþünce dünyamýzý yönlendiren,
kiþiliðin alt yapýsýný oluþturan önemli
unsurlardýr. Kültür de, insan ve toplum
davranýþlarýný ve dünyayý algýlama
tarzýný belirleyen önemli bir yönlendiricidir.
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manevi yapýsýnda meydana gelen bir
farklýlaþma, bütün unsurlarýyla birlikte
bir deðiþimdir. Deðiþimden kasýt sosyal
geliþmedir. Toplumlardaki ekonomik
büyüme ve refah tek baþýna sosyal
geliþmenin göstergesi olarak alýnamaz
ve bunlar sosyal geliþme için yeterli
deðildir. Bunun yanýnda toplumu oluþturan fertlerin deðer yargýlarýnýn ve
davranýþ biçimlerinin de daha yeniye
ve daha iyiye doðru evrilmesi gerekmektedir.
Sosyal geliþmenin ilk göstergesi
sosyal bütünleþmedir. Dar anlamdaki
biz duygusunun ( parti, cemaat, gurup
v.b) geniþ ve bütüncül biz duygusuna
taþýnmasýdýr.

Her kültürel sistem, kendi iç katmanlarýyla canlý bir iliþki içindedir. Bu iliþki, yeni formlar, anlayýþlar ve deðerler
doðurabilir. Tarihsel süreçte toplumlar
sürekli deðiþim göstermiþlerdir.
Medeniyetler, hükümet þekilleri, ticari
usuller, ideal insan tipleri, kültürler
yavaþ ya da hýzlý bir deðiþime
tabidirler. Her toplum iç ve dýþ etkilerle
bir takým deðiþimler gösterir ve hayat
tarzý buna göre yeniden düzenlenir.
Sosyo - kültürel deðiþme, bir
toplumun siyasi, idari ve hukuki
yapýsýnda bilgi ve eðitim sistemindeki
deðiþimleri içerir. Bir baþka deyiþle
kültür deðiþimi, bir toplumun maddi ve

Emile Durkheim
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Emile Durkheim, sosyal geliþmeyi
saðlamak ve çözülmeyi önlemek için
toplumsal iþ birliðini önermektedir. Bir
yere kadar önemli olmakla birlikte
toplumsal iþ birliðinin ve iþ bölümünün
arttýðý ülkelerde de oldukça hýzlanmýþ
sosyal çözülmeler görülmektedir.
Maddi hayatýn iyileþtirilmesi ve düzenlenmesinin çözülme eðilimlerini
ortadan kaldýrmadýðý açýktýr.
Francis Fukuyama somut veriler
ýþýðýnda dünya ölçeðinde yaptýðý
araþtýrmalarda, Amerika, Ýsveç ve daha
pek çok geliþmiþ ülkede toplumsal
çözülme yaþandýðýný ortaya koymuþtur.
Sebepleri ise, hatalý hükümet politikalarý, deðerlerin kaybedilmesi, daha
fazla zenginlik isteði, eþitsizlik, iþsizlik
ve fakirlik olarak göstermiþtir.
Bunun yanýnda, P. Sorokin meseleye
farklý bir biçimde yaklaþarak, maddi ve
manevi hedeflerde meydana gelebilecek anlamlý bir bütünleþmenin
çözülmeyi olumlu yönde bir deðiþime
dönüþtürebileceðini söyler.
Sorokin'e göre bu en anlamlý bütünleþme þeklidir. Mânâ etrafýnda bütünleþme þeklinde maddi olduðu kadar
manevi bakýmdan da birlik vardýr.
Deðerler birliði saðlanmadan sosyal
çözülme engellenemez.
Sorokin'in kastettiði bütünleþmede,
toplumun çeþitli unsurlarý sadece belli
fonksiyonlarý ifa etmek için deðil,
içerdikleri öz karakterleri ile birbirleri-
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ni tamamlamak için biraradadýrlar.
Böyle bir kültürün unsurlarý, týpký bir
konçertonun deðiþik notalardan ve
bölümlerden oluþmasý gibi içerdikleri
öz karakteri muhafaza ederek, birlikte
daha yüksek bir anlamý ifade edebilmek için bir birlik oluþtururlar. ( A.
Kurktan)
Leslie Lipson "Uygarlýðýn Ahlâki
Bunalýmlarý" isimli kitabýný þu sözlerle
bitiriyor. "Birlikte yaþayacaðýmýz daha
iyi deðerler seçerek þimdiki tehlikeleri
aþacaðýmýz sonucuna varmak
makuldür. Ahlâki bir devrim olmaksýzýn hiçbir uygarlýk kalmayacaktýr.
Uygarlýðýmýzda ilerlemeler olmaksýzýn
insan diye bir þey kalmayacaktýr."
Ýnsanlýk, daha yeni ve daha iyiyi
aramadýkça, evrensel deðerlerin ve
erdemlerin önemine vakýf olmadýkça
ne ülkeler ne de dünya genelinde
çözülmeleri durdurabilmek mümkün
gözükmüyor.
Tüm toplumlarýn evrensel doðrular
ýþýðýnda, bir büyük toparlanma için
kendi iþleyiþ biçimlerini oluþturacak
deðerleri ve yöntemleri belirlemeleri
gerekiyor. Ýþ baþýndaki yanlýþ politikalardan kurtularak, yerine güzel ahlâký,
erdemler birliðini, bilgeliði, sevgi ve
fedakârlýðý, hoþgörü ve çalýþmayý,
baþkalarýný düþünür olmayý, bilgiyi
insanlýðýn hayrý için kullanmayý, paylaþmayý baþarýr ve ölçer hale gelmemiz
gerekiyor. Ancak böylelikle çözülmeden, birliðe doðru yol alabiliriz.
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“Dünya Dýþý Varlýklar'ýn bizleri ziyaret ettiði söylense de bilimsel veriler
sistem tarafýndan örtbas ediliyor. Onlar hakkýndaki deliller devlet
politikasýna uymadýðý için kamuoyuna sunulmuyor. Statükocu
akademisyenler tarafýndan üniversitelerde gündeme alýnmasý engelleniyor.”

Erhan Kolbaþý ile Röportaj
Seyhun Güleçyüz

"Kavgalarýnýzý çoðalttýnýz, kendinizi yalnýz zannettiniz,
kâinatý unuttunuz. Sizi çok yakýn duyanlar var.
Hayrýnýza, kâinatýn hayrýna size yardýmcý olacaklar." Bizim Celselerimiz

T

ürkiye'deki Sirius UFO Uzay
Bilimleri Araþtýrma Baþkan
Yardýmcýsý Sayýn Erhan Kolbaþý
senelerdir yaptýðý Dünyadýþý varlýklar ile
ilgili araþtýrma ve belgelerini kapsayan
"Galaktik Diplomasi" isimli kitabýný yakýn
zamanda yayýnladý. Kendisi 25 yýl Dýþiþleri
Bakanlýðý'nda Ýdari Ataþelik görevini geçen

sene sonlandýrýp, senelerdir gerek yurtiçi
gerek yurtdýþýndan toplayýp, emek verdiði
araþtýrmalarýný yazmaya baþlamýþtýr.
Ufo konusu benim için uzun zamandýr
zaten çok önemliydi. Çünkü onlarýn
aramýza geliþlerinin sýradan bir uzaylý
ziyareti olmadýðýný, Dünyamýzýn nükleer
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bir savaþla yok olmasýný önlemede bizlere
yardýmcý olacaklarýný rehber varlýk bilgilerinden öðrenmiþtim. Bizim Celselerimizin baþladýðý ilk aylardan itibaren rehber
varlýk uyarýlarýný yapmaktaydý.
Dünyamýz, Dünya üzerindeki canlýlarla
birlikte insan, O'nun yarattýðý tüm varlýk
âlemiyle baðlantýlýdýr, o düzenle fiziksel ve
ruhsal iliþki içindedir aslýnda. Ama bizler
bunun farkýnda olmadan, hattâ farkýnda
olmak istemeden bildiðimiz gibi yaþamak
hakkýmýz zannediyoruz: "Kavgalarýnýzý
çoðalttýnýz, kendinizi yalnýz zannettiniz.
Kâinatý unuttunuz. Sizi çok yakýn duyanlar var. Hayrýnýza, kâinatýn hayrýna size
yardýmcý olacaklar" Evrensel kurallar,
nizamlar, esaslar yokmuþ da yalnýzca kendi
isteklerimiz varmýþ gibi her þeyi sorumsuzcasýna hesapsýz yapýyoruz: "Nizamlarý
bozmaya alýþtýnýz. Bir gün en büyük
düzeni de bozacaksýnýz. Buna müsaade
yok. Onu siz yaratmadýnýz ki.
Kavgalarýnýzý kesiniz... Kaideleri bozmayýnýz... Baþkalarý sizden endiþelidir.
Daima yükselin, daima bilin. Sizi sizden
çok bilenler mahvedecek" Bir Dünya
savaþýný, ki bu bir nükleer savaþ demektir,
göze almaktan çekinmeyenler bilmeliler ki,
bu çýlgýnlýðýn diðer düzenleri nasýl büyük
bir tehlikeye sokacaðýný gören hayýrlý ve
görevli varlýklar, zincirleme reaksiyon ile
evrenin dengesini bozacak böyle bir
felâkete seyirci kalmayacaklar, izin vermeyeceklerdir: "Sizden daha iyi düþünenler var. Onlarý yardýmcý gönderiyoruz.
Size onlardan gönderildi, gönderilecek."
"Onlarý kanýnýza giren misafirler olarak
kabul ediniz, kanýnýzdaki yuvarlara
yardýmcý" "Sizi doðruya, salime götürecekler. Onlar vazife aldýlar"
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Peki bizler eðer istersek, bizim için çalýþmaya hazýr bu hayýrlý varlýklarý nasýl tanýyacak, onlarla iþbirliði yapabileceðiz?
"Önce olgunlaþmanýz þart. Çünkü henüz
þimdi bile aranýzda inanmayanlarýnýz var.
Her þey olduðu zaman inanmanýn da
vakti geçecek" "Önce kendinizi hazýrlamanýz, çalýþmanýz, düþünmeniz, çok
düþünmeniz lâzým. Zekânýzý hazýrlamanýz
þart. Birbirinizle ancak o zaman anlaþabilirsiniz Düþünce birliðine vardýðýnýz
zaman her þeyi kökünden halletmiþ olacaksýnýz. Düþünce birliðine varmak için
düþününüz. Bütün insanlar ayný þeyi
düþündüðü zaman biliniz ki çok mesut bir
Dünya olacak"
Görüyoruz ki, Dünya'ya ve Dünya'da yaþayanlara ilâhi âlemin yardýmý Yaradanýmýz’ýn izni ve hayrýyla hep devam ediyor.
Bizler Sevgi Dünyasý olarak evrende hiç
kimsenin, dolayýsýyla Dünyamýzýn, bizim,
üzerindeki canlýlarýnyalnýz, baþýboþ, sahipsiz býrakýlmadýðýna, her isteyen ve merak
eden yabancý varlýklarýn gelip bizleri kurcalamalarýna, üzerimizde deneyler yapýlmasýna izin verilmeyeceðine inanmaktayýz.
Yukarýda belirtttiðim özelliklerin ve hayýrlý
görevin dýþýnda Dünyamýzý ziyaret edenler
varsa, ki ancak izin verilmiþse gelebilirler,
bizi ikinci derecede ilgilendirmektedir.
Bununla birlikte Erhan beyin detaylý ve titizlikle hazýrlanmýþ bu çok deðerli kitabýný
okuduðumda mutlaka kendisiyle tanýþýp
takdirlerimi bildirmeyi ve bir söyleþi yapmayý kararlaþtýrdým ve uyguladým.
Seyhun Güleçyüz - Sevgili Erhan Bey,
hoþgeldiniz. Dünya Dýþý Varlýklar ile ilgili
merakýnýz, araþtýrmalarýnýz ne zaman
baþladý ?
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Erhan Kolbaþý - Seyhun Haným,
benim merakým çocukluðumdan beri gelen
içsel itilerdir. Zamanla anladým ki, yaþam
misyonumun uyarýlarýymýþ. Daha sonra
araþtýrmalarým sýrasýnda Hawai merkezli
Exopolitica Enstitüsü kurslarýna katýldým.
NewYork'da dört sene süren bir eðitim
sürecim oldu. Hâlâ da buralardan bilgi
alýþveriþi yapmaktayým. Ýliþkilerim devam
etmekte.
Seyhun Güleçyüz - Sizce UFO'lar kimler ve nereden geliyorlar?
Erhan Kolbaþý - Farklý evrenlerden ve
kendi galaksimiz içinden, dýþýndan geliyorlar. Boyutlararasý titreþimlerini azaltarak
veya arttýrarak geçiþ kapýlarýný (portallarý)
kullanýp çeþitli sebeplerle buraya geliyorlar.
Dünya'yý ziyaret eden ve bir çok farklý sistemden gelen bu Dünya Dýþý Varlýklar en
az yüz farklý gezegenden geliyorlar. Ama
nereden geldiklerini, gezegenlerinin isimlerini vermiyorlar. Genel olarak "Yýldýz sisteminden geliyoruz" diyerek belli bir sistemi belirtiyorlar. Çünkü onlar da farklý
titreþimlerde yaþýyorlar, geldikleri yerde.
Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey,
Dünyamýzda da yaþayan var mý?
Erhan Kolbaþý - Evet Dünyamýzda bir
çok yerde üsleri var. Özellikle Ege
Bölgesi'nde çok üsleri var ve çokca
daðlarýn içindedir.
Seyhun Güleçyüz - Onlarla buluþabiliyor musunuz ?
Erhan Kolbaþý - Buluþmamýz bizim
veya onlarýn isteði ile alakalý deðil. Bizlerin tekamülü ile ilgili. Bizler arýndýkça
titreþimimiz yükselecek ve buluþabileceðiz.
Zararsýzlýðý öðrenmemiz ve tek düþünceye
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ulaþmamýz lazým. Zamanla buluþacaðýz.
Ama temas kuranlar, alýkonanlar da oluyor.
Onlarýn tekâmülü daha mý yüksek diyebilirsiniz. Burada devreye spritüalizma
giriyor. O kiþinin bundan önceki hayatý ve
misyonu buna uygunsa temas kurulabiliyor.
Konuyla ilgilenen herkes temas kuramýyor.
Bu temasta, buluþma, kiþinin ihtiyacý
kadarlýk sürede oluyor. Daha sonra buluþmayý yaþayan, tekâmülünde muazzam
büyük bir sýçrama görüyor. Müthiþ bir
bilinç açýlýmý yaþýyor. Yaþamýný etkiliyor,
cesaret isteyen, kolay olmayan bir deneyim
yaþýyor. Onlar, buluþan insanda genetik
kodlama yapýyorlar, çip takýyorlar ve biokimyasal araþtýrmada yapýp insaný tanýmak
istiyorlar. Bu insanlarýn Dünya Dýþý Varlýklar ile temasýný ben Uzay'da Astronot'larýn
geçirdiði deðiþime benzetiyorum.
Bir Astronot þöyle yazmýþ "Uzay
gemisinden Dünya'ya bakarken muazzam
bir karanlýk boþluðun içinde küçücük duran
dünyayý ve dünyanýn üzerindeki ülkemi ve
ülkemde benim kapladýðým yeri düþününce
ne kadar deðersiz önemsiz þeyler ile
uðraþtýðýmýzý anlýyoruz" diye açýklamýþ.
Astronotun karanlýðýn içinde tek baþýna
yaþamasý uzay araþtýrmacýsý John Mac'in
tepkisiyle "Ontolojik Þok" yaþadýðýný göstermektedir. Çünkü Astronotlarýn çoðunda
varlýk sebebi soruþturmasý yaþanmaktadýr
ve Evren hakkýndaki görüþleri tamamen
deðiþmiþ olarak Dünya'ya iniyorlar.
Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey, insanlarýn bir buluþmada ilk hissettikleri korku
oluyor doðal olarak. Bu Dünya Dýþý
Varlýklar, bize göre garip olan þekillerde
karþýmýza niye çýkýyorlar, isteseler bizim
þeklimizle çýkamazlar mý?
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Erhan Kolbaþý - -Bazýlarýnýn gerçek
bedeni bize göre garip tabii. Bazýlarý ise
aþýrý korku yaratacak þekildeler, onlar
gizlenmek istiyorlar bizden. Ama gerçekte
birebir insana benzeyenler de var. Bazýlarý
ise bizi korkutmamak için bizim þeklimizle
gözükebiliyorlar bize.
Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey, bu varlýklarý humanoid (insanýmsý) olarak isimlendirebilir miyiz? Çünkü morfolojik
olarak genelde ortak görüntümüz var.
Erhan Kolbaþý - Seyhun Haným, evet
genelde morfolojik olarak benzer yapýdayýz. Bir baþ, iki kol, iki bacak bir gövde
ama onun dýþýnda evrimleþtikleri gezegenin
þartlarýna göre çok farklý formlar alýyorlar.
Ýç organlarýnda deðiþiklik oluyor.
Bulunduklarý gezegenin güneþi, radyasyon
seviyesi onlarýn görüntüsünü etkiliyor.
Derileri belki de kalýn koruyucu tabaka
geliþtiriyor. Gözler belki algýyla ilgili
veya ýþýkla ilgili büyüyor. Entellektüel
seviyelerine göre beyin ve baþ büyüyor,
beden küçülüyor. Bedeni aslýnda kýlýf gibi
kullanýyorlar. Onlar aslýnda ýþýk bedenliler,
görünen bedeni çok kalýn, katý bir koruyucu olarak kullanýyorlar gerektiðinde.
Dünya'da katý bedenleri ile tezahür etmeleri
zor oluyor. Uzun süre madde formunda
Dünya'da yaþamý sürdüremiyorlar.
Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey, onlarýn
etik deðerleri ve ruhsal tekamülleri bizden
farklý mý?
Erhan Kolbaþý - Etik anlamda Dünya'da nasýl ki çok geniþ bir skala varsa,
orada da ayný þeylerin olduðunu gelen
bilgilerden anlýyoruz. Onlarýn da çeþitli
gruplarýnda çeþitli tipleri vardýr. Negatif
pozitif varlýklar diye sýnýflayamayýz.
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Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey, mesela
þu tiptekiler daha fazla tekamül etmiþler
diyebilir miyiz?
Erhan Kolbaþý - Seyhun Haným, daha
incelmiþ süptil hale gelmiþ olanlar var.
Onlarýn negatifliði bizim anladýðýmýz
anlamda deðil. Sadýklar planýnda çok iyi
açýklanmýþtýr. Þöyle ki: "Üst seviyenin
egosu sizin ulaþabildiðiniz sevgi
basamaðýdýr". Onlarýn nefsaniyeti bile
bizim için çok yüce bir sevgi olabilir.
Seyhun Güleçyüz - Ufolar Dünya'yý
niye ziyaret ediyorlar ?
Erhan Kolbaþý - Uygarlaþan varlýklar
belli bir seviye gelince var olmuþ olanlarý
bir bütün olarak algýlamaya baþlýyor ve
bütünün hayrýný düþünüyorlar. Bütünde bir
yer, arýza sinyali veriyorsa, oranýn yardýma
ihtiyacý vardýr mesajý alýnmýþ oluyor,
böylece o gezegene yardýma geliyorlar ve
yardýmý altýn tepside sunmuyorlar. Ama
anaokulu öðretmeninin çocuklara yaptýðý
gibi hafif dokunuþlarla bedenlenerek yada
bedensiz uzaydan yardýmlarýný ulaþtýrýyorlar. Týpký soðuk savaþ döneminde USA ve
Rusya arasýndaki 3. Dünya savaþýný, füze
baþlýklarýný etkisiz hale getirerek engelledikleri gibi. Bazen de sezgi yoluyla
yapýyorlar yardýmlarýný þöyle ki, araþtýrmacýlara ilham tarzýnda yolluyorlar bilgileri.
Geliþen uygarlýklarda, yardým doðal bir
ihtiyaç olarak ortaya çýkýyor. Çünkü var
oluþu bir olarak kabul ediyor, bütünün
idrakinde sorumluluk taþýyorlar. Bazýlarýyla
genetik akrabalýklarýmýz da söz konusu
olunca bu yardýmlarý evrensel bir kanun
olarak görüyorlar.
Seyhun Güleçyüz - Evrende iþleyen sisteme, Dünyanýn zarar görmesi veya yok
olmasý zarar verir mi?
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Erhan Kolbaþý - Seyhun Haným, bir
halýnýn bir ipliði koptuðu zaman orada
artarak büyüyen bir delik meydana gelir.
Yani uzay zaman dokusu bir bütünlük teþkil ettiði için bunun bozulmamasý gerektir.
Dünya'da nükleer savaþý engellediler,
çünkü sýrf Dünya deðil, onunla birlikte
Galaksimizin dengesi bile zarar görebilirdi.
Seyhun Güleçyüz - Ýyi de Hiroþima ve
Nagasaki'ye atom bombasý atýlmasýna niye
izin verdi Dünya Dýþý Varlýklar?
Erhan Kolbaþý - Dünya'nýn bu süreci
karmasýndan dolayý yaþamasý gerekiyordu.
Biraz da geniþ açýdan bakýnca o bölgede
hayatýný kaybeden insanlarýn karmalarý
gereði bunu yaþamalarý gerekiyordu. Bu
yüzden ses çýkarmadýlar ama "bir daha
müsaade etmeyeceðiz" dediler. Bu varlýklar
arasýnda yeryüzü tekamülünün ne kadar zor
olduðunu bizzat deneyen ve yine insana
yardým etmek için kendini fedâ ederek
Dünya'da bizim gibi yaþayanlarý da var.
Onlar için Dünya okulundan geçmek çok
önemli. Burasý Dünya Dýþý Varlýklar için
kâinatýn Harvard Üniversitesi gibi. Onlara
göre on enkarnasyonda yapacaklarý
tekâmülü Dünya'da bir enkarnasyonda
yapýyorlarmýþ. Buranýn çok aðýr enerjisi
var. Uyum saðlamak zor ama "sýçrama yapmak için iyi bir ortam" diyorlar.
Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey onlar için
Dünya neden deðerli bir ortam?
Erhan Kolbaþý - Seyhun Haným, burasý
yani Dünya duygu derinliði olan bir ortam.
Bireysel temaslarla alýnan bilgiye göre
buradaki duygu dalgalanmalarý çok ilginç
geliyor onlara. Felsefemiz, sevebilme kapasitemiz, güzel sanatlarda yarattýðýmýz eserler; müzik,þiir, resim, edebiyat inanýlmaz
ilgi uyandýrýyor onlarda ve çok saygý
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duyuyorlar bize. Sözün özü, duygularýný
geliþtirmek ve sevgiyi öðrenmek için de
gelenler de oluyor aralarýnda.
Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey,
Dünyamýza bir görevle deðil de sadece
keþif için gelenlerde duygu geliþmesi
bizden daha mý yavaþ, neden?
Erhan Kolbaþý - Dünya Dýþý Varlýklar
teknolojide ve bilimde bizden çok ileriler
ve biz onlardan çok büyük teknik bilgileri
alýp kullanýyorsak onlardan, bizler de gönül
olarak ileride olduðumuz için bizlerin
gezegenine öðrenmeye geliyorlar.
Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey
Exopolitica ne demek bize biraz bilgi verir
misiniz?
Erhan Kolbaþý - Dünya dýþý süreçlerle
ilgili araþtýrma yapanlara yardýmcý olmak
için oluþturulmuþ bir sosyal bilim dalýdýr.
Açacak olursak, özel eðitimler, seminerler
vererek Dünya'yý açýk temasa hazýrlamak
ve üzeri þimdiye kadar örtülmüþ olan
temaslarý ve nedenlerini araþtýrmak için
kurulmuþ bir yapýdýr. Merkezi Hawai'de
bulunur. Baþkaný Dr. Michael Salla'dýr.
2006'dan beri aktiftir.
Kamuoyuna UFO'larýn açýklanmasý
yeterli olmadýðý için kuruldu. Çünkü UFO
bilgileri örtbas ediliyor ve çok kýsýtlý yayýnlanýyordu. Temelinde ekonomik sebepler
var çünkü ondan faydalanan sanayiciler
var. Bu oyunun en önemli aktörü ise ABD
idi. Daha 1947'de Eisenhower döneminde
ABD, ulusal güvenlik sebebiyle UFO'larý
açýklamama kararý aldýlar ve siyasi, medya,
özel sektör kollarýyla birlikte bir mekanizma oluþturdular. Kendileri UFO'lardan
aldýklarý teknolojiyi buluþ yaptýk diye
Dünya'da kullanýp çok güçlendiler.
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Seyhun Güleçyüz - Exopolitica, o
dönemde mi oluþmaya baþladý?
Erhan Kolbaþý - Elbette: Çünkü yürürlükte olan devlet sistemi hükümetin varlýk
sebebiydi. Açýklamýþ olsalar da sistem
revize olacak, belki de deðiþecek. Dünya
bambaþka olabilecekti. Bir yandan da baktýðýmýz da, olmasý gerekenlerin olmakta
olduðunu görüyoruz. Ýnsanlýk daha hazýr
hale geliyor. Onlar da yani Dünya Dýþý
Varlýklar da bu gizliliðe göz yumdular. Ýsteselerdi topluca gözükürlerdi. Belki de
korku yaratmak istemediler, belki de
Dünya düzeninin tekamülle deðiþeceðine
inanýyor, bekliyorlardý.
Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey senelerdir
öyle diziler ve filmler yapýldý ki, okuduðumuz kitaplarla neredeyse birebir örtüþüyorlardý. Yapýmcýlar, senaristler sanki ilhamlý
ya da bilhassa insanlara örtülerin arkasýndakileri anlatýyorlardý deðil mi?
Erhan Kolbaþý - Evet evet bakýn
ABD'de iki tip grup var bir tanesi; bu varlýklarýn açýklanmasýndan yana olanlar ki
onlar, E.T. ve benzer filmlerin, dizilerin
yapýlmasýna destek oldular. Bir de onlarý
saldýrgan, istilacý olarak tanýtarak konuyu
örtbas etmek isteyenler. Bunlar da
ürkütücü, korku verici filmler yapýyorlar.
Çünkü korku, UFO'larýn bilimdýþý muammele görmesine sebep oluyor.
Þimdi Exopolitica bu Dünya Dýþý
Varlýklar'ýn bizleri ziyaret ettiðini söylese
de bilimsel veriler sistem tarafýndan örtbas
ediliyor. Onlar hakkýndaki deliller devlet
politikasýna uymadýðý için kamuoyuna
sunulmuyor. Statükocu akademisyenler
tarafýndan üniversitelerde gündeme alýnmasý engelleniyor. Harvard Psikiyatri Prof.
John Mack alýkonma olaylarýyla ilgili
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araþtýrmalara baþladýðýnda okulundan
kovulmak ve týp lisansý elinden alýnmak
istendi. Dr. Micael Salla'nýn da Amerikan
Üniversitesindeki kariyeri, exopolitika
çalýþmalarý nedeniyle sona erdirilmiþtir.
Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey, uzayda
görevli olan astronotlar, UFO'lar hep bizim
yanýmýzda oldular, bize uçan daireleriyle
sanki eskortluk yaptýlar diyorlar. Bunu bize
biraz açar mýsýnýz?
Erhan Kolbaþý - Onlarýn kendi gündemleri var ve farklý tekamül seviyesinde olanlarda var aralarýnda. Onlarýn içinde,
Dünya'nýn gündemini önemsemeden kendi
doðrultularýnda hareket edenler de var.
Mesela; yolda yürürsünüz ve yerdeki karýncalara basýp gidersiniz. Ýþte böyle uygarlýklarýn Dünya'nýn özgür iradesine müdahalesine izin vermiyorlar, bizi koruyorlar. Ayný
astronotlarý koruduklarý gibi. Dünya insanlarýnýn bir kýsmý negatif enerji üreterek o
hassasiyeti az olan Dünya Dýþý Varlýklarý
çekiyor. "Enerjiniz sizin koruma kalkanýnýz" diyorlar. Neyse ki bizi haylaz
çocuklar gibi görüp, bütünlüðün sorumluluk bilinci içinde koruyorlar.
Seyhun Güleçyüz - Bizler ise, bilgisizliðimizden hâlâ onlardan korkuyoruz.
Öyle ki Avrupa Birliði kuruluþ prensiplerinde olmayan ama konmasý gereken
"DÜNYALI OLMA" kavramýný engelliyoruz deðil mi?
Erhan Kolbaþý - Sistemin bize enjekte
ettikleri var. Kendimizi korumaya alýþýyoruz çocukluktan beri. Kimliðimizi, ilkelerimizi, ýrkýmýzý, milletimizi koruyarak
yaþýyoruz. Bu düþünce giderek çýkar gruplarý oluþturuyor. Bütünsel düþünmemizi
engelliyor. Dünyalý olma kavramý rahatsýz
ediyor bazý kavramlarý ve birbirimizle
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iliþkilerimizde karýþýklýk yaratýyor. Dünyalý
olmak, tek dünya devleti olmak deðildir.
Bu komplo teorisi gibi olur. Tek Dünya
devleti olmak sýnýrlarýn kalktýðý tek polis,
tek hukuk sisteminin kurulduðu, belli gruplar tarafýndan eþit þartlarda yönetilecek bir
Dünya demektir. Dünyalý olmak, tüm
insanlarýn Dünya'da kardeþ olduðu bilinci
içinde bir üst kimliðe ulaþmamýz demektir.
Dünya evimiz üzerinde yaþayan her canlý,
ailemizin bir parçasý olduðu bir yerde yaþamaktýr. Ýþte bunu uygulayacak tekamüldeki
insanlýk birlik bilincine ulaþmýþ zararsýzlýðý
öðrenmiþtir. Dünya Dýþý Varlýklarla iliþki
kurmaya baþlarýz. Bence onlarla yavaþ
yavaþ iliþki kurmamýzda bu kimliðe ulaþmamýzda hýzlandýrýcý olabilir.

uzay kaynaklý olduðunu hiç bilmediler.
General Motors, Dynamics, Looked
Marked gibi büyük kuruluþlar onlarý yeni
buluþlar olarak bilip ürettiler.

Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey, bir bilge
þöyle söylüyor, bu sizin anlattýðýnýz safha
için "Zekânýzý hazýrlamanýz þart. Birbirinizi
ancak o zaman anlayabilirsiniz. Düþünce
birliðinize vardýðýnýz zaman, her þeyi
kökünden halletmiþ olacaksýnýz. Bütün
insanlar ayný þeyi düþündüðü zaman biliniz
ki, çok mesut bir Dünya olacaktýr"
Erhan Kolbaþý - Evet Seyhun Haným
çok doðru bir özet. Bizler þimdilerde hâlâ
anlamsýz bir kibir içinde yaþýyoruz bu
evrende. Þu andaki teknolojimizi 1940'dan
itibaren fark edilen, Dünya'ya gelen, düþen
UFO'lara borçluyuz. Çoðunluk olarak bilim
insanlarýmýz onlardan Dünya'da kalanlar
üzerindeki çalýþmalarla büyük teknolojik
sýçramalar yaptýlar. Buna teknolojide
"Tersine Mühendislik" diyorlar. Anti
yerçekimi, kurþun geçirmez yelekler, lazer
teknolojisi, karanlýkta gören gözlükler,
denizaltý, radar vs. Bu teknolojileri elde
etmek için büyük bir askeri endüstri oluþturuldu. Bu gruplarýn dýþýnda olan kiþiler bu
araþtýrdýklarý, imal ettikleri maddelerin

"Dünya Dýþý Varlýklarýn varlýðý bizim
Katolik inancýmýzla çeliþmemektedir. Onlar
da bizim kardeþimizdir" diye beyanatlar
veriyorlar. Bunlarda gösteriyor ki, UFO'larýn açýkça anlatýlmasýnýn yakýn olduðunu
görüyorlar ve biz de burada yerimizi
Katolik Kilisesi olarak almalýyýz diyorlar.
Kamuya, Dünya Dýþý Varlýklar tüm bilgiler
ve delillerle sunulduðunda toplumda
inançsal boþluk karmaþasý yaþanabileceðinin farkýndalar. "Bize sýðýnýrlar" diye
ortam hazýrlýyorlar. Gelelim Uzak Doðu
dinlerine; bu konuyla pek ilgilenmiyorlar.
Müslümanlýðýn ise üzerinde konuþup,
düþünecekleri net bir bakýþ açýlarý yok.
Genelde Müslümanlarýn arasýnda bireysel
açýklamalar var. Yaþar Nuri Öztürk gibi
Ýslâm uzmanlarý kendileri açýklama yaptýlar. Kýsaca söylemek icap ederse; Ýslâm'ýn
bu konuda resmi bir görüþü yok.

Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey, Dünya
dinlerinin UFO'lara bakýþ açýsý nedir?
Erhan Kolbaþý - Önce Katoliklik yani
Vatikan hakkýnda konuþmak isterim. Çünkü
2008'e kadar bu fikirlere tamamen karþý
olan Vatikan Katolik Kilisesi çok deðiþti.
Onlara neler söylendi bilmiyoruz ama
panik ve telaþ içinde bu konuyla ilgili her
türlü faaliyetin içindeler. Gözlem evi kurdular ABD'de. Cizvit Rahibi astronotlarý
var, her türlü konferansa katýlýyor. Araþtýrmalara çok büyük paralar harcýyorlar.

Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey acaba
bizi yönetenler, insanlarýn bilinç düzeylerinin yükselmesinden ürktükleri için mi
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UFO'lara ait bütün bilgileri baský altýnda
tutuyorlar? Çünkü onlarla ilgili deliller,
varlýklarý, aramýzda dolaþan yaþayanlarýnýn
olmasý bizleri öðrenmeye, düþünmeye,
araþtýrmaya sevk edecektir. Bilinç düzeyimizde sýçrama yaptýrabilir.
Erhan Kolbaþý - Seyhun Haným þüphesiz ilk temastan itibaren zaten bilincinde
büyük açýklýklar kazanan insan, Dünyaya,
hayata çok daha farklý bakmaya baþlayacaktýr. Ben o durumu þöyle anlatýyorum:
"Ýfþaat öncesi ve ifþaat sonrasý"
Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey insanlýk
bu seviyedeyken, Dünya Dýþý Varlýklarla
nasýl bir galaktik diplomasi uygulanacak?
Erhan Kolbaþý - Seyhun Haným, bu
durumda galaktik diplomasinin görevi
deðiþimi baþlatmak ve yönetmek olacak.
Evrensel ilkeler gündemimize girecek biz
önce bu ilkeleri uygulamaya baþlayacaðýz,
çünkü çoðunu zaten biliyoruz. Karþýlýklý
onlarla masaya oturduðumuzda çýkarlar,
sen ben olarak ayrýlmayacak yani
Dünya'nýn siyasi çýkarlarý hakkýnda konuþmayacaðýz. Biosferin, ekosistemin çýkarlarý
söz konusu olacaktýr.
Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey, çok kulvarlý diplomasi ne demektir.
Erhan Kolbaþý - Devletler çapýnda resmi
temsilciler boyutunda yürütülen diplomasidir. Bu sürece mutlaka sivillerin de dahil
olmasý gerekir. Çünkü resmi yetkililerin
çoðunun evrensel bilince sahip olmadýðýný
biliyoruz. Yüksek bilinç sahibi ve yolda
olan, ruhsal yönden ileri tekâmüle ulaþmýþ
insanlar açýk, saf bilince sahip olacaðýndan,
daha bütünsel bakýþ açýsý ile kararlar alabilirler. Böyle insanlara o dönem çok iþ
düþmektedir. Muhtemelen Dünya Dýþý
Varlýklarda, sivil vatandaþlarla muhatap
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olmayý tercih edeceklerdir. Çünkü resmi
temsilcilerle konuþmayý, görüþmeyi
denediler ama baþarýlý olamadýlar. Bu yüzden UFO'larla insanlarýn birebir temaslarý
daha fazlalaþmýþtýr. Onlar daha yüksek
bilinçli insanlarla açýk temas istiyorlar.
Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey, siz
kitabýnýz "Galaktik Diplomasi" de Dünya
Dýþý Varlýklarýn temasa geçmesi için insanlarýn titreþimlerini yükseltmesi lâzým, yani
daha tekamül etmesi gerek diyorsunuz. Bu
nasýl olacak ?
Erhan Kolbaþý - Seyhun Haným, titreþim
derken Evrensel Bilinç titreþimi demek
istedim. Sizin de bildiðiniz gibi ayný dalga
boyunda olursak onlarla iletiþim olabilir
aramýzda. Gerçekçi konuþmak gerekirse þu
an onlarla açýk temas kuracak titreþim seviyesinde deðil Dünya insaný. Dünya'nýn da
bir deðiþim yaþamakta olduðunu bütün
kaynaklar söylüyor. Yükseliþ aþamasýndayýz. Bu dönemde Dünyadaki zeminin de
düzelmesi lâzým. Bu yüzden bir takým
jeofizik deðiþimler bekleniyor yeryüzünde.
Anlaþýlýyor ki, biraz zamana ihtiyacýmýz
var. Dünya'da geliþmeler çok hýzlý ve sýk
oluyor daha da hýzlanacak. Þimdilerde
yaþayan insanlýðýn þahit olacaðý bir takým
baþlangýçlar, açýk buluþmalar mutlaka olacaktýr.
Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey, konumuzla ilgili olduðu için soruyorum;
Toplum Mühendisliði ne demektir?
Erhan Kolbaþý - Toplum algýsýnýn kurgulanmasý ve yönetilmesidir. Sistemi örtbas
eden mekanizma bizlerin algýsýný manipüle
ediyor. Bireyleri kurguluyor. Hazýrlananlarý
realite olarak sunuyor ve kabul etmemizi
istiyor. Bizim farkýndalýðýmýzý arttýrmamýz
ve evrensel düþünceye ulaþmamýz lâzým.
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Sevgimizi ve farkýndalýðýmýzý bilgi ve düþüncelerimiz yardýmýyla geliþtirmeliyiz ki;
vicdanýmýzda buna paralel olarak geliþsin.

deðil mi? Ýlâhi âlemin görevli varlýklarýdýr
ve neredeki gezegenden geldikleri
düþünülemez.

Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey, Barýþ
Bilinci, Dünya Bilinci, Ortak Paylaþým
Bilinci kavramlarýný biraz açar mýsýnýz?
Erhan Kolbaþý - Seyhun Haným, öncelikle kibirimiz bitince bir çok egomuz da
ortadan kalkacak, Dünya bambaþka olacak.

Seyhun Güleçyüz - Erhan Bey,
UFO'larla ilgili film ve diziler beni çok
etkiliyor? Çoðumuz Uzay Yolu tiryakisi
olmuþtuk. Hâlâ da zevkle seyrediyoruz.
Ben E.T. filminin son sahnesinde çok aðlar,
ayrýlýðý çok derinden hissederdim.
Erhan Kolbaþý - Seyhun Haným onlarla
temas kuranlarýn çoðu onlardan aldýklarý
sevgiyi gözyaþlarý ile tarif etmeye çalýþtýlar.
O sevgide kalmak istediklerinden bahsettiler. Hattâ Uzay Gemisi'nde evi gibi yaþadýðý duygusunu hissedenler olmuþtur. Belki
Dünya'yý bu enkarnasyonu için seçmiþ hem
Dünya'ya hem UFO'lara yardým için burada
yaþayanlar vardýr aralarýnda.

Dünya Dýþý Varlýklarýn alýkoymalarýndan
sonra insanlar þöyle diyor: "Bizim kendi
irademiz dýþýnda gelip, bizi aldýlar"
Halbuki biz de çocuðumuzu doktora
götürürken, kedimizi veterinere götürürken
onlardan izin almýyoruz. Biz de UFO'larýn
gözünde ayný durumdayýz. Biz insanlarýn
din gibi, akademik unvanlar gibi, cinsiyet,
ýrk gibi kimlikleri var giydiðimiz. Bilgilerimiz ile evrenin sýrlarýný çözdüðümüzü,
gücümüzün Dünya'yý koruyacaðýný
zannediyoruz. Onlar bizi, bizim egolarýmýzý
üzerimizden atmamýza sadece saf, naif, toleranslý, sevgiyi özünden yayan olmamýza
yardýmcý olacaklar. Aslýnda tüm ilâhi bilgilerle de baðlantý kurarsak bu Dünya'ya
arýnmaya ve bunun eðitimini almaya
geldiðimizi görüyoruz.
Seyhun Güleçyüz - Onlar da orada bir
benzer plan içinde tekâmül ediyorlar; bizim
gibi ilâhi âlemin bilgisi ve düzeni içindeler
demektir. Bilginin kaynaðý ayný oluyor
deðil mi?
Erhan Kolbaþý - Seyhun Haným,
tekâmül planýyla yükselmiþ olanlar bir
zaman sonra bir oluyorlar. Gezegenler,
galaksiler fark etmiyor, varlýklar arasýnda
sýnýr kalkýyor. Onlar süptilleþiyor ýþýk
beden oluyorlar. O seviyeye ulaþmýþ olanlara artýk Dünya Dýþý Varlýklar diyemeyiz

Seyhun Güleçyüz - Erhan bey size çok
teþekkür ederim, anlattýðýnýz bilgiler çok
etkileyici ve önemli. Sizin kitabýnýzdan da
iyice anladým ki, Dünya'daki belli gruplar
açýklamayý "ifþaatý" çok istiyorlar. Çünkü
Dünya Dýþý Varlýklardan edinilen, Dünya'yý
deðiþtirecek, sýfýr maliyetli enerjilerin ve
üretimlerinin bilgisi, Dünya'da belli gruplarýn elindedir. Bu kadar sýnýrsýz enerji varken Dünya insanýndan saklanmasý büyük
haksýzlýktýr, suçtur. Bu enerjilerin bir kýsmý
atmosferden ve Güneþten elde edilen enerjilerdir. O zaman Dünyadaki gelir daðýlýmýndaki uçurumlara bir son verilebilir.
Birçok düþünen, araþtýran insan artýk
Dünya'ya barýþýn gelmesini, eþit paylaþýmýn olmasýný ve "Dünyalý olma" kavramýnýn farkýndalýðýný yaþamamýzýn çabasý
içindeler. Bunun "Ýfþaat"ýný yani þimdiye
kadar UFO'larla neler yaþandýysa hepsinin
belgelerle açýklanmasýný istiyorlar.
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Öte Taraftan Konuþmalar

Bedeninden Ayrýlan Ruh
Elisa Medhus, MD "Oðlum ve Öte Hayat", Çeviren: Nelda Ýnan
Elisa Medhus

Pek çoðumuz kendi ölümlülüðümüz düþüncesinden
ürkeriz. Bu gayet doðal ve insanidir. Bazýlarýmýz için
ölüm üzerimizde asýlý duran bir gölgedir ve bunun
sonucu olarak da günlerden bir gün o korkunç anýn
gelip de bir otobüsün bizi altýna alacaðýndan, bir
damarýmýzýn týkanacaðýndan veya bir kanser
hücresinin uyanarak kutsal bahçemiz olan
bedenimizde büyüyeceðinden korkarýz. Bazen
bilinmeyenin eþiðinin bizden çok uzakta olduðunu,
bazen de bir ayaðýmýzýn çukurda olduðunu diðerinin
ise muz kabuðunun üzerinde olduðunu hissederiz.
Kendi ölümlülüðünüz ile ilgili düþünceleriniz hangisi
olursa olsun sizi, Erik'in tur rehberliðinde gözlerinizi
tümüyle açmanýzý saðlayacak bu yolculuða davet
ediyorum. Bu bölümde Erik, diðer büyüleyici baþlýklarýn yanýsýra sizlere, aslýnda
ölümün ne olduðunu, ruhlarýn neler yapabileceðini ve neleri baþarabileceðini ve
öte taraftaki hayatýn gerçek doðasýný anlatacak.
ÖLÜMÜN DÝÐER ADI DOÐUM
Erik ölümle ilgili karþýlýklý konuþmalarýmýzýn ciddiyetini tam da kendine
yaraþýr bir üslupla yani þakalar ve kahkahalarla hafifletiyordu. Her seans öncesi ben onu
çaðýrmadan önce geliyor kendine has biçimde
medyumumuz Jamie ile þakalaþýyordu.
Jamie: Dün bir haným öte taraftan kanallýk
yapmamla ilgili geldi bana. Sürekli balýk
kokusu aldým. Hem de kokmuþ balýk kokusu..

Ben: Aman Allahým, bu korkunç bir þey!!
Jamie:Bu kokuyu alýnca kanallýk yapmayý
kestim ve kadýna dönerek: "Kokmuþ balýk
kokusu alýyorum, balýkla ilgili bilmem
gereken bir þey mi var?" diye sordum. Tam
olarak çýkartamýyordum bunun neyle ilgili
olabileceðini. Kadýn odamdan çýktýðýnda da
anlamamýþtým bunun tam olarak nedenini..
Sence bu kokuyu kim yaratýyor olabilirdi?
Ben: (Gülerek).. Bir tahminde bulunabilirim.
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Jamie: Gerçekten o an hiç düþünemedim.
Aklýmdan bile geçmedi biliyor musun?
Ben: Erik çok þakacýdýr bilirsin. Onun
blog'unu okuyor musun bilmiyorum ama üye
olan hiç kimse onun þakalarýndan kaçamamýþtýr.
Jamie: Aman Allahým! Demek ki kendini
bir þekilde meþgul tutmayý baþarýyor. Ve ayrýca o burada hem de çok uyanýk þekilde..
Ben: Merhaba Erik!
Jamie gülüyor
Erik: Merhaba anne
Ben: Ölümle ilgili genel olarak neler paylaþmak istersin bizimle? Pek çoðumuzun
aklýnda ve gönlünde en korkulan konulardan
birisi de ölüm.
Erik: "Ölüm" sözcüðüne eþ anlamlý olabilecek baþka bir sözcük bulalým.
Ben: Bilmiyorum ki hangisi olabilir bu!
Bence bunu sen söyle çünkü uzman olan
sensin.
Erik: Ölüm týpký bir doðum gibidir.
Büyüleyici dünyaya ölümle doðarýz ve sonra
da baþka bir dünyaya -þimdi benim de içinde
olduðum dünyaya- yeniden doðarýz.
Ben: Peki sence hangisi daha zor?
Erik: Ýnsan bedenine büründüðün doðum
en zorudur kesinlikle!
Ben: Peki senin þu an içinde bulunduðun
dünyaya doðmak nasýl bir þeydir?
Jamie: Erik þu an derin bir nefes alýyor!
Erik: Bu eve dönmeye benzeyen bir
doðum. Bunun böyle olduðunu biliyorum
çünkü kendi ölümleri hakkýnda konuþtuðum
pek çok ruh varlýk oldu burada. Hepsinin de
buraya geçiþleri kendilerine has.
Jamie:Düþünmek üzere ara verdi þimdi.
Gözlerini kapatmýþ düþünüyor.
Erik: Anne, bu þuna benziyor: Herkesin
deneyiminin kendine has ve farklý olmasý,
herkesin öðreneceði ve tecrübe edeceði þeyin
kendine has olmasýndan kaynaklanýyor. Ruh
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varlýklarla konuþtuðum pek çok kez, öldüklerinde çok fazla ýstýrap içinde olmalarýna
raðmen, bunlarý insan planýnda yaþadýklarý
ýstýraplý ve acý dolu þeyler gibi canlý biçimde
hatýrlamýyorlar. Yani bu olaya çok büyük bir
duygusal anlam yüklemiyorlar. Ama zamanýn
çoðunda ölüm, varlýk büyümek ve tekâmül
etmek adýna acýlý ve ýstýraplý bir deneyim yaþamak istemediði sürece, acýsýz bir deneyimdir. Çünkü bizler genellikle acý çekerek ve
mücadele ederek büyür ve tekâmül ederiz. Bu
arada, geçiþteki acý ve ýstýrapla ilgili bir þey
daha var: Acý fiziksel bedenle alakalýdýr ve bu
tarafta bunu duymazsýnýz. Bedenlerimize ait
hatýralara burada sahip deðilizdir. Eski yara
izleri, eski acýlar ve bizi germiþ olan her þey,
artýk burada olmazlar. Bunlarýn hepsinden
burada özgürleþiriz. O acýlar dünyadaki
bedenimizde kalmýþtýr. Ve buraya geçtiðimiz
andan itibaren de onlardan kurtuluruz.
Jamie: Bana bir at yarýþý imgesi yolluyor
þu an. Kapý açýlýyor ve at çýlgýnca koþu alanýna giriyor. (Her ikimiz de gülüyoruz)
Erik: Evet, koþuya gerçek anlamýyla baþladýðýmýz andýr bu. Her þey çok daha hýzlanýr
ve kolaylaþýr. Daha az kýsýtlayýcý þey vardýr.
Ben: Tamam, þimdi ben biliyorum ki yakýn
ölüm deneyimleri yaþamýþ olan pek çok kiþi
bir ýþýða doðru çekildiklerini ve bir tünelin
içinden geçtiklerini anlatýyorlar. Herkesin
farklý deneyimlere ihtiyaç duyduðunu
söylemiþtin ama yine de herkes için týpatýp
ayný olan uygulamalar yok mudur?
Erik: Bu herkesin baðlý olduðu inanç sistemiyle alakalý bir deneyimdir. Beni en çok
etkileyen þey, çocuklarýn öldüklerinde
yaþadýklarýdýr. Çünkü onlarýn henüz bir inanç
sistemi oluþmamýþtýr. Çünkü böyle bir eðitimden geçmemiþlerdir. Buraya gelirler ve….
Jamie: Erik konuyu deðiþtiriyor (Biz de
bunun ne anlama geldiðini bilerek iç çekiyoruz!)
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Erik: Geçen gün birisiyle konuþuyordum..
Jamie: (kýkýrdayarak) Yavaþla biraz Erik!
Nefes al!
Ben: Erik bu iþte! Hiç durmadan konuþabilir o!
(Jamie, Erik'i yakalayana dek biraz süre
geçiyor)
Jamie: Diðer kiþiyle (veya varlýkla) beynin
yapýsý üzerine konuþuyormuþ. Beyin ölümü
gerçekleþtiðinden neler olduðuyla ilgili pek
çok araþtýrmanýn yapýldýðýný anlatýyor.
Hücreler öldükten iki dakika sonra oksijen
kalmadýðýnda, ýþýk biçiminde ve bir tünel
etkisi yaratan bir imajýn algýlandýðýndan
bahsediyor. Konuyu bu þekilde açýklayan pek
çok bilimsel makale bulunduðunu söylüyor.
Erik: Evet bu görüþe bir miktar kredi verebilirim, ama hepsini deðil..
Jamie: Erik þu an baþýný her iki yana sallayarak: "Hayýr hayýr tüm tecrübeler için
deðil!" diyor.
Erik: Bedenlerimizin bizi rahatlatmak
adýna böyle yaptýðýndan kesinlikle eminim.
Bedenlerimizin böyle yaratýldýðýný söylediler
bana. Çünkü bu, ölümün, bedenin ve ruhun
düzeninin doðal iþleyiþidir.
Erik: Beyinlerimiz hücreleri ölürken bizi
yeni yolculuðumuza neden böyle çýkarmasýn
ki?
Jamie:Bunu daha önce bu þekilde düþünmemiþtim.
Ben: Ýlginç doðrusu. Söylediðin bilimsel
araþtýrmalarý ben de okudum. Beynin
loblarýndan birinin oksijensiz kalmasýyla ilgili
bir durum þeklinde açýklanýyor. O halde þimdi
öte tarafa geçen çocuklarýn ölüm deneyimlerini konuþalým istersen.
Erik: Hiçbir inanç sistemi bulunmayan
çocuklar sence yakýn ölüm deneyimleri
yaþadýklarýnda bunu nasýl anlatýrlar?
Ben: Bilmiyorum ve pes ediyorum!
Erik: Çocuklar saflýk halinin simgesidir.
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Onlar ýþýðý görürler. Iþýðýn içine girerler ve bu
ýþýðýn içinde insanlarý görürler. Anne onlar
çok küçükler, büyükbaba Joe'yu, büyükanne
Suzy'yi senin bildiðin gibi bilmezler, sadece
bu kiþilerin onlarý sevdiklerini bilirler. Onlar
böyle bir deneyim yaþarlar.
(Uzun bir ara.. Jamie gülmeye baþlýyor)
Jamie: (Hâlâ gülerek). Tamam. Þimdi gitmen gerek Erik. Biraz geri çekil. Erik, yakýn
ölüm deneyimleri yaþamýþ olan insanlar
hakkýnda konuþuyor ve bunlarýn öldüklerinde
ve geri geldiklerinde beyaz cübbe giyinmiþ
veya týpký eski Romalýlarýn kýyafetlerine
bürünmüþ varlýklarý, altýn kullanýlarak çizgi
çekilmiþ sokaklarý anlattýklarýný söylüyor
bana.
Erik: Anne, bunlarýn hepsi bizim inanç sistemimizde var. Birileri bunu diðer nesillere
anlatarak devam etmesini ve böyle algýlanmasýný saðlýyor.
Ben: Tamam anladým.
Erik: Bilirsin Romalýlarýn giydikleri
togalar bir statü sembolüydü. Romalý rahipler
kendilerini Tanrýya çok baðlý hissederlerdi.
Bizler de ruhsal rehberlerimizin týpký Romalý
rahipler gibi yani o dönemin liderleri gibi
olduklarýný imgeliyoruz.
Ben: O halde bu tasarýmý biz mi yaratýyoruz veya bizim geçiþte rahat etmemiz için
onlar mý bizim için yaratýyorlar?
Erik: Oh hayýr! Bunu biz yaratýyoruz.
Ýnanç sistemimiz etrafýmýza ördüðümüz en
kuvvetli bariyerdir. Bu vasýtayla istediðimiz
bazý þeyleri içeriye alýp, diðerlerini dýþarýda
býrakýrýz.
Ben: Peki öte taraftaki hayata inanmayan
septikler veya ateistler için ne diyeceksin?
Bunlar ölünce ne oluyor?
Jamie: (Gülüyor) Erik'in yüzünde
kanaryayý yemiþ kedinin gülümsemesi belirdi.
Ben: Aman Allahým! Þu anda ben de zihnimin içinde bunu görebiliyorum.
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Erik: Bu tarz insanlar hiçliðin içine girmek
isterler. Ya da en azýndan böyle olduðuna
inanýrlar. Sonrasýnda ise bir düþünce sahibi
olurlar ve bir düþünceye vardýklarýný fark
ederler. Ýçlerindeki merak duygusu esasen
içinde olduklarý alaný araþtýrmaya iter onlarý.
Bunu yapmaya baþladýklarýnda ise, kendilerini "Eve" dönmüþ hissederler.
Ben: Peki araþtýrmadýklarýnda ne olur?
Hiçliðin içinde sonsuza kadar yüzüp dururlar
mý?
Erik: Onlarý içinde bulunduklarý durumdan
kurtarmaya ve onlara uyumlanma eðitimi vermeye gelen ruhlar vardýr ama bu varlýklar da
öte âleme henüz geçmiþ kiþinin enerji titreþiminin açýlmasýný ve yükselmesini beklerler
sabýrla.
Ben: Peki cehennemin varlýðýna ve kendilerin de cehennemlik olduðuna inanan insanlar?
Erik: Bu kiþilerin ýþýðý görüp de öte tarafa
geçme fýrsatý hemen yoktur. Titreþimleri yükselsin diye uzunca beklemek zorundalar. Ama
sonuç olarak enerjileri yükselir. Bu her zaman
böyle olur. Aslýnda cehennem dediðimiz þey,
ýþýðýn olmadýðý yer ya da ýþýktan ayrýlma
halidir. Anne bizden çok daha yüce bir güce
inanan bizler için ýþýk her yerdedir. O halde o
ýþýktan nasýl ayrý olabiliriz ki?
Jamie: Bayýlýyorum Erik'in bu üslubuna.
Derinlere daldýðýnda ve düþündüðünde bedeni
de buna uyum saðlýyor.
Erik: Anne, ýþýk her yerdedir. Cehennem
dediðimiz þey de yoktur. Eðer ýþýk her þey ise,
bu, her varlýk, her kâinat, her boyutta
böyledir. O halde cehennem diye bir þey var
olabilir mi? Bu imkânsýz.
Ben: O halde kendilerinin cehennemde
olmalarý gerektiðini düþünen insanlar ne
yaparlar? Onlar cehennemi imgelerler mi? Ya
da cehennemi kendi kiþisel gerçekliklerinde
mi yaratýrlar?
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Erik: Örneðin Baptistleri ele alalým. Bu
inanýþa sahip olanlar, Tanrýya varmadan önce
Cehennemden geçmeleri, þeytanlarýyla
yüzleþmeleri gerektiðine inanýrlar. Baptistler
kötülüðün kendi içlerinde yuvalandýðýna
inandýklarýndan dolayý, arýnmak için cehennemden geçmelerinin þart olduðuna düþünürler. Bu þekildeki bir inanca sahip olanlar ýþýðý
hemen fark edemezler. Onlar kendi korkularýný ve insanlýðýn korkularýný görürler, yani
düþük enerjinin ne olduðunu fark ederler ve
onunla savaþýrlar. Bu mücadeleyi verdikten
sonra ýþýðýn içine girerler ve kurtulduklarýný
anlarlar. Bu gerekli midir peki? Çok da gerekli deðildir bence ama bu onlarýn inanç sistemidir ve onlarýn seçimi olduðu için
böyledir.
Ben: Senin durumunda yaþadýklarýn ve
tecrübe ettiklerin senin için büyük bir sürpriz
olmadý o halde deðil mi Erik? Çünkü belli bir
dinsel temele dayanmayan inanç sistemin
demin anlattýklarýnla kýyaslandýðýnda daha
spiritüel görünmekte. Biliyorsun aile olarak
pek çok opsiyonlarý araþtýrmýþtýk. Böyle
olman geçiþini kolaylaþtýrdý mý?
Erik: Elbet ki öyle oldu. Bunun için sana
teþekkür etmem gerekir. Ýnsanlarýn, ölümün
kendilerini kurtaracaðýna ve her þeyin
silineceðine inanmalarý çok tuhaf ve bence
çok özensizce ve sorumsuzca bir düþünce.
Çok azý, ölümden sonraki yaþamlarýnýn
dünyada yaþarken oluþturduklarý inanç sistemi üzerine bina edildiðini bilir.
Ben: Gerçekten mi? Yani öte âlemdeki
hayatlarýnýn tümü mü?
Erik: Evet çünkü alacaklarýnýn sadece bu
kadar olduðuna inandýklarý için, perspektifleri
de dar olacaktýr. Ne düþünüyorlarsa onu alacaklardýr. Bu, dünya için de geçerlidir. Bunun
farkýna varmýþ olmalýsýn.
(Gelecek ay: Konumuza kaldýðýmýz yerden
devam edeceðiz.)
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Gerçek Fizikle Birleþme
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
2.04.2016, Berkeley Springs, West Virginia
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

eniden selâmlar sevgili varlýklar. Son birkaç celsede sizlere,
bilinç olmakla birlikte ayný
zamanda fizik olan bir þeyden
söz ediyoruz. Bu sizin çok boyutluluðunuzla, hücresel yapýnýzla, bilincinizle
ve paradigmalarý bir gerçeklikten baþka
bir gerçekliðe nasýl götürdüðünüzle ilgilidir. Daha önce söylediklerimizi bugün biraz geliþtirmek istiyoruz. Bu celse fizikle deðil, bilinçle ilgilidir, bu celse sizinle ve gelmekte olanlarla ilgilidir. Þimdi sizlerden odadaki gerçekliðinizi yeniden ayarlamanýzý istiyorum.

Y

Bu Ruh'tan gelen bir mesajdýr. Bu sizi çok seven Yaratýcý Kaynak'tan gelen
hayýrsever ve güzel bir mesajdýr. Yaratýcý Kaynaðýn sizlerin ölçebileceðiniz
herhangi bir þeyden çok daha yüksek
bilinci olduðunu söyleyebilirsiniz.
Karanlýða yer yoktur. Aynen sevgide
olduðu gibi, Tanrý'nýn hayýrseverliði de
duygularýn kralýdýr. Bunu geçebilen
baþka hiçbir enerji yoktur. Sevgi fiziðin
de, evrenin de tamamýnda yaygýn
olarak mevcuttur. Ýleride bir gün bilim
deneylerden hayýrsever dönüþlerle bazý
þeyleri göstermesini bekleyebilecektir
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ve o zaman deneylerin sonucunun ne
olabileceði hakkýnda herhangi bir soru
olmayacaktýr. Ýleride deneyler yapýlmadan önce bilimsel yöntemin þüphe
edilen deðil, bilinen bir þeyi ortaya
çýkaracaðý, hayýrseverlik dolayýsýyla
hissedilecektir. Tüm bunlar gelmekte
olanýn parçasýdýr.
Bu konularla ilgili olarak geçmiþte
birçok celsede bilgi vermiþtik ancak
özellikle son üç celsede araya bir çevirmen girmiþ olduðunu dikkate alarak
burada, hazýr arada çevirmen yokken
ve biz çevirmene gerek göstermeyen
bir dilde konuþurken, sözü edilen
celselerde söylemiþ olduðumuz bazý
þeyleri tekrarlamak istiyoruz. Þöhreti
tüm dünyaya yayýlmýþ ve çok bilinen
bir bilim adamý hakkýnda bazý þeyler
söylemek istiyoruz. Yine Einstein
hakkýnda konuþacaðýz.
Einstein ileri yaþlara geldikten sonraki döneminde kuantum fiziði ile sürekli
kavga halindeydi. Einstein prensip
olarak potansiyellere inanmýyordu, esas
olarak ampirik düþünen bir insandý.
Ama buna raðmen þimdi size bu
adamýn ilk kuantum fizikçisi olduðunu
söylüyorum. Einstein insanlara
herkesin doðal olarak mutlak þekilde
istikrarlý, sürekli ve ampirik bazda asla
deðiþtirilemeyen bir büyüklük olarak
kabul ettiði bir þeyin deðiþtirilebilir,
yani izafi olduðunu gösterdi. Özellikle
de sizlerin içinde yaþadýðýnýz ve
gerçeklik olarak kabul ettiðiniz ortamda fiziksel olarak bazý þeyler hep ayný
þekilde davranýrlar ve deðiþtirilemezler.
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Aslýnda bunlar deðiþtirilebilir olsalar
zaten sizin gerçekliðiniz olmazlardý.
Bir gün Einstein çýkageldi ve insanlarýn gezegende en istikrarlý ve sürekli
þey olarak kabul ettiði zamanýn
deðiþtirilebilir, yani izafi olduðunu gösterdi. Einstein tarafýndan ortaya atýlan
izafiyet (görecelilik) teorisi "zaman" ile
ilgiliydi. Zaman o kadar istikrarlý ve
sürekliydi ki, nanosaniyeler olarak bile
ölçülebiliyordu. Zaman öylesine
istikrarlý ve deðiþmezdi ki, çok ufak
parçalara bölünebiliyor ve kesin olarak
hesaplanabiliyordu. Gel gör ki, tam da
bu istikrarlý ve sürekli zaman aslýnda
deðiþkendi. Ve Einstein biri hareketli,
diðeri bir anlamda sabit olan iki insaný
örnek göstermek suretiyle bunu açýkça
ortaya koydu.
Onun örneðinde iki insandan (ikiz
diyelim) biri, bir uzay gemisine binip
bir yýl süreyle uzayda (yaklaþýk) ýþýk
hýzý ile seyahat ederken, diðeri dünyada
kalýp normal yaþamýna devam etmektedir. Uzay gemisi içindeki kiþi, bir yýl
sonra dünyaya döndüðünde bir yýl daha
yaþlanmýþtýr ama gezegen ve orada
yaþayanlar (ikiz dahil) bir yýldan daha
fazla yaþlanmýþ olacaktýr (yaklaþýk
olarak 7 yýl). Bu durumda uzay yolcusu
çok hýzlý hareket etmek suretiyle
geldiði yere (dünya) kýyasla ve göreceli
olarak zamanýný yavaþlatmýþ olmaktadýr. Ne uzay yolcusu, ne de dünyada
yaþayanlar ayrý olduklarý sürede bunun
farkýnda deðillerdir. Ama yeniden
biraraya gelindiðinde bu olgu açýkça
ortaya çýkar. Ýþte bu postüla ile
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herkesin o döneme kadar asla deðiþmez
olarak kabul ettiði bir þeyin aslýnda
deðiþken olduðu ortaya atýlmýþ oldu.
Þimdi burada biraz duralým. Bu kuantum fiziðidir çünkü deðiþmez ve
deðiþtirilemez olarak kabul edilen bir
þeyi yeniden ve farklý þekilde tanýmlamaktadýr. Þimdi geri gidip hýz ile
zaman arasýndaki iliþkiye bakalým.
Sizler 3 boyutta, hattâ 4 boyuttaki
düþünce sürecinde, her þeyi doðrusallaþtýrýrsýnýz ve insan için anlamlý olabilmesi için de bu böyle olmak zorundadýr zaten. Hýz iki nokta arasýndaki
belli mesafe ile bu mesafeyi kat etmek
için gerekli zaman arasýndaki iliþki
olmaktadýr. Eðer bir otomobille hareket
halindeyseniz, A ile B arasýndaki
mesafe yürümeye göre koþarak daha
kýsa zamanda kat edilecektir.
Þimdi biraz mantýðýn kenarýndan bakmayý deneyelim. Bir daire üzerinde
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hareket ederken de bu kadar hýzlý gidebilir misiniz? Gayet tabii gidebilirsiniz.
Þimdilik merkezkaç kuvveti olarak
kabul ettiðiniz þeyi gözardý edelim.
(Zaten merkezkaç kuvveti de yanlýþ
tanýmlanmýþtýr.) O zaman þimdi düz
çizgi üzerinde gitmek yerine daire
üzerinde çok hýzlý hareket edelim.
Þimdi iþi bir týk daha yukarýya çekip,
üzerinde hareket ettiðimiz daireyi, bu
daire hücresel yapýnýz olana kadar
giderek küçültelim.
Bundan önce "daha yüksek düzeyde
titreþmek" ifadesini kullanmýþtýk. Sizin
için titreþmek salýným demektir ve bu
da ileri-geri hareketidir ama aslýnda bu
dairesel harekettir. Sizler bir daire
üzerinde titreþmektesiniz ve çok boyutlu olan bu enerjide hücresel yapýnýz
giderek hýzlanmaktadýr.
Þimdi yavaþ yavaþ resmi görmeye
baþladýnýz mý? Ya þimdi aranýzdan
birinin hücresel yapýsý
diðerlerine
göre çok daha
hýzlý hareket
etmeye
baþlarsa ne
olur? Ýzafiyet
teorisini en
saf halinde
kullanarak ve
Einstein
tarafýndan
belirlenmiþ
olan bazý hýz
sýnýrlarýný
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gözardý etmek suretiyle hýzlý hareket
etmeye baþlamýþ olan o kiþinin saatinin
yavaþlamasýnýn mümkün olabileceðini
ve göreceli olarak da diðerlerinin saatlerinin daha hýzlý çalýþacaðýný anlayabiliyor musunuz? Bunun sonucu o
kiþinin diðerlerine göre çok daha uzun
bir yaþam sürmesidir.
Size biraz önce yüksek düzeyde
titreþen bir ruhun daha uzun yaþamasýnýn kuantum düzeydeki cevabýný
verdim. Bunun nedeni bilinç aracýlýðýyla zamanýn deðiþtiriliyor olmasýdýr.
Bunlarý, sizlerin zaten bildiðiniz þeylerle iliþki kurabilmeniz için anlattým.
Olaya bu açýdan baktýðýnýzda bunun
metafizikte yeri olan ve herhangi bir
temele oturmayan bir takým uçuk fikirler olmadýðý açýkça görülmektedir. Ýþte
Einstein bunu gösterdi ve sizler bunu
hücresel düzeyde yapýyorsunuz.
Þimdi size daha önce hiç açýklamamýþ olduðum bilgiyi vereceðim ama
bu bilgi kýsa süre içinde bilimsel olarak
açýklanacaktýr zaten. Mucitler tedricen
çok boyutlu gerçekliðe girmeye
baþlamýþlardýr. Bunu bilmiyor olabilirler ama onlar çok boyutlu bazý prensipleri kullanmaya baþlamýþlardýr. Size
alýþýk olduðunuz bir paradigmayý
söylemek istiyorum. Mekanik olarak
çalýþan her türlü âletin mutlaka bir güç
kaynaðý olmalýdýr. Aslýnda güç kaynaðý
dediðinizde her þey sonunda ateþe
çevrilir. Bunun anlamý da ortada bir
ateþ olmasý gerekliliðidir. Herhangi bir
þekilde de olsa, bir þeyi hareket
ettirmek, hýzlandýrmak için genellikle
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ýsý gereklidir. Ateþ ýþýða eþittir. Ateþ
hesaplamaya eþittir. Ýþi esasýna döndürdüðünüzde gezegenin unsurlarýnýn (elementlerinin) yaratmýþ olduðunuz bir
þeye yakýt saðlamasý ile karþýlaþýrsýnýz.
Zaman içinde ateþin kullanýlmasýnda
çok yüksek randýmanla çalýþacaksýnýz
(bu bir teþbihtir). Ancak, sonuç
itibarýyla bir yerlerde bir güç kaynaðý,
güç arzý olmasý gerekmektedir.
Size söylemeye çalýþtýðým husus 3
boyutta herhangi bir þeyin enerji gibi
görünebilmesi için onun bir þekilde
çalýþmaya baþlamasýný saðlamak gerektiðidir. Bu az da olabilir, çok da olabilir. Bu 3 boyut paradigmasýdýr.
Bunun geliþip baþka herhangi bir þeye
dönüþebilmesi için önünüzde olan bir
þeyden gelmesi gerekmektedir ve daha
önce söylediðim gibi, sizler bu konuda
giderek daha iyi oluyorsunuz.
Peki, kuantum enerjiden ne haber?
Kuantum enerji doðrusal deðildir. Eðer
kuantum enerjinin güç kaynaðýna ihtiyacý olmadýðýný söylesem bu yanlýþ
olurdu. Ama kuantum enerjinin üç
boyutlu doðrusal güç kaynaðýna ihtiyacý olmadýðýný söylersem bu doðru
olur. Size kuantum fizikçilerin ve
mucitlerin bildikleri bir aksiyomu
söylemek istiyorum. Ýþ yapabilmek,
geliþtirmek ve kullanmak amacýna
yönelik olarak kuantum enerjiye sahip
olabilmek için bir kuantum kaynak
olmasý gerekmektedir. Kuantum hâle
yakýnlýðý veya benzerliði olan bir kaynak olmaksýzýn kuantum enerji yaratamazsýnýz veya kuantum enerjiyi kulla-

44

SEVGÝ DÜNYASI

narak herhangi bir þey inþa edemezsiniz. Þimdi size kuantum
kelimesini tanýmlamak istiyorum.
Bugün kullanýlan þekliyle kuantum çok
boyutlu anlamýna gelmektedir. Fizik
esas olarak alýnýrsa, bu kuantum
kelimesinin standart tanýmý deðildir
ama biz bu kelimeyi farklý olarak kullanýyoruz ve buna göre kuantum çok
boyutlu demek olmaktadýr.

gerekiyor. Kuantum enerjiyi nereden
elde edebilirsiniz? Gezegenin her
tarafýnda kuantum kaynaklar vardýr.
Dünyada bulunan en büyük bazý enerjiler olduklarý yerde durup sizi izlemekte ve 7/24 çalýþmaya, iþ görmeye
devam etmektedir ve bunlar kuantum
enerjilerdir. Çekim (gravitasyon) kuantumdur. Manyetik güç kuantumdur. Iþýk
kuantumdur.

Bu gezegende herhangi bir biçimde
geliþtirilmiþ olan çok boyutlu enerjinin
çok boyutlu kaynaðý olmasý gerekmektedir. Buna ileride itme-çekme enerjisi
bile denecektir. Çünkü çok boyutluluðun dinamikleri ortaya çýktýðýnda
bunun itme-çekme þeklinde çalýþtýðý
anlaþýlacaktýr. Doðrusal sistemde bir
güç kaynaðý herhangi bir þeyi bir
yönde iter ve bu þey daha sonra baþka
bir iþ yapar. Burada itme-çekme durumu yoktur. Sizin yaþadýðýnýz dünyada
itme-çekme enerjisine en yakýn gelen
þey, kuantum zihni olan bir kiþi tarafýndan geliþtirilmiþti. Buna alternatif
akým diyorsunuz. Ýþte bu itmeçekmedir. Odada bir mühendis varsa,
benim haklý olduðumu bildiði için
kýkýrdayacaktýr. Eðer alternatif akýmýn
faz iliþkilerine bakarsanýz, bunun itmeçekme olduðunu görürsünüz. Tesla
bunu biliyordu ama açýklamanýn
zamaný henüz gelmediði için ayrýntýlarý
açýklamadý.

Kuantum enerji ve onun geliþtirilmesinin kaynaklarý bunlardýr ama
buna bir ilave daha vardýr ve bu da
sizsiniz. Kuantum biyologlarý olduðunu biliyor muydunuz? Eðer kuantum
biyologlarý varsa, bu size biyolojiyle
ilgili bazý þeyler söylüyor olmalýdýr.
Ya biyoloji kuantum ise? Eðer biyolojiniz kuantum durumdaysa, bu sizin
kuantum iþler yapabileceðiniz anlamýna
gelmektedir. Kaynak sizin DNA'nýz
içindedir. Bilinç sayesinde daha hýzlý
titreþme yeteneðini yaratan da iþte
budur. Eðer yeteri kadar hýzlý titreþebilirseniz, bilinciniz yeteri kadar yüksekse ve Yaratýcý Kaynakla entegre
olabilirseniz, DNA'nýzýn çok yüksek
düzeyde ve yüksek randýmanla çalýþacaðýný biliyor muydunuz? Böylece
%44, %55 ve hattâ %80 veya %90
düzeylerine gelirsiniz. Ýþte bu çok
tartýþmalý olan bir hususa açýklýk
getirecektir.

Kuantum enerjinin kuantum kaynaða
ihtiyacý vardýr. Bir sonraki adýma
geçmeden önce bir þeyi öðrenmemiz

Bu gezegende yaþamýþ olan üstatlarýn
DNA'larý %90 randýmanla çalýþýyordu
ve bu nedenle de onlar fiziði kontrol
edebiliyorlardý. Onlar bir maddeyi
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baþka bir maddeye dönüþtürebilirler,
yaþam gücü ile çalýþabilirler ve kütlesi
az veya kütlesi olmayan madde yapabilirlerdi. Bunu yapabiliyorlardý çünkü
onlar çok yüksek düzeyde titreþen
DNA'larý sayesinde etraflarýndaki her
þeyle bir olabiliyorlardý. Kuantum
motor zaten sizin içinizdedir ve bu da
yeni enerjiyle manyetik alanýn neden,
daha önce ulaþtýðýnýz yerlerden, çok
daha ileriye ulaþmanýza izin verdiðini
açýklamaktadýr.
Bu kuantum motor ki, bu sizin biyolojinizdir, kuantum düþüncelere ve
yüksek düþünceden kaynaklanan icatlara yol açacaktýr. Çünkü sizler bu
durumda üç boyutun dýþýnda düþünmeyi baþaracaksýnýz. Birçoðunuz ailenizin bireylerinden daha uzun yaþayacaksýnýz. Ýleride bir gün insanlýk diðer
pek çok insandan daha uzun yaþamayý
baþarmýþ olan az sayýdaki insaný görecektir. O günler geldiðinde sizler
yeniden sihir kullandýðýnýz suçlamalarýyla karþý karþýya kalacaksýnýz.
Zira diðerleri sizin sihir deðil, Tanrý
sevgisini kullanmakta olduðunuzu
anlamayacaklar. Tanrý sevgisi her
zaman mevcut olmuþtur. Bu bizim
sizlerle paylaþmaktan hoþlandýðýmýz
birçok þeyden biridir.
Eðer mesajýn bu bölümünü özetlemem gerekirse, þunu söyleyebilirim.
Kendi içinizde kiþisel olarak yapmak
istediðiniz her þey zaten içinizde bulunan ve kullanýlmayý bekleyen kuantum
motorun kullanýlmasý ile yapýlabilir.
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Yüksek bilinç düþüncesi, sevgi, hayýrseverlik ve þefkat duygularý kuantum
motorun katalizörü iþlevini ifa etmektedirler. Bunu yeniden söylememi ister
misiniz? Sevgi, þefkat ve hayýrseverlik
özellikleri kuantum motorun katalizörü
görevini ifa ederler. Ýþi baþlatan bunlardýr ve sonlandýran da korkudur.
Einstein tarafýndan söylendiði gibi,
daha yüksek düzeyde titreþen bir insan
yaratýlýr böylece. Daha yüksek düzeyde
titreþmeye baþladýðýnýzda bildiðiniz
fiziðin özelliklerinin üstüne çýkarsýnýz.
Hastalýðýn aslýnda düþük titreþim
olduðunu biliyor muydunuz? Hücresel
yapýnýzýn daha yüksek düzeyde
titreþmesi durumunda, daha düþük
düzeyli titreþime sahip olan hastalýðýn
bedeninizde barýnamayacaðýný biliyor
musunuz? Yeteri kadar açýklayýcý olabiliyor muyum?
Bu fiziktir, bilincin fiziðidir. Bundan
sonraki onyýllar boyunca ortaya çýkacak olan tüm icatlar ve kuantum
durumlar arasýnda ilk önce kullanacak
olanýn içinizde olmasý size de ilginç
gelmiyor mu? Bunun ilk olmasý gayet
doðaldýr çünkü diðerlerinin olabilmesi
için iþe onunla baþlamanýz gerekmektedir. Bu da yüksek bilinç düþüncesi
sayesinde olacaktýr. Bu sayede anýlarýn
beyinde býraktýðý izler ve düþünce
örüntüleri oluþacaktýr. Bu sizi size
içinde yaþadýðýnýz sýnýrlý fiziði deðil,
mükemmel fiziði saðlayan evrensel
kaynaða baðlayacaktýr. Ýcatlar içinizdedir ve onlarý yaratmýþ olan Kaynaða
baðlanmak üzere beklemektedirler.
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Size üzerinde düþünebileceðiniz bir
þey söylemek istiyorum. Bu gezegenin
her tarafýnda bulunan bir kuantum kaynaðýn resmini çizmek istiyorum.
Einstein size zamaný deðiþtirebileceðinizi göstermiþti. Bu temel bilgidir
ve artýk ispatlanmýþtýr. 3 boyutlu fizikte
deðil, sýnýrlý fizikte deðil, gerçek fizikte
her þey deðiþtirilebilir. Bu tam ve
deðiþken bir sistemdir ve sizin
tarafýnýzdan deðiþtirilebilir. Bunun ne
olduðunu, nasýl geliþtirilebileceðini
öðrendiðinizde icatlarý ve makineleri
geliþtirdiðinizde, bazý baþka esinlemeler de gelecektir. Adý geçen makineler
kýsmen biyolojik olabilir. Bu hususu bu
noktada býrakacaðým ama size baþka
bir þey söylemek istiyorum.
Fizikçiler madde hakkýnda neler
söylüyorlar? Fizikçiler maddenin
büyük oranda boþluktan oluþtuðunu,
büyük ölçüde boþ olduðu söylüyorlar
(Atomun çekirdeði ile elektronun
yörüngesi arasýndaki alan boþtur ve bu
alan atomun yaklaþýk olarak
%99.999'unu oluþturmaktadýr - N.T.) .
Size, sizin sýnýrlý fiziðinizin kutusunun
dýþýna çýkan iki örnek vermek istiyorum. Diyelim ki, elinizde bir kaya var
ve bu kayanýn belirli bir aðýrlýðý var.
Bu kayanýn aðýrlýðý dünyada olduðu
sürece her zaman bu kadar olacaktýr ve
siz bunu deðiþtiremezsiniz çünkü kaya
sonuçta kayadýr. Ya þimdi ben size
bunu deðiþtirebileceðinizi söylersem?
Eðer atom düzeyinde o kayanýn içine
bakarsanýz, orada büyük oranda boþluk
olduðunu görürsünüz ve bunun anlamý
da kayanýn yoðunluðunun deðiþtirilme-
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si için pek çok yeriniz olduðudur.
Yoðunluk da, o kayanýn aðýrlýðýnýn
nedenidir.
Sevgili varlýklar, neden belirli büyüklükteki altýn veya kurþun ayný büyüklüðe sahip olan bazalt veya baþka bir
hafif kayadan veya süngerden daha
aðýrdýr? Bunun nedeni maddenin
yoðunluðudur. Eðer kayanýn yoðunluðunu moleküler düzeyde, atom
düzeyinde deðiþtirebilirseniz, o kayanýn
aðýrlýðýný da deðiþtirebilirsiniz. Kaya
büyük çoðunlukla boþluktan oluþtuðuna göre, deðiþikliði nasýl yapýldýðýný
bilmeniz halinde bunu yapabilmek için
yeterinden daha fazla yere sahipsiniz.
Bu arada, Tesla bunu nasýl yapabileceðini biliyordu ve üstelik Tesla þu
anda yeniden dünyada bulunuyor.
Kuantum enerji kullanýldýðýnda,
kuantum kurallarý deðiþtirebilirsiniz.
Eðer kayanýn yoðunluðunu deðiþtirebilirseniz, onun kütlesini azaltabilir
veya sýfýra indirebilirsiniz. Böylece onu
havada yüzer hale getirebilirsiniz. Tüm
yapmanýz gereken budur. Sevgili varlýklar, bu aslýnda kendi kutunuz içinde
kaldýðýnýz sürece deðiþtiremeyeceðinizi
düþündüðünüz deðiþken fizikten ibarettir. Zamaný da deðiþtiremeyeceðinizi
düþünüyordunuz, deðil mi? Bu da olacaktýr. Bir an için objelerin aðýrlýðýný
deðiþtirebileceðinizi ve bunu büyük bir
güç kaynaðýna gereksinim duymaksýzýn
kuantum bir kaynak aracýlýðý ile kolayca yapabileceðinizi hayal edin.
Maddenin yoðunluðunu deðiþtirmek
için hangi kaynak kullanýlabilir?

SEVGÝ DÜNYASI

Þimdi sayfayý çevirin. Orada oturuyorsunuz ve bu örnekte sizlerin mecazi
olarak yapmanýzý istediðim bir þey var.
Bir an için çok güçlü bir mýknatýsýn
önünde oturduðunuzu tahayyül etmenizi istiyorum. Aslýnda bu tek mýknatýs
deðil, artý-eksiden oluþan bir çift olsun.
Baþka bir ifadeyle, bu çok güçlü bir
özel mýknatýs iþlevine sahiptir ve iki
parçanýn birbirinden ayrýlmasý son
derecede zordur çünkü artý ile eksi birbirine ayarlanmýþtýr ve bu nedenle de
sýký sýkýya birbirlerine baðlýdýrlar.
Aslýnda bu mýknatýs ufaktýr ve boyu
beþ santimden daha küçüktür. Herhangi
bir güç kaynaðý da yoktur. Burada çok
güçlü olduklarý bilinen iki mýknatýs
vardýr. Her ikisi de büyük yoðunluða
sahiptir. Bunlar gezegende görülmüþ
olan en güçlü mýknatýs özelliklerine
sahiptir ve birbirlerine sýký sýkýya
baðlýdýrlar.
Sizin iþiniz onlarý birbirinden ayýrmaktýr. Çalýþmaya baþlarsýnýz. Ýkisini
çekmeye baþlarsýnýz ama pek kolayca
ayrýlmayacaklarýný anlarsýnýz. Bu kez
halterci duruþu alýr, aþaðýya eðilir,
adalelerinizi hazýrlar, her bir parçayý
tutar ve çekmeye baþlarsýnýz. Bütün
gücünüzü kullansanýz da ayýrmayý
baþaramazsýnýz çünkü çok kuvvetli
manyetik güçle birbirlerine baðlýdýrlar.
Bu arada dikkatli olmak zorundasýnýz.
Eðer birden ayrýlýrlarsa ve parmaðýnýz
arada kalýrsa, ezileceði kesindir.
Terlemeye baþlarsýnýz. Ýþte þimdi enerji
göndermeye baþladýnýz. Bu iki parçayý
ayýrabilmek için mümkün olan her þeye
bilincinizi gönderiyorsunuz.

47
Þimdi bir an için zamaný durdurmanýzý istiyorum. Bu resmi zihninize
kazýyýn. Yapabileceðiniz her þeyi
yapýyorsunuz. Oflayýp pufluyorsunuz
ve kan ter içinde kaldýnýz. Ýnsan olarak
kullandýðýnýz kuvvet dolayýsýyla mýknatýs bir noktada ayrýlacaktýr. Ama ben
sizin zamaný dondurmanýzý istiyorum
çünkü dostlarým bu tam da 3 boyutlu
enerji ile kuantum enerji arasýndaki
farktýr. Ýnsan bu örnekte 3 boyutlu olan
bir makinedir ve elindeki her þeyle bu
iki objeyi ayýrmaya çalýþmaktadýr. Eðer
bunu yeteri süreyle yaparsanýz, bir noktada yorulacaksýnýz. Belli bir noktadan
sonra yakýta ihtiyacýnýz olacaktýr.
Adalelerinizi kullanarak iki parçayý birbirinden ayýrmaya çalýþmaya devam
etmek için yaþamýnýzý devam ettirmek
zorundasýnýz ve bu yüzden bir þeyler
yemek durumundasýnýz. Eðer bir ölüm
ve kalým durumunda ayýrmaya çalýþmak zorunda olsanýz, bu eþitliðe bir de
endiþenin ilave edilmesi gerekecekti. O
zaman daha fazla yemeniz yani daha
fazla yakýt kullanmanýz gerekecekti.
Þimdi oraya dönüp mýknatýsýn ne
yaptýðýna bir bakalým. Mýknatýs hiçbir
þey yapmýyor. 7/24 aktif ve devrede
olan bu güç nasýl bir güç olabilir?
Mýknatýsta çok büyük bir güç var ve
güç öylesine fazla ki, siz iki parçayý
birbirinden ayýrmak için kan ter içinde
kalýyorsunuz. Oysa mýknatýs hiçbir þey
yapmýyor. Siz yorulduktan, hattâ
öldükten çok sonra mýknatýs gücünü
hâlâ muhafaza ediyor olacaktýr. Bu hiç
bitmeyen bir güçtür ve beslenmeye de
gereksinimi yoktur. Bunu nasýl açýk-
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layabilirsiniz? Bu nasýl bir güçtür?
Burada güç kaynaðýna da, elektriðe de
gerek yoktur ve sadece manyetik güç
vardýr.
Size biraz önce kütlesi olmayan
objelerin anahtarýný verdim. Burada
güç kuantum bir kaynaktan gelmektedir ve bu kuantum kaynak da manyetik
güçtür. Mýknatýslar güçlerini gezegende
deðilmiþ gibi görünen bir kuantum
kaynaktan alýrlar. Bu kaynak her
taraftadýr, eterin, heliyosferin ve
Güneþin parçasýdýr. Bu kaynak atomik
yapý içindeki ezeli alanýn parçasýdýr.
Manyetik güç doðrusal olmadýðý için
sizin izah edemeyeceðiniz bir kaynaktan gelmektedir. Kaç fizikçi manyetik
güce bakýp þaþkýnlýkla kafalarýný kaþýmak zorunda kalmýþtýr? Siz aslýnda
manyetik gücü kullanmayý biliyorsunuz
ama kaynaðýn ne ve nerede olduðunu
bilmiyorsunuz. Yukarýdaki çift mýknatýs
örneðinde bunlarý birbirinden ayýrmak
amacýyla itmek veya çekmek için kullanýlmasý gerekli olan tüm 3 boyutlu
enerjiyi kullanabilirsiniz ama onlar hep
birarada kalacaklar, sizin ne yaptýðýnýza
hiç aldýrmayacaklar ve asla yorulmayacaklardýr.
Ýstikbale hoþ geldiniz. Herhangi bir 3
boyut kaynaðý olmaksýzýn çok büyük
enerjiler emrinize amadedir ve yeni
hudut budur. Bunlarý silâh haline
getirmeden yapabildiðinizde artýk yüksek bilinç gelmiþ demektir. Ve o da

geliyor, ancak dünya bugünkü durumunda kaldýðý müddetçe bunlar tam
olarak insanlýða verilmeyecektir.
Zamanla dengesizlik azaldýkça, ortalýk
temizlendikçe verilenler de çoðalacaktýr. Zaten sizler bunu ilk önce hissedecek, sonra da bileceksiniz. Bir gün bu
gezegende çok daha az öldürme ve çok
daha fazla anlayýþ olacaktýr. Bunu
görmeye baþladýðýnýzda biliniz ki,
fiziðin sýnýr kapýlarý geniþleyip açýlacak ve mýknatýs nasýl sonsuza kadar
gücünü koruyabiliyorsa, sizler için de
neredeyse sýnýrsýz yiyecek, su ve enerjiyle birlikte gençleþme olanaklarý bile
gerçekleþecektir. Bugünlük bu kadar
yeter.
Sizler öncülersiniz. Sizden önce
birçok gezegen bu yollardan geçti, bu
zorluk ve sýkýntýlarý atlattý. Hepsi yolda
ve geliyor. Þimdi bana yaþamýnýz
süresinde bu dönemi görüp görmeyeceðinizi soracaksýnýz ve ben de size bu
dönemi kesinlikle göreceðinizi ama o
zaman görüntünüzün biraz farklý olabileceðini ancak canlý ve yaþýyor olacaðýnýzý söyleyeceðim. Sizler o günde
burada olacak ve hepsini göreceksiniz
çünkü sizler yaþlý ruhlarsýnýz ve oraya
ulaþabilmek için gerekli olan bedeli
çoktan ödediniz. Bunun bedeli yaþamlar boyunca ýþýk ile çalýþmaktý sevgili
varlýklar. Artýk o ýþýðýn size geri dönmesinin ve hak ettiðinizi size vermesinin zamaný geldi.
Ve öyledir.
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