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Sevgili Dostlar
Acýsýyla tatlýsýyla, sevinciyle derin üzüntüsüyle geçiyor günlerimiz.
Her birimiz için tek tek, ince ince yapýlmýþ planlarla yaþýyoruz. Ýster zor
þartlarda çalýþan bir iþçi, ister hizmetkârlarý ile yaþayan bir asilzade
olsun; ister yerin kaç kat altýnda radyasyonla çalýþan bir uzman, ister
parmaklýklar ardýnda çile dolduran suçlu denilen kiþi olsun; tatil, durak
demeden evlatlarý için, baþkalarý için delicesine çalýþan ya da aile
imkânýyla doðuþtan varlýklý bir insan... hani hiç bitmeyecek, olaðanüstü
bir þey olmadan bu tek düze hayat öyle gidecek dediðimiz dünya
üzerindeki yaþamýmýz o kadar deðerli ki... Bizler öylesine tesadüfen
bulunduðumuz ortamalara düþüvermiþ, orada unutuluvermiþ, baþýboþ
býrakýlývermiþ deðiliz. Þu anda içinde bulunduðumuz durum ve hâl ne
ise bilelim ki, belki bir sene, belki sekiz sene, belki binlerce sene önce
attýðýmýz bir adýmýn, verdiðimiz bir kararýn, yapýðýmýz bir seçimin sonucudur. Bizlerin bir þeyi tamamlamamýz, bir þeyi farketmemiz, geçmiþi
temizledikten sonra geleceðe tazelenerek yönelmemiz beklenmekte.
Hayýr ve sevgi dolu düzen, her an dinamik bir þekilde yenilenmekte,
insanlarýn ve diðer canlýlarýn daha iyi ve üstün yerlere ulaþmasý için
yeni yeni planlar yapýlmakta. Özellikle dünyamýza gelmek, bu imtihan
ortamýnda testten geçerek evrenselliðe ulaþmak için insanlarýn sýrada
beklediði, baþka varlýklarýn da insanýn bu serüvenine çok özendikleri
söylenmekte. Bize söylenenleri yaþadýðýmýz, gördüðümüz, okuduðumuz
her þeyle birlikte kendi akýl ve mantýk filtrelerimizden geçirerek kabul
edeceðiz elbette. Her þeye raðmen temizlik, iyi niyet, baþkalarýný
kendimiz kadar düþünmek, insaný ve canlýyý sevmek varsa hayatýmýzda,
en bitmeyecek sanýlan çile de biter, en duraðan denilen hayat da deðiþir;
o büyük düzen sizi baþkalarýnýn arasýndan öylesine sýyýrýr alýr ve sizin
için en gerekli ortama, kiþilerin yanýna koyar ki, þaþýrýrsýnýz. Gerçek
mucizelerle doludur dünya yaþamý. Kimse sýradan deðildir, herkes
baþroldedir aslýnda. Yaradanýmýz’ýn bizleri neden ve ne için varettiði
konusunda düþünmenizi öneririz. Belki o zaman her ne hâl içinde
olursak olalým, dünyaya geldiðimize þükreder, çok deðerli hayatýmýzýn,
yaþam süremizin kýymetini idrak ederiz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Üstünsünüz...
O'nun yapma dediklerinden
vazgeçmiþseniz...
Üstünsünüz...
Vesvese verenin üstünden
gelmiþseniz...
Üstünsünüz...
Ululuk bilmediðinizden,
horlayýp arka
dönmediðinizden.
Üstünsünüz...
Kendinize istediðinizi,
kardeþinize istediðinizden.
Üstünsünüz...
Sevmesini bilmek için
geldiðinizden.
Üstünsünüz... Yükseldikçe
küçülerek durduðunuzdan.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Bizim Celselerimiz

Üstün Ýnsan
Hangi Dindendir?
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BÝR DÝNE NASIL
MENSUP OLUNUR?
Hangi dinden olursa
olsun bir çocuk, küçük
yaþtan itibaren ailesinden
aldýðý telkinlere uyarak
bir dini kabul eder ve
onu benimser. Ailesi
çocuklarýnýn, o dinin
törelerine uyan hareketlerini gördükçe alkýþlar,
takdir eder, onu o yönde
teþvik ederler. Yaþý
ilerledikçe çocuk için o
din, artýk doðruluðu
üzerinde münakaþa
edilmeyen, her yönüyle
mükemmel olan bir
dindir. Çünkü bütün
büyükleri o dini kabul
etmiþler ve o dinin
yolundan gitmiþler ya..
Esasen, bulunduðu
toplum da onu bu yönde
devamlý olarak destekler.
Çünkü asýrlarýn biriktirdiði örf, âdet, anane,
alýþkanlýk ve bilgiler hep
bu yönde geliþmiþtir.
Öyleyse, bir Müslüman
çevrede doðup büyüyen
bir çocuk için Müslüman
olmak zor deðildir, çok
kolaydýr ve hattâ bir
bakýma zarurettir. Ayný
þekilde Hýristiyan,
Musevi, Hindu, Budist
veya diðer baþka bir dine
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mensup olan çevrelerde
yetiþen çocuklar için de
ayný kolaylýk ve ayný
zaruret vardýr. Bugünkü
dünya þartlarý içinde ise
insanlarýn din
deðiþtirmeleri, doðru dini
aramalarý ve bulmalarý
kolay deðildir. En büyük
zorluk ise böyle bir
arayýþa ihtiyaç duymayýþlarýndan gelir. Hem
doðru din arayýþýna
ihtiyaç duyulmaz, hem
de çoðu kiþinin buna ne
imkâný ne de zamaný
müsaittir. Öyleyse, dinini
deðiþtirmedi diyerek
hiçbir kimseyi ayýplamak
hakkýna sahip deðiliz. Ve
bugünkü dünyada bunun
gereði de yoktur. Tatbik
imkâný ise hiç yoktur.
Bugün insanlara düþen
gerçek insanlýk ödevi,
herkesi kendi dininde
serbest býrakýp, onlarý
olduklarý gibi anlamaya
ve sevmeye çalýþmaktýr.
DÝN ÝNSANA
NE KAZANDIRIR?
Dinler ilâhî âlem
tarafýndan Yaradan'ýn
izniyle insanlarý doðru
yolda ve yükselme
yolunda yürütmek için
konulan kaideler toplu-

luðudur. Doðru bir din,
insaný iyi yapar, dürüst
yapar, riyadan, haksýzlýktan, ikiyüzlülükten,
baþkasýnýn rýzkýný elinden
almaktan alýkoyar. Doðru
din, insaný çalýþkan
yapar, temiz ve tertipli
yapar. Doðru din, insaný
bilgi peþinde koþmaya
sevk eder ve nihayet
doðru din, insaný diðer
insan kardeþlerini sevmeye, Allah'ýn kullarýna
ve bütün eserlerine saygý
duymaya ve Yaradan'a
olan inancýný ve sevgisini, O'nun eserlerine
göstereceði sevgi ve
alâkayla belirtmeye sevk
eder. Bunlarý yapmayan,
inananlarýna bunlarý yaptýramayan bir din doðru
din deðildir. Eðer bir
dinin prensiplerinde bunlar fazlasýyla var da, o
dini tatbik eden ve
gösterenler bunlarý
yapamýyor ve gerçekleþtiremiyorsa, o din
onlara hayýrlý olmuyor
demektir. Dolayýsýyla o
dindarlar da dinlerine
dosdoðru olarak uymuyorlar, hata ve yanlýþ
içinde bulunuyorlar,
aslýnda inandýklarý dine
en büyük zararý veriyorlar demektir.

SEVGÝ DÜNYASI

4
Bir baþka din düþünelim ki, ondaki esaslar þu
yukarda saydýðýmýz
doðrularý tam vermemiþ
olsun, ama o dinin
inananlarý kendi akýl ve
gayretleriyle o doðrularý
bulup, tatbike yönelmiþ
bulunsunlar, o insanlar
en hayýrlý yolda olmuþ
olmazlar mý? Sadece
bir dinin merasimlerini
yerine getirmek insaný
kurtarýr mý?
Müslümanlýk elbette
üstün bir dindir ama
bugün Müslümanlýðý tatbik edenlerin yüzde kaçý
iyidir, doðrudur, hak
yemeyendir, çalýþkandýr,
yaptýðý iþi en mükemmel
bir þekilde yapmak için
uðraþandýr? Yüzde kaçý
bilgi peþinde koþan,

insan kardeþini seven,
Allah'ý gerçekten, yürekten sevendir? Ýþte
böylece mühim olan
sadece Müslüman olmak,
sadece namaz kýlýp, oruç
tutmak da deðildir.
Müslümanlýðýn istediði
þekilde üstün insan
meziyetleriyle donanmaya çalýþmaktýr.
Her dindar, kendi
dinine sýmsýký sarýlmýþ,
onun dýþýndakini deðersiz
görüyor. Tetkik etmek
lüzûmunu dahi duymuyor. Bazý lüzûm duyanlarýn da vakitleri buna
elvermiyor. Meselâ siz
de Ýncil'i, Tevrat'ý,
Budistlerin ve
Brahmanistler'in kitaplarýný tetkik ettiniz mi?
Hâlbuki hepsini tetkik

edince aradaki benzerliklerin ne kadar çok
olduðunu hayretle görür,
hepsinin insanlarý üstün
ahlâklý olmaya teþvik
ettiðini de görürdünüz. O
zaman hiçbir dini kötülemezdiniz.
BAÐNAZLIK
ZÝNCÝRÝNÝ
KIRMAK LÂZIMDIR
Baðnaz, yalnýz kendi
inandýðýný, yalnýz kendi
doðru bildiðini doðru
kabul edip, onun dýþýndakilerin hepsini kötülemek, karalamak, kendi
inanç ve düþüncesinden
gayrýsýna hayat hakký
tanýmamaktadýr. Böyle
bir tutum, bir din
adamýnda da, bir ilim
adamýnda da, herhangi
bir ideolojinin
takipçisinde de
olabilir. Her
kimde olursa
olsun, zararlýdýr,
geliþmeyi ve
ilerlemeyi
önleyicidir.
Yeniye ve
güzele deðil,
geriye ve eskiye
dönüktür.
Hâlbuki hayat
devamlý ileriye
gitmekte,
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devamlý deðiþmekte, yeni
düþünceler ve yeni
buluþlarla daima ileri
gitmektedir. Ýþte baðnazlýk bütün bu ilerlemeye
ve geliþmeye zincir vurduðu için zararlýdýr,
kötüdür, terk edilmesi,
kýrýlmasý gereklidir.
Ýlimde de dinde de baðnazlýk ne sahibine ne de
baþkasýna asla bir fayda
getirmez. O bakýmdan
ayýplanacak, kötülenecek
bir tutumdur.
ÜSTÜNLÜK NEDÝR?
Üstün insan, insanlara
faydasý olan hayýrlý bir
insandýr. O iyinin ve
doðrunun peþindedir.
Üstün insan, hak yemez,
bilâkis kendi hakkýndan
baþkalarýna fedâ eder.
Üstün insan, kardeþlerini
ve vatandaþlarýný sýrf
kendi çýkarý, için yalanlar
söyleyerek yanlýþa sevk
etmez. Üstün insan, kardeþini karanlýkta, gerilikte, zûlmette, sefalette ve
cehâlette býrakmaz.
Üstün insan iþini nâmus
bilir. Yaptýðý iþi heyecanla yapar ve en mükemmel bir þekilde baþarmak
için çýrpýnýr. Üstün insan,
daima bilgi peþinde
koþar, üstün insan, insan
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kardeþlerini sever...
Yaradaný'ný sever, O'nun
varlýðýný idrak eder ve
O'nun yolunda gitmenin,
O'nun emirlerini yerine
getirmenin en büyük
fazilet olduðunu bilir.
Þunu gayet iyi bilelim
ki, hangi din, hangi prensip, hangi ideoloji ya da
hangi yol, bir insaný
üstün insan yapýyorsa,
iþte gerçek üstün yol
onun gösterdiði yoldur.
YOLLAR
BÝRLEÞECEK
Ýnsanlar uyanýyor artýk.
Gerçekleri herkes görmeye baþlýyor. Yalanla,
dolanla adam kandýrma
devri gerilerde kalýyor.
Yalancýnýn mumu sönmeye baþladý. Bilelim ki,
çok kýsa bir zaman sonra
dünyada en çok
lânetlenecekler, kendi
çýkarý için yalan
söyleyenler, adam
kandýranlar, insan
hakký yiyenler olacaktýr. Her yolda iyi
olanlar ortaya
konacak, insanlarýn
hayrýna olan her iyi
görüþ ve fikir
biraraya gelecek,
insanlar mutlaka el

ele verecektir. Ayrý ayrý
yollardan gelenler bir
büyük yolda birleþmeye
baþlayacaklar. Görmüyor
muyuz, her yanda dünya
birliði için çalýþanlarý?
Ýnsan sevgisi için, insan
kardeþliði için yola çýkmýþ olanlarý? Dünyadan
savaþlarý, kavgalarý
kaldýrmak için azmetmiþ
olanlarý?..
Doðru ve büyük bir
ideale yürekten inananlar, heyecanla o idealin
peþinde koþanlar çok
kýsa bir zamanda mutlaka
gayelerine ulaþýrlar.
Hiçbir engel onlarý yollarýndan alýkoyamaz.
Çünkü hiçbir sýkýntý ve
zorluk onlar için engel
deðildir. Hayrý ve gerçeði görenlerin, doðru
yolda olanlara süratle
katýlmalarý ve heyecanlarýný artýrmalarý ve el ele
vermeleri zamaný geldi
artýk.

SEVGÝ DÜNYASI
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 45

Avrupa'da Karanlýk
Yüzyýllar ve Sonrasý...
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

ÇOK GÜÇLÜ KÝÞÝLER DE YAÞADI
AMA...
Dergimizde 25 yýl önceki "Materyalizmin Kilometre Taþlarý" yazý dizimde
büyük matematikçi ve felsefeci
Bertrand Russell'ýn (1872- 1970) "Batý
Felsefesi Tarihi " kitabýndan çok yararlanmýþtým.

Geçen ayki yazýmda kendisinden
kýsaca söz ettiðim Saint Augustinus'un
(354-430) felsefesini, Russell sayfalarca
anlatýr ve sonunu þöyle baðlar:
"Karanlýk çaðlardan önce yaþayan ve
zekâ bakýmýndan ileri gelen son insanýn
uygarlýðý kurtarmak, barbarlarý sürmek
ve yönetimin aksaklýklarýný gidermekle
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uðraþacaðýna, bekâretin meziyeti ve
vaftiz edilmemiþ çocuklarýn lânetlenmesi gibi konularda vaaz vermiþ olmasý
tuhaftýr. Kilise tarafýndan Hristiyanlýða
dönmüþ barbarlara aktarýlan sorunlarýn
bunlar olduðuna bakýlýnca, daha sonraki
çaðlarýn hemen bütün tarihsel yýllarýnýn,
zalimlik ve boþ inançta geçmiþ olmasý
þaþýrtýcý bulunmaz."
1000 yýlýna kadar geçecek daha nice
yüzyýllar var. Bu devirlerde karanlýðý
aydýnlatacak hiç mi güçlü insan çýkmadý
aralarýndan? Çýkmasýna çýktý. Ne var ki
gereksiz konularda boþuna zaman harcayan, temeldeki çatlaklarý düzeltecek
yerde üst yapýyla uðraþan, dini bir ucube
haline getirmede birbirleriyle yarýþan
kimselerdi onlar. Örneðin Russell 500'lü
yýllardaki dört büyük kiþiden þöyle söz
eder:
"6. yüzyýlýn boyunca kültür tarihi için
önem taþýyan dört kiþi yaþamýþtýr.
Bunlar
Boethius,
Justinianus,
Benedictus, Büyük Gregorius'tur."
Ýsimlerini böylece saydýktan sonra
uzun açýklamalar yapar. Bunlardan
Boethius'u gerçekten ayrý bir yere
koyar. Ýdamýný beklerken hapisanede
yazdýðý "Felsefenin Tesellileri" kitabý
eski Yunan'dan Platon'un (Eflatun)
ahlâk prensipleri baþta olmak üzere,
geçmiþteki üstün akýl ve gönül sahiplerinin düþünceleri ýþýðýnda aydýnlýklar
saçar. Manastýrlarýn kurulmasýna ve
geliþmesine büyük hizmetleri olan
Benedictus'un bu hizmetleri dýþýndaki
dini hayatý sanýyorum pek çoðu yakýþtýr-
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ma olan efsanevi mucizeler, kerametlerle dolu. Ýþte geleceðe aktarýlan örnekler
de bunlar oluyor. Papa Büyük Gregorius
ise neredeyse tüm uðraþýný Papalýk
otoritesine herkesin kayýtsýz þartsýz teslim olmasýný saðlamaya harcýyor. Baþarýyor. Hem de gelecek yüzyýllar boyunca da etkisini sürdürüyor. Toplumsal
beraberlikleri saðlama konusundaki
yararý mutlak ama hür düþüncenin,
geliþme ve ilerlemenin önüne konan
engellerin yanýnda, bu yararýn deðeri
sönük kalýyor. Bizans imparatoru Justinianus'un ilk iþi, putperest kabul ettiði
"Atina Felsefe Okullarý" ný kapatmak
oluyor. Böylece teolojik tartýþmalarla
içinden çýkýlmaz hale getirilen Hristiyan
öðretisinin dýþýndaki hiçbir hür düþünceye izin verilemeyeceðini belirliyor.
Onun bu ve benzeri pek çok zararlarýnýn
yanýnda, Ayasofya'nýn inþasýna ve Roma
yasalarýný toparlayan bir kitabýn yazýlmasýna hizmetleri artýk deðer olarak
tarihte yer almasýný saðlýyor.
Ýþte ne 400'lü ne de 500'lü yýllarda
geleceðe önemli bir miras býrakýlmadýðýndan Russell 900'lü yýllarý Batý
Hristiyanlýðý için bütünüyle en karanlýk
dönem olarak görür ve Batý Avrupa'nýn
600-1000 arasýndaki yüzyýllarý için þunlarý dile getirir:
"Bizim 600 yýlý ile 1000 yýlý arasýndaki zamaný göstermek üzere "Karanlýk
Çaðlar" deyimini kullanmamýz, dikkatimizin yersiz ölçüde Batý Avrupa
üzerinde yoðunlaþtýðýna iþaret eder......
Bu dönemde Hindistan'dan Ýspanya'ya
kadar parlak bir Ýslâm Uygarlýðý
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geliþmiþtir. Bu sýrada Hristiyanlýk için
bir kayýp olan, uygarlýk için kayýp deðildi. Durum tam tersiydi. Batý Avrupa'nýn
güç ve kültür bakýmýndan daha sonra ön
plana geçebileceðini kimse tahmin
etmiyordu."
31 ARALIK 999
Milâttan sonra 1000. yýl Ýsa'nýn doðumundan itibaren tam 999 kere dönmüþ
Güneþ'in etrafýnda dünyamýz. Bininci
dönüþe baþlamak üzere. Geliþigüzel bir
sayý deðil bu. Üç sýfýrýyla yusyuvarlak,
tostoparlak bir rakam. Olaylarýn derinliðinden fazla kalýbýyla ilgili insanlýk
için böyle bir yýldönümünün anlamý çok
büyük. Doðaldýr ki, Milâdî takvim kullanan ve Ýsa'nýn ikinci geliþini bitip
tükenmeyen bir hasretle bekleyen hristiyan ülkeler için önemli bir yýldönümü.
Karanlýk Ortaçað'ýn en çukur yerinde
yaþayan Avrupa insaný eli böðründe,
çaresiz Ýsa'yý bekleye dursun, beri yanda
Doðu'da insanlýðýn gelmiþ geçmiþ tüm
eserlerini Arapça'ya çevirmiþ, onlarý
özümsemiþ, yeni katkýlarla uygarlýk
atýný þaha kaldýrmýþ bir Ýslâm uygarlýðý
bütün haþmetiyle yaþanýyor. Ýspanya'dan, Çin hududuna kadar hükmettiði üç
kýtada sadece bilginler deðil, neredeyse
tüm Muhammed ümmeti okullu olmuþ,
durmadan
öðreniyor,
düþünüyor,
tartýþýyor, buluyor, yazýyor, öðretiyor.
Komþular birbirleriyle kitaplarýnýn
fazlalýðýyla övünüyor. Seyahatlerde,
kervanlarda kitap taþýyan develer, eþya
taþýyanlardan çok daha fazla. Kütüphanecilik, sahaflýk en gözde meslekler
arasýnda. Camiler, kitaplýklarý, dersha-

SEVGÝ DÜNYASI

neleriyle, ibadethane olduðu kadar bütün ümmeti eðiten bir okul durumunda.
Bu pýrýl pýrýl parlayan Ýslâm güneþi,
aslýnda coðrafi olarak Avrupa'dan çok
uzakta deðil. 300 yýldan beri Ýspanya'da
ve daha sonra da Ýtalya'nýn güneyinde
Sicilya'da bu üstün uygarlýðý yaþayan
Müslümanlar, Hristiyanlarla komþular.
Ne yazýk ki, imparatorluklarýn, ulusal
hükümetlerin zayýfladýðý, derebeyliðin
bir idarî sistem olarak her tarafa
yayýldýðý Avrupa'da halk, en koyu
cehaletin göbeðinde, çukurun en
dibinde, yanýbaþýndaki Ýslâm dininden
ve uygarlýðýndan tamamen habersiz
yaþýyor. Sadece az sayýda seçkin insan,
olanýn bitenin farkýnda. Onlar da
suskun.
Ne gam. 1000 yýlý yaklaþýyor ya. Ýsa
gelecek, iyilerin dünyasý kurulacak ve
sonra da kýyamet kopacak ya. Býrak
dünyayý, âhirete hazýrlanmaya bak sen.
Kiliselerde ikinci geliþle, kurtarýcý Ýsa
ile ilgili Ýncil âyetleri, sonsuz heyecan,
seller gibi akýtýlan gözyaþlarýyla bir
baþka türlü vaaz ediliyor:
"Fakat Ýnsanoðlu (Hz. Ýsa) bütün
melekler kendisiyle beraber olarak
izzetiyle gelince, o zaman izzetinin tahtý
üzerinde oturacaktýr. Bütün milletler
onun önünde toplanacak. Çobanýn
koyunlarý keçilerden ayýrdýðý gibi,
onlarý
birbirinden
ayýracaktýr.
Koyunlarý saðýna, keçileri soluna koyacaktýr. O zaman Kral (Hz. Ýsa) saðýndakilere diyecektir: Ey azizler, Babamýn
mübarekleri gelin dünya kurulduðun-
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dan beri sizin için hazýrlanmýþ olan
melekûtu miras alýn. (Ýncil-Matta
25/31-35)
* 999 Yýlý 31 Aralýk gecesi.
Hristiyanlar kiliselere doluþmuþ, korku
ve heyecanla olacaklarý bekliyor. Çanlar
gece yarýsýný çalmaya baþlarken
nefesler kesilecek gibi. Saniyeler yýl
olmuþ, geçmek bilmiyor. Bitmeyen ne
var ki dünyada iþte çanlar sustu,
çýldýrtýcý bir sessizlik her yaný kapladý.
Ve bininci yýl baþladý. Ama ne gelen
var, ne giden. Güneþ, ertesi gün yine
ayný saatte doðdu. Dün nasýlsa, bugün
herþeyiyle ayný baþladý. Devran yine o
devran, âlem yine o âlem.
Âlemlerin Rabbinin bizim takvimimizle ve ebcet hesaplarýmýzla bir ilgisi
olmadýðý bir kez daha yaþandý. Aslýnda
Hz. Ýsa'nýn ikinci geliþinin öyle davulla
zurnayla olmayacaðý, bir hýrsýz gibi
gizlice ve ümitlerin kesildiði, sabýrlarýn
tükendiði bir sýrada, beklenmedik bir
þekilde olacaðý kendi kitaplarýnda
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meseller halinde yazýlý deðil miydi? Ve
Ýncil'de Hz. Ýsa, kendini de iþin içine
katarak ikinci geliþ vaktini, ancak ve
ancak Yaradan'ýn bildiðini söylememiþ
miydi:
"Fakat o gün ve saat hakkýnda ne göklerin melekleri, ne de Oðul (Hz. Ýsa)
Yalnýz Baba'dan baþka kimse bir þey
bilmez. Fakat þunu bilin ki, eðer ev
sahibi, hýrsýzýn hangi nöbette geleceðini
bilse idi, uyanýk durup, evini deldirmeye býrakmazdý. Bunun için siz de
hazýr olun, zira sanmadýðýnýz saatte
insanoðlu (Hz. Ýsa) gelir. (Ýncil- Matta
24/36- (43- 44))
Evet, 1000'nci yýl baþlamýþ, Ýsa
gelmemiþti. Ümitsizliðin en koyusunda,
hiçbir þeyin düzelmeyeceði, her þeyin
daha da kötüye gideceði rahatlýkla
söylenebilirdi. Olan bitenler hep bunu
doðruluyordu. Babadan oðula miras
gibi geçen, bin bir hile, desiseyle ele
geçirilen Papalýk makamý, 12 yaþýnda
bile Papalýk'a seçilenler, sürdükleri
rezilâne hayat,
kilise makamlarýnýn parayla
alýnýp satýlmasý
sýradan olaylar
görünümündeydi. 999'da Papa
olan 2. Sylvester
bunu
açýk
yüreklilikle itiraf eder:
"Altýným var.
Piskoposluðu
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elde ettim. Ayrýca altýnýmý geri almaktan
korkmuyorum. Gereðini düþünmek
yeter. Bir rahip tayin ederim, altýnýmý
alýrým. Bir deakones (rahipten daha
aþaðý bir kilise görevlisi) tayin ederim,
yýðýnla gümüþ alýrým. Ýþte verdiðimi
topladým gitti"
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baþlarsa, arkadan gelen er geç onu
yakalar ve geçer. Ýslâm uygarlýðýnda,
canlýlýk M.S. 1100'den itibaren
azalmýþtý. Arada çok mesafe vardý. Ama
Avrupa gemisi demir almýþ, limandan
hareket etmiþti.
AQUÝNO'LU THOMAS (1225-1274)

KARANLIK GECENÝN
PEMBE ÞAFAÐI
Ýslâm uygarlýðý asýrlardýr Avrupa ile
komþuydu. Aralarýnda hiçbir alýþveriþ
yok görünüyordu. Ama bu sadece
yüzeysel bakýþla böyleydi. Arap
kültürü, Arapça eserler tek tük de olsa,
Avrupa seçkinlerinin gündemine girmiþ,
onlarý etkilemeye baþlamýþtý. Hele
1099'da Kudüs haccýný ve Ýpek Yolu
ticaretini emniyete almak için dini bir
gayretle baþlatýlan "Haçlý Seferleri"
sonun baþlangýcý olmuþtu. Aralýklý 200
yýl kadar süren 8 haçlý seferi, müslümanlara kapalý yaþayan hristiyan halkýn,
Ýslâm uygarlýðýný yakýndan, bizzat
görmesini saðlamýþtý. Arap uygarlýðýna
ve Arapça eserlere raðbet tabii ki daha
da çoðaldý. Tarih tekerrürden ibaret
boþuna dememiþler. Biz nasýl bugün
Ýslâm tarihinin inceliklerini Avrupalý
oryantalistlerin eserlerinden öðreniyorsak, hristiyanlar da o zamanlar kendi
kültürlerinin kökleri olan Sokrat,
Plâton, Aristo'yu Arapça eserlerin
Lâtince çevrilerinden daha detaylý
olarak öðreniyorlardý. Olsun, öðreniyorlardý ya. Sadece felsefeyi deðil, bilimsel
eserleri de Arapça'dan çevirilerden okumaya baþlamýþlardý. Her kim ki zafer
sarhoþluðuyla
yerinde
saymaya

Bir yerde bilgiye saygý, sevgi ve ilgi
artmýþsa korkmayýn. Adým adým karanlýðýn bitmesine, þafaðýn sökmesine yaklaþýlýr. Bu, Hristiyan Avrupa'da da böyle
oldu. Arapça çevirilerden sonra okumaya eðitime, okullara raðbet çok arttý.
Ünlü pek çok Avrupa üniversitesinin
kuruluþlarý o yýllara rastlar. Paris
Üniversitesi'nin 1180'de, Sorbonne
Koleji'nin 1258'de kurulduðunu söylemek yeter. Yoðun eðitim bir kere
baþlayýnca ciddi düþünürler, zirve
adamlarýn ortaya çýkmasý gecikmez.
Avrupa düþünce dünyasýna yüzyýllarca
hükmetmiþ olan Aquino'lu Thomas iþte
o Avrupa Þafaðýnýn yetiþtirdiði zirve
adamlardan biridir.
Ýtalya'da Napoli civarýndaki Aquino
kontunun oðlu olarak 1225'de bir þatoda
doðan Thomas'ýn en azýndan babasý gibi
bir kont, nüfuzlu bir yönetici olacaðý
umulurdu. Bir kontun oðlu olmasýndan
daha da önemlisi, ünlü imparator 2.
Frederic'in de yeðeniydi. Onun koruyuculuðunda altý yýl Napoli üniversitesinde okudu. Orada gramer, retorik,
diyalektik, aritmetik, geometri, astronomi, musiki öðrendi. Kardeþlerine kalsa
bu kadar öðrenim yeter de artardý bile.
Ama Thomas, öðrenmenin, düþünmenin
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tadýný tatmýþtý bir kere. Daha yükseðine
gitmek için direndi. Bir þatoya hapsettiler, yanýna güzel kýzlar gönderdiler.
Hepsi boþuna. Sonunda Thomas emeline ulaþtý. Paris Üniversitesi'ne kaydoldu. Orada ünlü Büyük Albert'den
felsefe dersleri aldý. Aristo'yu baþtan
sona öðrendi. Halbuki üniversiteye
baþladýðý aylarda, arkadaþlarý arasýnda
durumu hiç parlak görünmüyordu. Bu
koca kafalý, bükük belli, zekâdan yoksun gibi görünen, dalgýn bakýþlý, daima
yalnýzlýðý arayan öðrenciye arkadaþlarý:
"Sicilya'nýn koca dilsiz öküzü" adýný
takmýþlardý. Ama mücevherden anlayan
iyi kuyumcu gibi, hocasý Büyük Albert,
Thomas'ý üzenlere engel olarak: "Onu
kendi haline býrakýnýz. Bir gün gelecektir ki bu öküz, böðürmelerini tüm
dünyaya iþittirecektir" demiþti. Arka-

Aquinolu Thomas, Bartolomé Esteban Murillo (1650)
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daþlarý kýsa bir süre sonra aldandýklarýný
anladýlar. Hocanýn zor sorularýna öyle
bilgi dolu cevaplar verdi ki, herkesin
hayret ve takdirlerini kazandý.
Bilginin girdiði yerde yanlýþýn,
yalanýn, safsatanýn ipliðinin pazara çýkmasý süreci baþlar. Paris Üniversitesi'nde, eðitimin skolastik, dar kafalý
hristiyan hocalarýn etkisinden kurtarýlmasý için, laik hocalarýn, yani kilise
dýþýnda kalan hocalarýn mücadeleleri
Thomas'ýn üniversiteye giriþinden bir
kaç yýl evvel baþlamýþtý. 1233 ile 1257
yýllarý arasýnda laik hocalar, dilenci
tarikatlarý üyesi Dominiken ve Fransisken hocalarýn kürsülerinin sayýsýnýn
azaltýlmasý savaþý içine girmiþlerdi.
Rezaletleriyle halký kendilerinden
soðutmuþ olan Papalar, o yýllarda ortaya
çýkan dilenci tarikatlarýnýn, dünya zevklerini umursamayan mensuplarýný
destekleyerek, kiliseye yeniden sempati
toplama çabasý içindeydiler. Ancak bilgi
ve hür fikir adým adým yayýldýðýndan,
kilisenin karþý koymasýna raðmen, laik
düþünce adamlarýnýn sayýsý da gün
geçtikçe artýyordu. Thomas'ýn üniversiteyi bitirip doktor olma talebi, laiklerin savaþ bayraðý açtýklarý yýllara rastlamýþtý. Geçmiþte nasýl kendini
arkadaþlarýna kabul ettirmiþse Thomas
bilgili ve inatçý mücadelesiyle laiklerden de doktor unvanýný 1257'de koparmasýný bilmiþti. Bu tarihten 1274'de (49
yaþýnda) ölümüne kadar hem hocalýk
yaptý, hem de eserler yazdý durdu.
Hepsinde de aklý ve vahyi temel kabul
ederek Hristiyan düþünce sistemini
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savunmaya ve din dýþý kiþilerin itirazlarýný çürütmeye çalýþtý. Çok iyi bildiði
Aristo felsefesini aklýn, Ýncil'i de vahyin
kaynaðý olarak ele alarak bu ikisinin birbiriyle çeliþmediðini, aksine desteklediðini kanýtlamak için sürekli çaba
sarfetti. En önemli eseri sayýlan Summa
Contra Gentiles'de hristiyan olmayan
bir kiþiye bu dinin doðruluðunu ispat
etmeye çalýþýr. Hristiyan olmayan bu
kiþinin Arap felsefesini iyi bilen bir kiþi
olduðu cevaplarýndan anlaþýlýr. Ýslâm
etkisinin o devirde hristiyan düþünürleri
çok korkuttuðu anlaþýlýyor.
Thomas'ýn diðer bir ünlü eseri Summa
Theologia'de Aristo felsefesi ve Ýsa'nýn
doktrini ýþýðýnda 3 bölüm, 3000 ara
baþlýk ile 612 sorunun cevabý verilir. Bu
üç bölümde, varlýk doða, Tanrý, insan,
insanýn kökeni, alýn yazýsý, ahlâk,
Tanrýsal þefaat ve baðýþlama, Ýsa'nýn
mesihliði, ruhlarýn kurtuluþu, teslis
(üçleme) konularý uzun uzun iþlenir.
Thomas, eserlerinde çok açýk bir dille
konuþur. Uzun sözlere, edebî cümlelere
itibar etmez. Ayný bir matematik problemi çözer gibi, kesin olarak bilinenlerden, bilinmeyene doðru kanat çýrpar.
Kendi içinde tutarlý, çeliþkisiz sonuçlara
ulaþýr. Onun hayat görüþüne ve vardýðý
sonuçlara pek çok itirazlarý olan
Bertrand Russell, eserlerindeki akýl ve
mantýk bütünlüðüne saygý duymaktan
kendini alamaz:
"Onun öðretilerinden her biri yanlýþ
bile olsa Summa, saygý uyandýran bir
zekâ âbidesi olarak kalacaktýr".
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Kendi içinde tutarlý bir zekâ âbidesi
olmasý ve gelecek yüzyýllara hükmetmiþ
düþünce sistemi dolayýsiyle Aquino'lu
Thomas'a saygý duyabilir. Ama sonraki
yüzyýllarda Avrupa düþünce hayatýndaki
dalgalanmalarý, tutucu kilisenin hür
fikre, doðru düþünceye zulümlerini, bilime kösteklerini ve materyalizmin doðmasýna neden olan safsatalarýný biliyoruz. Thomas gibi bir zekâ âbidesinden, ilerde büyük acýlara ve zaman kaybýna neden olan dindeki temel yanlýþlardan ortalýðý iþin baþýnda temizlemesini
bekleyebilirdik. Ýþte ondan "keþke" diye
baþlayan þikâyetlerimiz:
* Keþke, gündemine girmiþ olan Ýslâm
kültürünü, daha derin incelemeye alýp,
peþinen reddetmeden, hristiyanlýðýn
ýslahýnda yararlanýlacak hususlar bulup
kullansaydý.
* Keþke, inandýðý Ýncil'in içindeki
âyetleri yeniden ince tetkike alýp, o
zamana kadar yanlýþ inanýlmýþ doðmalarý, örneðin Hz. Ýsa'nýn Tanrý olduðu
uydurmasýný yine Incil'e dayanarak
çürütmeye çalýþsaydý.
* Keþke, en önemlisi, dört Ýncil olarak
kendisine ulaþmýþ kutsal kitaplar arasýndaki çeliþkileri ve tarih içinde nasýl derlenip, nasýl elden ele deðiþikliklere
uðradýðýný araþtýrma ve vardýðý
sonuçlarý ortaya koyabilme yürekliliðini gösterebilseydi. Bunlar yapýlabilseydi, gelecek yüzyýllarda, aydýn, hür
düþünceli, üstün akýl sahibi, laik Batýlý
bilginlerin dinin özünden bu denli
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kuþku duymalarý ve topyekûn reddetmeleri bir ölçüde önlenebilirdi.
AYNI YILLARDA MEVLÂNA
(1207-1273)
Hristiyan Batý, yüzyýllarý bomboþ
geçirerek nihayet beðenmedikleri
Müslüman Araplardan yaptýklarý
çevirilerle bilim ve felsefeyle tekrar
tanýþmanýn çoþkusu içindeydi. Sanki
kaybettikleri aklý, mantýðý, muhakemeyi, düþünmeyi yeniden bulmuþ gibiydiler. Aquino'lu Thomas, Duns Scotus
gibi 13. yüzyýlýn Hristiyan filozoflarý
iþte bu yeniden keþfedilen akýlcý düþünme þevkinin ortaya çýkardýðý öncü
kiþilerdi. Öne aldýklarý sadece akýl,
düþünce ve vahiy idi. Geçmiþe göre
elbet bu, önemli bir aþamaydý. O
devirde onlardan akýl, düþünce ve
vahiyden sonraki aþama olan, arýnmamýz, yücelmemiz ve insanüstüne
kanat çýrpabilmemiz için bilinmesi
gerekli "gönül kanunlarý" üzerinde kafa
yormalarýný bekleyemezdik. Bu, haksýzlýk olurdu. Alt basamaklar aþýlmadan en
yukarýya sýçrayabilmek, bir üstün
yardým imdada yetiþmeden kendi
kendine olacak þey deðildi. Batý henüz
alt basamaklarda emeklerken, oralarý
evvelce aþmýþ olan Doðu'da Ýslâm
dünyasýnda, "gönül kanunlarý" çoktan
gündeme girmiþti.
Ýslâm mistikleri, henüz tarikat, cemaat
tuzaðýna düþmemiþ tasavvufun gerçek
temsilcileri akýl, düþünce ve vahiy
basamaklarýný geçe geçe gönle ulaþtýk-
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larý için, aþtýklarý o basamaklarýn deðerini herkesten fazla biliyorlardý.
Ulaþtýklarý yerden yine akla, mantýða
hitabediyor. Yine vahyin, kutsal bildirilerin ýþýðýný kullanýyorlardý. Ancak
onlarýn bir araç olduðunu, esas amacýn,
Bizleri Sevgisinden Yaratan'a daha çok
yakýn olabilmek, O'nun kullarýna daha
çok hizmet edebilmek, sadece bir
ümmetin deðil, tüm insanlarýn birliðini
saðlamaktan geçtiðini biliyorlardý.
Bunun için gönlümüzü arýtmak,
kötülüklerin her çeþidinden adým adým
kurtulmak gerekiyordu. Bu mertebeye
eriþip de gönüller Yaradan'a yer olabilecek duruma gelince, beþ duyunun
ötesindeki yepyeni güçlerle, insanýn
nasýl donanýverdiðini, onlar bizzat yaþayarak öðrenmiþlerdi.
Ýþte Hristiyan Batý'da Aquino'lu
Thomas gibileri henüz alt basamaklarý aþma çabasý içindeyken, Müslüman
Doðu'da üst basamaklarýn zirve
adamlarý yaþamaktaydý. Aquinolu'nun
Paris Üniversitesi'nde okuduðu yýllarda,
beri yanda Konya'da, Þemsi Tebrizi'nin eðitiminden geçerek gönül kanunlarýnýn inceliklerini yaþayan Mevlâna Mesnevisini yazdýrmaya baþlamýþtý.
Mevlâna'nýn düþünceleri, hayat
görüþü ve felsefesi üzerinde Ýslâm tarihini incelerken daha çok duracaðýz. Ve
göreceðiz ki aslýnda o, 750 yýl öncesinden tam da bugünler için yaþamýþ, kendi
deyimiyle konuþursak: Kýþ gününde yaz
meyveleri yetiþtirmiþti hepimiz için.
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Derileri Kara Ama
Gönülleri Ak
Güngör Özyiðit, Psikolog

"Sevgiye sýký sýký sarýlmaya
karar verdim. Nefret taþýmasý çok
aðýr bir yük. Bir düþmaný, dosta
çevirebilecek tek güç sevgidir."
Martin Luther King

"Ýnsanlar nefret etmeyi öðreniyor
olmalý. Eðer nefreti öðrenebiliyorsak,
sevmeyi de öðrenebiliriz. Çünkü insan
kalbi için sevmek nefretten çok daha
doðaldýr."
Nelson Mandela
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MANDELA
Afrika'da yerin altýnda altýn ve elmas
yataklarý olduðu kadar, yerin üstünde
yürüyen altýn ve elmas kalpli insanlar da
vardýr. Ýþte 95 yýllýk ömrünü Afrika halklarýnýn ýrkçýlýkla savaþmasýna adayan
Nelson Mandela bunlardan biridir.
1918'de Afrika'da bir kabile þefinin
oðlu olarak dünyaya geldi. 7 yaþýnda
okula baþladýðýnda, ailesinin ilk okula
giden üyesi oldu. Öðretmeni Ýngiliz
Amiral Horatio Nelson'dan "Nelson"
adýný aldý. Batý kültürü alanýndaki 3 yýllýk
eðitimini 2 yýlda tamamladý. 19 yaþýnda
Healdtown'a yerleþerek kolej eðitimine
devam etti. Bu okulda okurken atletizm
ve boksla da ilgilendi. Mandela bu arada
uzun yýllar dostluk edeceði Oliver Timbu
ile tanýþýr. Fort Hare Üniversitesinde
Ýþletme Yönetimi eðitimi alýr.
Okuldayken siyasi olaylara karýþýr. O
nedenle okuldan uzaklaþtýrýlýr. Bu süre
içinde madenlerde polis memurluðu
görevinde bulunur. Ayný zamanda yarýda
býraktýðý üniversite eðitimini mektupla
öðretim yoluyla sürdürür. 1942'de Hukuk
bölümünü bitirerek avukatlýk yapmaya
baþlar. Ve ülkenin ilk siyahî avukatý
unvanýný alýr. Bu ona halkýn haklarýný
savunmada gerekli bilgi silâhýný saðlar.
En güçlü silâhýn bilgi olduðu bilinciyle,
sömürgen Batý'nýn karþýsýna yine Batý'nýn
bilgi donanýmýyla çýkar. Ve bunu þu þekilde dile getirir: "Özgürlük savaþçýlarý,
oyunun kurallarýný egemenlerin koyduðu
yoldan öðrenir." 1944'de ýrk ayrýmýna
karþý yerli halkýn kurduðu Afrika Ulusal
Kongresi'ne katýlýr. 1948 yýlýnda Gençlik
Birliði'ne sekreter, 1950'de baþkan seçilir.
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Böylece siyahlarýn kurtuluþ hareketinin
önderi olur. 1962 yýlýnda kendisine dost
ve destek aramak için yurt dýþýna çýkar.
Ýngiltere ve Afrika ülkelerini dolaþýr.
Sosyalist ülkelerden silâh ve para
yardýmý alýr. Böylece insanlýk ayýbý olan
ýrkçýlýða karþý silâhlý mücadeleyi de
üstlenerek, kongrenin askeri kanadý olan
"Ulusal Mýzrak"ý kurarak, onun da
baþkaný olur. Bir hukuk adamý olarak,
âdil yasalara uymak kadar, âdil omayan
yasalara uymamanýn da bir insanlýk görevi olduðunu söyleyerek "Sivil itaatsizliðe" göndermede bulunur.
HAPÝSHANE YILLARI
Ülkeye döndüðünde, arkadaþlarýyla birlikte izinsiz yurt dýþýna çýkmak, halký
kýþkýrtmak, sokaða dökmek, sabotajlar ve
suikastlar düzenlemek gibi düzmece
gerekçelerle tutuklanýr. Ve yalnýz beyazlarýn temsil edildiði bir parlamentonun
çýkardýðý yasalarla ömür boyu hapis
cezasýna çarptýrýlýr. Sonradan çýkarýlan af
yasasý ile 27 yýl sonra özgürlüðüne
kavuþur. Hapisten çýkarken her Hak yolcusunun, gönül erinin kulaðýna küpe
olmasý gereken þu sözleri söyler: "Özgürlüðüme kavuþmak üzere hapishanenin
kapýsýndan çýkarken farkýndaydým:
Gücenmiþliðimi ve nefretimi arkamda
býrakmadýðým sürece hapishaneyi terk
etmiþ olmayacaktým."
Serbest býrakýldýðýnda 71 yaþýndaydý.
Mücadeleyi býraktýðý yerden sürdürerek
þöyle dedi: "Mücadele benim hayatýmdýr. Hayatýmýn sonuna kadar
siyahlarýn baðýmsýzlýðý için mücadele
edeceðim."

SEVGÝ DÜNYASI
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TAÇLANAN MÜCADELE
Uzun ve kararlý mücadele sonucu,
siyahlara eþit vatandaþlýk hakký tanýyan
anayasa deðiþikliði halk oylamasýyla
kabul edilir. Ardýndan Güney Afrika
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kazanan
Mandela 10 Mayýs 1994'de ülkenin ilk
siyahî cumhurbaþkaný olur.
Öylece önemli olanýn derinin rengi
deðil, deðerlerinin rengidir diyerek
Batý'ya ders verir ve eðitimin önemine
deðinir: "Hiç kimse doðduðunda, insanlarýn deri renginden, geçmiþinden veya
dininden nefret etmez. Ýnsanlar nefret
etmeyi öðreniyor olmalý! Eðer nefreti
öðrenebiliyorsak, sevmeyi de öðrenebiliriz. Çünkü insan kalbi için sevmek,
nefretten çok daha doðaldýr."
Mandela, insanýn yaþamýnýn deðerli
olmasý için uðrunda yaþanmaya deðer bir
amaç bulmasý gerektiðini belirtir:
"Yaþamým boyunca kendimi Afrikalýlarýn
yaþadýðý zorluklara adadým. Beyazlarýn
hâkimiyetine karþý mücadele ettim. Her
bireyin uyum ve eþitlik içinde beraberce
yaþayabileceði, demokratik ve özgür bir
toplum fikrine deðer verdim. Bu, uðruna
yaþamayý ümit ettiðim bir ideal. Ayný
zamanda, gerekirse uðruna ölmeye de
hazýr olduðum bir ideal bu."

ÖZGÜRLÜK
Bir insana yapýlan haksýzlýk, insanlýða
yapýlmýþ demektir Ýnsanlarý yasaklarla
bastýrýp yönetmek yerine, hep birlikte
özgürlüðü öðrenmek ve öðretmek çok
daha gerçekçi ve etkilidir.
"Özgürlük, bölünmez bir bütündür. Bir
kiþiye vurulan pranga, halkýnýn tamamýna vurmuþ demektir. Her hangi birine
vurulmuþ pranga, bana vurulmuþ demektir. Özgür olmak, sadece zincirlerini
çýkarmak demek deðildir. Ayný zamanda
baþkalarýnýn özgürlüðünü artýrmak ve
onlarýn özgürlüðüne saygý duyarak yaþamaktýr."
Mandela'ya göre insanlarý doðruya
inandýrmak için "Sesimizi" deðil
"Sözümüzü" yükseltmeliyiz. Ýnsan doðru
bildiði yolda yürürken, zaman zaman
tökezleyip düþebilir. Ayaða kalkabiliyorsa
sorun yok: "Hayatta en çok gurur duyulacak baþarý hiç yere düþmemek deðildir.
Düþtüðünüz her sefer ayaða kalkabilmektir."
Ýnanarak sabredenlerin yolda
karþýlaþtýklarý zorluklar onlarý yolundan
alýkoymaz, tersine daha da dirençli ve
güçlü hale getirir:
"Zorluklar bazý insanlarý yýkar.
Bazýlarýný ise baþtan yaratýr. Hiç bir
balta, baþaracaðýna inancý tam olan,
azimli bir insanýn ruhunu kesemez."
Mandela Nobel Barýþ ödülü dâhil,
birçok ödül alýr. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafýndan verilmesi kararlaþtýrýlan 1992 yýlý "Atatürk Barýþ
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Ödülü'nü " Türk Hükümetine yönelik
insan haklarý ihlali suçlamalarý"
nedeniyle kabul etmez. 1999'da emekli
olduktan sonra da insan haklarýnýn
savunucusu olarak hayatýný sürdürür.
2013'de Johannesburg'da 95 yaþýnda
hayata vedâ eder.
Nelson Mandela Güney Afrika'da
kabilesindeki büyüklerin ona taktýðý
Madiba (Büyükbaba) lakabýyla anýlýr.
Mandela bu uzun ve yorucu yoluculukta,
zor zamanlarýnda, özellikle 27 yýllýk
hapis hayatýnda, ruhunu güçlendirmek
için William Ernest Henley'in þu þiirini
sýk sýk okur:
Üzerime çöken gecenin ardýnda
Her þey derin bir çukur kadar kara
Þükrederim hangi tanrýlar verdiyse
Bu fethedilmez ruhu bana
Kötü olaylarýn pençesine düþtüðüm
anda bile
Ne ürktüm, ne sýzlandým yüksek sesle
Kaderin sopasý altýnda
Kana bulandý ve eðilmedi baþým asla
Gazap ve gözyaþlarýyla dolu
bu mekânda
Gölgelerin korkusudur beliren aslýnda
Yýllar gözdaðý verse de bana
Korkusuz bulacaklar beni
her aradýklarýnda
Kapý ne kadar dar olsa da
Cezam ne kadar aðýr olsa da
Kaderimin efendisi de benim
Ruhumun kaptaný da...

siyahî bir Amerikalý. Týpký Mandela gibi
ýrkçýlýða karþý savaþan, eþit yurttaþlýk
haklarý için yaptýðý eylem ve yürüyüþlerle Amerika'da Yurttaþ Haklarý Yasasý'nýn
çýkmasýný saðlýyor. 1929'da Atlanta'da
doðan Martin Luther King, 15 yaþýnda
Morehouse Koleji'nden yüksek ortalamayla mezun olur. Üniversitede 3 yýl
ilâhiyat okur. Sonra Crozer Ýlâhiyat
Seminerlerine katýlýr ve birincilikle
bitirir. Montogomery'deki Dexter Avenue
Baptist Kilisesine rahip olarak çaðrýlýr.
1955'de Rosa Parks isimli bir siyahî
bayan otobüste yerini bir beyaza vermemesinden dolayý tutuklanýr. Bunun
üzerine Martin, Montogomery Otobüs
boykotunu baþlatýr. O yüzden tutuklanýr.
Boykot, otobüslerde ýrk ayrýmcýlýðýnýn
sona ermesine kadar sürer.

MARTÝN LUTHER KÝNG
Altýn ve elmas kalpli insanlardan biri
de Amerika'da Martin Luther King. O da
Afro-Amerikan dedikleri Afrika kökenli

Mahatma Gandhi'yi örnek alan Martin
Luther King, insan haklarý ve siyahlarla
beyazlar arasýndaki eþitliðin en önemli
savunucularýndan biri olur.
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1963 yýlýnda "Ýþ ve Özgürlük için
Washington'a Yürüyüþ" adlý bir etkinlik
düzenler. Yürüyüþe farklý farklý etnik
gruplardan 250.000 kiþi katýlýr. Bu,
Washington tarihindeki en kalabalýk
yürüyüþ olarak kabul edilir. Martin
Luther King'in Lincoln Anýtý önünde
yaptýðý "I Have a Dream" (Bir hayalim
var) konuþmasý Amerikan tarihinin en iyi
konuþmasý olarak deðerlendirilir. Bu
etkinlikler sonucu 1964 yýlýnda Yurttaþ
Haklarý Kanunu ile 1965'de Oy Hakký
Kanunu Amerikan Anayasasý'na girer.
King'in Gandhi'yi andýran þiddet içermeyen barýþçýl tutumu 1964 yýlýnda ona
Nobel Barýþ Ödülü'nü getirir. Böylece
Nobel Ödülleri tarihinde ödül kazanan en
genç kiþi olmayý baþarýr. Ona göre iyi bir
amaca, kötü yollardan gidilerek ulaþýlmaz: "Özgürlük için tutkuyla ve yorulmadan çalýþmalýyýz. Ama davamýz
boyunca ellerimizin temiz kaldýðýndan da
emin olmalýyýz. Yalana, nefrete ve fesada
bulaþmamalýyýz. Ve asla gocunmamalýyýz."
O, büyük insan olmayý þöyle tanýmlar:
"Herkes büyük bir insan olabilir. Çünkü
herkes hizmet edebilir. Hizmet verebilmek
için insanýn üniversite diplomasýna ihtiyacý yoktur. Okuma-yazma bilmeniz bile
gerekmez. Tek ihtiyacýnýz, erdem dolu bir
yürek ve sevgidir." Kendinden ötesini
düþünen ve güzelleþtiren her insan büyük
insan olmayý hak eder. Ýnsan, insanlarý
ayýran duvar deðil, birleþtiren köprü
olmalýdýr. Hani Yunus'un dediði gibi:
"Gelin tanýþ olalým, iþi kolay kýlalým
Sevelim, sevilelim Dünya kimseye
kalmaz."
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King, korkunun sevgiyi nasýl engellediðini bakýn ne güzel anlatýr: "Ýnsanlar
genelde birbirlerinden nefret eder; çünkü
birbirlerinden korkar; çünkü birbirlerini
tanýmaz. Birbirleriyle iletiþim kuramaz,
çünkü birbirlerinden ayrýþtýrýlmýþlardýr."
Amerikalýlar hayatý kazanmakla zengin
olmayý eþ tutuyorlar. Oysa gerçek
kazanç, kendinin ve çevresinin
geliþimine yönelik nitelikli yaþamdýr.
Martin Luther King, orada yaþayan biri
olarak Amerikan yaþam biçiminin röntgenini çeker:
"Amerika'nýn ekonomik sisteminin
Kapitalizm olduðunu biliyorum. Bu sistem sayesinde mucizeler yaratýlmýþ.
Dünyanýn en zengin ülkesi haline gelmiþ
ve insanlýk tarihinde görülmemiþ bir üretim sistemi kurmuþ Amerikalýlar. Bunlar
harika þeyler, ancak kapitalizmi yanlýþ
iþler için kullanma tehlikesiyle karþý
karþýyasýnýz. Paranýn her türlü kötülüðün
sebebi olduðunu ileri sürüyorum. Bir
insanýn aþýrý maddeci bir yaþam sürmesine yol açabilir. Korkarým birçoðunuz
hayatýnýzý kazanmakla ilgileniyorsunuz,
hayatýnýzý yaþamakla deðil! Mesleki baþarýnýzý, maaþýnýzýn ve arabanýzýn büyüklüðü ile ölçmeye meyillisiniz; insanlýða
yaptýðýnýz hizmetin kalitesi ile deðil."
Bir din adamý olarak, üstün hitabet
yeteneði ile þunu öðütlüyor: "Bir birey,
bireyselliðin dar sýnýrlarýndan kurtulup,
kendini insanlýðýn sorunlarýna
adamadýðý sürece yaþamaya baþlamamýþ
demektir. Her insan hayatýnýn bir noktasýnda karar vermek zorundadýr:
Fedakârlýðýn yaratýcý ýþýðýnda mý yürüyeceðim? Yoksa yýkýcý bencilliðin karan-
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lýðýnda mý? Yaþamýn size inatla sorduðu
ve acilen cevaplamasý gereken soru
þudur: Baþkalarý için ne yapýyorsunuz?"
Çivi çiviyi söker deseler de, bu, her
zaman ve her þey için geçerli deðildir:
"Nefrete nefretle karþýlýk vermek, nefretin
katlanarak çoðalmasýna, zaten yýldýzsýz
bir gecenin daha da karanlýk olmasýna
yol açar. Karanlýk, karanlýðý defedemez;
bunu sadece ýþýk yapabilir. Bunu sadece
sevgi yapabilir."
Ona göre insanlýðý ancak sevginin gücü
kurtarabilir: "Sevginin gücünü, sevginin
kurtarýcý gücünü keþfetmeliyiz. Bunu
baþarabildiðimiz zaman, içinde
yaþadýðýmýz þu köhne dünyayý, yepyeni
bir dünyaya dönüþtürebileceðiz. Ýnsanlarý daha iyi bir birey haline getirebileceðiz. Bunu yapabilmenin tek yolu
sevgidir. Bir düþmaný dosta çevirebilecek
tek güç sevgidir!"
1967'de "Vietnam Ötesi: Sessizliði Kýrma" konulu konuþmasýnda, bu savaþý âdil
olmamakla yargýlamasý üzerine halkýn ve
medyanýn tepkisini çekti. Oysa o, insanlara þu sorumluluðu hatýrlatýyordu: "Âdil
olmayan bir sistemi kabul edenler, sistemin iþbirlikçileridir; bu durumda ezilen
de ezen kadar kötüdür Kötülükle iþbirliði
yapmamak, iyilikle iþ birliði yapmak
kadar önemli bir ahlâki sorumluluktur."
Özgürlüðü kýsýtlamakla ilgili sözleri,
insan olanýn tüylerini ürperten yaman bir
söylemdir: "Tolstoy'un doðru bir þekilde
söylediði gibi, özgürlükten yoksun
býrakýlmak bir tür ölüm cezasýdýr. Hangi
toplum veya hükümet bir bireyi özgürlüðünden mahrum ederse, o saniyede
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ahlâki ve ruhani bir cinayet iþlemiþtir.
Kendi özgürlüðüyle ilgilenmeyen insanlar, ahlâki ve ruhani olarak intihar etmiþ
olurlar."
King, 3 Nisan 1968'de "Mountaintop'a
Gittim" adlý son konuþmasýný yapar.
Ertesi gün kaldýðý motelin balkonunda
uðradýðý silâhlý suikast sonucu öldürülür.
Zira "Özgürlüðün Vataný" (!) Amerika'da
egemen güçlerin isteði dýþýnda konuþan
susturulur, ölmez öldürülür. O öldürüldü
ama geride gerçekleþmeyi bekleyen bir
rüya ve hayal býraktý:
"Bir hayalim var: Gün gelecek bu ulus
ayaða kalkýp kendi inancýný gerçek
anlamýyla yaþayacak. Þu hususu bir
gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar
eþit yaratýlmýþtýr.
Bir hayalim var: Gün gelecek eski
kölelerin evlatlarýyla, eski köle sahibi
efendilerin evlatlarý, Georgia'nýn kýzýl
tepelerinde kardeþlik sofrasýna birlikte
oturacaklar.
Bir hayalim var: Gün gelecek dört
küçük çocuðum, derilerinin rengine göre
deðil, karakterlerine göre deðerlendirildikleri bir ülkede yaþayacaklar.
Bir rüyam var: Alabama'da küçük
siyah oðlan ve kýzlar; küçük beyaz oðlan
ve kýzlarla el ele tutuþma þansýna sahip
olacaklar.
Özgürlüðün yankýlanmasýný
saðladýðýmýzda, o gün Allah'ýn bütün
kullarý, siyahlar ve beyazlar, Yahudiler,
Hýristiyanlar, Müslümanlar ve Budistler
el ele tutuþup, siyahlarýn eski bir ilâhisini söyleyecekler:
Sonunda özgürüz!.. Sonunda özgürüz!..
Þükürler olsun Rabbim!
Sonunda hepimiz özgürüz!..."

SEVGÝ DÜNYASI
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Assisili Francis
Aziz Francis’in Yaþamý, Hristiyan Tarihindeki Yeri
Nihâl Gürsoy

ssisili Francis, kuþkusuz
Hristiyan tarihinin en farklý
simalarýndan biridir. Hristiyan
teolojisi üzerinde Augustin,
Luther, Calvin vb. gibi belirleyici ve etkin bir
isim olmamakla birlikte liderliðini yaptýðý
hareket, Hristiyan tarihinde bir kýrýlma noktasýdýr. Diðer bir ifadeyle o, Hristiyanlarýn
unuttuklarý vicdanýdýr.

A

Augustin'in otoriter teolojisi ve Roma'nýn
siyasal yapýsýyla bütünleþen Hristiyanlýk, orta
çaðda krallarýn üzerinde bir otoriteye
dönüþmüþtü. Kilise ticari bir kurum olma-

masýna ve gelirleri çoðunlukla zorunlu alýnan
baðýþlardan oluþmasýna karþýn mâli bakýmdan
son derecede güçlüydü. Dini yapý lüks bir
yaþam biçimini destekliyor ve kendisi de bu
yaþam tarzýný benimsiyordu. Fakir, yoksul,
hasta ve muhtaç halk kesimleri ise kilise
tarafýndan görmezden geliniyor hattâ küçümseniyordu.
Aziz Francis, böyle bir dönemde ortaya
çýkmýþ, kilisenin unuttuðu bu insanlarý hatýrlamýþ ve hatýrlatmýþtýr. Bu nedenle devrimci
ve reformist olarak görülse de o, tamamen
kendine özgü bir yapýya sahiptir.
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Ýncil'in özünü ve oradaki Ýsa'yý kendisine
örnek almýþ, dünyaya meyletmeyen, mala
mülke deðer vermeyen, basit bir elbiseyle her
yeri dolaþarak insanlara gerçek inancý anlatmaya ve göstermeye çalýþan, gerek kilisenin
gerek Hristiyanlarýn gittikçe dünyevileþen ve
halktan kopuk, sefahat içindeki hayatlarýný
eleþtiren bir yapýdýr bu.
Baþlattýðý hareketi hiçbir zaman toplumsal
bir baþkaldýrý ya da eyleme dönüþtürmemiþtir.
Merkezi bir otorite olan Papalýkla da çatýþmamýþ, aksine onlarýn da onayýný almak
peþinde olmuþ ve bunu baþarmýþtýr.
Onun bu çabalarý neticesinde etrafýnda
toplanan yüz binlerce insanla birlikte kendi
kilisesini kurmuþ, Fransiskenler adýyla bilinen
bu grup, günümüze kadar varlýðýný sürdürmüþ
ve orta çaða damgasýný vurmuþtur. Aziz
Francis, Hristiyanlar'ýn en tanýnan ve sevilen
azizlerinin baþýnda gelir. Bir anlamda tam bir
mistiktir. Tanrý'nýn aþkýyla yanýp tutuþan bir
adam ve insan sevgisinin cisimleþmiþ halidir.
Takipçileri onu bir okyanus olarak nitelendirirlerken, kimileri de onu gerçek bir
Ýtalyan ama ayný zamanda bir þair, savaþçý,
þövalye, âþýk, deli ve aziz olarak addederler.
ÇOCUKLUK VE
ÝLK GENÇLÝK YILLARI
Francis, kimi kaynaklarda 1181, kimilerinde ise 1182 tarihinde Assisili zengin bir
kumaþ tüccarý olan Peter Bernardone'nin oðlu
olarak doðar. O dönemlerde tüccarlar en
önemli kiþilerdir. Servet ve güç sahibi
olmalarýnýn yanýnda farklý ülkelere seyahat
etmeleri ve farklý çevreleri tanýmalarý da
onlarý þanslý azýnlýklar sýnýfýna dâhil etmektedir. Babasý oðluna Francis ismini koyar.
Bunun nedeni, sýklýkla Fransa'ya yaptýðý seya-
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hatler ve servetini kazandýðý ülkenin Fransa
olmasýndan baþka, döneminin en önemli
deðerlerinden biri olarak Fransa'yý görmesinden kaynaklanmaktadýr. Francis'in annesi
Pica da Fransýz dýr. Francis annesinin dili
olan Fransýzcayý ve Fransýz þairlerini sonralarý çok sevecektir. Yaþadýðý dönem olan
Ortaçað'ýn þövalye öyküleri, þiirler, kahramanlýk ve aþk öyküleri Francis'in ilgi alanýna
giriyor ve onu derinden etkiliyor hattâ bu
efsanevi þövalyeleri kendisine örnek alýyordu.
Francis evlerinin yakýnýndaki kilise
okuluna gider. Öncelikle Latince eðitimi
alýr ancak konuþmayý biraz öðrenebilse de
yazma konusunda tamamen baþarýsýzdýr.
Fransýzcayý daha çok sevmiþ ve daha çabuk
öðrenebilmiþtir.
Francis'in yaþadýðý dönemde, kilise bütün
farklý inanç ve düþünceler üzerinde tahakküm
kuruyor, skolastik felsefenin egemen olduðu,
dogmatizmin hâkim olduðu bu yapýnýn
yanýsýra dini çatýþmalar, halklar arasýndaki
savaþlar, iþgaller, tecavüzler, kýtlýk, açlýk,
sefalet ve ýstýraplarýn olduðu, din adamlarýnýn
bozulduðu (gayri ahlâki yollara saptýklarý ya
da alabildiðine dünya lüksüne daldýklarý) bir
devir hüküm sürüyordu. Haçlý Savaþlarý tüm
hýzýyla devam ediyor, bozulmuþ kilise Kutsal
Roma Ýmparatorluðu ile güç yarýþý yapýyordu.
Böylesi bir zaman diliminde Asisi þehrinde de
savaþ tutkusu ve söylemi herkesin gündemindeydi. Mazlumlarý savunan, âdil, etrafýndaki insanlarla dostane iliþkiler kurabilen, tek
baþlarýna tüm kötülüklere meydan okuyabilen, ama ayný zamanda Tanrý'ya inanan ve
güvenen þövalyeler Francis'in hayallerini süslüyor, onlardan biri olmak istiyordu. Bir
taraftan þövalyelik hayalleri kurarken diðer
yandan babasýnýn onlara saðladýðý rahat
yaþamýn tüm imkânlarýný olabildiðince kul-
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lanýyor, kazanmaktan çok harcamakla
ilgileniyordu. Zevk, sefâ ve eðlence peþinde
koþan, sevimli, sýcakkanlý, yakýþýklý ve
oldukça eli açýk hattâ müsrif olarak nitelendirilen popüler bir genç adama
dönüþmüþtü giderek. Francis'in gençlik yýllarýndaki bu farklý yaþam tarzý nedeniyle onun
ilk biyografilerinden birini yazan Thomas of
Celano, (1247) Francis'in bu tutumuyla her
þeyi reddeden bir yapýya sahip olduðunun
altýný çizer. Bonaventure ise, yazdýðý (1263)
Major Life adlý eserinde onun yaþayan insanlar arasýnda meleksi saflýðýn temsilcisi bir
genç olduðunu söyler. Bütün bunlarla birlikte
gençlik yýllarýna dair tarihçilerin ortak kanýsý,
son derece neþeli ve sevimli, mutlu, etrafýndakileri de mutlu etmek isteyen pozitif bir
insan olduðu ve "partilerin kralý" olarak
adlandýrýldýðýdýr. Bu arada Francis, babasýnýn
iþlerinde ona yardýmcý olmaya çalýþýyor bu
nedenle sýklýkla Fransa'ya gidiyordu. Diðer
yandan silâhlar, zýrhlar ve þövalyeliðe olan
tutkusu da devam ediyordu. Bir gün
Assisi'deki soylulardan birisinin Walter de
Brienne'nin Almanlar'a karþý yürüttüðü
mücadele için asker topladýðýný öðrendi ve bu
savaþa katýlýrsa þövalye olarak ödüllendirilebileceðini düþünerek orduya yazýldý.
YOL AYIRIMI
Birçok mistik, gülyüzlü ve elçide
görüldüðü gibi onun ilk gençlik yýllarýndakinden tamamen farklý bir yaþam biçimini
benimsemesi Tanrýsal rehberlik doðrultusunda
gerçekleþmiþtir. Savaþa katýldýktan sonra
Brieenne'nin ordusuyla yaptýðý yolculuk
esnasýnda rahatsýzlanýr. Sýtma benzeri ateþli
bir hastalýða yakalanmýþtýr. Hasta bir halde
uyumaktayken uykusunun arasýnda bir ses
duyar. Ses ona: "Efendinin mi yoksa
hizmetçinin mi en iyi ödül olduðunu
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düþünüyorsun? Senin için kim daha iyi bir
ödüldür?" diye sorar. Francis, "Efendi, Rab"
diyerek cevap verir. Bunun üzerine ses tekrar
sorar. "O halde, hizmetçi için Rabbini niye
terk ediyorsun?" Ýrkilen Francis, "Rab, benden ne yapmamý istiyorsun?" der. Cevap nettir. "Evine dön. Seninle konuþulacak."
Kahramanlýk beklentisiyle baþlayan bu
savaþ, Perugia'daki kötü bir esaret ve hastalýk
dönemiyle devam eder. (1202-1203) Yaklaþýk
bir yýl kadar tutuklu kalan Francis, babasýnýn
fidyesini ödemesiyle evine döner. Tüberküloza yakalanmýþ ve oldukça zayýf düþmüþtür.
Ancak, tutuklu kaldýðý süre içinde tefekkür
içinde ve yaþamýný sorgulayarak geçirmiþtir
günlerini. Sonraki yýllarda bu dönemde çektiði acýlarý sýklýkla dile getirecektir. Barýþ ve
adalet duygusunu güçlü bir biçimde öne
çýkaran zindan hayatý iki yýl sonra tekrar
savaþa katýlmasýna engel olamamýþtýr.
Ancak, Toronto Prensi, Apuligia Dükü,
Sicilya Kralý ünvanlarýnýn da sahibi olan
Brienne'nin 14 Haziran 1205 yýlýnda savaþ
esnasýnda yaralanarak ölmesi üzerine dönüþ
kararý alýr. Bu çok sevdiði adamýn ölümü onu
derinden etkilemiþtir.
Beklenmedik dönüþü ailesi ve þehir halký
tarafýndan hoþ karþýlanmaz. Bir savaþ kaçaðý
muamelesi görmektedir. Adeta bütün þehir
onun için bir açýk cezaevi haline gelmiþtir.
Ailesi de onurlarýný zedelediði için Francis'e
karþý mesafelidir. Bir süre sonra ailesinden
tamamen ayrýlacaktýr. Francis, giderek etrafýna karþý duyarsýzlaþýr. Sadece fakirlerle,
onlara yardým etme çabalarýyla geçirmektedir
günlerini. Düzenli olarak Subasio Daðý'na gitmekte ve dua etmektedir. Burada bir ruhsal
irtibat kurduðu ve bu ruhsal irtibat kurduðu
varlýktan yardým ve destek aldýðý, gizemli
konuþmalarýnýn içeriðini kimseyle paylaþ-

SEVGÝ DÜNYASI

madýðý, o maðaradayken kendisini dýþarýda
bekleyen arkadaþlarý tarafýndan söylenmekle
birlikte, bu meçhul arkadaþýn mistik yolculuðundaki en önemli yol arkadaþý ve büyük
bir aþkla birbirlerini sevdikleri bilinen
Assisi'li Clara olabileceði de söylentiler
arasýndadýr. Ancak biyografi yazarlarýnýn
çoðunluðu onun Clara ile karþýlaþmasýnýn
daha sonraki yýllarda olduðunu yazarlar.
1205 yýlýnda bir gün, Assisi'de bir daðýn
üzerinde bulunan Aziz Damian Kilisesine dua
etmeye gitti. Kilise harabe halinde ve boþtu
çarmýha gerilmiþ Ýsa figürünün önündeyken
Ýsa'nýn kendisine seslendiðini ve "Francis,
yýkýlmaya yüz tutan kilisemi tamir et" dediðini duydu. Francis, dua ettiði yerden baþlayarak tüm kiliseyi yeniden inþa etti. Maddi
imkânlarý babasýna baðlý olduðu için bunu
yaparken babasýnýn bir kýsým mallarýný
satarak kilise için kullandý. Babasý onun bu
tutumunu onaylamadý ve onu piskoposun
önüne çýkardý. Francis, ise gerçek babasýnýn
Tanrý olduðunu ve kendisini piskoposun ellerine rahatlýkla teslim edebileceðini söyledi.
Artýk babasýna ait hiçbir þeyi istemediðini
belirterek ailesinden tamamen ayrýldý.
Kilisenin tamiri esnasýnda etrafýnda toplanan
ve ona her yönden yardýmcý olmaya çalýþan
insanlar sonrasýnda Francisken Tarikatýnýn ilk
takipçileri arasýna katýlmýþlardýr.
1194 yýlýnda Assisi'de doðan Clara, soylu
ve zengin bir aileye mensuptur. Ailesinden
ona kalacak olan çok fazla toprak vardýr.
Ailesinin kýzlarýnýn iyi bir evlilik yapmasýný
istedikleri dönemde Clara, 1212 yýlýnda bir
Paskalya günü gizlice evinden ayrýlarak
Francis'e katýlýr. Böylelikle kendisini Tanrý'ya
adamýþ olur. Yaptýðý hareket Francis'inkiyle
aynýdýr. O da ailesinin zenginliðini ve imkânlarýný býrakarak fakir ve münzevi bir hayatý
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seçmiþtir. Clara için bu nihaî ve dönüþü
olmayan bir karar olsa da daha önceleri de
Francis'in sohbetlerini defalarca dinlemiþtir.
Dünyevi aþktan ilâhi aþka doðru mu
yürüdüler, yoksa aralarýndaki derin bað ve
sevgi birbirlerinin geliþimi ve dönüþümü için
rehberlik mi etti? Bu sorunun cevabýný eldeki
veriler hiçbir zaman tam olarak verememiþtir.
Yine de bu etkileþim mistik bir yolda birlikte
yürümelerini saðlamýþ ve her ikisine de güç
katmýþtýr. Francis'in Clara kadar hiç kimseye
güvenmediði konusunda ise tüm tarihçiler
hemfikirdir. Clara Francis'in vefatýna kadar
onun hep en yakýnýnda olmuþtur.
FRANCÝS'ÝN ÝNANÇ HAYATI
Kaynaklarýn pek çoðunda onun deðiþim
sürecinde gördüðü rüya ve vizyonlarýn savaþta çektiði acýlarýn ve Subasio daðýnda maðaraya çekilerek yaptýðý tefekkürlerin asýl etken
olduðu yazýlsa da Francis, kutsal metinleri ve
özellikle Ýncil'i son derece özgür bir biçimde
inceler ve tam olarak anlamak için büyük bir
çaba sarf eder. Daðdaki keþiþler ile Ýsa ve
Ýncil üzerine derin sohbetlerde bulunur. O
süreçte çaðýn hastalýðý olan cüzamlýlarla kurduðu iliþkiler, onlara ve yoksullara gösterdiði
yakýnlýk esnasýnda yaþadýklarý Francis
üzerinde derin etkiler býrakýr. Merhamet ve
sevgiyi bizzat deneyimlemek ruhunu arýtmýþtýr adeta. Hayattaki en büyük amacý,
Kutsal Ýncil'in buyruklarýný tam anlamak ve
yaþamak olan Francis, gerçekten de hedefine
emin adýmlarla yaklaþmaktadýr. Onun fakirlik
anlayýþý ve düþüncelerini ele alýrken onun
realiteden tamamen baðýmsýz olduðunu
düþünmek hata olur. 12. yüzyýl ve 13. yüzyýl
baþlarýnda Ýtalya'da sanat ve medeniyet
konusunda büyük geliþmeler olmuþ, bu
geliþmeler ilerleyen zamanlarda Rönesans'ýn
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ayak seslerini oluþturmuþtur. Üst sýnýfýn refah
seviyesi artmýþ, zenginler çok zengin, fakirler
ise çok fakir bir duruma gelmiþtir. Þehirlere
doðru yaygýnlaþan göç, kentlerin nüfusunu
oldukça arttýrmýþ, yeni zenginlerin devasa
konutlarý, saraylarý yanýnda fakir halk þehrin
dýþ kesimlerinde ev bile sayýlamayacak derme
çatma barýnaklarda hattâ sokakta yaþar
olmuþlardý. Bu dönemde manastýrlar ve
kiliseler ise ihtiþamlý bir güç sergiliyorlar
sadece aristokratlarla yakýn iliþkiler kuruyorlardý. Halk aç, hasta ve sefil bir durumdaydý.
Cüzam ve diðer salgýn hastalýklar nedeniyle
her gün onlarca insan telef oluyordu.
Yoksullar, kilisenin ilgi alanýnýn tamamen
dýþýndaydýlar. Vaazlar bile Latince yapýlýyor,
halk her þeyin dýþýnda kendi kabuðu ve acýlarý
içinde yaþýyordu. Francis, iþte böyle bir
ortamda zenginlerin ve din adamlarýnýn fakirlere hizmet edip onlarý kurtarmadan kendilerini kurtaramayacaklarý söylemiyle ortaya çýkmýþ ve bu nedenle hem en üst hem de en alt
seviyeden pek çok takipçisiyle birlikte çatýþmadan, kavga etmeden, savaþmadan,
gönüllerde bir deðiþim ve yaþama bakýþýyla
bir farkýndalýk yaratmýþtýr, ki bu dinsel
anlamda bir reform hareketidir. Bu reform
hareketinin en önemli unsuru toplumun her
tabakasýný kuþatan barýþ algýsýdýr. Tüm
toplumsal yapýlarý Tanrý'nýn buyruklarýna
uygun davranmaya çaðýrýrken Ýsa'yý ve onun
yaþantýsýný örnek olarak göstermektedir. Bunu
yaparken bir yandan kilise tarafýndan terk
edilen Ýsa'nýn yaþam biçimine sahip çýkmakta
diðer yandan bunu nefis terbiyesi olarak
görmekte ve uygulamaktadýr.
Francis için doða, doðada yalnýz kalmak
onun içsel dönüþümüne yardýmcý olduðu
kadar doðayla farklý bir iliþki kurmasýna da
neden olmuþtur. Canlý ve cansýz tüm doðayla
son derece uyumlu bir birliktelik geliþtirmiþ
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her yaratýlanýn bütünün bir parçasý olduðunu
ve hepsine saygý ve sevgi beslediðini sýklýkla
dile getirmiþtir.
Francis'in Güneþ Mistitizmi olarak da
adlandýrýlan Güneþ Kardeþ Ýlâhisi onun Tanrý,
insan ve doðaya bakýþýný yansýtan en önemli
metinlerden biridir. Papa II. John Paul 29
Kasým 1979 da Francis'i bu doða sevgisi
nedeniyle "çevrenin koruyucu azizi" olarak
da ilan eder. Francis, ilâhilerinde yüce
Tanrý'ya övgülerini varedilenler aracýlýðýyla
sunduðu için Papa II. John Paul onun liriklerinin ve ilâhilerinin kutsal ve dini metinler
olarak korunmasýný ister. Francis, tüm yaradýlmýþýn Tanrýsal öze sahip olduðunu, doðanýn
da insanlar gibi Tanrýsal olduðunu, ancak
Tanrý olmadýðýný söyler. Doðayý okunacak bir
kitap gibi gördüðünü ve doðaya zarar vermenin kendimize zarar vermekle ayný olduðunun altýný çizer. O, varlýklarýn dünyasýný bir
kutlama alaný olarak görmektedir.
Canlý ve cansýz doðayý ve hayvanlarý sürekli gözlemleyen Francis'in hayvanlara da
insanlara olduðu gibi saygý ve sevgiyle yaklaþtýðý, onlarý selâmladýðý ve onlarýn da
Tanrý'nýn sözlerini iþitmeye ihtiyaçlarý
olduðunu düþündüðünden onlarla konuþtuðu
hattâ vaaz verdiði rivayet edilmektedir. Bu
rivayetler arasýnda kuþlar özellikle yer almakta, pek çok kaynak onun kuþlarla rahat ve
doðal bir biçimde iletiþim kurduðunu yazmaktadýr. (Celano- The First Life of
St.Francis)
Francis, sadece yardýma muhtaç olan insanlara deðil, hayvanlara ve bitkilere karþý da
merhametle doluydu. Francis'in hayatýna dair
önemli bir biyografi eseri olan "Fioretti"
isimli kitap, onun hayvanlarla iletiþim kurabildiði hattâ onlarý sevk ve idare edebildiði
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yönünde hikâyeler anlatýr. Bu öykülerin
gerçekliði tartýþma konusu olabilse de pek
çok kaynak ve farklý hayvan türlerini kapsamasý bakýmýndan oldukça ilginçtir.
Hristiyanlýkta Tanrýsal seçilmiþliðin
bedensel izlerini taþýma anlamýnda
"Stigmata"olarak adlandýrýlan özel bir tarz
vardýr. Bu anlamda Ýsa'nýn çarmýha gerildiðinde el ve ayaklarýnda vücudunda meydana gelen izlerin aynýsýnýn vücudunda
belirdiði gözlenen ilk kiþi olarak Francis,
adeta Tanrý ve Ýsa ile bütünleþmenin canlý
örneðidir. Hadise, Francis daðda tefekkür ve
ibadet halinde iken cereyan eder. Ellerinde ve
ayaklarýnda paslý çivi izleri oluþmaya baþlar
ve bir süre sonra bu izler delikler haline
gelmeye gelir. Vücudunun sað tarafýnda ise
mýzrakla delinmiþ gibi pembemsi derin bir
yara izi vardýr. Bonaventure, "Þimdi Mesih'in
hizmetçisi, böylelikle Stigmata ile damga-
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landýðýný idrak etti." diyerek Francis'in durumu kavramakta zorlanmadýðýný ifade etse de
Celano, olay anýnda Francis'in þaþkýnlýk
yaþadýðýný, korktuðunu ancak bir þey yapmadan kendisini olayýn akýþýna býraktýðýný
söyler. Francis, baþlangýçta Mikail olarak
algýladýðý bir melek tarafýndan kendisine
nakþedildiðini sandýðý izlerini yakýn
arkadaþlarýyla paylaþýr. Ancak bunun bir sýr
olduðunu ve aralarýnda gizli tutulmasý gerektiðini söyler. Clara, Rufino ve Elias gibi çok
güvendiði dostlarý ise bu izlere yakýndan
bakarak dokunabilmiþlerdir. Daha sonraki yýllarda ellerini sürekli yumruk þeklinde tutarak
ve hiç ayakkabý giymediði halde sürekli
ayakkabý giyerek bu izleri saklamaya
çalýþmýþtýr. Öldüðünde bu izler açýkça
görülmüþ ve tespit edilmiþtir. Stigmata'nýn
Francis'in takipçilerini ilgilendiren boyutu,
önderlerinin seçilmiþliðine olan imanlarýnýn
kuvvetlenmesi þeklinde gerçekleþmiþtir. Zaten
onun da sýrrýný sadece bu amaçla birkaç özel
kiþiyle paylaþtýðý diðer türlü görüntü vermekten kaçýndýðý ifade edilmektedir.
ÝSLÂM VE MÝSYONERLÝK
Francis, baþýndan beri Batý'dan ve Doðu'dan
kendilerini kuþattýðýný düþündüðü
Müslümanlar'ý bir þekilde durdurmasý gerektiðini düþünüyordu. Ancak onun Müslümanlar
için düþüncesi, ne kadar çok müslümaný
hidayete kavuþturursa Ýsa'nýn "...Gidin ve
bütün uluslarý þakirtlerim yapýn. Onlarý Baba,
Oðul ve Kutsal Ruh adýna vaftiz edin" (Matta
28: 19.) sözünü, yerine getirmek isteðinden
kaynaklanmaktaydý.
Francis, ayný zamanda bir Müslüman
tarafýndan öldürülmenin þehitlik mertebesi ve
ulvi bir deðer taþýdýðýna inanmaktaydý.
Francis'in Müslümanlar'la ilgili düþünceleri

26
giderek misyonerliðin bir tutku halinde
Hristiyan toplumlarda yerleþmesine neden
olmuþtur. 1212 yýlýnda Suriye'ye gitmeye
çalýþmýþ oraya gidemeyince rotayý Kuzey
Afrika ve Endülüs'e çevirmiþ en önemlisi
haçlýlarýn Mýsýr seferine iþtirak etmiþtir.
Francis'e göre Müslümanlar Kurtarýcý olan
Oðul'un dinine girmedikçe ve vaftiz
olmadýkça kurtulma þanslarý yoktur. 1221'de
yazdýðý Adap/Usul adlý kitabýnýn 16.
Bölümünde Müslümanlar ve diðer inanmayanlar arasýnda misyonerlik faaliyeti
yürütmenin gereðinden söz eder. Amaç,
Hristiyanlýk'ýn kabulü olsa da þehitliðin de
söz konusu olabileceðinin altý çizilmektedir.
SULTAN EL- KÂMÝL ÝLE
GÖRÜÞMESÝ
Francis ve el- Kâmil'in görüþmelerine
iliþkin kayýtlar haçlý kaynaklarýndan ve
Fransisken kaynaklardan gelmektedir. Ayrýca
Ýslâm Ansiklopedisi'nde de bu görüþmeden
söz edilmektedir. Kaynaklar genel olarak
görüþmenin birkaç gün sürdüðünü ve Sultan
el-Kâmil'in sýcak bir tavýr sergilediði yönünde
bilgi aktarmaktadýrlar. Sultan bu görüþmelere
çevresindeki âlim kiþileri de davet etmiþ,
konuþmalar karþýlýklý olmuþtur. Sultan ilmi
seven, edebiyata düþkün, âlimleri ve faziletli
insanlarý koruyan, yumuþak huylu ve barýþ
yanlýsý bir idarecidir. Aziz Francis, Sultan'ýn
karþýsýnda oldukça dik ve kararlý bir tutum
sergilemiþ, Ýslâm'ýn peygamberine ve onun
dinine inanmadýðýný açýklýkla dile getirmiþtir.
Müslümanlarýn Mesih'e hakaret etmelerini
savaþ nedeni olarak kabul eden Francis, Hz.
Peygamberi hiçbir þekilde kabul etmemesini
ayný kategoride deðerlendirmez. El- Kâmil
Matta Ýncili'nden bir pasaj okuyarak, "Sizin
inandýðýnýz din, kötülüðün kötülükle karþýlanmamasýný söylüyor, size karþý davacý olup
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mintanýnýzý almak isteyene abanýzý da verin"
demiyor mu? Bu durumda Hristiyanlar bizim
ülkemize neden saldýrýyorlar?" diyerek, can
alýcý bir noktaya parmak basar ve Ýsa'nýn
sevgi ve merhametinden örnekler vererek,
kendi inançlarýyla çeliþtiklerini göstermek
ister. Elbette Sultan, son din olan Ýslâm'ýn tüm
peygamberleri kabul ve tasdik etmesinin bilgi
avantajýna ve inancýna sahipti. Francis ise
savaþý günaha sebep olan bir gözün çýkarýlmasý olarak açýklar. Neticede bu iki insan
ortak bir noktada buluþamasalar da Sultan,
kendisine hediyeler takdim ederek istediði
kadar ülkesinde kalabileceðini söyler. Ancak
Francis sadece yol azýðýndan baþka hiçbir
hediyeyi kabul edemeyeceðini söyleyerek
Sultan'a Ýncil hediye eder. Mýsýr'da istedikleri
kadar kalabilecekleri teklifini kabul etmeyen
Francis, Arkadaþýyla birlikte kutsal topraklara
gitmek ve Ýsa'nýn mezarýný hiçbir vergi ödemeksizin ziyaret etmek üzere oradan ayrýlýr.
Francis, hiçbir zaman eline silâh alarak
Müslümanlar'la mücadele etmemiþtir. Eski
kaynaklarýn aktardýklarý bu tarz bilgilere raðmen 20. yüzyýl araþtýrmacýlarý bu görüþmeyi
haçlýlarýn ve mücahitlerin kavgasýnýn uzaðýnda okumaktadýrlar. Onlara göre her iki isim
de barýþ adamýdýr. Sultan'ýn çadýrýndaki
konuþma süresince her ikisi de barýþý anlatmýþ
ve kendi ruhsallýklarýnýn köklerini keþfetmeye
çalýþmýþlardýr. J.M. Powell'e göre, Francis
Dimyat'a barýþ misyonuyla gitmiþtir. Kedar
(Hristiyan mistiði), "Müslümanlarý ötekileþtiren bir tutum nasýl barýþ yanlýsý olabilir?"
diye sorarken Raymond Rull (1235- 1315),
Francis'i çoktan Müslümanlar'la ilgilenen en
büyük Avrupalý misyoner olarak ilan etmiþtir.
Neticede tarihçiler Aziz Francis'in Müslümanlar'ý Hristiyanlaþtýramadýðý ancak
Müslümanlar'dan öðrendiði bazý özel ibadet
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yöntemleriyle kendi imanýný zenginleþtirdiði
konusunda hemfikir olmuþlardýr. Ezan, onu
fazlasýyla etkilemiþ ve Müslümanlar'ýn dinlerine baðlýlýklarýndan, sonraki konuþmalarýnda
sýklýkla söz etmiþtir. Bu görüþmeden sonra
Ýslâma daha pozitif yaklaþtýðý bilinmektedir.
Jan Hoeberichts namazdan ve namaz esnasýnda Müslümanlar'ýn huþu içinde ibadetlerinden
etkilenerek bunu mistik bir buluþma olarak
nitelendirdiðini yazar. Belli bir ritimle
Allah'ýn isimlerinin zikredilmesi ve namaz
sonrasýnda tesbih yapýlmasý Ortadoðu'dan
döndükten sonra kaleme aldýðý mektubunda
kurtuluþun, En Yüce'nin isimlerini zikretmekle mümkün olabileceðine dair söylemi Ýslâmi
etkinin açýk bir göstergesi olarak yorumlanmaktadýr. Neticede bu tecrübe Francis'e cahil
ve barbar olarak kabul ettiði insanlarýn hiç de
öyle olmadýðýný göstermesi bakýmýndan
önemlidir. Papa II. John Paul tarafýndan 1986
yýlýnda baþlatýlan ve her yýl tekrarlanan Barýþ
Ýçin Dua Günü'ne diðer dinlerin temsilcileri
gibi Müslüman dininin temsilcilerini de davet
edilmiþ ve katýlýmlarý saðlanmýþtýr. Bu
hareketinde kendisine ilham veren kiþinin ise
Haçlý seferleri sýrasýndaki tutumuyla Aziz
Francis olduðunu söylemiþtir.
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yaratýlmýþýn Tanrý'nýn eseri olduðunu, insanlarýn hepsinin kardeþ olduðunu söyleyen
Francis, doðayý ve hayvanlarý da bunun dýþýnda tutmuyordu. Sade ve gösteriþsiz bir yaþamý
seçmesi, yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine
kucak açmasý, pek çok salgýn hastalýkla hattâ
cüzamla mücadele eden insanlara da yakýn ve
samimi davranmasý kýsa süre içerisinde onun
gerçek inanç sahibi bir yol gösterici olarak
kabul edilmesine ve benimsenmesine neden
olmuþtur. Etrafýna toplanan insanlarýn sayýsý
giderek artýyor Francis, Tanrý'nýn buyruklarýna
uymak isteyenler için gerçek bir cazibe
merkezi oluþturuyordu.
1209 yýlýnda Francis ve takipçileri yaþamayý seçtikleri bu sade yolun Papa III. Ýnnocence tarafýndan onaylanmasýný istemek
üzere Roma'ya gittiler. Papa'nýn onay verme
konusunda kuþkularý olmasýna raðmen
sonunda istenilen onayý sözlü olarak verdi.
Böylece 1209 yýlýnda Papa'nýn onayýyla
Francisken Kongregasyonu kuruldu. Papa,
hareket konusunda kendisine yakýn olanlarla
görüþ alýþveriþi yaptýktan sonra, harekete
onay vermemenin Ýsa'nýn yaþam biçimine ve
Ýncil'e ters düþeceði kanaatine varmýþ ve
onayý öyle vermiþtir.

TARÝKATIN KURULMASI
Francis'in 1205 yýlýnda Aziz Damian
Kilisesini Ýsa'nýn "Kilisemi onar" diyen sesini
duyduktan sonra tamir etmeye baþladýðýndan
yukarýda söz etmiþtik. Onu seven ve güvenen
insanlar kilisenin tamirinde yardýmcý olmak
üzere etrafýnda toplanmaya baþladýlar. Gruba
katýlanlar her geçen gün artýyordu. Francis
kilisenin yanlýþ tutumu nedeniyle kilise ve
öðretilerinden uzaða düþen bu insanlardan
haberdardý. Onlarý etrafýna toplayarak,
Tanrý'nýn buyruklarýný ve insanlardan aslýnda
ne beklediðini anlatmaya baþladý. Tüm

Bu onayý takip eden yýllarda binlerce kadýn
ve erkek harekete katýlarak olaðanüstü bir
büyümeye ulaþtýlar. Francis ve takipçileri küçük gruplar halinde insanlarla sohbet ediyorlar, onlarý iyiliðe ve esenliðe çaðýrýyorlardý.
1212 yýlýnda Clara'nýn da kendilerine
katýlýmýyla Francis, kadýnlarýn da erkekler
kadar bu yolda hizmet edebileceðini söyleyerek Clara'yý kendisine katýlan diðer kadýnlarla
birlikte topluca yaþayarak eðitim verebilecekleri daha önceden restore edilmiþ olan Aziz
Damian Þapeli'ne yolladý. Francis için Clara
ve Clara için de Francis çok önemliydi.
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Birbirlerine olan sevgi ve baðlýlýklarý, ruhsal
alýþveriþleri çok farklýydý. Bu Aziz Francis'in
ikinci tarikatýdýr ve Klaritenler olarak bilinir.
Bu arada hem ailevi yaþantýlarýný hem de
iþlerini ihmal etmeden Francis'i takip etmek
isteyen pek çok kiþi de Francis'in III. Tarikat
veya seküler Francisken Tarikatý olarak bilinen yeni bir grup oluþturmasýna neden oldu.
Sayýlarý yüz binleri aþan pek çok insan bir
þekilde onun yanýnda yer almak istiyordu.
Yeni Bir Hayat Kuralý adlý dokümaný bu
arada yazdý Bu yaþam tarzý ve anlayýþý 21.
yüzyýlda halen devam etmektedir.
Günümüzde Francis'in kurduðu kongregasyonda 100.000 den fazla rahip ve rahibe
hizmet vermektedir.
Yaþamýnýn pek çok bölümü iyi bilinmektedir. Onun tek isteði Tanrý'nýn yeryüzüne gönderdiði Ýsa'nýn yaþayan bir örneði olabilmek
ve Ýsa'da bulunan sevgiyi tecrübe edebilmekti. 1223 yýlýnda bir Noel arifesinde Mesih'in
doðduðu ahýrý sembollerle canlandýrarak
halkýn Beytlehem'deki mucizeyi daha iyi
anlamasýna yardýmcý olmak istedi. Bu gelenek
halen sürmektedir.
3 Ekim 1226 yýlýnda henüz çok genç yaþta
iken öldü. Ölmeden önce Meleklerin
Hanýmefendisi Þapeli'nin dýþýndaki kuru
topraða yatýrýlmayý istedi. Bedeniyle helalleþti
ve sonunda bedeninin ve ruhunun ait olduðu
yerlere döndüðünü söyleyerek vefat etti.
Öldükten iki yýl sonra Aziz ilan edildi.
Ayný yýl, Assisi'de bir mezar yapýlmasý için
çalýþmalara baþlandý.1230 yýlýnda kemikleri
bugün Aziz Francis Bazilikasý olarak bilinen
kiliseye taþýndý. Halen dünyada en çok bilinen
ve ziyaret edilen Hac yerleri arasýndadýr
Francis'in mezarý. Bugüne kadar pek çok
Papa tarafýndan da ziyaret edilmiþtir.
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Ölümünden sadece yedi yýl sonra engizisyon mahkemeleri kuruldu ve maalesef deðiþik
ülkelerde yaþayan Francis Tarikatý mensuplarý
engizisyonlarda baþkanlýk yaparak öðretilerine ve inandýklarýný sandýklarý gerçeðe tam
bir ihanet sergilediler. Ýçlerinde "ruhçular"
adý verilen ve hâlâ Aziz Francis'in yolunda
yürüyen bir topluluk mevcuttu. Ancak onlarýn
çoðunluðu da yine Aziz Francis Tarikatýna
mensup engizisyon yöneticileri tarafýndan itizalci (ayrýþmýþ) damgasý vurularak yakýlarak
öldürüldü. Tarih, güç ve iktidar uðruna kendi
müritlerini yakan Franciscan'ler tarafýndan bir
kere daha tekerrür ediyordu. (Bertrand
Russell- Felsefe tarihi-Ortaçað sf.30)
17 Mart 2013 tarihinde Katolik Dünyasýnýn
yeni ruhani lideri ve 266. Papa olarak seçilen
Buenos Aires Baþpiskoposu Kardinal Jonge
Mario Bergoglio, her ne kadar Ýtalyan asýllý
olsa da Ýlk kez Güney Amerikalý bir kardinal
olarak görev yapýyor. Sadeliði ilk bakýþta
göze çarpan Papa, Francis adýyla anýlmak
istediðini söylediðinde vermek istediði mesajý
da bir þekilde belirtmiþ oldu. Kilisenin
Hristiyan doktrinleriyle uðraþmak yerine
inananlara yardým etmesi gerektiðini söyleyen
Papa, basit ve sade yaþamýyla da dikkat
çekiyor. Yemeðini kendisi yapan ve ulaþým
aracý olarak otobüsü tercih eden Papa, en
büyük dileðinin tüm dünyanýn sevgi ve
kardeþlik yolunda ilerlemesi olduðunu
söylediði ilk konuþmasýndan sonra geçen dört
yýlý aþkýn süre boyunca aids'li hastalarýn ayaklarýný yýkadý, yoksullarýn yanýnda oldu, sosyal
adalete iliþkin söylemleriyle ve daha pek çok
konuda farklý ve insani bir yaklaþým biçimi
sergileyerek sanki Francis adý ile birlikte tarih
tekerrür ediyor izlenimini verdi. Assisi'li Aziz
Francis, kendisinden yaklaþýk 800 yýl sonra
gönüllerde yarattýðý deðiþimle yeniden bir
çaða damgasýný vurarak yön veriyor.
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Hz. Eyüp ve Çetin Sýnavý
Prof. Dr. Ýlbeyi Aðabeyoðlu

yüp efsanesinin, Tanah'tan (a) bin
yýl önce yazýlmýþ olan 6 adet
Sümer tabletinde hikâyesi
anlatýlan bir mitolojik figürden esinlenilerek yazýldýðý ifade edilmektedir1-2.
Tabletlerden ikisinin Ýstanbul Arkeoloji
Müzesi'nde (NI. 4587), diðer dördünün de
ABD'de, Philadelphia Üniversitesi
Müzesi'nin Nippur Koleksiyonu bölümünde

E

(a) Tanah, Tevrat ve Zebur'u da kapsayan,
Musevilik dininin kutsal kitabý.

bulunduðu bildirilmektedir. Belli ki
Hz.Eyüp, binlerce yýldýr adý geçen tarihi bir
kiþilik. Adý, sabýr konusunda anýlýr ve sýkýntýda olanlar için, "Allah Hz.Eyüp sabrý
versin!" denir. Kimdir bu Eyüp?
Araþtýrmam sonucunda elde ettiðim bilgileri sizlerle paylaþmak istiyorum:
Eyüp'ün M.Ö. 5 - 8. yüzyýllarda Harran
bölgesinde yaþadýðý söylenmiþtir. (3)
Hemen bütün dinlerde adý geçiyor; Eyüp,
Ayyub, Job, v.b. gibi isimlerle. Musevilik,
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Hristiyanlýk ve Ýslâmiyet kutsal kitaplarý
Eyüp'ün sabýr timsali olduðunda hemfikir
olmakla birlikte, onun hakkýndaki açýklamalar farklýlýklar arzetmekte. Gelin kýsaca
bunlarý görelim:
Musevilikte Hz.Eyüp
Eski Ahitte Eyüp'ün Kitabý adýyla uzun
bir bölüm var. (4) Eyüp hakkýnda en ayrýntýlý bilgi burada. Bu bölümü kimin yazdýðý
bilinmiyor. Ancak bir Yahudi olduðunda
uzmanlar hemfikir. Buna karþýlýk, metindeki konuþmalarýndan Eyüp'ün Yahudi olmadýðý sonucu çýkarýlmýþ. Eyüp 70 yaþýnda ve
çok zengin ve varlýklý bir kiþi. Yedi oðlu ve
üç kýzý var. Tanrýya son derece baðlý ve
uyumlu. Görünüþe göre en ufak bir günahý
yok. Toplumca da çok sevilip sayýlýyor.
Öyle ki bazýlarý onunla ticaret yapmanýn
bile sevap olduðunu düþünüyorlar!
Yüce âlemde Tanrý, meleklerine Eyüp'ü
çok beðendiðini, kendine en baðlý kullardan
biri olduðunu söylüyor. Þeytan buna
karþýlýk, bunun normal olduðunu, çünkü bir
elinin yaðda, bir elinin de balda olduðu
fikrinde. Yani Tanrýya, çýkar için baðlý
olduðunu ima ediyor. Tanrý da þeytana
Eyüp'ün mallarýna zarar vermesini, fakat
kýlýna dokunmamasýný söylüyor.
Eyüp'e bir haberci gelerek, Sebâlýlar'ýn,
bütün görevlilerini öldürüp bütün öküz ve
eþeklerini alýp götürdüklerini söylüyor
(Hayvanlarýn sayýlarý 500'er). Derken bir
adamý gelip, gökten gelen bir þimþeðin
bütün koyunlarýný (benzer sayý) ve
hizmetçilerini öldürdüðünü haber veriyor.
Derken baþka bir haberci gelip, Kildanilerin
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üç baskýnla hizmetçileri öldürüp, bütün
develerini (benzer sayý) çaldýklarýný söylüyor. O sýrada yine bir haberci gelerek, on
çocuðunun birarada ziyafetteyken, doðudan
gelen deli bir rüzgârla, bulunduklarý evin
çatýsýnýn çöktüðünü ve hepsinin öldüðünü
duyuruyor. Eyüp bunlarý duyunca,
elbiselerini parçalýyor, saçlarýný kazýyor ve
yere kapanarak secde ediyor ve diyor ki:
"Anamýn rahminden çýplak geldim ve
çýplak gideceðim. Yaradan verdi ve Yaradan
aldý. Yaradan'ýn adý yüce olsun". Eyüp burada hiçbir þekilde Yaradan'ý suçlamýyor. (4)
Yüce âlemde Tanrý þeytana, Eyüp'ün
büyük sýkýntýlara sebepsiz girmesine raðmen, isyan etmediðini söylüyor. Þeytan,
kiþilerin can korkularýna deðinerek, o
zaman isyan edeceðini söyleyince, Yaradan,
bedenine zarar vermesini, fakat canýna
dokunmamasýný emrediyor. Þeytan, Eyüp'ün
bütün vücudunda, baþýndan ayak ucuna kadar kan çýbanlarý, zonalar ve yaralar oluþturuyor, hattâ cüzzam olduðu bile söylenmiþ.
Bu noktada bazý kaynaklar Eyüp'ün isyan
etmediðini söylerken, Eski Ahit, Eyüp'ün
isyana geçtiðini, fakat Tanrýnýn adýný kullanmadýðýný bildiriyor.
Eyüp periþan durumda ve doðduðu güne
lânet ediyor. Kimse yanýna gelmiyor,
hastalýk bulaþmasýn diye. Zaten Eyüp'ten de
kopmuþlar. Yanýnda bir tek karýsý var. O da,
Allah'a isyan etmesini ve sonra da intihar
etmesini söylüyor. Eyüp karýsýna kýzýp, ona
yüz sopa çekeceðini haykýrýyor. Bir görüþe
göre de bu hastalýklar birkaç yýl sürmüþ!
Onun bu halini duyan üç arkadaþý (Elfaz,
Bildad ve Zofar) Eyüp'ün yaþadýðý yere
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gelerek Eyüp'le uzun bir diyaloða giriyorlar.
Sýrayla söz alarak Eyüp'ü, isyaný için
eleþtiriyorlar. Yaþadýklarýndan dolayý pes
ettiðini ve bundan dolayý günaha girdiðini
söylüyorlar. Eyüp, her birine, tekrar tekrar
itiraz ediyor ve masum olduðunu vurguluyor. Ölmek için yalvarýyor, fakat Tanrý'nýn
bunu kabul etmediðinden þikâyetçi.
Tanrýnýn gücünü kabul ediyor, fakat kendisinin bütün bu sýkýntýlara lâyýk olmadýðýnda ýsrar ediyor. Yani dolaylý olarak Ýlâhi
Adaleti sorguluyor. Ayrýca bütün bu baþýna
gelenlerin niçin olduðunu Tanrý'ya soruyor.
Arkadaþlarý, konuþmalarýyla üç tur yapýp
Eyüp'ü eleþtiriyor ve Tanrý'nýn yüceliðinden
bahsediyorlar. Yani Tanrý'nýn gönüllü
avukatlýðýna soyunuyorlar! Ancak Eyüp'ü
ikna edemiyorlar.
Eyüp, eski þaþaalý günlerine hasretini
söylüyor: Doðruluðu ve dürüstlüðü ve
diðergâmlýðýndan dolayý herkesin ona nasýl
saygýyla davrandýðýný, fakat þimdi herkesin
ona sýrtýný döndüðünü, en alt seviyeden
insanlarýn bile onu alay konusu yaptýklarýný
ve aþaðýladýðýný içi yanarak söylüyor.
Sonra, bir genç (Elihu) devreye giriyor
ve Eyüp'e hatalarýný söylemekle birlikte,
Yaratan'ýn gücünden ve affediciliðinden
bahsediyor. Sonra arkadaþlarýna dönerek,
onlarý, yetersiz konuþmakla eleþtiriyor;
onlara, Eyüp'e söylenmesi gerekenleri
söylemediklerini vurguluyor.
Elihu'nun adý, bölümün baþka hiçbir
yerinde geçmiyor. Halbuki arkadaþlarýn
isimleri açýk açýk tekrarlanýyor. Bu yüzden
bazý uzmanlar, bu kýsmýn sonradan metne
sokulduðunu düþünüyor.
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Daha sonra Tanrý yukarýdan gür bir sesle
konuþmaya baþlýyor. Ancak, Eyüp'ün sorularýna herhangi bir karþýlýk vermiyor. Eyüp'ün çektiklerinin gerekçesini söylemiyor.
Ýlâhi adaleti de savunmuyor. Buna karþýlýk,
Eyüp'ün bir kul olarak zayýflýðýný ve
Kendisinin "Her þeye kadir" olduðunu vurguluyor. Eyüp'e oturmasýný, dikkatle kendisini dinlemesini ve soracaðý soruya yanýt
vermesini istiyor. Tanrý, dört pasajda, uzun
uzun, yarattýklarýndan bahsediyor. Dev bir
hayvandan söz ediyor (Uzmanlar, bunun
hipopotam veya fil olduðunu düþünüyorlar).
Ayrýca aðzýndan ateþ fýþkýran bir ejderhadan
bahsediyor ki, bunun, dev bir timsah veya
balina olmasý söz konusu. Keza aslan gibi
yarattýklarýnýn da insana göre ne kadar
güçlü olduklarýný ve bir pençe hamlesiyle
bir insaný anýnda öldürebileceðini söylüyor.
Bu tarz örnekler devam ediyor ve en sonunda Tanrý Eyüp'e soruyor: "Ben bunlarý
yaratýrken sen bunlarý izledin mi?"
Eyüp'ün yanýtý kýsa oluyor: "Ben bunlar
yaratýlýrken görmedim. Bunlar benim
anlayýp kavrayabileceðimden çok yukarýda.
Küçüklüðümü biliyor ve tövbe ediyorum!".
Eyüp sýnavý geçiyor.
Bunun üzerine Tanrý üç arkadaþýna
dönerek, Eyüp'ün hakkýný yediklerini ve
Kendisini Eyüp kadar doðru anlatmadýklarýný söylüyor. "Gidin, yedi öküz ve yedi
keçi alarak Eyüp'e getirin, kesin, fakirlere
daðýtýn ve Eyüp'ten af dileyin. O da Bana
sizler için dua etsin; ola ki, Yüceliðimden
dolayý sizleri affederim." Bunlarý yapýnca,
hepsi affoluyorlar. Tanrý Eyüp'e bir 70 yýl
daha ömür bahþediyor ve önceden sahip
olduklarýnýn iki misli mal, mülk ve yedi
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oðlanla üç kýz veriyor. Eyüp, dolu dolu bir
ömür yaþayarak, kendisinden sonraki dört
nesli görüyor.
Musevilikte Eski Ahitteki metin aynen
kabul görülmekte. Ayrýca Zülkifl (Ezekiel)
peygamberin kitabýnda da Eyüp'ün adý
geçmekte. (5)
Hristiyanlýkta Hz. Eyüp
Eyüp öyküsü Hristiyanlýkta da Eski
Ahitteki gibidir. Yüzyýllar boyu kutsal
kitaplardan yapýlan çeþitli çevirilerde Eyüp,
"adalete çok baðlý" ve "çok sabýrlý" bir kul
olarak tanýtýlmýþtýr. Ayrýca, Hristiyan Ýncili
Yunan Eski Ahit'ine Eyüp'ün yaþadýðý
koþullar ve þeceresi hakkýnda bir paragraf
eklenmiþ.(6)
Ýslamiyette Hz. Eyüp
Eyüp, Ýslâmiyet'te Kuran'daki 25 peygamberden biridir. Kuran-ý Kerim'de Nisa 163,
Sad 41- 44, En'am 84, Enbiya 83-84'de yer
almaktadýr.(7) Bu âyetlerde kýsaca
Eyüp'ten bahsedilir. Onun, saðlam, güçlü,
sabýrlý ve hayýrlý bir kul olduðu açýkça
yazýlýr. Eyüp, hastalýklarýndan dolayý
Allah'a yalvarýnca, topuðunu yere vurmasý
söylenir. Vurunca yerden bir pýnar fýþkýrýr
ve yaralarýný ve vücudunu onunla yýkamasý
buyrulur. Böylece hastalýklarýndan kurtulur.
Her halde daha sonra da, aile ve çocuklar
veriliyor. Karýsýna 100 sopa çekme yeminine gelince, Eyüp'e bir demet (dal) almasý
ve eþine yumuþak olarak dokunmasý
söylenir. Eski Ahitteki metinden farklý
olarak, üç arkadaþ deðil de, üç

aðabeyisi/kardeþiyle diyalog yaptýðý kabul
edilir. Filistin halk öykülerinde Eyüp'ün,
Mecal/Aþkelon yakýnlarýndaki Cura
köyünde büyük sýnavýna girdiði söylenir;
topuðunu vurduðu yerin burasý olduðu
kabul edilir. Bu Cura'da her yýl, her dinden
gelenlerle bayram yapýlmaktadýr. Gelenler,
oradaki suyla yýkanýrlar. Lübnan'daki
Mücahidin (Dürzü) topluluðu Þuf bölgesinde Eyüp'ün mezarý olduðu iddia edilen
bir türbe yapmýþlardýr. Türkiye'de de,
Þanlýurfa'da yaþamýþ olduðu kabul edilir.
Ayrýca Umman'da, Salala þehri dýþýnda
Eyüp'ün bir türbesi olduðu söylenmektedir.
Sonuç
Eyüp'ün çok sabýrlý ve güçlü olduðu
kesin. Biz kullarýn o mertebeye gelmesi her
halde çok zor. Ancak ondan örnek alarak,
günlük sýkýntýlarýmýzla veya uzun süren
belâlarla veya hastalýklarla karþý karþýya
kalýnca Eyüp'ün çektiklerini ciddi olarak
düþünmek her halde en doðrusu…
Kaynakça
1 - A Tekin, Sümerlerden Ýslam'a Kutsal
Kitaplar ve Dinler.
2 - History of Sumer, Wikipedia, Alýnýþ
Tarihi 17/03/2017.
3 - Eyüp, Vikipedi, Alýnýþ Tarihi
16/03/2017.
4 - Book of Job, Wikipedia, Alýnýþ Tarihi
14/03/2017.
5 - Ezekiel, Wikipedia, Alýnýþ Tarihi
17/03/2017.
6 - Job (biblical figure), Wikipedia, Alýnýþ
Tarihi 14/03/2017.
7 - Hasenat, 2017.
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Hep Birlikte Bir Taneyiz
Seyhun Güleçyüz

O sizi
tek bir þeyden
hepinizi
ayrý ayrý olduðunuz
halde
BÜTÜN
yarattý.

S

evgili Dostlarým bu sene
dergimizin Nisan sayýsýnda,
16. yüzyýldan beri yerleþim
bölgesi olan hattâ Pirî Reis'in haritasýnda bile þimdiki ismiyle anýlan
Bozcaada'nýn tarihi ve coðrafi durumundan Ege gezimi anlatýrken bahsetmiþ ve onu güneþe, baharýn coþkusuna

emanet etmiþtim. Ramazan Bayramý
tatilinde yolum gene bu cennet adaya
düþtü. Bu sefer ruhumu doðanýn saf
sevgi yayan titreþiminde gezintiye
çýkarmak istedim. Çünkü bazen dýþ
dünya, iç dünyamýza uymadýðý için
duygusal olarak zorlanmaya baþlýyoruz….
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Aslýnda bizler temelde, bebeklikten
itibaren terbiye adýna bize öðretilenlerin sonucu; sevilmek, takdir edilmek
ve güvende olmak için koruma
içgüdümüzün yönlendirmesi nedeniyle
kendimize duygu destekli programlar
hazýrlar, böylece bencilliðimizi besler
geliþtiririz. Baþarýlý olmak ve mutlu
olmak için isteklerimiz doðrultusunda
insanlardan beklentilerimiz oluþur.
Ama gene de altta yatan, çocukken
bilinçsizce arkasýna saklandýðýmýz
korunma kalkanýmýz ve doðru zannettiðimiz yanlýþ bilgilerimiz ve bir de
üstüne üstlük artan yaþýmýzla birlikte
þiþen egolarýmýzdýr.
Bunlarýn tümüyle birlikte esaret içinde yaþayan ise biz oluruz. Bu yaþam
bizim algýmýzý, farkýndalýðýmýzý en
önemlisi anlayýþýmýzýn düzeyini düþürür. Sorunlarýmýz artar, çeþitlenir. Çözümler ya geçici olur ya da gemici düðümüne döner. Mutsuz ve hasta oluruz.
Hâlbuki öncelikle kendimizi, çevremizi doðru algýlayýp, doðru tanýmaya
çok ihtiyacýmýz vardýr. Ýþe, içimizdeki
içe dönüp kendimizi kendimize tanýtmaktan baþlamalýyýz. Bu eylem için
içsel eðitime ihtiyaç duyan insan her
türlü çevreye baþvuruyor.
Mutluluðun ürkek ve çabuk kaçan
olduðunu okumuþtum. Çok doðru,
olgunlaþmamýþ insanlarýn mutluluðu
çok kýsa süreli oluyor. Mutlu olmak
için kopamadýklarýmýzdan kopmalý,
elimizdekilerin güzelliðini þükür ve
keyifle þimdi de yaþamalýyýz.
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Görüyoruz ki, hayat bir tercihler
süreci olarak deneyimleniyor. Bizim
öncelikli tercihimiz her þeyi beklentisiz
sadece sevmek olmalýdýr. Tabi önce
kendimizden hoþnut olup sevmeliyiz.
Egolarýmýzý yavaþ yavaþ terk edip
yerine etik deðerleri yerleþtirmek için
akýl - gönül yani dengeli sevgiyle yaþamamýza ihtiyacýmýz vardýr. Bunlarý
uygulamak için kendimizi sürekli kontrol altýnda tutmalýyýz. Evet, biliyorum
çok yorucu ama kendini fethetmenin
hazzý hiçbir zaferle ölçülmeyecek
derece yüksek oluyor. Çünkü öðrenen
de, öðreten de yani öðretmen de biz
oluyoruz ve öðrenmenin sonu
olmadýðýný bilmekte insanýn kamçýsý
oluyor. Etik deðerleri iyi bilmek
önemli. Kiþiliðimizin düþüncelerimizde gizli olduðunu bilen biz, iþin
bir ucunun da düþünceleri temiz tutmak
olduðunu ahlâki deðerleri uyguladýkça
görüyoruz
Bütün bu sorumluluklarla birlikte
bana gün yetmiyor bazen. Saatler yarýþ
otomobili hýzýyla akýp gidiyor, akþam
olmaya baþlýyor. Yine böyle bir pembeden eflatuna dönmekte olan akþamý,
sahile gelirken rengini giderek açan
kararmaya baþlamýþ mavi denizi izleyerek karþýlamaya baþlamýþtým ki; bir
telefon ziliyle manzaramdan ayrýldým.
Bir can kardeþimin teklifi beni, eflatun
akþamdan, kapaðý açýlýnca kutudan fýrlayan oyuncak gibi hayatýn bir baþka
bölgesine attý. Kendimi çok kýsa zaman
sonra midibüs içinde gecenin geç
saatinde Bozcaada'ya giderken buldum.
Saðým solum, neþeli, sevgi dolu haným-
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larla sarýlmýþtý. Herkes bir yandan birbiriyle tanýþýyor, bir yandan da birbirine yer ikram ediyordu. "Siz isterseniz yalnýz oturun, öne buyurun" gibi
sözler havada uçuþuyordu. Çok seyahat
eden ve ilk defa böylesi sevecen insanlarla karþýlaþan ben verdiðim bu ani
karardan dolayý kendimi çok þanslý hissettim.
Uyandýðýmda ilk gözüme çarpan,
mavinin yeþille uyumlu flörtü ve
Güneþin de bunu neþeyle izlemesi oldu.
Deniz kenarýnda midibüsteki kiþilerin
neþeli þakalaþmalarý beni hemen ayýlttý.
Ýleride yeþil çimenlerde türlü oyunlarla
kendini sevdirmekte çok baþarýlý olan
kömür karasý yavru bir köpek ve onunla neþeyle oynayan insanlar bu panoramaya hareket kazandýrýyordu.
Bulunduðumuz yer cennete beþ kala
denilen Geyikli feribot iskelesiydi.
On dört, yaþsýz, çoðu üst düzey
yönetici haným, iki bey ve bir þoförden
oluþan kafilemizle Bozcaada'ya indik.
Ruhum dile geldi, aklým uçtu gitti
gene; okþayan ve içimizi serinleten
rüzgâr, kollarýný açmýþ bizi karþýlayan
aðaçlarýn ortasýndan, meydaný yavaþça
geçip, biraz sonra geniþ aðaçlý bir alanda durduk. Heyecaným dorukta;
indiðimde ruhumun gene baþýný alýp bir
yerlere gittiðini zannettim. Çünkü bizi
yirmi, yirmi beþ tane hepsi taba rengi
tombul tavuk ve iki tane çok iri,
kuyruklarý renkli fýskiyeyi andýran
estetik þaheseri iki horoz karþýladý.
Etrafýmýzý sardý. Kedi gibi sevdim
tavuklarý, kaçmýyorlar.
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Mekân; daðýnýk taþ ve odun evlerin,
ulu aðaçlarýn olduðu bir meyilde kurulmuþ küçük bir çiftlik. Ýleride keçileri
gördüm. Koltuklarda kedi yavrularýnýn
sabah mahmurluðu ile bizi biraz
korkarak izledikleri yerdeydik. Tam o
sýrada hepimizin irkilmesine sebep olan
garip seslerle bize doðru gelen bembeyaz bir bulut gördük, yaklaþtýklarýnda bunlarýn bizi karþýlamaya gelirken
geciktikleri için özür dilediklerini
sandýðýmýz kazlar olduðunu anladýk.
Keþke bu yaþananlarý burada anlatacaðýma anýnda kayda alan film makinasý gibi gözlere sahip olup sizlere
tekrar her gördüðümü gösterebilsem.
Gezi organizatörümüzden çok
etkilendim. Çünkü çoðumuzu çok
iyi tanýmadan bizleri çok uyumlu
seçerek oda arkadaþý yapmýþ ki,
hepimiz birbirimizden çok memnun
kaldýk geçen üç gün içinde. En önemlisi de oda arkadaþlarýmýzý otele giriþ
yaparken öðrendik. Oda arkadaþýmla
üç gün hiç ayrýlmadýk bana kýz
kardeþim duygusunu yaþattý.
Vedalaþmamýz hüzünlü oldu.
Baþkanýmýz bana gezi boyunca
duyarlý, sade, gösteriþsiz sorumluluk
duygusunu sevgiyle göstererek sanki
nasýl iletiþim kurulmalý dersi verdi.
Deðerleriyle hepimize deðer katan bu
sezgileri güçlü hanýma ufkumu
geniþlettiði için þükran duydum.
Çiftliðin plajýna denize gittik, yerleþtikten sonra. Halka açýk olan rahat,
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aðaçlý, temiz ve nefis yemeklerin
yapýldýðý bu sahilde hem deniz keyfi
yaþadýk hem de þemsiyeler arasýndan
bizi dinleyen Güneþ ve isimsiz tüm
dost olduklarýmýzla yaþam sohbetleri
yaptýk. Görevlilerin de kulak misafiri
olduðu bu beraberlikte, onlar da bize
her sabah yer tutarak (biz söylemeden)
açýk hava birlikteliðimize destek oldular. Hayat gailesi içinde kaçan mutluluk; sevgiyle, huzurun aradýðý gönül
kapýmýzdan süzülerek yerini aldý.
Bizi saran mutluluk huzur enerjisinin çevremizi de çok etkilediðini her
yerde görüp birbirimize gösterdik.
Bizler için niyet çok önemlidir. Çünkü
evrenden niyetimizin karþýlýðý olan
enerjiyi çekeriz.
Önemli olan tüm gezi grubumuzun
da inanýyor olmasýydý. Geziye katýlan
güzel dostlarýmýn gerek sosyal yaþamlarýnda olsun, gerek özel yaþamlarýnda,
hayatýn onlara sunduðu programlarda
zorlandýklarý bunaldýklarý ve biraraya
gelerek bu yoðun basýnçlý sisten, berrak
aydýnlýða kavuþmak için, birlikte niyet
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etmek üzere çiftliðin bahçesinde buluþmaya karar verdik.
Günlerden ilk gündü akþamýn serinliði çökerken, odamdan saklý bahçeye
gitmek için çýktýðýmda iki tavuðun
koridorda dolaþmakta olduðunu
görünce bu canlarýn ayný zamanda çok
meraklý olduðuna karar verdim.
Buluþma alanýmýzda tüm çiftlik
yaþayanlarýyla, kazlar ve keçiler hariç
biraradaydýk. Bunlara eþlik eden aðaçlar orkestramýz ve maestro rüzgârýmýzla kuþlar korosu geldiðinde yerlerimizi
aldýk. "O sizi tek bir þeyden hepinizi
ayrý ayrý olduðunuz halde bütün yarattý" diyen bir bilgenin "bütün" derken ne
demek istediðini böyle bir ortamda hissetmenin lütfunu yaþadým.
Hissettiklerimi dile getirdiðimde
düþüncelerimizin çok iç içe olduðunu
gördük. Sessizce gözümüz kapalý
doðanýn sesini dinleyip, toprak
kokusunu içime çekerken yan tarafýmda bana yaslanmýþ oturan tavuk dostumun sýcaklýðýný hissettim. Hiç kýpýrdamadým, aklýma bizlerin sevgili köpek
dostlarý Jolie ve
Lucky geldi. Onlar
da bizler niyet
ederken sessiz ve
yerlerinden kýpýrdamadan uzun süre
tavuk dostlarýmýz
gibi otururlardý.
Niyet dualarýmýz
ve sevgimizin ayný
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frekanslarýnda bütünlendiðimiz bu
anlar, benim hayatýmda elde ettiðim
deðerler kervanýna eþlik edecek.
Ýnanýyorum ki, böyle seçilmiþ özel
mekânlarýn hem eþ zamanlýlýkta, hem
huzur bulmada etkisi büyük oluyor. Bu
tarz sükûnet yayan spritüel çalýþmalarýn, yaþamýn keþmekeþliði içinde
sosyal hayatta yoðun çalýþan kesimlere
kýsa süreli huzur saðladýðý, bazý
ihtiyaçlarý geçici de olsa tatmin ettiði
için çok raðbet görüyor ancak
devamýnýn mutlaka doðru yaþam bilgileriyle tamamlanmasý, geçicilikten kurtulmasý için lâzým.
Bambaþka þartlar ve ortamlarda
yaþayan insanlarýn biraraya gelip, ayný
niyetlerle el ele gönülden birlikte dilekte bulunmalarý eþ zamanlýlýðý baþlatýyor. Yayýlan enerji evrende bütünlük
meydana getiriyor. Bir kelebeðin kanat
çýrpmasýnýn evrende oluþturduðu etkiyi
oluþturuyor. Bir düþünür "Siz kâinattan
bile sorumlusunuz" derken, niyetin,
dileðin evreni etkilediðini söylüyordu
deðil mi?
Elbette gerçek arýnmanýn bu kadar
basit olmadýðýnýn farkýnda insanlar.
Fýrsat buldukça sorularla problemlerini
yansýtýyor, çare arýyorlar. Temelde
güven, sevgi, iletiþim, gelecek korkusu,
beklentilerin meçhullüðü, belirsizliði
önemli sorunlarý. Bu gezimde gözlemlediðim kadarýyla bunlarýn altýndaki
derin boþluk; Tanrý kavramýnýn yozlaþmasý, inançlarýn yerini çok farklý
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dünyasal algýlarýn doldurmasýnýn yalnýzlýðý, egonun lider olduðu deðerler
prim yaparken, etik deðerlerin kaybolmaya baþlamasý insanlarý çok çaresizleþtirmiþ. Ahlâki deðerlere yeniden
dönüp, þimdinin gücünü, aný yaþamanýn zevkini, þükrünü gözardý ettirmiþ. Gelecek korkusunun kýsýr
döngüsünde takýlý kalýnmýþ. Hâlbuki
þimdilik deðiþtiremeyeceðimiz þeyleri
akýl ve gönlümüzle kabul ettiðimizde,
planlarý deðiþtirme ihtimali doðar. Bu
durum bize yeni fýrsatlar doðurur.
Aksine deðiþtirmekte ýsrar etmek; enerji kaybettirir, yorar, stres yaratýr bizde.
Baþarýnýn bir anahtarý da bence
sükûnet, huzur için olaylarý zamanýn
akýþýna býrakmak ve O'na teslim olmayý
bilmektir. Ýçimizdeki kýrýlganlýklardan,
acýlardan affederek kurtuluruz.
Nasýl mý? Yaradan'ý tanýdýkça affetmeyi öðrenmeye baþlarýz ve sevgide
hünerli oluruz. Böylece daha özgür
düþünen, doðru kararlar veren oluruz.
Güvenilir ve güvenen oluruz kendimize
ve herkese.
"Ýþte gerçek þu ki, siz ve âlemler
bir bütünden oldunuz. Öyleyse siz
kardeþinizi, az uzakta duran
yemyeþil bir dalý, bir bardaktan
içtiðiniz suyu, soluduðunuz havayý,
her þeyi ya þunu ya bunu, niçin
bütünden ayrý gibi görüyorsunuz.
Hep birlikte inanýnýz ki bir tanesiniz."
diyen rehber varlýðýn sözlerine saygýyla
katýlýyor, bu geziye katýlmanýn þükrünü
yaþýyorum.
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Öte Taraftan Konuþmalar

Ne Düþünüyorsan
Ona Kavuþursun
Elisa Medhus, MD "Oðlum ve Öte Hayat", Çeviren: Nelda Ýnan

Ölüm týpký bir doðum gibidir. Ýnsanlarýn
Elisa Medhus
içinde yaþadýklarý bu büyüleyici dünyaya öte
âlemdeki ölümle doðarýz ve sonra da ölerek
öte taraftaki dünyamýza doðarýz. Dolayýsýyla
ölümün diðer adý doðumdur. Doðumun diðer
adý ise insana verilen yeni fýrsatlardýr. Bu
açýdan bakýnca ölüm hayrýmýza varedilmiþ
bir gerçektir. Yazý dizimizin geçen ayki
bölümünde hatýrlayacaðýnýz gibi Erik bizlere
ölümün nasýl yeniden bir doðum olduðunu,
insanlarýn öte âleme dünyada inandýklarý
inanç sistemleriyle göç ettiklerini anlatmýþtý.
Bu þekilde düþününce inanç sisteminde acý
çekmek, günahlarýndan dolayý üzüntü ve piþmanlýk olanlarýn öte
âleme geçiþlerinde önce korkularýný gördüklerini, ýþýk dediðimiz
olguyu daha sonra fark edebileceklerini söylemiþti. Erik'e göre
cehennem de ýþýðýn olmadýðý yerdi zaten. Düþünceleri geniþ, esnek
ve derin olanlarýn geçiþlerinin ya da öte âleme doðuþlarýnýn da
inançlarýna uygun olacaðýný kesin bir dille vurgulamýþtý. Öte âleme
doðuþta yardým etmek için hazýr olan rehber varlýklarýn da kiþinin
enerji titreþimlerinin açýlmasýný ve yükselmesini beklediklerini
söylemiþti. Sonuç olarak kâinattaki her yer ve her titreþim sevgiden
varolmuþ insanýn, yine sevgiyle varedilen her yerde korunduðunu,
kollandýðýný ve her þeyin sadece onun yükselmesi için kurgulandýðýnýn bir göstergesiydi. Bu ay konumuza kaldýðýmýz yerden
devam ediyoruz.
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Ben: Þimdi demek istiyorsun ki, hayatýn
boyunca oluþturduðun düþünceler ve zihin
yapýn, senin ölümden sonraki hayatýnýn
temelini oluþturdu. Öyle mi?
Erik: Evet
Ben: Ölümün her insan için farklý olduðunu
biliyorum ama genel bir kural olarak ruhlarýn
çoðunluðunun ilk fark ettikleri þey ne olur?
Erik: Kendi bedenleri
Ben: Bedenini mi görürsün? Ýlk fark ettiðin
þey bu mu olur?
Erik: Hayýr. Bedeninin nasýl hissettiðini
fark edersin. Bu çýlgýnca bir þey. Anne, hiçbir
acý veya aðrý hissetmediðini anlarsýn ama
bunu anlaman bazen günler veya haftalar
sürebilir (yani dünya zamanýna göre). Ne
açlýk, ne de susuzluk duyarsýn. Ne çok
üþürsün, ne çok terlersin. Bazýlarý bunu
hemen fark ederler. Ama bazýlarýnýn bunu
fark etmeleri için, dediðim gibi, biraz
zamanýn geçmesi gerekir ki: "Hey, hiç aðrý
duymuyorum!" diyebilsinler. Bazý insanlarýn
bedenleri dünyadayken öylesine acý ve aðrý
çekmiþtir ki, öte âleme geçtiðinde bunun
hemen farkýna varamazlar.
Ben: Ýlginç. Baþka neler var? Baþka ne gibi
hissediþler olur, öte âleme hemen
geçtiðimizde?
Erik: Geniþleme hissi. Daha geniþlemiþ ve
hafiflemiþ hissedersin kendini. Yani artýk küçücük dar bir alana hapsedilmiþ gibi deðilsindir ve arzu ettiðin her boþluðu doldurabilirsin.
Ayrýca ilk fark ettiðin þeylerden biri de, bir
düþünceye veya bir arzuya sahip olduðunda
bunu elde etmek için arabana binip gitmen
gerekmez. Düþündüðün anda orada olursun.
Seni düþündüðüm anda burada olduðum gibi.
Norveç'deki Bestefar'ý düþündüðümde hemen
orada buluyorum kendimi.
Ben: Evet, bunu söylemiþtin. Düþünceler
buradakinden daha hýzlý realize oluyor
demiþtin. Ama eðer canýn gezmek isterse, sen
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bir araba, motosiklet veya bir botu da arzu
edersen hayal edip, yaratabilirsin deðil mi?
Çünkü daha önce botunun olduðunu
söylemiþtin.
Erik: Evet! Ýstediðin her þeyi yaratabilirsin
burada. Nasýl ki insanlar dünyada evler ve
arabalar inþa ediyorlar aynen öyle. Ayný kapasiteye burada da sahibiz ama burada daha
hýzlý ve daha kolay yapýlýyor her þey.
Jamie: Þu an Erik bana: "Siz zavallý insanlar" bakýþýyla bakýyor.
Ben: Evet zavallý bizler her þeyi zor yoldan
elde ediyoruz. Peki, beden hakkýnda ne diyeceksin? Fiziksel bedeninden çýktýktan sonra,
ruhsal beden olarak kendine baktýðýnda hâlâ
bir çeþit beden görüyor musun? Yani kendi
formun sana ilk bakýþta maddi bir varlýk
olarak mý gözükür?
Erik: Evet görür. Ama ben bedenimi ilk
gördüðüm anda bunun böyle olduðunu düþünmemiþtim bile. Þimdi biliyorum ki ruhsal
bedenimle istediðim her þekli yaratabilir ve
hattâ istediðim katýlýkta maddi þekle sokabilirim onu. Onu istediðim yaþa getirebilirim.
Ýstediðim giysileri giydirebilirim. Bir ýþýk
huzmesi veya ýþýk topu bile olabilirim bu
bedenimle. Süptil veya katý olabilirim. Bu
bana baðlý ve ben bu özelliðimi yanýmda
kimin olduðuna göre ayarlayabilirim. Eðer
dünyadan birisi ise daha katý, buradan bir varlýk ise daha süptil kýlabilirim.
Ben: Ölüm ve ölümden hemen sonraki
hayatla ilgili baþka neler paylaþmak istersin?
Erik: Hiç bir aðrýnýn ve sýzýnýn olmamasýný
yineleyeceðim. Hareket kolaylýðýnýn olmasýný
da. Düþüncelerin realiteyi nasýl anýnda var
edebildiðini de... Ayrýca buraya geldiðinde
harika þeyler olmasý. Dünyadayken bedenimle ne yapacaðýmý bilemezdim. Buraya ilk
geldiðimde de onu nasýl kullanacaðým ile
ilgili kaygý duymam bundandý. Ayrýca dünyadayken uzanýp bir kola tenekesini açýp içe-
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biliyordum. Susuzluk hissediyor ve bu
duygum uyarýnca hareket ediyordum. Ailemi
görmek istediðimde, onlarý arayabiliyor,
gelebiliyor veya e-posta ile haberleþebiliyordum onlarla. Ama öðrenmiþ olduðum bu
davranýþ kalýplarý artýk burada yok ve ayný
biçimde çalýþmýyorlar. Baþlarda elbet ki bir
çeþit acizlik hissediyorsun burada. Bazý ruh
varlýklarýn bu duruma: "Gevþek býrakma"
adýný verdiklerini duydum. Sonunda baþ
etmeyi öðreniyorsun ama. Bazý ruhlar buna
hemen adapte oluyorlar. Yani hemencecik bir
rüyaya girebiliyorlar veya bir þeyleri hareket
ettirebiliyorlar ya da bir þeyi görünür kýlabiliyorlar. Ama bazýlarýmýz için biraz süre
geçmesi gerekiyor.
Ben: Peki bana yapmakta denediðin ve
yapmakta zorluk çektiðin bir þeyle ilgili
örnek verebilir misin?
Erik: Öldükten sonra tabancayý kaldýrmak,
yüzümü hareket ettirmek gibi mi? Artýk katý
maddeleri hareket ettirebilmek için ellerimin
titreþimsel frekansýný düþürmeyi öðrendim.
Erik'ten öðrendiklerime göre herkesin ölüm
sonrasý hayatý çocukluktan itibaren oluþturduðu inanç sistemiyle yakýndan alâkalý
gerçekten. Böylece anne ve babalarýmýz,
öðretmenlerimiz ve arkadaþlarýmýz bu inanç
sistemine önemli katkýda bulunan kiþiler
arasýnda yer almaktalar. Her ruhun öte âleme
geçiþinin ve oraya adapte oluþunun da
kendine has olduðu diðer bir gerçek.
Ben: Erik, öte âlemde hayatýn yeniden gözden geçirilmesi ile ilgili bize biraz daha bilgi
verebilir misin?
Erik: Evet. Bütün hayatýnýn bir anda
gözünün önünden geçmesini mi kast ediyorsun? Evet. Bunu herkes yaþar. Bazýlarý hemen
ölüm anýnda yaþarlar bunu. Ve bunu böyle
yaþayanlar bedenlerine hemen geri dönerler.
Ben: Gerçekten mi?
Erik: Evet. Çünkü böyle olduðunda artýk
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nasýl ve artýk kim olman gerektiði bilgisine
sahip olursun. En iyisi geri döneyimi bu deðiþiklikleri hayatýmda gerçekleþtireyim dersin.
Ben: Yakýn ölüm deneyimleri yani..
Erik: Evet. Dünyaya ve bedenine yeniden
dönmek için popona güçlü bir tokat atýlmýþ
gibi hissedersin. Ama öte âleme vardýðýný ve
geçtiðini hissedersen genellikle seni aile
üyelerin karþýlar ve hayat muhaseben de
bunun ardýndan baþlar. Ben öte âleme
geçtiðimde kendime diðer kiþilerin bedenlerinden bakýyordum sanki. Belli bir þekilde
davrandýðýmda insanlarýn benim hakkýmda
neler hissettiklerini öðrenmem içindi bu.
Böylece bazen müthiþ bir neþe, bazen üzüntü
ya da piþmanlýk hissediyorsun. Ama
baþkalarýnýn perspektifinden kendini görmen
sana kim olduðunu anlatýyor. Kendini
baþkalarýnýn gözüyle görmüþ oluyorsun.
Ben: Aman Allahým! Çok ilginç bu. Peki
sonra ne oluyor?
Erik: Bunun ne korkunç bir þey olduðunu
fark ettim.
Ben: Caným benim, sen korkunç birisi
deðildin ki!
Erik: Hadi ama anne! Annemdin ama oldukça zor bir çocuk olduðumu da biliyordun.
Ben: Hayýr. Buna katýlmýyorum. Bazen
herkes gibi kýzgýn olabiliyordun ama zamanýn
yüzde doksan dokuzunda çok iyi ve çok tatlý
bir çocuktun sen. Demek istiyorum ki, sýkýntýlarýn vardý ve bunlardan dolayý kýzgýnlýk
anlarýn... Ama herkese karþý çok iyiydin sen.
Hemen ardýndan senin Facebook mesajlarýna
baktým, arkadaþlarýndan çoðu ölüm haberinden dolayý þok geçiriyorlardý. Hiçbirisi içinde
sakladýðýn karanlýðýn farkýna varamamýþlardý.
Kýz arkadaþýn Monica çok üzüntülüydü.
Senin her zaman mutlu ve tatlý bir insan
olduðunu, ona her zaman merhaba dediðini,
konuþmak için ona uðradýðýný söyledi. Ýnsanlarýn çoðu senin içinden üzüntülü ve kýzgýn
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olduðunu anlamamýþlardý. Ýçindeki hastalýktý
senin üzüntülü ve kýzgýn olmana neden olan.
Bu gerçek Erik deðildi. Ayrýca sýkýntýlarý ve
acýlarý olan arkadaþlarýna yazdýðýn mesajlarý
da okudum. Onlara, yardým etmek istediðini,
eðer dilerlerse onlarý can kulaðýyla dinleyebileceðini yazmýþsýn. Böyle bir davranýþý
hangi ergen yapabilir diðer arkadaþýna? Sen
her zaman son derece verici ve özel bir
insandýn Erik. Gerçekten öyleydin caným.
.... uzun bir ara..
Erik: Þaþýrdým çünkü kendimi açýk bir
kitap gibi hissediyordum hep.
Ben: Seni olduðun gibi görmekten sýkýntý
duymuyorlardý.
Erik: Ama yaþamýný yeniden gözden
geçirme seanslarýnda bunu görebiliyor ve
tecrübe edebiliyorsun ve kendini yargýlayabiliyorsun. Seni kimse yargýlamýyor veya seni
yargýlayabilecek hiç kimse yok burada.
Sanýrým sen altýn tahta oturmuþ bir adamýn
bana yirmi kez mekik çektireceðini sandýn.
Ben: (Gülüyorum)
Erik: (Gülüyor).... Evet! Ama öyle deðil..
Hayatýn sona erdiðinde, sadece kendinle
kalýyorsun. Kendin için düþünmeye terk
ediliyorsun. Ancak ben uzun günler veya
saatler boyunca böyle kalmadým. Bildiðim
tek þey, iþim bittiðinde yani kim olduðumu ve
ne yaptýðýmý iyice anladýðýmda geri dönebileceðimdi ama bu gerçek dönüþ deðildi tabii ki.
Üstümden gümüþümsü renkteki sis kalkmýþ
oldu ve ben kendimi farklý bir yerde buldum.
Kontrol edildiðim duygusu yoktu üzerimde.
Bir þeyler istemiyordum ya da istemek için
sormuyordum da. Sadece içinden geçtiðim
sürece tanýklýk ediyordum o kadar. Ben
sürecin bir parçasý idim.
Ben: Kendini bulduðun diðer yer nasýl bir
yerdi?
Erik: Gümüþümsü sis bir anda bahçelere ve
yollara dönüþtü ve orada ailemi gördüm. Ýþte
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o zaman her þey sosyalleþti ve adeta "sana
çevreyi gezdireyim" moduna dönüþtü. Bu
ayný zamanda neleri baþarabilme ve yapabilme kapasitesine sahip olduðunu sana
gösterelim ve sana yardým edelim teklifi idi.
Ben: Sana en fazla kim yardým etti?
Bildiðimiz bir kiþi mi idi bu? Ya da bir rehber
varlýk mý idi?
Erik: En fazla kimin yardým ettiðini söylemek zor.
Jamie: Teyzesi hakkýnda konuþuyor.
Ben: A evet bu benim küçük kardeþim
Denise.
Jamie: Bir de büyükanne var.
Ben: Bestemor. Rune'nin annesi.
Jamie: Bir de onunla akrabalýðý olmayan
bir erkek.
Ben: Peki..
Jamie: Erik bana o adamý anlat. Simon
ismini duyar gibiyim.
Erik: Arkadaþlýk kurmayý ve içinde bulunduðum ortamýn dinamiðini öðrendiðim
zamana ait bu isim.
Ben: Sanýrým kendini rahat hissediyordun.
Erik: Evet anne. Biraz tuhaftý durum ve
ayný þey dünyada gerçekleþse idi, kendimi
kaçýrýlýyormuþ gibi hissederdim.
Ben: Aman Allahým!
Erik: Ölesiye korkardým! Ama burada
kendimi çok iyi hissettim. Aðlayamýyordum.
Ýstesem bile aðlayamazdým zaten. Çünkü çok
fazla neþe vardý içimde. O neþe sadece içimde
deðil, çevremde ve her yerde idi. Ve bunu hissettiðinde, kesinlikle bedenine yeniden geri
dönmek istemiyorsun.
Ben: Orada ruhsal rehberler var mý? Kendi
kiþisel rehberlerin var mý? Hani melekler gibi
olan ve seni her daim koruyan ve kollayan?
Erik: Elbet ki, onlar daha çok öðretmenlere
benziyorlar..
Gelecek ay: Konumuza kaldýðýmýz yerden
devam edeceðiz.
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Ýkili Celse
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
3.06.2017, Yellowstone, ABD
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

evgili varlýklar, ben Manyetik
Hizmetten Kryon. Gerçekliðin
birçok boyutsal özelliklere
sahip olduðu bilimsel olarak
ortaya çýkarýlmýþtýr. Bunlarýn tecrit
edilmesi, birbirinden ayrýlmasý ve isimlendirilmesi ile aralarýndaki farklarýn
belirlenmesi ise zordur. Ancak, var
olduklarý bilinmektedir. Size daha önce
insanlýðýn kendisini daha geliþmiþ bir
düzeye çýkarabilecek olan bir yola girmiþ olduðunu söylemiþtik. Bu süreç
içinde ilhamlarýn ortaya çýkmasý söz

S

konusu olacaktýr. Bunun bir kýsmýnda
yeni âletler kullanýlarak bir taraftan
bilim insanlarý için ve diðer taraftan
normal insanlar için her þeyin çok
boyutluluðu ortaya çýkarýlacaktýr.
Bununla birlikte, bu iþlerin gerçekleþmesi için oldukça uzun bir sürenin
geçmesi gerekecektir.
Bu akþam biraz geri gidip bazý noktalar arasýndaki baðlantýyý yapmak istiyorum. Noktalarýn birleþtirilmesi sýrasýnda bilimsel ve ezoterik (içrek) husus-
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larla ilgili baðlantýlar da söz konusu
olacaktýr. Bunlar þaþkýnlýk yaratan
hususlar olmakla birlikte bazý insanlar,
söyleyen ben bile olsam, bunlarý dinlemeye razý olacaklardýr. 1992 yýlýnda
partnerim benim talimatýma uyarak ilk
yazýlý belgeyi yayýnladý. Eðer ona
bugün bakarsanýz, þifreli olduðunu
düþünebilirsiniz.
Partnerim için o zamanlar kanallýk
yapma iþi bugüne göre biraz farklýydý.
Bununla birlikte, adý "Zamanýn Sonu"
olan kýsa kitapta verilen mesajlar gayet
açýktý. Kitabýn isminin bu þekilde
seçilmesinin nedeni çok uzun zamandan beri gezegende geçerliliðini korumuþ olan eski paradigma için artýk
zamanýn sona ermekte olmasýydý. Hem
eski bilincin hem de eski insanlýðýn
sonu gelmiþti. O kitapta gezegenin
manyetik aðýnýn hem yaþam hem bilinç
için gerekli olduðunu söylemiþtim.
O dönemde pek çok insan bu beyaný
gülünç bulmuþtu çünkü o zamana
kadar bilinçle fizik veya bilinçle
manyetik að arasýnda bað veya iliþki
olduðunu gösterecek çalýþmalar yapýlmasý söz konusu bile deðildi. Böyle
baðlantýlar veya iliþkiler ya yanlýþ
anlaþýlýyordu ya da varlýðýna da, doðruluðuna da inanýlmýyordu. Bunlarý
okuyanlar "Al iþte yine bu saçmalýktan
söz ediliyor. Ezoterik hususlarýn bilimsel gerçeklikten tümü ile ayrý olduðu
açýkça ortadadýr oysa" diyor ve bunun
gülünç bir iddia olduðunu söyleyerek
kitabý aldýklarý yere geri koyuyorlardý.
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Bu hafta sonunda bilimi dinlediniz.
Gezegen, bilinç ve fizik arasýnda çok
derine inen baðlantý olduðunun bilimsel deneylerle belirlenmiþ olduðunu
duydunuz. Bu evrenin ve tabii bu gezegenin yaratýcýsý ruh sahibi varlýklar
olan siz insanlarla diðer her þey arasýna
kalýn bir çizgi çizmeyi neden istemiþ
olsun? Böyle bir þey aslýnda anlamsýzdýr ama yine de eski paradigma tam
da bunu söylüyordu. Sizler her þeyi
parçalara ayýrarak, ayrý ayrý
incelersiniz. Üniversitedeki kimya
bölümü fizik bölümü ile veya psikoloji
bölümüyle konuþmaz. Sizler herhangi
bir alanda diplomanýzý aldýktan sonra
hepsini biraraya getirecek olan bir
sistemi asla hedeflemezsiniz. Her þeyi
birleþtirecek bir sistem yerine her þeyi
ayýrmayý tercih edersiniz.
Size o zaman manyetik aðýn hareket
edeceðini söylemiþtim. Okumak
isteyen herkese o zaman için, insanlarýn gözlerini devirmelerine yol açan
bilgiler verdim. Bir að grubu olduðunu
ve 1992 ile 2001 yýllarý arasýnda partnerimle birlikte gezegende olmamýn
asýl amacýnýn manyetik aðýn yerinin
deðiþtirilmesi olacaðýný belirttim. Yakýn
zamanda Ýsrail'de yaptýðýmýz celselerin
birinde bunun bazý yansýmalarýndan ve
kanýtlarýndan söz ettim. O dönemde
manyetik að hýzla ve çabucak yer
deðiþtirdi. Bu bilimsel bir gerçektir ve
kanýtlarýný da rahatlýkla görebilirsiniz.
Zamanýnda size okyanusta yaþayan
ve manyetik að hatlarýný takip ederek
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yön tayin ettikleri için, aðýn hareket
etmesi sýrasýnda manyetik hatlarýn yer
deðiþtirmesi nedeniyle belli bir
dönemde kendilerini kýyýlara vurmuþ
olan memelilerden söz etmiþtim. Ayrýca
uçaklarýn kalkýþ ve iniþ pistlerinin deðerlerinin de yeniden yazýlmasý gerekeceðini söylemiþtim ve öyle de oldu.
Gezegenin manyetik aðý ve alaný ile
ilgili olarak söylediðim her þey gerçekleþti ama bunlarýn nedeni olarak belirttiðim gerekçe "gülünçtü" zira manyetik
üstadýn ekibiyle birlikte gelip gezegenin manyetik duruþunun deðiþmesine
yardýmcý olacaðýný söylemiþtim. Bu
deðiþiklik pusula kullanýlarak görülebilirdi ve amaç da daha önce hiç bilinmeyen bir bilinç için hazýrlýk yapýlmasýydý. Bu söylediklerimde bilinçle
fizik arasýndaki iliþki ile ilgili olarak
ipuçlarýndan fazlasý var.

Anlayýþ" adýný verdiðim bir yere doðru
gitmeye baþladýðýný anlamýþsýnýzdýr.
Bu konu hakkýnda kýsaca konuþmak
istiyorum. 5 yýl önce sizlere Alan'dan
söz etmeye baþladým ve bunu Tavrý
Olan Fizik olarak tanýmladým. Size her
þeyin biraraya gelip birleþmeye ve
bunun sonucunda her þeyin her þeyi
etkilemeye baþlayacaðýný söylemiþtim.
Bu çerçevede sizlerin de paralellikleri
ve ortak noktalarý göreceðinizden ve
bazý çizgiler çekeceðinizden bahsetmiþtim. Bugün bilim insanlarý ve öðretmenler sahneye çýkýp Alan hakkýnda
konuþtular. Onlar bu aþamada birleþmeyi ve uyum ile tutarlýlýðý biraraya
getirmeye çalýþan fiziði görmeye
baþlýyorlar. Sizler de bunlarýn birbirlerini nasýl etkilediklerini görüyorsunuz. Bugünün dersi budur.
PAPA HAKKINDA

Burada deðiþiklik yapýlmasý gerekiyordu çünkü insanlýk iþaret noktasýný
geçmek için neredeyse hazýrdý. Bunu
hepimiz biliyorduk ama bu önsezi veya
önceden bilme falan deðildi. Bu olaylarý 1987 yýlýndan çok önce görmüþ ve
hattâ kutlamýþtýk. Bunun olacaðýný biliyorduk. Sonunda aðýn yeri deðiþtirildi.
Birçoklarý bunun ruhsal hususlarla,
ezoterik olaylarla veya Tanrý ile nasýl
ve neden iliþkisi olduðunu hâlâ
anlayamýyorlar. Eðer bugün celsede ve
bilim insanlarý tarafýndan verilen bilgileri dinlediyseniz, iþin sizlerin baðlantýlý olduðunuz ve benim "Birleþik

Þimdi bana birkaç paralel çizmek
ve birkaç öykü anlatmak için izin
verin. Kaydedileceðini ve daha sonra
yayýnlanacaðýný bildiðim bir celsede o
tarihten 13 ay sonra gerçekleþecek bir
olayýn haberini vermiþ ve kýsa süre
sonra yeni bir Papa olacaðýný söylemiþtim. Gerçekten de 13 ay sonra yeni bir
Papa seçildi. Kryon kehanette bulunmak veya sizlere geleceði söylemek
için burada deðildir. Sizler özgür
iradeye ve serbest seçim hakkýna
sahipsiniz. Hâl böyle olduðuna göre,
eðer sizlere gelecekte ne olacaðýný
söylersem, bana ilk sorunuz, özgür
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irade olduðuna ve karar vericiler sizler
olduðunuza göre, benim öngörüyü nasýl
yaptýðým olacaktýr. Bu durumda ben de
size bunun Alan'da mevcut olduðunu
söylerim. Sözü edilen konuda da, deyim yerindeyse, yemek zaten piþiyordu, çalýþmalar yürüyordu ve zamaný
geldiðinde de olay gerçekleþti. Ben bu
öngörüyü belli bir nedenden dolayý
yaptým. Böylece sizlere ileride neler
yapabileceðinizi göstermek istedim.
Bu olay bugün birkaç kez tartýþýldý.
Geçmiþ, þimdiki zaman ve gelecek
doðrusal ve dört boyutlu kavramlardýr
ama sizler bu aþama itibarýyla hafifçe
çok boyutluluða geçmeye baþladýðýnýz
için zaman fikri, özellikle de
yaþamýnýzý deðiþtirecek olan zaman
fikri, yavaþ yavaþ arka plana geçmeye
baþladý, hattâ bugün bile bu konuya
deðinildi.
Þimdi izin verirseniz anýlan bu
öngörüye geri dönmek istiyorum.
Celsede size bu haberi verdikten 13 ay
sonra yeni bir Papa seçildi. Size yeni
bir Papa olacaðý haberini verirken siz
ne düþünüyordunuz? Doðrusal düþüncenize göre Kryon'un yeni Papa ile
ilgili bilgisinin doðru olmasý durumunda, o zamanki Papa ölecek ve yerine
yeni bir Papa seçilecekti. Oysa bunun
yerine bir joker durumu çýktý ortaya.
Tarihte ilk kez bir Papa istifa etti ve
yeni seçilen Papa onun yerine geçti.
Þimdi biraz da yeni seçilen Papa
hakkýnda konuþalým. Ýtalya gezisi
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sýrasýnda yaptýðým celselerden birinde
söylediðim ama o an itibarýyla uygun
olmadýðý için kaydedilmesini ve
dolayýsýyla celseyi sonradan dinleyenler tarafýndan duyulmasýný istemediðim
bir hususu þimdi kaydedilecek þekilde
ifþa edeceðim. Yeni Papa adýný Francis
olarak belirledi. Sevgili varlýklar, yeni
Papa geçmiþte Assisi'li Francis olarak
yaþamýþ olan kiþinin bu dönemdeki
enkarnasyonudur. Size bu ikisi arasýndaki ortak noktalarý ve ne olduðunu
söyleyeceðim.
Eðer Assisi'li Francis hakkýnda bilgi
edinirseniz, bazý tarihsel bilgilerin
anlamlý ama bazý tarihsel bilgilerin de
anlamsýz olduðunu göreceksiniz.
Assisi'li Francis kendi zamanýndaki
Papaya rüþvet vermiþti. Assisi'li Francis
dürüst olduðu, Tanrý'yý çok sevdiði ve
diðerlerinin göremedikleri þeyleri görebildiði için çok tanýnan, çok sevilen,
çok itibar edilen ve saygý duyulan bir
þahsiyet olmuþtu. Ýnsanlarý kendi
etrafýnda toplamakta çok mahir ve
baþarýlýydý. Papazlar Francis ile beraber
olabilmek için kiliseden ayrýlýyor ve
onun etrafýnda toplanýyorlardý. Onlara
Fransiskanlar (Fransiskan tarikatý mensuplarý) adý veriliyordu.
Papa gözü korktuðu için Francis ile
uðraþmaya baþladý. Francis günahlarýn
baðýþlanmasý (günah çýkarma) için
halktan ücret talep edilmesini doðru
bulmadýðý ve dürüstlük ile baðdaþmadýðýný düþündüðü için Papa'dan bu
uygulamadan vazgeçilmesini istedi.
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Papa bunun üzerine Francis'e eðer kendisini geri plana çekerse, Papa'nýn
sadýk bir takipçisi olduðunu ilan ederse
ve insanlarý kendi etrafýna toplamaktan
vazgeçerse, Francis'in istediðini
yapacaðýný söyledi. Francis Papa'ya
rüþvet verdi ve böylece kilisenin
gidiþatýný deðiþtirdi. Hattâ Francis'in
Assisi kasabasýnda Papa ile yapýlan bu
anlaþmayý imzalamasýný tasvir eden bir
resim bile vardýr.
Ýþte o joker Francis yeniden geri
geldi. Dürüstlüðü hâlâ devam ediyor.
Francis size yeni bir Papanýn geleceðini söylediðim sýrada iþaretini verdiðim
þekilde kiliseyi deðiþtirecektir. Þimdi
bir an duralým. Bu beyaným bir kehanet
midir yoksa burada baþka bir þey mi
var? Size baþka bir þeyin söz konusu
olduðunu söyleyebilirim. Biraz önce
söylediðim husus da dahil olmak üzere,
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her þey Alan'da mevcuttur. Eski enerji
ile yeni enerji arasýndaki fark artýk
Alan'ýn eskisine göre daha fazla birleþtirici olmaya baþlamýþ olmasýdýr.
Alan her türlü alaný biraraya getirip
yapýþtýrmaya baþlamýþ olan bir
yapýþtýrýcýdýr.
Sizin baþka her þey ile birleþmesini
pek beklemediðiniz bilinç de buna
dahildir. Bilinç artýk dünyanýn fiziðinde
bir rol oynamaya baþlamýþtýr. "Bu
durumda birleþtirilen nedir? Belki de
bu durumda birleþtirilmeyen nedir?"
diye sormak gerekir. Her þey her þey
ile temasa geçmektedir. Aslýnda bu her
zaman böyleydi zaten ama yeni enerjide ve deðiþtirilmiþ olan manyetik að
ve bilinç söz konusu olduðunda, her
þeyin hýzla biraraya gelmeye
baþladýðýný görüyorsunuz.
Birkaç yýl önce bir bilim insanýnýn
çoðunluðun gözlerini devirmelerine yol
açan bir hususu kanýtlayan bir araþtýrma yapmýþ olmasý birçok insaný rahatsýz etmektedir. Þimdi bunu söylüyorum: Hissedebileceðiniz bir zamansýzlýk! Size bunu açýklamaya çalýþayým.
Katýlmak istediðiniz ve belki de büyük
bir tiyatro binasýnda gerçekleþtirilecek
olan önemli bir müzik etkinliði var. Yola çýkýyorsunuz ama çeþitli nedenlerle
biraz geç kalýyorsunuz. Tiyatroya varýyorsunuz ama o kocaman park alanýnda
hiç yer kalmadýðýný görüyorsunuz.
Herkes içeri girdiði için park alanýnda
in cin top oynuyor. Gösteri neredeyse
baþlamak üzere ama siz hâlâ aðzýna
kadar dolu bir park alanýndasýnýz.
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Ne yaparsýnýz? Sezginizi kullanmaya
baþlarsýnýz. Sezginiz size sola dönmenizi söyler. Sizden yüz metre ötede
iþini bitirmiþ ve binadan ayrýlan ve
evine gitmek üzere park alanýndaki
aracýna doðru yürüyen bir kiþi var.
Sezginiz size sola dönmenizi ve sizden
40 metre ileride bir kiþinin arabasýna
doðru yürüdüðünü söylüyor. Siz de bu
arada o anda dolu olan ama biraz sonra
boþalacak olan bir park yerine doðru
gidiyorsunuz. 20 metre yakýna
geldiðinizde park alanýnda sizin
dýþýnýzdaki tek kiþinin arabasýna
girdiðini ve aracý çalýþtýrdýðýný görüyorsunuz. O kiþi aracý ile park yerinden
çýkýp gidiyor ve siz de hemen
önünüzde boþalmýþ olan park yerine
giriyorsunuz.
Bu olayý tahlil edelim mi? Siz boþ
olmayan bir park yerine doðru gitmeye
baþladýnýz. Bazýlarý buna "park meleði"
adýný veriyorlar ama bu doðru deðil.
Olay aslýnda Alan ile ilgilidir.
Birçoklarý için gayet olaðan olan bir
þeye siz de güvenmeye baþladýðýnýzda,
siz önceden bilmeyi deðil, Alandaki
"bir olma" durumunu deneyimliyorsunuz. O park yeri hakkýnda kim bilgi
sahibiydi? Bunu bilen tek bir kiþi vardý.
Bu bilgi Alana gönderildi, bu arada o
kiþi park yerinden aracýný almak için
oraya doðru gitmeye baþladýðýnda, siz
o park yerinin boþalma potansiyeli ile
ilgili yayýna katýldýnýz. Anlayabiliyor
musunuz?
Eðer her þey birbiriyle baðlantýlý ise,
gelecekle ilgili potansiyeller sanki þim-
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dideymiþ gibi görülebilecektir, yani
bedende þimdiki zaman gibi deneyimlenecektir. Bu öylesine canlýdýr ki, siz
olay gerçekleþmeden önce durumu
hissedip, sanki park yeri boþalmýþ gibi,
o anda dolu olan park yerine doðru gitmeye baþlarsýnýz.
Ýsterseniz biraz da teknik hususlara
deðinelim. Bugün sahnede bazý resimler ve iþaretler gördünüz. Burada insanlarýn belirli resimleri gördüklerinde
kalp atýþ hýzlarýnda ve fizyolojilerinde
ortaya çýkan deðiþimlerle ilgili bir
deney söz konusuydu. Bu deðiþimler
insan bedenine yerleþtirilen birçok sensörle ölçülmektedir. Gösterilen resimlerin dehþet verici veya sevecen
olmasýndan baðýmsýz olarak, aslýnda
tüm olay resimlere verilen tepkilerin
ölçülmesidir.
Bu deneyin yapýlmasý sýrasýnda
deneklerin, çok kýsa bir süre önce olsa
da, henüz resim gösterilmeden önce
gösterilecek resme uygun tepkiyi
verdiði belirlendi. Böyle bir þey nasýl
olabilir?
Olayý daha karmaþýk ve daha þaþýrtýcý
hâle getirecek olan husus, gösterilecek
resimlerin bir kiþi tarafýndan deðil,
bilgisayar tarafýndan seçiliyor olmasýdýr. Bilgisayar gösterilecek resimleri
tümüyle rastgele seçecek þekilde programlanmýþtý. Dolayýsýyla, hangi resmin
gösterileceðini bilen ve Alan'a gönderebilecek bir kiþi de yoktu. Baþka bir
deyiþle, denekler bilgiyi Alan'dan almýþ
olamazlardý.
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Þimdi sizi hiç beklemediðiniz bir
þeyle tanýþtýrmak istiyorum. Çok titiz,
dikkatli ve saðlamcý olan Howard hoca
buradan sonuçlar çýkarmadý ve sadece
bunun çok ilginç olduðunu söyledi.
Peki, ilginç miydi? Evet, çok ilginçti.
Þimdi ben size ne olduðunu söyleyeyim. Size Alan ile ilgili ne anlatmýþtým? Neler ile neler baðlantýlýdýr?
Her þey diðer her þey ile baðlantýlýdýr.
Bir bilgisayar sizin alanýnýzýn tümüyle
dýþýnda ve sizden bütünüyle ayrý mýdýr?
Hayýr, bilgisayar sizin yakýnýnýzdadýr.
Hattâ bazýlarýnýzýn çok sinirlendikleri
bir anda bilgisayarlarýný parçaladýklarý
bile olmuþtur. Nereye varmak istediðimi anlamaya baþlýyor musunuz?
Bilgisayarýn programý, elektronlar ve
mantýk yongalarý (çipler) Alan'dadýr.
Denekler deney sýrasýnda daha sonra
gösterilecek olan resme tepkiyi verdiler
çünkü gösterilecek resim (potansiyel
olarak) Alandaydý.
Aranýzdan kaçýnýz otomobilinizle
konuþup istediðiniz sonuçlarý aldýnýz?
Benim neden söz ettiðimi tam olarak
bilen kiþilere hitap ediyorum. Dýþarýdan
bakýldýðýnda cansýz olan unsurlar da
Alan'dadýr. Gaia Alan'dadýr, aðaçlar
Alan'dadýr, hayvanlar Alan'dadýr. Alan
geliþmekte olan insanlýða yaþamdan
neler beklenmesi gerektiði, hazýrlýklý
olmak, hastalýklardan kurtulmak,
uygunsuz yüzleþmelerden kaçýnabilmekle ilgili olarak fikir sahibi olabilmek için alýþtýrma yapma fýrsatý
veren uygulamalarý saðlamaktadýr. Eðer
mutlaka ve kesin olarak kendi 4 boyut-

SEVGÝ DÜNYASI

lu kutunuzda kalmayý seçmezseniz,
þimdiye dek hiç beklemediðiniz þekilde
yaþamýnýzýn kontrolunu elinize almanýn
eþiðinde olduðunuzu söyleyebilirim.
Ýþte bu özgür iradenin tanýmýdýr.
Özgür irade ile bir sonraki gün sabah
kahvaltýsýnda ne yiyeceðinizi seçmeniz
deðil, asýl o kutu içinde kalýp kalmama
konusunda karar vermeniz, böyle bir
þeyin sizin inançlarýnýza ve bilincinize
nüfuz etmesini veya etmemesini seçmeniz ve bu seçimi yaptýktan sonra da
"Vay canýna, bu gerçekten anlamlý bir
seçim oldu!" diyebilmeniz kastedilmektedir. Ben artýk sizlerin önünde o
çýlgýn, ezoterik ve marjinal medyum
olarak oturmuyorum ve 20 yýl öncesinden baþlayarak söylediklerimi doðrulayan ve kanýtlayan bilime katýlýyorum.
Bugün bulunduðumuz yer burasýdýr.
Bugün bulunduðunuz yer burasýdýr.
Aslýnda söylenecek baþka þeyler de
var ama þimdilik bunlar yeter.
Verdiðimiz bu bilgilerle ne yapacaksýnýz? Sevgili meditasyon yapan kiþi,
sadece Ruh'tan daha fazlasýnýn önünde
oturuyor olmak senin için uygun mu?
Meditasyon yaptýðýnýzda, Alan ile
baðlantýda olursunuz, dünya ile ve
çevrenizdeki objelerle konuþmaya
baþlarsýnýz. Bu aþamadan itibaren her
þeyi çalýþtýranýn esas olarak sevgi
olduðunu anlamaya baþlýyorsunuz.
Sevgi ve þefkat yalnýz dünyada deðil,
tüm evrendeki en büyük güçlerdir.
Bu husus bir gün apaçýk olarak size
gösterilecektir. Ve öyledir.
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