ARALIK 2017 Sayý: 588 Fiyat: 9 TL

SEVGÝSÝZ YAÞANMAZ
ÝNSAN ve SONSUZLUK
BÝR BÜTÜNDÜR
RÜYALARLA ÝLETÝÞÝM KURMA

ÝÇÝNDEKÝLER
Sevgisiz Yaþanmaz ............................ 2
Dr. Refet Kayserilioðlu

Aylýk Kültürel ve
Siyasi Dergi

Var mý Bir Düþünen?! ......................... 5

Cilt: 49 Sayý: 588 Aralýk 2017

Yaþ Yetmiþ Beþ
Yolun Neresi Eder? ............................11

Onur Baþkaný:
Dr. Refet Kayserilioðlu
Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü:
Ayþegül Kayserilioðlu
Yazý Ýþleri Müdürü:
Güngör Özyiðit
Yayýn Kurulu:
Güngör Özyiðit
Nelda Bayraktar
Hale Ürkmezgil
Haberleþme
ve Okur/Abone Ýliþkileri:
0535 4554223 - 0549 7220248

Ahmet Kayserilioðlu

Güngör Özyiðit

Psikoloji ve Ýnsanýn
Kendini Gerçekleþtirmesi ................. 19
Nihal Gürsoy

Haydi Kalk, Yürüyebiliriz... .................23
Nadide Kýlýç

Düþünmek Aklýmýzý Çalýþtýrmaktýr ..... 24
Erol Yurderi

Ýnsan ve Sonsuzluk Bir Bütündür ..... 26
Seyhun Güleçyüz

Yönetim Yeri:
Hayri Eðmezoðlu Sk. Ýkizler Ap.
No: 8 D: 32 Erenköy/Ýst.

Evliliðimi Nasýl Kurtardým ................. 29

Baský:
Hedef Dijital Baský
Taksim Cad. No: 19/A
Taksim/Ýstanbul

Algýlamada Beyni Zorlayan
Dil: Türkçe ......................................... 33

Fiyatý: 9 TL
Yýllýk Abone: 100TL
Yurt Dýþý: 120 TL

Rüyalarla Ýletiþim Kurma ..................... 37

Richard Paul Evans

Hasan Sonsuz Çeliktaþ

Seyhun Güleçyüz

Lizbon Celsesi - 2, 3 ......................... 41
(Canlý Kryon Celsesi)
Dergimizin internet sitesini
www.sevgidunyasidergisi.com, www.dostluk.org
adreslerinden ziyaret edebilirsiniz

SEVGÝ DÜNYASI

1

Sevgili Dostlar
“Ýyiliði düþünmek, iyilikte devam etmek... Bundan hayýrlý ne olabilir ki?” Bu
þaþýrtýcý bilgi yüksek bir varlýktan alýnmýþtýr. Þaþýrtýcýdýr, çünkü ‘iyilikte devam
etmek’ sözü ister istemez ‘kötülükle karþýlaþsak bile mi?’ sorusunu akla getirir ve
böyle düþüneceðimiz o varlýk tarafýndan bilinmesine raðmen söylenmiþtir. Elbette
iyilik yolunda yürümeye azmedenleredir ilk ön bu söz; ama bir yandan da herkes
için bir gerçeðin, bir esasýn belli edilmesi, açýklanmasýdýr “Ýyilik, kötülüðü
muhakkak yener... Bunu biliniz...” O’nun düzeni iyilik, hayýr ve sevgi düzenidir.
Dünya üzerinde O’nu arayan ve gerçeðe ulaþmak isteyen kiþi, kötülüðe ve þeytana raðmen bunu yapmak zorundadýr. Ýyiliðin kötülüðü mutlaka yenecek olduðuna inanmak, O’na inanmak gibi bir þeydir aslýnda. Ama bize verilen eðitimle, her
türlü telkinlerle aksine inanmamýz, kötülüðün her zaman iyiliði yok edebilecek
kadar güçlü olduðunu bilmemiz istenmiþtir. Aslýnda bir yerde doðrudur bu, çünkü
insanoðlu dünyevi, düþük enerjideki tecrübelerinden çýkarmýþtýr bu bilgiyi. Ama
iyiliðin kötülüðü yenecek, hattâ ortadan kaldýrabilecek olmasý bilgisinin alanýna
henüz topluca adým atamadýðýndan o konudaki tecrübelerden dersler çýkaramamýþtýr. “Kötülüðün nereden, niçin geldiðini düþününüz. Ona yeteri kadar
iyilikle mukabele ediniz. Göreceksiniz ki, her þey hayrýnýza olacak.” Burada
bilgi, yeniliðe, zamanýn þartlarýna göre düzenlenmiþ bilgi ne kadar önemli bir
role sahiptir. Bilginlerine, bilgelerine önem veren, onlara ihtimamla sahip çýkan
toplumlar, topluluklar, kendi güzel gelecekleri için çok doðru bir þey yapmaktadýrlar. Kötülüðe kötülükle deðil, iyilikle karþýlýk verilmesi, bu iyiliðin de
yapýlan kötülüðün türüne ve derecesine göre yeterince olmasý bilgisi, bilgelerin
önderliðinde tartýþýlarak zamanla sindirilecek bir bilgidir. Tüm mücadelenin
ortasýna sevgiyi, sabrý, yerinde ve zamanýnda yapýlacak iyilik dolu direnci koymaktadýr. Bu mücadelede kötü dilek, intikam, dile düþürme, yok etme isteði yoktur. O’nun yolunda yürümeye kararlý insan bilir ki, O’nun rýzasýný kazanmanýn
yolu kardeþlerini ayýrmadan sevmekten, iyiliði iyilik olduðu için yapmayý arzu
etmekten geçer. “Size huzura giden yolun iyilikten, sevgiden geçtiðini
söylemedik mi? Size “Seviniz” demedik mi? Siz seviniz ki, sizi de sevsinler. Her
þeyi seviniz, büyüðü, küçüðü, iyiyi ve kötüyü. O zaman göreceksiniz ki, ortada
kötü kalmayacak.” Ortada kötü ve kötülük kalmamasý en büyük arzumuz ve
dileðimizdir. Yeni yýlýnýz kutlu olsun.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Ýnsan doðduðu andan
ölünceye kadar bir sevgi
açlýðý ve susuzluðu
içindedir.
Sevgisiz kalan gerçek
yalnýzlýðýn sýkýntýsýný
çekmektedir.
Sevgisiz kalmak nasýl olur?
Bir insan niçin ve
ne zaman sevgisiz kalýr?
“Ýyiyi vermesini iyi bilen
gerçek mutluluðu bulur.
Niceleri vardýr ki, her
þeyleri tam, mutluluktan
yoksun, yorgun, üzgün,
etraflarý kalabalýk olduðu
halde yalnýz.”

Sevgisiz
Yaþanmaz

Dr. Refet Kayserilioðlu
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“Bir an sevgisiz
kaldýðýnýzý düþünün.
Bunu düþünmeniz bile
ne kadar acý geliyor...
“Sevgi sizi yaþatacak.
Siz sevgidesiniz, sevgi
sizde, siz sevgisiniz.”
Bizim celselerimizde
rehber varlýk böyle diyor.
"Siz sevgidesiniz" yani
Yaradan'ýn yüce sevgisi
bütün kullarýný ve bütün
âlemleri kuþatmýþ durumdadýr. "Sevgi sizde" yani
özünüz, ruhunuz O'nun
sevgisinden oluþmuþ.
"Siz sevgisiniz" derken
sevgi sizin gerçek
yapýnýzý özünüzü teþkil
ediyor. Kötülükten, düþmanlýktan, ayrýlýktan,
yalnýzlýktan kurtuldukça
insan sevgi alýþveriþi
içine giriyor. Gittkçe
gönüller arasýnda ve
Yaradan ile kullarý
arasýndaki sevgi
dolaþýmýnda daha yüksek
yerlere çýkýyor. Bir an
geliyor ki, baþtan sona
bir sevgi yumaðý oluyor
insan. Bu týpký bir kömür
parçasýnýn bir uçtan
kývýlcým almasýyla yavaþ
yavaþ kýzarmasýna ve
sonunda kýpkýzýl bir kor
haline gelmesine benziyor. O artýk kömür
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deðildir, ýsý ve ýþýk veren
bir ateþ parçasýdýr.
Sevgiyle yanmak, sevgi
ile tutuþmak da gittikçe
bir sevgi koru haline
gelmeye götürür insaný.
Esas kaynaðý olan
Yaradaný'na benzemiþ,
O'nun adýna sevgi, bilgi,
mutluluk daðýtmaktadýr.
Öyle hale gelmiþ kiþi
benzediði Yüce Kaynak
gibi sonsuz fedakâr,
baðýþlayýcý, koruyucu,
hayýr dileyici olur. Öyle
yüce bir sevgiye ulaþmak
her insanýn kaderidir
aslýnda. Bu hale
gelebilmek insanýn aklýna
ve hür iradesine
býrakýlmýþtýr. Ýnsan kendi
çabasý ile bilgi ve tecrübelerini artýrarak, yanlýþlardan ve kötülüklerden arýnarak o yüce
sevgilere, o yüce
seviyelere ulaþacaktýr.
Ama ilk planda sevgiye
ne kadar muhtaç
olduðunu idrak etmesi
gerekir. Sevgisiz yaþanamayacaðýný, sevgisiz
huzurlu ve mutlu olunamayacaðýný görmesi
gerekmektedir. Bunu
aklýyla ve gönlüyle göremezse, çekeceði sevgisizlik acýlarý ona bu
gerçeði öðretecektir.

Ýnsan doðduðu andan
ölünceye kadar bir sevgi
açlýðý ve susuzluðu
içindedir. Sevgisiz kalan
gerçek yalnýzlýðýn sýkýntýsýný çekmektedir.
Sevgisiz kalmak nasýl
olur? Bir insan niçin ve
ne zaman sevgisiz kalýr?
Biliyoruz ki sevgi, etrafýmýzdaki tüm canlýlara
sevgi verdikçe, insanlara
deðer verip övdükçe,
onlara iyilik ve hizmet
ettikçe kazanýlýr. Sevgilerini kaybetmek de bunlarýn tersini yaptýkça
olur. Yani yalnýz kendini
düþünen, yalnýz kendini
seven, iyilik, hizmet ve
övgü götürmeyen, insanlara tepeden bakan, herkesi hor gören, kötüleyen
veya alay eden kiþi sevgisizdir, herkesin kýzgýnlýðýný ve nefretini üstüne
çekmeye mahkûmdur.
Öyle kiþileri kimse
sevmez ve iliþki kurmak
istemez. Böyle kiþilerin
huzurlu ve mutlu olmalarý mümkün deðildir.
Onlar yalnýz kaldýðýnda
mutsuzluklarýný, sevgisizliðin acýlarýný ve yalnýzlýklarýný daha çok
hissederler. Bu sýkýntýlarýnýn sebebinin kendileri olduðunu farket-
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meden hep baþkalarýna
kýzarlar. Aslýnda onlar
ektikleri sevgisizlik
tohumlarýnýn ürünlerini
toplamaktadýrlar.

"Ýyiyi vermesini iyi
bilen gerçek mutluluðu
bulur. Niceleri vardýr ki,
her þeyleri tam, mutluluktan yoksun, yorgun,
üzgün, etraflarý kalabalýk olduðu halde yalnýz."

dostlarý verir. Gerçek
dostluklar iyilikle,
hizmetle, gerçek saygý ve
sevgi göstererek, deðer
bilerek, takdir ederek
kazanýlýr. Bir insanýn
deðerlerini görüp dile
getirebiliyorsanýz, kýskanmadan övüp yüceltebiliyorsanýz, onun sýkýntýsýna, derdine üzülüp,
sevincine sevinebiliyorsanýz ve her fýrsatta
sevginizi belli ediyorsanýz onu gerçekten
seviyorsunuz demektir.
Siz böyle bir gerçek
dostluk gösterdikçe o
da bunu görmekte gecikmeyecek sizi candan
sevmeye baþlayacaktýr.

Öyleleri kendinden
baþkasýný düþünmeyen
kiþilerdir. Onlar gerçekten yalnýzdýrlar. Ýþleri,
mevkileri veya paralarý
gereði etraflarý kalabalýk
olsa da gerçek sevgiden
ve sevilmekten yoksun
olduklarý için güçsüz,
yorgun, üzgün ve mutsuzdurlar. Gerçek dostu
ve seveni olmayanlar
güçsüz ve cesaretsizdirler. Ýnsanlar çevrelerinden aldýklarý sevgi,
ilgi, övgü ve takdirlerle
güçlenirler. Bunlarý da
insana ancak gerçek

Günümüz dünyasýnda
insanlarýn her þeyi maddi
deðerle, çýkar düþüncesiyle gördüðü bu devirde,
iyi olduðu halde kenarda
kalmýþ, gönlünde sevgi
çiçeklerinin açmasýný istediði halde buna imkân
bulamamýþ çaresiz yalnýzlar da vardýr. Mevki,
maddi imkâný ve toplumda deðer verilen þeyleri
olmadýðý için önemsenmemiþ, yalnýz kalmýþ
garipler de vardýr. Ýnsaný
seven, insanýn Yaradan'ýn
sevgisinden varolduðunu
bilen hayýrlý kiþilerin bu

Ýçten bir dostu olmayanlar, sevmeyen ve sevilmeyen ve hiç kimseye
faydasý olmayanlar gerçek yalnýz olanlardýr. Öyleleri için Bizim Celselerimizde þöyle denmiþtir:

yalnýzlara ve zavallýlara
el uzatmasý, sýcak ilgi ve
sevgilerini onlara sunmasý, onlarý güçlendirmesi gerekir. Her insan
bu sevgiye lâyýktýr. Öyle
çaresiz yalnýzlara sevgi
ve ilgi göstermek en
büyük hayýrdýr.
Gerçek iyi insanlar,
tüm insanlara dost
gözüyle bakan, her insaný
kardeþ olarak görüp
seven ve herkese
hizmete, yardýma hazýr
insanlardýr. Onlar
sevmekten, vermekten,
hizmetten, iyilik etmekten mutluluk duyarlar.
Ýnsanlarý sevindirmek
onlarýn sevincidir.
Öyleleri hiç yalnýz kalýr
mý? Herkes öyle insanlarýn etrafýna toplanmaz
mý? Onlar, sevgi ballarý
sunan temiz bal petekleri
gibidirler. Arýlar ve
sinekler nasýl güzel ballarýn üzerine üþüþürlerse
herkesi seven bu hayýrlý
kiþilere de iyi insanlar
da, kötü insanlar da
yakýnlýk gösterirler.
Çünkü herkesin
öylelerinden alacaklarý
vardýr. Öyle iyilik balýný
ve sevgi balýný sunan
hayýrlý insanlar toplumlarýn güç kaynaðýdýr.

SEVGÝ DÜNYASI
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Var mý Bir Düþünen?!..
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

HÂRÝKA BÝR YÜZYIL
BAÞLIYOR...
Kopernik, Bruno, Tycho Brahe,
Galile'nin gözleme, deneye ve derin
düþünceye dayanan astronomi sistemleri, Roma Katolik Kilisesinin temellerini derinden sarsýyordu. Her biri

Hristiyan kültürü içinde yetiþmiþ, dindarlýklarý þüphe götürmez bu bilginlerin, dini yýkmak gibi bir amaçla uzaktan yakýndan hiçbir ilgileri yoktu.
Gerçekte din esasýndan saptýrýlmamýþ,
bir takým eklemelerle yepyeni bir kýlýða
büründürülmemiþ olsa, bu bulunanlar
dinsel inançlarda en ufak bir sarsýntý
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bile yapamazdý. Ne var ki, Musevi tarihi boyunca kaleme alýnmýþ bütün kutsal
metinleri, hiçbir tenkide tabi tutmadan
"Eski Ahid" adý altýnda aynen kabul
etmek, kilisenin katý bir dogmasýydý. Bir
de 13. yy'da, aziz Aquinolu Thomas
sayesinde, ikinci bir Ýsa otoritesine
büründürülmüþ Aristo'nun öðretileri,
dini dogmalar koleksiyonu halinde
kilisenin temellerine yerleþtirilince,
filmin sonu baþýndan belli olmuþtu. Eski
Ahid'in Yuþa bölümündeki Güneþin
hareket ettiði, Dünyanýn durduðu sonucuna götüren âyetlerle, astronomlarýn
bulduklarý birbiri ile hiç uyuþmuyordu.
Ayrýca Aristo'nun yanlýþlarý peþ peþe
ortaya konuyordu. Kilise iþin kolayýna
kaçtý. Kutsal kitabýn tarih içindeki
macerasýný, eklenip çýkarýlmalarý, yanlýþlarý, doðrularý hiç irdeleme zahmetine
girmedi. Aristo'yu da öyle. Hiçbir þey
olmamýþ gibi her ikisine de dört elle
sarýlmayý sürdürdü. Belki o yýllar için,
bilgisiz halk kitlelerinin kulaktan dolma
imanýný kurtardý ama, ne yazýk ki, ekilen
kötü tohumlarla aslýnda gelecekte
materyalizmin kök salýp büyümesine
yaradý bu boþuna gayretler.
16. ve 17. asýrda peþ peþe boy
gösteren astronomi bilginleri, dinde
reform dalgalarýnýn Ýtalya ve Ýspanya
dýþýnda belli baþlý tüm batý ülkelerini
çalkaladýðý yýllarda yaþamlarýný sürdürmüþlerdi.
1517'de
Luther'in
Wittenberg'de 95 tezini açýklamasýný
hemen izleyen yýllarda, reform etkisini
göstermeye baþlamýþtý. Fransýz ve
Alman aydýnlarý Ýncil'i kendi dillerinden
okuma þansýna yeni kavuþmuþlar, Roma
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Katolik Kilisesinin yarattýðý yapay dinin
kýsmen de olsa farkýna varmýþlardý.
Luther'in ortaya döktüðü kilise rezaletleri ise, iþin tuzu biberi idi. Protestanlýk,
köklü bir reform hareketi deðildi.
Kutsal kitaplar ameliyat masasýna
yatýrýlmadan, Tanrýoðulluðu, Teslis
(Üçleme)
gibi
temel
konulara
deðinilmeden Katolik kilisesine karþý
çýkýlmýþtý. Olsun, yine de bir baþ kaldýrmaydý, çaðlar boyu birikmiþ duygularýn
bir patlamasýydý. Bu nedenle etkisi
çabucak dört yaný sarmýþtý. Papalýk boþ
durmuyordu. Amerika kýtasý talanýyla
zenginleþmiþ koyu katolik Ýspanya'yý,
Reformu kabul eden ülkelere saldýrtýyor; Cizvitler örgütünü bir ajan gibi kullanarak reformcu ülkelerin iç düzenlerinin bozulmasýna, eðitimi istediði
þekilde yönlendirmeye çalýþýyordu.
Katolik ve reformist olarak ikiye bölünmüþ Fransa'da bu oyunlar 30 yýl süreyle
bir cinayet furyasý ve ülkenin yakýlýp
yýkýlmasý sonucunu doðuruyordu. 1572
yýlýnda katoliklerin reformist avýna çýktýklarý Saint Barthelemy gecesi örneklerinden sadece biri idi. Haydi arkasýndan yeni bir din savaþý daha... Yobazlýk,
baðnazlýk, hoþgörü yokluðu her zaman
olduðu gibi yine sadece ve sadece
gözyaþý, kan ve yýkým getiriyordu
peþisýra... Fransa olan bitenden dersini
alýp uyanmaya baþlamýþtý. Bir din ve
mezhep özgürlüðü serbestçe tanýnmadýkça olaylarýn üstesinden gelemeyeceðini anlamýþtý. 1598 yýlýnda Fransa
Krallýðý'nýn ünlü Nantes (Nant) fermaný
Avrupa'da ilk defa bir devletin içinde iki
ayrý mezhebin olabileceðini resmen
onaylýyordu. Papa varsýn: "Yüzümde
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açýlmýþ bir býçak yarasý" diyerek fermaný lânetlesin. Fransa bu sayede
Avrupa'nýn þaþkýn bakýþlarý altýnda
birkaç yýl içinde ayaða kalkmýþ, eski
gücüne ulaþmýþtý. Mezhep savaþlarýndan Almanya'nýn kýsmetine de büyük
yýkým payý düþmüþtü. 1648'lere kadar
devam eden ünlü otuz yýl savaþlarýna
eklenen veba ve kolera ile bir harabe
haline gelmiþti. On milyon kiþinin bu
faciada öldüðü sanýlýyor ki, bu o
zamanýn nüfusu içinde çok büyük bir
rakam.
1650'lere gelindiðinde Avrupa,
yapýlan iç ve dýþ savaþlardan býkýp usanmýþ artýk kalýcý barýþýn peþine düþmüþtü,
açýkça görülmüþtü ki, ne katolikler ne
de protestanlar kesin galibiyete varamayacaklar. Halbuki kavgayý býraksalar
geleceðe ümitle bakmak için yetip de
artacak, nice imkânlar var ellerinin
altýnda. Doðuda artýk bir Moðol ve hattâ
Osmanlý tehlikesi bile tehdit unsuru
olmaktan çýkmýþ. Güçlü donanmalarý ile
dünyanýn her tarafýnda sömürge imparatorluklarýnýn temeli atýlmýþ. Bilim, kilisenin tüm baskýsýna raðmen eski skolastik zincirleri kýrarak kendi özgüvenini kazanmýþtý. Bundan böyle Roma
Katolik Kilisesi de istediði gibi at koþturamazdý artýk. Protestan ülkelerde
kilisenin baþý devlet olduðundan bilim
adamlarýnýn daha özgürce düþünceler
üretebilmeleri þimdi daha kolay. Ýþte
özellikle bilimde yükselmeye hazýr bir
Avrupa. Sadece metoda ihtiyaçlarý var.
O da zaten yakýn tarihlerde Francis
Bacon ve Descartes tarafýndan ortaya
konmuþ durumda.
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FRANCÝS BACON (1561-1626)
Francis Bacon kendisinden 350 yýl
önce yaþayan adaþý Roger Bacon (12141294) gibi deney ve gözlem metodunun
(Endüksiyon) büyük önemini vurgulamakla bilimsel ilerlemeye önemli katkýda bulunmuþtu. Roger Bacon bir
Ortaçað adamý olmasýna raðmen, skolastik olmayan deney metodunun sezgisine Müslüman-Arap kaynaklarýndan
yararlanmak suretiyle varabilmiþti.
Francis Bacon'ýn artýk Araplar'a ihtiyacý
yoktu. Aradan geçen uzun yýllarda
Avrupa'da üniversiteler kurulmuþ, laik
bilginlere her yanda rastlanmaya
baþlanmýþ, rüþtünü kanýtlayýp kendi
yolunu bulacak erginliðe ulaþmýþtý.
Kaldý ki Arap bilimi elindeki avucundakini Avrupa'ya aktardýktan sonra,
zamanýmýza kadar sürecek olan derin
uykusuna yatmýþ, sermayeden harcama
dönemine girmiþti. Artýk baþkasýna
verebilecek neyi olabilirdi ki?!
Bir Ýngiliz soylusu, 23 yaþýnda parlamentoya girmiþ, daha sonralarý Adalet
Bakanlýðýna kadar yükselmiþ bir
hukukçu olan Françis Bacon'ýn bilimler
üzerinde bu denli derin düþünceler
üretebilmesi insaný þaþýrtabilir. O bir
istisna da deðil. Avrupa aristokrat ve
burjuvasýnýn bilimin her çeþidine ne
denli ilgi duymakta olduðunun iyi bir
göstergesi Bacon gibi çok deðiþik
meslek sahiplerinin bilimin her türü ile
derinden ilgilendiklerini görmemizdir.
Denizleri
fethetmiþ,
skolastiðe
baþkaldýrmýþ, Papa'yý kabuðuna çekilmeye zorlamýþ Avrupa aydýný bunca
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mezhep kavgalarýna iç ve dýþ savaþlara
raðmen baþýný almýþ gidiyor. Sadece
eskiyi yýkmakla kalmayýp yeninin
üzerinde yükseleceði temeller için de
kafa yoruyor, tartýþýyor, sonuçlara
varýyor durup dinlenmeden..
Bacon'ýn bilime yaklaþýmý son derece
pratik. Bilimde ilerleyelim, icatlar
yapalým, yeni kanunlar bulalým, böylece
doðaya eðemen olup ondan alabildiðine
yararlanalým. Kýsacasý doðanýn esiri deðil efendisi olalým. Dinin ve skolastiðin
bu ilerleyiþe engel olmasý kuþkusu var
içinde. Bunun için de yine pratik bir formül öne sürüyor: Dini ve bilimi birbirinden ayýralým, herkes kendi iþi ile
uðraþsýn, diðerine karýþmasýn.
Daha sonra Descartes'ýn da öne sürüp
kiliseyi ikna ettiði bu pratik çözüm, o
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yýllarda her iki tarafýn da iþine gelmiþti.
Din, bilimden yediði sillelerin devamýný
önleyecek bilimse odun ateþi, lânetlenme, dýþlanma tehlikelerinden uzak
olarak evreni, dünyayý keþfetme,
yorumlayabilme serbestisine kavuþacaktý. 19 ncu yüzyýlýn ikinci yarýsýna,
Charles Darwin'e kadar sürdü bu anlaþma. Birbirine genelde sataþmaksýzýn,
ancak aralarýndaki duvarý gittikçe kalýnlaþtýrýp, birbirine tamamen aykýrý, biri
idealist, diðeri materyalist iki hayat
görüþünü yaþayagelerek. Charles
Darwin'in biyoloji kuramý ile, yani
insanýn atasýnýn maymun olabileceði
teorisi ile zýt kardeþler arasýndaki birbirine karýþmama barýþý sona ermiþti.
Kalýn duvarlarýn arkasýndan göz gözü
görmez, kimse kimseyi dinlemez ve
anlamaz, kýyasýya bir savaþ yýllarýn
birikimini de beraberinde taþýyarak bir-
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denbire sökün edivermiþti. Hâlâ da
sürüyor ya!..
Neyse,
gelecek
yazýlarýmýzda
inceleyeceðimiz konularý býrakýp tekrar
Bacon'a dönelim:
Din ile bilimin coðrafyasý saptanýyor,
sýnýrlarý çiziliyordu ya. Bacon tüm
gerçeðin sadece tek tarafýn tekelinde
olduðunu asla söylemiyordu. Yani
günümüzde her iki tarafýn yobazlarýnýn
iddia ettikleri gibi: "Ne varsa kutsal
kitaplarda var, gerisi boþ..." ya da
"Bilim, bilim, yalnýzca pozitif bilim.
Vahiymiþ, ilhammýþ, kutsal kitapmýþ,
öte âlemmiþ bunlarýn hepsi gevezelik"
demiyordu Bacon. Akla ve deneye
olduðu kadar peygamberlere, kutsal
kitaplara ve vahye de gereksinimi vardý
insanlýðýn. Aklýmýzla Tanrý'nýn varlýðýný
kanýtlayabiliriz. Ama sadece o kadar.
Nasýl, ne zaman ve neden yaratýldýðýmýzý, görevlerimizi, geleceðimizi ve
insanlýk için çizilen tanrýsal yolun kilometre taþlarýný ancak O'nun katýndan
gönderildiði saptanmýþ bilgilerle
anlayabiliriz. Aklýmýz yine devreye
girer ama sadece anlamak, yorumlamak
ve özümsemek için. Bacon böylece hem
aklý hem de vahyi savunarak "Çifte
doðruluk" kavramýný ortaya koyuyordu.
Bacon, olaylarý, olgularý geliþigüzel
sýralayýp böylece tümevarýma ulaþýlamayacaðýný, bunun böyle basit bir
sayma yöntemi olmadýðýný haklý olarak
öne sürüyordu. "Gözlemsel verileri,
deney sonuçlarýný mantýki bir düzenle
sýralayýp, onlar arasýndaki ortak iliþkiyi
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bulmalý, böylece genel kanunlara varmalýyýz. Ama bu kanunlarý da yine yeni
olaylarla sýnamalý, düzeltmeler yapmalýyýz." diyordu. Varsayým üretmenin
sýrf olaylarý düzenli gözlemleme ve
sýralama ile mümkün olacaðýný söylemek iþi basite indirgemek oluyordu.
Derin düþünce, üstün hayalgücü ve
yaratýcýlýk iþe girmeden varsayým üretmek mümkün olmuyor. Bunun basit bir
yolunu kimse bulmuþ deðil. Varsayým
üretmede matematiðin büyük önemi
olduðu da asla unutulmamalý. Sýrf olaylarla gidilse, elmanýn düþtüðünü
görmeyen mi var? Daha ilk çaðlarda
yerçekimi kanunu bulunur iþ biterdi. Ne
Kepler'e ne Galile'ye ihtiyaç olurdu.
Onlarýn bulgularýný matematik dâhisi
Newton formüle ederek böylece bir
yerçekimi kanununa ulaþabildi. Bilimde
hem matematiksel dedüksiyon (tümden
gelim) hem endüksiyon (tüme varým)
metodunu birlikte kullanan yaratýcý
dehâlar önemli sonuçlara ulaþtýlar.
Doðaya sorulacak doðru sorularý belirleyip, deneylere yön verdiler ve böylece
bilimsel kanunlarý buldular. Yoksa
sanýldýðý gibi biteviye yaptýklarý gözlem
ve deneylerle deðil.. Bunlarla ancak
teknik
ve
teknolojide
aþama
kaydedilebilir.
Bacon, doðrularý bulabilmek için tüm
insanlarýn zihinlerindeki "putlarý" kýrmalarý gerektiðini ýsrarla vurgular.
Kiþisel ön yargýlarýn, kelimelerin peþine
takýlýp kalmanýn, geleneklerin bize
doðru ve tartýþmasýz saydýrdýðý þeylerin,
okullarda iyice irdelemeden bize
öðretilmiþ kurallarýn birer "put" olarak
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doðru ile aramýza perde çektiðini hiç
unutmamamýz gerektiðini söyler. Bu
gerçeði geçmiþ yýllarda kendisini
"Merihli Dost" diye tanýtan bir rehber
varlýk birkaç cümlede ne güzel
özetleyivermiþti:
"Ey aziz dost, ey sevgili kardeþler,
aþkýn idealine mi, idealin aþkýna mý
gidiyorsunuz? Tekâmülün seyrine tabi
olup ona hizmet etmek isterseniz
tekâmülün aþký ile gidiniz. Fakat bir
yanda taalluk (kendi bildiklerine, peþin
hükümlerine saplanýp kalmak) dikeni,
bir yanda tasallut (körükörüne
baþkalarýnýn güdümüne girmek) çengeli
olduðunu asla unutmayarak ruhunuzun
gayretini ona göre ayarlayýn. Ýþte bütün
esrar, bütün hikmet bundadýr."
Tekâmül (olgunlaþma, ilerleme) yolunda önüne pek çok yapay engeller
inþa edilmiþ günümüz insanýna yeni bir
hýz kazandýrabilmek için bugün öncelikle hem din, hem de bilim adamlarýnýn
taalluk dikenleri ve tasallut çengellerinden kurtulmalarý gerekiyor.
Francis Bacon'ý hemen izleyen yýllarda din ve bilimin sýnýrlarý, bilimin
metodlarý üzerinde düþüncelerini açýklayan modern felsefenin kurucusu Rene
Descartes, "putlardan" kurtulabilmek
için o zamana kadar bildiði, kendisine
öðretilmiþ olan her þeyden þüphe etmekle iþe baþlamýþtý. Öylesine sýfýrdan
baþladý ki, kendi varlýðý için bile kanýt
aradý
da
hepimizin
bildiði
"Düþünüyorum, öyleyse varým" cüm-
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lesini bularak felsefesesine temel yaptý.
Ve adým adým, saðlamasýný yapa yapa,
peþ peþe doðru düþünceler üretip taþ
üstüne taþ koyarak felsefe abidesinin
inþasýný tamamladý.
Böyle peþin hükümsüz, art niyetsiz
sadece yeni doðrulan bulmak için derin
düþüncelere dalanlar Yaradan'ýn en
sevdiði kullarýdýr. Bizim Celselerimizde
rehber varlýk insanlara hitap ederken ilk
ön: "Düþününüz" öðüdü ile iþe baþlamýþ
ve sözünü þöyle tamamlamýþtý: "Size
önce düþününüz dedik ve hemen ardýndan Beþ Þartý getirdik. Aslýnda bu ikisi
ve ikisi arasýndaki, size sonuna kadar
yetecektir."
Kuran'ý Kerim'in 55 âyetlik Kamer
suresinde 6 kez "Var mý bir düþünen?"
denerek insanlar adeta baþa kakýlarak
düþünmeye davet edilir.
Bizden önceki nesillerin öncüleri
araþtýrdýlar, düþündüler, buldular, görevlerini yapýp aramýzdan ayrýldýlar. Ya
þimdi bizler ne yapacaðýz?!
Dünyamýz; topraðýyla, suyuyla,
havasý, ormaný, ozonuyla, bitkisi hayvaný insanýyla hýzla yok olmaya doðru
giderken bunlarýn nedenleri, çareleri
üzerinde düþünmeyeceðiz de, ya ne
zaman düþüneceðiz?!
Öyleyse Allah'ýn davetini tekrarlamanýn tam sýrasý. Taalluk dikeni, ve
tasallut çengelinden kurtulmuþ olarak:
Var mý bir düþünen?!..
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Yaþ Yetmiþ Beþ
Yolun Neresi Eder?
Güngör Özyiðit, Psikolog

ahit Sýtký Tarancý "Yaþ Otuz
beþ/Yolun yarýsý eder" der
ve normal insan ömrünü yetmiþ yaþ olarak belirler.
Günümüzde Ertuðrul Akbay, yazdýðý
kitapta "Yaþ yetmiþ beþ-yolun yarýsý"
der ve insana 150 yýllýk bir ömür biçer.

C

Gerçekçi bir bakýþla deðerlendirdiðimizde, insan
eðer iyi bir genetik
mirasa sahipse, saðlýklý besleniyor, spor
yapýyor ve kendine iyi
bakýyorsa, 80'li, 90'lý
yaþlarý bulabiliyor.
Arada ender de olsa,100'ü
geçenler bile oluyor.
Burada uzun yaþamaktan çok,
nitelikli, verimli bir hayat yaþamak
daha önemli olsa gerek. Kasým 2017'de
75 yaþýný devirmiþ olarak, üç çeyrek
yüzyýllýk bir ömür yaþamýþým. O
nedenle bana verilen bunca zamanýn
ve imkânýn hesabýný vermek durumundayým. Kurumlar için olmasý gereken

saydamlýðýn, hesap verebilir ve
denetlenebilir olmanýn, bireyler için de
geçerli olmasý gerekir.
Ýnsan yaptýklarý ve yapmadýklarýyla
en çok kendine karþý borçlanýr. Bu onu
aklý ve özgür istemi ile yaptýðý seçimlerden sorumlu kýlar. Bu
düþünceyle hayatýmý gözden
geçirip, yaþadýklarýmdan
öðrendiklerimi paylaþmak istedim.
ÇOCUKLUK
YILLARI
4 Kasým 1942'de 2.
Dünya Savaþý'nýn tam
göbeðinde, dünyanýn incisi
Boðaziçi'nde, Emirgân'da doðmuþum.
Buna her zaman þükrederim.
Serez'den gelmiþ Rumelili bir anne
ile Ýstanbullu bir babanýn, kýrklý
yaþlarýnda olan "tekne kazýntýsý"
denen üçüncü ve tek erkek
çocuðuyum. Annem güleryüzlü, tatlý
dilli, esprileriyle herkesi güldüren,
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Belki de babalýk yapmayarak, bana en
büyük babalýðý yaptý. Dürüstlüðü ve
efendiliðiyle biz çocuklarýna onun
evladý olma gururunu miras býraktý.
SOKAK ÇOCUÐU
Mahallerin bütün çocuklarý, hepimiz,
olumlu anlamda "Sokak Çocuklarý"
idik. Sosyalleþmeyi sokakta öðrendik.
Darýldýk, barýþtýk, kavga ettikten sonra
arkadaþ olduk. Sinirlenip küfür ettik,
sonra üzülüp özür diledik, gönül aldýk.
hiç dedikodu ve gýybet yapmayan bir
insandý. Her gün, gün doðmadan
kalkar, pirinç mangalda, kömür
ateþinde kahvesini piþirir, sigarasýný
yakar ve güne öyle keyifle baþlardý.
Neþeli, esprili, yaþamdan keyif alan
mizacýmý annemden almýþým demek.
Babam, Atatürk ve Ýnönü döneminin
saygýn mesleklerinden biri olan polisliði seçmiþ. O zamanlardan hatýrladýðým, polislerin paþalar gibi çok
süslü ve gösteriþli elbiseleri olmasýydý.
Ve bellerinde de koca tabancalarý. O
haliyle babam bize hem baba, hem
polis olarak iki misli güven verirdi.
Onun Peugeot marka bisikleti ile
çekilmiþ resmi çok hoþuma giderdi.
Onun bakýmýný da kendi yaparmýþ.
Ayrýca çok iyi terziydi. Bir ceketi tersyüz ettiðini bilirim. Bu tür el becerileri
yönünden ona hiç benzememiþim.
Babam beni hayata hazýrlama, hedef
gösterme biçiminde bir yönlendirmede
bulunmadý. Hiçbir baský uygulamadý.

Oyun oynamayý bir sanat haline
getirdik. Oyunun verdiði saf sevinci
doyasýya yaþadýk. Yýllar sonra çýkarlarýn yönettiði dünyaya girdiðimde,
çocukluðumda içimde kalan o duyguyu
þöyle dile getirdim:
OLUR A!
Oyundaki saf sevinci
Bulabilir miyiz acaba
Çýkar gütmeden yaþasak
Meselâ...
Oyun sýrasýnda mýzýkçýlýk yapanlara,
oyunbozanlara çok kýzardým. Küfreder
ve bazen iþi kavgaya kadar vardýrýrdým.
Sonra bunun yanlýþ bir yol olduðunu
anladým. Öfkemi dizginlemeyi ve dilimi düzeltmeyi öðrendim. Ve insanýn
eðer isterse kendini eðitebileceðinin,
düzeltebileceðinin farkýna vardým.
Yeter ki aklýný gönlü için kullanmasýný
bilsin.
Çok güzel gönüllü olan halkýmýzýn en
eksik yaný öfke kontrolünün olmamasý
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ve dilini çok kötü kullanmasý, özellikle
gýybetten kendini alamamasý. Oysa
isterse herkes öfkesini frenleyip, dilini
hayra kullanabilir. Ben bunu 10-11
yaþlarýmda baþarabildim. Rehber varlýðýn "Düzelecek olan özünüzde deðil,
sözünüzdedir" sözü hepimizin kulaðýna küpe olmalý.
Oyun bizleri hayata hazýrlayan önemli bir etkinlikti. Mahalleli çocuklar
biraraya gelir, baþýmýzda bir büyük
olmadan, kendi kendimize oyunlar
kurar, akþama kadar oynar, fazla enerjimizi atardýk.
Belli dönemlerde belli oyunlar öne
çýkardý. Bir bakardýk topaçlar çýkmýþ.
Herkes topaç çevirirdi. Derken
misketler (cicozlar) görünür. Misket
oynamaya baþlardýk. Çelik çomak da
çok oynadýðýmýz zevkli oyunlardan
biriydi. Kýþýn, doðal olarak kýzak
kayardýk. O zamanlar kar günlerce yerden kalkmazdý. Kartopu oynama, kardan adam yapma da kýþýn getirdiði
güzelliklerdi.
Dað dað kýzaran erguvanlarý, mor
salkýmlarý, mis kokulu leylâklarý,
manolyalarý ve ulu çýnarlarý ile
Boðaziçi Tanrý'nýn güzellik olarak
belirip görünmesiydi sanki.
Boðaz'ýn her an akan hareketli, mavi,
serin sularý, martýlarýn suya pike yapýp,
avýný aldýktan sonra yükselip havada
süzülüþleri insanýn içindeki yaþam
sevincini fiþekleyip coþkuya
dönüþtürüyordu:
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COÞKU
Mavi bir gök
Yeþil bir dal
Güneþle gülen bir gün
Boðazýn o hep akan
Serin suyu
Ve hayalin süzülürken havada
Bir martýnýn ýslak kanatlarýnda
Sanki bir ses haykýrýr içimden hey
Yaþamak ne güzel þey!
Savaþ sonrasý yoksulluklara ve yoksunluklara, evlerde beyaz eþya, televizyon ve telefon gibi yaþamý kolaylaþtýran aygýtlar olmamasýna karþýn,
mahalle dayanýþmasý ve yardýmlaþmasý
ile komþuluk ve misafirlik iliþkileriyle
hayata insanî bir sýcaklýk katýlýyor ve
gönülleri hoþ ediyordu.
Bir araþtýrmaya göre, çocukluk dönemini mutlu geçirenler, ömürlerinin
diðer dönemlerinde de mutlu oluyorlarmýþ. Benim yaþamým bu araþtýrmayý
haklý çýkarýyor.
ÝLKOKUL YILLARI
Çocukluðum Ýstanbul'un henüz Ýstanbul olduðu, bozulmadýðý dönemi, 40'lý,
50'li yýllarý kapsar. 1949 yýlýnda ilkokula, elimde koca, aðýr tahta bir çanta ile
baþladým. Öðrencilerin çoðu da
mahalleden arkadaþlar. O nedenle
yabancýlýk çekmedim. Okul eve 7-8
dakikalýk yürüyüþ mesafesinde. Tam
gün öðretim görüyoruz. Öðlen eve
geliyor, yemeðini yiyor ve tekrar okula
gidiyorum. Her gün yeni þeyler öðrenmek hoþuma gidiyor. Hemen her yýl
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çok yakýn, kanka denilen bir
arkadaþým oluyor. Bir de
karþý cinsten, beðendiðim güzel bir kýz.
Onu görmek, onunla
konuþmak bana mutluluk veriyor. Platonik
bir aþk yaþýyorum.
Öðrenmenin sevinci bir
yana, sevdiðim kýzý
görmek, can arkadaþýmla
görüþmek okulu daha çekici
hale getiriyor. Yeni bilgilerle
aklýmý, sevgi ve dostluklarla da gönlümü besliyorum. Yani sadece akýl
deðil, gönül motorlarý da çalýþýyor.
Çalýþkan, sosyal, hareketli, esprili, acar
bir çocuðum. Ailem, öðretmenlerim,
arkadaþlarým herkes beni seviyor.
Anlayacaðýnýz, halimden pek bir memnunum.
Yýllar önce ilkokulda müzik öðretmenimiz, piyano eþliðinde bizlere bir
þarkýyý iki sesli söyletmiþti. Ve bu iþi
baþardýðýmýzda, bunun zor bir þey
olduðunu söyleyerek bizleri kutlamýþtý.
Gerçekten çift sesle söylemek, iki ses
arasýnda sürekli bir mücadeleyi ve
dikkati gerektiriyordu. Zor olan, seslerin birbirine karýþmamasýydý. Zira her
zaman seslerden birinin ötekini etkilemesi, þaþýrtmasý veya büsbütün
kendine uydurma tehlikesi vardý. O
yüzden insanýn çok dikkatli olmasý,
baþka sesin ayartmasýna kapýlmadan,
yalnýz kendi notasýný düþünmesi
lâzýmdý. Yani her birimiz kendi
melodimizden þaþmadan, kendi sesi-
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mizle söylemeliydik.
Elbette bu güç bir iþti ve
baþarýldýðýnda kutlanmasý gerekirdi.
Yaþam ve modern
toplum da orkestra
misali, herkesin kendi
partisyonunu kendi
enstrümaný ile çalmasý,
yani kendi iþini görmesi
gereken, iþ bölümüne dayalý
bir organizasyon deðil mi? Baþkalarý hangi þarkýyý söylerse söylesin,
bizim kendi melodimizi kendi sesimizle, diyelim ki kendi mesleðimizle
söylememiz önemlidir. Ayrýca þarkýnýn
iki ya da daha çok sesle söylenmesi,
anlatýmý zenginleþtirdiði gibi, müziðe
herkesin katýldýðý bir senfoni havasý
vererek coþkuyu artýrýr. Canlar bir
olduðunda ise heyecan gür olur.
Ýlkokul 4. ve 5. sýnýfta Ýbrahim Sevük
isimli bir öðretmenimiz oldu. Babamýn
yakýn arkadaþýymýþ. Bana kolaylýk gösterir diye seviniyorum. Fakat o ne?!
Adam hemen her dersi bana hazýrlatýp,
sýnýfta anlattýrýyor.
Babamdan torpilliyim ya, güya.
Ayrýcalýk bekliyor, beni kayýrmasýný
istiyorum. En sonunda babama patladým: "Senin arkadaþýn olan öðretmenim benim öðrenci olduðumu unutmuþ görünüyor ve bana öðretmenlik
yaptýrýyor. Her gün ders anlatmaktan
yoruldum." Babam "Oðlum, Ýbrahim
bey, çok iyi bir öðretmendir Mutlaka
bir bildiði vardýr. Senin iyi yetiþmeni
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istiyor olabilir, sabret" dedi. Ve iki yýl
öyle geçti: Ýbrahim Bey'in öðrencisi ve
asistaný olarak...
Sonralarý düþündüðümde, bana ne
büyük bir iyilik yaptýðýný görerek
gönülden teþekkür ettim öðretmenime.
Her gün düzenli çalýþarak, çalýþmaya
alýþtým. Sýnýftaki arkadaþlarýma
anlatýrken daha iyi öðrendim. Ve en
önemlisi, 25-30 kiþi de olsa, topluluða
karþý konuþmaya alýþtým. Yýllar sonra
çeþitli kuruluþlarda, okullarda, Lions ve
Rotary Kulüplerinde 300-500 kiþilik
topluluklara konuþurken hiç zorluk
çekmedim. 4. ve 5. sýnýftaki
arkadaþlarýma ders anlatýyor gibiydim.
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Artýk ergen de olsa genciz ya. Arada
bira da içiyoruz.
Derken ortaokulu baþarý ile bitirdim.
Yaz tatilinde Sirkeci Ticaret
Borsasý'nda çalýþmaya baþladým.
Orada daktilo yazmayý öðrendim.
Öðleye kadar daktiloyla beyannameleri
yazýyor, öðleden sonra ise Tahtakale'de
para tahsilâtýna çýkýyordum. Ay sonunda aylýðýmý aldýðýmda, çok istediðim,
o zamanlar moda olan siyah beyaz
makosen bir ayakkabý aldým. Bir de
Ýngiltere'de Ýncil'den sonra en çok okunan, yüz kez basýlan Samuel Smiles'ýn
"Kendine Yardým" isimli kitabý. Kitap
bir Fransýz atasözü ile baþlýyor:
"Kendine yardým edene Allah da
yardým eder."

ORTAOKUL YILLARIM
Öðrenim hayatýmýn en parlak yýllarý
ortaokulda geçti. Hem okulun en
çalýþkanlarýndan biriyim hem sporun
her türünde çok baþarýlýyým. Emirgân
Genç Takýmýnda oynuyorum.
Futbolumu seyredenler "Bu çocuk
ilerde üç büyük takýmdan birinde rahat
oynayabilir" diyorlar. Ayný zamanda
voleybol ve baskette de iyiyim. Okulun
en popüler öðrencilerinden biriyim.
Okul arkadaþlarýmdan biri: "En
beðendiðimiz, örnek aldýðýnýz birini
yazýn" konulu kompozisyonda beni
yazmýþ. Çok þaþýrdým ve onurlandým.
Çok sevdiðim iki arkadaþýmla eðlenmeyi de ihmal etmiyoruz. Haftada bir
gün sinemaya, bir gün maça gidiyoruz.
Bir gün de dýþarýda yemek yiyiyoruz.

Kitap, Ýngiltere'de yaþamýþ, her türlü
engele ve zorluða karþýn baþarýya
ulaþmýþ insanlarý örnek olarak gösteriyordu. Ve gençlere cesaret ve umut
aþýlýyordu. Kendine saygý eðitimine
iliþkin bir örnek beni çok etkilemiþti:
"On yaþlarýnda bir çocuða, tenha, uzunca bir yolda yürürken, iki taraftan
sarkan dallarý elma dolu aðaçtan, elini
uzatýp neden bir elma koparmadýðý,
nasýl olsa onu kimsenin görmeyeceði
söylendiðinde, çocuðun tepkisi þöyle
olur: "Nasýl kimse yoktu; ben orada
deðil miyim? Ben öyle þerefsiz bir iþ
yaptýðýmý görmek istemem!.." Ýþte
"Kendine saygý eðitimi" bu!
Kendi kazandýðým para ile aldýðým bu
iki nesnenin simgesel anlamý bence çok
büyüktü. Önümde yürünecek uzun,
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ince bir yol vardý. Yürümek
için ne gerekti? Ayakkabý.
Nasýl yürüyeceðime dair
bilgi için: Kitap! Ve ben
hayat yolunda hep karanlýktan kaçýnarak ve
aydýnlýðý izleyerek
yürümeye çalýþtým.
Burada Sunay Akýn'ýn bir
anýsýný aktarmadan geçemeyeceðim. Sevgili Sunay,
çocukken annesi ile
Trabzon'da bir sinemaya gider,
bir Ayþecik filmi izlemeye. Fakir bir
kýz olan Ayþecik, zengin bir fabrikatörün yakýþýklý oðlu ile evlenecektir. Evlenmeden önce kibar bir çevreye
gireceðinden dolayý bir leydi okulunda
eðitimden geçer. Diksiyon eðitimi, bale
eðitimi alýr. Biraz piyano çalmayý
öðrenir. Lisan dersi, þan dersi alýr. En
son da düzgün yürüme eðitimine
geçilir. Yere doðru bir çizgi çizilir
Ayþeciðin baþýna kalýn tuðla gibi bir
kitap konur. Ve baþýndan kitabý
düþürmeden doðru çizgi üzerinde
yürümesi istenir. O anda küçük
Sunay'ýn kafasýnda önemli bir gerçeðin
ýþýðý parlar ve anlar ki, kitabý baþtâcý
etmeden dosdoðru yolda yürüyemeyiz.
Ýþte "Kendine Yardým" benim baþtâcý
ettiðim kitaplarýn ilki oldu.
O yaz bir giriþimde daha bulundum.
Heybeliada'da Deniz Harp Okulu'na
giriþ sýnavlarý için kayýt yaptýrdým,
sýnavý kazandým. Muayenelere giriyoruz. Ben kendime okula girdi gözüyle
bakýyorum. Çok saðlýklýyým, spor
yapýyorum, kýþýn bile soðuk suyla
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yýkanýyorum. Sonuçta bütün
muayenelerden saðlýklý
olarak çýkýyorum. En son
göz muayenesine giriyorum. Tam bu iþ oldu
derken Albay rütbeli
doktor beni bir kenara
çekiyor albüm gibi bir
kitabý açýyor. Her sayfada daire içinde binlerce
renkli nokta ile yazýlmýþ
rakamlar gösteriyor. Ben de
2, 5, 7 diye gördüklerimi
seslendiriyorum. Derken doktor kitabýn
kapaðýný kapýyor ve bana bakarak
"Oðlum sen çok baþarýlýsýn, çok da
saðlýklýsýn, ama sende Daltonizm
denilen renk körlüðü var. Kýrmýzý ile
yeþili, grinin farklý tonlarý gibi görüyorsun. Bu anneden erkek evlada geçen
bir genden dolayý oluyor. Bunun sana
hayatta hiçbir zararý yok. Ama ne yazýk
ki sen bu okula giremiyorsun" diyor.
Dünya sanki baþýma yýkýlýyor. Çok
üzülüyorum. En çok istediðim bir þey,
annemden sadece erkek evlada geçen
bir gen yüzünden olamýyor. Anneme
kýzsam, onun ne kabahati var. O zaman
elimde olmayan þeylere üzülmemem
gerektiðini henüz bilmiyorum. Ve her
þeyde, þer gibi görünenlerde bile bir
hayýr olduðunu da.
Bazý þeyleri doðru anlamak ve deðerlendirmek için belli bir süre geçmeli.
Ve o süre içinde insan sabýrla beklemesini bilmeli. Ta ki Erzurumlu
Ýbrahim Hakký'nýn þiirindeki þu gerçeði
göresiye kadar:
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Hak þerleri hayreyler
Zannetme ki gayreyler
Arif onu seyreyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler
O çok üzüldüðüm olaydan yýllar
sonra, kendimi daha iyi tanýdýkça,
askerliðin benim karakterime hiç
uymayan bir meslek olduðunu anladým.
Ve gecikmiþ olarak askerliðimi kýsa
dönem yedek subay olarak yaparken,
bu gerçeði içinde yaþayarak gördüm.
Ve annemden bana geçen o gene
þükrettim.
14-15 yaþlarýnda bir ergen olarak
askerliði bir meslek olarak seçerken ne
düþünmüþ olabilirim? Þunlarý: Aileme
yük olmamak, spor yapma imkânlarýndan yararlanmak ve beyaz, süslü
elbiselerimle kýzlarýn ilgisini ve
beðenisini çekmek. Þimdi bu þýklar bir
meslek seçimi için geçerli olamaz.
Ama o yaþtaki bir genç de kimsenin
yardýmý olmadan bu gerçeði göremez.
Bütün bunlarý düþünüp gördükten
sonra, geçmiþte boþuna üzüldüðüme
üzüldüm.
O yaz ilginç bir olay daha yaþadým.
Okullarýn açýlmasýna bir kaç gün kala,
babam, bana sormadan beni Beyoðlu
Ticaret Lisesine yazdýrmýþ. Bir gece
rüyamda hâkimane bir ses bana:
"Babana söyle, Ticaret Lisesinden belgelerini alsýn ve Kabataþ Erkek
Lisesine götürsün" diye kesin bir emir
veriyor. Ben de rüyadan çok etkilenmiþ
olarak, bu kesin buyruðu babama ayný
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tonda bildiriyorum. Babam yataktan
kalkýyor, giyiniyor. Ve gidip söylenileni
aynen yapýyor. Öylece baþka kanala
akacak olan yaþam enerjim kendi
doðrultusunda gidecek þekilde, tanrýsal
bir yardýmla düzeltilmiþ oluyor.
LÝSE YILLARI
Bir gün sonra Kabataþ Erkek
Lisesi'nin 1-M sýnýfýnda okula baþlýyorum. Ortaokulda herkesin tanýdýðý
popüler bir öðrenci iken, burada kalabalýða karýþmýþ, sürüye katýlmýþ sýradan
biriyim. Önce bu durumu yadýrgadým.
Sonra yeni arkadaþlar edinmeye
baþladým. Neyse ki, benim sýnýfýmda
iki de Emirgânlý vardý. Okula vapurla
veya otobüsle gidiyor. Yine öyle
dönüyoruz.
Okul, insana öðrenmeyi öðretir ve
sevdirirse en büyük hizmeti yapmýþ
olur. Gerisi kendiliðinden gelir. Saygý
eðitimi, kiþiye deðerini göstererek ve
kendine saygý duymasýný saðlayarak
onu, ona yakýþmayacak davranýþlardan
korur. Öðretmenin yanýnda eðitmek bu
anlamda çok önemlidir. Burada en
büyük iþ, öðretmene düþüyor: Kendini
ve dersini sevdirmek, öðrencilerine
deðer vererek onu kazanmak. Köklü bir
lise olan Kabataþ'da Atatürk döneminde
yetiþmiþ idealist öðretmenleriyle bunu
en iyi þekilde yerine getiriyordu.
Örneðin, o dönemin müdür ve ünlü
felsefe hocasý Faik Dranaz. Bize
"Hikmet sevgisi" denen felsefeyi
sevdiren adam. Ne çok þey öðrenmiþizdir ondan. O da Aristoteles gibi,
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sýnýfta dolaþarak ders verirdi.
Not aldýðýmýz felsefe, sosyoloji ve mantýk defterlerini
hâlâ saklarým. Anahtar
terimlerin Fransýzcasýný,
Ýngilizcesini ve Almancasýný parantez içinde
yazdýrýrdý. O sayede
daha sonra birçok
felsefe ve sosyal bilimlerle ilgili kitabý pek
sözlüðe baþvurmadan
rahatça okuyabildim.
Öðrenme ve okuma sevgim,
o günlerden bugüne hiç sönmeden, hep artarak sürdü gitti.
Ýlginç uygulamalarý vardý Faik
hocanýn. Örneðin yazýlý sorularýný verir.
Arkadan beþ dakikalýk bir konuþma
yapar. Sonra da kopya çekerek
kendimizi ve baþkalarýný kandýrma
küçüklüðüne düþmeyeceðimizden emin
olduðunu söyleyerek çýkar giderdi
sýnýftan. Dersin bitimine yakýn gelir,
toplardý yazýlý kâðýtlarýný. Ve inanýn
onun bize gösterdiði ve duyduðu güven
karþýsýnda kimse kopya çekmeye tenezzül etmezdi.
Faik Dranaz, idareci olarak da çok
ince usûlleri olan bir insandý. Coðrafya
hocamýz Bedia Alev anlatmýþtý bir gün.
Sabah derse geç kalmýþ, koridorda
telaþla koþtururken, okulun müdürü
Faik Dranaz'la karþýlaþýr. Faik hoca, bu
karþýlaþmadan tedirginlik duymasýn
diye, Bedia hocayý ayaküstü sohbete
tutar ve rahatlatarak öyle gönderir
sýnýfýna.
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Saygý eðitimi deyince ister
istemez ünlü fizik hocasý
Ecvet Gürses gelir aklýma.
O da Faik Dranaz gibi
Kabataþ Lisesi'ne
"Kabataþ Üniversitesi"
namýný kazandýran
hocalardan biriydi.
Bizim için efendiliðin,
kibarlýðýn canlý bir
örneði idi. Konusunu
çok iyi bildiði ve çok da
güzel anlattýðý halde, biz
16-17 yaþlarýndaki gençlere,
hemen her defasýnda
"Anlatabiliyor muyum efendim?"
derdi. Yani siz anlýyor musunuz deðil,
ben anlatabiliyor muyum? Ne incelik!
Bir gün sözlüye kaldýrmýþtý beni.
Aksilik bu ya, o gün de hiç çalýþmamýþým. Bir soru sordu. Baktý ki
bilemiyorum. "Siz" dedi "Herhalde
önemli bir mazeretinizden dolayý yeteri
kadar çalýþamadýnýz. Ben size þimdi not
atmýyorum. Buyurun oturun, baþka
sefer yine kaldýrýrým efendim."
Bu saygýlý davranýþ karþýsýnda, o
büyük insana bir daha mahcup olmamak ve bana olan güvenini boþa çýkartmamak için, fiziðe günü gününe
çalýþtým. Ve her sýnavda yüksek notlar
alarak, hocamýn verdiði deðere lâyýk
olmaya çalýþtým. Yetiþmemizde ne çok
insanýn emeði var. Allah hepsinden razý
olsun.
Gelecek Ay: "Rol Modelimle
Karþýlaþma"
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Psikoloji ve Ýnsanýn Kendini
Gerçekleþtirmesi - 1
Nihâl Gürsoy

sikanalitik okulun kurucusu
Sigmund Freud'a göre insan,
hayvan türünden gelmiþtir ve
hayvanla ortak bazý dürtüleri
vardýr. Hayat ve ölüm dürtüsü baþlýklarý altýnda toplanan bu dürtüler mantýk
kurallarýný tanýmazlar ve esasen
asosyaldirler. Toplum kurallarý ve
baskýlarý nedeniyle sürekli kontrol
altýnda tutulmak durumundadýrlar.

P

Psikanalitik ve davranýþçý okullar,
insanýn biyolojik yanýna daha çok
önem vermekte, davranýþlarýn asýl
amacýnýn fizyolojik ihtiyaçlarýn mey-

dana getirdiði gerilimi gidermek
olduðunu kabul etmektedirler.
Psikanalitik okula göre temel fizyolojik ihtiyaçlarýný toplumla çatýþma
haline düþmeden doyurabilen kimseler,
psikolojik bakýmdan saðlýklý kimselerdir. Bu anlamda normal insan sosyal
norm ve standartlarla uyum halinde,
kendi arzu ve isteklerini toplumun beklentileriyle özdeþleþtirmiþ olup,
psikopatolojik belirtilerden uzaklaþmýþ
kimsedir. Nörotik ve hasta kiþi ise,
toplumla kendi arzu ve isteklerini baðdaþtýramayan, cinsiyetinden ve diðer
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özelliklerinden kaynaklanan bu
ihtiyaçlarý söz konusu olduðunda,
ihtiyaçlarýný gidermek için uyumsuzluk
ve saldýrganlýk özellikleri sergileyen
dolayýsýyla toplumun kurallarýyla
çatýþmaya düþen bir takým patolojik
belirtiler geliþtirmiþ kimsedir.

laþýmlarýný insan geliþimini açýklamada
yetersiz bulan ve insan davranýþlarýnýn
kanunlarýný bulup, bunlarý kontrol altýna almaya çalýþmayý insan özgürlüðünü
zedeleyici bir tutum sayan psikologlar,
psikolojiye "üçüncü kuvvet olarak"
niteledikleri bir görüþü getirdiler.

Rusya'da Ývan Pavlov, A.B.D'de ise
Edward Thorndike, davranýþçý okulun
kurucularýndan olmuþtur. Bu okula
mensup psikologlar, insan tabiatýný
deðiþtiren ve toplumun istediði biçime
sokan çevreye çok önem vermiþlerdir.

Varoluþçu felsefenin görüþlerinden,
Gestalt'çý okullarýn tutum ve metotlarýndan etkilenen bu görüþ,
"Hümanistik Psikoloji" olarak
adlandýrýldý. Hümanistik psikoloji,
insaný anlamada tümcü (holistik) ve
dinamik bir yaklaþýmý temsil eder.

Davranýþçýlara göre insan tabiatý esnek, yumuþak olup, bulunduðu çevreye
göre þekil alýr. Çevre, özellikle hayatýn
ilk yýllarýnda kiþiliðin ileride alacaðý
þekli belirleyen çok önemli etkendir.
Psikanalistler araþtýrmalarýný ruh
hastalarý, davranýþçýlar ise hayvanlar
üzerinde gerçekleþtirmiþlerdir. Her iki
okul da insan davranýþlarýnýn deðerlendirilmesinde olumsuz yaklaþýmý
temsil ederler. Yani kiþiyi, olumsuz
yönlerini dikkate alarak deðerlendirirler. Bu olumsuz ve uyumsuz yönlerin
kiþide bulunuþ derecesine göre kiþiyi
ele alýrlar. Bu belirtiler mutsuzluk, bazý
psikosomatik nitelikte beden rahatsýzlýklarý, sosyal standartlara aykýrý
davranýþlar, iþinde etkin olamama vb.
gibi davranýþlardýr. Ýyi uyum ve ruh
saðlýðý ise bu gibi durumlarýn dýþýnda
kalabilmektir görüþündedirler.
Psikanalitik ve davranýþçý okullarýn
insan davranýþlarýný uyaran-tepki formülüne indirgeyen deterministik yak-

Hümanistik psikologlar, akýl hastalarý
ve hayvan davranýþlarý üzerinde
yapýlan incelemelerle varýlan sonuçlardan normal insan davranýþýnýn anlaþýlamayacaðý, ortalama insan davranýþýnýn
ölçüt olarak alýnmasýnýn ise insan türünün geliþimi hakkýndaki beklentileri
kýsýtladýðý görüþünde birleþirler. Hümanistik psikologlara göre insan davranýþýný yönlendiren en önemli güdü,
"Kendini Gerçekleþtirme" güdüsüdür.
Hümanistik psikologlar beslenme,
barýnma, korunma, nesli devam ettirme
gibi fizyolojik ihtiyaçlarýn önemini
inkâr etmemekte hattâ bunlarý temel
olarak saymaktadýrlar. Ancak insanýn
insan olarak daha üst düzeyde bazý
ihtiyaçlarý olduðunu ve bunlarý doyurmaya yönelik bir yapýsý olduðunu da
söylerler. Bu üst düzeydeki ihtiyaçlar;
saygý görmek, bilgi edinmek, kendini
geliþtirmek, güzelliklerden zevk almak
gibi salt insana özgü ihtiyaçlardýr.
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Hümanistik psikolojinin kurulmasýnda büyük katkýlarý olan Abraham
Maslow'un tümüne "Geliþme
Ýhtiyaçlarý" dediði bu yüksek seviyedeki ihtiyaçlar ancak temel ihtiyaçlar
doyurulduktan sonra ortaya çýkabilirler.
Hümanistik psikologlara göre insanda
geliþmeye yönelik kuvvetli bir ihtiyaç
vardýr. Geliþme güdüsü insanýn kalýtsal
yapýsýnda mevcuttur. Ýnsanýn
davranýþlarý uyaran-tepki formülü
ile açýklanabilecek ve kontrol altýna
alýnabilecek basit ve pasif bir davranýþ
modeliyle açýklanamaz.
Ýnsanda yalnýz ihtiyaçlarý giderme,
gerilimden kurtulma dürtüsü deðil,
geliþme, ilerleme ve kendini aþma
güdüsü de vardýr. Her ihtiyacýn doyurulmasý ihtiyaçlar hiyerarþisinde yeni
bir ihtiyacýn belirmesine yol açar.
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yöneten güdü; geliþme, kendini gerçekleþtirme güdüsüdür.
Nörotik ise sevilme, korunma ait
olma gibi temel seviyedeki ihtiyaçlarý
vaktinde yeterince doyurulmamýþ,
devamlý olarak bu yoksunluðun
giderilmesi için çaba harcayan,
çevresindeki insan ve nesneleri bu
ihtiyaçlarýnýn giderilmesi için araç
olarak algýlayan kimsedir.
KENDÝNÝ GERÇEKLEÞTÝRME
KAVRAMININ GELÝÞÝMÝ
Kavrama ilk olarak Carl Jung'un yazýlarýnda rastlýyoruz. Jung'a göre "Biyolojik ihtiyaçlar hayatýn ilk yýllarýnda
ve gençlik döneminde önemli ise de
yerini zamanla manevi doyum saðlayan, yüksek düzeyde amaçlara býrakýr".

Psikanalitik ekol birinci,
davranýþçýlýk ikinci kuvvet olarak
psikolojide kabul görmekte, hümanistik
psikoloji ise psikolojide üçüncü kuvvet
olarak kendinden önceki diðer ekolleri
de yadsýmadan yeni bir anlayýþý ortaya
koymaktadýr.

Alfred Adler de davranýþýn amacýnýn
sadece alt düzeydeki ihtiyaçlarý karþýlamak olduðu görüþüne karþýdýr.
"Saðlýklý çözüm, mükemmelliðe ulaþmak veya kendini gerçekleþtirmeye
çalýþmak olmalýdýr" der. Ýnsanda üst
seviyede amaçlara yönelme eðilimi
olduðunu kabul eder.

Hümanistik psikologlara göre saðlýklý
insan, benliðini toplumsal otorite içinde
eriten, yok eden topluma pasif uyum
gösteren insandan farklý olarak, kendi
öz duygu ve ihtiyaçlarý ile sahip olduðu
güçleri ve potansiyeli gerçekleþtirmeye
çalýþan fakat bunu yaparken toplumla
ciddi bir biçimde çatýþma içine
girmeyen insandýr. Davranýþlarýný

Kendini gerçekleþtirme terimini
doðrudan kullanmamýþ olmakla birlikte
Otto Rank'ta da benzer görüþlere
rastlýyoruz. Rank, insanýn içinde
oluþum halinde bulunan doðal bir
eðilim olduðunu, onun geçmiþinden
koparak baðýmsýz yaþama çabasýnda
bulunduðuna inanýr. Kiþinin birey
olarak bu yolla kimliðini kazandýðýný
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savunur. Sýradan, vasat insanýn ise bu
iradesini ortaya koymada baþarýsýz
olduðuna inanýr. Saðlýklý insan sürüden
ayrýlmanýn sýkýntýsýný göze alabilir,
birey olmaya muktedirdir ve çevresiyle
ahenk içerisindedir"der.
Erich Fromm da, toplumsal
ihtiyaçlara biyolojik ihtiyaçlarýn
üzerinde bir yer verir. Fromm'a göre bir
gruba ait olma, hayvansal hayatý aþýp
yaratýcý bir varlýk olma gibi ihtiyaçlar
kiþi davranýþýnýn belirleyicilerindendir.
Fromm, insan tabiatýnda bireyselleþme
ve baðýmsýzlýða kavuþma yolunda
kuvvetli bir eðilim görür. "Ýnsan
hayatýnýn ilk yýllarýnda ihtiyaçlarýný
karþýlayan çevresine baðýmlýlýk gösterir, ancak büyüdükçe çevreden
koparak kiþiliðini kazanmak ister" der.
Fromm'a göre gelmiþ geçmiþ insan
toplumlarý içinde hiçbiri baðýmlýlýk ve
bireyselleþme yolunda, kiþinin
karþýlaþtýðý çatýþmaya yeterli bir çözüm
getirememiþtir. "Ancak hümanistik
sosyalist bir toplum kiþiye dayanýþma
içinde bireyselliðini koruma imkâný
verebilir" der. Kendini gerçekleþtirme
kavramý, hümanistik psikoloji içinde en
iyi þekilde Abraham Maslow tarafýndan
açýklanmýþtýr.
Maslow, insanlarýn doðuþtan kendilerini gerçekleþtirme güdüsüne sahip
olduklarýný savunur ve bunu insanýn
gizil güçlerini ortaya çýkarmasý ve kullanmasý olarak açýklar. Maslow kendini
gerçekleþtirme kuramý için "insan, ne
olabiliyorsa o olmalýdýr" der.

Ýnsanýn kendini gerçekleþtirmesiyle
ilgili belirli davranýþlarýn varlýðýndan
söz ederek, þöyle sýralar:
* Hayatý, bir çocuðun yaptýðý gibi
tam bir konsantrasyonla ve her þeyi
özümseyerek yaþayabilmek.
* Sürekli emin ve güvenli yollarý tercih etmek yerine, yeniye ve yeni
deneyimlere açýk olabilmek.
* Yaþantýlarý deðerlendirirken,
geleneðin, yetkenin ya da çoðunluðun
sesini deðil, kendi iç sesini dinleyebilmek.
* Dürüst olmak.
* Görüþleri, çoðunluðun görüþleriyle
uymayýp, gözden düþtüðü durumlarda
durumunu kabullenebilmek.
* Sorumluluk almak.
* Yapmaya karar verdiði konuda çok
çalýþmak.
* Savunularýný tespit etmek ve bunlardan vazgeçme cesaretine sahip
olmak.
Elbette, kiþinin kendini gerçekleþtirme çabasý, belli bir süreci gerektirir. Kiþinin yeterli donanýma sahip
olmaya çalýþarak, sürekli kendisini
aþma gayretiyle mümkün olabilecek,
zorlu olduðu kadar insaný yücelten
olgunlaþtýran bir süreçtir.
Devam edecek….
Kaynak: Çocuk Geliþiminde Çevre
etkileri (Dr.Yýldýz Kuzgun)
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Haydi Kalk,
Yürüyebiliriz...

Benimle yürümek ister misin?
Fazla uzaða deðil,
Zamanýn sonsuzluðuna sadece...
Konuþmayacaðýz söz
Belki yýllarýn acýsýný akýtacaðýz
Gülecek ya da aðlayacaðýz
Ama korkma!..
Gözyaþlarýmýzýn nedenine yaklaþacaðýz.
Veya kaybolmuþ O inciyi
Sadece BÝZ'de arayacaðýz.
Benimle konuþmak ister misin?
Tüm sözleri ANDA toplamak için
Belki durup sessizce bakýþabiliriz
Veya gözlerimizdeki vurgunun
Gönlümüzden geldiðini anlayabiliriz.

Susmaný ertele... Hatýrým için.
Güzel anýlarýný derle... Anlat bana.
Güçlendirir bizi, rahatlatýr güzellikler
Sadece ANDA anýlarýmýzý kavrayabiliriz.
Belki BÝRLÝKTE yüreklenir
Tüm yaþamlarda yaþlanabiliriz.
Oyalanmak iyi mi? Bir zaman içinde
Hadi KALK!.. Yürüyebiliriz cesaretle
Belki bir gün GERÇEKLE karþýlaþabilir
Sadece gözyaþlarýmýzla temizlenebiliriz.
Veya GERÇEKTEN tüm zamanlarda,
Gönlümüzde uyanabiliriz.
Nadide Kýlýç 30.Aðustos.2017
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Düþünmek,
Aklýmýzý Çalýþtýrmaktýr
Erol Yurderi

E

vrende her þey düþünceden
doðmuþtur. Yani her þeyin temelinde Yaradanýn düþüncesi
vardýr. Birçok kâinatlar varetmiþ olan
Yüce Yaradan, insana, onu diðer canlýlardan ayýran ve üstün kýlan, her þeyi
düþünüp bulmasýný saðlayan aklý vermiþtir. Aklýmýz O'ndandýr þüphesiz.
Konumuz düþünce. Fakat düþüncenin
ne olduðunu anlayabilmek için, ilkönce
aklýn ne olduðunu anlamak gerekir.
Çünkü "düþünce, aklýmýzýn duyulmayan sesidir." Aklý kýsaca þöyle tarif ede-

biliriz: Bir insanýn günlük yaþantýsýnda
yaptýðý tecrübelerden elde ettiði bilgiler, onun aklýný meydana getirir. Akýl
bizim idare merkezimizdir ve devamlý
tecrübelerle geliþir. Ve geliþen bu akýl
sayesinde ruhumuzu terbiye ederiz.
Düþünce ise; akýl ve mantýkla olur.
Yani düþünce, aklýmýzýn ve mantýðýmýzýn bir parçasýdýr. Ve tarif olarak,
"düþünmek, aklýmýzý çalýþtýrmaktýr"
diyebiliriz. Ýnsanýn aklý devamlý
geliþtikçe, düþünce de, akýl ve bilgi
doðrultusunda geliþir.
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Ýnsanda iki türlü düþünme þekli
görülür. Bunlardan biri ussal düþünme,
diðeri ise duygusal düþünmedir.
Ussal düþünme þekli, tamamen
olmasa da, kýsmen mantýða dayalý ve
akýl gücünün hitap ettiði bir düþünce
biçimidir. Olaylarý çözümlemede mantýk tarafý, duygusal taraftan daha
baskýndýr.
Duygusal düþünme ise, ikinci
yarýmýzdýr. Tamamýyla bilinçli veya
bilinçsiz bir þekilde kendini duygusal
yapýya adapte etmiþ insanlarda görülür.
Mantýk yönü bu insanlarda ya eksiktir
ya da çok az kullanýlmaktadýr. Dolayýsýyla kiþi karþýlaþtýðý olaylarda objektif
bir deðerlendirme yapamaz. Böyle bir
durum, yaþamda çok büyük zorluklara,
çeliþkilere yol açar. Ýnsan için önemli
olan, hem akýlla, hem duyguyla, dengede olarak düþünmeyi öðrenmektir.
Ýnsan düþünce sahasýnda, hem pozitif
hem de negatif birçok düþünce
barýndýrmaktadýr. Bunlarý yaratan
insanýn kendisidir. Önemli olan bu
düþünceleri farkýna varmak ve bütün
negatif düþünceleri, pozitife çevirebilmeyi öðrenebilmektir. Çünkü mutluluðumuz ve saðlýðýmýz, ürettiðimiz
düþüncelerin kalitesine baðlýdýr. Ýyi ya
da kötü neyi düþünüyorsak, onu
kendimize çekeriz. Onun için her
zaman düþünce kontrolü þarttýr.
Düþünmek öyle bir olaydýr ki, bizi
yeni gerçeklere de ulaþtýrýr. Ve her
þeyin doðrusu düþünerek bulunur. Ýnsan

25
devamlý düþünüp bulmalýdýr. Bugüne
kadar insanlýk için faydalý olan þeyleri,
sadece düþünen insanlar buldular,
düþünerek onlara ulaþtýlar. (Arþimed,
Newton, Edison) gibi. Düþünmek,
insaný, bilgilerin saklý olduðu yere
götürür. Ve her þeye düþünerek ulaþýlýr.
Ýnsanýn temel hedeflerinden biri de
bilginin, düþüncenin zirvesine çýkmak
olmalýdýr. Çünkü insan zirveden her
þeyi çok daha iyi görebilir. Zirveye
çýkan insanlar, bilginin ve düþüncenin
sonsuzluðu karþýsýnda, kendilerinin bir
hiç olduðunun farkýndalýðýnýn da yaþamaya baþlarlar.
Ýnsan her þey için geniþ düþünmesini
öðrenmelidir. Olaylarý tek yönlü düþünmek büyük kayýptýr. Mutlaka olay,
çeþitli açýlardan ele alýnmalýdýr. Çünkü
düþünceler çeþitlilik arz ederler. Bir
olayý çeþitli açýlardan ele aldýðýmýzda
olaya daha net bir gözle bakmýþ oluruz.
Ayrýca insanlar düþüncede derinliklere ve yüksekliklere ulaþmayý da
denemelidir. Ýnsanlar genelde bunlardan korkarlar, derinliklerden ve yüksekliklerden. Onlardan korkmak deðil,
onlara ulaþmak gereklidir.
Bütün bilgilenmelerin ve bilginin
baþý düþüncedir. Ve "doðru düþünmek
gerçek bir ibadettir." Fakat bizim
düþüncemiz, baþka düþüncelerin yanýnda sadece bir kývýlcýmdýr.
Unutmamalýyýz ki, kâinatý düþünenler
var.
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Ýnsan ve Sonsuzluk
Bütündür
Seyhun Güleçyüz

nsan sonsuzluðu, sonsuzluk
karþýsýnda kendini bir hiç
olarak duyumsadýkça kavrayabilir. Uzaktan bakmak bu yüceliðin
yüceliðini sadece temaþa etmektir.
Sonrasýnda, insan sonsuzluðun heybetini devasa büyüklüklerde deðil de bir
kum tanesinde, bir balçýk birikintisinde
veya bir çið damlasýnda, bastýðý toprak
parçasýnda fark eder. O toprakta ne çok
kâinatlarýn gizli olduðunu düþünebilir.

Ý

Bu sonsuzluktaki insanýn yeri,
düþüncelerimizle bile algýlayamayacaðýmýz bir küçüklüktedir. Öyle
olmasýna raðmen Dünyanýn herhangi

bir yerindeki kelebeðin kanat çýrpmasý
kâinatta (evrende) fýrtýnaya sebep olabileceðini bilim söylüyorsa, insan kâinatta nelere sebep olabilir acaba diye
düþünmeden edemiyoruz deðil mi?
Ýnsan tüm yaratýlmýþlar gibi O'nun
sevgisinden varedilip bir de
Yaradaný'mýzýn kendinden verdiði biri
bin ederek var ettiði akýlla donatýlýnca,
beklentiler yükseliyor. Amacý nedir
insanýn diye soracak olursak en basit,
sade cevabý "tekamül edip O'na benzemek" ise, ki olmasý kesin gerekiyor.
Edinilen akýl, mantýk ve bilimsel
veriler de bu yolda giderek geliþiyor.

SEVGÝ DÜNYASI

27

Ýnsan ise dünyada yaþarken çoðu
zaman kendini tek baþýna hissediyor.
Kimi zaman en yoðun yalnýzlýðý kalabalýklarýn arasýnda yaþar. Ama iþin
tuhafý kimi durumlar vardýr ki, kiþi tek
baþýna olsa da kendini yalnýz hissetmez. Bu insanýn kendine veya baþka
bilgilere inancýyla ilgilidir. Yalnýzlýk
bazý zamanlar insaný çok verimli hâle
getirebilir ve tek baþýnalýðýn olabildiðince tadýný çýkarabilir insan. Mesela
doðanýn içinde farkýndalýðý artan insan,
kendini o bütünlüðün parçasý olarak
hissetmeye baþlar. Ben sonbaharýn
baþlarýnda zeytin ve çam aðaçlarýnýn
arasýndan yansýyan akþam güneþinin
pembeden mor menekþeye, bu arada
geçen süre içinde laciverte dönen ýþýðý
ve o ýþýðýn þekilden þekile giren bulutlara yansýyan renk cümbüþünde kendimi hep uçma isteði içinde yakalarým.
Gönlüm o tabloya dahil olmak ister.
Doðanýn ve yaþamýn keyfine varýp bu
güzelliðin arkasýndaki yüce zekânýn,
Rabbimin varlýðýna þükrederim. Yine
de kiþi ister kalabalýkta, ister ýssýz bir
yerde olsun, nereye giderse gitsin kendini yanýnda götürür. Yalnýzlýk duygusu
kiþiyi hâkimiyeti altýna alabiliyor ve
bünyesinde kiþiye özel çok çeliþkiler
ve anýlar barýndýrýr ki, tek tek ifade etmek yerine "yalnýzlýk çekiyoruz" deriz.
Can Yücel bir þiirinde þöyle diyor:

Kendini götürmemek büyük güç ve
cesaret ister. Ortam deðiþtirmenin
çözüm olacaðýna inanmak kolay da,
kendinden kaçýþ mümkün deðil. Yani
"Düþüncelerin deðiþmediði sürece
uzaya gitsen ne yazar?" Çözümün
birinci basamaðý "Kendimizi kendimize
tanýtmaktýr." Ýkinci basamak ise
içimizdeki içe inip en derinlerdeki ilk
düþünceyi oluþturan sebebi bulup bize
sorun yaratan konuyla karþý karþýya
gelip, aklýmýzý devreye sokup, gönlümüzün sevgisiyle kendimizi
kötülemeden olayý kabullenip çözüm
üretmek böylece özgürleþmektir.
Görüyoruz ki, bizim bir yerlere gitmemiz gerekmiyor sadece düþüncelerimizde özgürleþmemiz gerekiyor.

Kiminle konuþsam ayný þey…
Her þeyi herkesi býrakýp gitme isteði
Öyle yanýna almak istediði üç þey
falan yok
Bir kendisi. Bu yeter zaten
Her þeyi, herkesi götürdün demektir.

Mutluluk ay ýþýðý gibidir. Ürkektir,
çabuk kaçar. Bu yüzden yaþadýðýmýz
her anýn ve sahip olduklarýmýzýn
þükrüne varmalýyýz. Yani þükredenlerin
sayýsýný hizmet ederek artýrmalýyýz.
Biliyoruz ki, her insanýn yaþamýnda bir

Çocukluðumuzdan beri dayatýlan
deðerler, seçimlerimize gösterilen
müdahaleyle baský altýnda seçim
yapmaya zorlanmalarýmýz bizleri,
engellenen insan yapmýþtýr. Yetiþkinliðimizde yaþadýklarýmýzý kabullenmeyi
ve akýl -gönül birliði içinde bu özgürlüðün bize sunduðu sonsuz çeþitliliði,
dayanma kapasitesini, düþ kurmayý,
dünyayý, dünyanýn içinde devinen
özgür yeteneklerimizin ortaya çýkýþýný
kutlayýp kullanmalýyýz. Yani yaþamamýzýn bizi nereye götürdüðünün
farkýna varmalýyýz.
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veya birkaç milât vardýr. Bunlar büyük
virajlardýr. Buralardan geçmek için
sevgi ile donanmýþ sabýr, O'nun bizi
koruduðuna inanç ve sükûnet gereklidir. Sükûnet O'ndan yardým almanýn
en kolay yoludur.
Çaðýmýzda insanlarýn karþý karþýya
kaldýðý en önemli ruhsal sorun yalnýzlýk, yani boþluk ve anlamsýzlýk
duygusudur. Yaþamdaki her durum
insana meydan okuduðu ve çözülecek
bir sorun getirdiði için yaþamýn anlamý,
sorunu gerçekte tersine çevirebilir.
Nihai anlamda kiþinin yaþamýn
anlamýnýn ne olduðunu sormamasý,
bunun yerine sorulan kiþinin kendisi
olduðunun farkýna varmasý, kavramasý
gerekir. Özetle her insan yaþam tarafýndan sorgulanýr ve her insan kendi için
cevap verirken yaþama cevap verir.
Peki bu nedir ? Yaþama karþý sorumlu
olmaktýr.
Yaþam belli etik amaçlar doðrultusunda kendini geliþtirirken, bütüne de
gönülden sevgiyle hizmet etmektir.
Ustaya baþarýsýnýn sýrrýný sormuþlar iki
kelimeyle " doðru kararlar" demiþ. Bu
sefer de, doðru kararlarý nasýl aldýðýný
sormuþlar. Usta tek kelimeyle "
tecrübe" demiþ. Bu tecrübenin sýrrýný
sormuþlar usta "Yanlýþ kararlar" demiþ.
Görüyoruz ki, baþarýda akýl çok
büyük bir görev üstlenmiþtir. Akýl hürriyeti engellenemez bir oluþumdur.
Bilgiler ve tecrübelerle terbiye edilir.
Bilim, yaþamýn anlamý için þöyle der:
Yaþamýn bizden ne beklediðinin farkýna
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varýp onu kolaylaþtýrmak ve bu süreye
imkânlar üreterek destek olmak gerekir.
Çünkü yaþam evrenseldir ve bütündür.
Dünya bir olgunlaþma okuludur insan
için. Acý ve üzüntü çekmenin ise bu
okulun derslerinden olduðunu anlayýp,
baþarýya yönelik gizli fýrsatlarý
barýndýrdýðýný fark etmeliyiz. Bizi
baþarýya götüren güç ise tüm yaratýlýþý
oluþturan O'nun sevgisidir. Hermetik
bilgilerde, "Evrenlerin rahmi bütünün
sonsuz zihnidir. Her þey bütünün
içinde. Bütün her þeyin içindedir" der.
Bizim Celselerimiz’de de
þöyle söyler:

"Þimdi siz bilmelisiniz ki
insanoðlunun düþünceleri
kýymetlidir ve lâzýmdýr.
Çünkü insanoðlunun düþünceleri
henüz adýný bilmediðiniz bir þeyler
vücuda getirir, uzak yýldýzlarýn
vücuda getirdiði gibi. Öyleyse
biliniz ki her þey düþünce ile
düzende durur. Ýþte siz o en büyük
düþüncenin ürünüsünüz.
Artý düþünenler hem kendilerini
hem düzeni kurtarýr.
Eksi düþünenler hiçbir þey ilave
etmeden kendilerini yok ederler."

Buradan anlýyoruz ki, "Ýnsan ve
Sonsuzluk bütündür"
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Evliliðimi Nasýl Kurtardým
Richard Paul Evans
Çeviren: Ö.K.

Richard Paul Evans Amerikalý gazeteci ve yazar. New York
Times ve USA Today yazarlarýndan, ayrýca 25’in üzerinde
roman yazmýþ bir edebiyatçý. Mesleðinde baþarýlý olmasýna
karþýn sürekli seyahatte oluþu eþi Keri ile iliþkilerini oldukça
olumsuz yönde etkilemiþken bir gün bir karar veriyor ve her
gün ona ayný soruyu soruyor. Böylece her þey deðiþiyor.
Bunu onun anlatýmýndan öðrenelim.
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eçenlerde büyük kýzým bana þunu
söyledi: “Çocukken en büyük
korkum, annemle senin ayrýlacak
olmanýzdý. Sonra 12 yaþýmdayken karar
verdim, öyle çok kavga ediyordunuz ki,
ayrýlsanýz belki daha iyi olurdu. Sonra gülümseyerek ekledi: “Sizlerin bazý þeylerin farkýna
varmanýza sevindim.”
Eþim Keri ve ben yýllarca çabaladýk. Geriye
baktýðýmda bizi baþlangýçta biraraya getiren
þeyin ne olduðundan emin olamýyorum ama
kiþiliklerimiz tam olarak uyuþamadý. Ve evliliðimiz boyunca daha da aþýrý farklýlýklar
ortaya çýktý. Ünlü ve zengin olma durumunda
kalmak evliliðimizi hiç kolaylaþtýrmadý, aslýna bakýlýrsa problemlerimizi daha da beter
hale getirdi.
Aramýzdaki gerilim öyle kötüleþiyordu ki,
her ne kadar yeniden ayný duruma dönmenin
bedeli gibi görünse de kitap tanýtým turlarýna
çýkmak bir rahatlama sebebi haline gelmiþti.
Aramýzdaki kavga öylesine süregeliyordu ki,
huzurlu bir iliþkinin hayalini kurmak bile
güçtü. Sürekli olarak savunmadaydýk,
kalplerimizin etrafýnda duygusal kaleler inþa
ediyorduk. Boþanmanýn sýnýrýndaydýk, üstelik
bunu bir keresinde tartýþtýk da.
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Ýþler son raddesine vardýðýnda bir kitap
tanýtma turundaydým. Telefonda büyük bir
kavga daha ettik ve Keri telefonu yüzüme
kapattý. Tek baþýna ve yalnýzdým, hüsrana
uðramýþ ve öfkeliydim. Artýk sýnýrýma
ulaþmýþtým.
Ýþte bu Tanrý'ya yöneldiðim zamandý ya da
Tanrý kanalýný açtýðým zaman. Bilmiyorum siz
bunu dua etmek diye nitelendirir miydiniz,
belki Tanrý'ya haykýrmak dua deðildir, belki
de öyledir. Ama her ne ise o halin öylesine
içindeydim ki, asla unutmayacaðým bunu.
Buckhead, Atlanta'da, Ritz-Carlton otelinin
duþunda duruyordum ve Tanrý'ya bu evliliðin
yanlýþ olduðunu ve artýk bunu kaldýramayacaðýmý haykýrýyordum.
Her ne kadar boþanma fikrinden nefret
etsem de birlikte olmanýn acýsý çok fazlaydý.
Ayrýca kafam karmakarýþýktý. Keri ile evliliðin bu kadar zor olmasýnýn nedenini
çözemiyordum. Derinlerde bir yerde Keri'nin
iyi bir insan olduðunu biliyordum. Ve ben de
iyi bir insandým. Öyleyse neden geçinemiyorduk? Neden benden bu kadar farklý birisiyle
evlenmiþtim? Neden o hiç deðiþmeyecekti?
Sonunda yýkýlmýþ olarak duþta oturdum ve
boðuk sesle aðlamaya
baþladým. Ümitsizliðimin en derinlerindeyken güçlü bir
ilham geldi bana. Onu
deðiþtiremezsin Rick.
Sen yalnýzca kendini
deðiþtirebilirsin. O
andan itibaren dua
etmeye baþladým.
Eðer onu deðiþtiremiyorsam Tanrým, o
zaman beni deðiþtir.
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Gece geç saatlere kadar dua ettim; ertesi
gün uçakla eve dönerken dua ettim; beni
zoraki kabullenen soðuk bir eþin kapýsýna
doðru yürürken dua ettim. o gece yataðýmýzda
aramýzda bizi ayýran uzun mesafelerle
yatarken ilham geldi. Ne yapacaðýmý biliyordum.

Lütfen bunu sormayý býrak.”
“Üzgünüm” dedim “Ama bunu yapamam.”
Kendime söz vermiþtim. “Gününü daha iyi
hale getirmek için ne yapabilirim?”
“Bunu neden yapýyorsun?”
“Çünkü seni önemsiyorum” dedim “ve
evliliðimizi.”

Ertesi sabah yatakta Keri’ye doðru döndüm
ve sordum: “Gününü nasýl daha iyi bir hale
getirebilirim?”
Keri öfkeyle bana baktý: “Ne?”
“Gününü nasýl daha iyi bir hale getirebilirim?”
“Yapamazsýn” dedi. “Neden soruyorsun ki
bunu?”
“Çünkü ciddiyim” dedim. “Sadece gününü
daha iyi bir hale getirmek için ne yapabilirim
bilmek istiyorum.”

Ertesi günü tekrar sordum. Ve ertesi günü.
Ve ertesi günü. Sonra ikinci haftada bir
mucize gerçekleþti. Soruyu sorduðumda
Keri’nin gözleri yaþlarla dolmuþtu. Birden
aðlamaya baþladý. Konuþabildiðinde þunlarý
söylemiþti: “Lüfen bunu sormayý býrak. Sorun
sen deðilsin, benim. Birlikte yaþanmasý zor
biriyim. Neden benimle birlikte kaldýðýný
bilmiyorum.”

Küçümseyerek alayla baktý bana. “Bir þey
mi yapmak istiyorsun? Git mutfaðý temizle.”
Büyük bir ihtimalle benim deliye döneceðimi bekliyordu. Onun yerine sadece baþýmý
salladým. “Tamam”
Kalktým ve mutfaðý temizledim.
Ertesi günü ayný þeyi sordum:
“Gününü daha iyi bir hale getirmek için
ne yapabilirim?”
Gözleri kýsýldý “Garajý temizle”
Derin bir nefes aldým. Zaten meþgul bir
günümdü ve biliyordum ki bu isteðini öç
almak için yapmýþtý. Onun öfkesini kabartýyordum. Onun yerine “Olur” dedim. Kalktým
ve iki saat boyunca garajý temizledim. Keri ne
düþüneceðinden emin deðildi.
Ertesi sabah oldu.
“Gününü daha iyi hale getirmek için ne
yapabilirim?
“Hiçbir þey” dedi “Hiçbir þey yapamazsýn.

Gözlerimin içine bakýncaya kadar çenesini
nazikçe yukarý kaldýrdým. “Seni sevdiðim
için” dedim. “Gününü daha iyi bir hale
getirmek için ne yapabilirim?”
“Bunu ben sana sormalýyým”
“Sormalýsýn” dedim. “Ama þimdi deðil.
Þu anda ben deðiþmek zorundayým. Senin
benim için ne çok þey ifade ettiðini bilmen
gerekiyor.”
Baþýný göðsüme dayadý. “Üzgünüm, çok
adice davrandým.”
“Seni seviyorum” dedim.
“Seni seviyorum” diye cevapladý.
“Gününü daha iyi hale getirmek için ne
yapabilirim?”
Tatlý tatlý bana baktý. “Birlikte biraz zaman
geçirebilir miyiz?”
Gülümsedim. “Bunu sevdim.”
Bir aydan daha fazla bir zaman soruyu sormaya devam ettim. Ve iþler deðiþti. Kavga
etme bitti. Sonra Keri sormaya baþladý:
“Benden istediðin nedir? Nasýl daha iyi bir eþ
olabilirim?”
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Aramýzdaki
duvarlar yýkýldý.
Hayattan ne istediðimiz hakkýnda,
biribirimizi nasýl
daha mutlu edebileceðimiz üzerinde
anlam dolu tartýþmalarýmýz olmaya
baþladý. Hayýr,
bütün problemlerimiz çözülmedi.
Keri Evans
Tekrar hiç kavga
etmediðimizi de söyleyemem. Ama kavgalarýn içeriði deðiþti. Daha seyrekleþmekle
kalmadý, önceki enerji seviyeleri düþtü. Onlarý oksijenden mahrum býraktýk. Birbirimizi
incitmek artýk içimizden gelmiyordu.
Keri ve ben þu anda 30 yýldan fazladýr
evliyiz. Eþimi sadece sevmiyorum, ondan
hoþlanýyorum da. Onunla olmaktan hoþlanýyorum, ona içim gidiyor, ona ihtiyacým var.
Farklýlýklarýmýzýn çoðu güçlü yanlarýmýz
haline geldi ve diðerlerinin de gerçekten hiç
önemi yok. Biribirimizi nasýl önemsememiz
gerektiðini öðrendik ve daha da önemlisi
bunu yapmanýn arzusunu edindik.
Evlilik zordur. Ama yaþamýmda ebeveyn
olmayý ve zinde kalmayý sürdürmek de çok
önemli ve deðerlidir. Bir eþ olmak, hayatta
dikkat çekici bir yetenektir. Ayrýca öðrendim
ki, evlilik kurumu, bizim en sevimsiz yanlarýmýzý iyileþtirmemiz için yardýmcý olabilir.
Ve hepimizin sevimsiz yanlarý vardýr.
Zamanla þunu da öðrendim: Bizim deneyimimiz evlilik hakkýndaki daha geniþ bir dersin bir örnekle açýklamasýdýr. Karþýlýklý sözle
kurulmuþ bir iliþki içindeki herkes, karþýsýndaki önem vermesi gereken diðerine soruyu
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sormalýdýr: “Hayatýný nasýl daha iyi hale
getirebilirim?” Bu sevgidir. Aþk romanlarý
(ben de birkaç tane yazdým) hep ihtiras ve
sonsuza kadar mutluluk üzerinedir. Oysa
sonsuza kadar mutluluk ihtirastan gelmez.
Gerçek sevgi bir kiþiyi kuvvetle arzulamak
deðildir; ama tamamiyle onlarýn mutluluðunu
arzulamaktýr, hattâ bazen kendi mutluluðunu
heba etme pahasýna. Gerçek sevgi, insanýn
diðer kiþiyi kendi karbon kopyasý yapmasý
deðildir, kendi önem verme ve tolere etme
kapasitemizi geniþletmektir, aktif olarak
diðerinin refahý için uðraþmaktýr. Diðer her
þey insanýn kendi bencilliðinin zýrvalýklarýdýr.
Keri ve bana olanlarýn, herkes için iþe
yarayacaðýný söylemiyorum. Bütün evlilikler
kurtulmalýdýr gibi bir iddiam da yok. Ama
bana gelince, uzun zaman önce o gün bana
gelen o ilham için inanýlmaz derecede minnettarým.
Ailemin hâlâ zarar görmemiþ olmasýna ve
sabah kalktýðýmda yatakta yanýbaþýmda olan
en iyi dostuma, eþime sahip olduðuma minnettarým. On yýllar sonra þimdi bile sýk sýk
ikimizden
biri hâlâ
“Gününü
daha iyi hale
getirmek için
ne yapabilirim?” diye
sorduðu için
minnettarým.
Bu soru her
iki taraf için
de onlarý
uyanýk tutmak için çok
deðerlidir.
Keri & Richard Evans
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Algýlamada
Beyni Zorlayan Dil:
Türkçe
Hasan 'Sonsuz' Çeliktaþ
derki.com

DTÜ bünyesinde kurulan
Beyin Dil Araþtýrmalarý
Laboratuarýnda, diller üzerine
yapýlan araþtýrmada, beynin
Türkçe cümleleri anlamak için,
Ýngilizce dâhil diðer bazý Avrupa dillerinin aksine beyinde iki kez iþlem
gerektirdiði ortaya çýktý.

O

ODTÜ Eðitim Fakültesi Yabancý
Diller Bölümü Öðretim Üyesi ve laboratuvarýn kurucusu Doç. Dr. Gülay

Ediboðlu-Cedden, dili öðrenmenin,
anlamanýn ve konuþmanýn beyinde çok
karmaþýk mekanizmalar tarafýndan
gerçekleþtirildiðini ifade etti.
Bu mekanizma ve süreçlerin saptanmasýnýn, özellikle saðlýklý insanlarda
çok zor olduðuna iþaret eden Cedden,
beyinde herhangi bir hasar olmadan,
beyinle ilgili araþtýrma yapmanýn
olaðan bir durum olmadýðýný söyledi.
Ancak kimi teknikler sayesinde artýk
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Doç. Dr. Gülay Ediboðlu-Cedden

saðlýklý insanlarýn beyninden ölçümler
alýnarak dil iþlevlerinin tanýmlanmasý
ve bu tekniklerle beyindeki bölgelerin
saptanmasýnýn mümkün olduðunu anlatan Cedden, geliþmiþ ülkelerde yapýlan
dil çalýþmalarýnda beyin çalýþmalarýna
aðýrlýk verildiðini aktardý.
Geçen yýl ODTÜ Eðitim Bilimleri
Fakültesi bünyesinde kurulan EEG laboratuvarýnda saðlýklý insanlar üzerinde
çeþitli dil iþlemleme ve bilgi öðrenme
süreçlerini tespit etmeye çalýþan araþtýrmalar yaptýklarýný dile getiren Cedden,
bu verileri yorumlayarak anadili Türkçe olanlarýn beyinlerindeki iþlemleri
ölçen çalýþmalar yürüttüklerini anlattý.
Cedden, Türkiye'de ilk kez saðlýklý
bireyler üzerinde anadili araþtýrmasý
yaptýklarýný ifade ederek, araþtýrma
sonuçlarýna iliþkin þu bilgileri verdi:
"Ýlk sonuçlarýmýza göre, Türkçede
bazý potansiyelleri tespit ettik. Bu potansiyelleri daha önce bazý Avrupa dillerindeki potansiyellerle karþýlaþtýrdýk.
Örneðin Ýngilizcede normal okumada
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(anlamsal iþlemlenmesinde) meydana
gelmeyen bir potansiyel daha bulduk.
Bunun yorumu þu olabilir: Türkçenin
anadil olarak iþlemlenmesi sýrasýnda
Ýngilizceyi anadili olarak konuþanlardan farklý olarak zihinde fazladan bir
iþlem daha, yani daha büyük bir yük
meydana gelmektedir. Bu Ýngilizce ve
Almancada görülmeyen bir iþlem
yüküdür. Türkçeyi anadili olarak
konuþanlarda 400. milisaniyede ve 600.
milisaniyede bir beyin yanýtý (potansiyel) meydana geliyor. Oysaki
Ýngilizce ve Almanca gibi dillerde düz
cümlelerde sadece 400. milisaniyede
bir potansiyel saptanmýþtýr. Türkçede
ise 600. milisaniyede de bir potansiyel
ortaya çýktýðý saptanmýþtýr."
Bu durumun Türkçenin gramer
yapýsýndan kaynaklanabildiðini ifade
eden Ediboðlu-Cedden, Türkçe'de fiillerin cümlenin sonunda yer almasý ve
sondan çekimli olmasý nedeniyle, cümlenin anlaþýlmasý için kiþinin cümleyi
baþtan sona kadar zihninde tuttuðunu
ve fiilin okunmasýyla cümleyi zihninde
tekrar oluþturduðunu ifade etti.
Ýngilizcede bu durumun yaþanmadýðýný belirten Cedden, dýþarýdan
algýlanamayacak kadar milisaniyeler
düzeyinde gerçekleþen bu durumun
Türkçe ve diðer Avrupa'da konuþulan
bazý diller arasýnda bir fark yarattýðýnýn
bu araþtýrmayla ortaya çýktýðýný söyledi.
AZERÝLERLE DE ÇALIÞILDI
Doç. Dr. Cedden, anadili gibi Türkçe
konuþan Azeriler üzerine de bir araþtýr-
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ma yaptýklarýný ve çok iyi Türkçe konuþabilen bu öðrencilerin anadili olarak
Türkçe iþlemleme ile yabancý dil olarak
Türkçe iþlemleme potansiyelleri arasýnda farklar ortaya koyduklarýný bildirdi.
Cedden, Türkçe'yi çok iyi konuþan
Azerilerin Türkçeyi algýlamalarý
konusunda dýþarýdan fark edilmeyen
ancak beyin yanýtlarýnda gözlemlenen
gecikmeler görüldüðünü söyledi.
ODTÜ bünyesinde kurulan Beyin Dil
Araþtýrmalarý Laboratuarýnda, diller
üzerine yapýlan araþtýrmada, beynin
Türkçe cümleleri anlamak için,
Ýngilizce dâhil diðer bazý Avrupa dillerinin aksine beyinde iki kez iþlem
gerektirdiði ortaya çýktý.
ODTÜ Eðitim Fakültesi Yabancý
Diller Bölümü Öðretim Üyesi ve laboratuvarýn kurucusu Doç. Dr. Gülay
Ediboðlu-Cedden, dili öðrenmenin,
anlamanýn ve konuþmanýn beyinde çok
karmaþýk mekanizmalar tarafýndan
gerçekleþtirildiðini ifade etti. Bu
mekanizma ve süreçlerin saptanmasýnýn, özellikle saðlýklý insanlarda
çok zor olduðuna iþaret eden Cedden,
beyinde herhangi bir hasar olmadan,
beyinle ilgili araþtýrma yapmanýn
olaðan bir durum olmadýðýný söyledi.
Ancak kimi teknikler sayesinde artýk
saðlýklý insanlarýn beyninden ölçümler
alýnarak dil iþlevlerinin tanýmlanmasý
ve bu tekniklerle beyindeki bölgelerin
saptanmasýnýn mümkün olduðunu anlatan Cedden, geliþmiþ ülkelerde yapýlan
dil çalýþmalarýnda beyin çalýþmalarýna
aðýrlýk verildiðini aktardý.
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Geçen yýl ODTÜ Eðitim Bilimleri
Fakültesi bünyesinde kurulan EEG
laboratuvarýnda saðlýklý insanlar
üzerinde çeþitli dil iþlemleme ve bilgi
öðrenme süreçlerini tespit etmeye
çalýþan araþtýrmalar yaptýklarýný dile
getiren Cedden, bu verileri yorumlayarak anadili Türkçe olanlarýn beyinlerindeki iþlemleri ölçen çalýþmalar
yürüttüklerini anlattý.
Cedden, Türkiye'de ilk kez saðlýklý
bireyler üzerinde anadili araþtýrmasý
yaptýklarýný ifade ederek, araþtýrma
sonuçlarýna iliþkin þu bilgileri verdi:
"Ýlk sonuçlarýmýza göre, Türkçede bazý
potansiyelleri tespit ettik. Bu potansiyelleri daha önce bazý Avrupa dillerindeki potansiyellerle karþýlaþtýrdýk.
Örneðin Ýngilizcede normal okumada
(anlamsal iþlemlenmesinde) meydana
gelmeyen bir potansiyel daha bulduk.
Bunun yorumu þu olabilir: Türkçenin
anadil olarak iþlemlenmesi sýrasýnda
Ýngilizceyi anadili olarak konuþanlardan farklý olarak zihinde fazladan bir
iþlem daha, yani daha büyük bir yük
meydana gelmektedir. Bu Ýngilizce ve
Almancada görülmeyen bir iþlem
yüküdür. Türkçeyi anadili olarak
konuþanlarda 400. milisaniyede ve 600.
milisaniyede bir beyin yanýtý (potansiyel) meydana geliyor. Oysaki
Ýngilizce ve Almanca gibi dillerde düz
cümlelerde sadece 400. milisaniyede
bir potansiyel saptanmýþtýr. Türkçede
ise 600. milisaniyede de bir potansiyel
ortaya çýktýðý saptanmýþtýr."
Bu durumun Türkçenin gramer
yapýsýndan kaynaklanabildiðini ifade
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eden Ediboðlu-Cedden, Türkçede fiillerin cümlenin sonunda yer almasý ve
sondan çekimli olmasý nedeniyle, cümlenin anlaþýlmasý için kiþinin cümleyi
baþtan sona kadar zihninde tuttuðunu
ve fiilin okunmasýyla cümleyi zihninde
tekrar oluþturduðunu ifade etti.
Ýngilizcede bu durumun yaþanmadýðýný belirten Cedden, dýþarýdan
algýlanamayacak kadar milisaniyeler
düzeyinde gerçekleþen bu durumun
Türkçe ve diðer Avrupa'da konuþulan
bazý diller arasýnda bir fark yarattýðýnýn
bu araþtýrmayla ortaya çýktýðýný söyledi.
Ayrýca, Türkiye'de yabancý dil öðretimi yöntemlerine deðinen Cedden þunlarý söyledi: "Türkiye de artýk beynin
çalýþma þekline uygun dil öðretim yöntemleri geliþtirilmesi mümkündür.
Anadili Türkçe olan öðrenciler için
yabancý dil öðreniminde ve özellikle
baþlangýç aþamasýnda olan öðrencilerde
Türkçe anadilin kullanýlmasýnýn çok
gereklidir. Çünkü beynin çalýþmasý
baðlantýlar kurarak gerçekleþmektedir.
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Bilgiler arasýndaki baðlantýlarýn
anlaþýlýr bir þekilde verilmesiyle,
öðrenme çok daha hýzlý ve etkin olur."
Cedden, Türkiye'deki eðitim-öðretim
sistemiyle ilgili de, "Bizim eðitim sistemimizde de maalesef bazý eksiklikler
görüyorum. Bilgi sadece test sorularýný
çözerek ve algoritmalar verilerek
aktarýlýrsa bu bilgi her zaman için eksik
kalýr. Bilginin hep bir baðlam içinde ve
neden-sonuç iliþkileri ile verilmesi
öðrenme açýsýndan çok önemlidir"
dedi.
Bu sebeplerle okullardaki test sisteminin de sorgulanmasý gerektiðini dile
getiren Ediboðlu-Cedden, çocuklara
bilgi aktarýmý sýrasýnda bilginin
çocuðun seviyesine uygun, aktarým
sýrasýndaki aþamalarýn birbiriyle
baðlantýlý olmasý, ancak kesinlikle
yüklü olmamasý gerektiðini söyledi.
Ediboðlu-Cedden, araþtýrmalarýnýn
önemine iþaret ederken, saðlýklý insanlarda anadil iþlemleme süreçlerini
bilmeden bazý
hastalýklarýn teþhisinin
güç olduðunu belirtti.
Ediboðlu-Cedden,
bu araþtýrmalarýn ileride Alzheimer, þizofreni gibi bazý hastalýklarýn erken tanýsýnda
saðlýklý insanlardaki
Türkçe potansiyellerinin ortaya konmasýnýn
önem taþýdýðýný sözlerine ekledi.
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Öte Taraftan Konuþmalar

Rüyalarla
Ýletiþim Kurma
Elisa Medhus, MD "Oðlum ve Öte Hayat", Çeviren: Nelda Ýnan

Bilincimiz farklý hallere girdiðinde ne olur?
Örneðin uyuduðumuzda, rüya gördüðümüzde,
koma halinde veya anestezi altýnda?
Öte âlemdeki sevdiklerimiz, biz bu hallerin
her hangi birindeyken, bizimle nasýl etkileþime
geçerler?
Bu ay Erik bu konuyla ilgili deneyimlerini
bizlerle paylaþacak.
Ben: Erik, bizleri rüyalarýmýzda tam
olarak nasýl ziyaret ediyorsun?
Erik: Elektrik enerjisi vasýtasýyla. Birbirimizle telepatik mânâda nasýl iletiþim
kurabildiðimizi biliyorsun. Hani düþüncelerimin veya sözcüklerimin aniden zihninde belirdiði anlarý hatýrlýyorsundur.
Ýþte bunun sadece bir adým ötesi bu. Bir
rüyaya fiziksel anlamda girebilmek için
elektrik enerjimizi kullanýyoruz. Bunun
da bir adým ötesi, siz uyanýk halde iken
önünüzde fiziksel olarak belirmektir.
Ama sizler uyurken bunu yapmak elbet
ki çok daha kolay oluyor.

Ben: Bunu daha belirgin biçimde anlatman mümkün mü? Yani bu eylemi yaparken yumruklarýný mý sýkýyorsun, aðzýndan
belli bir ses mi çýkarýyorsun, nasýl?
Erik: Hani tüylerin ürpermesi hissi
vardýr ya, iþte onu oluþturuyorum. Bu, ne
kadar çok çalýþýrsam o kadar güçlü bir
hal alýyor ve sonunda dayanamayacaðým
bir hâle geldiðinde kendimi senin rüyanda buluyorum. Yani kendimi hem senin
kafanýn içinde hem de ayný zamanda
dýþýndaymýþým gibi hissediyorum. Bunu
baþarabilmek için biraz çalýþmam gerekti;
artýk gerçekten kolaylýkla yapabiliyorum.
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Ben: Öyleyse ben de rüyamda ruhen
seni ziyaret edebilir miyim?
Erik: Tabii ki.
Ben: Peki nasýl?
Erik: Sadece ruhunla konuþ ve ona ne
yapmak istediðini anlat.
Ben: (Bu gerçekten ilginç çünkü son
zamanlarda ben de bilincimi onun olduðu
yere doðru esnetebildiðimi hissediyorum)
Son zamanlarda senin yüzünü hayal ediyorum ve seni kollarýmla sarýyorum. Yani
ruhumla seni sarýyorum. Tam bu esnada
elektriksel bir bað hissediyorum.
Erik: Ben de bunu somut biçimde
hissedebiliyorum anne. Bunu gerçekten
yapabiliyorsun sen! Bunu yapýyorsun!
Ben: Uyuduðumda, seni ziyaret
etmem, seninle orada birlikte olmam,
eðlenmem, birlikte zaman geçirmem için
neler yapmam gerekiyor? Yani seni
bulunduðun yerde ziyaret edebilmek için
gerçekten bedenimden çýktýðýna dair bir
deneyim yaþayýp-yaþamadýðýmdan nasýl
emin olabilirim? Bunu nasýl yapabilirim?
Erik: Bilmiyorum. Rehberlerine sor.
Jamie: Rehberler, Elisa bunu nasýl
yapabilir? A!.. tamam anladým. Anladým.
Rehberler diyorlar ki, bir insan olarak
çok fazla enerjiye sahipsin ve gün
esnasýnda iletiþim kurabilmek, çevirmek
ve yazabilmek için çok fazla enerji harcýyorsun. Ýþte bundan sadece Erik'le
konuþurken deðil, rehberlerinle
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konuþurken de enerji harcýyorsun. Bunun
yaný sýra blog yazýyorsun, kitap yazýyorsun, bunlarý hangisi iseler de senin enerji
harcamana neden oluyorlar. Senin için
esas anahtar, biriktirebildiðin kadar bol
enerji biriktirmendir ki bunlarý daha
kolay yapabilesin.
Ben: (Þüpheli bir ses tonuyla) Tamam,
anladým, yapacaðým.
(Bu söylenenlere hak veriyorum çünkü
ruhlarla iletiþim kurarken ve onlarýn neler
söylediðini insanlara anlatmaya çalýþýrken, ayný nedenle Erik'in materyalizasyonlarýna ve diðer ziyaretlerine lânet
olasý analitik zihin yapým nedeniyle ufak
da olsa þüphelerim oluþuyor. Tabii ki bu
benden çok fazla enerji çekiyor. Erik'le
birkaç dakikalýk bir iletiþim kurduktan
sonra bile enerjimin tükenmiþ olduðunu
hissediyorum, dahasý zihnim þuna benzer
komik þeyler üzerinde dolaþýp duruyor:
"Kahve makinesinin fiþini çekmiþ miydim?" Ama sonunda oðlumla her halükârda, her þekilde ve her formda beraber
olmak adýna verdiðim sözü kendi kendime yenileyip yoluma devam ediyorum.)
Ben: Erik, insanlar uyurlarken bedenleri ile irtibatlarý nasýl kalýr? Ya da
rehberleri onlarý bir nevi gözetim altýnda
mý tutarlar?
Erik: Evet, bu da var, ancak bu ruhlarýn kendilerini öte âleme uçurmalarý
gibi bir þey de deðildir.
Jamie: Bana gösteriyor olduðun þeyi
nasýl açýklarsýn Erik? (Uzun bir sessizlik)
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Erik: Ruhun bedeninden ayrý olduðu
belirli uyku türleri vardýr. O anda ruh
"bilinçli olarak uyanýk" veya "bilinçli
uykudadýr".. Bilinçli olarak uykuda
olduðunda, ruh bedeninin üstünde
süzülüyor gibidir. Bedeninin dýþýna çýkma
hissi çok özgürlük verici bir histir. Bir
bedene baðlý olmamanýn verdiði harika
ve iyileþtirici bir duygudur bu.
Ben: Ruhun sadece bir bölümü mü
bedenini terk eder?
Jamie: Bana bir imaj gösteriyor. Bu bir
insanýn dublesi. Sýrt üstü yatarken,
dublenin senin bedeninin biraz üstünde
yatmasý gibi. Duble aynen bedenin
hareketlerini taklit ediyor.
Ben: Hangi þartlarda insanlar bilinçlerinin bir kýsmýný ya da tümünü öte
âleme taþýrlar? Ya da bunu hiç yaparlar
mý? Ya da bilinçlerini diðer boyutlara
yansýttýklarý oluyor mu?
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memiz imkânsýzdýr, çünkü böyle bir
halde yükleme yapamazsýn. Bir nevi
güvenlik mekanizmasý.. Ama ruh bilinçli
olarak uyanýk halde ise ve de bedeninin
dýþýndaysa, o zaman bedeni öte âleme ya
da uzay ve zamana yansýma yapabilir.
Ben: Bazen bu tipler bedenlerine geri
döndüklerinde bir nevi çarpýþma yaþýyorlarmýþ. Peki, bu anlattýklarýnýn tam tersi
mümkün mü? Yani dünyadaki biri, öte
âlemdeki ruhlara þifalandýrýcý etkiler yapmaya gidebilir mi?
Jamie: Erik, dünyada henüz yaþayan
bir insanýn bedeninin dýþýna çýkarak, öte
âleme henüz geçmiþ birine yardým ettiðini gördüðünü söylüyor. Bu durumda
yaþayan ruh, ölmüþ ruha mihmandarlýk
yapmýþ oluyor.
Ben: Bu inanýlmaz etkileyici bir þey.
Bu baðlamda baþka rolleri de var mý bu
kiþilerin? Yani oradaki ölmüþ akrabalarýna da giderler mi?

Erik: Bitirmeme izin ver anne.
Ben: Pardon, tabii ki, devam edebilirsin.
Erik: Bu þekilde uykuda olduklarýnda,
yapabileceðimiz þey onlara bilgi yüklemektir. Yani yanlarýna gitmek, onlarýn
enerji bedenlerine þifa vermektir. Pozitif
yönde onlara pek çok þey yükleyebiliriz.
Ama bunu olumsuz biçimde yapamayýz.
Ben: Tamam bu rahatlatýcý.
Erik: Evet. Zaten negatif bir þey yükle-

Erik: Evet bunu yapabilirler ama
yaþayan birisi bunu bilmeden de yapabilir. Örneðin sen bunu yaþadýn anne!
Evde çamaþýr yýkýyor, rutin iþlerini
yapýyordun ki, aniden kendini gerçekten
çok yorgun hissettin.
Ben: Kesinlikle
Erik: Öylesine yorgun hissettin ki kendini, uzanma ihtiyacý duydun.
Uzanacaðýn yer bir yatak, bir koltuk veya
yer de olabilirdi. Sadece uyumak istiyordun. Çünkü bu bedeninden çýkma ihti-
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yacýný duyduðun histi. Siz ona uyku hali
diyorsunuz. Bu belki de bir ruh
arkadaþýnla, ruh ailenle veya söz verdiðin
biriyle buluþmak ve onlara yardým etmek,
onlara rehberlik etmek içindi.
Ben: Blog okuyucularýmýzdan birinin
ortaya koyduðu gibi: "Bu gerçek realitenin ne olduðuyla ilgili ortaya tümüyle
baþka bir bakýþ açýsý koyuyor. Burasý mý
öte âlem mii ruhumuzu öte âlemde uyansýn diye mi uyandýrýyoruz? Ya da bedenlerimizi fiziksel hayata uyansýnlar diye
mi uyandýrýyoruz? Belki de ölüm, ruhumuzun kötü bir rüyadan uyanmasýdýr.
Erik: Bingo! Aslýnda beden dýþýna
çýkma deneyimiyle buraya gelmiþ bir ruh
ile gerçekten bedenini terk ederek buraya
gelmiþ bir ruhu burada ayýrt etmek de
zordur. Hepimiz aynýyýz. Yani demem o
ki, tüm ruhlar bedenlerinin dýþýndayken
ayný karakterleri sergilerler.
Ben: Neden bazen rüyalarýmýzýn daha
fazla farkýnda oluruz? Bazen de
uyandýðýmýzda orada neler yaptýðýmýzý
hiç hatýrlamayýz.
Erik: Bazý rüyalar, yapmýþ olduðunuz
aktiviteleri, düþünmüþ olduðunuz þeyleri
veya ruhun hafýza bankasýnda duranlarý
kayýt etmenize yardýmcý olurlar. Bunun
dýþýnda ruhunuzun sizi yönlendireceði bir
çeþit farkýndalýk vardýr ki, bunu
uyandýðýnýzda hatýrlamazsýnýz. Diðer
zamanlarda da elbet ki tümüyle hatýrlarsýnýz. Bu mükemmel bir tasarýmdýr.
Üst benliðiniz, bilinçaltýnýza neyi yollamanýz gerektiðini çok iyi bilir. Ve tabii

ki geliþiminiz ve ilerlemeniz için bilinç
kademenize neyin gitmesine ihtiyacýnýz
olduðunu da.
Ben: Peki bitkisel hayata girmiþ veya
diðer anlamda komadaki insanlar için ne
diyeceksin Erik?
Erik: Beden fonksiyon göstermese bile, yani gözleri açýlmasa, parmaklarý hareket etmese, bedeni tümüyle ölü olsa
bile elimizde beynin gerçekte ne yaptýðýný ölçebilecek bir aygýt yok. Araþtýrmacýlar bu konuda daha derin araþtýrmalar
yaptýkça, komadaki kiþinin bile aslýnda
dinleyebildiðine ve algýlayabildiðine kanýt oluþturabilecek modelleri bulacaktýr.
Ben: Peki anestezi altýndaki kiþiler?
Niye anestezi altýndayken ruh kademesinde bir farkýndalýk geliþtirmeyelim ve
bedenimizin dýþýna çýkamayalým?
Erik: Bunu yapanlar var! Bazý insanlar,
ama hepsi deðil, bunu inançlarý doðrultusunda yapabilirler.
Ben: Tamam, demek istiyorsun ki, bu,
tümüyle inanca baðlý bir þey, öyle mi?
Bazý insanlar genel anestezi altýndayken
hiçbir farkýndalýk geliþtiremeyeceklerine
dair bir inanca sahipler. Çünkü bunlar,
ruhlarýnýn bedenlerinden ayrý bir varlýk
olduðunu düþünmüyorlar.
Erik: Doðru!
Gelecek Ay: "Daha Büyük Resim"
baþlýðý altýnda: "Bilincin Doðasý" isimli
konuyu irdeleyeceðiz.
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elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Hiç perdenin diðer tarafýnda
durumun nasýl olduðunu merak
ettiniz mi? Sevgili dostlar, aslýnda þu
anda bulunduðunuz yerin perdenin diðer
tarafý olduðunun farkýnda mýsýnýz? Sizler
burada olmadýðýnýzda, yuvada olursunuz.
Bunun nasýl olduðunu anlayabilmenize
yardýmcý olmak için sizleri bundan önce
bazý seyahatlere götürdüm. Orada sadece
sevgi vardýr ve havsalanýza sýðmayacak
olan bir gerçeklikte olursunuz. Sanki bir
parçanýz yaratýcýnýn kendisi ile birleþmiþ
gibidir ve sizler müziði duyarsýnýz. Sizler
için çok sýra dýþý olan bir þeyden söz

S

ederken kanallýk yapan baþka medyumlar ayný þeyleri söylemiþlerdir. Diðer
tarafta her zaman müzik vardýr ama bu
düþündüðünüz gibi bir müzik deðildir.
Sanki yýldýzlar birleþip koro halinde
þarký söylüyor, sanki ýþýk bir ezgi terennüm ediyor ve bunlarýn hepsi de
muhteþem ses tonuyla oluyor gibidir.
Onu defalarca duyuyor olsanýz da, bu
yuvanýn müziðidir.
Bazý þeyler gerçekten de deðiþmeden
ve hasar görmeden perdenin içinden
geçip kalbinize giderler. Bunlardan biri
gülmedir. Tabii bunun yanýnda müzik ve
sanatla birlikte sevgi ve þefkat de vardýr.
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Zaten bu yüzden müzik, sanat ve
heykeltýraþlýk tanrýsallýðý çaðrýþtýrýr.
Mabetlerde ve sýðýnma yerlerinde büyük
sanat eserlerinin olmasýna ve müzik
çalýnmasýna izin verilmesinin nedeni
budur.
Her birinizin içinde yaratýcýnýn bir
parçasý var. Buna içinizdeki Tanrý bile
diyebilirsiniz. Bazýlarýnýz bunun bir
parçasýnýn kendi ruhunuz olduðunu
belirlediniz ama sizler ruhu tam olarak
kavrayamýyorsunuz. O aslýnda anlaþýlamayanýn bir parçasýdýr. Bazýlarý buna
yüksek benlik adýný verdi. Sizler bunun
ilâhi bir parçanýz olduðunu söylüyorsunuz ve bazýlarý da rehberlik sistemi
olarak anýyorlar. Burada doktrin yoktur
ve sadece sezgisel sevgi vardýr. Eðer tüm
bilgilerinizi oradan aldýðýnýzý söyleseniz,
haklý olurdunuz.
Bu aslýnda insanlýðýn daha sonraki
zamanda insan tabiatýnda görülecek olan
geliþimin parçasýdýr. Yeni dürüstlük ve
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bilgelik buradan gelecektir. Bazýlarý bilgeliðin geleceði ve þefkatin bulunacaðý
yerin burasý olduðunu söylüyorlar.
Ýçinizde bulunan yaratýcýnýn parçasý çok
daha yüksek düzeyde devreye girmeye
baþlayacak, size daha önceden
bilmediðiniz þeyleri gösterecek ve harika
bir rehberlik haritasýný ortaya çýkaracaktýr. Bilemeyeceðiniz þeylerle ilgili olarak
bile sezgi artacaktýr. Bunlar nereden
geliyor? Bunlar perdenin benim olduðum
tarafýndan geliyor.
Yüksek benliðiniz ile perdenin
diðer tarafý arasýnda sürekli iletiþim
sürdürülmektedir. Bazýlarýnýz kendinizi
farklý hissetmeye baþladýnýz çünkü ýþýk
bu gezegende kendisini göstermeye
baþladýkça bir parçanýz uyanýyor. Sevgili
dostlar, bazýlarýnýz eskiden sizi çok
rahatsýz eden ve hiç kontrol edemediðiniz þeylerle ilgili olarak kendinizi
önceye göre çok daha rahat hissetmeye
baþladýnýz. Bazý korkularýnýzdan kurtulmaya baþladýnýz. Ýþte bu insan ruhunun
geliþimidir ve
sözünü ettiðimiz
konu budur.
Bunun sizin için
ne anlama
gelebileceðini
düþünün.
Bunun sizin
diðerlerinin
göremediði þeyleri görmenize
önayak olabilmesi mümkün
müdür? Bu
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gerçekten de doðrudur ve sizler bazen
gözlerinizle, bazen bilgeliðinizle ve
bazen de gönül gözünüzle (kalbinizle)
görürsünüz. Genellikle bu durum sizi asýl
biyolojik ailenizden ayýrýr. Aranýzda bazý
yaþlý ruhlar kendi yolculuðunuza çýktýnýz. Biyolojik ailenizle ilgili olan tüm
karmanýzý kaldýrýp attýnýz ve o dairenin
dýþýna çýktýnýz. Kimler hakkýnda konuþtuðumu biliyorsunuz. Ben kimlerin burada olduðunu biliyorum.
Þimdi artýk yeni bir aileniz var.
Bununla birlikte, belirli aralýklarla geriye
gidip biyolojik ailenizi ziyaret etme
gereði vardýr. Onlara bildiklerinizi
söyleyebilir misiniz? Onlara neler hissettiðinizi söyleyebilir misiniz? Ailenizin
büyük çoðunluðu hâlâ aldýklarý eðitimi,
inançlarýný ve onlara Tanrý'nýn kim
olduðu ile ilgili olarak söylenmiþ olan
þeyleri barýndýran eski kutu içinde debeleniyorlar. Siz Tanrý'nýn onlarýn kutusunun içinde olan her þeyden daha büyük
olduðunu biliyorsunuz. Sanki siz kendi
bölümünüzde bulunan ampulü yakmýþken, onlarýn tarafý hâlâ karanlýk
içindeymiþ gibi bir durum var.
Onlarla bu konular hakkýnda
konuþtuðunuzda ne yapýyorlar?
Sýrtýnýzý okþayýp her þeyin iyi olacaðýný
söylüyorlar. Size yolunu kaybetmiþ bir
çocuk muamelesi yapýyorlar.
Anlattýklarýnýz onlarýn dünyasýnda
gerçek dýþý ve saçma gibi görünüyor.
Onlarýn yanýndan ayrýldýðýnýzda, gözlerini devirip bir gün doðru yolu bulacaðýnýzý ümit ettiklerini söylüyorlar.
Bunlarý size biz de söyledik.
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Bu gezegende karanlýk ve aydýnlýk olacaktýr. Sizler diðerlerinin göremedikleri,
bilemedikleri, görmek ve bilmek
istemedikleri þeyleri bilecek ve göreceksiniz. Bu mümkün olabilir mi? Size
bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Lucia ile ilgili olarak neler
söylediðimi hatýrlýyor musunuz? Size o
iþ için neden bir çocuðun seçildiðini
söylediðimi hatýrlýyor musunuz? Sebep
çocuðun görmemesi icap eden þeyler ile
ilgili bir alýþkanlýðýnýn veya eðitiminin
olmamasýdýr. Dolayýsýyla, Lucia Meryem
Ana olduðunu hissettiði sevgiyi almaya
hazýrdý.
Güneþin mucizesi olarak adlandýrýlan
olayý görmek için 30.000 kiþiden daha
fazlasý toplandýðýnda ne oldu? Bir
mucize oldu mu? Evet, mucize gerçekleþti. Herkes mucizeyi gördü mü? Hayýr,
herkes görmedi. Aslýna bakarsanýz, çok
az sayýda insan gördü. Bazýlarý Güneþin
döndüðünü ve olduðu yerden alýnýp
gökte baþka bir yere götürüldüðünü,
bazýlarý Güneþin geriye ve öne doðru
hareket ettiðini iddia ettiler. Çoðu da
hiçbir þey olmadýðýný öne sürdü. Sevgili
dostlar, neler oluyor? Olan þey þu ki,
sizler sadece kutunuzun sizin görmenize
izin verdiði þeyleri görüyorsunuz.
Daha önce de söylediðim gibi, eðer
belli bir inanç çerçevesinde eðitim
aldýysanýz, o inanç deðiþmeye baþlasa
bile, siz size baþta öðretilmiþ olana inanmaya devam edersiniz. Bu bilgiler bir
huy gibi içinize kazýnmýþtýr ve birisi
kocaman bir ýþýkla size gelip Tanrý'nýn
ýþýðýný kullanarak içinde olduðunuz
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kutuyu çok daha güzel hale getireceðini
söylediðinde, siz ýþýðý göremediðiniz için
ýþýk filan olmadýðýný söylersiniz. Tanrý
her yerde olmasýna raðmen siz Tanrý'nýn
sadece kendi kutunuzda olduðunu
zannedersiniz. Ýþte 100 yýl önce olan da
buydu.
Uzun zamandan beri aydýnlanma ve
izin verme konusunda farklýlýklar vardýr
ama aniden gezegen daha parlak olmaya
baþlamaktadýr. Pek çok insan kendilerini
farklý hissetmeye baþladýklarý için bu
durum onlarda kafa karýþýklýðý yaratacaktýr. Aslýnda onlarýn akaþlarý uyanmaya
baþlayacaktýr ve bu insanlar hatýrlamaya
bile baþlayabilirler. Ancak, bu durum
onlarýn inanç kutularý bakýmýndan hiç
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uygun olmayacaktýr. Bunun sonucu
inkâr ile iþlev bozukluðu olacaktýr ve o
noktadan itibaren siz devreye gireceksiniz.
Yaþlý ruh dünyaya din propagandasý
(teblið faaliyeti) yapmaya gelmedi. Siz
dengeyi saðlamak için buradasýnýz.
Diðerleri sorularla size gelmeye
baþladýklarýnda, yapabileceðiniz en iyi
þey onlarý dinleyip sevmek olacaktýr
çünkü üstatlarýn yaptýðý, hattâ en iyi yaptýðý iþ budur. Onlar burada oturup sizin
ýþýðýnýzý görecekler, sizin þefkatinizle
kendi kutularýný idare edenleri mukayese
edeceklerdir. O mukayesenin sonucunda
sizde o süslü kostümleri giyenlerin hepsinden daha fazla Ýsa þefkati olduðunu
göreceklerdir çünkü sizdeki þefkat
saftýr, kaynaktan gelmektedir ve
Tanrý'yý insanlaþtýran bir yapý ile
çevrelenmemiþtir. Günün hakikati
budur.
Lucia mucizeyi tam olarak
gördü ve çocuk olduðu için
herkesin de onun gibi gördüðünü
zannetti. Birçok insanýn mucizeyi
görmediði haberi gelince de þok
oldu. Onlarýn olanlarý görmemiþ
olmalarýný bir türlü anlayamadý ve
tüm hayatý boyunca bununla baþ
etmeye çalýþtý. Bir sonraki celsede
size kehânetten biraz söz edeceðim. Meleðin o kadar insan
arasýnda bir çocuðu seçip karanlýk
þeylerle ilgili kehânetleri ona
bildirmesi aslýnda ilginç bir
durumdur ama meleðin söylediklerinin ne anlama gelebileceði
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hakkýnda önceden belirlenmiþ önyargýlarý
olmayan çocuk hepsini hatýrlayan kiþi
oldu. Çocuðun masumiyeti meleðin onda
olduðunu bildiði en saf þeydi.
Hepinizin içinde olan çocuk Lucia'dýr.
Titreþimleriniz içinizdeki Tanrý
istikametinde ne kadar yükselirse, o
kadar fazla masumiyet ortaya çýkacak ve
size öðretilmiþ olan uygunsuz þeylerin
hepsi silinecektir. Böylece siz de
hakikate o kadar yaklaþmýþ olacaksýnýz.
Hakikat Tanrý'nýn iyi olduðu, sevgi
olduðu, hayýrsever olduðu ve sizin
isminizi bildiðidir. Sizin bir parçanýz perdenin diðer tarafýnýn da parçasýdýr.
Yeniden yuvaya döndüðünüzde müziði
tanýyacaksýnýz. Zaten her seferinde
tanýrsýnýz. O müzik hayal edebileceðiniz
en güzel þeydir.
Bu celsede anlatýlan husus þudur. Siz
karanlýk bir odadayken elinizdeki meþaleyi yakabilirsiniz ama hemen yanýnýzda
olanlar bile meþalenin ýþýðýný fark
edemeyebilirler. Burada söz konusu olan
bilinç, izin ve inançla birlikte izan ve
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idraktir. Hepinizin özgür iradeniz var.
Sizler ýþýðýnýzla ve çevrenizdekilerle
ilgili olarak durumu tam olarak anlayana
kadar daha çok uzun bir süre gerekebilir.
Sizler ýþýkla dolu olan insanlarýn olduðu
sýraya gireceksiniz. Siz ýþýkla dolu olabilirsiniz ama bu en iyi ihtimalle diðerlerini sinirlendirecektir. Bu yüzden onlar
sizi hedef gösterip ayrýlmanýzýn zamanýnýn geldiðini söyleyebilirler çünkü
onlarýn tek bildikleri þey kendi karanlýk
kutularýdýr. Ancak, bu durum deðiþmeye
baþlamýþtýr çünkü karanlýk o kutularda
artýk mevcudiyetini devam ettiremez.
Gezegende çok fazla ýþýk ortaya çýkmaya baþladý. Kurallar tedricen deðiþecek. Karanlýk çaðlar geçti ve nihayet
Güneþ yüzünü göstermeye baþladý.
Güneþi bundan sonra daha sýk ve çok
görebileceksiniz. Sevgili dostlar, þefkat
her þeyin baþýdýr ve siz diðerlerine karþý
giderek daha fazla þefkat hissetmeye
baþlayacaksýnýz. Ýnsanlar sizde Ruh'un
nezaketini görecekler. Namaste ("Ýçindeki Tanrý'yý selâmlýyorum") kelimesinin
anlamý ortaya çýkacaktýr. Benim içimdeki
Tanrý senin içindeki Tanrý'yý
selâmladýðýnda,
bu belki de
sadece selâmdan
fazlasýdýr. Bu
insanýn
geliþimidir.
Bugünlük bu
kadar yeter ama
arkasý gelecek.
Ve öyledir.
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Lizbon Celsesi -3
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
13.09.2017 Lizbon, Portekiz
Ses Kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Günün son celsesine geldik.
Bundan önce olanlarýn hepsi
þefkat ile dolu olan bu odada bir enerji
yaratmak amacýna yönelikti. Burada kullanacaðýmýz diðer kelime izin olacaktýr.
Sevgili dostlar, hepinize özgür irade
bahþedildi. Özgür irade size söylenmiþ
olanlarýn daha ötesine geçecek þekilde
düþünme ve belki de ilk kez insan olarak
sahip olduðunuz o inanýlmaz özgürlüðü
Ruh ile yeni bir iliþki çerçevesinde hissetme izni verilmiþ olmasý anlamýna
gelir. Bu yeni iliþki anlamlýdýr ve eskiden
olduðu gibi kurallarla deðil sevgiyle
doludur. Bundan böyle hissettiðiniz
kurallar içinizden gelecektir ve bunlar
dürüstlük, doðruluk, denge ve diðerleri
için þefkat olarak sýralanabilir.

S

Bu arada Lucia'dan da söz ettik. Bugün
Lucia için kutlama yapýlan bir gün gibi
görünmektedir. Öyle olmasýnda da hiçbir
sakýnca yoktur çünkü o çocuk öylesine
saftý ki, ona yüzyýlýn kehânetleri bildirildi. Daha önce Lucia'ya daha fazlasýnýn
söylenmiþ olabileceðini ama onun bunlarý açýklamamayý tercih etmiþ olduðunu
dile getirmiþtik. Ona bildirilen bazý kehâ-

netler sýrdý ve bunun nedeni kehânetlerin
içeriðiydi. Melek Lucia'ya karanlýk bilgiler vermiþti. Bilgiler gezegen ile ve daha
sonra çocuðun da üyesi olacaðý örgütle
ilgiliydi. Sýrlar zaman içinde açýklandý.
Eðer isterseniz onlarý okuyabilirsiniz.
Ben esas kehânet hakkýnda konuþmak
istiyorum. Bu hayret verici bir kehânetti
ve Kryon'un burada bulunma sebebi ile
de baðlantýsý vardý. Size o kehânetin ne
olduðunu söylediðimde, bu kehânetin
bildirildiði tarihi göz önüne almanýzý
istiyorum. Kehânet 1917 yýlýnda
bildirilmiþti, Birinci Dünya Savaþý hâlâ
devam ediyordu ve sizin yaþamlarýnýzda
olan her þeyden daha önceki bir dönemdi. Lucia o karanlýk kehâneti açýkladý ve
pek çok insan bu kehânetin o zamana
göre siyasi bir amacý olduðunu düþündü.
Hattâ birçok insan bu bilginin Lucia'ya
gerçekten bir melek tarafýndan verildiðinden þüpheye düþtü zira fazla siyasi
bir beyan havasý vardý. Ancak kehânet
temel bir hakikati seslendiriyordu ve
Dünyanýn sonu ile ilgili olarak hem kutsal metinde, hem Nostradamus dörtlüklerinde, hem de dünyanýn baþka yerlerinde verilen bilgilerle uyuþuyordu.
Küçük kýza dünyanýn sonu ile ilgili bilgi
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verilmiþti. Bu kehânete göre komünizm
gezegeni öldürecekti ve bu her þeyin
sonu anlamýna gelecekti. Kehânet buydu.
Bu kehânetin neden siyasi olduðunun
düþünüldüðünü anlayabilirsiniz. Daha
sonra Ýkinci Dünya Savaþý geldi ve savaþ
atom bombasý ile sonlandý. Ardýndan
50'li ve 60'lý yýllar geldi. Bir tarafta Batý
dünyasý, diðer tarafta Sovyetler Birliði
ve soðuk savaþ vardý. Bu arada iki
tarafýn ellerinde 50.000 nükleer bomba
ve bu bombalarý karþý tarafa götürecek
olan füzeler birikti. Lucia kehânetin kendisine bildirildiði dönemde tabii ki bunlarýn hiçbirini bilemezdi ama iþler bu
raddeye gelince birdenbire kehânet canlýlýk kazandý. Komünistler ile Batý
dünyasý arasýnda nükleer bir savaþ patlayacaktý ve bu da Dünyanýn sonu
anlamýna gelecekti. Küçük Lucia'ya
doðru bilgiler verilmiþti.
Sevgili dostlar, bunun yerine olan ise
efsane gibidir. 80'li yýllarýn sonunda
Rusya'da komünizm çöktü. Lucia'ya
Dünyanýn sonunu getireceði söylenen
þey aniden durdurulmuþtu. Biz buna
jokerin oyuna girmesi diyoruz. Ama
sizler bir þeyler olduðunu bilmeliydiniz
çünkü bu olaydan sadece birkaç yýl önce
Uyumlu Yakýnlaþma gerçekleþmiþti ve
bu bir þeyin deðiþeceðini baðýrarak
söyleyen enerji salýverilmesiydi. Yine de
bu olay hiç beklenmiyordu.
Siz doðduðunuzda geçerli olan kehânet
neydi? Sizin aranýzda yaþý ileri olanlar
açýsýndan bu Mahþer Günüydü (Armageddon) ve senaryo yine savaþ üzerine
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kurulmuþtu. Sözü edilen savaþ nihai
savaþ olacaktý çünkü nükleer bulutlar
dünyayý çepeçevre kuþatacak ve Güneþ
ýþýðýný engelleyecekti. Savaþta canlarýný
kurtaranlar açlýk nedeniyle öleceklerdi
çünkü Güneþ ýþýðý olmadan dünyada
hiçbir þey yetiþtirilemez. Kalkan toz
bulutlarý ancak yirmi yýl sonra yeniden
yere inecekti. Sonuç kavrulmuþ bir
dünya olacaktý. Tüm bunlar hiç olmadý.
Sevgili dostlar, o zamanda tüm
kehânetlerde 2000 yýlý civarýnda veya
biraz sonra gezegenin sonundan söz
ediliyordu. 2012 yýlý itibarýyla her þey
bitmiþ olacaktý. Lucia tabii ki bazý þeylerin olacaðýný hiç bilemezdi. Olan þey
ise sizdiniz. Özgür iradenizle gezegeni
deðiþtirmeye baþladýnýz. Galaksiye burada kalacaðýnýz sinyalini gönderdiniz.
Daha önce asla gerçekleþmeyecek olan
pek çok þey oldu. Sabýk düþmanlar
biraraya geldiler. Ticaret hacmi daha
önce hiç olmadýðý kadar arttý. Yüksek
düþünce ile beraber daha fazla joker
ortaya çýktý. Gezegeni daha önce hiç
kimsenin aklýna bile gelmeyen þekillerde
biraraya getiren birçok icat yapýldý.
Yýllar önce bir öngörü yapmýþtým. O
zaman bir süre sonra herkesin birbiriyle
konuþup temas halinde olabileceðini ve
bu yüzden de pek az sýr olacaðýný öngörmüþtüm. Bu öngörüyü internetin çýkmasýndan önce dile getirmiþtim. Þimdi
artýk sýrlarý saklamanýn ne kadar zorlaþtýðýný herkes anlayabiliyor. Bu durum
yeni dünya ile ilgilidir. Ayrýca, bilinçte
müthiþ bir geliþme ile beraber bilincin
fizik ile doðrudan baðlantýsýný gösteren
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bilimsel keþif var. Bu sayede her þeyin
Alan aracýlýðýyla birbiri ile baðlantýlý
olduðu anlaþýlmaya baþladý.

söylenmiþ olan tüm kehânetleri
deðiþtirmek için sizin yaptýklarýnýzý kutlamak için buraya geldi.

Küçük Lucia'nýn bunlarýn hiçbirinden
haberi bile yoktu. O bu karanlýk bilgileri
yanýnda taþýdý ve ancak zamaný geldiðinde ifþa etti. Onun için bunlarýn hepsi
gerçekti. Sevgili dostlar, Lucia deðiþimi
görebilecek kadar yaþadý. Eðer 2005
yýlýnda, diðer tarafa geçiþinden hemen
önce ona sorsaydýnýz, kendisine söylenmiþ olan þeylerin hiçbirinin gerçekleþmeyeceðini ve bunun için de sevinçli
olduðunu söylerdi. Lucia'yý anmanýn
zamanýdýr. Küçük kýzýn saf yaþamýnda
gördüðü, bildirdiði ve yaptýðý her þey ve
aldýðý mesajlar uzun süre boyunca doðru
olmayý sürdürdü. Bugün 2017 yýlýnda
dönüp geri bakabilmenizin sebebi ona
bildirilen karanlýk þeylerin hiçbirisinin
gerçekleþmemiþ olmasýdýr. Ýnsanlar belli
bir noktada gezegende kalmaya ve
yaþamý sürdürmeye karar verdiler.

Ben sizlere bilgi vermek için buradayým. Bu odadakilerin bir kýsmý da dahil
olmak üzere, pek çok insan þüpheye
düþecektir çünkü eve gittiklerinde haberleri izleyecekler. Dünyada olan her kötü
þey size haber olarak sunuluyor. Ýleride
insan tabiatý verilen bilgilerin dengeli
olmasýný talep edecektir. Þu anda da
sadece size verileni kabul etmek yerine,
seçici davranmak imkânýna sahipsiniz.
Öyleyse güneþ görünmeye baþladý diyebiliriz. Özgür iradenizi kullanarak izlemek istediklerinizi seçebilirsiniz.

Sevgili dostlar, haberlerde ne görürseniz görün, bu geriye gidiþ anlamýna
gelmemektedir. Karanlýk ile aydýnlýk
arasýndaki savaþta, her ilerlemede olduðu
gibi, iki adým ileriye ve bir adým geriye
gidiþ olabilir ama sonuç itibarýyla
Dünyada barýþ olacaktýr. Ýleride bir gün
okullardaki ders kitaplarýnda 2012 yýlýndan önceki döneme "barbarlýk dönemi"
ve ondan sonraki döneme de "þefkat
dönemi" denilecektir. Bu iþin ne kadar
süreceði özgür irade nedeniyle tümüyle
size baðlýdýr. Bu hususlar üzerinde
düþünmenizi istiyorum. Lucia izliyor.
Bugün neden söz ettiðimizi biliyor. Ona

Sevgili dostlar, çok yavaþ bir tempoda
da olsa, ýþýk zamanýna doðru ilerliyorsunuz. Bugünü ve Dünyada olup biteni
hatýrlamanýzý istiyorum çünkü birileri
sizin tarihiniz, büyükbabanýzýn tarihi ve
onun büyükbabasýnýn tarihi temeline
dayalý olarak yüreðinize korku salmak
isteyecektir. Ama iþler hiç de o þekilde
tecelli etmeyecektir. Korkunun sizi ýþýðý
ve Lucia'nýn hayatýný kutlamaktan
vazgeçirmesine izin vermeyin.
Ve
öyledir.
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