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Sevgili Dostlar
Birebir karþýlýðýný yalnýzca Yaradan’da bulabileceðimiz bir nimettir, bir nurdur sevgi. Ona
ölümüne ihtiyaç duyarýz ve yaptýðýmýz her þeyi onu biraz daha fazla kazanmak ve duyumsamak
için yaparýz. Ama onlarda Bizi Sevgisinden Vareden’in adý, rýzasý, doðrularý ve izni yoksa
eksiktir bir þeyler. Eksik baþlangýçlar, eksik sonuçlarý doðurur. Ne yaparsak yapalým içimizdeki
boþluk dolmaz, aksine büyüyebilir. Biz sevmeye, sevmek için kendimizi sevdirmeye çalýþtýkça
duygusal ihtiyaçlarýmýz da büyür ve geliþir. O ihtiyaçlarý birisinin ya da birilerinin farketmesini, anlamasýný, tamamlamasýný bekleriz deðil mi? Tüm insanlar, tüm kardeþlerimiz, bilelim ki
yaralý, kusurlu ve eksiklidir. Eksikli gönüllerin birbirlerine hayrý belli sürelerle sýnýrlýdýr ve
çoðu zaman sancýlýdýr. Bunu farkeden kimileri selâmeti kendi cinsine yönelmekle bulacaðýný
düþünür, kimileri de insandan ümit keserek doðaya ve diðer canlýlara verir kendini. Doðadaki
(eðer insan eliyle bozulmamýþsa) dinginlik ve düzen gönüllere huzur verir, dinlendirir elbet.
Ama ruhumuz sonsuzluða uzanmak ister bir yandan. Ýçimizdeki geliþme ihtiyacý yeniden yola
koyar bizi. Aradýðýmýz þeyin niteliðinin ayýrdýna varýrýz bir yandan: Sadece ihtiyaçlarýmýzýn
karþýlanmasý deðildir aradýðýmýz; sadece bize ait olmasý deðildir; sýðýnýlacak bir liman, baþ
dayanacak bir omuz deðildir; övgü, alkýþ, poh poh deðildir; içgüdüsel üreme ihtiyacýnýn
harekete geçirdiði hormonlarýn bir oyunu deðildir bu. Bugüne kadar sevgi diye düþündüðümüz
þeyin sevilme ihtiyacýnýn giderilmesi olmadýðýný, sevme ihtiyacý olduðunu farkederiz. Sevginin
kendisini, gerçek kaynaðýndan geliþ halini istediðimizi anlarýz. Daha çok sevmek isteriz, öte
yandan bunun acý getireceðinden korkarýz. Her zaman bilgiye ihtiyacýmýz vardýr ama böyle
bocalama ve tereddüt dönemlerinde daha da çoðalýr bu ihtiyaç. Bilgi der ki: “Her þeyi seviniz,
büyüðü, küçüðü, iyiyi ve kötüyü. O zaman göreceksiniz ki, ortada kötü kalmayacak.”
“Severken istismar edilmekten korkuyorsanýz, henüz gerçek sevgiye varmamýþsýnýz demektir.
Çünkü sevgide korku yoktur. Çünkü sevgi sizi kapamaz, her þeyinizle açar. Seven, karþýlýk
almayý düþünmeden verendir.” “Sevgide dönüm yoktur, dümdüz... Onda iniþ, onda çýkýþ aranmaz. Ýniþ odur, çýkýþ odur þüphesiz. Aydýnýnýzda kara, gündüzünüzde gece, sevginizde lekedir.
Sevenlerin sedâsý yalnýz þükür ve yalnýz sevinçtir, imdat ve feryat deðil. Sevgiyle bakmasýný
bilen, gerçek ibadeti bulandýr. Çünkü o, her baktýðý yerde yalnýz O’nu görür.” Ruhumuzun
sonsuzluða yelken açmasýný dileyenlerdensek böyle sevmeliyiz iþte, unutmayacak gibi, unutulmayacak gibi ve sevdiklerimiz tarafýndan sevilsek de sevilmesek de, istensek de istenmesek de.
Sevginin kendisidir güzel ve kutsal olan. Sevgimiz temiz, doðru ve yanlýþsýz bir sevgiyse
karþýlýðýný tek bir yerden alabiliriz, yani kaynaðýndan, yani Bizleri Sevgisinden Vareden’den.
Bilgi yine önümüzde: “Geçmiþte bir gün, bir söz geldi bir gülyüzlü’ye O’ndan: “Ey sevgiden
varedilmiþ olan, onlara de ki: Ben sizin içinizden herhangi birinizi ya da bir bir hepinizi pek
fazla sevebilirim. Ama biliniz ki, içimdeki gerçek sevgi, yalnýz sizden geçerek O’na dönüktür.
Siz beni lime lime etseniz, kanýmýn her damlasýnda sizden geçip O’na gideni görürsünüz. Beni
bundan kimse döndüremez. Benim görevim döndürecek olanlara koþmaktýr, döndürecek olanlara üzülmek deðil.” Sevgiyi gerçekten yaþamak, onunla dolmak dileðimizse “Yaradan’dan
ötürü yaradýlmýþý hoþ görüp” her þeyimizle O’na yönelmek olmalý yapacaðýmýz. Yoksa kýrýntýlarla idare etmeye çalýþýrýz ve bizi kanatlandýracak gerçekten uzaða düþeriz.

En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Ýnsanlardaki ilkel duygular,
bencillik, çýkarcýlýk, baþkalarýný
yabancý ve düþman görme
alýþkanlýðý, kazanç hýrsý ve üstün
olma hýrsýdýr. Bunlar vahþeti
körükleyen etkenlerdir.
TV dizileri, filmler, tiyatro
eserleri, þiir, hikâye ve romanlar
ve müzikler, bugün vahþeti
körükleyen etkenler haline
gelmiþtir. Oysa tüm sanatlarýn
görevi, insaný eðlendirerek
ve düþündürerek eðitmek ve
yükseltmektir.
Çevremizdeki insanlara,
hayvanlara, bitkilere, taþa,
topraða, suya, havaya iyi
tesirler, sevgi tesirleri vermemiz,
onlardan alacaðýmýz iyi
tesirlerle de gönlümüzü
yüceltmemiz gerekmektedir.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Vahþet Körükleniyor ve
Ýnsanlýk Yok Oluyor
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VAHÞETÝ
KÖRÜKLEYEN
ETKENLER
Tüm dünyada ve
ülkemizde vahþeti
körükleyen etkenlerin
baþýnda filmler, TV
dizileri, vahþi, kýrýcý,
yýkýcý müzikler ve o
müziðin kural tanýmaz
sözleri geliyor. Toplum
kurallarý ve toplumlarýn
düzenini saðlayan kanunlar her yerde çiðneniyor
ve yýkýlýyor. Kurallarý ve
düzenleri çiðnemek bir
marifet gibi gösteriliyor.
Oysa o kurallar ve
kanunlar, asýrlarýn
tecrübe imbiðinden
süzülerek bulunmuþ
doðru esaslardýr. Kimse
kimseye zarar vermeyecek, kimse kimseye haksýzlýk etmeyecek, aldatmayacak, kandýrmayacak, vurmayacak,
ezmeyecek ve
öldürmeyecektir. Bu
kurallarý en baþta
Yaradan'ýn katýndan gönderilen dinler koymuþlardýr. Ýnsanlarýn ve
toplumlarýn tecrübe
birikimleri arttýkça, bu
kurallarda geliþtirmeler
yapýlmýþtýr. O kurallar
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var olduðu içindir ki,
toplumlar huzur içinde
ve uyum içinde
yaþamýþlardýr. Zamanla
din ve dünya iþleri
ayrýlýnca, bugün medeni
ve geliþmiþ dediðimiz
toplumlarda hükümetlerin yürüttüðü sýký
kurallar, kanunlar ve
düzenler konulmuþtur.
Yeni oluþumlara karþý da
yeni düzenlemeler bulunmuþtur. Meselâ bundan
yüz sene önce trafik
kurallarýna belki fazla
gerek olmayabilirdi. Ama
bugün motorlu araçlarýn
artmasý, yeni trafik kurallarýnýn konmasýný zorunlu kýlmýþtýr. Aksi halde
içinden çýkýlmaz bir
trafik anarþisi olacaktý.
Zaten anarþi, kurallarýn
bozulduðu veya çiðnendiði bir ortamda
bulunur. Anarþinin
kelime anlamý, düzen
yokluðu, baþýboþluk, kargaþa demektir. Düzenin
olmadýðý ortamlarda
katiller, caniler, fütursuzca her kötülüðü yapabilen kötüler, iyileri,
güçsüzleri, kadýnlarý ve
çocuklarý ezerler. Öyle
toplumlarda da yalnýzca
korku ve gözyaþý olur.
Ne huzur, ne mutluluk

olur, ne de geliþme ve
yükselme. Hükümetler,
düzeni saðlamak, kiþilerin haklarýný korumak
için kurulmuþtur.
Hükümetler düzeni,
ellerindeki kanunlarý
uygulayarak saðlarlar.
Kanunlar yetersiz kalýnca
yeni ekler konulur veya
yeni düzenlemelere
gidilir. Bütün bunlarýn
gayesi, kiþilerin, sonra
toplumlarýn ve sonra milletlerin haklarýný korumak içindir. Þimdi
hükümetler arasý iliþkileri
düzenleyen kurallar da
konulmuþtur. Bunlarýn da
gittikçe geliþmesi, daha
insanca, daha hakça,
daha sevgiye dayalý
kurallarýn konulmasý
gerekmektedir.
Vahþeti körükleyen
etkenlerin en önemlilerinden birisi de, þüphesiz bencillik ve çýkarcýlýktýr. Yalnýz kendini
düþünen benciller, yalnýz
kendi çýkarýný düþünen
çýkarcýlar, baþkalarýna
kolayca kötülük yapmakta kendilerini haklý
görürler. Bencillik ve
çýkarcýlýk, þüphesiz geriliðin ve geliþmemiþliðin
sonucudur.
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Ýnsanlar ilerledikçe ve
yükseldikçe, daha çok
iyilik eden, daha çok
baþkalarýnýn hakkýný
düþünen, daha çok
seven olurlar. Ýnsanlarý
sevenler, insanlara zarar
veremezler. Aksine
insanlara yararlý olmaya
çalýþýrlar. Benciller ve
çýkarcýlar ise, iþi kitabýna
uydurarak baþkalarýnýn,
hattâ tüm toplumun
zararýna da olsa, menfaatlerini saðlamaya,
kendilerini öne çýkartmaya çalýþýrlar.

yabancýyý veya bir
kötüyü temizledim" diye
kendini avutuyor. O düþman veya kötü dediðin
kiþiyi temizlemek
hakkýný sana Allah mý
yoksa hükümet mi
verdi?!. Allah kimseye
böyle bir hakký tanýmaz.
O, bütün dinlerde
"Öldürmeyeceksin!"
demektedir. Bu tarz
düþünenlerin psikolojisini çok iyi açýklayan bir
atasözümüz var: "Kedi
yavrusunu yerken fareye
benzetirmiþ"

Vahþeti körükleyen
etkenlerin bir diðeri de,
baþkalarýný yabancý ve
düþman görme alýþkanlýðýdýr. Çoðu kez ailelerin
yanlýþ terbiyesinden kaynaklanan bu görüþ sahipleri, yabancý ve düþman
gördükleri kiþilere kolayca her kötülüðü yapabiliyorlar ve bundan da
asla vicdanlarý sýzlamýyor. Öyleleri, iþine
gelmeyen veya çýkarýna
hizmet etmeyen herkesi
de kolayca yabancý ve
düþman diye damgalayabiliyorlar. Ondan sonra,
ona yaptýðý kötülüðün
onu rahatsýz etmemesi
için de, "bir düþmaný, bir

Vahþeti körükleyen
etkenlerin bir baþkasý da,
kazanç hýrsý ve üstün
olma hýrsýdýr. Bir insanýn
gözünü bu hýrslar bürüdü
mü, artýk o ne insanlýk,
ne kanun, ne de düzen
dinler. Bu hýrs sahiplerinin yapmayacaklarý
kötülük yoktur. Ama
baþkalarýna yaptýklarý
kötülüklerin yüzde biri
kendilerine yapýlsa,
feryatlarý yeri göðü tutar.
Ama bu hýrslarý onlara
hiçbir zaman huzur ve
mutluluðu getirmez.
Tersine her an kendilerine kötülüðün
döneceði korkusu
içindedirler. Ve bir gün

de mutlaka korktuklarý
baþlarýna gelir.
SANATIN YERÝ ve
GÖREVÝ
En eski devirlerden
beri musiki olsun, þiir
olsun, tiyatro veya benzerleri olsun sanat, insanlarý eðlendirerek eðitmek
içindir. Kuru kuru sözler
ve nasihatler insanlarý
etkilemez. Ama hikâyeler
ve olaylar içinde verilen
mesajlar, insanlarý daha
çok düþündürür ve deðiþtirir. Dünyadaki deðiþme,
iyiye, güzele, daha yararlýya, daha insanca olana
doðru olmak zorundadýr.
Çünkü insanýn dünyada
bulunuþu, daha iyi ve
daha üstün insan olmak
içindir. Üstün insan,
kötülüklerin her çeþidinden kaçan insandýr.
Öyleyse sanatýn her dalý
insanda daha üstün, daha
iyi insan olma eðilimi
uyandýrabilmelidir. Bu
eðilimi hiç hissettirmeden benimsetebilen, incelikle, ustalýkla benimsetebilen eserler, sanat deðeri olan eserlerdir.
Mesaj vereceðim diye
"kör gözüm parmaðýna"
der gibi kabaca veya
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ustalýktan, incelikten
yoksun tarzda mesaj vermeye çalýþanlarýn eserleri
sanat eseri deðildir
elbette.
Fakat çok ince bir
teknikle ve ustalýkla
hýrsýzlýðý, katilliði, zalimliði, cinsel sapýklýðý
savunan ve bunlarý telkin
eden ve bunlara
özendiren eserleri hoþ
mu göreceðiz? Sanat
sanat içindir diyenler,
ustalýkla tezini savunmuþsa, o sanat eseridir
diyorlar. Sanatýn bir
gayesi varsa, ki elbette
var, o gayenin insanlarýn
hayrýna olmasý, zararýna
olmamasý gerekir. Ýnsanlarýn hayrýna olan þeyler,
insaný yücelten, mutlu
eden, insana ümit ve
moral veren, insaný
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üstün, deðerli bir insan
yapmaya yönelten
þeylerdir. Sanat da insaný
geriletmemeli,
adileþtirmemeli, kötülüðe
ve baþkalarýnýn zararýna
özendirmemelidir. Bunu
saðlamak kanunlarla ve
düzenlemelerle mi
olmalýdýr? Yoksa sanatýn
gerçek görevinin ve
etkinliðinin insanlarý
iyiye, güzele, üstüne
doðru olmasý gerekliliði
herkese öðretilmeli
midir? Bunu saðlamayan
eserler, düþünen kafalarca ayýplanmalý, dýþlanmalý, böylece bir toplum
baskýsý mý saðlanmalýdýr?.. Elbette böyle
bir toplum baskýsý en
güzelidir, ama o toplum
baskýsýnýn oluþmasý için
de, insaný yükselten ana
esaslarýn, doðru yaþam

bilgilerinin çoðunlukça
benimsenmesi gereklidir.
Bu saðlanýncaya kadar,
elbette düzenleyici,
uyarýcý, yön gösterici
kurallarýn konulmasý
gereklidir.Aksine
baþýboþluk ve düzensizlik
olur, kargaþayý ve
anarþiyi getirir. Bu da
bugünkü gibi vahþetin
gittikçe artmasýnýn sebebi
olur.
ÝNSANA SAYGI ve
ÝNSANI KORUMA
GEREKLÝ DEÐÝL
MÝDÝR?
Eðer insanlýðýn ve
insanlarýn yok olmasýný
istiyorsanýz, eðer
dünyanýn yaþanýr bir
ortam olmaktan çýkmasýný istiyorsanýz,
insana saygý ve sevgi
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duymayý, insaný korumayý ve kollamayý ve
insana acýmayý kaldýrýnýz
ortadan. O zaman insanlar ve dünya, birbirini
yiyip bitiren, ilerlemesi,
geliþmesi duran, can derdine düþenlerin vahþetinin sergilendiði bir yer
olur ve dünyanýn böylece
sonu gelir.
Hâlbuki Dünya,
Yaradan'ýn insana lütfen
verdiði bir yükselme ve
arýnma ortamýdýr.
Yükselen ve arýnan
insanlar, dünyada birliðe
ulaþacaklardýr. Bu
Yaradan'ýn insandan beklediðidir ve insan için
çizdiði yolun gereðidir.
Dünyada varolan her þey,
dikkatli gözlerle incelenirse, hep insanýn
rahatça yaþamasý ve
kolayca geliþmesi içindir.
Doðadaki dengeler,
suyun, havanýn, topraðýn
bileþimleri, yeþil yapraklarýn Güneþ ýþýðýndan
yararlanarak ürettikleri
gýdalar, oksijen, Güneþ
ýþýnlarýnýn verdiði deðiþik
enerjiler ve aydýnlýk, hep
canlýlarýn hayatýný saðlamak ve geliþmelerine
imkân hazýrlamak içindir.
Ýnsanýn hayvanlarla ve

bitkilerle iliþkileri,
insanýn insanlarla iliþkileri hep insana yeni bilgiler ve tecrübeler
kazandýrmak içindir.
Sonra onlarý tanýmak,
onlarla hakça alýþveriþler
içinde bulunmak,
aldýðýnýn karþýlýðýný vermeye alýþmak içindir.
Daha sonra bitkilerle,
hayvanlarla ve insanlarla
sevgi alýþveriþini öðrenmeye sýra geliyor. Çünkü
onlarýn hepsi birbirine
baðlý, hepsi birbirine
muhtaçtýr ve hepsi kader
birliði içindedirler. Biri
olmadan diðerleri olamaz.
Daha ileri gidersek,
insan, üzerinde rahatça
dolaþtýðý Dünyaya,
topraðýyla, suyuyla,
deniziyle ve havasýyla,
her þeyiyle iyi þeyler vermek, iyi þeyler almak
zorundadýr. Ýnsan elbette
dünya ile de kader birliði
ve sevgi alýþveriþi
içindedir. Bunu çoðunluk
bilmeden yapar.
Topraðýný sever, aðacýný
sever, çiçeklerini sever,
suyunu, denizini sever,
temiz havasýný sever.
Onlardan da bilmeden
sevgiler alýr. Fakat bil-

gide ileri gidenler, taþý,
topraðý, denizi, havayý,
sýra sýra daðlarý, yeþil
vadileri bilerek sevenler,
onlarla bilerek sevgi
alýþveriþinde bulunurlar.
Onlara gönlünden güç
verirler, onlardan gönlüne güç alýrlar.
Bilerek bilmeyerek
çevresine kötülük yapanlar, düþmanca duygularý,
sevgisizliði yayanlar ise,
dünyadaki dengeleri
bozan kötü enerjiler
yayarlar. O biriken kötü
enerjiler, baþlýbaþýna bir
felâket kaynaðý olurlar.
Ýnsanlarýn doðaya doðrudan verdikleri zararlar,
bu biriken kötü enerjilerin hâsýl edeceði
felâketlerin yanýnda çok
küçük kalýr. Onun için
Bizim Celselerimiz'de
iyilerin oraný yüzde birin
altýna düþerse dünya içindekileri püskürecektir
denmektedir.
"O yerinden þaþmayaný, o yolundan çýkmayaný, o hayrýnýza
dolananý, sizin
yüzünüzün içinden,
birinizin yaptýðý
hayýrdýr, yerinde tutan,
öyle biliniz." "Kötüler
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kendi geleceklerine
kötülük ederler. Çünkü
kötülük dönücüdür
aslýnda." dedikten sonra
þöyle demektedir:
"Þimdi Üzerinde
Rahatça Dolaþtýðýnýz,
biliniz ki bir gün,
içindeki bütün aðýrlýklarý çýkaracaktýr.
O günde yüzünü
yere eðenlerden
olmayýnýz."Kötülüðün
nelere yol açacaðýný
açýkça belirtiyor:
"Kötüler, kötülük toplamakta devam ederlerse,
bir gün kendilerine
hayretle bakan topraðýn
gözünü göreceklerdir
mutlak. Ýþte o gün
toprak, utanacak onlardan. Ve onlar dönmezlerse bildikleri iþten,
gittikleri kötü yoldan,
sarsýlacaktýr toprak,
sarsýlacaktýr toprak ve
direnecektir onlar öyle
biteviye ve bir zaman.."
TOPARLANMAK
ZORUNDAYIZ
Ýnsanlar iyi yolda deðil,
tüm dünyada. Ýnsanlar,
milletler ve devletler
arasýnda insani iliþkiler,
sevgi iliþkileri ve iyilik
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iliþkileri çok az. Hemen
hemen tamama yakýn
iliþkiler çýkar iliþkileridir.
Bu yetmezmiþ gibi
kötüler, kötülüklerini
yaymak için her etkili
aracý kullanýyorlar.
Televizyon ve radyo ile,
filmlerle, tiyatroyla,
müzikle, þiirle, romanla,
her araçla kötülüðü
olaðan gösterme, zulmü,
acýmasýzlýðý kahramanlýk
gibi gösterme çabasý
içindeler. Ýþte görüyoruz
ki kötülük, vahþet her
yerde artýyor. Gençler ve
hattâ çocuklar, gördükleri
kötülüklere özeniyorlar,
onun kötü sonuçlarýný
göremeden. Sonra
gözyaþlarý, sonra piþmanlýklar, sonra yanmalar,
dövünmeler. Peki, bu
kötülüðe özendirenlerin
hiç suçu yok mu? Ýnsanlar ölecek, onlarsa
kazandýklarý paranýn
hesabýna dalarak suçlu
olduklarýný unutacaklar.
Ýþ iþtir diyecekler. Bu
duygusuz, bu zalim
insanlara nasýl engel olunacak?!..Silâh üretenler,
insanlarý bir takým gizli
oyunlarla birbirine düþürerek silâh satýþlarýný
artýranlar, ölen ve
öldüren insanlarýn feryat-

larýndan para kazananlar,
kavgaya tutuþanlardan
daha mý az suçlu?
Aslýnda suça teþvik eden,
suçu iþleten daha
suçludur, öyle deðil mi?
Artýk iyi ile kötünün
iyice ayýrt edilmesi,
iyinin, doðrunun kesin
tercih edilmesi zamaný
geldi. Ýyilerin el ele vermesi, kötülere bile iyilik
yapmalarý, sevgi göstermeleri zamaný geldi.
Dünyadan kötülüðün silinmesi, bilginin, doðrunun, iyinin ve sevginin
dünyaya hâkim olmasý
zamaný geldi ve geçiyor.
Hepimiz ayný özden,
Yaradan'ýn sevgi özünden
meydana geldik.
Hepimiz özde kardeþiz.
Millet, din, renk, ýrk
ayrýlýklarý özde deðil,
dýþtadýr. Dýþtaki ayrýlýklarý deðiþik çiçeklerden
oluþan güzel bir buket
gibi biraraya toplamamýz
mümkündür. Bunun için
insan olduðumuzu
bilmek, gerçek insanlýðý
benimsemek,
Yaradan'ýmýzýn hepimizden beklediði yükselmeyi
ve arýnmayý gerçekleþtirmek gerekmektedir.

SEVGÝ DÜNYASI
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 57

Ýbretlerle Dolu
Yýllar...
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

MEKKE'DE
SONA YAKLAÞILIRKEN
Hüzün yýlýnda sadece bir gece içinde
âlemleri aþýp yedi yerden geçip
Rabbinin hüküm yeri olan Arþý âlâ'da
O'na secde etme þerefine ulaþan Hz.
Muhammed þimdi bambaþka bir aþk ve

þevkle davasýna sarýlmýþtý. Mekkeliler'den fazla bir ümidi kalmamýþtý. Onlarý
ticaret hayatýnýn ve hac - panayýr
mevsimlerinde ziyaretçilerle ve putlarla
dolu Kâbe'nin saðladýðý dünya nimetleriyle keyiflerince yaþamaktan baþka
bir þeye, kimse döndüremezdi artýk.
Dünya Mekke'den ibaret deðildi ki!..
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Peygamber, savaþmanýn, kavga çýkarmanýn gelenekler gereði yasaklandýðý
hac ve panayýr günlerinde, dýþarýdan
gelenlerle gizli gizli de olsa dinini,
Kuran âyetlerini paylaþmaya daha çok
vakit ayýrýyordu artýk…
Bu arada Medine halký bambaþka
sorunlar içinde çaresiz ve çözümsüz
buhranlarla cebelleþiyordu. Sonradan
oraya gelip zenginleþmiþ Yahudiler'in
keyfi yerindeydi. Ayrýca dinleri, kitaplarý ve bekledikleri Mesih dolayýsýyla da
manevi doyum içindeydiler. Zavallý
Medine yerlileri hiç de öyle deðillerdi.
Maneviyatlarý olmadýðý gibi, iki ayrý
kabilenin bitip tükenmeyen iç savaþlarý
dolayýsýyla neredeyse yok olmanýn eþiðindeydiler. Onlarý barýþtýracak, sözünü
geçirecek bilge bir kiþinin, bir liderin
ihtiyacýný duyuyorlardý þiddetle…
Hz. Muhammed yýldýzýn parladýðý bu
anlarý öyle güzel deðerlendirdi ki!..
Önce ufak gruplar halinde gelenlerle
dinini, davasýný paylaþýp saygý ve sevgilerini kazandý. Üstün kiþiliðini, güvenilirliðini
sezmekte
gecikmeyen
Medineliler,
þehirlerine
varýnca
öðrendiklerini yakýnlarýyla paylaþýyorlardý. Sonraki yýllarda gruplar halinde
gelenler daha bilinçliydiler. Ayrýca
peygamber onlara dinini öðretmek için
birini de Medine'de görevlendirmiþti.
Artýk orada konuþma konusu peygamber ve Ýslâmdý. Duymayan kalmamýþtý.
Yahudilerden yeni bir peygamberin
geleceðini öðrenmiþlerdi ya. Ýþte o Hz.
Muhammed'in ta kendisiydi. Mekke'-
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deki son üç yýlýný Medinelilerle görüþüp, konuþmaya ayýran Peygamber
sonunda onlarla Ýslâm tarihinde Akabe
Biat'ý adý ile anýlan kesin bir karþýlýklý
yardýmlaþma anlaþmasýna varmýþtý.
Mekke'de inançlarýný, dinlerini
rahatça yaþamak bir yana, zulüm üzerine zulüm gören Müslümanlar,
Peygamber'in talimatýyla bütün mallarýný ve mülklerini býrakýp gizliden
gizliye Medine'ye hicrete baþlamýþlar ve
orada çoðalmýþlardý. Hz. Muhammed de
bu niyetteydi. Ama emir almadan gidemezdi ki, izin bekliyordu. Bizim
Celselerimiz'de buna þöyle deðinilir:
“Þimdi bundan çok zaman önce,
hani o en güzel gülyüzlünün haberi mi
vardý miracýndan? Hani bir gecede, bir
an, geliverdi ve alýp götürdü onu yola
koyan...
“Þimdi bundan çok zaman önce,
haberi mi vardý o son gülyüzlünün
hicretinden? Dileðiydi, isteðiydi
götürmek ve gitmek... Zamanýndan
habersizdi, bekliyordu. Ve birden, bir
an, geliverdi gitmesi için emir ve gitti,
baþardý...”
Mekke'de kalan Peygamber ve birkaç
kiþi arasýnda Hz. Ebubekir de vardý.
Özellikle birlikte hicret için burada
býrakýlmýþtý. Nihayet gidiþ izni çýktý.
Hem de ne zaman? Tam da, Mekke'deki
her kabileden seçilen, yaman gençlerin
birlikte ani saldýrýyla Muhammed'i
öldürmeye giriþecekleri bir zamanda.
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Böyle her kabileden seçilenlerle suikast
gerçekleþince Muhammed'in kabilesinin karþý koymasý önlenmiþ olacaktý.
Ebubekir hicret planlarýný yapmýþtý
zaten. Ýzin haberini alýnca son hazýrlýklarý da tamamladý. Suikastçý gençler,
ellerinden kaçýrmamak için geceleyin
Peygamberin evini çepeçevre sarmýþlardý. Ýç harbi önlemek için iþi sabaha býrakmýþlardý. Suikast olayýný herkes
görsün de bunun ortaklaþa olduðu
anlaþýlsýn diye.
Peygamber bu plandan haberdardý.
Gözcüleri þaþýrtmak için yataðýna
amcaoðlu Hz. Ali'yi yatýrdý. Geceleyin
çemberi aþýp gizlice Ebubekir'e ulaþtý.
Kuran'daki þu âyeti, "gönülleri gibi gözleri de kapanýp görmez oldu" diye bu
olayla ilgili diye yorumlarlar:
** ……Önlerine ve arkalarýna set
çekmiþizdir. Gözlerini perdelediðimiz
için artýk göremezler. (36/9)
HÝCRET
Kaçýþ planý hazýrdý. Bir daðýn tepesindeki maðarada üç gün saklandýktan
sonra, kendilerine getirilecek develere
bineceklerdi. Maðaradaki üçüncü gün
yaþanýrken canýna kasteden iz sürücüler
kapý önüne kadar geldiler. Sesleri duyuluyor, içeriye biraz baksalar görecekler.
Hz. Ebubekir çok korktu. Onu sakinleþtirecek sözü, metanetini koruyan Hz.
Muhammed söyledi: "Tasalanma, Allah
bizimledir." Kuran'da bu þöyle anlatýlýr:
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** ……Ýkisi maðarada iken arkadaþýna: "Tasalanma, Allah bizimledir" diyordu. Allah da ona güven vermiþ,
görmediðiniz askerlerle onu desteklemiþ, inkâr edenlerin sözünü alçaltmýþtý. (9/40)
Maðaranýn kapýsýna kadar gelip
yakalayamamalarý üzerine çok efsaneler türetilmiþtir: Bir örümcek çabucak
kapýsýný aðýyla kapattý, üzerini tozlar
bürüdü, kuþlar da yuva yapýp kullanýlmayan bir yere dönüþtü maðara diye
yazýlýp söyleniyor… Böyle olsaydý içerden Hz. Ebubekir de bunu görüp korkmak ne kelime, korunduðuna þükretmez
miydi? “Ýyilerin ve doðrularýn gözle
görülmeyen ordularý vardýr” denir
Bizim Celselerimizde. Âyette de benzeri söyleniyor. Örümceðe, kuþa ne
gerek var? Önceki gibi gözleri perdelenmiþ olamaz mý?
Maðaradan çýktýktan sonraki yedi gün
boyunca Medine'ye, kendilerine getirilen develerle yollandýklarýnda, yine
yakalanmalarýna ramak kalan bir olaydan söz edilir kitaplarda.
Bizim Celselerimiz'deki þu sözler
sanki buradaki korunmaya iþaret ediyor
diye düþünüyorum:
“Hani bir zaman, o Gülyüzlü'yü
yanýndaki arkadaþý ile saklamýþtý ya
bir gölgede; üzerlerinde hiçbir örtü,
önlerinde hiçbir siper olmadan, düþman gözlerden uzak, düþman gözlerin
istediðini göstermeyen.”
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Medine'ye þehir devletinin baþkaný
olarak ulaþan Peygamber, Musevileri,
Müslümanlarý ve diðerlerini kapsayan adaletli bir anayasa hazýrlayýp her
gruba onaylattý. Son söz ise kendisinin
olacaktý.
Hicret olayý üzerinde oldukça uzun
durdum. Gerçekten Ýslâm dininin çok
önemli, çok hayati bir dönüm noktasý.
Milâdi 622 yýlýnda gerçekleþen bu olaya
Müslümanlar o kadar deðer verirler ki,
Ýslâm takviminin baþlangýcý olarak
kabul ederler.
Bu yazý dizim kronolojik bir Ýslâm
tarihi deðil. Daha ziyade ibretler, bizlere
örnek olacak önemli yaþam öyküleri ve
hâlâ tartýþýlmakta olan derin sorular
üzerinde duracaðým. Ýslâm kültürü ve
bilginlerinin uygarlýða katkýlarý sonraki
yazýlarýmýn konusu olacak.
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BEDÝR SAVAÞINDA
ÖRNEK BÝR OLAY
Peygamberi ellerinden kaçýrmalarý bir
yana, üstelik komþularý bir þehrin
baþkaný olmasý Mekkeliler'de onulmaz
bir yara açmýþtý. Olay burada noktalanamazdý ki. Kendileri küçülüp dururken,
onlar kuvvetlenip bir gün öçlerini almazlar mýydý? En iyisi þimdi harekete
geçmekti. Hicret'ten sonraki 2. ve 3.
yýlda Müslümanlarý yok etmek ve
Peygamberi öldürmek için silâhlarýný
kuþanýp Medine'ye sefere çýkmalarý bu
nedenle idi. Ýslâm tarihinde Bedir ve
Uhud savaþý diye anýlan bu çatýþmalarýn
bildiðimiz savaþlarla hiçbir benzerliði
yok. Çarpýþanlarýn sayýlarý bile bunu
gösterir. Bedir'de 300 Müslüman'a karþý
1000 Mekke'li; Uhud'da ise 700'e karþý
3000 olduðunu söylüyor kitaplar. Ancak
Ýslâm tarihi için o kadar önemli, o kadar
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hayati idi ki, eðer Müslümanlar kaybedip yok olsalardý tarihte en ufak bir
izleri bile kalmayacaktý.
Bedir'de azlýklarýna raðmen iman
gücüyle ve Rablerinin korumasýyla
Müslümanlar kesin bir zafer kazandýlar.
Mekkeliler þimdi gelecek günlerin
getireceklerinden daha da korkuyorlardý. Bedir'de henüz savaþ baþlamadan
ordugâh kurulurken bir Müslüman'ýn
Peygamber'le karþýlýklý konuþmalarý
üzerinde ne kadar dursak o kadar
yerinde. Çünkü teslimiyetin sadece
Allah'a olduðunu, düþünmeden taþýnmadan körcesine kaba biat kültürünün
asla sözkonusu olmadýðýný anlýyoruz bu
konuþmalardan. Yeri gelmiþken þunu da
söyleyeyim: Peygamberle konuþan
kiþinin adýný da verir kitaplar. Çünkü
Ýslâm tarihinde veri, belge, kaynak
fazlalýðý var, azlýðý deðil.
Hepsi kayýtlara geçmiþ,
yazýlmýþ kitaplar oluþturulmuþ. Bize düþen, bu bir yýðýn
belge kümesi içinde, en doðru
sonuçlara ulaþmak oluyor.
Evet, tekrar konumuza
dönelim. Ordu Bedir'de ilerlemiþ ve bir yerde konaklamýþken çöl savaþlarýnda
uzman Ubab b. Münzir, bu
yeri harp stratejisine uygun
görmemiþti. Ancak belki
de bu yeri Peygamber,
Rabbin'den aldýðý vahiyle
seçmiþti. Adam tam özgür bir
ruhla Peygamber'e sordu: "Ya
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Resûllullah burayý seçiþiniz vahiy
gereði mi yoksa kendi seçiminiz mi?"
Peygamberden kendi düþüncesi ile
seçtiðini öðrenince, rahatlýkla bu yerin
doðru bir seçim olmadýðýný çöl
savaþlarýnda kuyuya yakýn ordugâhlarla
galip
gelineceðini
söyleyince
Peygamber anýnda yerini deðiþtirip
kuyunun yakýnýna taþýndý.
UHUD'DA ÖRNEK OLAYLAR
Bedir'den bir yýl sonra, çevre þehirlerden de adam devþirerek sayýlarýný üç
katýna ulaþtýran Mekke ordusu
Medine'ye Uhud daðýna doðru harekete
geçmiþti. Müslüman istihbaratý daha
baþýndan Peygamber'e haber vermiþti.
Bu büyük güce karþý savunma nasýl
olmalýydý? Ýlk örnek olayýmýz bununla
ilgili.
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* Savunma þehirde kalarak mý,
meydana çýkarak mý olmalý?
Medine'nin ileri gelenleri tecrübe ehli
yaþlýlar, kuvvetli ordulara karþý þehirde
mevzilenip çok savaþý kazandýklarýný,
Medine'nin buna uygun imar edildiðini,
þimdi de böyle yapmanýn yerinde olacaðýný söylediler. Mantýk yerindeydi.
Peygamber de bu karara varýp halka
bildirince özellikle gençler çok öfkelendiler. Bedir'de olduðu gibi mertçe
ortaya çýkýlmasý gerektiðini aþk ve þevkle savundular. Peygamber bu azim ve
cesaretten etkilendi ve kararýný deðiþtirdi. Ancak savaþta bunun bedeli çok aðýr
oldu.
* Emri çiðneyen okçular:
Peygamber 700 kiþilik ordusuyla
ilerledi. Uhud daðý arkada kalmýþtý.
Vadinin aðzýnda uygun tepelik bir yere
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50 okçuyu yerleþtirdi. Kesin emir verdi:
"Benden emir gelmedikçe buradan asla
ayrýlmayýn!.." Teke tek vuruþmalarda
Müslümanlar hep galip geliyordu. Toplu
savaþta da düþman ordusu saflarýnda
bozgunlar
baþlamýþ,
kaçanlar
çoðalmýþtý. Artýk ganimet toplama
gayretine
girmiþti
Müslümanlar.
Geçitteki okçularýn çoðu da emri
çiðneyip ganimet sevdasýyla ortaya
saçýlmazlar mý?!.. Sadece 8 okçu
yerinde sabit kalmýþtý. Savaþ uzmaný
düþman komutaný Hâlid B. Velid
geçidin boþaldýðýný görünce, usta bir
manevrayla ganimetçileri kuþatýp çembere almýþ, kalan 8 okçuyu da öldürmüþtü. Þimdi kaçan düþmanlar da
geriye dönmüþ, savaþýn gidiþatý onlarýn
lehine dönmüþtü. Peygamber ve
Müslümanlar ölümle yüz yüze idiler.
Allahtan Peygamber'in çevresinde kalan
14 kiþi, ölümüne onu koruyorlar, kollarýný kýlýçlara uzatýp
kesilmesine
aldýrmadan
savaþýyorlardý. Amcasý Hz.
Hamza da onlardan biri olarak
7 düþmaný haklamýþtý. Hz.
Hamza'nýn Uhud'daki þehadetini ve daha önceki yaþantýsýndan bir örneði yazýmýn sonunda sizlere tekrar aktaracaðým.
Peygamberi korumak için
bir kadýn bile canla baþla
savaþýyordu. Sonradan Hz.
Muhammed: "Uhud günü
hangi tarafa baksam beni
korumak için bu kadýnýn
savaþtýðýný
görüyordum"
diyecekti. Bütün bu koru-
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malara raðmen Peygamber'in öldürülmesi bir an meselesiydi. Nitekim
düþman ordusundan biri, öldürdüðü
Müslüman'ý Peygamber'e benzetmiþ,
haberi dört bir yana baðýra baðýra
övünerek yaymýþtý. Þimdi Müslümanlar
bir taraftan canlarýyla uðraþýrken
Peygamber'in öldürüldüðü haberiyle
çok yaman bir inanç sýnavý içindeydiler.

ölmüþ olduðunu sananlar - ki Ebubekir
ile Ömer bunlar arasýndaydýlar- silâhlarýný býrakarak daðýn bir köþesinde
oturmuþlardý. Bir aralýk Nadr oðlu Enes
bunlarý görerek sordu: "Niye oturuyorsunuz?" cevap verdiler: "Peygamber
öldü" Nadr'ýn hitabý yamandý: " O öldü
ise bize yaþamak düþer mi? Kalkýn siz
de onun davasý uðrunda ölün!.."

* Gerçek bir gönüleri:
Peygamber'in öldürüldüðü haberi
dalga dalga her tarafa yayýlýrken, gerçek
bir Müslüman yiðitten "Kuran'ý Kerime
göre Peygamberler" kitabýnda þöyle söz
edilir: "Düþman alabildiðine sevinirken
Müslümanlarýn geçirdiði bu þaþkýnlýðý
bir kahraman giderdi. O yiðit þöyle
seslendi: 'Peygamber öldü ise Allah
bâkidir. Allah yolunda savaþýp
Peygamber'e þehit olarak kavuþmak
istemez misiniz?' diye gürledi. Peþinden
de düþman saflarý üzerine yürüdü. Bu
sözler ve hareket üzerine Müslümanlara
yeniden þevk ve azim geldi. Bu kahraman Enes B. Nadr idi. Þehit olduðu
zaman vücudunda tam 80 ok ve mýzrak
yarasý vardý. Onu ve onun gibileri
Kuran, þu âyetle andý:

Neyse ki böylece savaþý sürdüren erler
sayesinde Peygamber yaralý bereli de
olsa öldürülmekten kurtulmuþtu. Sað
olduðunun herkesçe anlaþýlmasý sayesinde savaþ bitmiþ, düþman kendiliðinden çekilip gitmiþti.

** Müminlerden öyle erler vardýr ki
Allah'a verdikleri sözde durdular.
Onlardan kimi þehit olarak ahdini yerine getirdi, kimi de yerine getirmeyi
bekliyor. Ve onlar hiçbir surette ahidlerini bozmadýlar. (33/23)"

* Hem suçlu hem güçlü:
Emri
dinlemeyip
Peygamberin
yaralanmasýna, ölümle yüz yüze gelmesine sebep olan okçulara verilecek ceza
ne olacaktý? Býrakýn cezayý aðýr bir
tenkide bile uðrasalar, onlarýn daðýlýp
gideceði anlatýlýr Kuran'da. Yönetici
durumunda olanlar için bu olayda çok
büyük bir ders, bir ibret var. En haklý
olduðunuz bir durumda bile yapýlacak
acý bir tenkidi kaldýramýyor insan
kardeþlerimiz ne yazýk ki. Âyette bu
açýkça dile getiriliyor:
** Allah'ýn rahmeti sebebiyledir ki,
sen onlara yumuþak davrandýn. Eðer
kaba, katý yürekli olsaydýn çevrenden
daðýlýr giderlerdi. (3/159)
HZ. HAMZA'NIN ÖYKÜSÜ

Muhammed Heykel'in "Muhammed
Mustafa" kitabýnda ayný konuda þu ilave
vardýr: "Diðer taraftan Peygamber'in

Hz. Muhammed devrinde Medine'deyiz. Bedir ile Uhud savaþý arasýn-
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daki senelerde henüz içki yasaðý
gelmemiþken eðlenceli bir manzara
seyrediyoruz. Peygamberin amcasý ve
Müslümanlarýn ulularýndan Hz. Hamza,
þarkýcý, hafifmeþrep bir kadýnla içki âleminde... Kadýnýn þuh kahkaha ve
þarkýlarý evden dýþarý taþýp sokaklara
yayýlýyor. Eðlencenin en coþkun anýnda
kadýn, pencereden gördüðü iki deveyi
iþaret etti yanýndaki erkeðe: "Þunlarýn
ciðerleri kimbilir ne nefistir, þarapla da
ne güzel gider!..."
O anda bu bir dilek deðil, bir emirdir
sanki. Hz. Hamza, fýrladý yerinden,
boyunlarýna yedikleri iki kýlýç darbesi
ile yerlere serildi zavallý develer. Ve
canlý canlý çýkarýldý ciðerleri, þarkýcý
kadýna sunulmak üzere...
Yakýnda yapýlacak düðününün giderlerini karþýlamak üzere gözü gibi baktýðý
develerini, boyunlarý kesilmiþ, karýnlarý
yarýlmýþ, boylu boyunca cansýz yatarken
gören peygamberin müstakbel damadý
Hz. Ali, gözyaþlarýný tutamadý. Hele
onlarý bir hiç uðruna bu hâle getirenin
amcasý Hz. Hamza olduðunu etrafýndakilerden iþitince, üzüntüsü bir kat
daha arttý. Aðlaya aðlaya þikâyete gitti
Hz. Muhammed'e. Peygamber olanlarý
duyunca yanýndakilerle birlikte doðruca
içki âlemi yapýlan eve yollandý.
Müsaade isteyip hep beraber içeri
girdiler. Peygamber, yaptýklarýndan
dolayý Hz. Hamza'yý kýnamaya baþladý.
Hz. Hamza içkiden ve hiddetten kýpkýrmýzý kesilmiþ gözlerle peygamberi
aþaðýdan yukarý süzdü ve bakýþýný
yüzünde noktaladý. Ayný hareketi iki
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defa tekrar etti. Nihayet küçültücü bir
eda ile: "Sizler babamýn köleleri deðil
misiniz?.." diyerek sert cevaplar vermeye baþlayýnca, Peygamber daha ileri
gitmenin tatsýz olaylara yol açacaðýný
anladý. Herhangi bir fiili saldýrý ihtimalini düþünerek geri geri uzaklaþtý oradan,
yanýndakilerle beraber (Hadis: Buhari Müslim).
Köprülerin altýnda bir süre daha aktý
sular. Bedir'deki büyük bozgunu
hazmedemeyen Mekkeli'ler bütün güçlerini seferber ederek Medine'ye doðru
yola çýkmýþlardý. Müslümanlar da
baþlarýnda Hz. Muhammed onlara
doðru harekete geçtiler. Uhud'da çetin
bir savaþ baþladý. Hz. Hamza,
olaðanüstü yararlýklar gösteriyor, önüne
geleni deviriyordu. Ama yine de ecelinin önüne geçemedi. Sýrf onu
öldürmek için pusu kuran Vahþi'nin tam
hedefini bulan mýzraðý, hayat defterinin
son noktasý olmuþtu. Din yolunda
büyük gayretler sarfeden ve þehit mertebesine ulaþan Hamza'sýný Yüce Allah,
bütün borçlarýndan temizlenmiþ olarak
yanýna almak istemiþti her halde.
Savaþýn sonunda Hz. Hamza'nýn cesedi
bir vadide bulunmuþtu. Ama tanýnmayacak haldeydi. Mekke reislerinden Ebu
Süfyan'ýn karýsý Hind bütün hýncýný
onun ölüsünden almak istercesine
karnýný deþmiþ, ciðerini çýkarmýþ,
yüzünü, gözünü yaralamýþtý...
Yüce Allah Hz. Hamza'nýn olduðu kadar Hz. Ali'nin develerinin de
Rabbi idi ve onlarý da sevgisinden
yaratmýþtý...
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18. Yüzyýlýn Sesi
Aydýnlanma Felsefesi
Güngör Özyiðit, Psikolog

18. yüzyýl felsefesine "Aydýnlanma Felsefesi" denir. Bu felsefenin içinde
yer aldýðý tarih dönemi de "Aydýnlanma Çaðý" adýyla anýlýr.

Schiller, Weimar’daki Tiefurt Þatosunun bahçesinde aralarýnda Goethe, Wieland ve Herder’in de bulunduðu dinleyiciye okuma yapýyor. Resam Theobald Reinhold Freiherr von Oer.

"Aydýnlanma insaný daha akýllý yapar, ama daha iyi yapmaz. Ýnsanýn daha
iyi olmasý için ahlâk ve erdem de gerekir."
Hegel

SEVGÝ DÜNYASI

Aydýnlanma sözcüðünün üç temel
Batý dilinin karþýlýðýnda "ýþýk" kelimesi
vardýr. Ýngilizcesi "Enlightment",
Almancasý "Aufklarung", Fransýzcasý
"Lumieres"tir. Iþýk aydýnlanmanýn ön
koþuludur. Iþýk olmadan aydýnlanamayýz. Ne var ki, ýþýk çok yoðun
olduðunda da gözlerimiz kamaþýr ve
göremeyiz. Yani ýþýðýn mutlak yokluðu
ile mutlak çokluðu ayný sonucu doðurur. Her iki halde de göremeyiz.
Aslýnda modern Batý Aydýnlanmasý,
insanlýk tarihindeki aydýnlanma biçimlerinin sadece biridir. Aydýnlanmak
isteyen insanýn kendisi, aydýnlatýlmasýný isteði ise hayatýn anlaþýlmasý ve
doðru deðerlendirilmesidir.
Ýnsanlýk tarihinde insanýn yaþamýný
düzenleyen deðerler, canlýlýklarýný ve
iþlevlerini yitirince, yeni düzene
kýlavuzluk edecek yeni deðerler aranýr.
Ýþte burjuva (kentsoylu) sýnýfýnýn
önderlik ettiði Yeniçað'ýn aydýnlanmasý
da bu çeþit bir arayýþýn ürünüdür.
Genel olarak bakýldýðýnda nedense
bizde Aydýnlanma deyince sadece
Fransýz Devrimini hazýrlayan Fransýz
Aydýnlanmasý, Voltaire ve Diderot akla
gelir. Oysa Alman Aydýnlanmasý, Kant
ve Mendelssohn çok daha anlamlý ve
kapsamlýdýr.
AKLI KULLANMA CESARETÝ
Aydýnlanma, insanýn düþünme ve
deðerlendirmede din ve geleneklere
baðlý kalmaktan kurtulup, kendi dene-
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yim ve görgüleriyle hayatýný aydýnlatmaya giriþmesidir diye tanýmlanabilir.
Buna Kant'ýn þu tanýmý da eklenebilir:
"Aydýnlanma insanýn kendi suçuyla
düþmüþ olduðu ergin olmayýþ durumundan kurtulup, aklýný kullanma
cesaretini göstermesidir."
Ergin olamama durumunun kiþiye
yüklediði suçluluk hali, Kant'a göre
insanýn kendi aklýný bir baþkasýnýn
kýlavuzluðuna baþvurmaksýzýn kullanamayýþýdýr. Yetiþkin olduðu halde,
yetiþkin olamamasýnýn suçu, baþka
aklýn yardýmýný almadan kendi aklýný
kullanma kararlýðýný ve yürekliliðini
gösterememesidir. O nedenle Kant'ýn
"Kendi aklýný kullanma cesaretini
göster" sözü aydýnlanmanýn parolasýdýr.
AYDINLANMA,
KÜLTÜR ve EÐÝTÝM
Kant'ýn çaðdaþý Moses Mendelssohn,
aydýnlanmayý "Kültür" ve "Eðitim"
kavramlarýný da içine alacak þekilde
deðerlendirir. Ýnsaný insan yapanýn
eðitim olduðunu belirttikten sonra,
kültürü de ruhun ya da zihnin iþlenmesi, ona incelik ve kibarlýk
kazandýrýlmasý olarak ele alýr. Ona göre
"Bir dil, bilimler aracýlýðýyla aydýnlanýr,
toplumsal iliþkiler, edebiyat ve sohbet
aracýlýðýyla kültüre ulaþýr."
Eðitim, kültür ve aydýnlanma, onlarýn
arka planýndaki niyete göre olumlu ya
da olumsuz sonuçlara yol açarlar. Yani
hem zehir hem panzehir olabilirler.
Mendelssohn bunu çarpýcý bir biçimde
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dile getirir: "Kültür ve aydýnlanma
yeþerdiðinde ne kadar asil ise,
çürümede ve yozlaþmasýnda da o
kadar iðrençtir. Aydýnlanmanýn kötüye
kullanýlýþý ahlâk duygusunu zayýflatýr
katýlýða, bencilliðe, Ýnançsýzlýða ve
anarþiye götürür. Kültürün kötüye kullanýlýþý ise lüksü, þatafatý, zayýflýðý,
batýl inancý ve köleliði yaratýr.
Aydýnlanma ve kültürün ayný adýmlarla yol aldýðý yerde, bunlar yozlaþmaya karþý en iyi koruma
ilacýdýrlar."
Mendelssohn ölçüsüzlüðün ve
aþýrýlýðýn koynunda sakladýðý tehlikelerle ilgili olarak þu ilginç saptamada
bulunur: "Uygar bir ulus için, kendi
ulusal mutluluðunun ölçüsüzlüðünden
baþka bir tehlike yoktur. Uygarlaþma
ile ulusal mutluluðun doruðuna ulaþan
bir ulus, tam da bu nedenle, daha fazla
yükselemeyeceði için düþme tehlikesi
ile karþýlaþýr."

Bu yorum, her tez kendi içinde
antitezini taþýr gerçeðini dillendiren
diyalektik düþünceye de uygun düþer.
EY ÖZGÜRLÜK
Aydýnlanmanýn olmazsa olmaz koþulu özgürlüktür: Aklý her yönüyle ve her
þekilde çekinmeden, serbestçe kullanma özgürlüðü. Oysa aile, devlet ve
toplum baskýsý insaný aklýný kullanmamaya itiyor: Subay "Düþünme, emredileni yap", maliyeci: "Düþünme, vergini
ver", Din adamý "Düþünme, inan ve
itaat et" diyor. Bunlarý düþününce
insanda "Acaba aydýnlanmýþ bir dünyada mý yaþýyoruz?" sorusu akla takýlýyor.
Bunun yanýtý da "Hayýr, aydýnlanmýþ
bir çaðda deðil, aydýnlanmaya giden bir
dönemde yaþýyoruz" olmalý.
Ýnsaný diðer varlýklardan farklý kýlan
aklý ve özgür seçimidir. O nedenle insan aklýný ve özgür iradesini kullanma
cesaretini gösterdiðinde, insan onuruna uygun davranmýþ olur.
Özgürlüðün
insanýn niteliksel
bir özelliði olduðunu belirten Rousseau: "Ýnsanýn
özgürlüðünden
vazgeçmesi, insan
oluþundan vazgeçmesi demektir.
Özgür olmamak,
bütün haklardan ve

Resim: “Lavater ve Lessing’in Mendelssohn’u ziyareti” Moritz Daniel Oppenheim

SEVGÝ DÜNYASI

yükümlülüklerden vazgeçmektir" der.
Diðer yandan "Aydýnlanma nedir?"
sorusunu da peþinden sürükler. Çünkü
öðrenmek ve aydýnlanmak, öðretme ve
aydýnlatma sorumluluðunu da
beraberinde getirir. Kiþi insan kimliði
ile aydýnlýða erse bile, yurttaþ kimliði
ile bunu yurttaþlarýna aktarmasý dýþta
devlet ve toplum baskýsý ile kendi
içinde önyargýlar ve yanlýþ kabullerin
engeli ile karþýlaþýr.
"Saf Aklýn Eleþtirisi"nde Kant, kendi
baþýna düþünme ve aydýnlanmayý
önyargýlardan kurtulmak ve hurafelerden baðýmsýzlaþmak olarak görür.
Yeniçað'ýn parolasý dýþa ve iþe atýlmasýdýr. Aksiyondur. Yeniçað kiþiye
þunu öðütler: Bedenî ve ruhî, bütün
güçlerini seferber edip, özellikle aklýný
iyi iþletip, evrenin genel uyum ve
evrim yasalarýna uygun hareket ve
iþlerle varlýðýný geliþtirerek insanlýðýn
en yararlý bir organý olmak. Güç ve
büyük iþlere yiðitçe atýlmak ve
mutlak tuttuðumuz iþi baþarmak.
Aydýnlanma felsefesi bütünüyle bir
eylem felsefesidir. Voltaire'e göre
"Ýnsan eylem için doðmuþtur; alevin
yükselmesi, taþýn düþmesi gibi. Bir iþ
tutmamak insan için varolmamakla
birdir." Her insanýn yerini ve iþini bulduðu bir toplum, dirlik, düzenlik, uyum
ve güzellik yaratýr. Rehber varlýðýn
dediði gibi hani:
"Her yer bir insanýn, her insan bir
yerin malýdýr. Ýnsanlar, yerlerinizi ve
deðerinizi biliniz. (Bizim Celselerimiz)
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ADALET VE BARIÞ
Aydýnlanmanýn Fransýz ihtilâlini
hazýrlayan ve sosyal adaleti önceleyen
bir yaný da vardýr. Voltaire "Ýnsanlýða
adalet getirmek için, çok kiþi eker, az
kiþi biçer gerçekliðinin korkunçluðunu
görebilmek için yüzyýllar gerektir" der.
Aydýnlanma, eleþtiriye dayalý bir
dünya görüþüdür. Rönesans'la baþlayan
insan odaklý kavrayýþýn uzantýsýdýr.
Eleþtirel akýl, adaletsizliðe karþý çýkma
özgürlüðünü de kapsar.
Adaleti saðlamak için, adaletsizliðe
karþý baþkaldýrmak aydýnlanmanýn
belirleyici özelliklerindendir. O nedenle
gerektiðinde "Sivil Ýtaatsizlik" eylemi
yapýlabilir. Kant'a göre bu durum, bütün hukuksal yollar tüketildikten sonra,
zorunlu olarak hakkýný arama yönünde
sesini duyurma olarak gerçekleþir.
Aydýnlanma ancak barýþ içinde
olanaklý olabilir. Zira savaþ, insan
emeðinin ve yaratýlarýnýn ürünlerini
yok eder. Oysa barýþ insan emeðinin
ortaya koyduðu, maddi manevi tüm
eserleri gelecek kuþaklara aktarýr. Kant
barýþ içinde bir dünyada özgürlük,
baðýmsýzlýk ve eþitlik ilkelerinin geçerli
olacaðýný düþünür.
Ýnsanlarýn kendi yararlarý ile
toplumun yararlarýnýn örtüþtüðünü
gördükleri ve bu uðurda çalýþtýklarý bir
düzende aydýnlanma ve aydýnlatma,
Tanrý tarafýndan da desteklenen kurtarýcý bir ele dönüþür:
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"O yalnýz hayýrda olanlara,
yalnýz hayýr için, hayýrda olmayanlarý
kurtarsýnlar diye her þeyi verir. Bunu
istemeyi bilmek iþtir."
(Bizim Celselerimiz)
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halka dayandýrýlýr. Aydýnlanma akýlcý
bir ahlâk önerir. Ýnsanýn daha düzenli,
daha dengeli bir yaþama biçimini aklý
ile kurabileceðini ileri sürer.
DÝNÝN DIÞLANMASI

Aydýnlanma düþüncesi, önce
Ýngiltere'de baþlar. Oradan Fransa'ya
geçerek kök salar. Sonra Almanya'ya
sýçrar. Aydýnlanma düþüncesi
Ýngiltere'de daha çok deneyci,
Fransa'da akýlcý, Almanya'da ise mistik
akýlcý bir karaktere bürünür.
Aydýnlanmanýn dayandýðý ilkeler yalnýz burjuvaziyi deðil, bütün insanlarý
kapsar. Ve tüm insanlýðýn mutluluðunu
amaçlar. "Hürriyet", "Ýlerleme",
"Ýnsanýn Deðeri", "Adalet", "Eþitlik"
gibi kavramlar insan yaþamýna ýþýk tutmaktadýr. Ýnsanýn özü gereði, salt insan
olduðu için sayýlmasý gerektiði aydýnlanmanýn temel ilkesidir.
Aydýnlanmanýn hedefi peþin yargýlarý
yýkmaktýr. Özellikle de dinin getirdiði
önyargýlara karþý savaþ açar. Artýk
bütün otoriteleri, dini, devleti, toplumu,
eðitimi, ahlâký aklýn ýþýðý altýnda
yeniden gözden geçirir.
Aydýnlanma felsefesinin asýl amacý
ise, evrensel insanýn mutluluðunu
saðlamaktýr. 1789 tarihli Ýnsan Haklarý
Bildirgesi'nin evrensel niteliði bu tutumun bir göstergesidir. Ýnsanlýðýn
tümünü mutluluða eriþtirecek yönetim
biçimi, insan aklý tarafýndan bulunabilir. Böylece egemenliðin kaynaðý
gökyüzünden yeryüzüne indirilerek

Aydýnlanma hareketinin akla en önde
yer veriþi, ilerlemeden ve deðiþimden
yana oluþu, mutluluða yeryüzünde
kavuþulabileceðini söylemesi burjuvazinin olduðu kadar, o dönemdeki
insanlarýn da çýkarýna uygun düþmektedir. Kimi tanrýtanýmaz, kimi Tanrýcý
olan aydýnlanma düþünürlerinin en
büyük savaþýmý dinle olmuþtur. Tanrý'yý
varsayan ama dini baþtan sona saçma
bulan Tanrýcýlýk (Deizm) o dönemde
oldukça yaygýndýr. Hattâ tanrýtanýmazlýktan (Ateizm) da yaygýndýr.
Bir ara dini eleþtirmede o denli ileri
gidilir ki, Robespiyer ve arkadaþlarý
Hýristiyanlýðý boþ bir inanç olarak ilan
ederek Tanrý'yý bir yasa ile yok
sayarlar. Artýk Tanrý yerine akla tapýlacaðýný bildirirler Kiliseler bile akýl tanrýsýnýn tapýnaklarý olarak düzenlenir.
Aydýnlanmacý düþünürlerden Baron
d'Holbach ile maddeci bir insan ve
toplum anlayýþý çaða rengini verir. 18.
yüzyýl akla inanýp güvenmede diðer
yüzyýllarý gölgede býrakýr. Diderot,
gerçek filozofu "dinin koyduðu kutsal
sýnýrlarý yýkma yürekliliði gösteren
kiþi" diye tanýmlar. Ona göre filozof
aydýnlatacak, halk da aydýnlanacaktýr.
Ne var ki halkýn aydýnlanmaya ikna
edilmesi o kadar kolay deðildir.
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Voltaire "Gerçekte öyle görünüyor ki,
insanlar akýlcý bir dine uygun
deðillerdir" der. Rousseau da "Halklar
bir defa efendilere alýþtýlar mý, bir daha
onlardan vazgeçmeyeceklerini" söyler.
Doða bilimleri, doðanýn yapýsýný
doðru anlayýp kavramakla insana,
doðaya egemen olmanýn yolunu göstermiþtir. Bu ayný zamanda insanýn gururunu da þiþirmiþtir. Ayný yoldan
giderek, akýlcý ilkeleri izleyerek insan,
toplum ve kültür yaþamýna da aklýyla
egemen olunabileceðini düþünmüþtür.
Akla aþýrý güven, insanýn deðeri, hak
ve özgürlükleri, demokrasi, bilimcilik,
yurttaþlýk bilinci ve laik bir dünya
görüþü aydýnlanma felsefesinin ayýrt
edici nitelikleridir. Ýngiliz Shaftesbury
aklýn inancýnýn karþýsýna "güzel'e duyulan coþkuyu koyarak, erdemi güzelle
iyinin uyumunda görür. Rousseau, tek
yanlý olarak, yalnýz akla deðer vermenin karþýsýnda duygunun, hakkýný
savunur. Kant ise aklýn sýnýrlarýný çizerek, aklýn her þeyi bilebileceðini iddia
edenlere hadlerini bildirir.
AYDINLANMANIN
KARANLIK YÜZÜ
Hegel'e göre aydýnlanma insaný "daha
akýllý" yapar ama "daha iyi yapmaz".
Ýnsanýn daha iyi olmasý için ahlâk ve
erdem de gerekir.
Aydýnlanmanýn en büyük gücü akla
çok fazla deðer verip güvenmesidir. En
büyük zayýflýðý ise bunu aþýrýya
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vardýrýp aklý Tanrýlaþtýrmasýdýr. Oysa
akýl, tanrýsal buyruklara karþý çýktýðýnda kendine dönen bir silâh olur.
Bilindiði gibi dünyada aklý olan tek
varlýk insan. Ama en akýlsýzca iþleri
yapan da yine insan!
Akýl insana verilmiþ tanrýsal bir
armaðan. O nedenle Tanrýyý bilmeye,
O'nun buyruklarýný anlamaya yönelen
akýl Tanrý nuruyla taçlanýr. Yaradan'ý
dýþlayan, dahasý tanrýlýk taslayan akýl
ise þeytanca bir kibrin tutsaðý olur.
Ýbrani bir yazarýn deyiþiyle bir þey
mükemmelleþtiðinde ne kadar asil ise,
çürümesinde de o kadar çok çirkindir.
Çürümüþ bir odun parçasý, çürümüþ bir
çiçek kadar çirkin deðildir; çürümüþ bir
çiçek ise çürümüþ bir hayvan kadar
iðrenç deðildir; çürümüþ bir hayvan da
çürümeye yüz tutmuþ insan kadar
tiksindirici deðildir. Bu durum çürümüþ
kültür ve aydýnlanma için olduðu
kadar, yozlaþan din için de geçerlidir.
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Nükleer Savaþ Tehdidi
Nihâl Gürsoy

ükleer silâhlar, atomlarýn parçalanmasý ve
birleþmesi sonucunda
ortaya çýkan çok yüksek
miktardaki nükleer enerjiden faydalanýlarak üretilmiþ silâhlar olup,
kullanýldýklarý zaman patlama etkisi,
ýsý - ýþýk etkisinin yanýnda radyas-

N

yon da yayarak toplu ölümlere yol
açmaktadýr.
Atom bombasý, hidrojen bombasý,
serseri nükleerler gibi pek çok örnekleri bulunmaktadýr. Yaydýklarý radyasyon
etkisi nedeniyle sað kalanlar üzerinde
kalýcý hasarlar, sakatlýklar oluþtururlar.
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ABD'nin 1945 yýlýnda Ýkinci Dünya
Savaþý'nda Japonya'nýn iki kentine
atom bombasý atmasý sonucu yüz binlerce insan ölmüþtür. Ancak 50 yýl sonrasýnda bile hâlâ özürlü ve sakat bebeklerin doðduðu gözlemlenmiþtir.
Nükleer teknoloji, insanoðlunun
bilimsel anlamda ulaþtýðý zirvelerden
biridir. Bu teknoloji kullaným alanýna
göre, insanlýk için çok faydalý olabileceði gibi büsbütün yok edici de olabilmektedir.
Devletler bu teknolojiye sahip
olmak isterken, en azýndan saygýnlýk
sahibi olmayý, nükleer enerjinin
getirdiði ekonomik katma deðeri ve
nükleer silâhlarýn saðladýðý caydýrýcý
askeri gücü hesaba katmaktadýr.
ABD'den sonra, Sovyetler Birliði de
bu yarýþa katýlarak atom silâhlarý
geliþtiren ve nükleer bölünmede
küresel menfaati olan ikinci devlet
olmuþtur. Nükleer silâhlar, dünyada
veya bölgesinde etkili bir güç olmak
isteyen her devlet için elde edilmek
istenen bir araç haline gelmiþtir.
Sonrasýnda Birleþmiþ Milletler
Güvenlik Konseyi'nin diðer üyeleri
de ABD ve Sovyetler Birliði'ni
takip etmiþlerdir. 1960'lý yýllarýn
baþýnda Baþkan Kennedy, "Gelecek
10 yýlda dünyada yirmiden fazla
nükleer silâh sahibi ülke bulunacak"
þeklinde bir öngörüde bulunmuþ
ancak þükürler olsun ki bu tahmini
gerçekleþmemiþtir.
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1960'lý yýllarda yaygýn olan bu
düþüncenin gerçekleþmemiþ olmasýnda
ve 2018 yýlýna ulaþtýðýmýz bu zamanda
nükleer silâhlara sahip ülke sayýsýnýn
sadece dokuz olmasýnda nükleer silâhsýzlanma çalýþmalarýnýn katkýsý büyüktür. Sovyetler Birliðinin daðýlmasýyla
birlikte meydana gelen güç boþluðunda, yeni çatýþma bölgeleri ortaya çýkmýþ, öncesine oranla daha fazla çatýþmanýn yaþandýðý yeni kaotik bir yapý
oluþmuþtur.
ABD'nin tek süper güç olarak kaldýðý
bu dönemde uluslararasý sistemin alacaðý yeni þekil, tarihin sonu veya
medeniyetler çatýþmasý gibi kavramlar
etrafýnda tartýþýlmaya baþlanmýþ, eski
tehdit algýlarýnýn ortadan kalkmasýyla
güvenlik bakýmýndan yeni bir dönem
baþlamýþtýr.
Varþova Paktý'nýn daðýlmasýyla
baþlayan yeni dönemde NATO'nun varlýðýný devam ettirip ettirmeyeceði
tartýþmalarý, uluslararasý güvenlik
stratejilerinin neye göre ve kime karþý
geliþtirileceði konusundaki belirsizlikler, 11 Eylül 2001 tarihinde Ýkiz
Kuleler'e yapýlan saldýrýlarla son bulmuþtur. Ýslâmi terör adýyla ortaya çýkan
yeni düþman, uluslararasý güvenlik
stratejilerinin hazýrlanmasýnda ihtiyaç
duyulan öteki olarak komünist
tehlikenin yerini almýþtýr. 11 Eylül
saldýrýlarý ile birlikte uluslararasý
güvenlik alanýnda yeni tehdit algýlamalarý ve onlara karþý geliþtirilen yeni
güvenlik stratejileri ortaya çýkmýþ, nük-
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leer güç sorunu da bu yeni güç etrafýnda tartýþýlmaya baþlanmýþtýr.
Daha önce, devletten devlete karþý
geliþen tehditlere bu saldýrýlarla birlikte
devlet dýþý bir yapýlanma olan uluslararasý terör veya yine yaygýn bir
kullaným olan, küresel terör olgusu
eklenmiþtir.
Böylece nükleer sorunun iki ayrý
boyutu ortaya çýkmýþ, tehdit bir
yönüyle devletlerden kaynaklanýrken diðer taraftan uluslar arasý terör
devreye girmiþtir.
NÜKLEER SÝLÂHLAR ve
TERÖR ÝLÝÞKÝSÝ:
Milletlerarasý Atom Enerjisi Genel
Kurulu'nun 2002 yýlýnda yaptýðý açýklama uyarýnca, nükleer tesislerin güvenlik düzeyi genellikle çok yüksektir.
Týbbi ve sanayi, tarým amaçlý radyoaktif kaynaklarýn güvenliði bu düzeyde
deðildir. Bu sorunun nedenlerinden biri
yaygýn olarak ve çok farklý yerlerde
bulunmasýdýr.
1970'ten bu yana týbbi, sanayi ve
tarým amaçlý bu maddelerin kullanýmýnda altý kattan fazla bir artýþ
olmuþtur. Bunlar barýþçýl amaçlarla kullanýlmakla birlikte Milletlerarasý Atom
Enerjisi kurumunun, dünyamýzýn karþý
karþýya kaldýðý en büyük tehlikelerden
biri olarak görmesi þu nedene dayanmaktadýr: Teröristlerin konvansiyonel
patlayýcýlarý kullanarak, radyoaktif zer-
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recik yayan bombalarla büyük
patlamalara sebebiyet verebilecekleri
varsayýmýnýn ürkütücü sonuçlarý
olmasý.
Sadece bir megatonluk bir patlamanýn 250.000 kiþinin ölümü, yarým
milyondan fazla insanýn yaralanmasý ve
1,7 mil çýplak alan içindeki binalarýn
yýkýlmasýna neden olabileceðinin hesaplanmasý. (Doç. Dr. Ayþe Tütüncü Nükleer Silâhlarýn Yasaklanmasý
Sorunu)
NÜKLEER SÝLÂHSIZLANMA
ÇABALARI:
Nükleer silâhlarýn yayýlmasýnýn
önlenmesine iliþkin en önemli
çalýþma NSYÖ (Nükleer Silâhlarýn
Yayýlmasýnýn Önlenmesi) Anlaþmasýdýr
ve bu anlaþma BMGK (Birleþmiþ
Milletler Genel Kurulu) daimi üyeleri
olan beþ ülkenin (ABD- RUSYA ÇÝN- ÝNGÝLTERE ve FRANSA)
nükleer silâh varlýðýna meþruiyet
tanýnarak, diðer devletlerin nükleer
silâh sahibi olmalarý engellenmek
istenmiþtir.
Realist yaklaþýmla, milletlerarasý
iliþkilerde esas olan mutlak kazanç
deðil, nispi kazançtýr. Bu nedenle milletlerarasý bir gücün anlamlý olabilmesi
için, rakip veya düþman devletin ayný
silâhlara sahip olmamasý gerekmektedir. 21. yüzyýlýn 18 yýlýný geride býraktýðýmýz bu devrede her ne kadar aksi
iddia edilse de nükleer silâhlarýn engel-

SEVGÝ DÜNYASI

lenmesine iliþkin çabanýn, nükleer
silâhlarýn yayýlmasýný güç ve iktidarý
elinde bulundurma çabasýndan kaynaklandýðý görülmektedir. Ayrýca nükleer silâhlarý ellerinde bulunduran
ülkeler kendi çýkar ve menfaatleri için
gerekli gördükleri ülkelere bu konuda
destek olmaktadýrlar. ABD, Çin'e karþý
Hindistan'a, bölgedeki gücü elinde
bulundurmak için, denge unsuru olabilmesi gerekçesiyle, Çin de
Hindistan'a karþý kendisini güvende
görmeyen ve iyi iliþkiler içinde
olmayan Pakistan'a ayný amaçlar
doðrultusunda nükleer teknolojiye
sahip silâhlar üretebilmesi için destek
vermiþtir.
Yine ABD'ye karþý savaþan Kuzey
Kore, Çin ve Rusya'dan yardým almýþ,
Ýsrail ise Amerika tarafýndan bölgedeki
güç olarak nükleer teknoloji bakýmýndan desteklenmiþ, böylece nükleer
silâhlar dokuz ülke tarafýnda karþýlýklý
çýkar ve menfaatleri doðrultusunda
organize edilmiþtir. NSYÖ, anlaþmasýna imza atmayan Ýsrail'in nükleer kapasitesi söz konusu bile edilmezken,
Kuzey Kore ve Ýran'ýn nükleer faaliyetleri için Birleþmiþ Milletler'den yaptýrým kararlarý çýkartýlmaya uðraþýlmasý
ancak bu anlayýþýn ürünü olarak açýklanabilir. (*)
Buradan anlaþýlmaktadýr ki, uluslararasý güvenlik bakýmýndan sorun, bir
takým devletlerin nükleer silâhlara
sahip olmasý deðil, bunlara hangi
ülkelerin sahip olduðudur.
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Burada devletlerin sahip olduðu
kimlikler ve bu kimlikler sonucunda
þekillenen tehdit algýlarý devreye
girmektedir.
Barack Obama'nýn Baþkanlýðý döneminde söylemini yaptýðý "Sýfýr nükleer
silâh" düþüncesi, bugün geçerliliðini
yitirmiþ görünmektedir.
27- 31 Mart 2017 tarihleri arasýnda
New York Birleþmiþ Milletler binasýnda gerçekleþtirilen nükleer silâhlarýn
dünya çapýnda yasaklanmasý zirve
görüþmelerine ABD; Türkiye, Fransa,
Ýngiltere'nin de içinde bulunduðu 40'a
yakýn devlet, çýkacak yasak kararýnýn
gerçekçi olmayacaðý düþüncesiyle
toplantýya katýlmama kararý aldý. ABD
Baþkaný Donald Trump, kararýna
gerekçe olarak Kuzey Kore'nin
nükleer silâhlanma konusundaki tutumunu ileri sürdü.
Vatikan'ýn ruhani lideri Papa
Francesco, nükleer caydýrýcýlýk
konusunda ABD dâhil, tüm nükleer
silâhlarýn bertaraf edilmesi için 120
ülkenin birarada kararlýlýkla çalýþmasý
gerektiðini vurguladý.
"Korku, insanlar arasýndaki güven
iliþkileri baltalandýðý zaman kendimize
korku üzerine kurulu bir istikrarýn ne
kadar sürdürülebilir olduðunu sormalýyýz" diyen Papa, uluslararasý
istikrarýn toplu yýkýmla sonuçlanacak
sahte bir güvenlik duygusuna dayanarak oluþturulamayacaðýný, uluslarýn
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bu konuda cesaretlendirilmeleri gerektiðini belirtti. "Nükleer ayrýmcýlýðýn
ötesine geçmeye ihtiyaç var, nükleer
silâhlarýn tamamen ortadan kaldýrýlmasýnýn nihai hedefi, hem bir meydan
okuma hem de manevi ve insani bir
zorunluluktur." Þeklinde bu konudaki
düþüncelerini kaleme alarak, Costa
Rika Birleþmiþ Milletler misyonu genel
temsilcisi Elayne Whyte Gomez'e gönderdiði mektup ise takýnýlan tavýr
nedeniyle etkili olamadý.

larýn izine rastlanamamýþtý), bu
konudaki geçmiþ deneyimlerinden
yararlanarak, olumsuzluklarý, olumluya
dönüþtürebilecek en önemli yapýsal
donanýma sahip tek güç olma özelliðini
sürdürüyor gözükmektedir.
Birleþmiþ Milletler öncülüðünde
hazýrlanacak, yasak getiren böyle bir
anlaþmanýn ihlâli, milletlerarasý hukuka
göre suç olarak kabul edilmeli ve buna
göre davranýlacak þekilde vasýflandýrýlmalýdýr.(**)

NELER YAPILABÝLÝR?
Uluslararasý sistemin iþleyiþinde
köklü bir deðiþim gerçekleþmedikçe
devletler bu gücü kendi rýzalarýyla terk
edecek gibi gözükmemektedirler.
Egemen güçlerin bu korku temelli
güvenlik paradoksu, dünyamýzýn en
önemli sorunlarýndan biri olmaya
devam etmektedir.
Nükleer silâhlarýn kullanýmýnýn, tüm
dünya genelinde kapsamlý bir biçimde
yasaklanmasý ve dünyamýzýn nükleer
tehlikelerden arýndýrýlmasý, çekince
ileri sürülemeyecek, küresel çok taraflý
bir anlaþma ile pozitif hukuk doðrultusunda gerçekleþtirilmelidir.
Yapýlacak bu anlaþma için en uygun
zemin ise bir silâhsýzlanma konferansý
veya özellikle bu iþ için kurulan bir
organ olabilir.
Birleþmiþ Milletler, Irak Savaþý'nda
zedelediði saygýnlýðýna raðmen (çünkü
bulunduðu iddia edilen nükleer silâh-

Böyle bir anlaþma nükleer savaþ
riskini büyük ölçüde engelleyecek
ve tehditkâr siyasi gücü zayýflatacaktýr.
Bu silâhlarýn kullanýlamamasý, nükleer
silâhlara sahip olma üstünlüðünün
önemini de azaltacaktýr. Bütün
bunlar, dünyamýzý daha az tehlikeli
ve güvenilir bir yaþama ortamý haline
getirecektir.
Ne yazýk ki tüm insanlar, birbirleriyle kardeþ ve kaderleriyle birbirlerine baðlý olduklarýný, Dünyamýzýn
hepimiz için bir okul ve tekâmül
ortamý olduðunu ve hiç kimsenin
dünyanýn sahibi olmadýðýný tam
idrak etmedikçe, temelinde sevgi olan
tam bir birlik kurabilmeleri mümkün
görünmemektedir.

(*) Kadir Sancak
Gümüþhane Üniversitesi
(**) Doç.Dr. Ayþe Tütüncü
Nükleer Tehlike
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Ýtalya Gezisi
Seyhun Güleçyüz

lmanca'da " Ýstigkeit " diye bir
kelime vardýr. 13.yüzyýlýn ünlü
filozof ve teologu Meister
Eckhart "Tanrý ve insan "
kitabýnda bu kelimeyi " olmaklýk " olarak
açýklar ve kendi olduðundan ne bir fazla, ne
de bir az olma halidir der.

A

Mevlâna ise bir þiirinde "Ya olduðun gibi
görün, ya da göründüðün gibi ol" demiþtir,
bu olmaklýk, "Ýstigkeit " haline. Ýnsan için
bu hale ulaþabilmek belli bir olgunluk
gerekir. Çünkü egolarýmýzý ele almak için
önce farkýna varmak, kendimizden hoþnut

olarak kendimizi terbiye etmek, hem irade,
hem zaman, en önemlisi de bu hali idrak
etmek gerekir.
Bana bunlarý vazomda duran bir demet
gül düþündürttü. Bakýyorum da güller kendi
olduklarýndan ne bir fazla, ne de bir eksikler ve olduklarý gibi görünüyorlar. Ölüm de
onlar için ebedi hayatýn bir parçasý. Çünkü
onun için de daimi bir yok oluþu ve daimi
bir saf varoluþu gösteriyorlar. Güller hem
bir zaman demeti, hem var oluþun ilâhi
görünüþünün eþsiz bir parçasý olarak
vazomda çeliþkisiz güzellikten daha da
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üstün güzelliðe derinden de daha derin
anlamlara akan soluk alýþýn, yani yaþamýn
zarafetini ve deðiþimini ifade ediyorlardý.
Farkýndalýðýmýn artmasý benim içime büyük
bir mutluluk yaydý. Doðanýn olduðu gibi
görünen bir örnek olmasýnýn hazzýný
etrafýmda az da olsa hissettim. Yeni güzellikler görmek ihtiyacý ile baharý karþýlama
isteðim artarak beni yeni bir yolculuða
çýkarttý.
Bu sefer orta ve kuzey Ýtalya'yý, biraz
Ýsviçre ve Slovakya göller bölgesine uðrayarak birlikte gezeceðiz. Ýlk duraðýmýzda
Roma, dünya tarihine yön vermiþ bir
imparatorluðun baþþehridir. Farklý zamanlarda farklý hayatlar yaþayan tarihi dokusu
ile yaþayan, tarihi dokusu ile gündelik
yaþantýsý ile iç içe geçmiþ bir kenttir burasý.
Roma; Roma Ýmparatorluðunun, Ýtalyan
devletler topluluðunun ve modern Ýtalya'nýn
izlerini taþýr.
Roma havaalanýna indiðimizde grevle
karþýlaþtýk. Dolayýsýyla çok az personel
vardý. Klimalar da çalýþmadýðý için çok
havasýz bir ortamda kontrollerimizi epey
geç bitirip, bizi gezdirecek otobüse binince
bütün sýkýntýlarým bir anda uçtu. Çünkü çok
estetik ve tarihi 3000 yýla dayanan bir
þehirdeyim.
Roma'nýn kuruluþu bir efsaneye dayanýr.
Roma, Romulus ve Remus (Romus) adlý
ikiz kardeþler tarafýndan kurulmuþtur. Bu
kardeþler savaþ tanrýsý Mars'ýn ve
RheaSilvia adlý bir prensesin çocuklarýdýr.
Savaþ tanrýsý Mars'tan hamile kalan Silvia
doðan çocuklarýný istemez ve sepetle Tiber
nehrine býrakýr. Diþi bir kurt çocuklarý
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nehirden kurtarýr ve emzirir. Büyüyen
ikizlerden Romulus, Remus'u öldürür ve
tahtýn tek sahibi olur. Böylece Roma
kurulur. Roma da þehrin her yerinde bol
bol kurt heykelleri var. Roma 2800 yýllýk
bir þehirdir. MÖ. 5. yy - MS. 5. yy arasýnda
altýn çaðýný yaþamýþtýr. Þehirdeki pek çok
yapý bu tarihlere aittir. 15. yy'dan sonra
kent savaþlarý dönemi baþlar ve 1877’ de
Ýtalya Birliði kurulur ve Roma yine baþkent
olur.
Roma' da ilk göreceðim tarihi yer
Collesium oldu. Diðer adý Flavius
Amphitheatre’dir. Dünya'nýn, bilinen en
büyük arenasýdýr. 2000 yaþýndadýr.
Restorasyonda olduðu için, içine giremedik.
Hâlâ büyük bir ihtiþamla karþýmda duruyordu. Burada, gladyatör dövüþlerinin yanýsýra
idamlar, tiyatro oyunlarý, çeþitli gösteriler
ve kutlamalar yapýlmýþ. 80 adet kemerli giriþi olan 55.000 seyirci kapasiteli, 188 m
uzunluðunda, 156 m geniþliðinde, 3 katlýdýr.
1. kat kemerli, 2. kat sütunlarý ise iyon
tarzýndadýr ve 3. kattaki sütunlar korint
tarzýdýr. Bir zamanlar kale olarak kullanýlmýþtýr. Collesium'dan sökülen taþlar
Rönesans döneminde Roma köprüsü, San
Pietro bazilikasýnýn yapýlýþýnda kullanýlmýþtýr. Collesium'un hemen dýþýnda
Constantinus kemeri var. Bu kemere adýný
veren hükümdar Roma'nýn ilk Hristiyan
hükümdarýdýr.
Collesium'a giremedik ama bu bölgeyi
karýþ karýþ gezmenin keyfine vardýk. Þimdi
sýrada Ýmperial Forum diðer adý Roma
forum'u olan bu bina MÖ. 3. yüzyýlda
yapýlmýþ Collesium'a çok yakýn ve Roma
Devletinin ilk senelerinde siyasi, ticari,
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hukuksal hayatýn merkeziymiþ. Þehir
büyüdükçe, Roma forumu'nun etrafýna
yeni yapýlar ilave edilmiþ. Bu müthiþ
bölge þehrin merkezi ve Roma Ýmparatorluðu'nun gücünü o zaman da, þimdi
de gösteriyordu.
Biraz ileride Forum'un hemen giriþinde
tarihi Titus Kemer'i var. MS. 82’de Ýmparator Titus'un baþarýlarý anýsýna yapýlmýþ.
Anýt'ýn iç yüzünde Titus'u yücelten kabartmalar görülmeye deðer. Eskiden Kemer'in
tepesinde bronzdan yapýlmýþ savaþ arabalarý
varmýþ ama biz göremedik.
Roma þehri çok büyük bir þehir deðil ama
her yer tarihi binalar ve anýtlarla dolu.
Roma'nýn görülmeli denilen 10 yerinden
biri Ýspanyol merdivenleri ve meydanýdýr.
Gençler birbirine burada randevu veriyor.
Meydanda kafeler var ve merdivenler 18.
yüz yýlda yapýlmýþ 135 basamak ve adýný
meydanda bulunan Ýspanyol elçiliðinden
alýyor. Burada oturup sohbet etmek çok
revaçta ama yemek yemek ve içmek yasak.

29
Birçok filmde kullanýlan bir alan olduðu
için çokça resim çektiriyor insanlar.
Oradan yürüyerek 1642 yýlýnda inþa edilen
Trevi Çeþmesi'ne geldim. Roma Poli
sarayýnýn bir köþesine yapýlmýþ. Yapýlmýþ
dediðime bakmayýn 30 yýlda tamamlanmýþ.
Bir zamanlar filmlerin en çok kullanýlan
dekoruydu. Üç yolun kesiþtiði yerde
bulunur. Efsaneye göre Ýmparator Agustus
zamanýnda, Roma savaþ dönemindedir.
Askerler yorgun ve susuzluktan bitap
haldedir. Güzel bir kýz ile karþýlaþýrlar ve
nereden su bulabileceklerini sorarlar. Güzel
kýz, þu anda çeþme olan yeri gösterir ve
"Burayý kazýn su çýkar" der. Böylece askerler suya kavuþur. Ýmparatorun damadý da bu
suyu, Vergine Su Kemeri ile Pantheon'a
kadar ulaþtýrýr. Trevi Çeþmesi üzerindeki
heykeller de ayný hikâyeyi anlatýr. Bu çeþmeye para atmanýn amacý aþký bulmak deðil, bu þehre tekrar gelmektir diyerek para
attým. Çýkar mý bu niyet diye soracak olursanýz, önceden denedim çýkmýþtý. Ama yine
de buraya Aþk Çeþmesi diyorlar. Aþk filmlerinin çok kullanýlan bir platformudur da
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ondan. Bir de Roma tersten okununca Amor
oluyor. "Aþk çeþmesi, aþk þehrinde olur "
diyor Romalýlar.
Çok büyük bir meydana geldik. Burasý
Piazza Venezia (Venedik Meydaný ). Ünlü
bir sarayýn önünde bulunuyor. 1450'de
yapýlan Venedik sarayý Venedik büyükelçiliði olarak kullanýlmýþ. Müthiþ zarif bir
görüntüsü var. Mussolini halka buradan
seslenirmiþ. Devasa merdivenleri ve
teraslarýyla çok güzel görünüyor. Victor
Emmanuel II Anýtý da bu meydaný ihtiþamý
ile süslüyor. Teraslarý çok revaçta meydanýn, çünkü gün batýmý Roma þehir manzarasý harika görünüyor.
Roma Ýstanbul gibi 7 tepeye kurulmuþtur.
Collesium'a yakýn olan Palatine Tepesi en
merkezi olanýdýr. Ona, Büyük Merkez de
denilir. Burasý zengin Romalýlar'ýn evlerinin
bulunduðu yerdir. Circus Maximus 150.000
kiþilik bir alandýr. Günümüzdeki bu
kamusal alanýn tarihi M.Ö. 6. yüzyýla kadar
uzanýyor. Sirk aslýnda iki tekerlekli araba
yarýþý pisti olarak inþa edildi ve daha sonra
oyunlar veya gladyatör dövüþleri için kullanýldý. Netice itibariyle, Roma Ýmparatorluðu çevresinde yapýlan sirklerin temeli
Circus Maximus'a dayanmaktadýr.
Daha sonra Yunan kültürü etkisi ile
eðlence ve festivallere ev sahipliði yapmýþtýr. Günümüzde halkýn park olarak kullandýðý, konserlerin düzenlendiði bir
alandýr.
Sonunda gezmekten yorgun argýn otobüsümüzle Via del Corso ya geldik. Burasý
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Roma'nýn en iþlek ve en uzun alýþveriþ caddesi. Bir kafede kahvelerimizi yudumlarken
19. yy. sanatýný yansýtan binalarla bize
düzen ve estetiði bir arada sunan bölgenin
tadýný çýkarttýk.
MÖ. 27 yýlýnda inþa edilen antik
Roma'nýn tüm tanrýlarýna ev sahipliði yapan
Pantheon bugün için de meþhur kimselerin
gömülü olduðu ve tüm Roma yapýlarýnýn
içinde en korunmuþ olan bir binadýr. 7.
yy.dan bu yana Hýristiyan kilisesi olarak
kullanýlýyor. MS. 125' de Hadrianus tarafýndan yenilenmiþ olup, yapýmýnda Romalýlar'a
özgü bir cins beton kullanýlmýþtýr.
Pantheon tanrýlarýn tapýnaðý olsa da 7.
yy'dan bu yana kilise olarak kullanýlýyor.
Tepesinde daire þeklinde boþluk vardýr. Ýlk
baþta içinde Pagan tanrý heykelleri varmýþ,
kilise olunca yok olmuþ bu heykeller.
Kubbe yüksekliði 43.3 metredir ve
Avrupa'nýn en geniþ kubbesidir.
Pantehon'un ebedi ýþýðýnýn kaynaðý olan
Oculus'dan gelen aydýnlýk ve kaset örtüsü
(döþeme türü) görülmeye deðerdir. Oculus:
Kubbe Gözü denen tepedeki açýklýktýr ve
ýþýðýn girmesini saðlar. Kubbenin aðýrlýðýný
taþýmaya yardým eden etraftaki çembere
yapýsal bir denge oluþturan Pantehon 21.
yy'da bu yüzden mimari harika olarak kabul
edilir. Giriþte çok ulu sütunlar ile sizi
karþýlayan kilisede þimdi ünlülerin
mezarlarý vardýr. Aðýr bronz kapýlar sanat
eseridir. Yan tarafýnda Neptün Bazilikasý
çok zarif korniþleri ve göz alýcý sütunlarý ile
estetik bir güzellik sergiliyor. Meydanýnda
II. Ramses'in hediye yolladýðý bir dikilitaþ
ve nefis bir çeþme bulunuyor ki, görülmeye
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deðerdi. Ben kendimi o ululuk içinde çok
küçük hissettim. Yaðmur yaðýyordu, içerde
gezerken tepedeki Oculus'dan içeri giren
yaðmurun zeminde çýkardýðý ses, baþlý baþýna yaþanmasý gereken anlarý oluþturdu
bende.
Vatikan'ý en son güne býraktýk.
Hristiyanlýk dininin Katolik mezhebinin
yönetim merkezi olan, monarþi ile yönetilen
kutsal bir devlet Vatikan. Dünya'nýn en
küçük ülkesi olsa da, tarihi önemi açýsýndan
büyük bence. Roma þehir sýnýrlarý içerisindeki Vatikan devleti sahip olduðu sanat
eserleri ve arþivleriyle dikkat çekiyor. Tiber
nehri kenarýndaki bu ülkenin devlet baþkaný
Papa. Papa ayný zamanda Katolik inancýnýn
ruhani lideri, böyle olunca akýn akýn turist
vardý içeride. Ýsviçreli muhafýzlar tarafýndan
korunan Vatikan, Roma Ýmparatorluðu'nun
daðýlmasýndan sonra, toprak bakýmýndan
orta Ýtalya'ya hükmetse de egemenliði tüm
Katolik krallarý kapsamýþ bir zamanlar. Bu
da reform hareketinin baþladýðý 16. yy'a
kadar tüm Avrupa'nýn tamamý sayýlýrmýþ.
Rönesans'la birlikte Michelangelo, Bernini,
Rafael ve Donatello gibi sanatçýlar Vatikan
için eserler üretti. Michelangelo, Sistine
Þapelindeki "Atina okulu " tasviri deðeri
biçilemeyen baþyapýtlardan biridir.
Vatikan'ýn içinde yer alan müzeler Avrupa
tarihi açýsýndan büyük önem taþýr. Ayrýca
buralarda sergilenen eski belgeler tarih için
büyük deðerlerdir. Vatikan'daki toplanan
bilgilerin arþivleri Dünya'nýn en büyük
arþivlerinden biridir. Bayraða, milli marþa
200 den fazla gazeteye, 50 tv kanalý ve 150
radyo istasyonuna sahiptir. Baþþehri
Vatikan'dýr. Etrafý surlarla çevrili bir devlet
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olan Vatikan'da Opus Dei ve Malta þövalyeleri laik kesimi, Dominikanlar, Fransiskanlar, Cizvitler ise dini kesimi temsil eder.
Boþanmaya yönelik kanunlarý yoktur.
Vatikan bölgesinde bulunan Saint Pierre
Kilisesini daha önce görmediðim için çok
heyecanla ve hayranlýkla gezdim. Bu kilisenin inþasý 120 yýl sürmüþ. Ýçinde 60.000
kiþi ayný anda bulunabiliyormuþ. Aziz Saint
Pierre'in çarmýha gerildiði yere yapýlmýþtýr.
Bir Bernini tasarýmýdýr. Saint Pierre kilise
meydanýný çevreleyen 284 tane sütunlu
yarým ay þeklindeki mermer çerçeve ve bu
geniþ alanýn ortasýnda Mýsýr'dan Roma'ya
yekpare getirilen 25 m yüksekliðinde dikilitaþ (obelisk) bulunuyor. Bu ünlü meydanýn
yüzüktaþý tabirine lâyýk, iki tane de çok
süslü çeþmesi bulunur. Unutmadan yazayým
dedim de; obelisk Güneþ saati görevini asýrlardýr yapmaktadýr. Papalar her Çarþamba
bu meydana bakan binalarýn birinden
balkon konuþmasýný yapar, yani vaazlarýný
verirler. Hattâ M. Ali Aðca, Papa'yý bu
meydanda vurmaya teþebbüs etmiþtir. Saint
Pierre kilisesinin kubbesini Micheangelo
tasarlamýþ ama inþasýna ömrü yetmemiþtir.
Ýmzasýný attýðý tek heykeli Pietra da burada
sergileniyor. Beni, sanatý aðlattý. Mermerin
bir ipek kumaþý gibi heykelin dizlerinden
dökülüyor gibi yontulmasý çok ama çok
insanüstü bir görüntüydü.
Kilisenin içinde çok deðerli freskler ve
heykeller var ve bir de 150 adet Papa
mezarý bulunuyor. Lahit þeklinde veya cam
kutular içinde. Burasý da Ýsviçreli askerler
tarafýndan korunuyor. Biliyorsunuz ki
Ýsviçre'nin askeri bir ordusu yok. Vatikan'ýn
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giriþ kapýsý muhafýzlarla gözetiliyor ve içeri
girmeden önce ince bir taramadan geçiriyorlar insanlarý. Avluya geçince bizi 5 katlý
Vatikan sarayý karþýladý. Sade ve çok
bakýmlý ve de huzur veren bir meydan. Yan
tarafta resim, heykel sanatýnýn en deðerli
eserlerinin sergilendiði Vatikan müzesi
benim için bir hazineydi. Bernini, Boticelli,
Michelangelo eserleri beni benden aldý.
Zamaným kýsýtlý olduðundan aklým orada
kaldý. Buradan, Pio Clementino'ya geçtim.
1771'de Papa XIV.Clemens' in heykelleri
toplayarak ortaya çýkardýðý bir Vatikan
müzesi idi burasý.
Sýra geldi Sistine Chapel'ine, ama
söylemeden geçemeyeceðim, bu Vatikan
devleti Dünya'nýn ayný zamanda tam bir
sanat merkezi konumunda bulunuyor.
Çünkü Sistine Chapel'i Papa'nýn resmi
ikametgâhý olan Apostol Sarayý içindeki bir
þapel, adýný XVI.yy'da onu restore ettiren
Papa IV.Sixtus'dan almýþ. Bir adý da
Chappele Magna olarak bilinen bir müze
konumundaki küçük kilisedir. Þapel'in
hemen giriþinde yer alan Michelangelo'nun
deðer konulamayan "The Last Judgment "
freski insanýn þaþkýnlýða uðramasýna sebep
oluyor. Çok etkileyici, bazýlarýna göre
Dünya'nýn harikalarý listesinde olan bir eser.
Konusu, kýyamet gününde iyilik ve kötülük
edenlerin cennet ve cehenneme gönderilmeleri öncesinde sorgulanmasý. Bu eser
duvar ve tavan süslemeleri ile bir bütünlük
oluþturuyor ve insaný içine çekiyor. Eserin
ortak noktasýnda Hz. Ýsa ve Hz. Meryem
figürü var ki, onlarýn insanda uyandýrdýðý
ifadeleri görülmeli. Çok çarpýcý, çok içime
iþleyen bir eserdi. Hava kararmak üzereydi,
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saðanak yaðmurda otelimizde günün
yorgunluðunu sýcak bir çorba ile atmaya
çalýþtým.
Sabah erkenden 2 saatlik nefis manzaralar
eþliðine Napoli þehrine girdik. Burasý
Ýtalya'nýn 3. büyük þehri. MÖ. 2000 yýllarýnda Grek kolonisi olarak kurulmuþsa da
MÖ. 6.yy'da Neopolis adýyla yeniden inþa
edilmiþ ve Grek kültürünün Roma Ýmparatorluðunda yayýlmasýnda öncülük etmiþtir.
Kimi zaman, Bizans, Arap ve Sicilya
Krallýðý'nýn parçasý olmuþsa da, Avrupa'nýn
ilk seküler eðitim veren üniversitesi
1224'de burada kurulmuþ. 1861'de ünlü
komutan G. Garibaldi sayesinde Ýtalya'nýn
bir þehri olmuþtur. 1950' de Napoli'nin
mafyasý Camorra, þehrin her yerini ele
geçirip Napoli'nin baþýna belâ olmuþtur.
Hâlâ bu þehirde mafyanýn gizli nefesini hissetmek mümkün ve ne yazýk ki þehrin
geliþmesine de engel olmaktadýr. Avrupa'nýn
en kalabalýk ve bakýmsýz þehirlerindendir.
Kentin eski bölümü Unesco tarafýndan
kültür mirasý olarak tescillenmiþtir. Napoli
Arkeoloji Müzesi Dünya'nýn en zengin
müzelerinden biri ama zaman kýsýtlamasý
sebebiyle içini göremedim. Daha önce
geldiðimde de olmamýþtý, inþallah bir daha
ki sefere. Deniz kenarýnda iki kalenin birleþmesi ile oluþmuþ Castel Nuovo denilen
Napoli kalesinin, çok büyük ve üzeri bir
sanat eseri niteliðinde kapýsýnýn önüne
geldik. Kalenin etrafý heykellerle dolu,
gezmek için izin istedik ve kendimizi tanýttýk. Memnun oldular ve rehber eþliðinde
gezdik. Benim en çok ilgimi çeken, tabaný
cam olan bir salon oldu. Çünkü altý
mezarlýktý.
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Oradan caddeye çýktýk. Karnýmýz acýkmýþtý. Margherita pizza yedik. Çok ünlü
pizzalarý, ince ve 3 çeþit yerel doðal köy
peyniri ile yapýlýyormuþ. Ýlk defa Savoy
kraliçesi Margherita için yapmýþlar, beðenilmiþ ve hep yapýlýr olmuþ. Ýtalya'nýn en
iyi pizza yapýlan þehri Napoli. Çünkü pizzayý belli kurallara baðlamýþlar; hep ayný su
ve ayný unla yapýlýyormuþ. Galeri
Umberto'da kahve içtik. Burasý çatýsý camla
kaplý 19. yy'da yapýlmýþ çok zarif bir kapalý
çarþý. Daha sonra dünyaca ünlü porselenlere
marka adý olan Capodimonte Müzesinde
canlý gibi duran güller seyrettim. El
Greco'nun bazý eserleri önünde hayale
daldým bu müzede.
Caserta Kraliyet Sarayý, Unesco dünya
miras listesine girmiþ 120 hektar muhteþem
bir bahçe içine yapýlmýþ 18.yy eseri.
Bourbon hanedanýndan kral III. Charles
yaptýrmýþ. Çok büyük ve zarif 1200 odalý
ve bahçesinin sulama sistemi þimdi bile
mühendislik harikasý olarak biliniyor. Bu
sistem Aquaduct Casolina adýyla anýlýyor.
Palazzo Reale sarayý 17. yy'da gene
Bourbon hanedaný tarafýndan inþa edilmiþ
daha küçük bir saray. Ýçini gezebildik.
Kraliyet odalarý ve salonlarý görülmeye
deðer ihtiþamdaydý. Napoli'den çýkýp biraz
tepeye týrmandýk ve Pompei antik kentine
ulaþtýk. Burasý MÖ. 7.yy'da kurulmuþ zengin bir þehirken MS. 79 Vezüv
Yanardaðý'nýn patlamasý ile lav ve küller
altýnda kalmýþ. 2000 kiþi ve diðer canlýlar
birden taþlaþmýþ, kil ve lavlar yüzünden.
Pompei þehri insaný çok etkiliyor. Tüm
þehir, meydanlarý, evleri, amphitheatre,
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çarþýlarý, hamamlarý ve de canlýlarý ile
tarihte donmuþ kalmýþ sanki. Sokaklarda
gezdik, evlere girdik, evlerin duvar
süslemeleri, mutfak ve ev eþyalarý oldukça
zengin ve refah bir toplum olduðunu akla
getiriyor. Ýnsan ve hayvanlarýn taþlaþmýþ
bedenleri cam fanuslarda duruyordu. Bir
kýsmý da Napoli Müzesi'ndeymiþ. Onlarý
anlatmak zor, görülmeli bence. Burasý da
Unesco dünya mirasý listesine alýnmýþ.
Floransa'da ilk gittiðimiz yer benim her
seferinde kalbimi fazlasýyla coþturan
Duomo Katedrali oldu. Burasý 13. yüzyýl
baþlarýnda inþa edilmiþ, 120 yýl sürmüþ
bitmesi. Geç Gotik tarzý yapýlmýþ, mermer
cephe kaplamalarý ile Romanesk üslubunu
da çaðrýþtýrýyor. Kubbesi 153 m. olup
Dünya'nýn en büyük kubbelerinden biridir.
Diðer ismi çok þiirsel bir fonetik oluþturur.
Santa Maria del Fiore'dir ve Santa Repare
kilisesinin üzerine inþa edilmiþtir. Halen
bodrumunda camla kaplanmýþ olan eski
kilisenin kalýntýlarý görülebilir. Ýçi dýþýna
nazaran çok sadeydi. Katedral'in içinde
Giorgio Vasari'nýn "Kýyamet günü" freski
çok ünlüymüþ. Giotto'nun çan kulesi
Duomo'nun meydanýnda bulunur. Bu meydanda gene renkli mermerlerden yapýlmýþ
çok zarif bir bina olan Aziz Giovanni vaftizhanesi bulunur. Burasý sekizgen þeklindedir.
Floransa çok eski bir þehir, her yer tarih
anlatýyor. Signoria meydanýna geldik,
yürüyerek. Burasý þehrin ikinci büyük meydaný, siyasi ve sosyal yaþamýn can damarý.
Dolayýsý ile burada çok önemli yapýlar ve
sanat eseri, heykeller bulunuyor. Mesela
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"Neptün" heykeli ve etrafý su perileri ile
çevrili "Sabin Kadýnlarýnýn Kaçýrýlmasý"
heykelleri çok etkileyici. Michelangelo'nun
"Davut" heykelinin gerçeði kadar
muhteþem replikasý meydanýn baþka bir
yerinde duruyordu. (Bu Davut heykeli 1991
yýlýnda çekiç ile saldýrýya uðradýðý için
Floransa müzesinde bulunmuyor artýk)
Cellini Perseus heykeli de bu iç içe olan
meydanda bulunuyor. Bu meydaný gezdikten sonra "Academia Art Gallery Florance"
a gittik. Bu müze sözün bittiði yer oldu
benim için. Çünkü gördüklerimi fragman
gibi izledim. Zamanýn azlýðýndan ve unutmayayým diye bu müzenin bir kitabýný
aldým. Çantamda "müzem var" dedim
soranlara.
Bu müzedeki Davut heykelini
Michelangelo 26 yaþýnda yapýyor ve 3 yýlda
bitiriyor. Çok sert bir mermer cinsini kullanýyor. Tonlarca mermeri yontup 4 m. yüksekliðinde yapýyor heykeli. Ayakta ve dengeli durmasý için, sadece sað ayaðýn arkasýna küçük bir destek koyuyor ve mermeri
böyle iþliyor. Bilim bu iþin sýrrýný hâlâ bulamamýþ.
Ponte Vecchio köprüsüne geldik. Ben çok
þaþkýným, her saniyem yeni bir sürprizle
dolu.Çünkü ben burayý ilk defa görüyorum
sayýlýr. Bu köprünün üzeri önceleri
tabakhane olarak kullanýlmýþ ama dük I.
Ferdinand suyun üstü tabakhane olarak çok
uygun olsa da kokusundan çok rahatsýz
olup, köprünün üzerindeki dükkânlarý altýn
iþçiliðinin en gözdelerini sunan maðazalar
haline getirtmiþ. Çok eskiden beri yol
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olarak da kullanýlan köprü, blok taþlardan
inþa edilmiþ ve saðlý sollu dükkânlarla dolu
ve hâlâ kuyumcu dükkânlarýna ev sahipliði
yapýyor. Arno nehrinin süsü olan bu
köprünün 2. Dünya savaþýnda Floransa'nýn
tek yýkýlmayan köprüsü olmuþtur. Yorulduk,
15 dakikalýk bir yürüyüþle Michelangelo
tepesine çýktýk ve tarihi Floransa'yý
akþamüstü buradan seyrettik. Tanrýsal bir
tablo gibiydi.
Pisa'dayýz. Çok þirin bir þehir. Arno
nehrinin getirdiði alüvyonlarýn üzerine
kurulmuþ. Topraðýn yumuþak olmasýndan
dolayý aðýr yapýlar üzerinde eðiliyor. Pisa
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kulesi de bunlardan biri. Güzellik yayan
bembeyaz mermerden yapýlan Pisa kulesi
Unesco tarafýndan koruma altýna alýnmýþtýr.
Yüksekliði 56 metredir. Yan tarafýnda gene
beyaz mermer Pisa katedrali vardýr. 11.
yy'da yapýlmýþ ve eðik deðildi. Pisa
kulesinin bulunduðu bu alanda gene bembeyaz mermerinden tel gibi iþlendiði Pisa
vaftizhanesi dairesel formu ile çeker. Ýç
mimarisi nedeni ile harika bir akustiðe
sahip olan bina, zaman zaman akustik ses
gösterilerinin yapýldýðý bir merkezdir.
Pisa kulesinin bulunduðu meydana
mucizeler meydaný denir. Eskiden mucizeler olurmuþ kilisesinde. Bu kilise de daha
doðrusu katedralde bulunan ortadaki
Galileo avizesi çok dikkat çekiyor. Galilei
"Bir avizenin sallanma uzaklýðý ne olursa
olsun, her zaman ayný hýzla sallanýr" demiþ.
Ve bu salýným hýzý bilgisini buradaki
avizeyi izleyerek bulmuþtur. Avize çok yüksekten yere yakýn olana kadar tek zincirle
sallandýrýlmýþ duruyor asýrlardýr. Bu katedralin giriþ kapýlarý çok ünlüymüþ. Kapý
üzeri rölyefleri çeþitli hikâyeleri anlatýyormuþ. Estetik açýdan çok güzeldi.
Katedraldeki heykelleri Duomo müzesine
taþýmýþlar, orada gördüm, çok güzeldi.
Floransa'ya çok yakýn daðlýk bölgede
bulunan Monte Catini'ye geldik. Akþam
burada kalacaðýz. Çam aðaçlarý içerisinde
küçük bir kasaba ve kaplýcalarý ile
ünlüymüþ. Yanýmýzdan çok ünlü arabalar
geçmeye baþladý, mesela Lamborghini gibi.
Sonradan öðrendik ki, çok zengin bir termal
oteller bölgesiymiþ burasý ve büyük þansý
da Floransa'ya 40 km. mesafede olmasý.
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Siena Ýtalya'nýn Ortaçað dokusunu
yitirmemiþ düzenli mimarisi, kýrmýzý tuðla
binalarýyla Toscana'nýn çok iyi korunmuþ,
bizleri zaman yolculuðuna taþýyan bir þehri.
Üç tepe üzerine kurulmuþ Siena'da kendimi
bir ara Ortaçað'da zannettim. Her an karþýma at üzerinde çýkabilir dediðim zýrhlý
elbiseleri ile þövalye aradým. Bu özelliði
sayesinde Siena, Unesco dünya kültür
mirasý listesinde yerini almýþ. Kahverengi
ve kýzýl taþ evleri olan taþ ve parke döþeli
sokaklarý ile karþýma çýkan küçük meydan
ve kuyusuyla Anthony Quinn'in "Kasabanýn
Sýrrý" filmi platosunu buldum. Evet, film bu
meydanda Siena'da çekilmiþ.
Piazza del Campo meydanýna geldim.
Çok ilginç bir mimarisi var çünkü deniz
kabuðu þeklinde, kenarlara doðru yükseliyor. Avrupa'nýn en büyük kent meydanlarýndan biri. Siena Duomo, bu þehrin ve
Ýtalya'nýn diðer bir ihtiþamlý katedrali.
Siyah-beyaz taþlar kullanýlarak inþa
edilmiþ, katedralin içinde üçüz yani üç
sütunun birleþmesi ile oluþmuþ kalýn
sütunlar var ve Gotik mimarinin en güzel
örneðini sunuyor. 11. yy'da yapýlmýþ.
Ýçeride ayrýca Donatello, Bernini ve
Michelangelo'nun heykellerini, fresklerini
gördüm, müthiþtiler. Katedral'in yakýnýnda
bulunan Piazza del Campo meydanýna 14.
yy'da inþa edilen Gaia çeþmesinin suyunu o
tarihlerde 25 km. uzaklýktaki kaynaktan
saðlamýþlar. Çeþmenin yan tarafýndaki
kabartmalarda tanrýlarýn annesi Gaia'nýn
kabartmalarý ve Tevrat'daki yaratýlýþ
bölümünden Âdem'in yaradýlýþý sahneleri
freskler, heykellerle anlatýlmýþ. Bence çok
etkileyiciydi.
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Siena þehri Conorada adý verilen 17 farklý
bölüme ayrýlmýþ. Her bölümün onu temsil
eden hayvaný ve rengi var. Þehirde
dolaþýrken hangi bölümde olduðumuzu
duvar veya ev zillerinin üzerindeki
iþaretlerden bulduk. Þehirde araba yasak.
Dar yollarda yaya gezdim. Çok keyifliydi.
Toscana vadisi üzüm baðlarý ve lavanta tarlalarý ile ünlü olunca hem seyrediyor, hem
de fýrsat buldukça tadýna bakýyordum þarap
ve peynirlerinin. Lavanta esanslarý da çok
satýlan ürünlerdendi. Siena'da çok ilginç
olan, asýrlardýr yapýlan Nisan'da festivalle
sonlanan ve sadece 90 saniye süren at
yarýþlarý. Toscana vadisi, çam ormanlarý,
bakýmlý üzüm baðlarý aralarda gördüðümüz
pencereleri dantel perdeli köy evleri ve
büyük kýrmýzý tuðla konaklarýyla görülecek
bir bölge. Bazen ata binmiþ insanlar vardý
yollarda, bazen de çok pahalý otomobillerin
bahçelerine park ettiði evler.
Como gölüne gitmek için Ýtalya
Alplerinin epey yükseklerine müthiþ pastoral manzaralar eþliðinde çýkýp, Ýsviçre
sýnýrýnda yemyeþil renklerle bezenmiþ
daðlarýn çevrelediði, düþleri bile zorlayan
ve insaný kendine mutlaka âþýk eden krater
gölü olan yere geldik. Ýtalya'nýn 3. büyük
gölü olan Como, Dünya'nýn da en güzel
göllerinden biri. Hemen kýyýdan bir tekne
ile göl turu yaptýk. Birçok dünyaca ünlü
kiþinin evini de gölün panoramasý içinde
izledik. Bölge turistik açýdan çok deðerli
ve bir o kadar da huzurlu. Ayrýca ipek
üretiminde Rönesans'dan beri önemli yer
tutuyor ve ipek endüstrisinin can damarlarýndan biri. Hâlâ ünlü modacýlar Como
ipeðini kullanýyorlarmýþ. 19. yy'dan itibaren
Avrupalý soylular bu bölgede özellikle göl
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çevresinde villalar yaptýrmýþlar. Burasý
sanki bir açýk hava galerisi gibi. Gölün
çevresinde birçok kasaba var. Göle üç ayaklý da diyor halký, çünkü 146 km2 olan
yüzölçümüne raðmen anlaþýlmama sebebi
bu girintileri. Kasabalarýndan en ünlüsü
Lanno Torno, çünkü en güzel evler, bahçeler, oteller burada bulunuyor. Franz Liszt
"Ýki mutlu âþýðýn hikâyesini anlatmak için,
hikâyeye Como gölünün yanýndaki banktan
baþlamak gerekir" demiþ. Eh bana söyleyecek söz kalmadý. Unutmadan yazayým.
Ünlü modacýlarýn da büyük maðazalarý
burada.
Oradan ona çok yakýn Ýsviçre'deki
Lugano gölüne 90 dakikalýk bir doða manzarasý eþliðinde ulaþtýk. Lugano þehri adýný
gölden almýþ çok zarif bir þehir. Þýk insanlar, maðazalar ve lokantalarýn eþlik ettiði
Lugano gölü 48 km2 yüzölçümü olan sanki
iki yemyeþil daðýn koruduðu bir cennet.
Hele gölün paralelindeki 4 km uzunluðundaki sahili ile Parco Ciani parký inanýlmaz
güzel bir manzaraya davet eder gibi insaný.
Amerika'lýlar burada bir yaz lisesi açmýþ.
Buraya Dünya'nýn dört bir yanýndan gelen
liseli gençler tüm þehri dolduruyor. Þehrin
içinde dað turu yapýlan yerler var.
Vakitsizlikten gidemedik ama çok ünlü olan
göl balýklarý ile nefis bir öðlen yemeði
yedik göl kenarýnda.
Sabah yollara koyulduk. Bu kadar yoðun
ormanlýk bir yol az bulunur. Hele kuþ sesleri ve onlarýn bize yakýn uçmalarý hepimizi
otobüste çocuk gibi sevindirdi. Ýleride bir
geyik bizi görünce aðaçlarýn arasýnda kayboldu. Biz neredeyiz biliyormusunuz?
Slovenya'dayýz.
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Avusturya'ya çok yakýn bir bölgede olan
Ljubljana þehrine girdik. 60 km. uzaklýkta
Avusturya sýnýrý var. Evler Avusturya evlerine çok benziyor. Çatýlarý, o evler gibi kýrmýzý kiremit ve aþaðýya doðru iniyor. Bu
bölge Julian Alpleri'nin yüksek doruklarý ile
çevrili doðal bir çöküntü alaný. 1. yy'da
Roma lejyonerleri tarafýndan kurulmuþ.
Daha sonra Keltler, Atilla ordusu istila
etmiþ ve 12. yy'da Slavlar tarafýndan kurulmuþtur. 1918 de Yugoslavya krallýðýnýn
parçasý olsa da 1991 de Slovenya baðýmsýz
bir devlet statüsüne geçmiþtir. Þehrin
ortasýndan Ljubljanica nehri geçer. 1895
deki depremle þehir çok harap olmuþ ve
yeniden Art Nouveau tarzý inþa edilmiþtir.
Bled gölü Ljubljana'ya çok yakýn olan tektonik bir göldür. Avrupa'nýn da 3. büyük
gölüdür. Yolun tamamýný çevreleyen bir
yürüyüþ yolu vardýr. Eski Yugoslavya
baþkaný Mareþal Tito'nun da yazlýk evi göl
kýyýsýnda bulunuyor ve otel olarak hizmet
veriyor.
Gölün kýyýya yakýn yerinde, tepede Bled
kalesi beyaz sivri kulesi ile yemyeþil ormaný arkasýna almýþ bir doða tablosu gibi duruyor. Bitmedi, bu tablonun içinde gene kýyýya yakýn bir minik ada ve üzerinde beyaz
minik kilise eþsiz görüntüyü tamamlýyor.
Pletna adý verilen botlarýn biriyle küçük
bir göl turu yaptýk. Çarþýlarýnda cam ve
ahþap el yapýmý hediyelik eþyalar vardý.
Gölün bir kenarýnda Slap Savica adýndaki
küçük bir þelale var ve üzerinden yayalarýn
geçtiði minik tarihi bir köprü bulunuyor.
Ýnsana "beni burada býrakýn" duygusu
yaþatýyor. Huzur veren kuþ seslerine
þelalenin nameleri karýþýyor ve bir doða
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orkestrasýnýn içinde Vivaldi'nin mevsimlerinden sanki bahar bölümü çalýyor.
Gözümü sabah vapur düdüðünün sesi ile
açtým. Camdan gördüðüm yer, Dünya'nýn
mühendislik harikasý olan Venedik. 118
ada, 150 kanaldan oluþmuþ, tüm trafiðinin
su üzerinde aktýðý 400 köprülü bu mucize
þehir Venedik'i bazen anýlarýmý tazeleyerek
bazen sanki ilk defa görüyor gibi hayranlýkla gezdim. Ben 1975'de Venedik'e ilk
geldiðimde yeni evliydim, aþk þehri beni
çok etkilemiþti. Ama gördüm ki bunca
geçen senelere raðmen etkisinde hiç azalma
olmamýþ. Venedik ahþap kazýklar üzerine
kurulmuþ olmasý çok ilginç deðil mi?
Anadolu'ya Ýlirya'dan gelip yerleþen bir
halkla,Troya savaþýndan sonrada MÖ.
1184'de Ýtalya Padova þehrine göçenler
yine ayný halktýr. Anadolu kültürünün
etkisi ile Venedik lagününden elde ettikleri
tuzla, tuz ticaretinde söz sahibi olmuþlardýr.
Ormanlardan kestikleri kütükleri Venedik
lagününün çamur adacýklarýnýn arsýndaki
kanallara yerleþtirerek zemini güçlendirmiþler, çamur ve balçýðýn, çimento gibi
saran özelliðinin farkýna varýp bu killi
topraðý kazýklarla kaya gibi güçlü hale
getirip Venedik'i oluþturmuþlardýr. Kýyýda
indik otobüsten ve motorla San Marco
meydanýna geldik. Bu meydan da San
Marco Bazilikasý bulunur. Beþ kubbelidir,
kubbenin altýnda altýn yaldýzlý Bizans mozaik süsleri görülür. Ýçeride altýn heykeller
ve cam iþlemeli eserler bulunuyor. Buraya
altýnlarýn kilisesi de deniyor. Bu Bazilika
Ayasofya baz alýnarak yapýlmýþtýr. Yapýnýn
dýþý 3 kýsýmdan oluþuyor. Beþ kemerli mermer sütunlarýn üstünde kardinal heykeli ve
savaþçý azizler heykeli vardýr. Romanesk
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kabartmalar yapýda önemli yer tutuyor. Eski
Venedik düklerinin kilisesi olan bu yapý 11.
yy'dan kalmadýr. Kuzey kapýsý orijinalini
korur. 13. yy'dan kalmadýr. Fakat genel dýþ
cephe 17. yy'dan kalmadýr. Ýncil yazarý
Marcos'un naaþý Ýskenderiye'den buraya
828 yýlýnda getirilip ilk kilise o zaman naaþý
koymak için yapýlmýþtýr. Aziz Marcos ve
Melekler heykelleri 15. yy'da ilâve edilmiþ,
ana kapý üzerindedir. Ayrýca Aziz Marcos
atlarý bazilika dýþýnda 4 tane bronz attýr ve
kopyadýr. Bu atlarýn aslý San Marco
müzesindedir. Antik çaðlarda Ýstanbul hipodrom meydanýnda bulunmuþ, buraya getirilmiþtir. Napolyon bu meydana "Avrupa'nýn
resim odasý" demiþtir. Daha sonralarý çevre
binalar ilave edilerek tam bir meydan
havasýna bürünmüþtür.
Aziz Marco'nun çan kulesi denilen kule
de bu meydandadýr. Bir de ayný meydanda
astronomik saat kulesi vardýr. Dükler sarayý
San Marco meydanýna komþudur. 16. yy'da
dükler sarayý gotik üslupda yapýlmýþ.
Aslýnda 12. yy'da kale olarak inþa edilse de,
zamanla Venediklilerin ihtiþamýný, zenginliðini sergileyen bir saraya dönüþmüþtür.
Þimdilerde konser salonu olarak kullanýlmaktadýr. Kanaldaki yoðun trafiði hafifletmek için 16. yy'da Rialdo köprüsü yapýlmýþtýr. Bu köprü çok ihtiþamlýdýr.
San Polo bölgesini San Marco'ya
baðlar. "Grand Canal" turu ile
Venedik'in tüm þehir kültürünü
seyretmek mümkün oldu.
Ca'd'Oro yani altýn ev denen
küçük saray 15. yy'da Gotik tarzda yapýlmýþ, binanýn dýþýnda
bulunan altýn süslemeler daha
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sonra sökülmüþtür. Napolyon Venedik'i
iþgal ettiðinde sarayýn bazý eþyalarýný alýp
Milano'ya taþýmýþ. Bunlarýn içinde Titian'ýn
ünlü eseri "Aynadaki Venüs" de varmýþ.
Þimdi bu eser müzede sergileniyormuþ. Bu
binanýn üst katý þimdi müze ve ben bu
müzeyi gezdim. Nadide eserlere hayran
kaldým. Müzenin adý Galleria Franchetti.
Yolunuz düþerse öneririm. Venedik'in diðer
önemli müzesi güzel sanatlar müzesiymiþ.
Gondolla yaptýðýmýz gezi sýrasýnda ancak
dýþýndan görebildim. Binasý da çok güzeldi,
içine giremediðim için üzüldüm.
Büyük kanal turu yaparken dantel gibi
beyaz mermeri iþleyerek yapýlan mavi
denizde inci gibi parlayan "Santa Maria
Della Salute" kilisesini görünce çok duygulandým. Sanki çok özlediðim bir yakýnýmý
görmüþ gibi hissettim kendimi. Ýsminden
olsa gerek. 17. yy'da 80.000 Venedikli'yi
öldüren veba salgýnýnýn sona ermesine
þükretmek için Hz. Meryem Ana'nýn adýna
bu kiliseyi yapmýþlar.
Venedik gezime doyamadým. Yine
gelmeyi diledim. Caným Vatanýma ve Ýstanbul'a doðru yola koyuldum.Yeni yerlerde
tekrar buluþmak üzere...
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Öte Taraftan Konuþmalar

Ölümün Doðasý
Elisa Medhus, MD "Oðlum ve Öte Hayat"
Çeviren: Nelda Ýnan

Geçen ay Maddeyi Yaratan Bilinç baþlýðý altýnda sizlere
Erik'in anlattýklarýný sunmuþtuk. Elisa Medhus'un,
oldukça kapsamlý konular üzerinde bizlerin anlayabileceði tarzda sorular sormasýna karþýn, Erik'in verdiði
cevaplarýn, daha da düþünmemizi gerektiren hususlar
içerdiði de bir gerçek. Erik, öte tarafta gerçekleri,
düþüncelerle hemen oluþturabildiðimiz halde,
yeryüzünde bunun biraz daha zor olduðunu zira geliþ
amacýmýza uygun olacak biçimde katý madde içinde çalýþmamýz gerektiðinden dolayý, düþüncelerimizin ve eylemlerimizin de salt bu yönde çalýþmasý
gerektiðini anlatmýþtý. Daha sonra evrendeki kara deliklerden bahsetmiþ,
bunun sanki sýkýþtýrýlmýþ bir vakum alaný gibi veya kendine doðru çekilen
bir kuvvet gibi olduðundan söz etmiþti. Ayrýca maddenin elektronlarýn söz
ederek, iki elektronun birbiriyle bir kez etkileþime girdiðinde birbirlerinden
pek çok ýþýk yýlý uzakta olsalar bile, birbirlerini etkilemeye devam edecekleri
bilgisini onaylamýþtý. Elisa Medhus, oðlu Erik'i dinledikçe, onun anlattýklarýnýn kitaplarýný okuduðu Nassim Haramein'in Birleþik Alan Teorisi ile
nasýl örtüþtüðünü fark etmiþ ve çok heyecanlanmýþtý.
Bu ay Erik, Ölümün Doðasý baþlýðý altýnda bizlere fizik ve enerji boyutlarýnda bazý bilgiler verecek. Ölümden önceki ve sonraki süreci anladýðýna artýk
tam kani olan Elisa Medhus'un, ölümü bu kez bilimsel bakýþ açýsýyla (Hem
makro hem de mikro düzeyde) nasýl sorguladýðýna ve Erik'in bu baðlamda
verdiði cevaplara tanýk olacaðýz.
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Ben: Nassim Haramein, birleþik alan
teorisinin geliþtirilmesine yardýmcý
olan bir fizikçi, gerçekliði bana göre
gerçekten mantýklý biçimde tanýmlýyor.
Bir þeyi, ilgimi özellikle uyandýracak
biçimde söyledi ki o da þuydu: Kara
delikler atomlarda bulunduðu gibi,
sonsuz sayýda küçük ve sonsuz sayýda
büyük þeylerde de olmak üzere, hemen
her þeyde mevcuttur. Bu ise hepimizin
esasýnda bir kara delik içinde
yaþadýðýmýzý ve uzayda gördüðümüz
her þeyin neden siyah olduðunu açýklýyor. Ama "olay ufkun" ötesine geçecek olduðumuzda, beyaz ýþýðý görebiliriz. Ölüm acaba kara bir delikten,
beyaz olanýna geçmek midir diye
soruyorum kendime..
Erik: Bu deneyimi, burada ilk elden
yaþamýþ birisiyim anne! Aynen
söylediðin gibi oluyor. Bir süreliðine
fiziksel bedeninle kalýyorsun, ki bu bir
çeþit ayarlanma veya uyumlanma gibi
bir þey. Yeni geldiðin yer, seni hemen
veya anýnda içine çekmiyor. Önce hâlâ
Yeryüzü planýnda olduðunu görüyorsun. Aileni, arkadaþlarýný görüyorsun.
Bedenine bakýyorsun ve sonra bir
özgürlük duygusuyla doluyorsun.
Hiçbir yerçekimi hissetmiyorsun.
Açýklamasý zor bir hafiflik hissi bu.
Adeta Yeryüzünün yoðunluðundan parlak ýþýk tüneline giriyorsun. Diðer
tarafa geçiyorsun, yani öte tarafa.
Burasý çok güzel. Burasý ýþýk.
Ben: Demek ki bir olay ufku
geçilmiþ oluyor ölümle.

Erik: Evet tam da bu!. Perdenin öte
tarafý denilmesi de bu yüzden. Ancak
bu çok ince bir perdedir. Ýnce ama
yoðundur, özellikle de dünya tarafýna
doðru bu yoðunluk artar.
ÖLÜMÜN FÝZÝÐÝ
Ben: Fiziksel enerji baþlýðý altýnda
konuþacak olursak, ölüm anýnda tam
olarak ne olmaktadýr? Enerjimizin
dalga modeline ya da frekansýna bir
müdahale mi yapýlmaktadýr? Enerjimiz
beyaz deliðe mi geçmektedir? Yani fizik bilimi açýsýndan neler söyleyebilirsin Erik? (Erik bir süre konuþmuyor)
Jamie: (Kendi kendine) Fizik bilimi
perspektifinden..
Erik: Hýmm. Tamam..
Ben: Basit terimlerle. Çok incesine
varmadan, çünkü senin de bilmediðin
þeyler olabilir veya bilsen bile bizim
anlayamayacaðýmýz konular da olabilir.
Ama ölüm anýnda tam olarak ne
olduðunu merak ediyorum.
Jamie: Bana henüz ölmüþ bir
bedenin imajýný gönderiyor. Bedenin
enerjisi maddeden ayrýlýyor.
Erik: Enerji yarattýðý maddeden
ayrýlýyor.
Jamie: Kafamda bunu bir hücre
kademesinde görüyorum ve sanki
bir takým kývýlcýmlar çýkýyor. Bu,
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ayaðýný sürekli olarak halýya sürtüp de
birisine dokunduðunda neler olduðuna
benziyor.
Ben: Tamam. Her hücrede meydana
gelen kývýlcýmlar?
Jamie: Evet. Böylece enerji maddeyi terk edebiliyor. Arkasýnda býrakabiliyor.
Erik: (Jamie'ye) Ne yapýyorsun?
Jamie: (Erik'e) Hiçbir fikrim yok!
Sadece izliyorum. Bilmiyorum fakat
bugün bana gösterdiðin ve üzerlerinde
konuþtuðun imajlar hakkýnda elim
kolum baðlý hissediyorum kendimi.
Jamie: (Bana hitaben) Yani Erik
esasýnda bana bir soru yöneltiyor ve
diyor ki, eðer enerji ya da ruh bedeni
terk ederse, beden neden hemen
tümüyle yok olmuyor?
Ben: Aman Tanrým! Evet
Jamie: Doðru muyum Erik? Çünkü
bu ruhun enerjisiydi esas olarak, öyle
deðil mi?
Erik: Ýþte esas fark burada! Söylemek istediðim de buydu zaten. Ýþte bu
kývýlcýmlarla birlikte enerji, bedenini,
hücrelerini, kaslarýný, kemiklerini
geride býrakýr. Ölümün tüm fikri
bundadýr; yaratýcý enerji artýk o bedeni istemez. O artýk içi boþalmýþ bir
kabuktur.
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Çünkü canlýyken, her kademede
çok fazla baðlýdýr. Ýlk olarak meydana
gelen de ayrýlmadýr. Bazýlarýnýn ki çok
çabuk olur. Ancak maddeye çok baðlý
olanlarda bu kývýlcýmlar çok güçlü çok
fazla olur adeta alevlere dönüþür. Bir
çeþit kendiliðinden yanmadýr bu. Bu
kiþiler hiçbir þeyi býrakamayanlardýr.
Dolayýsýyla bedenlerini bile býrakamazlar. Bu olaydan sonra enerji
kendini toplamaya baþlar. Ýþte bu
ruhun enerjisidir. Ve ruh enerjisi
bedenden tamamen ayrýlmaya muktedir olduðunda, artýk bir ruh varlýk
haline gelir. Ama yine de anýlarýný ve
yeryüzündeki yolculuðu boyunca
biriktirdiði tüm özelliklerini kullanabilir. Ve yeryüzündeyken bir tünelden
geçeceðine veya karþýsýna þeytanlarýn
veya herhangi diðer þeylerin çýkacaðýna
inanmýþ ise, yuvaya dönene kadar bunlarýn hepsiyle karþýlaþýr. Buraya gelene
kadar kendi gücünü kullanýr. Ama sonrasýnda ona belli bir hakikat iletilir.
Ben: Ne demek istedin, "Belli bir
hakikat iletilir" demekle?
Erik: O ruh varlýðýn anlayýþýyla
uyum içinde olabilecek bir hakikat.
Diðer bir deyiþle, ruh buraya
geldiðinde, hâlâ insana ait bir anlayýþ
içindedir. Bu nedenle ona belli kavramlarý belli þekilde anlatmak zorunda
kalýrýz. Ruh varlýk, nerede olduðunu bir
kez kavradýðýnda ve bilgiyle ilgili daha
geniþ bir kabullenmeye vardýðýnda, ona
daha derin hakikatleri ve kavramlarý
verebiliriz. Ýþte bundan dolayý
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"öldüðünüzde, þehrin anahtarlarý size
hemen verilmez" diyoruz. Her þeyi
hemen bilmeniz mümkün deðildir. Ama
öðrenme hýzýnýz size baðlýdýr. Özgür
iradenize baðlýdýr. Bazýlarý için bu, üç
dakika iken, diðerleri için yýllar alabilir. Bundan dolayý burada bir þeyi
doðru veya yanlýþ yapmak yoktur.
Ben: "Biz ona daha derin hakikatleri
ve kavramlarý verebiliriz" derken, kimleri kast ediyorsun Erik?
Erik: Bizi! Genel olarak yardýmcý
olan rehberleri kast ediyorum. O
kiþinin özel rehberleri veya melekleri
olabilir bunlar. Belki de ona adanmýþ
bir spiritüel danýþmaný vardýr. Böyle
zamanlarda hemen gelir. Bunlar, önceden ölmüþ aile yakýnlarý da olabilir.
Erik'in ölüm doðasýyla ilgili enerji ve
bilimsel bakýþ açýsýndan paylaþtýklarýný
baþlangýçta hemen kavrayabilmem zor
oldu. Doðruluðuna inandým ancak
gerçeði söylemek gerekirse akýl
almazdý. Ölüm anýnda hücrelerin
kendiliðinden yanma açýklamasý ise
benim için bir ikramiyeydi diyebilirim.
SEVGÝ VE KORKU
Her þey önünde sonunda iki temel
duyguya dayanmakta: Sevgi ve Korku.
Bu, insan deneyimini tanýmlayan ve
spiritüel yönden geliþip büyümeyi
ateþleyen dualitenin özüdür. Her birinin
de kendine has önemli amaçlarý vardýr.
Ýkisinden de kaçamayýz. Ama sonunda,
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sevgiyi korkuya tercih ederiz. Çünkü
bizler sevgiyiz ve koþulsuz sevginin
kendisi olmak için çabadayýz. Þimdi bu
iki kutup duyguyu Erik'in rehberliðinde
keþfetmeye çalýþalým.
Ben: Korku neden var ve bu enerji
nasýl yaratýlmýþtýr? Nereden gelir?
Korkuyu kiþiliðimizin bir parçasý
olarak mý yaþamlarýmýza sokarýz
ve böylece yeryüzüne bunu yenmek
için mi geliriz? Yeryüzündeki ortam
mý bizi böyle korku dolu varlýklar
haline getiriyor ya da tecrübelerimiz
neticesinde mi korku geliþtiriyoruz?
Erik: Korku, içinde yaþanýlan ortamlar kanalýyla geliþiyor. Her insanda bir
çeþit korku vardýr. Korku, sevginin
olmadýðý yerde vardýr. Korku spiritüel
bir baðýn olmadýðý yerde, yani sevginin
ve onun ýþýðýnýn olmadýðý yerde vardýr.
Ýnsan deneyimi için çok önemli olan,
dualitenin bir parçasýdýr. Korkuyu
yendiðimizde, sevgiyi keþfederiz.
Spiritüel kutsallýðýmýzý keþfederiz. Ve
korkunun döngüsüne girip de onu
yendiðimizde, sevgiyi defalarca her
yerde bulduðumuzda dualiteyi yenmiþ
oluruz. Ýþte bu spiritüel aydýnlanmanýn
kendisidir.
Ben:Evet, korkuyu ortadan kaldýrýnca
sevginin kendisi ve ruhla baðlantýmýz
ortaya çýkýyor o zaman.
Erik: Evet. Ancak korku olmadan da
ruhla baðýný görmen de mümkün
olmazdý. Yani korku sayesinde sevginin
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üstündeki katmaný kaldýrmýþ olur, ruhla
baðlantýný kurarsýn.
Ben: Evet, sanýrým böyle ancak
bazen dualite insaný çok zorluyor.
Erik: Biliyorum. Ancak o ayný
zamanda çok güçlü bir araçtýr da.
Ben: Keþke bilmemiz gereken
hakikatleri bize gösteren özel bir
gözlüðümüz olsaydý. Ýþimiz çok daha
kolay olurdu. (Erik gülüyor)
Erik: Korku egodan kaynaklanýr. Bu
ruha ait bir kademe deðildir. Ýnsanlarýn
korkmasý için de pek çok sebep bulunur: Yeterince iyi olamama korkusu,
bir þeyi iyi yapamama korkusu. Korku
egonun geliþmesine yardýmcý olur, ego
ise korkunun geliþmesine yardým eder.
Bunlar el ele giderler. Korku genellikle
ruha baðlanma halinin olmadýðý durumdur. Elbet ki tümüyle deðil, belli
bir konuda göreceli yokluðudur diyeKorku:
Terk edilme
Kýskançlýk, paranoya
Kötümserlik
Bir sorunun daha da kötüleþmesi
Yýlgýnlýk
Öfke
Kýzgýnlýk
Haset
Kaygý, keder
Kendine acýmak, güvensizlik
Ýnanç eksikliði
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biliriz. Ancak ego noktasý, madalyonun
iki yüzü gibidir. Fiziksel olarak var olabilmek için egoya ihtiyaç duyarýz. Ayný
zamanda sevgiye varmak için egonun
kendini yok edeceði seviyeye kadar
þiþmesi gerekir bazen. Ýþte böylece dibi
görür, oradan yükseliriz. Egomuz kontrolden çýkar, kendini yok eder ve yerini bilinçli farkýndalýða býrakýr. Ýþte bu
gerçek sizsinizdir. Egoyu yolunuzdan
temizlediðinizde, sevginin yolunu temizlemiþ olursunuz.
Erik, benden günlük yürüyüþlerim
sýrasýnda bir egzersiz yapmamý
istemiþti. Bu hepimizin yapabileceði
kadar kolay bir egzersiz aslýnda.
Bir parça kaðýt alarak bunu iki ayrý
sütuna bölünüz. Birinci sütunun
baþlýðýna: Korku, ikincisinin ise: Sevgi
yazýnýz. Her birinin altýna yazabildiðinizce çok baðlantýlý duygu hallerini
sýralayýnýz. Benim listem aþaðýdaki gibi
oldu:
Tembellik, cesaretsizlik
Yalnýzlýk, endiþe, olumsuzluk
Takýntý, isteksizlik, sýkýntý, panik
Deðersizlik, utanç, þüphe
Þefkatsizlik
Hayal kýrýklýðý
Bencillik
Üstünlük kompleksi, kibir, hýrs
Vazgeçiþ,
Ýntikam
Sabýrsýzlýk
Manipülasyon
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Benim için "keder" her iki sütuna da
giriyordu çünkü kederde: kaybettiðin
kiþi hayatýnda olmadan ne yapacaðýn

Kabulleniþ
Cömertlik
Sabýr, þükür
Huzur ve barýþ hali
Neþelilik
Güzellik
Mutluluk, uyum
Olumluluk
Sükûnet,
Þefkat
Dürüstlük
Tevazuu, saygý
Rahatlýk, mizah duygusu
Kendini sevmek
Güven

Kendinize ait listeyi hazýrladýktan
sonra, öncelikle korku sütunundaki
hangi duygularýn sizi en fazla etkilediðini belirleyebilirsiniz. Üzerinde
düþünerek, yaþadýðýnýz olaylarý yeniden
gözden geçirerek bunu yapabilirsiniz.
Daha sonra da bu duygularýn yerine,
diðer sütundan hangilerini koyabileceðinizi düþünebilirsiniz. Örneðin sizin
duygularýnýzý rencide etmiþ ve sizi kýrmýþ birisine kýzgýnlýk duyduðunuzda,
bu kiþiye "iyilik" yapmayý deneyebilirsiniz. Ya da onu "baðýþlamayý"
seçebilirsiniz. Ben böyle bir durumla
karþýlaþtýðýmda o kiþiye pembe bir ýþýk
yolluyorum. Bunun yanýsýra her gün

korkusunun yanýsýra kaybettiðinin
sevgisi de vardý. Sevgi sütunumda ise
aþaðýdaki duygu halleri vardý:

Ýlham
Ýçsel kuvvet, cesaret
Ýyilik,
Dayanýklýlýk,
Tatmin duygusu
Paylaþma, sürpriz, empati
Kararlýlýk, sadakat
Ýnanç, þeffaflýk
Anlayýþ, baðýþlayýcýlýk
Ýyimserlik
Birlik, anlayýþlýlýk
Özlemek, ilgilenmek
Þevk
Güven
Ümit edebilmek

olumlama yaparak þöyle söyleyebilirsiniz: "Hayattaki en yüce amacýmý
onurlandýran her þeye fazlasýyla
sahibim". Bunun içinde sevgi, neþe, fýrsatlar, saðlýk ve baþka pek çok þey
vardýr. Ne zaman kalbiniz ve zihniniz
korkuyla dolarsa yerine hemen
sevgiyle alakalý baþka bir duyguyu
getirmenizde çok fayda vardýr.
Karþýnýza korku yolu çýktýðýnda siz
hemen sevgi yoluna sapmalýsýnýz. Bu
elbet ki zaman ister ve bizler de bunun
için buradayýz zaten. Biz koþulsuz
sevgiyi öðrenmek için buradayýz. Yeter
ki, yaradýlýþ olarak zaten koþulsuz
sevginin kendisi olduðumuzu bilelim.
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Öngörüler
Medyum: Lee Carroll,
16.Haziran.2018, Nanaimo, Victoria Island, Kanada
Ses Kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

S

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Partnerimin biraz önce geçtiði
eþiði sizler de hissedebiliyorsunuz. Þu anda ayný sesi duyuyorsunuz
ama bazýlarýnýn hissedebildiði enerji biraz
önceye göre çok farklýdýr. Bu eþiðin
arkasýndaki kapý Alana açýlmaktadýr ve
Alanda zaman, uzay, mekân yoktur
çünkü orada sadece varolmak söz
konusudur. Bu durum hepiniz için geçerlidir ve ben iþte o Alandayým. Bazýlarý
Alanýn perdenin diðer tarafýnda
olduðunu, burasýnýn sihirli bir yer
olduðunu ve ruhunuzun aralarda burada
bir süre dinlenip rahatladýktan sonra yine
Dünyaya geri geldiðini söylüyorlar.

Bazýlarý Alan için Tanrý diyorlar. Aslýnda
tüm bu tanýmlar doðrudur ve partnerimin
sizlere anlattýðý Kahramanýn Yolculuðunda her birinizin orada yeri vardýr.
Þimdi bu kapý bilinçli niyetle açýlmýþtýr
ve bu odada varolan birliktelik,
ölçülebilir olan enerji toplanmasý,
düþünce ve kalp tutarlýlýðý bu güvenli
yerde "bir olma" haline geçmeye
baþlamýþtýr. Güvenli durum sadece kýsa
süre geçerli olacaktýr. Bazýlarýnýz kendi
inançlarý çevresinde oluþturduklarý kutunun içinde "Haydi artýk bilim insanýný
getirin ve onunla yola devam edelim"
demektedir. Ben kimlerin burada
olduðunu biliyorum.
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Size burada bulunan insanlarýn gezegendeki diðer her insan kadar sevildiðini
söylüyorum. Sizlerin çevrenizde bu kadar
çok meleksi enerji olmasýnýn sebebi bu
hususlarý istediðiniz þekilde incelemenize
olanak veren özgür iradeye sahip
olmanýzdýr. Bazýlarýnýz tam içrek (ezoterik) duruma girmek istemiyor. Ve bu
mutlaka gerekli de deðildir zaten ama
size bir þey sormak isterim. Ya size bundan sonra söyleyeceklerimin hakikati
yansýttýðýný kuvvetli þekilde hissederseniz
ne olacak? Eðer sözü edilen kutunun
kapaðýný kýsa bir süre ile açsaydýnýz,
bunun size herhangi bir zararý dokunur
muydu? Beni dinleyin, söylediklerimi
tartýn ve gerekli incelemeleri yapýn. Bu
inceleme sýrasýnda mantýðýnýzý istediðiniz
kadar kullanabilirsiniz. Hazýrlýklý olun
çünkü buna ihtiyacýnýz olacak.
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Öngörü veya tahmin gelecek hakkýnda fal
bakmak da deðildir. Zaten insanýn özgür
iradesi ve serbest seçme hakký olduðu
için bunu yapamazsýnýz. O zaman burada
yapýlan nedir?
Sizleri 2012 yýlý Mart ayýna ve Teksas
eyaletindeki Dallas kentine götürmek
istiyorum. Þimdi atýf yapacaðým
celselerin ses kayýtlarý yayýnlanmýþ,
çözümlemeleri basýlmýþ, okumanýz ve
dinlemeniz için kullanýmýnýza sunulmuþtur. Sözü edilen bu celsede öngörü
havasýnda olmakla birlikte esas olarak
öngörü olmayan iki husus hakkýnda
konuþtuðumu bazýlarýnýz biliyor. O
celsede o aþamada Alanda mevcut olan
potansiyellerden söz etmiþtim.

Size biraz sonra söyleyeceklerimi
birkaç gün önce 300 kiþiye söylemiþtim.
Birkaç gün önce ABD baþkaný ile Kuzey
Kore lideri el sýkýþtýlar. Daha birkaç ay
öncesinde böyle bir durum asla beklenemezdi. Aslýna bakarsanýz, böyle bir þey
olma ihtimali öylesine düþüktü ki, yok
bile varsayýlabilirdi. Size bu konudan söz
etmek istiyorum çünkü böylece sizler de
öngörü mekaniðini biraz anlamaya
baþlayabilirsiniz.

O gün kýsa süre sonra yeni bir Papanýn
seçileceðini söylemiþtim ve gerçekten de
13 ay sonra yeni bir Papa seçildi. O
zaman yeni seçilen Papanýn bir joker
olacaðýný söylemiþtim zira eski Papa
ölmemiþti (hâlâ da yaþýyor) ve eski Papa
ölmeden yeni bir Papanýn seçilmesi
kesinlikle beklenen bir þey deðildi. Tüm
beklentileri aþan bir þeyin olacaðýný size
önceden haber vermiþtim. Bu sözlerim
öngörü mahiyetinde deðildi çünkü olay
Alanda yer alýyordu ve potansiyel olarak
gerçekleþme aþamasýndaydý.

Partnerim kanallýk yapan bir medyum
olduðunu ve Kryon'a kanallýk yaptýðýný
söylemektedir. Partnerimin asýl yapmayý
öðrenmiþ olduðu þey benimle temas
kurup buradan size bilgiler verebilmek
için Alan içine dalmaktýr. Öngörü yapmanýn sihirle hiçbir alakasý yoktur.

O celsede ikinci husus olarak babasýnýn
ölümünü müteakip ülkesinde direksiyonun baþýna geçen Kuzey Kore'nin yeni
liderinin yüzde elli ihtimalle babasýnýn
ayak izlerini takip etmeyeceðini söylemiþ
ve hattâ alýnabilecek olan bu kararýn
temelinde yatan sebepleri de sýralamýþ-
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tým. Bu iþin henüz baþlangýç aþamasýnda
olduðunu ve olgunlaþýp tezahür etmesi
için uzunca bir süre gerekeceðini de
belirtmiþtim. Yeni liderin baþa çýkmasý
gereken asýl sorunun danýþmanlarý ve
babasýnýn ailesi olduðunu ilave etmiþtim.
Yüzde elli ihtimalin gerçekleþmesi
halinde yeni liderin bir noktada yarýmadadaki iki ülkeyi birleþtireceðini, sýnýrdaki silâhlarý çekeceðini, nükleer silâhlardan vazgeçeceðini ve her iki ülke halký
için bolluk dönemini baþlatacaðýný, endiþeye kapýlmadan durumu izlemenizi
söylemiþtim. O tarihten bugüne kadar bu
konu hakkýnda beþ kez konuþtum. 2017
yýlýnýn Aðustos ayýnda yeni lider için
tavsiyelerimi sýraladým. Tavsiyem 2012
yýlýndan beri varolan potansiyellerin takip
edilmesiydi. Ýþte birkaç gün önce iki lider
el sýkýþýrken bu hususlar üzerinde
konuþuluyordu.
Bu öngörüyü yaptýðým için meþhur olacaðýmý söylemeyin çünkü benim tüm
yaptýðým Alanda olana bakýp varolan
potansiyelleri söylemek olmuþtu. Bugün
size de Alana bakýp potansiyelleri
görmekle ilgili bazý þeyler öðretilecektir.
Baþka bir deyiþle, o öngörüyü yaptýðým
zaman aslýnda Kuzey Kore lideri bu
hususlarý düþünüyor ve kapalý kapýlar
ardýnda baþka insanlarla bu konuyu
görüþüyordu. Füzelerin neredeyse fýrlatýldýðý ana gelinceye kadar danýþmanlarý
ona ne anlatýrsa anlatsýn, her zaman
baþka ve daha iyi bir yolun olduðunu
düþünüyordu. Babasýnýn ölümünden
itibaren bu hususlar düþünülüp tartýþýlmaktaydý ama sonuç tabii ki belli deðildi.
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Size tezahür etmeye baþlamýþ olan bu
harika potansiyelle ilgili önyargýlarý göstermek istiyorum. Kuzey Kore þimdiye
kadar verdiði sözlerin hiçbirini tutmamýþ
olduðu için kendilerine göre haklý sebeplerle kuþku duymakta olan insanlarýn ve
hattâ Güney Korelilerin medyada çýkan
yorumlarýný okumanýzý ve dinlemenizi
istiyorum. Biri bu iþin þakadan ibaret
olduðunu söylerken basýnda genel olarak
bu yönde (olumsuz) yorumlar yapýldý.
Burada iyi olan her þeyi geriye atmaya
çalýþan karanlýk tarafýn muazzam
önyargýsý açýkça ortaya çýkmaktadýr.
Kahramanýn yolculuðunda ortaya çýkan
fark sizin ve arkadaþlarýnýzýn böyle tepkiler vermeye eðilim göstermeyecek
olmanýzdýr. Çünkü sizler olma ihtimali
çok düþük olarak görülen bir þeyi Alanda
potansiyel olarak görmüþtünüz. Þimdi
size Alanda baþka nelerin olduðunu
söyleyeceðim. Ýki husus vardýr ve bunlar
daha þimdiden potansiyel olarak Alanda
yer almaktadýr. Belki benim böyle þeyleri
daha önceden de sýk sýk söylemiþ olmam
nedeniyle inanmak konusunda biraz
gönülsüz olabilirsiniz ama nasýl el sýkýþmasý gerçekleþtiyse, diðerleri de gerçekleþmeye baþladýðýnda bana inanmak daha
kolay hale gelebilir. Ýlerideki bir zamanda
kamuoyunun yükselen bilinci nedeniyle
büyük ilaç þirketleri zor duruma düþeceklerdir. Bu bilinç ilaç þirketlerinin para
kazanmak için insanlarýn ölmesine veya
hastalýklarýn devam etmesine göz yummasýna izin vermeyecektir. Bu olacaktýr
ve bunun tetikleyecek olan durum da
ortaya çýkmak üzeredir. Sevgili dostlar,
tüm ilaç þirketleri böyle deðildir ama
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böyle olanlar çökecektir. Sizin Ýran'ý
gözlemenizi istiyorum. Ýran Kuzey Kore
gibi tecrit edilmiþ durumda deðildir ve
belli bir inanç sistemi ve ayný zamanda
Orta Doðudaki büyük sorunla baðlantýsý
vardýr. Ýran deðiþecektir ve de deðiþimin
potansiyeli daha þimdiden Alanda yer
almaktadýr. Bu durum tartýþýlmaktadýr.
Birkaç gün önce o güzel bahçeyi
ziyaret etmeye gidenlere söylediðim þeyi
size de söyleyeceðim. Alanda sizin için
birçok þey var. Eðer sürekli geriye bakmakta, iyi þeylerin baþkalarý için gerçekleþse bile sizin baþýnýza gelmesinin
mümkün olmadýðýný, zaten bundan önce
de hep olumsuzluklarla boðuþmak zorunda kaldýðýnýzý söylemekte ýsrar etmekten
vazgeçerseniz. Bunlar sizin yaþamýnýzý
kurtaracaktýr. Bugünün öðretisi budur.
Geçmiþinizin geleceðinizi öngörmesine
veya belirlemesine izin vermeyin.
Alanda sizin için ne var? Neleri görüp
hayal edebiliyorsunuz? Saðlýðýnýzla ilgili
olarak zihninizde canlandýrdýðýnýz
düþüncelerin kendi hücresel yapýnýz
tarafýndan görüldüðünü ve gereðinin
yapýldýðýný biliyor musunuz? Eðer
homeopatiye inanýyorsanýz, iþin nasýl
yürüdüðünü bilirsiniz. Bedenin herhangi
bir parçasý tarafýndan belirlenemeyecek
kadar küçük miktarda tentür bir sinyal
olarak bedene verilir ve bu sinyalle beden
bazý düzeltmeler yapar. Homeopati
dünyada yaygýn olarak bilinmektedir.
Homeopatide bu olabiliyorsa, o zaman
neden "bilinç homeopatisi" yapýlmasýn?
Ýyileþme ve yaþamýn uzatýlmasý için
sinyal olarak bir tentürü bedene vermekle

bilincin ayný þeyi yapmasý arasýnda ne
fark var? Bunun kanýtlarý zaten var. Olay
mekanik iþleyiþi biraz deðiþtirmekten
ibarettir. Var olduðunu söylediðim yeni
enerji ve açýða çýkmýþ ve yaþlý ruhlarýn
yapmakta olduklarý þeyler sayesinde,
þimdiye dek olanla mukayese edilemeyecek kadar çok olan sevgi sayesinde, bu
artýk sizin açýnýzdan mümkündür.
Buraya neden geldiniz? Belki de uzun
zamandan beri üzerinde çalýþmakta
olduðunuz hususlar vardýr. Ben kimlerin
burada olduðunu biliyorum. Bu hususlarýn Alanda daha þimdiden sizin için
düzeltilmiþ olduðunu biliyor musunuz?
Ýçinde bulunduðunuz ve baþa çýkýlmasý
mümkün deðilmiþ gibi görünen bazý
durumlarýn düzeltilebileceðini biliyor
musunuz? Eðer beklemeyi bilir, beklentilerinizi buna göre ayarlar, talep eder ve
idrakine varabilirseniz, zarif çözümler
yoldadýr. Çözüm oradadýr ve üzerinde
sizin isminiz yazýlýdýr. Bununla birlikte,
"Bu imkânsýzdýr!" diyen eski bilincin
üstüne çýkamazsanýz, hiçbir þey olmayacaktýr.
Bu yaþlý ruh grubu belli bir nedenle
buradadýr. Buraya bilinç bilimini duymak
için geldiniz ve duyduðunuz her þey size
söylediklerimi desteklemekte ve teyit
etmektedir. Burada sadece ruhsal bir
durum söz konusu deðildir. Alana dokunduðunuzda, daha önce gitmediðiniz yerlere gittiðinizde yaptýðýnýz þeyler fark
yaratmaktadýr. Yarýn yine bizi dinleyene
kadar, bilim baþlasýn diyoruz.
Ve öyledir.

“Lütfen Yeni Yýlda

Aboneliðinizi
Yenilemeyi
Unutmayýnýz!..”
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