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Sevgili Dostlar
Ülkemiz, gücünü varlýklarýndan ötürü kendine güveninden çok, dayanýklýlýðýndan alan insanlar gibi. Asýl güç tecrübe zenginliðinde, inanç derinliðinde diyen insanlar gibi içten içe kendini üstün görmekte. Bir yandan
sabit ve dayanýklý, öte yandan hareketleri önceden kestirilemeyen duygusallýkta. Onu dýþ þartlarýn deðiþimi eðer bu þartlar çok dünyevi, çok
maddi ise pek fazla ilgilendirmiyor. O ancak ruhsal, manevi deðiþikliklere
duyarlý ve o alanda inanýlmaz hýzlý hareket edebiliyor. Bir þeyi, bu bir
insan, bir görüþ, bir hareket olsun, bilinen akýl - mantýk kurallarýnýn dýþýnda duygularýyla algýlýyor, kanaatini duygularýyla veriyor. Onun için sevgi,
sadakat, kendi doðrularýna baðlýlýk, büyüklerine hürmet, geçmiþine,
hatýralarýna baðlýlýk her þeyden önemli. Ülkemiz çok dillerde olan, örnek
gösterilen birçok ülkeden farklý. Siz bireysel olarak bu özelliklerin epeyce
dýþýnda, dýþ dünyaya daha açýk, bütünü kucaklamayý amaçlayan bir kiþi
iseniz, sizin böyle biriyle birlikte yaþamanýz pek mümkün olmaz. Ama o kiþi
sizin evladýnýz olmuþ olsa, sizden çok farklý, o zaman uzlaþmaya mecbur
olduðunuzu bilirsiniz. Öncelikle onu küçümsemeden, gururunu kýrmadan
kabullenir, karþý çýktýkça inatlaþan özelliklerinin üzerine fazla gitmeden
ona saygý gösterirsiniz. Ve sonra sevgiye duyarlýlýðýný iyi bildiðinizden onu
elinizden geldiðince çok seversiniz. Onun için sevmek, bütün varlýðýyla
baðlanmak demektir, yalaný ve ihaneti unutmaz. Siz de ondan sonuna dek
sevgiyle baðlanmanýn nasýl bir þey olduðunu öðrenirsiniz.
Ülkemizi çok sevmemiz gerekiyor, tüm eksik görünen, beðenmediðimiz
yanlarýna raðmen, severmiþ gibi görünmeden gerçekten sevmemiz gerekiyor. Nasýl ki bize verilen evlatlar ve yakýnlarla tesadüfen birlikte deðilsek,
bunun bizim henüz bilmediðimiz pek çok sebepleri ve hayýrlarý varsa,
içinde doðduðumuz milletin, kültürün de bu enkarnasyonumuzda ondan
baþka hiçbir ülkenin ve medeniyetin yapamayacaðý kadar bize katacaðý,
öðreteceði köklü deðerler vardýr. Hep birlikte onlarýn farkýna varmalýyýz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Ýnsanlarýn alýn yazýlarý ne
ise o olmaz, levh-i
mahfuzda deðiþmeyen
þeyler yazýlýdýr, denemez.
Esasýnda bu sözlerle çok
üstün bir gerçek ifade
edilmek istenmiþtir. Fakat,
insanlar o gerçekleri
araþtýracak yerde,
kalýplara sarýlmýþtýr,
bu sözleri kalýp halinde
dondurmuþlardýr. Eðer
alýn yazýsý deðiþmeyecekse,
bizim dünyadaki
çabalarýmýzýn ne manâsý
vardýr? Eðer biz levh-i
mahfuzda hakkýmýzda
yazýlý yazýlarýn dýþýna
çýkamayacaksak,
durumumuzu
düzeltmemiz, yani
tekâmülümüz
nasýl olacak?

Dr. Refet Kayserilioðlu

Kader
Nedir?

SEVGÝ DÜNYASI

Erdem - Geçen konuþmamýzda demiþtiniz ki,
bireyleri bir arada tutan,
sempatidir. Bu sebepten
yankesici bir aileden
doðan çocuk o ailenin
fertleriyle ve mesleði ile
sempati halindedir. Buna
göre o ihtiyaçlarýný bulan
bir çocuktur, gadre
uðrayan kimse deðildir.
Bu sözleriniz üzerinde
düþündüm, fakat tam tatmin olamadým. O çocuk,
neden yankesici bir
ailede ihtiyaçlarýný bulmuþ olsun? Yankesici
olmak bir ihtiyaç mýdýr?
Özden - Ýhtiyaç olan
tekâmüldür. Tekâmül de
noksan taraflarýmýzý
tamamlamaktýr. Bir insan
düþünelim ki, bütün
ömrü boyunca beleþten
yaþamayý, baþkalarýnýn
eþyalarýný hissettirmeden
aþýrmayý tahayyül etmiþ
olsun. Fakat mevki ve
durumu dolayýsýyla bu
hayatýnda buna imkân
bulamamýþ olsun. Bu
adam uzun tahayyülleri
ile gayeleþtirdiði bu arzu
ve meyillerini gerçekleþtirmek ihtiyacýndadýr
artýk. Tekrar dünyaya
gelirken bu ihtiyacýný
gerçekleþtirebileceði bir
çevreye ihtiyacý vardýr.
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En elveriþli vasat ise, hiç
þüphesiz bir yankesici
ailesidir.
Erdem - Takdiri ilâhi,
onun yankesici olmasýný
istemiþ, o da yankesici
aile içinde inmiþtir.
Beleþten yaþamayý
düþünmesi, onun
yankesici olmasýný neden
zaruri kýlsýn? O, spatyomda (öbür dünya)
düþüncelerinin hatalý
olduðunu nasýl olsa görecek ve anlayacak ve
onlarý atacaktýr.
Özden - Takdiri ilâhi
neden onun yankesici
olmasýný istemiþ olsun?
O þahýs yankesici olsun
veya olmasýn, ilâhi nizamda bir deðiþiklik olur
mu? Sonra takdiri ilâhi,
sebepsiz ve keyfi bir
mekanizma mýdýr?
Hiçbir mesnedi (dayanak
noktasý) ve esbabý (sebepleri) yok mudur?
Erdem - Ýlâhi takdirdeki sebep ve mesnetleri
biz bilemeyiz. O, Allah'ýn bilgisi dahilindedir.
Bizim bilmemize imkân
yoktur.
Özden - Þu son
sözünüze cevap vermeden önce, biraz evvel
cevap vermesini unuttuðum bir hususu belirt-

mek istiyorum. "Bir
þahýs, öbür dünyaya
geçince dünyadaki
düþüncelerinin hatalý
olduðunu nasýl olsa
anlayacak ve onlarý atacak" dediniz. Bu her
zaman doðru deðildir.
Birçok ahvalde, þahýs
baðlandýðý düþünceleri
ve imajlarýn (hayal)
içinde yuvarlanýr durur.
Deðil onlardan kurtulmak, onlarýn hatalý
olduðunu düþünmeye
dahi imkân bulamaz.
Ýlâhi takdirleri sebep
ve mesnetleri biz bilemeyiz tarzýndaki
sözünüze gelince, bu tam
manâsý ile kaderiyecilerin (fatalistler)
görüþüdür. Onlara göre,
ilâhi takdirin hikmetinden sual olunmaz,
onun üzerinde düþünmek
bile hatadýr. Esasen biz,
ondaki hikmetlere akýl
erdiremeyiz. Bu sözlerde
ilk bakýþta Allah'a çok
üstün bir mevki vermek
endiþesi hakimdir.
Gerçekte ve tatbikatta ise
"Ýlâhi nizamda bir takým
mantýksýz iþler olabilir,
ama biz ona akýl erdiremeyiz" der gibi bir
durum hasýl olmaktadýr.
Bu ise ilâhi nizamý

SEVGÝ DÜNYASI
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büyütmek deðil, küçültmektir. Çünkü

deyiniz yine mukayese
etmiþ oluyorsunuz.
Esasýnda Allah'ýn ne bilgisinden, ne görüþ
sahasýndan bahsedilemez. Görüþ sahasý
derken görmediði sahalar
da var demiþ olmuyor
muyuz? O, herhangi
bilen, gören ve bilinmeyenleri dahi
yaratandýr.

Ýlâhi nizam, en
baþta sebep netice
zincirleri ve baðlarý
ile iþleyen mantýki
bir sistemdir. Ýnsanlarýn dünyada ve
dünya ötesi âlemlerde tekâmülü bu
mantýki sistem
Diðer taraftan
sayesinde mümkün tekâmül demek,
olur.
ilâhi nizamý, ilâhi
kanunlarý gittikçe
Erdem - Peki, her
hadisede biz sebep netice daha geniþ miktarbaðlarýný görebilir miyiz? da ve çok sayýda
Özden - Elbette ki her
müþahede etmemiz
hadisede göremeyiz.
ve öðrenmemiz
Ama bizim göremedemektir.
memiz, onlarýn yok
olmasýný icabettirmez
Erdem - çok güzel
söylüyorsunuz. Öyleyse
ilâhi takdirdeki sebepleri
biz bilemeyiz tarzýndaki
sözüm doðrudur. Elbette
bilemeyiz. O'nun bilgi ve
görüþ sahasý bizimkiyle
mukayese edilemeyecek
kadar geniþtir.
Özden - O'nun görüþ
ve bilgi sahasý bizimkinden geniþtir derken,
ne kadar mukayese edilemeyecek kadar derseniz,

O halde, biz bir hadise
karþýsýnda takdiri ilâhi
budur, hikmetinden sual
olunmaz gibi sözlerle eli
baðlý durursak, hangi
nizamý ve hangi kanunu
öðrenebiliriz. Ýlâhi
kanunlarý öðrenmeyi istemek ve onlarýn nedenlerini araþtýrmak ve bulmak ilâhi nizama karþý
saygýsýzlýk deðil, bilâkis
en büyük saygýdýr.
Çünkü o kanunlarýn ne

kadar çoðunu öðrenirsek,
ilâhi nizama karþý duyduðumuz hayranlýk o
kadar artacaktýr.
Erdem - Sizi bir türlü
anlayamýyorum. Bir yandan kader yoktur derken,
öte yandan ilâhi nizamdan bahsediyorsunuz.
Ýlâhi bir nizamýn varlýðý,
insanlarýn ve varlýklarýn
da bu nizama uyan birer
kaderinin mevcudiyetini
zaruri kýlar.
Özden - Dostum, sizin
anladýðýnýz manâda bir
kader yoktur. Fakat,
baþka bir manâda kader
vardýr.

Yani, keyfi olarak
insanlar þu veya bu
þekilde, þu veya bu
zamanda, þu veya
bu yerde meydana
gelmez. Bunlarýn
hepsinin zaruretlerini hazýrlayan
birçok sebepler
vardýr.
Bu sebeplere göre
yapýlmýþ çok ince
hesaplar ve tetkikler
vardýr. Bütün bunlardan
sonra çýkan en uygun
neticeler vardýr.

SEVGÝ DÜNYASI

Erdem - Þimdi kafam
daha çok karýþtý. Kader
hem vardýr, hem yoktur
diyorsunuz. Neden yoktur, neden vardýr?
Özden - Söylediðim
gibi, sizin müdafaa
ettiðiniz manâda bir
kader yoktur. Yani insanlarýn alýn yazýlarý ne ise o
olmaz, levhi mahfuzda
deðiþmeyen þeyler
yazýlýdýr, denemez.
Esasýnda bu sözlerle çok
üstün bir gerçek ifade
edilmek istenmiþtir.
Fakat, insanlar o gerçekleri araþtýracak yerde,
kalýplara sarýlmýþtýr, yani
bu sözleri kalýp halinde
dondurmuþlardýr. Eðer
alýn yazýsý deðiþmeyecekse, bizim dünyadaki
çabalarýmýzýn ne manâsý
vardýr? Eðer biz levhi
mahfuzda hakkýmýzda
yazýlý yazýlarýn dýþýna
çýkamayacaksak, durumumuzu düzeltmemiz,
yani tekâmülümüz nasýl
olacak? Eðer tekâmül
olmayacaksa, bu kâinat
ne kadar manâsýz, ne
kuru ve ne kuklalarla
dolu bir kâinattýr?!..
Hayýr dostum, hayýr
böyle deðildir, öyle olamaz. Bu iþin esasý þudur:
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Bir kâinat için
konulmuþ ve varlýklarýn tekâmüllerini
düzenleyen ilâhi
kanunlar vardýr. O
kâinatta bulunan
bütün varlýklar bu
kanunlara uymaya,
hareketlerini bu
kanunlara uydurmaya mecburdurlar.
Bir þahýs bir hareket
yaparsa, o hareketin neticesinin nerelere doðru
gideceði veya þahsý hangi
istikametlere götürebileceði o kanunda yazýlýdýr.
Þahýs, o hareketinde ýsrar
ederse, ayný cins
davranýþlarý yapar durursa, o kanunda yazýlý netice ile karþýlaþýr. Yok,
aklýný baþýna alýr da,
davranýþlarýný düzeltirse,
oradaki neticelerle
karþýlaþmaz. Ki, aklýný
baþýna almasýný temin
eden birçok yardýmlar ve
yardýmcýlar o varlýðýn
etrafýnda mevcuttur. O
Yardýmcýlarýn en baþta
geleni de kendi vicdanýdýr.
Erdem - Peki, bu durumda kader ne oluyor?

Özden - Bu duruma
göre

KADER, BÝR
ÞAHSIN KENDÝ
DAVRANIÞLARININ
ÝLÂHÝ NÝZAMDA
YAZILI
NETÝCELERÝYLE
KARÞILAÞMASI
OLUYOR.
Ýþte en güzel ve en açýk
tarif budur. Ýlâhi nizamýn
birçok cihetlerini (yönlerini) öðrenmiþ varlýklar,
bizim yürüyüþümüze
bakarak ne neticelere
doðru gitmekte olduðumuzu, baþýmýza nelerin
gelebileceðini bilebilirler.
Yahut da, bu yürüyüþ
durumumuz bizi bir
felâkete ve uçuruma
götürüyorsa, karþýmýza
ne gibi olaylarý veya þartlarý çýkartarak aklýmýzý
baþýmýza getirtmenin
mümkün olduðunu
görürler. Ýþte dünyadaki
yerimiz, biçimimiz ve
hayat þartlarýmýz bu
yardýmlarýn ve bizim
davranýþlarýmýzýn
bileþkesi olacaktýr.
Bunlar üzerinde
düþününüz.
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“Eðer çaðlar boyunca üstatlara birçok dilde sunulmuþ bu büyük
Tanrýsal mesajlarý iþitebilseydiniz, ayný Meleðin, ayný sesle, ayný
mesajý verdiðini duyardýnýz.”

Kryon’da Müslümanlýk ve
Yakýnlarda Yaþayacaklarýmýz
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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1400 YILLIK BOÞLUK
Ýslâm'ýn kutsal kitabý Kur'an; Hz.
Muhammed'den önceki tüm peygamberleri ve getirdikleri ilâhi öðretileri
kabul ve tasdik eder. Aslýnda
Müslümanlýðýn ilk peygamber Hz.
Âdem ile baþladýðýný ve son nebi Hz.
Muhammed ile tamamlandýðýný, yani
Yaratanýn katýndan gelen bilgilerle
oluþmuþ tüm semavi dinlerin aslýnda
"Ýslâm" olduðunu Kur'an açýk âyetlerle,
hiçbir aykýrý yoruma fýrsat tanýmadan
dosdoðru ortaya koyar. Daha da öteye
giderek, tüm dinleri Hz. Ýbrahim'in tek
tanrýlý inancýnda anlaþýp birleþmeye
davet eder. Kur'an'da en çok Hz. Musa
ve Hz. Ýsa'nýn adý anýlýr. Onlarýn Tevrat
ve Ýncil'de anlatýlan mucizelerinin ve
inanmayanlarla yaptýklarý emsalsiz
mücadelenin pek çoðu yeniden
anlatýlarak onaylanýr. Hz. Ýsa'nýn babasý
olmadan, Yaratan'ýn emri ve melek
Cebrail'in operasyonu ile bakire
Meryem'in oðlu olarak doðduðu, beþikte iken konuþtuðu, ölüleri diriltme
gücüne sahip kýlýndýðý Kur'an'da
defalarca tekrarlanýr. MS 325'de Ýznik
Konsilinde pek çok Ýncil kitabýndan
ancak dördü doðru kabul edilmiþ,
diðerleri "Apokrif" denerek yasaklanmýþtý. Kur'an, bu dört Ýncil'de mevcut
olmayan mucizelerden bile bahseder.
Ýþte Kur'anýn Âli Ýmran suresinin 49.
âyeti:
"......(Ýsa) Ben size Rabbinizden bir
mucize getirdim. Ben çamurdan kuþ
þeklinde bir þey yapar, ona üflerim,
Allah'ýn izniyle hemen kuþ oluverir;
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körü ve alacalýyý iyileþtiririm; Allah'ýn
izniyle ölüleri diriltirim; evlerinizde ne
yiyip ne biriktirdiðinizi size haber
veririm. Eðer inananlardan iseniz
elbette bunda sizin için bir ibret
vardýr."
Elimizdeki dört Ýncil'de Ýsa'nýn
çamurdan kuþlar yapýp dirilttiðine dair
tek bir satýr bile yok. Ama "Apokrif"
denerek yasaklanan Thomas Ýncil'inde
Hz. Ýsa'nýn daha çocuk yaþýnda iken
Yahudilerin çalýþmasýnýn yasak olduðu
bir sebt (cumartesi) gününde çamurdan
kuþlar yaptýðý, babalýðý kýzýp da
kuþlarýn üzerine yürüyünce küçük
Ýsa'nýn: "Kaçýn! Sizleri parçalayacak"
demesi üzerine, çamurdan kuþlarýn
canlanýp uçuverdiklerini okuyunca;
Kur'anýn insanlardan saklanan gerçekleri bile nasýl da yeniden günyüzüne
çýkarýverdiðini görüp, hayran oluyoruz.
Kur'an böyle saklý gerçekleri bile
ortaya koyarak geçmiþ peygamberleri
ve kutsal kitaplarý onaylamakla
beraber; insanlarýn sonradan kitaplarda
yaptýðý ekleme ve çýkarmalara ve
onlara dayanarak yaptýklarý yanlýþ
yorumlara þiddetle karþý çýkar. En çok
üzerinde durduðu ve kesinlikle reddettiði ise, bazý Hýristiyanlarýn yorum
üzerine yorum getirerek Hz. Ýsa'yý
Tanrýlaþtýrma yanlýþlýklarýdýr.
Ýnsanlarýn baðnazlýðýna, eskiye sýmsýký yapýþarak yanlýþta ýsrar edip kendilerini yenilemekten, temizlemekten
mahrum býrakmalarýna, birliðe giden
dümdüz yolu býrakýp yan yollarda
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ayrýlýk ve düþmanlýk nârâlarý atmalarýna tarihte ne kadar çok tanýk olduk.
Kur'anýn baþýna gelen de aynýsý. Tek
Tanrýlý Ýbrahim'in dininde birleþme
çaðrýsý bile cevapsýz kaldý ve 1400 yýl
boyunca nice nesiller, nice milyarlar,
insanlýðýn ortak malý Kur'an'dan
mahrum yaþadý. Ve bu trajedi bugün de
aynen böyle devam edip gidiyor...

Birliðe en çok muhtaç olduðumuz; yok oluþumuzu ancak
gerçekler üzerinde anlaþýp birleþmekle, ilâhi ahlâk kurallarý
ýþýðýnda yaþamakla önleyebileceðimiz bu hayati önemdeki
günlerde; dünyanýn en kültürlü
batý insanlarýnýn da içinde
olduðu dörtte üçlük dünya
nüfusu ne yazýk ki Yaratan'ýn
katýndan gönderilmiþ son
öðütlerden, bilgilerden habersiz
yaþýyor. Yunuslarý, Hacý Bektaþlarý, Mevlânalarý yetiþtirip
olgunlaþtýran bu ilâhi öðreti
deðil miydi? Ýnsanlýðýn kültür
birikimindeki bu kayýp halkanýn
yerine konmasý; bu büyük
boþluðun bir an önce doldurulmasý dünya barýþý, dirliði, birliði, esenliði için vazgeçilmez
bir görev yüklüyor, sorumluluk
sahibi hepimize!.. Peki ama bu
nasýl mümkün olacak?!..

SEVGÝ DÜNYASI

HEM BOÞLUK DOLMALI,
HEM YENÝLÝKLER GELMELÝ
Kalýn duvarlarla birbirinden ayrýlmýþ
dinler bunu tarih boyunca yapamadý;
hattâ birbirlerinden her geçen gün daha
da uzaklaþtý. Yeni bir nebi ve yeni bir
din gelmeyeceðini, Hz. Muhammed'in
dinler dönemini kapattýðýný da biliyoruz. Ýþte ilâhi âlemin rehber varlýklar
aracýlýðýyla insanlýða yeni bir kapý
açmasý, yeni bir manevi aydýnlanma
çaðý yaþatmasý þimdilerde tam da bu
ihtiyacýn giderilmesi için olmakta
dünyanýn dört bir yanýnda...
Aslýnda rehber varlýk bilgilerinin 150
yýllýk bir mazisi var. Ama þu son yýllarda patlama tarzýnda her taraftaki küçük
ve büyük gruplarýn medyumlar kanalý
ile aktarýlan bilgilerle aydýnlatýlýp
yetiþtirilmeleri dünya tarihinde bu
yoðunlukta ilk yaþanan bir fenomen.
Ýþte bunlardan biri olan ABD
Kaliforniya'da 19 yýldan beri bilgiler
veren ve dünyanýn her tarafýný dolaþan
Kryon isimli rehber varlýk, batý
insanýnýn bu 1400 ilâhi bilgi boþluðunun kapatýlmasýnýn, Ýncil ve yorumlarýnda Kur'anýn da deðindiði yanlýþlarýn giderilmesinin büyük önemine
vakýf olduðundan, celselerinde Hz. Ýsa,
Hz. Muhammed ve Ýslâma sýk sýk
deðinmek gereðini duymaktadýr. Þimdi
sizlere Akaþa yayýnlarýnca
Türkçeleþtirilmiþ dokuz kitaptan
Kryon'ýn bu konudaki sözlerinden
önemli gördüklerimi geniþçe aktarýyorum:

SEVGÝ DÜNYASI

"ÝSA'YA TAPTINIZ, KUTSAL
KÝTABI DEÐÝÞTÝRDÝNÝZ."
"Etrafýnýza sakýn müritler, takipçiler
doldurmayýn! ÝSA dünyaya; insanlarý
en sonunda ruhsal varlýklarýnýn tüm
aydýnlanmýþ gücünü taþýyabilecekleri
ve ondaki sevgi gücünü en sonunda
içerebilecekleri yaþanacak yeni bir ruhsal bilinç çaðý hakkýnda güçlü bir
mesaj aktarmak için gelmiþti. Bu ne
kadar güçlü bir mesaj idi! O, kendisine
tapýnýlmasýný istemiyordu ama ne
olduðuna bakýn!.. Onun tüm varoluþ
amacý, evrensel sevginin gerçek iþleyiþi
hakkýnda yeni bilgi ve bilgeliði aktarmaktý. Ancak geçen zaman içinde,
birçoklarý onun söylediði þeyi alýp
uygulamak yerine, ayaklarýna kapanýp
ona tapýndýlar. Medyumumla ilk
temasým sýrasýnda ayrýntýsýyla anlattýðým gibi, Ýsa'nýn öðretisinin büyük bir
kýsmý takipçilerince yeniden yorumlanmýþ ve gerçekler, Ýsa'yý bir ilâh yapacak
þekilde çarpýtýlmýþtýr." (1.kitap-S:70)
"Siz gerçekten günahkâr mý doðdunuz? Sevgi dolu bir Tanrý dünyayý bu
þekilde hazýrlar mýydý? Eðer Tanrý
dünyayý sevgiyle yarattýysa, ýstýrap çekmek neden kutsallýk ve erdem olarak
görünür? Kutsal kitabýnýzýn ne kadarý
deðiþtirilmiþtir.
Onda ne kadar bilgi eksiktir. Ne
kadar bilgi sonradan siyasi amaçlarla
eklenmiþtir. Tüm tarihi öyküye sahip
misiniz?... Sevgi dolu bir Tanrý adýna
nasýl olur da bu kadar cinayet ve
tecavüz suçu iþlenir? Tanrý'nýn gerçek
kimliði hakkýnda çok daha yüce ve
büyük bir gerçek bulunmalý deðil mi?
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Bunu öðrenmenin zamaný gelmemiþ
midir?" (8 /354-355)
GERÇEK BÝR PEYGAMBER:
MUHAMMED
"Sevgili varlýklar, Musa'nýn daðýn
tepesinde o yanan çalý ile konuþmasýyla, Muhammed'in maðarada o melekle
konuþmasý arasýnda hiçbir fark yoktur.
Sizlere o maðaradaki meleðin kim
olduðunu hatýrlatmak istiyoruz.
Kendisinin bildirmiþ olduðu gibi,
Muhammed orada bilgiyi - Ýslâm inanç
sistemini oluþturan bilgiyi- almýþtýr. O
melek kimdi? O melek Cebrail idi.
Bunu biliyor muydunuz?
Muhammed'in aldýðý bilgi sevgi doluydu ve bir ve tek Tanrý'dan söz ediyordu.
Musa o yanan çalýya yaklaþtýðýnda ayný
Meleðin sesi, ayný mesajý vermiþti.

Sizin deyiminizle tek tanrýcýlýðýn babasý olan Musa, Tanrý
hakkýnda Muhammed'in aldýðý
ayný mesajý, ayný Melekten almýþtý. Bu yüzden bugün Ortadoðu'da gördüðünüz þey bir Tanrý
sorunu deðil, bir insan sorunudur. Eðer bu sorunun çözülmesi,
dünyanýn diðer bölgelerine kýyasla daha uzun zaman alýrsa
þaþýrmayýn. Çünkü onlar binlerce yýldýr orada çok yüksek
duvarlarý olan insan yapýmý
bir dinî enerji kutusunda
bulunuyorlar." (7/ 140)
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Gerçek rehberlik bilgilerinin sadece doðrular üzerinde
birleþtiklerinin bir örneði olarak küçük bir parantez açýp Bizim
Celselerimizden Musa, Ýsa ve Muhammed Peygamberlerin vahiy
alma yöntemlerini anlatan kýsa bir pasaj sunuyorum:
"Hani o üçüne ayný gelen, biliyorsunuz ya, birinde bir alevdi
iþareti, birinde bir güvercin ve birinde hani sözü geçen o
Melek.... Hani o üçünün de birbirine benzer yönü vardý, bir tek
þeyde: Üçü de almak için tek baþlarýna yol alýrlardý; sýkýlarak,
titreyerek, çýrpýnarak... Sizin yarýþýnýz, sizin koþmanýz, sizin
durmadan akmanýz, bundan sonra özden öze geleni eksiksiz
toplayýp, sizi beklemekten usananlarý bularak vermektir. Ýþte
bunda durmak olmaz!.."

SEVGÝ DÜNYASI

"Yanan çalýdan gelen mesaj, maðarada verilmiþ mesaj, daðda verilen vaaz,
Asyalý üstadlara verilmiþ olan mesaj...
Bunlar tarih boyunca farklý toplumlardan insanlara ayný kaynaktan verilmiþ
ayný mesajdýr. Bu mesaj, Tanrý'nýn birliðinden ve insanlarýn Tanrý'dan parça
olduklarý için O'nunla tümüyle bir olabileceklerinden söz eder. Bir bakýn bu
mesajlardan doðmuþ doktrinlerin ve
doðmalarýn Tanrý'nýn deðil, insanlarýn
iþi olduðunu farkedin. Ayrýlýðýn, sevgiden deðil korkudan kaynaklandýðýný
anlayýn. Eðer çaðlar boyunca üstatlara
birçok dilde sunulmuþ bu büyük
Tanrýsal mesajlarý iþitebilseydiniz, ayný
Meleðin, ayný sesle, ayný mesajý
verdiðini duyardýnýz." ( 7/ 143)
Rehber varlýk Kryon kendilerini
Müslüman sayan teröristlerce ikiz
kulelerin yýkýlmasýndan ve batý
dünyasýnda Ýslâm'a, Hz. Muhammed'e
eskisinden daha büyük kýzgýnlýk ve
düþmanlýk kasýrgalarý esmesinden sonra
bile gerçekleri dosdoðru söylemekten
bir an geri kalmamýþtýr:
" Muhammed bir maðarada bir
melekle konuþtu. Ve o melek Cebrail
idi. Bu, o yanan çalýdan Musa'ya hitap
eden ayný melekti; o iletiþim meleði
idi... Cebrail, Muhammed'e onun
büyük islâm ulusunu yaratmasýna
yardýmcý olan bir bilgi verdi. Onun
mesajý þuydu: Sadece tek bir Tanrý
vardýr. Ve Muhammed bu mesajla Arap
kabilelerini birleþtirdi. Onun amacý ne
idi? Onlara týpký Ýsrail'in tek Tanrýsý
gibi, insanlara O'nun mutluluk ve
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huzurunu vermek!.. Muhammed,
Ýbrahim'i onurlandýrdý. Geriye dönüp
onun sözlerini okuyun. Namaz seccadelerinin ilk baþta Kudüs'e doðru serildiðini biliyor muydunuz? Miracý
sýrasýnda Muhammed'in Ýbrahim ve
Mesih ile görüþ alýþveriþinde bulunduðunu biliyor muydunuz? Bu, onun
kitabýnda yazýlýdýr. Ve böylece Ýslâm
Uluslarý Ýbrahim'in vizyonuyla ve
Sevgi Üstadýyla (Mesihle) birleþmiþti
ve gerçek budur. Her þey böyle
baþlamýþtýr. Ancak onun vizyonu, birleþtirmeye çalýþtýðý kabilesel aile
(ümmeti) tarafýndan yok edilmeye
çalýþýlmýþtýr." (7 / 178)
Burada göksel bilgilerin birbirlerini
nasýl onayladýðýnýn bir baþka örneðini
sunmak için büyük bir parantez daha
açmayý yararlý görüyorum.
Her peygamber kendisinden sonra
gelecek olaný müjdelemiþtir. Ama Ýncillerde Ýsa'dan sonra gelecek peygamber
Muhammed'in Ahmet adýyla müjdelendiðine dair net bir ifadeye rastlamýyor,
yoruma açýk sözlerle karþýlaþýyoruz.
Kur'an'da Saf suresi 6. âyette ise Hz.
Ýsa bunu açýkça müjdeler:
"Meryemoðlu Ýsa da: 'Ey
Ýsrailoðullarý, ben size Allah'ýn elçisiyim, benden önce gelen Tevratý doðrulayýcý ve benden sonra gelecek Ahmet
adýnda bir peygamberi müjdeleyici
olarak geldim' demiþti. Fakat onlara
apaçýk delillerle gelince: 'Bu apaçýk bir
büyüdür' dediler."
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Bizim Celselerimizde 2000 yýl önce
Hz. Ýsa bu müjdeyi insanlarla paylaþýrken; inançsýz bir adamýn Ýsa'yý
nasýl sorguya çektiði, ancak herkesten
habersiz yaptýðý hýrsýzlýðý ortaya
dökülünce nasýl da apýþýp kaldýðý
anlatýlarak gerçeðin altý yeniden çizilir:

"Bir zaman sizin yaþadýðýnýz
günlere benzer bir günde, þimdi
adýný bildiðiniz, þimdi beklediðiniz ÝSA; kendinden sonra
gelecek gülyüzlünün AHMET
adýyla müjdesini verdiði bir
yerde; hayýrdan uzak, belâ
çukuruna yakýn biri çýktý ve

SEVGÝ DÜNYASI

sordu dedi ki: 'Sen ey her þeyi
haber veren, her þeyi bildiðini
söyleyen, bilir misin ki, þimdi þu
anda benim evimde ne vardýr
bana ait olan? Ve bilir misin ki
þimdi þu anda ne vardýr benim
evimde senelerdir biriktirdiðim
kendim için?' Bir çýrpýda söyledi onlara, ismini bildiðiniz, o
adamýn evinde olaný. Ve o
adamýn evinde olanýn aslýnda o
adamýn olmadýðýný. O adam
öylece dondu, öylece kaldý, soru
sorduðu yerde piþman!.."

SEVGÝ DÜNYASI

Bilgilerin bir baþka bütünlenmesi de
gözlerinizden kaçmamýþtýr sanýrým.
Yazýnýn baþlarýnda Kur'an Âli Ýmran 49
da Hz. Ýsa: "Evlerinizde ne biriktirdiðinizi size haber veririm." diyordu.
Yukarýda hayýrdan uzak itirazcý adamýn
öyküsünde bu haber veriþin bir örneðini görmüyor muyuz?
TEK ARZUMUZ HEP BERABER
BÝLGÝ BÝRLÝÐÝNE VARMAK
Ne istediðimizi, ne dilediðimizi
açýkça ortaya koyalým. Kimsenin
inancýný, dinini sorguluyor deðiliz.
Ama dünya çapýndaki manevî bilgi
boþluðunun ve ilâhî ahlâk kurallarýndan
bu denli habersiz yaþamanýn baþýmýza
ne belâlar getireceðinin, hepimizi ne
çýkmazlara sokacaðýnýn da farkýndayýz.
Ümidimiz þu: Rehber varlýk uyarýlarýyla batý insanýnýn 1400 yýllýk Ýslâmi
kültür boþluðunu doldurmak için kollarý sývamasý. Onlar hiçbir din ve kilise
baskýsýna kulak asmadan, akýl, mantýk
ve bilim ýþýðýnda bu adýmý gecikmeden
bir atýverseler; deðiþmeden zamanýmýza
kadar gelmiþ bu biricik ve son ilâhî
kitabý derinliðine bir inceleyiverseler;
ne büyük bir bilgi devrimi yaþarýz
dünyamýzda. Rehberlerin adým adým bu
yolu hazýrlamakta olduðunu görüyor ve
ümidimizi taze tutuyoruz. Gönül ister
ki, ithalata çok alýþmýþ Türk aydýný, hiç
olmazsa bu konuda kendi öz malýnýn
ithalatçýsý deðil de; öðreticisi, ihracatçýsý olabilsin. Bunu yapabilmesi için
önce kendisi öðrenmeli. Temel kaynaklara girip, yorumlarý akýl ve mantýk
ýþýðýnda tartýp kendi kararýný kendi ve-
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rerek hayat görüþünü bütünlemeli.
Ýlâhiyatçýlara elbette kulak vereceðiz
ama aklýmýzý, eleþtiri hakkýmýzý torbaya
koymamýzý da kimse bizden beklememeli. Prof. Dr. Süleyman Ateþ
hocamýz, röportajýmda bu gerçeði
aynen þöyle dile getirmiþti:
".... Kitabýmýz bozulmamýþ olarak
ortada duruyor. Ama din uzmanlarý
tutarsýz yorumlarýyla iþi berbat bir hale
getirdiler. Ve esas acýnacak nokta,
bugün ilâhiyatla ilgili meslek okullarýnda öðretilen din, iþte bu din uzmanlarýnýn berbat ettikleri dindir. Kur'anýn
dini deðildir. Bu sebepten de birçoðu
Kur'ana terstir, aykýrýdýr. Bu okutulan
eserlerin yeni baþtan ele alýnmasý,
Kur'an ruhuyla aydýnlanmýþ kiþilerce
akýl, mantýk ve bilimin ýþýðýnda
yeniden yazýlmasý gerekir. Bu yapýlmazsa, bugünkü gibi, çok hoþgörüsüz,
çok tekelci ve geniþ düþünmekten çok
uzak, þartlanmýþ bir nesil yetiþtirmeye
devam eder dururuz...
Hz. Muhammed âlemlere rahmet idi
biz âlemlere gazap olduk..."
Batý aydýnýnýn Ýslâmý peþin hükümlerden uzaklaþýp hür akýlla inceleme
aþamasýna yaklaþmakta olduðu ümidimi, Kryon'ýn ve medyumu Lee
Carroll'ýn þu sözleri de taze tutmaktadýr:
"Bu dünyada yaþamýþ olan gerçek
üstadlarýn hepsi bir ailedir. Siz onlarý
Ýbrahim'in kadim soyundan
Muhammed'e; Uzakdoðulu üstadlardan, bugün yaþayan Avatarlara dek
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isimlendirebilirsiniz. Onlarýn temel
mesajýna bir bakýn. Kaynaða geri
dönün. Ýnsanlarýn; bu üstadlarýn ne
demek istedikleri ile ilgili yorumlarýna
güvenmeyin. Ayýrt etme gücünüzü o
kiþilere teslim etmeyin. Sizler bu konuda, o eðitimli yorumcularýn en iyileri
kadar yetkili ve yeterlisiniz.

“Kaynaða geri dönün ve o
üstadlarýn ne demiþ olduklarýný
keþfedin!.. Onlar uzlaþmaktan
ve birlikten söz etmiþ, ayrý olan
kabileleri birleþtirmiþ, çözülemez olana çözümler sunmuþlardý. Bir çoðu tepelerde
durup herkesin iþitebileceði
þekilde konuþmuþ ve insanýn
muktedirliðinden söz etmiþti.
Ýnsanlarýn týpký onlar gibi olabileceklerini söylemiþlerdi.
Hepinize çaðlar boyunca
üzerinde düþünebileceðiniz,
uygulanabilir, spiritüel bilgiler
vermiþlerdi.” ( 8/ 185)
Medyum Lee Carroll Hz.
Muhammed'den bahsederken: "Sizin
batý dinleri kadar tanýmadýðýnýz bu ilâhi
mesaj" sözü ile ince bir þekilde 1400
yýllýk boþluðun doldurulmasýný þöyle
dilemektedir:
"Yaklaþýk 1400 yýl önce Muhammed
peygamber benzer bir deneyim yaþadý.
O direkt olarak bir melekten bilgi aldý.

SEVGÝ DÜNYASI

Ve bu bilgi de bugün dünya üzerindeki
büyük bir inanç sistemini, Ýslâmiyeri
yarattý... Size bu peygamberin temel
mesajýný hatýrlatmak isterim: BÝRLÝK!..
Kayýtlar, bu büyük peygamberin Arap
kabilelerini birleþtirdiðini ve onlara tek
Tanrý inancýný aþýladýðýný yazar. Bunu
size sadece, 1400 yýl önce güçlü insanlarýn sizin batý dinleri kadar tanýmadýðýnýz ilâhi bir mesajla neler baþarmýþ olduklarýný hatýrlatmak için söylüyorum." ( 8 / 37)
Ýnþallah Güngör Özyiðit arkadaþýmýn
o her zamanki þiirsel diliyle söze döktüðü þu rahmetin farkýna; dünya çapýnda varýlýr da, kurumakta olan yeryüzü
rahmetin hikmetiyle yeniden taptaze
canlanýr:
Gökten bir yaðmur indi topraða;
rahmet kere rahmet:
Adý AHMET!..
Her damlasý erdirici
bir anlamla yüklü:
Hikmet ki ne hikmet!..
KRYON'IN GELECEKLE ÝLGÝLÝ
ÖNGÖRÜLERÝ
Geçen sayýmýzda Kryon'ýn manyetik
kutuplarda büyük kayma yapacaðý ve
ekin çemberlerinde önemli geometrik
sýrlar bulunduðu ile ilgili iki
öngörüsünün aynen gerçekleþtiðini
detaylý olarak anlatmýþtýk. Þimdi de
Kryon'ýn henüz gerçekleþmemiþ ama
potansiyel olarak gerçekleþmesi çok
olasýlýklý dünya siyaseti ile ilgili
öngörüleri üzerinde duralým.

SEVGÝ DÜNYASI

* Olumlu Ýþler Yapacak Olan Papa
(Kardinaller meclisinde son Papanýn
seçimi oylanýrken)

"Geleceðiniz daima özgür seçimle
belirlendiðinden þimdi size önünüzdeki
birkaç günde neyin olabileceðiyle ilgili
iki potansiyeli sunacaðým. Geleceði
size önceden bildirebilecek hiçbir varlýk yoktur; çünkü o tümüyle insanlýðýn
özgür seçiminin ellerindedir. Ancak þu
anýn enerjisine dayanarak gördüðümüz
þeyi söyleyebiliriz:
1- Siz son Papa'ya kýyasla kýsa bir
süre kalacak geçici bir Papa'ya sahip
olabilirsiniz ve sonra onun yerini
radikal bir Papa alacaktýr.
2- Ya da direkt olarak bu radikal Papa
baþa geçecektir. Her iki durumda da, en
sonunda bu kurumu sarsacak þeyler
yapacak olan bir adam ortaya çýkacaktýr.
"Þimdi bu radikal Papa'nýn neler
yapabileceði ile ilgili bazý potansiyelleri sunacaðým: Onun dünya üzerinde
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liderlik ettiði bu din, artýk insanlarýn
çevrelerinde görmekte olduðu þeylere
uygun düþmeyen doktrinlere sahiptir.
Yeni Papa bu sorunu kesinlikle ele
almak zorundadýr; aksi takdirde kültürlü, görmüþ geçirmiþ insanlar kiliseyi
terk edeceklerdir. Onu 'Kötü Papa'
olarak adlandýracaklar bile olacaktýr.
Çünkü o bu konudaki geleneðe karþý
çýkarak, bakire Meryem'i daha önceki
Papalardan daha çok onurlandýran,
böylece kilisedeki kadýnlarý onurlandýran, onlarý daha yüksek mevkilere
hattâ rahipliðe çýkaran bir süreci yavaþ
yavaþ baþlatacaktýr. Bu Papa aile plânlamasýndan söz edecek ve bunun Tanrý
tarafýndan da onaylandýðýný savunan
süreçleri baþlatacaktýr. Tüm kurumun
doktrinini deðiþtirecek hareket bu
koltukta oturan adamdan gelmelidir.
Bu yüzden onun yaþamý da tehlikede
olacak ve sürekli olarak iyi korunmasý
gerekecektir. Ayrýca o çocuklarý taciz
eden rahiplere ne yapýlmasý gerektiðinden söz edecektir. Bunu bekleyin.
Þimdi seçilecek olan Papa geçici bir
Papa olsa bile, o bu alanda sahneyi
radikal Papaya hazýrlayacaktýr." (9
/165)
* Ýsrail’i Barýþa Götürecek
Genç Lider
"Ýsrail Kudüs'te bir deðiþim olacaktýr... En sonunda Ýsrail'de genç bir liderin ortaya çýktýðýný göreceksiniz. Bu
oluþmaktadýr ama gizli bir biçimde.
Henüz onu göremeseniz de benimle
birlikte kutlayabilir misiniz? Gerçekte
olup biten budur.
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"Ah Ýsrail!.. Size gerçek bir
potansiyelden, olacaðýný hayal
edemeyeceðiniz bir tablodan söz
"Ýsrail'in yeni lideri ve barýþý nasýl
edelim. Biz burada yeni bir
kuracaðý konusunda hiçbir varsayýmda
bulunmayýn; çünkü çözümler garip yer- lider görüyoruz. Bu burada
lerden gelebilir ve bu sizin
gerçekleþmeye hazýr bir olasýlýkdüþündüðünüz ya da olabileceðini
týr. Size ilk kez bir çoðunluk
hayal ettiðiniz birþey olmayabilir.
Olanaksýz görünen bir fikri asla fýrlatýp partisi sunacak olan yeni bir
atmayýn; özellikle eðer o genç bir kiþi- lider. Buna hiç sahip
den geliyorsa. Size bilmediðiniz birþey olmadýðýnýzdan, bu sizin hiç
söyleyeyim. Bu garip çözüm aslýnda
bilmediðiniz bir þeydir. Bu lider
þimdi tezahür etmektedir. Büyüyüp
en sonunda Ýsrail'in kahramaný
zamaný gelene kadar Mýsýr Prensi
diye anýlma potansiyeline sahip(Firavunun sarayýnda yetiþen Hz.
tir. Bu yeni çoðunluk partisine
Musa) de olacaklarý bilmiyordu iþte
geçmiþte olduðu gibi þu anda
birçok isim takýlacak ve o büyük
büyümekte olanlar ve gelecekte burada bir dirençle karþýlaþacaktýr. O
bir fark yaratacaklar için de bu potanköktenci geleneklerin birçoðuna
siyel mevcuttur. Onlar þimdi bunu
bilmiyorlar ve sizler de bilmiyorsunuz. karþý çýkacaktýr; ama birçoklarý
Tanrý'nýn sizinle çalýþma yolu budur
onu Barýþ Partisi olarak
ama siz inkârda devam edersiniz. Bu
adlandýracaktýr. Sonucun ne
dünyada bir bilinç deðiþimi meydana
olacaðýný size söyleyeyim:
gelmektedir. Barýþ için dua edenler
Bilgelik, anlayýþ ve iþbirliði ile
bunun oluþmasýna yardýmcý oluyorlar.
yeni sýnýr çizgileri oluþacaktýr.
Birgün plân iþlemeye baþladýðýnda,
geriye dönüp bakacak ve diyeceksiniz
Bu sýnýrlar bir ateþkes ya da
ki: 'Rastlantý gibi görünen bu olayýn
geçici deðiþken bir sýnýr olarak
gerçekleþmesi belki 25 yýl aldý.' Þu
deðil, gerçek sýnýrlar olarak
anda siz hiçbir yere gitmediðinizi
kalacaktýr. Ve tarih, sýnýrýn öbür
düþünüyor ve düþ kýrýklýðý hissediyortarafýndakilerin de bunu iyi
sunuz. Þu anda görünmeyen neyin
meydana gelmekte olduðunu bilmiyor- karþýlayacaklarýný göstereceksunuz... Ama her þeye raðmen, Mýsýr
tir." (9/207)
Onu haberlerinizde göremezsiniz,
ama o oradadýr." (9/106-107)

Prensi sizi vaad edilmiþ ülkeye götürecektir. (9/235 - Ekim 2005 Kudüs'te
yapýlan celse)

Sürekli savaþ ve yoketme politikasý
güden Ýsrail için Kryon'ýn bu öngörü-
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lerini fazla iyimser bulabilirsiniz.
Ancak Ýsraillilerin hepsi de bu politikayý onaylýyor deðil. V. Murat'ýn
torunlarýndan olan ve Fransa'daki
gazetecilik yaþamýnýn 15 uzun yýlýný
Ýsrail - Filistin çatýþmasýnda geçiren
Kenize Murad'ýn 2002 yýlýnda her iki
taraftaki insanlarla birebir söyleþilerle
hazýrladýðý kitabý "Topraðýmýzýn
Kokusu" adýyla yayýnlandý. Ýþte berrak
gönüllü Yahudilerden bazýlarýnýn
Kenize Murad'a söyledikleri:
Bir dönemden sonra savaþmayý reddeden Ýsrail yüzbaþýsý Ýtai: "Onlara diyorum ki, bakýn bu anlaþmazlýk 35
yýldýr sürüyor. 35 yýl kaba kuvvetle
galip gelemediðimizi ve tek çýkýþ yolunun gerçek pazarlýklar olduðunu anlamamýz için yeterli bir süre. Bizim yapmamýz gereken, Filistinlilere önerdiðimiz gibi ordumuzun gözetiminde olacak özerk yönetim noktalarý vermek
yerine onlara baðýmsýz bir devlet kurabilme olanaðý vermektir." (S:96)
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baský, susturma ve pazarlýðý reddetme
politikasýyla nereye varabileceðini
sanýyor? Bana kalýrsa felakete doðru
koþuyoruz." (S:126)
Çevirdiði flimlerle gerçekleri dosdoðru aktarmaktan çekinmeyen Ram
Loewy: "Bu anlaþmazlýktan kurtulabilmek için iki þeyi anlamak gerekir.
Önce Filistinlilerin de bizim gibi insanlar olduðunu ve sonra Ortadoðu'daki
güçler dengesinin sonsuza kadar böyle
sürmeyeceðini. Filistinliler ve Arap
dünyasýnda bir anlaþma zemini yaratmak için fazla zamanýmýz kalmadý.
Eðer bunu acilen yapmazsak yok oluruz. Ýsrailliler de neler yaptýklarýný,
ülkelerinin baþka insanlardan çalýnmýþ
topraklar üzerinde kurulduðunu, o
insanlarýn topraklarýndan zorla
sürüldüðünü biliyorlar. Ama bunu
düþünmek, bundan bahsetmek istemiyorlar." (S:134)
* Yola Gelen Illuminati

Doðrularý yazmaktan çekinmeyen
Ýsrail gazetecisi Charles Enderin:
"Bizim bir fikre, þu anda varolmayan
stratejik bir düþünceye ihtiyacýmýz var.
Sürekli Filistinlilere yükleniyoruz ama
hükümetin uzun vadeli hiçbir politikasý
yok. Nereye gittiðini bilmiyor... Bütün
Filistinlilerin ortadan kaldýrýlabileceðine gerçekten inanýlabilir mi?
Baský, binlerce intihar komandosunun
doðmasýna yol açar ve buna kimse
engel olamaz. Aþýrýcýlarýn en fazla
olduðu, en yoksul bölge Gazze'de
nüfusun yarýsýnýn 15 yaþýn altýnda
olduðunu unutmamak gerek. Þaron;

"Komplo teoricilerine beklemedikleri
bir þeyi söyleyeceðim. Bundan daha
önce söz etmiþtik ama þimdi daha açýkca söz etmenin zamanýdýr: Ýlluminati.
Onlardan korkuyor musunuz? Onlar
gerçekten var mý? Elbette var. Komplo
teoricileri Ýlluminati'nin onlarca yýldýr
borsalarý, siyasi seçimleri, ticareti hattâ
Birleþmiþ Milletleri kontrol ettiklerini,
istedikleri gibi yönlendirdiklerini
söyleyeceklerdir. Evet, tüm bunlarda
bir gerçek payý vardýr. Çünkü karanlýk
ve korku içeren eski enerjide nakliyatý
ve petrolu kontrol edenler için bunlarý
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yapmak zor bir þey deðildi. Yeni enerjide ýþýðýn yakýldýðý ve herkesin
herkesle konuþabildiði bir dünyada, bu
artýk çok zordur. Öyleyse bugünlerde
Ýlluminati'nin ne yaptýðýný size
söyleyeyim. Onlar her þeyi deðiþtirip
dünyanýn 'hayýrsever amcasý' olmak
üzereler. Bu arada hâlâ para ve güç
kazanmakla ilgileniyorlar elbette.
Çünkü onlarýn iþi budur. Ama eski yollarýnýn giderek zorlaþtýðýný da idrak

ortaya çýkmakta olan büyük devletlerin
bir parçasý olabilirlerse ondan sonra
meydana gelecek her þeyde ayrýcalýða
sahip olacaklar. Toplanan her verginin
bir parçasý onlarýn olacak, bunu anlýyor
musunuz? Siz bir üçüncü dünya
kýtasýný iyileþtirdiðinizde orasý evler
satýn alabilen, alýþveriþ yapabilen ve
diðer ülkelerle karadan ticaret yapabilen saðlýklý insanlarla dolmaya baþlar,
anlýyor musunuz? Onlar, bunlarýn hepsinin bir parçasýna sahip olacaklar.
Önünüzdeki yýllarda milyonlarca insan
iyileþecek ve sonuçta milyonlarca
yaþam kurtulacaktýr. Siz Çin'de ticaret
konusunda benzersiz bir durumun
yaþandýðýný düþünüyorsunuz deðil mi?
Hele Afrika'yý görene dek bekleyin!
Yakýn geçmiþlerinde çalýþacak hiçbir
iþleri olmayan iþçilerle dolu bir kýtayý
hayal edin. Onlarýn ne yapacaklarýný
düþünüyorsunuz? Onlar þampiyon Çin
ile rekâbet edecekler. Gelecekte bunu
bekleyin." ( 9/277-279)
* Ýran ve Çin’de
Yumuþak Devrim

etmeye baþlýyorlar. Onlar Yunanistan'da
üstlenmiþlerdi ama þimdi Afrika'ya
taþýnmýþ bulunuyorlar. Milyarlarca
dolarý Avrupa'dan Afrika'ya onlarý
AIDS'den kurtarmak için aktarýyorlar.
Bu fonlar þimdi oradadýr. Bunu biliyor
muydunuz? Bu konuda endiþelenmeniz
gerekmeyecek, son on yýllarýn en
büyük sorunlarýndan biri çözülmek
üzeredir; tüm bir kýtanýn iyileþtirilmesi
için gerekli olan para ortaya çýkmak
üzeredir. Peki onlar böyle bir þeyi
neden yapýyorlar? Çünkü eðer onlar

"Geriye tek bir büyük meydan
okuma kalmýþtýr sevgili varlýklar
ve o önemlidir: Ejderha ile
barýþ yapýn." (4/252)
"Büyük ejderha Çin ise sessiz.
Dünya nüfusunun dörtte biri
sessiz ama onlar güç boþluklarýnýn nerelerde ortaya çýkacaðýný
dikkatle izliyorlar." (5/32)
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"Ýki önemli ülkede yumuþak
devrim meydana gelebilir.
Bunlardan biri Çin biri de
Ýran'dýr. Ve bu devrimler her
þeye raðmen bir bilinç deðiþimini, tüm dünyayla barýþ konusunda anlaþma sürecini baþlatacaktýr. Bunu bekleyin. Eðer siz bu
yolda kalýrsanýz, bu kaçýnýlmaz
olacaktýr." (9/106)

balarý dahil tek çözüm olarak gözü
savaþtan baþka birþey görmüyordu.
Onun 1957 Moskova Konferansýndaki
þu sözleri hatýrýmýzdan hiç çýkmamalý:

Kryon'ýn dünya barýþýnýn korunmasý
açýsýndan Çin'e ne kadar önem verdiði,
Büyük Ejderha diye sýfatlandýrmasýndan zaten belli. Eðer kýþkýrtýlmaz ve
doðru yöntemlerle davranýlýrsa Çin'de
yumuþak bir devrimin; anladýðýmýz
kadarý ile demokrasi ve düþünce
özgürlüðüne olumlu adýmlar atýlmasýnýn potansiyel bir olasýlýk olacaðý
müjdesini veriyor Kryon. Pekin
Olimpiyatlarýndaki performansý bizlere
de bu ümidi veriyor ama, þu anda çok
gerilerde kalmýþ Mao düþüncesinin
hortlatýlmamasý, dýþ dünyanýn buna
çanak tutmamasý þartý ile. Hepimiz
biliyoruz Amerika'ya kaðýttan kaplan
diyen Mao'nun atom, hidrojen bom-

Þu anda suya sabuna pek dokunmadan ýlýmlý davranýþlar sergileyen
Çin, ürkütülmeye hiç gelmez. 'Afyon
Savaþlarý' ve 'Japon Saldýrýlarý' belleklerinden silinmiþ deðil. Kullandýðýnýn
yarýsýndan fazlasýný ithalatla
saðladýðýndan, petrole en muhtaç
ülkelerden biri. Kalkýndýkça bu ihtiyacý
daha da artacak. Deðiþik politikalarla
petrol saðlamalarýnýn önüne geçilmesi,
Milliyetçi Çin ile iliþkilerinin kundaklanmasý, uluslararasý ticarette yollarýnýn
vurulmasý tarzýnda açýk veya üstü
kapalý giriþimler, Ejderhanýn
kükremesini saðýr kulaklara bile duyuracaktýr.

"Gelecekte cereyan edecek bir savaþta dünya nüfusunun üçte biri ölebilir.
Atom bombasý kullanýlýrsa bu rakam
abartýlý deðildir. Fakat saðduyulu
düþünürsek üçte biri deðil, insanlýðýn
yarýsý dahi yok olsa, bunu trajedi olarak
kabul etmek gerekmez!.."

Hep beraber dileyelim ki
Ejderha ürkütülmesin,
Maoistlere zemin hazýrlanmasýn
ve Kryon'ýn Çin'de yumuþak
devrimle ilgili iyimser öngörüsü
gerçekleþme imkânýný bulsun!..

Yetinerek
Yetkinleþmek
Güngör Özyiðit, Psikolog
Diogenes, John William Waterhouse, 1882
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okrates'in öðrencisi Antisthenes,
yetinerek yetkinleþmeyi bir yaþam
biçimi olarak sunan Kynikler
Okulu'nun kurucusudur. Kynik sözcüðü
köpek gibi olan, köpeksi anlamýna
gelir. Bu görüþe uyanlar, her türlü
yapma uygarlýk deðerlerine sýrt
dönerek, doðal yaþamý yeðleyerek,
sade, yoksul bir hayat sürerler. Ýþte
onlarýn bu yaþam anlayýþýný kýnayanlar,
horlayanlar ise, köpeksi adýný takarak
onlarý aþaðýlamaya yeltenirler. Ne var
ki, Kynikler ya da köpeksiler, kýzmak
þöyle dursun, bu ismi kucaklayýp benimserler. Öylece yalnýz insanlarla
deðil, hayvanlarla da kardeþ olduklarýný
ilan ederler.
Kynikler'e göre hayata anlam veren,
erdemli bir yaþayýþtýr. Erdemden kasýt
ise, insanýn içten tam bir baðýmsýzlýða
eriþmesi, her þeyden önce özgür olmayý
gerektirir. Bu anlamda erdemli kiþi,
özgür kiþi olup, insaný köle eden arzulardan kurtulmuþ ve isteklerini en aza
indirmeyi baþarmýþtýr.
Antisthenes'in öðrencisi Diogenes, bu
görüþü en uç noktalara taþýyan, yaþantýsý ile doðrulayan tipik bir örnektir.
Sinop'lu bir genç olan Diogenes, sahte
para basmaktan, yani kalpazanlýktan
tutuklanan bir babanýn oðludur.
Kendisinin de babasýna yardým ettiði
söylenir. Kurtuluþu Atina'ya kaçmakta
bulan Diogenes, orada Antisthenes'in
baþýna tebelleþ olur ve kendini ona
öðrenci olarak kabul ettirir. Öylece
para hýrsý ile baþlayan hayatý, tam tersi
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bir uca savrularak, onu paraya karþý bir
tavrýn en renkli örneði haline getirir.
Fýçýyý barýnak olarak kullanan
Diogenes'in yaþam gereçleri bir
deðnek, heybe, fener ve maþrapadan
ibarettir. Çeþmeden avucu ile su içen
bir çocuðu gördüðünde, su tasý olarak
kullandýðý maþrapayý da fýrlatýr atar.
Diogenes, teoriden çok uygulamaya
önem verir. Sözlerini yaþantýsý ile
örneklendirir. Epiktetos onu büyük bir
filozof olarak gösterir. O yalýnayak
dolaþarak insanlarla konuþan, onlarý
silkeleyip kendilerine getirmeye çalýþan
bir sokak filozofu olarak, Platon'un
deyiþiyle biraz delirmiþ bir Sokrates'e
benzer. Diðer taraftan ilginç esprileriyle, hem güldürmesi, hem de
düþündürmesi bakýmýndan biraz da
Nasrettin Hoca'mýzý andýrýr. Dobra
dobra, etkili, akýcý ve esprili konuþmalarý dinleyenleri mýknatýs gibi kendine çeker. Öyle ki Egine'den Atina'ya
gelmiþ olan bir genç, onu dinlerken eve
dönmeyi unutur. Onu aramaya gelen
kardeþi, Diogenes'i dinlemeye koyulduðunda, o da orada kalýr. Sonunda
babalarý gelip, ayný çekime kapýlýnca,
üçü birden Diogenes'in öðrencisi olur.
KRAL VE FÝLOZOF
Gerçeðin özgür kýldýðý Diogenes, erdemin verdiði cesaretle kralýn karþýsýnda
bile dik duruþunu sürdürür. Bir gün
Ýskender, Diogenes'e: "Benden korkmuyor musun?" diye sorar. Filozof da
ona bir soru sorar: "Sen nesin? Ýyilik
mi, kötülük mü?" Beriki "iyilik" de-
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yince, "Ýyilikten kim korkar?" diye
karþýlýk verir.
ÝNSANIN ÝNSANA FARKSIZLIÐI
Diogenes, cesetlerin yýðýldýðý bir savaþ
meydanýnda insan kemikleri arasýnda
dolaþýrken Büyük Ýskender onu
farkedip yanýna gelerek "Ne arýyorsun?" diye sorar. Filozof "Babanýzýn
kemiklerini arýyorum" der ve devam
eder: "Fakat hangisinin kölelere,
hangisinin soylu babanýza ait olduðunu
kestiremiyorum." Böylece 'insanýn
insana farksýzlýðý' gerçeðine gönderme
yapar.
GÖLGE ETME...
Büyük Ýskender'in fýçýsý yanýnda
güneþlenen Diogenes'in önüne dikilerek, bir imparator edasýyla: "Dile benden ne dilersen?" dediði herkes tarafýndan bilinir. Ve filozofun verdiði ünlü
cevap da: "Gölge etme, baþka ihsan
istemem!"

Ýskender bu yanýta alýnmaz. Filozofun
tokgözlülüðünü ve toksözlülüðünü
beðendiðini belirterek þöyle der: "Ýskender olmasaydým; Diogenes olmak
isterdim!" Filozofun buna yanýtý daha
da ilginç: "Ben Diogenes olmasaydým
da, Ýskender olmak istemezdim!"
Burada Diogenes kendine egemen olan
insanýn dünyaya egemen olan insana
üstünlüðünü açýkça ve korkusuzca dile
getirir.
KONUÞAN ÇOK, SUSAN AZ
Diogenes'e sorarlar: "Bir adamýn akýllý
olup olmadýðýný nasýl anlarsýn?"
"Konuþmasýndan" der. "Ya hiç konuþmuyorsa?" El cevap: "Henüz o kadar
akýllýsýna rastlamadým..."
Buna raðmen dünyada en güzel þeyin
ne olduðu sorulduðunda "Konuþma
özgürlüðü" der. Öyle ya, herkes sussaydý, kim ne öðrenecekti...
Hareketi inkâr eden Zenon'un bir dersinde, ona cevap olarak
kalkýp yürümeye baþlar.
Diogenes bilgeyi, erdemli
kiþiyi kendine yeten bir
insan olarak tanýmlar.
Sýradan insanlar dýþarýya,
nesnelere baðýmlý, varlýklarýna dýþarýdan destek
arayan kimselerdir. Bilge
kiþi ise dýþ nimetlerden
olabildiðince baðýmsýz hale
gelerek, ihtiyaç sýnýrlarýný
iyice bir daraltýr.

Diogenes & Alexader, Nicolas - Andre Monsiau (1755 - 1837)
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Ýhtiyaçlarýný en aza indirdikçe Tanrýlara
daha çok benzer. 'Azýcýk aþým, kaygýsýz
baþým' hesabý insanýn istekleri ne kadar
azsa, o denli mutlu olur.
Diogenes, kimi kere ihtiyaçlarý en aza
indirgemeyi aþýrýya vardýrýr ve cinsel
ihtiyaç için karþý cinse ihtiyaç yok dercesine ortalýk yerde mastürbasyon
yaparak, kendini kendi eliyle(!) cinsel
doyuma ulaþtýrýr. Ve þunu da söyler:
"Keþke ovuþturmakla karnýn da açlýðý
giderilse..."
ADAM GÝBÝ ADAM
Kötü tanýnan biri, yaptýrdýðý evin giriþine "Ýçeri kötülük giremez" diye yazar.
Bunu okuyan Diogenes sorar: "Peki,
evin sahibi içeri nereden girecek?"
"Yaþlý bir adamsýn, gerisini boþ ver, ne
didinip duruyorsun?" diyenlere þöyle
karþýlýk verir: "Ne yani, yarýþta koþarken, bitiþ çizgisine yaklaþtýðýmda boþ
vermem mi gerekir, yoksa daha da çabalamam mý?!" Her gün yeni þeyler öðrenerek, ruhumuza yeni deðerler ekleyerek yaþlanmak daha güzel deðil mi?
Bir gün hamamdan çýkarken içeride
çok insan var mý diye soranlara:
"Hayýr, yok" der. Çok kalabalýk mý
diyenlere ise: "Evet" der.
Gündüz vakti elinde fenerle "Ne arýyorsun diyenlere "Ýnsan arýyorum" cevabýný verir. Gerçi ortalýkta kendini
insan sanan çok. Ama "Ýnsan gibi
insan, adam gibi adam, pek yok."
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AYNA ROLÜ
Ünlü hatip Demosthenes'e meyhanede
kahvaltý ederken rastlar. Demosthenes,
görünmemek için kendini geriye çekince Diogenes: "Ne denli kaçarsan, o kadar meyhanenin içinde olacaksýn" der.
Ve onu mahcubiyeti ile baþbaþa býrakýr.
Bir gün tapýnak görevlilerini tapýnaktan
kupa çalmýþ bir bekçiyi götürürlerken
görünce: "Bakýn, büyük hýrsýzlar küçük
hýrsýzý götürüyorlar" der.
Suyu kirli akan bir hamam için: "Peki
burada yýkananlar nerede temizleniyorlar?" diye sorar.
Günün birinde çok þiþman bir adam
olan hatip Anaksimenes'in karþýsýna
geçip: "Biz dilencilere göbeðinden bir
þeyler ver; hem sen hafiflersin, hem de
bize yardýmýn dokunur" der.
Ýnsanlar neden dilencilere, engellilere
sadaka verir de, filozoflara vermez diye
soranlara þu karþýlýðý verir: "Çünkü bir
gün kendilerinin de kör ya da topal olabileceklerini düþünürler; ama filozof
olacaklarý hiç akýllarýndan geçmez."
Bedenin jimnastikle, ruhun erdemle
eðitileceðini söyleyen Diogenes, felsefeye ilgi duyan yakýþýklý bir delikanlýyý
gördüðünde: "Ne güzel" der "Bedenine
âþýk olanlarý ruhunun güzelliðine
yönelteceksin."
Yeteneksiz bir güreþçinin hekimlik
yaptýðýný görünce "Ne o?" der "Bir
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zamanlar seni yenenlerin sýrtýný yere
getirmeye mi niyetlisin?"
BÝLGE SÖZLERÝ
Açgözlülüðü kötülüðün anakenti olarak
tanýmlayan Diogenes, yaþamda neyin
periþanlýk olduðu sorulduðunda
"Yoksul yaþlýlýk" yanýtýný verir. "En
kötü hangi hayvan ýsýrýr" diye sorulduðunda "Vahþiler içinde muhbir,
evciller içinde ise dalkavuk" der.
Yaþamanýn felâket olduðunu söyleyenlere "Yaþamak deðil, kötü yaþamak
felâkettir" der. Meyhanede içiyor diye
kýnayanlara, berberde de týraþ olduðunu
söyler. Pis yerlere girip çýkýyorsun diye
çýkýþanlara: "Güneþ de pisliðin içinde
batýyor ama kirlenmiyor" der.
Felsefenin ne yararýný gördüðü sorulduðunda þunu söyler: "Her þey bir
yana, talihin bütün cilvelerine karþý
hazýrlýklý olmayý öðrendim." Kaldý ki
dayanýklý, dirençli ve kendine yeterli
olmak zaten onun felsefesinin temel
hedefi...
Cahit Sýtký, ölümün
tablosunu iki dizede
çizer:
Neylersin, ölüm
herkesin baþýnda
Uyudun uyanmadýn olacak

Fýçýdaki Diyojen,
Jean - Leon Gerome, 1860

Diogenes doksan yaþýnda fýçýdan evinin içinde uyurken ölür. Ýlginçtir; onun
ölümü ile Ýskender'in ölümü ayný güne
denk gelir. Dostlarý onu gömerler. Üstüne bir sütun dikerler ve yanýna mermerden bir köpek yerleþtirirler. Ve altýna þöyle yazarlar:
Diogenes, kendine yeterek yaþamayý
Ölümlülere bir tek sen öðrettin
Ve kolay yaþam yolunu gösterdin
SÝNOP'A YAKIÞIR
Her ne kadar nereli olduðu sorulduðunda Diogenes "Dünya yurttaþýyým" dese
de, Sinop'un en görünen bir yerine,
elinde fenerle Diogenes'in heykeli dikilmeli. 2400 yýllýk gecikmiþ bir görev
yerine getirilmeli. Elindeki fener gece
ve gündüz hep yanmalý. Ve heykelin
kaidesine "Adam Gibi Adam" yazýlmalý...
Böyle bir heykel yerelden evrensele
açýlan bir pencere olur. Ve Diogenes'i
onurlandýrdýðý kadar özelde
Sinoplularý, genelde Türkiye'yi de
onurlandýrmýþ olur.
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Yolculuðun
Tadýna Varmak
Nelda Bayraktar

Son duraðý olmadýðý bilinerek yapýlan bu yolculukta gezmek ve
tadýna varmak üzere durduðumuz her istasyon aslýnda bize yeniden
koca bir dünyayý hediye ediyordu.

Hiç zor þartlar içersinde yaþayan
insanlara yardým elini uzatmaya karar
verdiðinizde içinizden geçen duygularý
bir baþkasýnýn duygularý kadar objektif
bir biçimde analiz ettiðiniz oldu mu?
Aslýnda bunu yapmak o kadar da kolay
deðildir. O an karþýnýzdaki kiþinin
içinde bulunduðu zor durum ve
yaþadýðý þartlar gelir aklýnýza. Bunu
düþündüðünüz anda da içinizi büyük
bir sýkýntý kaplar ve ne yapacaðýnýzý
bilmez bir halde oradan oraya koþturursunuz. Kalbinizdeki neþe kývýlcýmlarý
birer birer sönmeye baþlar ve siz o
kiþinin içinde bulunduðu þartýn sýkýntýlarýný hissetmeye baþlarsýnýz.
Geldiðiniz bu yeni duygulaným halinde
ise ona sunabileceðiniz her hangi bir
neþenin ya da mutluluðun olamayacaðýný düþünürsünüz. Halbuki karþýnýzdaki kiþinin þartlarýný deðiþtiremezsiniz. O halde yapýlabilecek tek þey
o kiþinin mevcut þartlarý içersinde nasýl
mutlu olabileceðini düþünmek ve
bunun çarelerini aramaktýr.

Huzur evinde kalan bir tanýdýðým
vardý. Yýllar sonra kendisini ziyaret
etmek istedim. Epeyce uzakta neredeyse terk edilmiþ bir tepenin üzerine
kurulmuþ olan eski ve yýkýk dökük bir
huzur evinde kalýyordu. Huzur evi
adýnýn ona sadece þehrin gürültüsünden
ve kargaþasýndan uzakta olmasý nedeniyle konulduðunu apaçýk belli eden bu
özel müessesenin içine girince yaþ
ortalamasý 60'ýn üzerinde bulunan huzursuz insanlar gezegenine adým atmýþ
olduðumu anlamýþtým. Bedensel sýkýntýlarý bir yana, çünkü çoðunluðunun
beli bükülmüþtü ve bastonla dolaþýyorlardý, yüzlerine vurmuþ olan derin mutsuzluðu yeniden çevrelerine ve kendi
bedenlerine yaydýklarý apaçýk belli
oluyordu. Onlarýn durduklarý istasyondan belli aralýklarla "Ölüm" istikametine tren kalkýyordu. Ziyaretine gittiðim
o yaþlý bey de, oda arkadaþýný aniden
yakalandýðý bir zatürree nedeniyle kaybetmiþti. Odanýn içi hâlâ ilaç kokuyordu ancak o buna çoktan alýþmýþtý.
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Arkadaþýnýn fazla sohbet sevmediðini
hatta yaþama karamsar bakan bir yapýda olduðunu anlatmaya çalýþýyordu,
yüreðinde kalan son umut ve mutluluk
kýrýntýlarýndan bana o an aperatif bir
yemek hazýrlamak istermiþ gibi...

Ýnsanlar yaþlýlarýn yanýnda adeta fast

food restoranlarýnda yemek yer kadar
kýsa süreli kaldýklarýndan ve bunun
lezzetini bir dahakine kadar hatýrlamayacaklarý kadar kanýksadýklarýndan ve
hatta bunu iç güdüsel bir biçimde tadý
damaklarýnda kalmayacak kadar özensiz bir menü diye nitelendirdiklerinden
olsa gerek, elleri kollarý dolu hediyelerle dolu bir þekilde ancak ortamýn griliðinden ruhlarýna yayýlan buram buram
kasveti zoraki gülümsemelerle örtmeye
çalýþarak giriyorlardý içeriye. Yaþlý tanýdýðýmý epeyce deðiþmiþ bulmuþtum
elbet ki. Acýmasýz gibi gözüken beden
programý tek bir siyah tel kalmamacasýna beyazlatmýþtý saçlarýný. Hayatý
boyunca övündüðü damak tadý kaybol-
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muþtu ve yemeklerin baþýnda, ortasýnda ve
sonunda içmek
zorunda kaldýðý
haplar nedeniyle
ruhunun da giderek tatsýzlaþmaya baþladýðýný, hayatýnýn
artýk haplar
arasýna sýkýþtýrýlmýþ bir karýn
doyurma iþlemine indirgendiðini söylemiþti. Gerçi huzur evi yönetimi
arada bir onlarý dýþarýya çýkarýyor ve
gezmeye götürüyordu ama ruhlarýný bir
türlü tatlandýramýyordu. Huzur evinde
TV seyrediyorlar, birbirlerinin odalarýný
ziyaret ediyorlar ve sohbet de ediyorlardý ancak yaptýklarý sohbetler bir bilgisayara önceden yüklenmiþ, defalarca
açýlmýþ ve her seferinde yeniden
düzenlendikten sonra dosyalanmýþ bilgileri sadece okumak üzere açmaya
benziyordu.

Yanýmda müzik cd'leri götürmüþtüm. Bir kaç tane de kitap. Eskiden
okumayý çok severdi ama þimdi gözlerinin çabuk yorulduðunu söylüyordu.
Odasýnda minik bir müzik çalar vardý.
Bir süredir meditasyonla uðraþtýðýmý,
müziðin bu nedenle hayatýmda oldukça
önemli bir yeri olduðunu anlattým ona.
Tropik yaðmur ormanlarýnýn, daðlarýn
üzerinden geçen puslu bulutlarýn
gizeminin ve dinginliðinin, uzaktaki
gök gürültülerinin bendeki izdüþüm-
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lerini paylaþtým onunla. Okyanuslarýn
dalgalarýný ve bunlarda gördüðüm
ihtiþamý yaratan o büyük gücün
içimdeki ürpertisini de... O gün onunla
farkýndalýk üzerine konuþtuk. Ýnsanýn
adeta birer folluk diye belirlediði ve
konfor alaný haline getirdiði içinden
nasýl dýþarýya çýkmasý gerektiði üzerine
sohbet ettik. Mutsuzluklarýný, kederini,
geçmiþteki tüm piþmanlýklarýný, kendini
eksik diye gördüðü noktalarýný, artýk
deðiþemem çünkü ihtiyarým ve günlerim sayýlý diye kýsacýk veya tamamlanmamýþ bir cümleyle betimlemeye
çalýþtýðý kendisini nasýl yeni bir farkýndalýk seviyesine çýkarabileceðini
konuþtuk. Aslýnda bu anlamda hepimiz
yaþýmýz ne olursa olsun kendimizi hep
ihtiyar görmez miyiz? Ýhtiyar
sözcüðünün içerisine bir tutam yapamamazlýk ve ümitsizlik ekleyerek?

bolmuþtu. Zerreler halinde havada asýlý
duran kasvet ve mutsuzluðun gri rengi,
güneþin aniden doðuvermesiyle göz
kamaþtýrýcý bir parlaklýða eriþen
dünyanýn mutluluðundan nasiplerini
almýþcasýna (ki böyle bir görevi üstlenmiþ olmanýn ululuðunu (!) üzerlerinde
hala taþýdýklarýndan emindim) göz
önünden yitiverdiler.

Bedensel yaþýmýz hangisi olursa
olsun ruhlarýmýzýn çýktýðý yolculukta
pek çok insanla yollarýmýz kesiþir.
Yollarýnýn bittiðini sandýðýmýz insanlarla daha gidecek yolu olan insanlarýn
yolculuklarý aynýdýr aslýnda. Bu, hepsinin zaman zaman içlerinden dýþarýya
çýkarak farkýndalýklarýný artýrdýklarý
ancak hemen akabinde yeniden içlerine
girerek bulduklarý verilerle kendilerini
daha mükemmel þekilde yeniden oluþturduklarý bir uzun yolculuktur.

yapýlan bu yolculukta gezmek ve tadýna varmak üzere durduðumuz her istasyon aslýnda bize yeniden koca bir
dünyayý hediye ediyordu.

Müzik sadece odayý deðil ruhlarýmýzýn ve bedenlerimizin her bir
parçasýný özenle duruluyor, yumuþatýyor sonra da inanýlmaz bir þekilde canlandýrýyordu. Odadaki ilaç kokusu kay-

O gün odaya yerleþen o ýþýk ve

ümidin, ilk aþýk olunduðundaki gibi
kalplerde yarattýðý tatlý heyecaný ruhuma yeni bir veri ekledi. Her ortamýn
kendi içinde ürettiði ve baþta
kalýcýymýþ gibi gözüken mutsuzluðun
aslýnda kalýcý olmadýðýna inandým.
Mutlu olmayý baþarabilmenin
baþkalarýnýn da mutlu olmalarýna sebep
olacaðýný anladým.

Son duraðý olmadýðý bilinerek
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Seth - Psiþik Varlýðýn
Yaþam Ortamý ve
Çok Boyutlu Kiþilik
Zuhal Voigt
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Her birimiz, belli bir zamanda, belli bir
yerde bu dünyaya doðuyoruz. Bir anne
ve bir babanýn tohumlarýndan meydana
gelmiþ bedenimizle, doða kanunlarý
gereði bir birleþim oluþturuyor ve bu fiziki dünyada yine doða kanunlarý
çerçevesinde etkili olmaya, yani yaþamaya baþlýyoruz.

bölgelerinde yaþayanlarý yabancý olarak
kabul edersiniz, onlar da sizi ayný ýþýk
altýnda görürler. Ruhunuz da bunun
gibi, çeþitli realite seviyeleri içerir. Bulunduðunuz noktadan, diðer seviyeler
size yabancý gelse de, týpký vatanýnýzýn
dünyanýn bir parçasý olduðu gibi, onlar
da sizin ruhunuzun parçalarýdýr."

Dünyanýn hangi coðrafyasýnda, hangi
ülkenin sýnýrlarý içinde, toplumun hangi
kesitinde, kim olarak yaþayacaðýmýz,
dünyaya gelmeden önce, elbette ki bize
yardýmcý olan rehberlerimizin de yardýmýyla, bizzat yaptýðýmýz planýn parçalarý.
Ama dünyada yaþamaya baþladýktan sonra, içinde bulunduðumuz çeþitli olaylar
içinde kaybolmuþ olarak, yaþamýmýzýn,
aslýnda bizi belli bir yerlere getirmek
üzere kendi isteðimizle baþladýðýmýz bir
süreç olabileceðini hiç aklýmýza getirmiyor, kendimizi dýþ etkenlerin talihsiz
bir oyuncaðý olarak görmeyi yeðliyoruz.

Seth burada, ruhun ortamý ile
yeryüzünün coðrafyasýný kýyaslayarak
anlamasý kolay bir benzetme yapýyor.
Nasýl ki, yeryüzünün herhangi bir
yerinde yaþayan biri için, bir baþka bölgesinde yaþayanlar yabancý ise, bizlere
de psiþik yaþamýmýzýn o anda konsantre
olduðumuz bölgesinin haricinde kalan
realiteleri, ruhumuza ait olduðu halde,
yabancý gelir. Bu demektir ki, biz, þu
andaki dünya kimliðimiz ve uyanýk iken
sahip olduðumuz bilincimiz ile, ruhumuzun diðer realitelerini bizden imiþ gibi
görmeyiz. Bu ne demektir? Seth devam
ediyor:

Seth diyor ki:
"Sizler, yaþam dediðiniz ortama gelir
ve onu tekrar terk edersiniz. Bu arada
bir ömür geçirirsiniz. Doðum ve ölüm
arasýnda asýlý kaldýðýnýz bu sürede, varlýðýnýzýn doðasýný sorgularsýnýz. Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Siz kimsiniz? Sizin ruhunuzun
doðasý nedir?
"Ruhunuz, týpký yeryüzü gibi çeþitli
ortamlardan oluþur. Yeryüzünde çeþitli
kýtalar, daðlar, denizler, adalar ve yarýmadalar bulunduðu gibi, ruhunuz da
çeþitli þekillere bürünür. Þayet belli bir
ülkede yaþýyorsanýz, dünyanýn diðer

"Çeþitli ülkeler, deðiþik kanunlara itaat ederler. Araba kullanýyorsanýz, ülkeler arasýndaki kural farklarýný bilirsiniz.
Ayný þekilde ruhun da deðiþik "kanunlarla" ve baþka "hükümetlerce" idare
edilen bölgeleri vardýr. Ve her bölgenin
kendine has bir coðrafyasý bulunur.
"Dünyayý dolaþýrsanýz, saatlerinizi
her yere göre ayarlamanýz gerekir. Kendi ruhunuz içinde seyahate çýkarsanýz,
alýþtýðýnýz zaman kavramýnýn formunu
kaybettiðini keþfedersiniz. Þayet kol saatinizi bu seyahatte yanýnýza alabilseydiniz, bazý ruhsal bölgelere yaklaþtýðýnýzda, zamanýn geriye iþlediðini keþfederdi-
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niz. Bazý bölgelerde daha hýzlandýðýný,
bazý yerlerde de yavaþladýðýný
görürdünüz. Bazý yerlerde de saatiniz
þeklini kaybeder, bir kaya parçasýna
dönüþür veya gaz haline gelirdi."
Tabii ki fiziki kol saatini ruhsal ortamlara götürmek olasý deðil. Seth bu benzetme ile psiþik varlýðýmýzýn baþka bölgelerinin ne denli farklý olduðunu anlatmak istiyor. Demek ki ruhun, yani fiziki
þartlarýn dýþýnda bulunan psiþik varlýðýn
olanaklarý, biz fiziki dünyanýn sýnýrlarý
içinde yaþamak durumunda olan parçasý
için, tasavvur bile edemeyeceðimiz þekilde sonsuz. Psiþik varlýðýmýzýn, dünya
bilincimizin dýþýnda kalan bölümlerinde,
demek ki bambaþka kanunlar hüküm
sürmekte. Ve oralardaki þartlar, fizik
dünyamýzda kesin ve deðiþtirilemez
olarak bildiðimiz herþeyi alt üst edecek
þekilde. Peki ama, biz burada, dünyanýn
fizik þartlarý içindeyiz, biz dünyalýyýz, bir
bedenimiz var, biz bu beden içinde, mad-
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denin kanunlarý içinde hapsedilmiþ bir
biçimde yaþamak durumundayýz. Bu
durumda psiþik varlýðýmýzýn diðer bütün
olanaklarýný nasýl kavrayabiliriz?
Bu noktada Seth, dünya yaþamýmýzda
öyle kolay kolay tasavvur edemediðimiz
bir gerçeði kýsa ve açýk bir cümleyle gözlerimiz önüne seriyor.
"Ben size diyorum ki, sizin "yaþam"ýnýz, varlýðýnýzýn, þu anda sizin biincinde
olabildiðiniz tek parçasýdýr. Daha büyük bir çerçeve içinde görüldüðünde
ise, sizler de ayný benim gibi, ayný
zamanda hem yaþýyor, hem ölüsünüz!"
Seth'in verdiði bilgileri okuyup anlamaya çalýþýrken, bazý kýsýmlarýn, insaný
omuzlarýndan tutup sarstýðý izlenimine
kapýldýðým çok oldu. Ýþte bu cümle de
onlardan biri. Bizler bu dünyaya doðduðumuzu, belli bir ömrü tamamladýktan
sonra öldüðümüzü sanýyoruz. Burada
söylenen þey ise, bizim her an, hem diri
hem de ölü olduðumuz! Bu cümle nasýl
anlaþýlmalý?
"Gerçek þudur ki sizler, bu yaþamýnýzda ve bu yaþamýn dýþýnda ayný zamanda
bulunmaktasýnýz. Sizler ayný anda hayatlar arasýnda ve hayattasýnýz. Sizin
þu anda düþündükleriniz, diyelim ki
on dördüncü yüzyýlda yaþamakta olan
parçanýz tarafýndan bilinç altýndan
algýlanmaktadýr. Ruh sýnýr tanýmaz.
Hiçbir sistem tamamen kapalý deðildir,
ruhsal sistemler hiç deðildir. Merkezi
baþka bir yerde bulunan, sizin asýl
gerçeðinizin baþka bir parçasý için de,
sizin yaþamýnýz bir rüya deneyimidir."
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Görüldüðü gibi, bu cümlelerin her
birinde muhteþem gerçekler yatýyor. Biz
gelip gitmekten söz ediyoruz. Oysa böyle
bir þey yok. Belli þartlarda madde ile bir
birleþme meydana getirerek, maddi
dünyada tezahür etme, yani görünür ve o
þartlarda aktivite gösterir hale gelmek
var. Bunu yaparken, maddi þartlarla bir
birleþime girmeden önceki halimizi
terkediyor deðiliz. Ayný zamanda o þartlarda da varýz. Maddi beden içinde
aktivite gösterecek bir bilinç oluþturuyoruz ama ayný zamanda bu þartlarýn
dýþýndaki yaþamýmýz devam ediyor. Yani
hem oradayýz hem de burada. Dünya bilincimiz, maddi þartlarýn dýþýndaki
tarafýmýzla, rüyalarýmýz, bilinç altý veya
üstümüz, vizyonlarýmýz, ilham dediðimiz
durumlar, geleceði görme, telepatik
baðlantýlar kurma gibi olgularla sürekli
temas halinde. Dünya bilincimiz, dünya
bedenimizi kullanarak bu dünyada,
dünya bilinci dýþýndaki varlýðýmýz sürekli
dünya þartlarýnýn dýþýnda. Reenkarnasyon
örgüsü içinde baþka zamanlarda yaþamakta olan diðer yaþamlarýmýz için de
durum ayný. Yani hem yaþýyoruz, hem
de, bizim dünya bilinciyle anladýðýmýz
anlamda ölüyüz. Bu durum, bundan daha
açýk ve çarpýcý þekilde anlatýlabilir mi?
Öldüðümüzde ise, dünya bilincimiz,
psiþik varlýðýmýzýn geri kalanýyla yeniden
bir araya geliyor ve biz de, artýk iþi bitmiþ olan maddi bedeni, maddi dünya
þartlarýna iade ediyoruz. Bu baþka
zamanlarda yaþamakta olan diðer
parçalarýmýz için de geçerli.
Zamanýn psiþik varlýðýmýz için aslýnda
bulunmadýðýný hatýrlarsak da, bizim þu
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andaki dünya bilincimizle yaþamakta
olan parçamýz, baþka zaman dilimlerinde
ayný zamanda yaþamakta olan
parçalarýmýzla sürekli ilintide oluyor,
bizim bilinçli yaþadýklarýmýz, onlar için
bilinç altý, bizim bilinç altýlarýmýzýn
onlarýn deneyimleriyle ilgisi var.
Böyle düþündüðümüz zaman, ölmek ya
da yaþýyor olmak, sadece þekilden ibaret
bir olgu haline geliyor. Fizik dünya
içinde tezahür ediyor, fizik dünyaya etki
ediyor ve ondan etkileniyor olmak veya
olmamak, psiþik varlýk için sadece þekil
olarak söz konusu. O aslýnda hep var ve
yaþamakta, dünya sahnesine ve hatta
defalarca çýkmýþ olsun veya olmasýn.
(Seth burada, kendi durumunun da bizimle ayný olduðunu söylerken, medyumu yoluyla konuþurken, fiziki dünyayý
direkt etkileyebildiði için kendisinin de o
anda yaþýyor olduðunu, ama aslýnda bu
dünyada bulunmadýðýný da vurguluyor)
Bu sözlerin nasýl bir gerçeði ifade
ettiðini kavrayabilirsek, psiþik varlýðýmýzýn dünya bilincimiz dýþýndaki
yaþam koþullarýný, bulunduðu o ortamlarda geçerli kanunlarý da düþünüp anlamaya çalýþmaya baþlayabiliriz. Seth
burada bize yol gösterebilecek ortamýn
da, daha önceki sayýlarda da önemine
deðindiðimiz, rüyalarýmýz olduðunu
söylüyor:
"Rüyalarýnýzda, sizin için
alýþýlagelmiþ olan ve içinde zamanýnýzýn
ve yaþamýnýzýn geçtiði bir ortamýn
çerçevesi dýþýnda, daha geniþ bir deneme olanaðýnýz mevcuttur. Bu ortamda,
çoktan ölmüþ akrabalarýnýzla veya daha
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doðmamýþ olan çocuklarla buluþabilirsiniz. Yine bu ortamda, kendi kiþiliðinizle birlikte ayný zamanda var olmakta
olan, kiþiliðinizin diðer bölümleri ile de
karþýlaþabilirsiniz.
"Genel anlatýlýrsa, sizler uyanýk
yaþamýnýzda belli bir frekans kullanýrsýnýz. Bu yüzden, tanýdýðýnýz
gerçekten baþka bir gerçek ve normal
olarak güvendiðiniz bilgi dýþýnda bilgi
yokmuþ gibi gelir size. Ama rüya
gördüðünüz zaman kendinizi, çeþitli
baþka frekanslara ayarlarsýnýz. Böylece
rüyalarýnýzda zaman zaman daha geniþ
bir perspektife sahip olursunuz."
Demek ki rüyalarýmýza dikkat edersek,
sadece bu yolla bize gelen çeþitli
mesajlarý, sorunlarýmýzýn çözümü için
yapýlan önerileri hatta bedensel
saðlýðýmýzý ayakta tutacak tesirleri
almakla kalmaz, ayný zamanda psiþik
varlýðýmýzýn fiziki dünyanýn dýþýndaki
þartlarýný daha iyi anlamaya baþlayabiliriz. Rüyalarýmýzda örneðin mesafelerin,
zamanýn hiçbir önemi yoktur.
Gideceðimiz yere uçarak gidebilir, normal hayatta olamayacak birçok þeyin
olduðunu görürüz. Bütün bunlarý, bilinç
altýnýn saçmalarý olarak yorumlamanýn
ötesinde, varlýðýmýzýn, fiziki kanunlarýn
geçmediði ortamlardaki deneyimlerinden
örnekler olarak algýlayabilirsek, psiþik
varlýðýmýzýn baþka ortamlardaki koþullarý
konusunda fikir edinmeye baþlayabiliriz.
Bunun için Seth þu anahtarý veriyor elimize:
"Rüya görmekte olan psiþik varlýðýnýz
aslýnda uyanýktýr!"
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Demek ki dünya realitesinin bu
bölümünde, bu kiþilikle bulunmakta olan
ben uyurken, psiþik varlýðýmýn bütünü ki,
ben onun bir parçasýyým, uyanýktýr. Þayet
"lüsid rüya" görebiliyorsam, yani dünya
bilincimi rüya içine taþýyabilmiþsem ve
rüya içinde rüya görmekte olduðumun
farkýnda isem, tüm psiþik varlýðým
uyanýk demektir. Bu takdirde bilinçli
olarak rüya ortamýný araþtýrabilir, biçimlendirebilir ve öðrenebilirim.
Ýnanýlmaz gibi gelse bile, dünyamýzýn
çeþitli yerlerinde, rüya laboratuarlarýnda
bu konu bugün bilim adamlarýnca
araþtýrýlmakta.
Bu bölümü, Seth'in üniversite psikoloji
öðrencileri ve psikoloji profesörü için
yaptýðý bir celsede söyledikleri ile bitiriyoruz.
"Sevgili psikoloji öðrencileri ve sevgili
profesör, gerçek þudur ki, sizler her
biriniz, kendi hakkýnýzdaki bildiklerinizin çok daha fazlasýsýnýz. Ýçinizden
her biri, baþka realitelerde ve baþka
boyutlarda da var olmaktadýr ve sizin
kendiniz diye tanýmladýðýnýz, tüm varlýðýnýzýn sadece bir kesitidir.
"Rüyalarýnýzda, varlýðýnýzýn diðer
bölümleri ile temasa geçersiniz. Aslýnda
bu baðlantý kesintisiz mevcuttur ama,
sizlerin "ben" bilinci, dünyanýn maddi
gerçeðine ve hayatta kalma çabasýna o
denli kuvvetle yoðunlaþmýþtýr ki, iç
sesinizi duymazsýnýz. Gerçekte kim
olduðunuzu, aynaya baktýðýnýzda göremeyeceðinizi bilmelisiniz. Aynada
gördüðünüz, asýl gerçeðinizin zayýf bir
ýþýðýdýr ancak.
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"Aynada egonuzu göremezsiniz.
Aynada bilinç dýþýnýzý da göremezsiniz.
Ýç kimliðiniz de aynaya yansýmaz.
Gördüðünüz gibi tüm bunlar aslýnda
sizi tanýtacak þeylerdir, ama sizi siz
yapan þeylerin pek çoðu ne gözle
görülebilir, ne de elle tutulabilir. Ama
sizin tanýdýðýnýz kimliðinizin altýnda,
sizin tüm iç kimliðiniz yatar ki, iþte o
asýl sizsiniz. Bu bütün kimlik, bir çok
hayatlar yaþamýþtýr. Birçok kiþiliklere
bürünmüþtür. O bir enerji kiþiliði
çekirdeðidir, ayný benim de olduðum
gibi.
"Sizler öldüðünüzde, birdenbire birer
ruh olmayacaksýnýz. Sizler aslýnda þimdiden birer ruhsunuz."
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Kendimizi tanýmak istiyor, bu dünyaya
doðmuþ, fiziki kanunlara baðlý bir bedenle bu fiziki kanunlar içinde yaþayan bir
varlýk olarak, yaþamýmýzýn ve yaþadýklarýmýzýn nedenlerini sorguluyorsak, her
þeyden önce psiþik varlýklar olduðumuz
gerçeðini benimsememiz gerekir.
Bu noktadan yola çýktýðýmýz takdirde,
dünyanýn ve yaþamýmýzýn düðümlerini
doðru bir þekilde çözebilir, insan olarak
ve toplumlar olarak duracaðýmýz doðru
yeri bulabiliriz.
Bu sayýda son sözü yine Seth
söylemeli:
"Benim size söylediklerim, sizin
içinizde bulunan ve size çocukluðunuzdan beri ve doðumunuzdan önce de hitabetmiþ
olan sesleri uyandýracaktýr. Benim sözlerim, varlýðýnýzýn derinliklerinden,
çoktan unutmuþ
olduðunuz deneyimlerinizi açýða çýkaracak
ve zaman ve mekanýn
uçsuz bucaksýz bölümlerinden ortaya çýkan,
aslýnda siz olan o þahane
kiþiliði bir araya getirecektir."
Alýntýlar:
Das Seth Material/
Jane Roberts
Die Natur der Psyche/
Jane Roberts
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Greenpeace Akdeniz Ýletiþim Sorumlusu

Yeþim
Aslan ile
Söyleþi
Nihal Gürsoy
Nihal Gürsoy: Yeþim Haným, okuyucularýmýza kýsaca kendinizi tanýtabilir
misiniz?
Yeþim Aslan - 1980 yýlý Ankara
doðumluyum. 2005 yýlýndan bu yana
Greenpeace'de Akdeniz Ýletiþim
Sorumlusu olarak çalýþýyorum.
Nihal Gürsoy - 27 Eylül 2008
Cumartesi günü Ýstanbul'da Rainbow
Warrior isimli geminizi ziyaretçilere
açtýnýz, sanýrým yoðun bir ilgiyle
karþýlaþtýnýz? Aldýðýnýz tepkiler nasýldý?

Yeþim Aslan - Rainbow Warrior,
Greenpeace'in bayrak gemisidir. 1985
yýlýnda ilk Rainbow Warrior, nükleer
denemelerini protesto etmek için Yeni
Zelanda'dayken Fransýz Gizli Servisi
Ajanlarý tarafýndan bombalandý.
Fotoðrafçýmýz hayatýný kaybetti. Ýstanbul'a gelen Rainbow Warrior ikinci
gemimiz ve üzerinde ilk Rainbow'dan
hatýra kalan dümen var. Ýlgi gerçekten
çok yoðundu, gelen tüm ziyaretçiler hem
Greenpeace'in, hem kömür karþýtý kampanyamýzýn, hem de gemimizin hikâyesini dinlediler. Onlar Rainbow Warrior'u
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gezmekten, biz de gemimizi onlara
açmaktan son derece mutluyduk.
Nihal Gürsoy - Eylül baþýnda Ýsrail'de
baþlayan "Kömürden Kurtul Ýklimi
Kurtar" kampanyasý genel olarak neleri
hedefliyordu. Þu anda çalýþmalarýnýz
hangi aþamada?
Yeþim Aslan - Biz, yeni kömür santrallerinin yapýlmasýna karþý çýkýyoruz.
Bunlar önümüzdeki 50 yýl boyunca
Türkiye'nin havasýný kirletecek ve
küremizi ýsýtacak. Buralara harcanacak
olan paralar, yenilenebilir enerjilere harcanýrsa hem sosyal, hem de çevresel
maliyetler azalmýþ olur.
Eski santrallerin de 2050 yýlýna kadar
devreden çýkarýlmasý gerektiðini
düþünüyoruz. Yataðan'ýn, Afþin
Elbistan'ýn korkunç sonuçlarý ortada.
Önce en kirli ve en verimsiz olanlardan
baþlanýlarak bu santralleri yenilenebilir
enerjilerle deðiþtirmek gerekiyor. Bu
deðiþimin zaman aldýðýnýn farkýndayýz.
Nihal Gürsoy - Soruna çözümü de
beraberinde getirerek yaklaþmanýz çok
güzel. Baþka çözüm önerileriniz var
mýdýr?
Yeþim Aslan - Rüzgâr ve Güneþ,
Türkiye'nin bugün harcadýðý kadar elektriði ekonomik olarak üretebilir. Bunun
yanýnda jeotermal, biyokütle gibi
yenilenebilir enerjiler de kullanýlmalýdýr.
Ayrýca çaðýmýzýn en önemli sorunlarýndan biri olan enerjinin verimliliði
konusuna gereken önem verilmelidir.
Bununla ilgili "Enerji Devrimi" adýnda
bir çalýþmamýz var. Greenpeace'in
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Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi ve
Alman Uzay Enstitüsü tarafýndan hazýrlandý.
Çalýþmanýn sonucu çok çarpýcý, enerji
devrimini gerçekleþtirirsek dünyada her
yýl 100 milyar dolar tasarruf yapabiliriz.
Nihal Gürsoy - Greenpeace, þu anda
Dünya'da ve Türkiye'de hangi kampanyalarý yürütüyor?
Yeþim Aslan - Küresel bir örgüt olarak
Greenpeace, dünya üzerindeki en büyük
çevre felâketlerini durdurmaya yönelik
çalýþmalar yürütüyor. Bunlara kýsaca
deðinecek olursam, baþlýklar halinde þu
þekilde özetleyebilirim:
- Okyanuslar ve Yaþlý Ormanlarýn
korunmasý,
- Ýklim deðiþikliðini durdurabilmek
için fosil yakýtlarýn kademeli olarak sonlandýrýlmasý ve yenilenebilir enerjilerin
teþvik edilmesi,
- Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliðe son verilmesi,
- Zehirli kimyasallarýn ortadan kaldýrýlmasý,
- Genleri ile oynanmýþ organizmalarýn
doðaya býrakýlmasýnýn önlenmesi gibi.
Türkiye'de ise Ýklim Deðiþikliði, Enerji
ve Denizler Kampanyalarý yürütülüyor.
Nihal Gürsoy - Anladýðým kadarýyla
tüm kampanya baþlýklarý Türkiye'de
hayata geçirilememiþ bunun nedenleri
nelerdir? Greenpeace, ülkemizde yeterince etkin deðil mi?
Yeþim Aslan - Greenpeace Gemisi,
Türkiye'ye ilk kez 1992 tarihinde geldi.
O ilk tanýþma gününden bugüne dek
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Greenpeace çalýþmalarýný Toksik
Maddeler, Toksik Atýk Ticareti, Enerji,
Denizler ve Nükleer Silahsýzlanma konu
baþlýklarý altýnda yürüttü.
Kýsýtlý kaynaklar nedeniyle,
Greenpeace Türkiye'de tüm bu konu
baþlýklarý altýnda çalýþma yürütemiyor.
Bu seçimi etkileyen birçok faktör var;
konunun önemi, bilgi kaynaðý, maddi
kaynak gibi. Mevcut kampanyalar
kazanýldýðýnda ve daha fazla bireyin
maddi destek vermesiyle, Greenpeace
Türkiye'de daha çok konuda çalýþmalarýný yürütebilir.
Nihal Gürsoy - Yürütülen enerji kampanyasý doðrultusunda ne gibi geliþmeler
var ülkemizde?
Yeþim Aslan - Türkiye'de teknolojik
anlamda rüzgâr yatýrýmlarý artýþ gösteriyor ama güneþ enerjisinde ilerleme çok
zayýf, çünkü yeteri kadar devlet desteði
yok.
Nihal Gürsoy - Soruna iliþkin çözüm
önerilerini hayata geçirebilmek ve her
zaman gerçekçi çözümler üretebilmek
mümkün oluyor mu? Bunun için ne gibi
faaliyetlerde bulunuyorsunuz?
Yeþim Aslan - Greenpeace yalnýzca
eylemler gerçekleþtiren bir kuruluþ deðil.
Kamuoyu bilgilendirme çalýþmalarý, lobi
faaliyetleri ve bilimsel çalýþmalar
yürütüyoruz. Eylemler, Greenpeace'in
daha görünür kýsmý sadece. Yýl içerisinde
birçok konuya iliþkin rapor yayýnlýyoruz.
Bu raporlar, gerek Ýngiltere'deki Exeter
Üniversitesi Laboratuarýnýn, gerek kendisiyle iþbirliði yapan onlarca bilim
insanýnýn sunduðu bulgular doðrultusun-

SEVGÝ DÜNYASI

da hazýrlanýr, dünya'da birçok hükümet,
þirket ya da devlet kuruluþu tarafýndan
okunur ve kullanýlýr. Biz, asla yalnýzca
sorunu gündeme getirmek için çalýþmýyoruz. Asýl ve en önemli amacýmýz
çözümü gündeme getirmek. Greenpeace
olarak kampanyalarýnýn baþarýya ulaþmasýna yardýmcý olacak ve bizim ilkelerimizle çatýþmayan her türlü sivil toplum
örgütü ile çalýþma yürütebiliriz, güçleri
birleþtirmek, acil çözüm bekleyen çevre
sorunlarý ile mücadele de çok etkili bir
adým.
Nihal Gürsoy - Temel Ýlkeleriniz nelerdir?
Yeþim Aslan - Greenpeace, küresel
çevre sorunlarýna dikkat çekmek, yeþil ve
barýþçýl bir gelecek için çözümler bulunmasýný zorlamak amacýyla þiddet içermeyen yaratýcý eylemlere baþvuran, kampanya yürüten baðýmsýz bir örgüttür.
Greenpeace, hükümetlerden, þirketlerden veya siyasi partilerden para desteði
aramamakta veya kabul etmemektedir.
Greenpeace, baðýmsýzlýðý, hedefleri,
amaçlarý veya saygýnlýðýyla uyuþmayan
baðýþlarý da kabul etmemektedir. Tüm
çalýþmalarýnýn kaynaðýný sadece bireysel
destekçilerinin gönüllü baðýþlarýndan ve
vakýflarýn teberrularýndan saðlamaktadýr.
Greenpeace, þiddetsizlik, siyasi baðýmsýzlýk ve enternasyonalizm ilkelerine
baðlýdýr. Çevresel tehditleri ortaya
çýkarýrken ve çözümler bulmak için
çalýþýrken Greenpeace'nin ne sürekli müttefikleri ne de sürekli düþmanlarý vardýr.
Nihal Gürsoy - Þiddet içermeyen birtakým eylemler uyguladýðýnýzý söylediniz.
Bunlardan biri sanýyorum "tanýklýk etme"
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dediðiniz kuruluþunuzla ilgili bir
gelenek. Bize bu geleneðin nasýl ortaya
çýktýðýndan söz edebilir misiniz?
Yeþim Aslan - Greenpeace, çevre
yýkýmýna karþý olan kampanyalarýna 1971
yýlýnda baþladý. O yýl, gönüllüler ve
gazetecilerin bulunduðu küçük bir tekne,

Birleþik Devletler Hükümeti'nin yer altý
nükleer testler gerçekleþtirdiði Alaska'nýn
kuzeyindeki Amchitka adasýna yelken
açmýþtý. Onlarýn cesareti, inancý ve
protestolarýndaki barýþçýl yapý binlerce
insaný heyecanlandýrdý ve bir araya getirdi. Yine 1971 yýlýnda Kanada'nýn
Vancouver þehrinde oluþan bu birlik,
ekolojik endiþeleri ve nükleerden arýnmýþ
bir dünya özlemleri ile baðlantýlý bir isim
seçtiler kendilerine; Greenpeace (Yeþil
Barýþ). Ýþte bu "tanýklýk etme" eylemi ve
devamýndaki örgütlenmeden sonra
Greenpeace her türlü çevre suçunda
"tanýklýk etme" eylemini uygulamaktadýr.
Nihal Gürsoy - Bu eylemler esnasýnda
hayati bir tehlikeye maruz kalmamak her
zaman mümkün müdür?
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Yeþim Aslan - Bu eylemler herhangi
bir çevre suçu iþlendiðinde gerçekleþir.
Bunlar basýn aracýlýðýyla gündeme getirilerek kamuoyunun da dikkati çekilmiþ
olur. Þiddet olmadýðý zaman, olumsuzluk
ihtimali de en düþük olur. Ayný hassasiyeti karþý taraf da gösterdiði sürece,
tehlike söz konusu olmaz. Çevre mücadelesi sabýr ve kararlýlýk
ister. Hedefler genellikle
uzun vadede gerçekleþtirilebilecek türdendir,
kamuoyu desteðiyle
baþarýya ulaþabilir.
Greenpeace eylemcilerini arada bir ortaya
çýkýp, ortalýðý karýþtýran
bir grup maceracý olarak
görenler de vardýr
kuþkusuz. Oysa, her
eylem uzun ve yoðun
araþtýrmalara ve çalýþmalara dayanýr. Greenpeace, bilimsel
verilere dayanmayan hiçbir kampanyayý
baþlatmaz. Çevreye karþý iþlenen bir suça
tanýklýk etmek, kamuoyunun dikkatini
çekerek suçu iþleyenler üzerinde baský
oluþturmak amacýyla yapýlan barýþçýl
eylemler; sabýrla yapýlan analizler, raporlar, basýn açýklamalarý, yetkililerle
görüþmeleri içeren tüm çalýþmalarýn
"Vitrini'dir" sadece.
Greenpeace, ayrýca uluslararasý anlaþmalara lobi etkinliðiyle aðýrlýðýný koyan,
taslaklar öneren ve kabul ettirebilen az
sayýdaki yetkin çevre örgütünden birisidir.
Greenpeace'nin þu anda 24 Ulusal ve 4
Bölgesel ofisi ve bu ofislerde yaptýðý
çalýþmalarý olanaklý kýlan 101 ülkede 800
bin destekçisi vardýr.
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Nihal Gürsoy - Greenpeace'in
Türkiye'de ne kadar destekçisi var?
Yeþim Aslan - Türkiye'de halen 20.000
destekçimiz var. Bu 20.000 kiþi sürekli
maddi destekte bulunuyorlar. Dileðimiz
bu sayýnýn giderek artmasý böylece daha
büyük projeleri hayata geçirebiliriz.
Nihal Gürsoy - Greenpeace'in merkezi
nerede, nasýl yönetiliyor?
Yeþim Aslan - Greenpeace'in merkezi
Hollanda Amsterdam'da. Baþkan ise
Greenpeace'in çalýþmalarýna uzun yýllar
emek vermiþ olan Gerd Leipold'dur.

Gerd Leipold

Kendisi Berlin duvarýnýn yýkýlmasý
sürecinde balonla bir yandan öbür yana
geçerek yaptýðý bireysel eylemiyle
tanýnýyor ve hatýrlanýyor. Gazeteci yazar
Anne Summers ise bugünkü Greenpeace
Uluslararasý Yönetim Kurulu Baþkaný.
Her Greenpeace ofisinin kendi yönetim
kurulu, yöneticileri ve ülkenin, bölgenin
yapýsýna uygun bir yapýlanmasý var. Bu
ofisler Uluslararasý Greenpeace'in bir
parçasýyken, ayný zamanda
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Greenpeace'in genel prensipler
çerçevesinde kendi kampanya önceliklerini ve stratejilerini belirleyebiliyor.
Greenpeace ofisleri yöneticileri yýlda bir
kez biraraya gelerek bilgi paylaþýmý,
strateji geliþtirme toplantýlarýyla küresel
organizasyona yön veriyorlar.
Nihal Gürsoy - Greenpeace'in Dünya
üzerinde gerçekleþtirip baþarýlý olduðu
projeleri sýralamak için herhalde yerimiz
yeterli olmayacaktýr. O nedenle
Türkiye'deki baþarýlý projelerinizden
bazýlarýna yer vermek istedim. Kýsaca
baþlýklar halinde söz edebilir misiniz?
Yeþim Aslan - Elbette, memnuniyetle;
1993 yýlýnda The SS United isimli
asbestli geminin Türkiye'de sökülmesinin
engellenmesi, 1995 yýlýnda Ýzmir
Körfezi'ni zehirleyen Vizon Deri
Fabrikasý'nýn kapatýlmasý, 1997 yýlýnda
Petrol-Ýþ'in desteðiyle Petkim'in klor üretim sürecinde kullandýðý cývalý yöntem
yerine, alternatif yönteme geçilmesi,
2000 yýlýnda Nükleer karþýtý platform ile
birlikte yapýlan etkinlikler sayesinde,
Türkiye'deki nükleer enerji ihalesinin
iptali, 2002 yýlýnda Fransa'dan gelen Sea
Beirut isimli asbestli geminin Aliaða
gemi söküm tesislerinde sökülmesine
engel olunmasý, yine 2002 yýlýnda
Akdeniz'deki kirliliði durdurma ve
önleme amacý güden Barcelona
Anlaþmasý'nýn altý protokolünden
dördünün Meclis'ten geçerek onaylanmasý, 2003 yýlýnda binlerce ton asbest
içeren ayný zamanda tehlikeli atýkla
yüklü Fransýz uçak gemisi
Clemenceau'nun ve Ýspanya'dan gelen
Novoçerkask adlý geminin Türkiye'ye
giriþinin engellenmesi, 2003 yýlýnda
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Greenpeace'nin su yüzüne çýkardýðý 17
yýllýk çevre skandalýnda, Ýtalyan verileriyle ilgili iki hükümetin Çevre
Bakanlarý'nýn ilk kez biraraya gelerek
görüþmesi, Ýtalyan hükümetinin sorumluluðunu kabul etmesi, 2003 yýlýnda
Türkiye Hükümeti'nin geliþmiþ ülkelerden, geliþmekte olan ülkelere yapýlan
Tehlikeli Atýk Ticareti'ni önleyen Basel
Anlaþmasý'ndaki deðiþikliði onaylamasý,
2004 yýlýnda Denizcilik Müsteþarlýðý'nýn
hurda gemilerin sökümü sonucu ortaya
çýkan çevre kirliliðinin önlenmesini
amaçlayan yeni bir yönetmelik yayýmlamasý, 2004 yýlýnda Irak'ta Savaþa Hayýr
Koordinasyonu ile birlikte yapýlan çalýþmalar sonucu, Türkiye'nin Irak'a asker
göndermesini ve ABD kuvvetlerinin
Türkiye'yi üs olarak kullanmasýný
öngören tezkerenin onaylanmamasý,
2004 yýlýnda Hurda gemiler tehlikeli atýk
kapsamýna alýndý 163 ülke tarafýndan
imzalanan anlaþmaya göre hurda gemiler,
gemi sökümü yapan ülkelere (Hindistan,
Çin, Bangladeþ ve Türkiye'ye) gönderilmeden önce zehirli maddelerden
arýndýrýlacak, 2005 yýlýnda Çevre
Bakanlýðý MV-ULLA' nýn atýklarýný
çýkarmalý ve Ýspanya'ya göndermeli
kararý, 2005 yýlýnda Çevre Bakanlýðý
MV-ULLA atýklarýnýn çýkarýldýðýný ve
Ýspanya'ya geri gönderildiðini açýkladý,
2005 yýlýnda yýllar süren Lobi faaliyetleri
sonucunda ve Rüzgâr Enerjisi
Raporu'nun yayýnlanmasýnýn ardýndan,
Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk
Yenilenebilir Enerji Yasasý'ný yürürlüðe
koydu, 2005 yýlýnda Greenpeace Ýncirlik
NATO Üssü'nde tahmini olarak 90 adet
nükleer bombanýn depolanmasýna dikkat
çekmek amacýyla Ýncirlik'te bir "Barýþ
Elçiliði" kurdu. "Barýþ için Belediyeler"
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Projesine imza atan Adana Büyükþehir
Belediye Baþkaný da dahil olmak üzere
bölge halkýnýn desteði alýndý, 2005 yýlýnda yine yýllar boyu süren çalýþmalar
sonunda, Uluslararasý Denizcilik
Örgütü'nün gemi sökümünün daha temiz
ve güvenli bir þekilde yapýlmasýný yasal
olarak baðlayýcýlýðý olan kurallarla
yürütülmesine karar vermesiyle gemi
sökümü kampanyamýz amacýna ulaþtý.
Nihal Gürsoy - Gerçekten uzun soluklu ve özverili bir çalýþmayý gerektiren
faaliyetler bunlar, oldukça da iyi sonuçlar
almýþsýnýz.
Size ve þahsýnýzda Greenpeace adýna
çalýþan, destek veren herkese teþekkür
ediyor, çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum. Greenpeace'ye nasýl üye olunuyor
ve ne gibi destekler verilebiliyor?
Yeþim Aslan - www.greenpeace.org.tr
adresinden isterseniz gönüllü olabilir,
isterseniz de kampanyalarýmýzýn güçlenmesini saðlamak amacýyla maddi destek
verebilirsiniz.
Ben de ilginizden dolayý teþekkür ediyor size ve Sevgi Dünyasý Okuyucularýna sevgi ve selâmlarýmý iletiyorum.
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ÇOCUKLARIN GEÇMÝÞ YAÞAMLARI

Zamanda
Seyahat
Edenler
Carol Bowman'ýn,
"Children's Past Lives"
Kitabýndan Çeviren: Nelda Bayraktar

Hatýrlayacaðýnýz gibi geçen ay, yazarýmýz Carol Bowman, Norman Inge ve
Roger Woolger'den öðrendiði regresyon teknikleriyle ve okuduðu kaynaklarla
donanmýþ bir þekilde çocuklar üzerinde regresyon denemeleri yapmaya karar
vermiþti. Bu amaçla ilk olarak oðlu Chase, daha sonra da kýzý Sarah üzerinde
yeni regresyon denemeleri yapmýþtý. Chase transa girer girmez kendisini eski
bir Rus kasabasýnda bulmuþ, burasýný son derece canlý bir þekilde tarif
etmiþti. Bu kasabada ahþap oymacýlýðý yapan ve yaptýðý iþte hayli usta olan
Chase, geçmiþ yaþamýndan elde ettiði bilgelik dersini þu sözlerle özetlemiþti:
"Elinde bir fikrin varsa ve üzerinde çalýþýyorsan mutlaka baþarýlý olursun.
Ben de baþarýlý olduðumdan dolayý, her yerden gelen insanlar bana sorunlarýný anlatýp, benden tavsiye istiyorlardý. Onlara yardýmcý olmak benim için
kolaydý. Bilgeliðini özgürce baþkalarýyla paylaþmak iyi bir þeydir". Bilgelik
dolu bu sözler elbet ki Chase gibi ufak bir çocuðun aðzýndan çýkýnca oldukça
þaþýrtýcý oluyordu. Bowman'ýn Sarah ile yaptýðý regresyon denemesi de hayli
ilginçti, çünkü Sarah önceki hayatlarýndan birisinde hýrsýzlýk yaparak ayakta
kalmaya zavallý bir çocuktu. Yine böyle bir hýrsýzlýk yaparken yakalanan ve
öldürülen Sarah, bu deneyiminden dolayý yükünün hafiflemiþ olduðunu hissetmiþ ve bundan en ufak bir üzüntü dahi duymamýþtý. Geçmiþ hayatýndan elde
ettiði dersi Sarah þu cümlelerle özetlemiþti: "Sadece koþmak ve çalmak, hayatta kalmak için yeterli deðildir. Bu iþe yaramadý, ben hayatta kalamadým.
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Hayatýmý daha tatmin edici bir þekilde yaþayabilmem için baþka becerilerimin
olmasý gerekir." Bowman, kendi çocuklarýyla yaþadýðý bu regresyon deneyiminin ardýndan ayný þeyi baþka çocuklar üzerinde de denemeye karar vermiþti.
Çocuklarýn çoðu kolayca transa girdiler.
Yetiþkinlere yaptýðým
gibi, imajlarý almaya
baþlar baþlamaz, onlara
bedenlerine odaklanmalarýný, örneðin ayaklarýna ne giydiklerini,
derilerinin ve saçlarýnýn
renginin ne olduðunu,
hangi yaþta olduklarýný,
üzerlerinde hangi giysilerin bulunduðunu
söylemelerini istedim.
Onlardan ayrýca
çevrelerinde neler
gördüklerini, hangi manzaralarýn, binalarýn
bulunduðunu ve nasýl bir
deneyim yaþadýklarýný da
tarif etmelerini istedim.
Çocuklar, içsel imajlara
ve duygulara konsantre
olmaya baþlayýnca, göz
kapaklarýnýn titreþtiðini
ve yüzlerinin gerildiðini
görebiliyordum. Bana
geçmiþ hayatlarýndaki
olaylarý ve ölümlerini
anlattýlar.
Anlattýklarýnýn hiç
birisinde belli baþlý bir
travma ya da þiddetli ve

zor bir ölüm yoktu. Bu
çocuklarýn hepsi de normal hayatlar yaþamýþlar
ve huzurlu bir þekilde
ölmüþlerdi. Geçmiþ hayatlarýnda çok sevdikleri
birisini kaybetme deneyimi ya da yýkýcý bir olay
yaþamýþ olanlar bile bundan en ufak bir rahatsýzlýk duymamýþlardý.
Çocuklarýn çoðunun
geçmiþ hayatlarýna giriþ
yapmak zor deðildi,
ancak bunun her zaman
bu þekilde kolaylýkla
olduðunu da söyleyemem. Ayný regresyon
tekniklerini daha küçük
çocuklarla, örneðin beþ
ile altý yaþ grubundaki
çocuklar üzerinde
denediðimde, pek fazla
bir þey elde edemedim.
Çocuklar sadece yerlerinde huzursuzca kýpýrdandýlar ve zihinlerine
tesadüfen gelen imajlarý
söylediler. Bunlardan
bazýlarý rüyalarýndan, TV
macera showlarýndan
veya iþitmekten
hoþlanacaðýmý düþündük-

leri hikayelerden ufak
bölümler aktardýlar.
Onlarý dinlerken hangilerinin gerçek olup
olmadýklarýný hemen
anlayabiliyordum elbet
ki. Çocuklar bu
hikayeleri sohbet eder
tarzda ya da þarký söyler
gibi hiç duraksamadan
anlattýklarýnda (ki gerçek
geçmiþ yaþam anýlarýnda
kiþiler zaman zaman
duraksayarak ve sonra
yeniden baþlayarak
konuþurlar) onlarýn tüm
hikayeleri kafalarýndan
uydurduklarýný anlýyordum. Bu tarz çocuklarda
olmayan þey, gerçek ve
tipik bir geçmiþ yaþam
hikayesinin sahip olduðu
tutarlýlýk ve süreklilikti.
Bu hikayelerden birisi
tam olarak bir video oyununu andýrýyordu. Küçük
erkek çocuk kendisini bir
þatoda görüyordu.
Þatonun farklý koridorlarýnda ilerliyor, deðiþik
odalara giriyor ve karanlýk boþluklardan karþýsýna
çýkan ejderhalarla
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savaþýyordu. Kendisini,
iyi bir video oyunundaki
fanteziye kaptýrmýþ
gibiydi. Ancak bu, en
ufak bir gerçekliðe bile
sahip deðildi. Buna benzer vakalarda, çocuklarýn
fantezi yaptýklarýný hissettiðimde, onlarý asla
durdurmuyor ve keyiflerini kaçýrmýyordum.
Tam tersine onlarýn
anlattýklarýndan ben de
keyif alýyordum. Onlarýn
bu deneyimden baþarýsýzlýkla çýktýklarýný hissetmelerini istemiyordum. Çünkü zaten böyle
bir baþarýsýzlýk söz
konusu olamazdý.
Çiçek Ýnsanlar
Sarah'ýn arkadaþý olan
Amanda Dickey, kendisine regresyon deneyimi
uyguladýðýmda on bir
yaþýndaydý. Oldukça
canlý hatýrladýðý geçmiþ
hayatýnda kendisini adý
Elizabeth C. olan bir
Ýngiliz kadýný olarak görmüþtü. Elizabeth
C.,1800'lü yýllarda annesi
ve erkek kardeþiyle birlikte Londra'da
yaþamýþtý. Elizabeth, herhangi bir sýkýntý ya da
sorun yaþadýðýnda,

kasabadaki evinin
bahçesindeki çiçeklerin
ardýndan çýkarak kendisine öðütler veren minik
perilerle ya da adýna
"Çiçek Ýnsanlar" dediði
varlýklarla sýkça konuþurdu. Hatta bu "Çiçek
Ýnsanlar" hakkýnda
hikayeler yazmýþ ve bunlar Londra'daki bir gazete
tarafýndan basýlmýþ ve
seri hikayeler dalýnda
hayli ün kazanmýþtý.
Elizabeth daha sonra
evlenmiþ ve bir oðlu
olmuþtu. Ancak erken
yaþta dul kalmýþ ve
oðluyla beraber
Amerika'ya göç etmiþlerdi. Hayatýný hikayeler
yazarak kazanmaya
devam etmiþ ancak
Amanda'nýn hatýrlamadýðý bir hastalýk
nedeniyle yaþamýný kaybetmiþti. Hayatýndaki en
sinir bozucu ve üzücü
olay, erkek kardeþiyle
yaþadýðý bir tartýþmaydý.
Elizabeth'i çok merak
etmiþtim. Acaba bu hayatta onun izini sürebilir
miydik? Amanda'ya
Elizabeth'in basýlmýþ her
hangi bir kitabý olup
olmadýðýný sordum.
Amanda'ya göre

Elizabeth olarak yaþadýðý
hayatýnda yazdýðý
hikayeler yalnýzca bir
Ýngiliz gazetesinde seri
olarak yayýnlanmýþtý.
Gerçekten de bu çok
ilginçti, çünkü on dokuzuncu yüzyýlda kitaplar bir çok kiþinin satýn
alamayacaðý kadar pahalý
olduklarýndan dolayý,
gazetelerin bu tarz
hikayeleri seri halinde
okuyucularýna sunmalarý
oldukça yaygýn bir uygulamaydý. ON bir yaþýndaki bir çocuk bunu
bilebilir miydi?
Amanda'nýn hikayesinin
geri kalaný da bana göre
tutarlýydý, çünkü
Elizabeth olarak yaþadýðý
hayatýnýn ayrýntýlarý
oldukça gerçekçi ve
kolay hatýrlanabilir nitelikteydi.
Peki bu "Çiçek Ýnsanlar" nereden gelmiþlerdi?
Amanda, ayaklarý
oldukça yere basan
gerçekçi bir kafa yapýsýna sahip olan bir çocuktu. Bu nedenle, geçmiþ
hayatýndan bize aktardýðý
bu tuhaf ayrýntý onu
rahatsýz etmiþti. Bu belki
de geçmiþ hayatýndaki
bir fantezi idi. Norman
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Inge, kendisiyle yaptýðým
çalýþmalarda bana, fantezi çaðrýþtýran bölümlerin ya da þimdiki hayat
deneyimlerinin bazen
geçmiþ hayatlarýmýza sýzabileceklerini, geçmiþ
yaþamýn da aslýnda bilinçaltý vasýtasýyla
süzüldüðünü, bu nedenle
hem geçmiþ hayatlarýmýzla hem de þimdiki
hayatlarýmýzla ilgili bir
çok anýnýn burada
depolandýðýný söylemiþti.
Ancak beni uyarmayý
ihmal etmeyerek, tek bir
tutarsýzlýktan yola
çýkarak her þeyin bir fantezi olduðuna hükmetmememi de istemiþti. Bu
nedenle hikayeyi
bütünüyle ele almam
gerekiyordu. Amanda ile
yaptýðý regresyon denemesinde "Çiçek Ýnsanlar"
bölümü dýþýnda her þey
öylesine tutarlý ve
gerçekçiydi ki, bunu da
doðru olarak kabul etmek
zorunda kaldým.
O yýlýn sonunda
Amanda okulundaki bir
hikaye yarýþmasýnda birinci geldi. Onu tebrik
ederken: "Bu yeteneðini
geçmiþ hayatýndan getirmiþ olmalýsýn" dedim
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ona. Amanda huzursuz
bir þekilde bana
gülümsedi, besbelli ki
geçmiþ hayatýnda
yaþadýðý olaylar ona tam
da gerçekmiþ gibi
gelmemiþti.
Bir sonraki yýl,
Amanda ailesiyle birlikte
baþka bir eyalete taþýndý.
Ancak kýzým Sarah ile
irtibatýný hiç koparmadý.
Hatta her tatilde birbirlerini görmeye devam
ettiler. Böylece
Amanda'nýn geliþimini
takip etme fýrsatý elde
ettim. Amanda bu hayatýnda da kýsa hikayeler ve
þiirler yazmaktan çok
hoþlanýyordu. Hatta okulunun edebiyat
kulübünün aktif bir üyesi
olmuþtu.
Regresyon deneyiminden beþ yýl sonra
Amanda bana içinde þu
satýrlarýn bulunduðu bir
mektup gönderdi:
"Ýngiltere'ye geçen yýl
yaptýðým seyahatte baþýma çok ilginç ve tuhaf
bir olay geldi. Daha önce
Ýngiltere'de hiç bulunmamýþtým. Londra
Havalimanýnda uçaktan

iner inmez bir taksiye
binerek otelimize gittik.
Taksi þoförü inanýlmaz
derecede konuþkan
birisiydi ve aklýna hangi
konu gelirse konuþmaktan çekinmiyordu.
Kasaba evlerinin bulunduðu bir caddeden
geçerken annem bu
evlerin önündeki çiçek
bahçelerini gösterdi
bana. Þoför, buralarda
yaþayan hemen herkesin
bir bahçesi olduðunu
söyledi bize. Ayrýca,
Ýngilizlerin günlük hayatýn stresinden uzaklaþabilmek amacýyla
kendilerini bahçelerine
adadýklarýný, hatta bunlardan bazýlarýnýn
bahçelerinde bulunan
"Çiçek Ýnsanlar"la
konuþmaktan çok hoþlandýklarýný anlattý. Ýþittiklerim nedeniyle aðzým
bir karýþ açýk kalmýþtý.
Bu ne büyük bir
tesadüftü!"
Gelecek AY:
"Çocuklar Ölümü
Hatýrlayabiliyorlar"
baþlýðýyla konumuza
devam edeceðiz.

SEVGÝ DÜNYASI

44

Kadýn, Kadýnlarýmýz ve
Ýliþkiler Üzerine - II (*)
Özer Baysaling

Latife Haným, 1923

Cumhuriyet sonrasý Türk Kadýnlýðý
ise; Cumhuriyetin kurucusu Atatürk
kadýn - erkek eþitliðini savunmuþ ve
kadýnýn toplumda saygýn bir yer
almasýna çalýþmýþtýr.
Onun kadýnlarla ilgili anlamlý sözleri
arasýnda; "Büyük baþarýlar, kýymetli
analarýn yetiþtirdiði güzide evlatlar

sayesinde olmuþtur... Dünya yüzünde
gördüðümüz her þey kadýnýn eseridir!.."
vs.
Gerek Atatürk zamanýnda ve gerekse
sonradan kadýnlarýn lehine birçok
yasalar çýkartýlarak, geniþ haklar verilmiþtir. Ne yazýk ki Türk Kadýnýna
yasalarca tanýnan bu hak ve özgürlük-

(*) Yazýnýn I. Bölümü Aðustos 2008 sayýmýzdadýr.
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ler, toplumun çeþitli kesimlerindeki
baskýlar yüzünden, günlük yaþamda
ayný kuvvette geçerlilik kazanamamýþtýr. Toplum düzenindeki sýnýfsal
yapý farklýlýklarý, Türk Kadýnýný da
sýnýflara bölmüþtür. Özellikle
geliþmemiþ bölgelerde ve kýrsal alanlarda, kadýnýn üreticiliði erkekten daha
fazla olduðu halde, haklarýný kullanma
hürriyetleri kýsýtlýdýr...
1935 seçimlerinde Türk kadýnlarý ilk
defa milletvekili seçme ve seçilme
hakkýný kazandýlar ve meclise 18 kadýn
milletvekili girdi. Ne yazýk ki geçen
zaman bu dengeyi çok deðiþtiremedi.
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Ailemdeki kadýnlar hiç kara çarþaf
giymediler. Bugün ise kara çarþaflýlar
çocukluk günlerimdekinden daha fazla.
Oysa onlarýn içinde toplumumuza her
sahada yararlý olabilecek ne cevherli
kadýnlarýmýz var. Kendi tercihleri olsa
bir derece ama çoðu kadýnlar bunlarý
erkek baskýsýyla yapýyorlar. Kötü olan
bu.
Ne yazýk ki erkeklerimizin bir kýsmý
kadýný kapatýyor, kendi tatminini
düþünüyor, yazýyor, çiziyor, dilediði
gibi baský uygulayýp esaretine alýyor.
Bir kýsmý da kadýný seviyor öldürüyor...
Nefret ediyor öldürüyor... Töre cinayeti
gerekçesiyle öldürüyor. Tecavüz ediyor
gene öldürüyor!..
Nazým Hikmetin mýsralarý
ne anlamlý:

Gül Esin Aydýn, Türkiye´nin ilk kadýn muhtarý,
1933 yýlýnda seçildi. Çine Ýlçesi, Karpuzlu
Bucaðý´nýn muhtarlýðýný yaptýðý dönemde
Atatürk tarafýndan ödüllendirilmiþtir.
Muhtar olmasýnýn ardýndan kahvehanelerde
kumar oynamayý yasaklayan Gül Esin, kýz
kaçýrma olaylarýný önlemiþ ve nikâh iþlerini
düzene sokarak da büyük baþarý elde etmiþti.
Kaynak: turkiye.super-forum.net

"Ve kadýnlar,
Bizim kadýnlarýmýz.
anamýz, avradýmýz, yarimiz.
Ve sanki hiç yaþamamýþ gibi ölen
ve soframýzdaki yeri öküzümüzden
sonra gelen
ve daðlara kaçýrýp uðrunda hapis
yattýðýmýz,
ve ekinde, tütünde, odunda ve
pazardaki,
ve karasabana koþulan
ve aðýllarda
ýþýltýsýnda yere saplý býçaklarýn
oynak aðýr kalçalarý ve zilleri ile
bizim olan
kadýnlar, bizim kadýnlarýmýz!.."
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Biz üç erkek kardeþtik. Rahmetli annem, babam devamlý seferlerde olduðu
için, kendi yalnýzlýðý içinde, çalýþýp
çabalayarak bizi terbiye etmeye ve
yetiþtirmeye uðraþýrdý. Ben ona güzel
sözler söyler ruhunu okþamaya çalýþýrdým. Benimle dertleþirdi. Birlikte fasýllar geçerdik. Onun bu mücadelesi, duygusallýðý ve yalnýzlýðý, bende anneme
karþý aþýrý zaaf ve acýma duygusu yaratmýþtý. Bu daha sonra tüm kadýnlara
karþý da ayný duygusal yapýyla yaklaþmama sebep oldu. Zaaf, sevgi, saygý ve
himaye içerikli tarifsiz bir duygu.
Belki de bundan oluþan acayip bir
duygu, çoðu zaman kadýnlarý kendimden üstün görüp onlara doðaüstü varlýklar olarak bakmýþýmdýr. Böyle durumlarda çoðu kez kadýnlar kendilerini
koruma ve ýstýraplarýna üzülme zaafýmý
ya kendilerine baský olarak deðerlendirip anlayamazlar ya da bundan hoþlanýp, istismar ederek istifade ederler.
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alarak, çeliþkileri ifade etmeye yönelik
açýlýmlardýr.
Kadýn hakkýndaki yargýlar da erkek
mantýðýna göre olunca hatalar da
oluþuyor. Sanki bütün erdemler erkekler içindir. Erkek düþmez, aðlamaz,
hata yapmaz, dedikodu yapmaz, kahramandýr velhasýl erkek her þeydir!
Bütün bunlarýn aksi ise kadýnlar içindir.
Birbirlerinden ayrý düþürülen kadýn
ve erkek; karþýlýklý sevgiyi, dostluðu,
üretimi ve birlikte mutlu yaþama
olasýlýðýný da kaybediyor. Düþler, aþklar, iliþki ve birliktelikler yaþam bütünlüðünden uzaklaþarak, uzaktan yaþanýr,
iki kutuplu hastalýklý duygulara
dönüþüyor.

Küçük kýz yeðenlerime ve genç
kýzlara bile, sanki büyük hanýmefendilermiþ gibi davranmaya çalýþýrým.
Onlarý bu þekilde muameleye alýþtýrýrsam, ayrýcalýklarýný ve deðerlerini
hissederek, evlenecekleri erkeklerde de
ayný özellikleri arayýp kendilerini saydýrýrlar diye düþünürüm.

Kadýn vücudu tehlikeli, ayýp, günah
ve saklanarak korunacak cansýz bir
madde gibi görüldükçe, erkeklerin
tecessüs ve ilgisi daha da artýyor.
Halbuki kadýn kendi bedenine ve aklýna sahip çýkacak þekilde yetiþebilirse,
erkekler de kendilerine çeki düzen
verecek. Bu suretle erkekler kadýnlarý
kapattýrýp onlarý kendilerinden uzaklaþtýrdýktan sonra, arkalarýndan ahlar
vahlar yakarak acý çekmenin
esaretinden kurtulup, daha saðlýklý
duygular içinde olacaklar.

Þüphesiz, kadýnlara karþý bu yazdýklarým ve düþündüklerimle zýtlýk teþkil
edebilecek, çoðu istemeden yaptýðým
yanlýþlarým da olmuþtur. Kendimi haklý
gördüðüm yönler de vardýr. Buradaki
amacým genel anlamda konuyu ele

Tanrý her kadýna ayrý güzellikler
bahþetmiþ. Eðer güzellikler kadýnlarla
paylaþýlamýyorsa neye yarar. Bence bir
erkeðin her kadýna bakýþýnda ve bir
kadýnla beraber olduðu zamanlarýn her
anýnýn akýþýnda ayrý bir gerçek zevk
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vardýr. Hafif müzik eþliðinde yenilen
yemekteki paylaþým bir baþkadýr. Yahut
kadýnýn nemlenmiþ teniyle, baygýn ve
mutlu bakýþlarýyla, nefes nefese adýnýzý
soluyup sizi sevdiðini söyleyerek,
sarýldýðý andýr mutluluk...

Sevgilinizi damarlarýnýzdaki kanda,
hücrelerinizde ve kalbinizin her atýþýnda hissedebilir, bir genç kýzýn bakýþýnda
saf bir pýnarýn fýþkýran saflýðýný ve
berraklýðýný görebilir, olgun bir kadýnda
sakin bir kumsalýn huzurunu, annede
karþýlýksýz sevgi ve fedakarlýðýn dayanýlmaz mutluluðunu ve daha nice kadýnla doyumsuz güzel hisler duyabilirsiniz. Bazen bunlarýn hepsini bir kadýnda duyduðunuz zamanlar da olabilir.
Ama bence bunlarýn en önemlisi;
kadýnýn iç dünyasýnda onun fýrtýnalar
gibi coþkulu, en bilinmeyen sýrlar kadar
gizler içinde, ama belki de çok küçük
bir sevgi ve mutluluk için canýný vere-
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cek kadar açýk ve fedakar ruhlarýnýn
derinliklerine inebilmektir. Bir erkek
bu gayreti gösterememiþse ve bu hislerin bir kýsmýný tadamamýþsa neye
yarar! Bunlardan yoksun, yüzlerce
kadýnla iliþkide bulunsa bile, gerçek bir
yaþam yoksunudur.
Ýnsanýn sevgiyle bütünleþmeden,
ayrýlýðýný fark etmesi utancýn da kaynaðý. Buna raðmen feminizm adýna
canavar da yaratmamak lazým. "Ruhun
cinselliði yoktur" görüþü, aþýrý uygulamalarla "eþitlik" yerine "ayrýlýk" getirmemeli. Çoðu zaman da kadýn; kendi
hayatýndan sorumlu olmaktan vazgeçerek kendi kendini de pasif duruma sokabiliyor. Böylesi kimi kadýna daha
rahat geliyor. Kadýný ilk önce hemcinsi
olan kadýn kýskanýyor. Dul kadýný önce
evli kadýn arkadaþý evine almaktan
çekinir. Toplumumuzda genel bakýþ
açýsýyla kadýn, gençliðinde cinsel obje
ve tehlikeli bir þeytan, yaþlýlýðýnda ise
saf bir melektir. Evli çocuklar bile annelerini cinselliði ve özel arzularý bitmiþ olarak görerek, çocuklarýnýn
bakýcýsý olduðu sürece daha fazla itibar
ediyorlar.
Kadýnlarýn bazen; "siz erkekler, biz
kadýnlar... Yok kadýnlar þöyle üstünmüþ, yok erkekler böyle zavallýymýþ ve
kötüymüþ..." diye baþlayýp, her
hadisede tüm erkekleri bir tutarak,
aþaðýlayýp eleþtiren, hatta alaya alan
gereksiz yaklaþýmlarý da az deðil.. Bu
erkekleri daha çok uzaklaþtýrýyor.
Keþke yapý, kültür vs. farklýlýklarýndan
doðan problemlere daha akýlcý yak-

48
laþýlabilse!.. Þüphesiz bütün olumsuzluklarý veya ve iyilikleri tüme vurmak
da mümkün deðil. Erkeklerin yaþamýný
karartýp onlarýn mahvýna sebep olan
kadýnlar da az deðil.
Tartýþmalarda iki taraflý yanlýþlar da
olmakta. Ezilmiþlikten yola çýkarken,
örneðin kadýn ve erkeðin
"Aynýlaþtýrýlmasý" ve akýldan yoksun,
tepkisel ve aþýrý feminizmin de
"Eþitlik" yerine "Ayrýlýk" getirebileceði
de düþünülmeli. Bize kadýný kadýnlýðýný
yitirmemiþ, erkeði kadýnlaþmamýþ
toplum gerek.
Evliliklerde de, iki taraf ayrý ayrý iyi
insanlar da olabiliyor. Ancak bir taraf
diðerine birkaç beden bol gelirken,
diðeri dar gelebiliyor. Bir taraf
yaslanan, diðer taraf taþýyan da olabiliyor. Aile, kültür, ekonomik koþullar,
sorumsuzluk vs. birliði olumsuz yolda
etkileyebiliyor. Hele ortada çocuk da
varsa çoðu babalar sorumsuz davranýyor ve bütün yük annelere kalýyor.
Evreni kapsayan sevgi gücü göz ardý
ediliyor. Beraberliklerde mutluluk
veren beste devam ederken, bir tel kopuyor, ahenk ebediyen kesiliyor.
Akortsuz notalar zaman içinde dayanýlmaz çatlak seslere neden oluyor.
Birbirlerine hayranlýk duyan eþlerin
iliþkisi göze batýyor ve nefrete
dönüþüyor. Her söz bir baský, her
hareket çekilmezlik yaratabiliyor...
Ama insan her mutsuzluktan sonra
dirense de, kendini yeni ümitlerin beklentisine kaptýrabiliyor... Sonra biraz
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tanýþýp yakýnlaþtýkça "Ýþte bu beni
mutlu edecek kiþi" diye düþünüp yeni
birlikteliklerin koynuna atýlabiliyor. Ne
kadar devam edeceðini bilemediðiniz
yeni bir beste baþlýyor. Ruh eþini bulabilenler ve devam ettirebilenler, aradaki
kadýn-erkek sorunlarýný aþýp mutlu olabiliyorlar.
Kadýnlarý ezen erkekler güçsüz
erkeklerdir. Bu davranýþlarý onlarýn,
kadýnlardan biraz ilgi ve þefkat istediklerinin, ancak bunu yapacak güçleri ve
paylaþýmlarý olmadýðýnýn göstergesidir.
"Sensiz yaþanmaz bu dünyada imkaný
yok..."
"Ben sana mecburum, bilemezsin..."
"Kadýnlarý çok sevmiþ olmanýn cezasý, onlarý daima ve daha fazla sevmektir!.. Kadýnlarýn kalbine girememenin
cezasý ise; hiç yaþamamaktýr!.."
"Kimin yaþamýna doðmuþsa güneþ,
Ve bir dostun dostu olmuþsa,
Kim seçebilmiþse gönlü yüce bir eþ;
Onun sesi olsun bu coþkumuz!.."
Özellikle Türk kadýnlarý bende
simgedir: "Güzelliðin, sevginin,
sadakatin, fedakârlýðýn, çalýþkanlýðýn,
iyiliðin, þefkatin velhasýl Türkçe'deki
bütün iyilik ve güzellik sýfatlarýnýn
simgesidir. Yaþamýmýzýn vazgeçilmez
parçasý, sevgilerimizin, yetkinleþmelerimizin, cinselliklerimizin, mutluluklarýmýzýn, tüm yaþanýp paylaþtýklarýmýzýn bütünüdür... Tüm kadýnlara
sevgi ve saygýlarýmla..."
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