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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Sevginin inceliðine, sakin neþesine, sessizliðine ne kadar yer
veriyoruz hayatýmýzda? Sevgi çok gerekmedikçe hemen ilk fýrsatta
kendini öne atmaya pek gönüllü deðildir; hep bir adým geridedir
ama her zaman hazýrdýr þefkat yaymaya. Bu usulluðu ve saygýlý
duruþu pýsýrýklýk, özgüven yoksunluðu gibi nitelendiren çoðunluðun
içinde yaþýyoruz maalesef. Ýçimizdeki ilkel, vahþi yanýn her türlü
denetlemeden uzak bir þekilde açýða çýkmasýný türlü yollardan teþvik
eden etkilere de maruz kalýyoruz diðer yandan. Baðýrarak konuþan,
birbirini dinlemeyen, hemen kavgaya hazýr ve her türlü mücadeleyi
ne pahasýna olursa olsun kazanmak isteyen insan kardeþlerimiz
çoðunlukta. Kendimizi ezdirmemek, saygýnlýðýmýzý kaybetmemek
adýna biz de onlar gibi mi davranmalýyýz dersiniz? Elbet ki hayýr...
Birileri bizim kendimizi kolayca etki altýnda kalan, yarý insan yarý
deðil, deðersiz varlýklar gibi hissetmemizi, buna inanmamýzý istiyor
diye onlarý memnun edecek deðiliz elbette. Ayrýca her türlü
güzellikler ve bereket, dengemizi bulup onu korumaya çalýþtýkça,
kendi kontrolümüzü elimizde tuttuðumuzda bizi bulurlar, daha bol
akarlar. Ama sadelik, sükûnet ve ölçülülük, içimizdeki içte Bizi
Sevgisinden Varedeni bulmak, sessizlikte kendi sesimizi duyabilmek
için gereklidir asýl. Bizim Yaratýcýmýza, O’ndan hayýr dilemeye,
beklemeye ihtiyacýmýz vardýr. Kendini kimseden ayrý ve soyutlanmýþ
görmeden, kimsenin de önüne geçmeden sevgiyle yardýma ve vermeye
hazýr beklemek ... Asýl Yüce Olan’ý bildiði için büyüklenmemek...
Yumuþatýcý ve hoþgörücü olmak... Kendinden önce yanýbaþýndakini
düþünmek... Ýçimizdeki sevgi gerçekse bizi bunlara zorlar. Her þeyi
O’nun sevgisinden varettiði her þeyi ayýrt etmeksizin sevmeye gönüllü
isek sevginin inceliklerini yaþamýmýzýn vazgeçilmezi olarak günlük
yaþamýmýzdaki her düþünce ve faaliyetin içine yerleþtirebiliriz. Belki
o zaman varmak istediðimiz gerçeðe, özlediðimiz güzel düzene
kavuþabiliriz.
En Derin Sevgilerimizle
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Sizin yolunuz, barýþ yolu ve
sevgi yolu olmalýdýr. En
üstün, en deðerli ve bugün
en gerekli, hizmet yolu barýþ
yolu ve sevgi yoludur.
Saðdan ve soldan "bize katýl"
diyenlere diyeceksiniz ki:
"Bizim yolumuz barýþ yolu
ve sevgi yoludur. Biz herkesle
barýþýðýz ve herkesi
seviyoruz. Sizleri de
barýþtýrmak ve birbirinize
sevdirmek istiyoruz."
Ýçtenliðinizle, gerçekten her
iki tarafý da ayýrt etmeden,
ayný derecede sevdiðinize
inandýrýrsanýz, kýsa zamanda
iki tarafýn da saygýsýný
kazanýrsýnýz. Size katýlanlar,
Barýþ yolunu, sevgi yolunu
seçenler hýzla artar. Gittikçe
saygýdeðer, etkin bir güç
olursunuz.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Genç Kardeþler
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irçoklarý üne
ulaþmayý,
meþhur olmayý
hayatýn gayesi
olarak görürler. Bunun
için çýrpýnýrlar, bunun
için bütün olanaklarýný
seferber ederler. Bu
uðurda, neleri varsa vermeye, fedâ etmeye hazýr
olanlarý da vardýr.
Namus, þeref, haysiyet
gibi kavramlar, ünlü
olmaktan sonra gelir,
böyleleri için. Ama onlar
her an ünlerini kaybetmekten, bir gün unutulmaktan korkar dururlar.
Ve bir gün þüphesiz
ünlerini kaybederler,
korkup durduklarý
baþlarýna gelir. Böyle bir
yaþamý da size salýk vermem, tavsiye etmem.
Üne ulaþmak, yaptýðýnýz
iþlerden ve hizmetlerden
dolayý oluyorsa ve ün
sizi kendine esir etmiyorsa, þýmartmýyorsa, elbette
yararlý olabilir. Ama
ününüzü gururlanmak
için, insan kardeþlerinize
büyüklük taslamak için,
kullanmayacaksýnýz.
Aksine ününüzden yararlanarak daha çok kiþiye
hizmet etmeye, doðrularý
göstermeye, gönüllere
sevgi tohumlarý ekmeye
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çalýþmalýsýnýz. Büyüdükçe küçülmesini de
bilirseniz, ününüzü kaybetmeniz sizi etkilemez.
Yalnýzca ününüzü size
kazandýran "Hizmetlerimde bir azalma mý
var?" diye kendinize
sorabilirsiniz. "Ben ün
peþinde deðilim," diyerek
gayretsizliðinize, tembelliðinize ve hizmetten
kaçýþýnýza bir bahane, bir
mazeret arýyorsanýz, bu
da sizi mutlu ve huzurlu
etmez. Çünkü insan kendini sürekli olarak aldatamaz. Bir yerde onun iç
sesi, yani vicdaný, doðrularý onun yüzüne vuruverir.
Örnek olarak size gösterilenlerin bazýlarý da bir
mevkiye geçmek isteyenlerdir. Müdür, umum
müdür, parti lideri,
bakan, baþbakan,
cumhurbaþkaný vs. olmak
isterler. Bunlarý istemek
elbette suç deðildir ama
onlarý hak ederek elde
etmeye çalýþmak gerekir.
Bilgisini, tecrübesini,
insanlara hizmet aþkýný
arttýrarak deðiþik mevkiler hak edilebilir. O
mevkilere ulaþýnca da,
hakkýyla doldurulabilir,

oralarda en iyi hizmetler
görülebilir.
Kendini yetiþtirmeyi ve
yükseltmeyi býrakýp da,
çeþitli hileli yollardan
yürüyerek, birçok kiþinin
ayaðýný kaydýrarak, çok
kiþiye zulmederek bir
mevkiye gelmiþseniz, o
mevki size hayýr etmeyecek, huzur ve mutluluk
vermeyecektir.
Mevkinizi kaybetmek
korkusu sizi daha büyük
kötülüklere itecektir.
Görünüþte büyür
gibiyken, aslýnda devamlý küçüleceksiniz.
Ülkemizde böyle küçük
adamlarýn örneðini her
yerde, her an görebilirsiniz. Size böyle ismi
ve yeri büyük, kendi
küçük kiþilerden olmayý
asla salýk veremem. Bu
size kötülük etmek olur.
Hayatta gayesi, bol
sekse ulaþmak olan,
Kazanova olmak isteyen
erkekler, kadýnsa
herkesin gözdesi,
dünyanýn âþýk olduðu
kadýn olmak isteyen kiþileri de görebilirsiniz.
"Bu, hayatta yegâne gaye
olabilir mi?" demeyiniz.
Böylelerini çok göre-

SEVGÝ DÜNYASI

4
ceksiniz. Bir hiç uðruna
yaþamlarýný boþa harcarlar. Ellerine çok þey
geçer sanýrken, hiçbir
þeyin geçmediðini,
gönüllerinin devamlý bir
susuzlukla kavrulduðunu
görürler. Çünkü seks,
insan için bir araçtýr,
amaç deðil. Yaþlarý
ilerledikçe de cinsel güçlerinin elden gideceði,
kadýnsalar çirkinleþip,
kimsenin yüzlerine bakmayacaðý endiþesi, içlerini kemirir durur. Cinsel
yaþamýnýz elbette olacaktýr. Ama bu, sevdiðiniz
ve her yönden
anlaþtýðýnýz birisiyle
olursa, size her yönden
güç, destek ve mutluluk
katacaktýr. Sevgide haklý
olmak, sevdiðinizden
aldýðýnýz kadar vermekle
olur.
Gayesi eðlenmek ve
rahat bir yaþama ulaþmak
olanlar da vardýr. Zengin
bir adamla evlenmeyi, ya
da zengin bir ailenin
kýzýný almayý, öyle bir
zenginliðe, lükse konmayý amaç edinenler
vardýr. Böyle bir gaye,
bir insaný gerçekten
küçültür ve asla mutlu
etmez. Ýnsanlýk onuruna

da yakýþmaz. Hele bir
erkek için çok küçültücü
durumlar hâsýl olabilir.
Gayesi zengin biriyle
evlenmek olan bir kiþi,
bu gayesine ulaþtýktan
sonra, hayattan isteyeceði ne kalmýþtýr? Ýsteyeceði bir þey kalmayýnca
da bazý þaþkýnca iþler
yapacak, sonra bir
boþluða düþecek, sýkýntýlar, bunalýmlar, hýrçýnlýklar sökün edecektir.
Ama zengin birisiyle hiç
mi evlenilmeyecektir?
Eðer sevebiliyorsanýz,
anlaþabiliyorsanýz
gerçekten, aldýðýnýz
kadar da verebilecekseniz, elbette evleneceksiniz. Kavuþtuðunuz yeni olanaklar
sizi þýmartmayacaksa,
aksine daha çok hizmete,
vermeye yöneltecekse
hayýrlýdýr. Ama böyle bir
þey bir insanýn hayat
gayesi olabilir mi? Bu
esas amaç için bir araç
olabilir ancak.
Amacý yalnýzca üniversite mezunu olmak olan
delikanlýlar ve genç
kýzlar vardýr. Sýrf bir
unvan için, bir etiket
için, yüksek tahsilli
desinler diye, üniversi-

teye girerler. Girdikleri
yüksek okullarýn veya
fakültelerin bilgilerine
karþý hiçbir sempatileri
ve ilgileri yoktur. Yasak
savma tarzýnda, sýrf sýnýf
geçecek kadar çalýþýrlar,
kör topal sýnýflarý da
geçerler. Mezun olurlar
bir gün ama bilgisiz ve
kültürsüzdürler. Nice lise
mezunlarý, onlardan
kültürlü ve bilgilidirler.
"Ne biçim üniversite
mezunu bu?" deyip,
dudak bükerler böyleleri
için. Ama onlar saðda
solda kasýlmak, hava
basmak için o etiketlerini
bol bol kullanýrlar.
Bazýlarý da öyle bir ukalâ
olur, öyle bir bilgiçlik
taslarlar ki, tahammül
edilemez. Böylelerinden
olmayý da istemezsiniz
elbette. Üniversiteye
girecekseniz bilgi edinmek, kültürünüzü artýrmak ve görüþ açýnýzý
geniþletmek için gireceksiniz. Derslerinizi
bilgi edinmek için çalýþacaksýnýz. Kültürünüzü
artýracak yan konularda
kitaplar ve dergiler okuyacaksýnýz. Toplumlarý
ve insanlarý tanýyacaksýnýz. Toplumsal ve ruhsal yapýlarý gözönüne
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seren olaylarla
ilgilenecek, edindiðiniz
bilgilerle karþýlaþtýðýnýz
olaylarýn incelemesini ve
çözümlemesini yapacaksýnýz. Böylece kendi
düþünce ve tecrübelerinizin sonucu olan
öz bilgileri elde edeceksiniz. Bir gün gerçekleri gören, varoluþun,
dünyada yaþayýþýn
gayesini anlayan, insaný
üstün ve eksik yönleriyle
tanýyan gerçek bilge bir
kiþi olacaksýnýz. Bilgili
kiþi her yerde sözü dinlenen, saygý duyulan
kiþidir. Reislik, baþkanlýk
bilgidedir.
Bir de sencil amaçlar
yolunda yürüyenler
vardýr. Milliyetçi
düþüncelerin yayýlmasýný
isteyenler, dinsel
inançlarýn yayýlmasýný
isteyenler, sosyalist ve
komünist fikirlerin yayýlmasýný isteyenler vardýr.
Bu çeþit kimselerin
doðru diye sarýldýklarý
fikirlerini, daha çok
kiþiye faydalý olacak
dedikleri görüþlerini
benimsetmeye çalýþmalarý en doðal haklarýdýr. Ama bir fikri
benimseyenin, baþka bir
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fikri benimseyene
hoþgörü ile sabýrla ve
tahammülle davranmasý
gerekir. Fikirler uygarca,
kardeþçe tartýþýlýr,
doðru sentezlere ulaþýlmaya çalýþýlýr.
Savunduklarý fikirleri,
kendi kiþilikleri ile birleþtirmiþ olanlar ise,
fikirlerine aykýrý söz
söyleyeni, kendilerine
hakaret ediyormuþ
gibi görmeye baþlýyorlar. Öyle olunca,
fikir tartýþmasý hemen
kavgaya dönüþüyor.
Kavga giderek silâhlý,
býçaklý vuruþmaya ve
düþman kamplara bölünmelere varýyor. Bugün
ülkemizdeki tablo bu
durumdadýr, biliyorsunuz. Okullarda, iþ
yerlerinde, iþçiler
arasýnda, hattâ polisler
arasýnda böyle ayrýlmalar, üzüntü ve esefler
belirtelim ki, olmuþtur.
Bu durumda sizlere, bu
kamplardan ya saðdakine, ya da soldakine
girin demeyeceðim.
Çünkü siz de, milletin
veya akranlarýnýzýn bir
yarýsýna dost olurken, bir
yarýsýna düþman olmayý
peþinen kabullenmiþ
olursunuz.

BARIÞ YOLU,
SEVGÝ YOLU
Sizin yolunuz, barýþ
yolu ve sevgi yolu
olmalýdýr. En üstün, en
deðerli ve bugün en
gerekli, hizmet yolu barýþ
yolu ve sevgi yoludur.
Saðdan ve soldan "bize
katýl" diyenlere diyeceksiniz ki: "Bizim yolumuz barýþ yolu ve sevgi
yoludur. Biz herkesle
barýþýðýz ve herkesi
seviyoruz. Sizleri de
barýþtýrmak ve birbirinize
sevdirmek istiyoruz."
Ýçtenliðinizle, gerçekten
her iki tarafý da ayýrt
etmeden, ayný derecede
sevdiðinize inandýrýrsanýz, kýsa zamanda iki
tarafýn da saygýsýný
kazanýrsýnýz. Size
katýlanlar, Barýþ yolunu,
sevgi yolunu seçenler
hýzla artar. Gittikçe
saygýdeðer, etkin bir güç
olursunuz. Sizin
silâhýnýz, býçaðýnýz, yumruðunuz yoktur ama tatlý
diliniz, seven gönlünüz,
sevgiyle bakan gözleriniz
ve vermeye hazýr
elleriniz vardýr. Bilirsiniz
ki, sizin silâhlarýnýz her
gönle kolayca girer. En
kötü, en yoldan çýkmýþ
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dediðiniz kiþinin bile
bir kalp taþýdýðýný,
sevilmeye, deðerli bulunmaya ihtiyacý olduðunu
unutmayýnýz. Siz
sevdikçe, deðer verdikçe,
onlardaki iyi yönleri
araþtýrýp buldukça, onlara
saygý duydukça, sözü
dinlenenlerden ve
sevilenlerden olacaksýnýz. Bir gün size
barýþçýlar, iyiler, hayýrlýlar diyecekler. Böyle
dendiðini duyduðunuzda,
bunu gerçekten hak
ettiðinize sevininiz.
Çünkü en zor iþi baþarmaya baþladýnýz,
hýrslarýnýza ve hislerinize
gem vurabildiðinizi
ispatladýnýz demektir.
Göreceksiniz, o zaman
size katýlanlar hýzla artacak ve ülkedeki kavgayý
siz durduracaksýnýz.
Ülkemize en büyük
hizmeti siz yapmýþ olacaksýnýz. Karþýt kutuplara
ayrýlmýþ kütleler, partiler
veya kiþiler bu büyük
görevi yapamazlar.
Çünkü onlar devamlý birbirlerini karalamak,
kötülemek ve gözünü
çýkartmak yarýþý içindeler. Onlara birbirlerini
sevmeyi sizler öðretebilirsiniz ancak.

HAYATTA
AMACINIZ
NE OLMALIDIR?
Yukarýda bahsettiðim
amaç sizin okulunuzda,
arkadaþlarýnýzýn arasýnda
gerçekleþtireceðiniz ilk
amacýnýzdýr. Bunun
yanýnda, yaþam boyunca
peþinden koþacaðýnýz bir
ana amacýnýz, bir
mesleðiniz, bir iþiniz olacak. Geçiminizi saðlayacaðýnýz bir kazancýnýz
olacak. Hayatýnýzýn
devamýnda huzurlu bir
yaþama ulaþmak için
sevdiðiniz karþý cinsten
birisiyle evleneceksiniz.
Sonra sosyal, toplumsal
iliþkileriniz olacak. Bir
kýsmýnýz mesleðinizin
yanýnda politikayla da
uðraþacaksýnýz. Ýnsan
kardeþlerinize o yönden
de hizmet edeceksiniz.
Bütün bunlarýn arasýnda
siz nasýl bir insan olmayý
istiyorsunuz? Yaþamdan
bekledikleriniz neler olacak? Dünyadan, yaþadýðýnýz sürece kazanacaklarýnýz nelerdir?
Ýnsanlara neler vermeyi,
onlardan neler almayý
istiyorsunuz? Bu sorularýn cevabýný da birlikte
araþtýralým.

Görüyorsunuz ki,
düzenli bir kâinatýn içindeki, düzenli bir dünyada
yaþýyorsunuz. Evren'in,
Güneþimiz'in ve
Dünyamýzýn bütün
harekeleri, saniyelerin en
küçük kesirlerine kadar
önceden belirlendiði
þekilde, düzenle iþliyor.
Ýnsanlar bir anneden
doðuyor, yaþýyor, ölüyor.
Her gün dünyaya bir
grup insan geliyor, bir
grup insan gidiyor. Bu
geliþleri ve gidiþleri
düzenleyen bir yerin
olduðu þüphesizdir.
Evrenin, Güneþ'in ve
Dünya'nýn hareketlerini
düzenleyen olduðu gibi.
O büyük Düzenleyici,
Bizleri Sevgisinden vareden Yaradan, bize her
þeyi sevgiyle veren, bizi
koruyan, baðýþlayan
Yüce Güç, Yüce Zekâ,
insandan acaba ne bekliyor? Bu geliþ gidiþler
arasýnda bir þeyler kazanmamýzý, bir yerlere ulaþmamýzý, istemiyor mu?
Hiçbir þey sebepsiz ve
amaçsýz deðildir, evren
içinde. O'nun beklediklerini, O, elçileri
aracýlýðýyla bildirmese,
belki bunlarý bulmamýz
zor olacaktý. Ama
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bildirilmiþ asýrlardan beri
ve þimdi de deðiþik
kanallardan ayný bilgiler
geliyor. Ýyi insan
olmamýz isteniyor.
Olgunlaþmamýz,
yücelmemiz bekleniyor.
Kötülüklerden arýnmamýz, eksiklikleri
tamamlamamýz isteniyor.
Bunu en kolay saðlamanýn yolu, daima insanlara hizmet yolunda
olmamýzla ve yükselmenin beþ basamaðýný
benimseyip yaþamýmýzda
uygulamakla mümkün
olacaktýr. Yani iyilik
eden, iyi insan olacaksýnýz. Hakka saygýlý olan,
doðru insan olacaksýnýz.
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Düzenle çalýþan, çalýþkan
insan olacaksýnýz.
Bilgisini devamlý artýran,
bilgiye son olmadýðýný
bilen, bilgiye âþýk, bilgili
bir insan olacaksýnýz.
Gönlündeki sevgiyi
artýrdýkça, mutluluðu ve
sevinci artan, her
yaratýlaný ve Yaradan'ý
seven, insanlarý gittikçe
artan bir hoþgörü ve
sabýrla karþýlayan olacaksýnýz. Bu esaslarý tam
benimsemiþ, tam uygulamayý amaç edinmiþseniz,
hangi mesleði seçmiþ
olursanýz olunuz, o
mesleðinizde insanlara
en çok hizmet eden olursunuz. Mesleðinizde bil-

ginizi artýrdýkça
hizmetinizin artacaðýný
bilirsiniz. Çok çalýþýr,
çok kazanýrsanýz,
kazancýnýzýn fazlalarýný
sýkýntý ve ihtiyaç içinde
olan kardeþlerinize
verirsiniz. Zaten sizin
gibiler çoðalýnca,
sýkýntý ve ihtiyaç içinde
olan kiþi kalmaz bu
dünyada. Barýþ yolunun,
sevgi yolunun, hizmet
yolunun, çok yönlü yükselme yolunun yolcularý
olarak, her zaman
huzurlu her zaman
neþeli, her zaman mutlu
ve her zaman sevilenlerden ve korunanlardan
olursunuz.
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 64

Peygamber'den Sonra…
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

MÝRAS KURALLARI ve
4 KADINLA EVLÝLÝK
Yýllar önce ÝTÜ Ýnþaat Fakültesinden
bir sýnýf arkadaþýmla sohbet ederken,
"Kuraný Kerim'in Türkçesini hiç
okudun mu?" diye sormuþtum. Cevabý
çok þaþýrtýcýydý: "Birkaç defa… Ve her
defasýnda imaným zayýfladý." "Bak
sevgili arkadaþým" dedim "her þeyi yapmanýn bir usûlü var. Çorba içmenin
bile." "Ne gibi?" dedi. "Küçük saplý
kaþýkla büyüðü ile de içmeye kalkarsan
etrafa döker saçarsýn. Belli bir ölçüde
olmasý lâzým. Kuran gibi bir kitabý, hiç
peygamberin hayatýný, o devrin þart-

larýný, insanlarýn tutum ve davranýþlarýný
iyice bilmeden okumaya kalkýþýrsan
kuþkusuz ki þaþar kalýrsýn. Çünkü olaylarý günümüzün þartlarýna göre deðerlendirmektesin."
Ve ona iki örnek verdim. Mirasta
kadýnlara erkeklerin yarýsý kadar hak
verildiðini Kuran'dan okuyunca, bunu
bugünün düþüncesine göre bir ayrýmcýlýk olarak görmen doðal. Çünkü þimdi
kadýnlar her alanda eðitimde, iþ hayatýnda, sanatta erkeklerle yarýþ halindeler. O
zamanlar hayat öyle mi idi?
Ekonomide, savaþta, her alanda erkek
gücü egemendi. Ve Kuran'dan önce o
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zamanlar kadýnlara miras hakký bile
tanýnmamýþtý. Kuran'da yarým hisse
tavsiyesi geldiðinde, bu bile erkeklere
çok aðýr geldi. Peygamber'e:
"Kadýnlar baþýmýza çýkacaklar" diye
sýzlandýlar bile.
4 evliliðe gelince… Sanmayalým ki,
evvelce bir idi de Kuran bunu dörde
çýkardý. Tam tersine. Kadýnlarla sýnýrsýz
sayýda evliliði dörde indirdi. Ve bunun
için öyle þartlar ileri sürdü ki, uygulanmasý hemen hemen imkânsýz. Kuran'da
bu da belirtilerek "Sizin için bir kadýnla
evlenmek daha hayýrlýdýr" denerek son
nokta konmuþ oldu.
HZ. EBUBEKÝR'ÝN HALÝFELÝÐÝ
Hz. Muhammed gibi yüce bir
peygamberin
ölümünden
sonra,
neredeyse son 5 yýlda Müslümanlýða
kazandýrýlmýþ, dört Türkiye büyüklüðündeki Arabistan yarýmadasýnda çok
çeþitli yaþam þekilleri olan sayýsýz
kabileleri, çözülmeden, daðýlmadan
birarada tutabilmek nasýl mümkün olacaktý? Birçoðu Ýslâm'ý öðrenip hazmetmemiþ, iman gönüllere inmemiþti.
Peygamber'in öldüðünü öðrenir öðrenmez, isyanlar, ayrýlýklar baþ göstermekte gecikmedi. Bazýlarý, "zekât vermek
olmasýn da diðerlerini yapalým" diye
dilekte bulunuyorlardý ki, bu en hafif
olanýydý. Üstelik herhalde peygamberliði çocuk oyuncaðý sanmýþlardý ki,
deðiþik kabilelerde yeni yeni peygamberler ortaya çýkýverdi. Hattâ bir kadýn
bile peygamberliðini ilan etti.
Neredeyse erkek peygamberin ordusuy-
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la savaþacaklardý. Akýllýlýk edip
evlenerek güçlerini iki katýna çýkardýlar.
Ýþte Ebubekir'in halifeliðinin ilk
aylarýnda ortalýk böyle karmakarýþýktý.
Bu halim selim kýsýk sesli halifenin ne
kadar güçlü olduðunu herkes çabucak
gördü. Önce bütün Kureyþ ulularýný
sýmsýký bir birlik haline getirdi. Çünkü
yarýmadada en çok sözü dinlenen
Kureyþlilerdi. Medine'ye kötü niyetle
yaklaþan topluluklar bu birlik sayesinde
püskürtüldü. Ordu, Peygamber'in
ölümünden önce tayin ettiði Zeyd'in
oðlu, gençlik çaðlarýndaki siyahî
Usame'nin komutanlýðýnda Þam yollarýndaydý. Ýsyancýlar Bizans'a hâlâ kafa
tutulduðunu görünce biraz afalladýlar.
Ýslâm ordusu Bizans uyruðundaki Arap
kabilelerini yenerek 50-60 gün sonra
bol ganimetlerle Medine'ye dönünce,
isyancýlar pabucun pahalý olduðunu,
Müslümanlar'ýn ayný Peygamber'in
zamanýndaki gibi yenilmez bir imana
sahip olduklarýný bu zaferden anladýlar
ama yine de isyanlarýna devam ettiler.
Ebubekir orduyu iyice dinlendirdikten
ve daha da güçlendirdikten sonra, 11
ayrý komutanýn idaresinde isyancýlarýn
ve sahte peygamberlerin üzerine gönderdi. Hepsi de zaferle döndüler.
Böylece bir yýlýn sonunda yarýmadada
Ýslâm bayraðý dalgalanýyordu eskisi
gibi. Þimdi sýra Peygamber'in býraktýðý
yerden baþlayarak Suriye ve Irak bölgelerinde Ýslâm dininin insanlara teblið
edilmesi için sýnýrlarýn geniþletilmesine
gelmiþti. Ama sakýn yanlýþ anlaþýlmasýn
amaç, ganimet ve toprak kazanmak
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deðildi asla. Savaþa kalkýþmadan
önce karþý tarafla konuþarak, dinin
tebliðine izin verirlerse bundan hemen
vazgeçecekleri açýkça söyleniyordu.
Bunu yazýmda sonra detaylý açýklayacaðým.
Birliðin saðlandýðý ilk yýldan sonra
Irak'ýn güneyine kadar olan Bizans
topraklarý tamamen alýndý. Ebubekir
vefat ettiðinde Halid Bin Velid komutasýndaki ordular Þam kalelerini zorlamaktaydý.
Savaþlarda hafýzlarýn ölüp sayýlarýnýn
azalmasý üzerine, Hz. Ömer Kuran'ýn
tek kitap halinde derlenmesi için
Ebubekir'i ikna etti. Çok deðerli bir
vahiy kâtibi ve hafýzýn baþkanlýðýnda
derlenen tek bir kitap, Ömer'in kýzý,
Peygamberin karýsý Hafsa'ya emanet
olarak býrakýldý.
Ebubekir 2 yýl 7 ay süren çok önemli sorunlarla dolu hilâfetini yüzakýyla tamamlayýp o çok sevdiði
Peygamberi'ne
gönül
huzuruyla
kavuþtu.
HZ. ÖMER'ÝN HALÝFELÝÐÝ
Ýþte gecesini gündüzüne katmýþ, az
uyuyan, az yiyen, saniyesini gün gibi
deðerlendiren, hiddetini dizginlemesini
bilen, eþi az bulunur bir ulu idareci.
Ebubekir son demlerinde güvenilir
saygýn kiþilerle görüþerek, yazýlý bir
ifadeyle kendisinden sonra Ömer'i
seçtiðini bildirerek, Ýslâm'a son büyük
hizmetini yapmýþtý.
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Onun ilk icraatý Ýslâm'ýn kýlýcý Halid
Bin Velid'i baþkomutanlýktan erlik
düzeyine indirdiði mektubuydu. Yerine,
gerçek bir Müslüman olan Ebu
Ubeyde'yi tayin ediyordu. Geçmiþte
Halid'in iki Müslüman için haksýz yere
ölüm kararý verdiðini görmüþ,
Ebubekir'e bunu þikâyet etmiþti. Ayrýca
insanlarýn onu aþýrý büyütüp, gücün
Allah'tan geldiðini unutmalarýný da
istemiyordu. Halid, rütbesindeki bu
büyük indirimden gocunmadan, er
olarak ayný hizmeti alçakgönüllülükle
sürdürdü.
Ebubekir son günlerini yaþarken,
Bizans Ýmparatoru Hirakl, Ýslâm ordularýnýn Þam sýnýrlarýna dayanmasýndan
ürkerek 240.000 kiþilik çok büyük
orduyu, Müslümanlar'ý ezip yok etmek
için Yermuk denilen bir bölgede
toplamýþtý. Müslümanlar ancak 46.000
askere sahipti. Onlarla baþ edebilecek
ancak Halid olduðundan, ileri gelenler
onu oybirliði ile baþkumandan
seçmiþlerdi. Ýþte Ömer'in mektubu tam
bu sýrada Ebu Ubeyde'ye ulaþmýþ o da
Ömer'in emrini savaþýn sonuna kadar
saklayarak, galibiyette büyük pay sahibi
olmuþtu. Bu zaferle Ýslâm ordusuna
Þam yollarý tamamen açýlmýþtý.
Bu Yemame Savaþý öncesinde çok
ibret alýnacak bir olay yaþanmýþtý. Öyle
bir olay ki, akýl ve idrakleri açýk
gerçekçi insanlarýn, her bir þart içinde
bile doðru yolu seçebileceklerinin açýk
bir örneði idi bu. Henüz savaþ baþlamadan ünlü Bizans komutaný Yorgi,
Ýslâm komutaný Halid'i baþ baþa özel bir
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görüþmeye çaðýrmýþ, ondan Ýslâm
dininin esaslarý hakkýnda geniþ bilgiler
almýþtý. Zaten daha önce de Ýslâm'ý
epeyce soruþturmuþtu. Þimdi ise tam
inanca kavuþup, o büyük ordudaki
komutanlýðýný býrakmýþ, zayýf Ýslâm
ordusunun bir neferi olmaktan gocunmamýþ ve savaþta þehit mertebesine
eriþmiþti.
10 yýl kadar süren Ömer'in halifeliðinde Þam alýnmýþ, daha yukarýlarda
Kürt bölgelerine ulaþýlmýþ, Güneydoðu
Anadolu'da
bazý
bölgeler
bile
fethedilmiþti. Ýran'ýn deðiþik savaþlar
sonrasý büyük bir kýsmý Müslümanlarýn
olmuþtu. Ayrýca Mýsýr da fethedilmiþti.
Ama bütün bu savaþlar öncesinde mutlaka önceden barýþ görüþmeleri yapýlýyordu. Þah'a, Ýmparator'a elçiler gönderiliyor, Ýslâm'ýn oralarda serbestçe
öðretilebilmesi için ya da yine kendi
düzenleri içinde kalarak ancak korunmalarý karþýlýðýnda vergi vererek
Ýslâm'ýn öðretilmesine izin vermeleri
gibi þartlar konuþulmadan savaþa girilmiyordu. Bunun bir örneði Kudüs idi.
Onlar savaþsýz teslim olmuþ ve kendi
dinlerini serbestçe uygulamýþlardý.
Savaþa girmeden önce barýþ
görüþmeleri yapýlmasý ilk iki halifenin
sürekli uyguladýklarý bir âdetti. Bunun
bir örneði Prof. Dr. Ýhsan Süreyya
Sýrma'nýn 4 halifeyle ilgili kitabýnda
uzunca anlatýlýr. Ýslâm elçisi Ýran Þah'ý
Rüstem'e Ýslâm'ý uzunca anlattýktan
sonra Þah sorar: "Þayet sizin dininize
girersek buralarý terk edip geri döner
misiniz?"
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Elçinin cevabý net: "Vallahi evet.
Hem çeker gideriz hem de ticaret
dýþýnda hiçbir maksatla ülkenize
gelmeyiz."
Ömer komutanlarla sürekli mektuplaþarak savaþlarý gün gün izliyor,
adalet dýþýndaki davranýþlara asla izin
vermiyordu. Aslýnda Ömer'in Ýslâm'a
gerçek hizmeti fethettiði yerlerden daha
fazla alçakgönüllülüðü, adaletten kýl
boyu þaþmayýþý ve halkýn huzuru için
sürekli gayret içinde olmasýydý. Þam'ý
ziyaret ettiðinde deveye binmek
hizmetçisinin sýrasý olduðundan Ömer
yürüyerek þehre girmiþ, kimse onu
tanýyamamýþtý.
Parasal olaylarda son derece titizdi.
Valilerin tayininde ve sonrasýnda onlarý
mal beyanýna zorlardý. Kendisinin de
orta halli bir yaþamý vardý. Son derece
sade giyinir, tanýmayan biri onun
müminlerin Emiri olduðunu asla
anlayamazdý. Geceleri Medine'yi kontrol gezilerine çýkar, elindeki kamçý ile
suçlularý yola getirirdi. Oðlu bile olsa
cezasýný vermekten asla gocunmazdý.
Nitekim içkiliyken bir kadýna tecavüz
edip bebek sahibi olan oðlu, suçunu
kabullenip tövbe ettikten sonra, onu
herkesin tanýklýðýnda 100 sopa ile cezalandýrmýþtý.
Onun dillerden düþmeyen en ünlü
sözü nasýl bir sorumluluk duygusu
yaþadýðýný açýkça ortaya koyar: "Yemin
olsun ki, bir deve Fýrat kýyýsýnda kaybolup ölse Allah'ýn bana bunun hesabýný
soracaðýndan korkarým."
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Yukarýda ismi geçen kitapta yazar
Prof. Dr. Ýhsan Süreyya Sýrma, Ömer'in
bu emsalsiz davranýþlarýný sýralarken
Müslümanlarýn bugünkü tutumlarý ile
karþýlaþtýrýr ve büyük üzüntüsünü þöyle
dile getirir:
"Günümüz Müslümanlarý ise hep bundan kaybediyorlar. Yani dünya malýna o
kadar önem verdiler ki, asýl görevleri
onun için yaþamak oldu. Günümüz
Müslümaný Allah rýzasýný nasýl
kazanacaðýný araþtýrmak yerine, dünya
para piyasalarýný konuþuyor, kendisine
onu dert ediniyor. Onu dert edindiði için
de dertlerden kurtulamýyor."
Onun bu hayýflanmalarýný okurken,
yýllar önceki bir konferansta söylenenler
hatýrýma geliyordu. Geçmiþte bundan
dergimizde de söz etmiþtim þimdi
oradan aktarýyorum:
"1968 yýlý Kasým ayýnda Ýslâmî konularla uðraþan "Ýlim Yayma Derneði"nde
bir konferansta bulunmuþtum. Gerçek
bir Müslüman olduðunu duyduðum
Felsefe doçenti Nurettin Topçu "Ýslâm
Ahlâký" üzerinde konuþacaktý. Doðrusu,
çoðunluðunu Ýmam Hatip Okulu ve
Yüksek Ýslâm Enstitüsü öðrencilerinin
ve tek tük yaþlý hoca efendilerin teþkil
ettiði
bu
toplulukta,
geçmiþin
övgüsünün ötesinde günümüz gerçeklerine deðinen fazla bir söz ummuyordum. Kuþkusuz aslýnda pek çoðu
tertemiz gönüllere sahip bu gençliðe
gerçek Ýslâm'ý, gerçek Allah yolunu
anlatacak birileri bulunmalýydý. Yoktu
iþte, ben öyle sanýyordum.
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Nurettin beyin kürsüye gelmesiyle
konuþmaya baþlamasý ayný anda oldu,
sanki alkýþa izin vermemiþti. Kendisini
ilk defa görüyordum. Sýhhatli bir yüz,
geniþ bir alýn... Görünen sadece buydu.
Dinleyicilere bakmadan kýsýk bir sesle
süratle elindeki metni okuyordu.
Konferans tekniðine taban tabana zýt bir
tutum. Belliydi ki, çok sýkýlacaktým.
Fakat o ne?... Bu kýsýk ses, üstelik böyle
bir yerde neler söylüyordu:
"...Ýslâm ahlâkýnýn merhamet prensibi,
Ýslâm dünyasýnda bugün bir ucube
gibidir. Yirminci asýr 'hayatýnýn bunca
sefaletleri karþýsýnda namazýný kýlýp, hac
vazifesini yapmakla Müslüman olduklarýna vehmederek akýbetlerinin selâmetine güvenenler, buz gibi duygusuz ve
elemsiz yaþayabiliyorlar..."
Sýkýlmak ne kelime, pürdikkat
kesilmiþtim:
"... Kuraný Kerim basýlýyor, din
adamlarý el uzatýyor; hac seferleri tertipleniyor, din adamlarý iþe sarýlýyor, dinî
neþriyat adý ile kitapçýlýk ve gazetecilik
bol para getiriyor, din adamlarý davacý
maskesiyle sahaya atýlýyorlar. Bunlar
hizmet ehli din adamý deðildir, bunlar
menfaatçi, bezirgân dünya muhterisleridir Yüzlerindeki maskeye bakýp da
Müslüman sanmayýn onlarý. Bizzat
Ýslâm içinde ahlâk ayaklar altýna alýnmýþ, onun yerine otomatik bazý
hareketlerle sefil nefisler için cennet
yolu aranmaktadýr. Hattâ Ýslâm'ý yükselttiði, Ýslâm dâvasýný deðerlendirdiði
için, ahlâk düþmaný olanlarýn ruh
sefaletleri bile hoþ görülüyor. Müslü-
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manlarý övmesi ve yabancýlara sövmesi
yetiyor onlarýn. Hele parlak kelimelerle
yermesini biliyorlarsa!... Zavallý kitle ve
zavallý Müslüman gençleri düþünmüyorlar ki, Ýslâm güneþinin doðduðu
devirde hangi ahlâksýzýn eliyle bu din
yükseltildi? Veya Peygamber hangi ahlâksýzý övmüþtü. Bu sual karþýsýnda tereddütsüz isyan tabiidir. Ama Ýslâm cemaatinin bugün beynini, vicdanýný birlikte kaybetmiþ olduðuda muhakkaktýr."

Hemen kürsüye koþtum konferansýn
metnini almak istiyordum. Topçu'nun
öðrencileri beni rahatlattý. Gelecek ayýn
Hareket Mecmuasýnda bunlarý okuyabileceðimi söylediler.

Nurettin Bey, bu tarzda, gerçekleri
kimseden çekinmeden söyleye söyleye
sürdürdü konuþmasýný. Sözünü bitirince
sürâtle ayrýldý kürsüden. Alkýþlar yine
geç kalmýþtý.

“Ýslâm dünyasýnda ahlâk adýna sadece
cinsî hayata baðlý bir disiplinle, ahlâkýn
kelimelerini kullanan bir reklâmcýlýða
baþvurulmaktadýr. Ahlâkî bir yaþayýþ ve
ideal görülmüyor."

Bu mertliðe, bu açýk sözlülüðe
hayran olmuþtum. Sayýn Topçu, yýllarca
baþyazarlýðýný yaptýðý Hareket Mecmuasýnda sözlerini iki cümlede
özetleyivermiþti:

BÝZÝM CELSELERÝMÝZDE
HZ. ÖMER
* Gece Medine’yi dolaþýrken:

Bir zamanlar, hakký koruyan ulu bir idareci vardý. Halk arasýnda
gezer, kötüleri bulur, onlarý cezalandýrýr, kötülüklerini herkese ilân
ederdi. Bir gün üç beþ kötü bir kenarda kötü iþler yapýyorlardý... Onlarý
buldu, dýþarýdan gözetledi, duvardan atlayarak yanlarýna girdi, onlarý
suçüstü yakaladý... O bile bunda hakka tecavüz olduðunu bilemedi.
Dýþarýdan gözetlemekle onlarýn gizliliklerine, duvarý atlayýp yanlarýna
gitmekle onlarýn hususiyetlerine tecavüz etti. Üstelik kötülüklerini ilân
etmeyi düþündü ki, ona kabahatleri örtücü olunuz denmiþti. Onu,
oradaki kötülerden biri uyandýrdý, gafletten. O zaman anladý ki hak her
þeyin üstünedir. Bir daha öyle kötü þeyler yapmamalarýný tembih ederek
onlarý affetti."
Hz. Ömer ile ilgili ayný olay Elmalýlý Hamdi Yazýr'ýn Kuran tefsirinin 4473.
Sayfasýnda daha ayrýntýlý olarak anlatýlmaktadýr.
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* Korku Yok, Tedbir Var:

"Hani bir zaman, hayýr için yola çýkmýþ bir insan, yanýndaki kardeþleri
ile, hani bir kapýya geldi, bir þehrin, girmedi ya içeriye... Ýþte ona o gün
yanýndakiler, onun gibi kendini satmýþ erler sordular, dediler ki: "Niçin
girmiyorsun þimdi içeri? Hani bu kapý, O Yüce'nin bize varetmiþ olduðu,
bizim için belli ettiði yerin giriþiydi ya..."
O zaman hayra çýkmýþ insan dedi ki: "Þimdi siz bilir misiniz, içeride
hayrýnýza olmayan bir belâ vardýr ve bir önüne geçilmez hastalýk?"
Yanýndakiler ona döndüler þöyle dediler: "Sen O'nun yolunda, belâdan
kaçan mýsýn?" O dedi ki: "Ben þimdi, O'nun bana açtýðý ve sizin ve
herkesin hayrýna olan baþka bir kapýnýn yoluna varacaðým. Siz de öyle
yapýnýz." Öyle yaptýlar, gerçekten öyle hayra vardýlar."
Ahmet Cevdet Paþa'nýn tarih kitabýnda Halife Ömer, Müslümanlar tarafýndan ele geçirilmiþ olan Þam'ý ziyaret
etmek için yola çýkar. Þehre yaklaþtýðýn-

da Þam'da veba hastalýðý olduðunu
öðrenince þehre girmez Medine'ye geri
döner. Ayný yýl hastalýðýn geçtiðini
öðrenince orayý ziyaret eder.

* Aklý Hep Savaþtaki Askerlerde:

"Hani bir yorgun adam, bir yerde bekliyordu bir zaman... Hani yanýndakilerini göndermiþti ya, bir hayýr için, bir çukur yere, etrafý yüksek olan.
O, beklediði yerden onlarýn yanlýþta olduðunu gördü de, gözünün önünde
her þeyi ile birden. Bir ses yükseldi birden içinden ve döküldü dudaklarýndan "Gitsinler daha yukarýya doðru, çýksýnlar daha üste!" diye...
Yanýndaki üç kiþi, henüz bilmiyordu ki iþi, anlamadýlar. O anda çukurda
olanlarýn baþýndaki, kulaðýnýn içinde duydu çýnlayan sesi: "Gitsinler
yukarýya, daha üste çýksýnlar!" Öyle yaptý. Çýktýlar, çýktýlar, öylece kurtuldular, hayrý buldular."
Hicretin 23. yýlýnda Ýslam ordusu
Sariye'nin komutasýnda Ýranlýlarla
Anadolu sýnýrlarýna yakýn bir ovada
savaþtalar. Düþman onlarý çepeçevre
kuþatmýþ neredeyse onlarý yok edecekler. Tam bu sýrada Ömer Medine'de
durugörü ile (klervuayan) bu feci duru-

mu aynen görür ve haykýrýr: " El cebel,
el cebel (daða, daða)" Komutan Sariye,
Ömer'in bu hitabýný aynen duyar ve
ordusunu yukarý doðru çýkararak kuþatmadan kurtulur, zaferi kazanýr.
Medine'ye döndüklerinde Sariye olayý
aynen böyle anlatýlýr.

SEVGÝ DÜNYASI
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Sevgi ve Þiddetin
Kaynaðý
Güngör Özyiðit, Psikolog

Þiddet ne cesarettir
ne de kuvvet!...
Sizi yalnýz
götürecek olan
sevgidir.
(Bizim Celselerimiz)

evgi ve Þiddetin Kaynaðý"
Erich Fromm'un en çok
psikoloji kokan kitaplarýndan biridir. "Sevme
Sanatý"nda sevgiye aðýrlýk veren yazar,
bu kere þiddetin ve kötülüðün kökenini
irdelemeye giriþir. Ve ilkin normalden
anormale doðru þiddet türlerini sýralar.
En doðalý, oyunda ortaya çýkan þiddet
biçimidir. Burada oyunun arkasýna
gizlenmiþ, bilinçsiz bir saldýrganlýk ve

“S

yýkýcýlýk gözlenebilir. Ne var ki, bu tip
sportif gösterilerde amaç yok etme
deðil, fakat hüner ve becerinin gösterilmesidir. Þiddetin yüceltilmiþ ve
topluma uydurulmuþ bir görüntüsü
sayabiliriz bunu
TEPKÝSEL ÞÝDDET
Günlük yaþamda daha çok görüleni
ise, tepkisel þiddettir. Bununla insanýn

16
canýný, malýný, özgürlüðünü ve onurunu
korumak için gösterdiði þiddeti kastediyoruz. Korkudan doðan bu þiddet,
savunmaya yöneliktir.
Tepkisel þiddetin bir baþka þekli de
isteklerimiz engellendiðinde, bundan
doðan gerginliðin ortaya çýkardýðý þiddettir. Keza, haset ve kýskançlýk da
yine engellenmeden kaynaklanan
saldýrganlýða baðlý, bir baþka düþmanca
tepki türüdür. A'nýn istediði bir þeye,
B'nin sahip olmasý ya da A'nýn sevgisini umduðu birinin B'yi sevmesi, A'da
B'ye karþý haset ve kýskançlýk
uyandýrýr. Bu ise düþmanca
davranýþlara yol açar. Kabil'in
Habil'i öldürmesi, Yusuf'a kardeþlerinin ettikleri bunun klasik örnekleridir.
Hastalýða daha yakýn olan diðer bir
þiddet türü de, öç alýcý þiddettir. Zarar
görerek yýkýlanlarýn, yani güçsüzlerin,
kendilerine saygýlarýný korumak için,
baþvuracaklarý tek yol vardýr önlerinde:
"Göze göz, diþe diþ" kuralýna göre öç
almak. Görüldüðü gibi güçsüzlere
uygun düþen ve onlarý kollayarak
adaleti terazileyen bir yoldur bu.
Güçlülere gelince, onlar ya zararýn
gelmesini önleyerek, ya da zarar
görseler bile, ruh güçleriyle zarar
vereni baðýþlayarak, öç alma duygusunun üstüne yükselerek, tanrýca bir
eylemde bulunabilirler.
Ýnsanýn baðlandýðý, güvendiði kiþi
veya kurumlara olan inancýnýn yýkýl-
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masý da yýkýcýlýðýn kaynaklarýndan
biridir. Anatanýn (anne-babanýn) öðütledikleri ile yaptýklarýnýn birbirini tutmamasý, okulda öðretilen deðerlerle,
hayatta uygulananlarýn baþka olmasý,
dinin özü ile günlük yaþamdaki görüntüsü arasýndaki açýklýk, kiþilerde bir
inanç yýkýmýna yol açar; insanda o
güne dek kandýrýlmýþ olma ve enayi
yerine konulma duygusu uyandýrýr. Ve
bu duygunun verdiði kýzgýnlýkla kiþi,
daha önce inandýðý deðerlere karþý
saldýrganca bir tavýr takýnýr. Böyle biri,
inandýðý, baðlandýðý deðerlerde
uðradýðý umut kýrýklýðýný, dünyasal
baþarýlara ulaþarak, para, mevki,
güçlülük ve ün peþinde koþarak gidermeye çalýþýr.
Bütün bu þiddet türleri genelde
yaþamýn hizmetinde ve kiþinin
kendini savunmasý biçiminde
sürdürülür.
Güçsüzlüðün hastalýklý bir yolla
ödünlenmeye (telafi edilmeye) çalýþýlmasý ise, ödünleyici þiddet türüne girer.
GÜÇLÜLÜK DEYÝNCE
Güçlülük insanýn üretici, yaratýcý ve
yapýcý güçlerini dünyayý deðiþtirecek,
daha iyiye doðru dönüþtürecek bir þekilde kullanabilme yetisidir. Olaylarýn
rüzgârýyla savrulan bir yaprak olmaktan kurtulup, olaylara yön verebilecek
bir etkinliðe ulaþmaktýr. Ancak, yaþam
yaratmak ve etkin olmak, güçsüz kiþide
bulunmayan bir takým nitelikleri zorun-
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lu kýlar. Yaþamý yok etmekse, yalnýz bir
tek þeyi, þiddete baþvurmayý gerektirir.
Güçsüz kiþi, yaratamadýðý yaþamý elindeki tabanca ve býçaðý ile yok ederek,
onu olumsuz bir þekilde aþmaya çalýþýr.
Yapamadýðý için yýkar, yaratamadýðý
için, yok eder. Zira bir insaný eðitmek
bilgi, beceri, sabýr ve zaman ister.
Öldürmek içinse bir kurþun yeter. O
nedenle, yýkmak herkesin iþi olabilir.
Yapmak ise aklý ve gücü olanlarýn harcýdýr ancak.
Güçsüz kiþi yaratamadýðý yaþamdan
sanki öldürerek öç almak ister. Çünkü
insan güçsüz de olsa, insan olduðu için,
sadece bir yaratýk olarak kalmaya katlanamaz. Dünyaya ses vermek "Hey
buraya bakýn, ben de varým!" demek
ister. Nitekim okullarda, çalýþarak
kendilerini gösteremeyen öðrenciler
yaramazlýk yaparak dikkatleri
üzerlerine çekerler. Çocukluðunda
dama çýkarak bacalara paçavralar
takmak, yemeklere avuç avuç tuz
atmak, saatlerin içine kum doldurmak
gibi muzýrlýklarý deneyen Maksim
Gorki, büyüdükten sonra sanatçý
sezgisiyle bunun nedenini þöyle
açýklar: "Yaþayan bir varlýk olmakla
birlikte, kendimi ve baþkalarýný bu
gerçeðe inandýracak baþka bir yol
bulamýyordum."
Kötülüðün asýl özü olarak üç
deðiþik eðilimi de alýp inceler
Erich Fromm. Bunlar ölüm sevgisi,
narsisizm ve anneyle ortak yaþama
saplantýsýdýr.
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ÖLÜM SEVGÝSÝ
YAÞAM SEVGÝSÝ
Ölümsever tipler geçmiþi yaþarlar.
Soðuk, herkesten uzak, yasaya ve
düzene tutkun tiplerdir. Þidde ve
ölüme götürdüðünden, þiddet
onlar için bir yaþama biçimidir.
Yaþamseverin içindeki erkek-diþi
kutuplaþmasý, ölümseverlerde
güçlüler-güçsüzler, öldürenlerle,
ölenler þeklini alýr. Öldürme isteði,
þiddete tapma, ölümü çekici bulma,
sadizm, düzen uðruna organik nesneleri
inorganik nesnelere dönüþtürme isteði
ölümsever tipin karakteristik çizgileridir.
Ýçinde ölümseverlik eðilimleri olan
insan, yaþamayan, ölü olan her þeye,
cesetlere, çürümüþ þeylere, dýþkýya ve
pisliðe büyük bir ilgiyle çekilen ve
kendisini kaptýran kiþidir. Ölümseverler
hastalýktan, cenazelerden, ölümden söz
etmekten çok hoþlanýrlar. Yalnýzca
ölümden söz ederken canlanýrlar.
Ölümsever tipe en iyi örnek Hitler'dir.
Ýkinci Dünya Savaþý'ndan kalan bir
raporda askerin biri, Hitler'in çürümüþ
bir cesedin baþýnda dikilip, kendinden
geçmiþ bir durumda öylece
kalakaldýðýný ve oradan ayrýlmak
istemediðini söylemiþtir.
Yaþamseverler ise yaþamaktan sevinç
duyan, üretici, yapýcý kiþilerdir.
Yaþamseverlerin sözlüðünde yaþama
hizmet eden her þey iyi, ölüme götüren
þey ise kötüdür.
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Ýyilik yaþamý zenginleþtirmeye,
yeniliðe geliþmeye duyulan etkin
ilgidir. Yaþamsever kederi içinden
kovar, coþkuyla yaþar.
Ýnsanýn içinde yaþam sevgisinin
çiçeklenebilmesi için, öncelikle insan
onuruna yaraþýr güvenli bir yaþam,
sonra hiç kimsenin baþka birinin
amaçlarý için araç olarak kullanýlmamasýný saðlayan âdil bir düzen. Ve
sonunda insana, etkin bir üyesi olma
olanaðýnýn saðlandýðý özgür bir ortam
gereklidir.
BÝREYSEL ve
TOPLUMSAL NARSÝSÝZM
Narsisizmi iki üç örneðe bakarak
daha iyi anlayabiliriz: Biri bebek,
diðeri akýl hastasý.
Bebek için var olan tek gerçek
kendisidir. Yani kendi bedeni,
üþümesi, ýsýnmasý, uyku gereksinimi
ve baþka bir bedenin yakýnlýðý gibi
fiziksel duyumlarý…
Bir akýl hastasýnýn tavrý da temelde
bebeðe benzer. Ne var ki bebekte
dýþ dünya daha gerçek olarak ortaya
çýkmamýþken, akýl hastasýnda dýþ
dünya, gerçekliðini yitirmiþtir. Daha
doðrusu dýþ dünya hasta tarafýndan
tümüyle inkâr edilmiþtir. Demek ki
narsisizm bir yerde insanýn sadece
kendini görmesi kendi benliðinin
ve bencilliðinin içine iyice gömülmesidir.

SEVGÝ DÜNYASI

Daha hafif þekliyle günlük yaþamda
hemen herkeste narsist eðilimler
gözlenebilir. Hani yazarýn biri, yolda
bir dostuna rastlar. Uzun süre kendinden söz ettikten sonra, þöyle der; "Hep
kendimden konuþtum. Þimdi biraz da
senden söz edelim. Son kitabýmý nasýl
buldun bakalým?" Narsist kiþi aklýný
kendisiyle bozmuþtur. Baþkalarýyla
ilgisi yine kendisi için ve kendine
yöneliktir. Böyleleri hep konuþur, hiç
dinlemez. Çünkü kendinden baþka bir
þeye ilgi duymaz.
Gerçi insan yaþamýný sürdürmek için
bir ölçüde bencil olmak, kendini
düþünmek zorundadýr. Ama iþte ölçüyü
iyi ayarlamak, narsisizmi en uygun
(optimal) düzeyde tutmak gerekir.
Ýnsanýn kendinden kurtulmasýnýn bir
yolu da, bireysel narsisizmin topluluk
narsisizmine dönüþtürülmesidir. Bu
durumda narsist tutkunun nesneleri
aile, ulus, din, ýrk, parti, fanatikçe tuttuðu takým olmuþtur. Artýk kendisinin
yanýnda, kendi ulusu, ýrký, dini… en
deðerlidir. Bunun dýþýndaki her þey
deðersizdir. Burada bencillik salt
kiþisel olmaktan çýkmýþ, toplumsal bir
karakter kazanmýþtýr. Böylesi toplumsal
bir narsisizmden kurtulmak için de
insan, sevgisini ve ilgisini yalnýz kendi
baðlý bulunduðu veya sahip olduðu
þeylere deðil, tüm insanlýða, varlýðýn
bütününe yöneltmesi gerekir. Öyle ki,
ben ve diðerleri, biz ve ötekiler olmasýn. Evrensel bir sevgi her þeyi kuþatsýn
da, dýþarýda düþman býrakmasýn.
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Kendinden taþýp herkesi ve her þeyi
sevebilmek, ayný zamanda baðýmsýz bir
kiþiliðe eriþmeyi, özgür olmayý gerektirir. Ve tabii anne saplantýsýndan kurtulmayý da.
ANNE SAPLANTISI
Ýnsan doðunca annesi ile olan
göbek baðý biyolojik olarak kesilir.
Ama çoðu kez psikolojik olarak bu
göbek baðý ömür boyu sürer gider.
O yüzden psikolojik olarak da
göbek baðýný koparamayan insan,
tam doðmuþ ve kiþiliðini bulmuþ
sayýlamaz. O, annesinin kuzusudur
henüz.
Ana kucaðýndan kurtulamamanýn
temelinde çok yoðun duygular yatmaktadýr. Ýnsanýn korunma, kendine
hayranlýðýný doyurma isteði, sorumluluk, özgürlük ve bilinçliliðin
tehlikelerinden kaçýnma arzusu, hiçbir
çaba göstermeksizin anneden
gördüðümüz koþulsuz sevgi bunlar
arasýndadýr. Genel olarak bebek, bu
duygular ve özlemler içindedir.
Sözkonusu gereksinimleri karþýlayan
kiþi de annedir. Böyle olmasa zaten
bebek kendi olanaklarýyla yaþamýný
sürdüremez. Çünkü çaresizdir. Ama
çaresizlik içinde olan tek kiþi bebek
deðildir. Yetiþkinler de çoðu zaman
birçok bakýmlardan çaresizdirler.
Üstesinden gelemedikleri zor durumlarda, onlarda kendilerine kesin bir
güvenlik ve sevgi verecek bir gücü,
anneyi ararlar. O yüzden insan doð-
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duðu andan itibaren iki zýt eðilim
arasýnda gidip gelir. Biri aydýnlýða, gün
ýþýðýna çýkmak, öteki anne rahmine
dönmektir. Biri tehlikelerle dolu bir
serüvene yönelmek, diðeri kesinlik ve
rahatlýðý yeðlemektir. Biri baðýmsýzlýk
için tehlikeyi göze almak, öteki korunma ve baðýmlýlýk aramaktýr. Oysa
insan, anne saplantýsýndan sýyrýldýðý
zaman gerçekten doðar ve kendini
gerçekleþtirir.
Anneye ya da onun yerini alan aile,
kan, ýrk ve ulusa baðlý kalma eðilimi
herkesin içinde doðuþtan vardýr. Bu
eðilim, ona karþý olan doðmak,
geliþmek ve büyümek eðilimi ile çatýþma içindedir. Doðal geliþme durumunda büyüme eðilimi aðýr basar.
Ýnsanýn yaþamaktan sevinç duymasý,
benliðinin ve bencilliðinin üstüne yükselerek, doðayý ve herkesi sevmesi,
anne saplantýsýndan kurtularak baðýmsýz ve özgür bir kiþiliðe kavuþmasý,
onun ilerlediðini gösteren bir geliþme
belirtisidir.
Ölüme sevgi duymasý, kendi benliðinin hapishanesinden bir türlü çýkamamasý ve anne baðlantýsýndan kopamamasý ise, kiþinin gerilediðini
gösteren çürüme belirtisidir.
Güçlülük yaþamdan ve geliþmeden
yana olmaktýr. Öyleyse güçsüzlükten
kaynaklanan þiddet, ne cesarettir ne de
kuvvet. Varoluþ düðümünün gerçek ve
tek çözüm yolu sevgidir ancak.
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“John Of God” ve
Çaðatay'ýn Þifa Yolu

.Fatih Keçelioðlu
Derki'den alýnmýþtýr

Bahsettiðim kiþi, bugün,
dünyanýn en ünlü medyum
þifacýsý olarak bilinen John of
God (João de Deus). Kendisi bir
þifacý medyum ve asýl yöntemi
ruhsal þifa. Onu ilk kez ziyarete
gittiðimde videolarýný izlediðim
operasyonlarý hatýrladýkça korkmamak elde deðildi benim için.
Yoga ve meditasyon dünyasýnda
pek çok farklý ve zorlu sürece
katýlmýþtým, fakat ayaktayken
vücudumun kesilmesine hazýr mýydým, emin deðilim
ýllar önce Brezilyalý þifacý diye
duyduðumda bu kiþinin olsa
olsa amazon þamanlarýndan
biri olacaðýný ve bir takým
büyülerle insanlarý iyileþtirdiðini sanmýþtým ve o zaman ki bakýþ açýmdan
dolayý çok önemsememiþtim. Daha
sonra izlediðim videolarda onun bambaþka bir yöntemi olduðunu gördüm.
Ýnsanlarýn deðiþik bölgelerini keserek
tümörleri çekip alýyor, burundan içeri
soktuðu bir makasla kanlý operasyonlar
yapýyordu. Söylenen, enerji ile
anestezi yaptýðý yönündeydi. Ýnsanlar
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acý çekmiyordu, ama yine de görüntüler korkutucu gelmiþti.
Bahsettiðim kiþi, bugün, dünyanýn
en ünlü medyum þifacýsý olarak bilinen
John of God (João de Deus). Kendisi
bir þifacý medyum ve asýl yöntemi ruhsal þifa. Onu ilk kez ziyarete gittiðimde
videolarýný izlediðim operasyonlarý
hatýrladýkça korkmamak elde deðildi
benim için. Yoga ve meditasyon
dünyasýnda pek çok farklý ve zorlu
sürece katýlmýþtým, fakat ayaktayken
vücudumun kesilmesine hazýr mýydým,
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emin deðilim. Ancak yaptýðým üç
ziyaret sonrasý diyebilirim ki, ona gelen
insanlarýn en fazla %1'i bu tür bir
kanlý operasyona maruz kalýyordu
aslýnda maruz kalmak ta deðildi kendi
istekleri olmadan asla bunu deneyimlemiyorlardý. Belki binde biri… Daha
çok uygulanan yöntemin adý ise psiþik
müdahele ya da psiþik þifa. Bunun için
bir odaya girdik.. Hepimiz gözlerimizi
kapattýk. 10 dakikalýk bu sürede
hayatýmda deneyimlemediðim kadar
yoðun bir enerji tüm vücudumu ele
geçirmiþti. Sonrasýnda inanýlmaz
yorgun hissettim kendimi. Zaten
önerilen þey en az 24 saat yataktan
çýkmadan dinlenmek. Psiþik ameliyatýn
etkileri ise kendisini 1 ile 6 ay arasýnda
ki sürede maksimum gösteriyor. Peki
kimdir John of God?
João Teixeira de Faria, ya da dünyada
bilinen ismiyle John of God veya João
de Deus, belki de bugün yaþayan en
güçlü medyumdur. John of God ismi
onun þifasýndan fayda gören binlerce
insanýn ona taktýðý bir lakap. João çok
mütevazý bir insan ve bir konuda çok
net: "Ben kimseyi iyileþtirmiyorum.
Ýyileþtiren Allah'týr ve sýnýrsýz iyiliðinden ötürü varlýklara verdiði izin ile
kardeþlerim þifa ve teselli bulmaktadýrlar. Ben sadece Allah'ýn ilâhi ellerinde
bir aracým" der.
Eðer Abadenya sokaklarýnda
yürürken John ile karþýlaþýrsanýz ne
kadar mütevazi ve sevimli bir insan
olduðunu görürsünüz. Sýradan bir
vatandaþ gibi hayatýný yaþamaktadýr ve
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insanlarýn ona duyduðu derin saygý ve
sevginin onu sýra dýþý biriymiþ gibi
göstermesine müsamaha etmez.
Þifacý medyum Joao Teixeira'nýn herhangi bir týp eðitimi yoktur. Bunun yerine bilincini ruhani varlýklara teslim
eder. Bu varlýklar konuþmalar yapar,
bekleyen kitleleri incelerler ve görünen
ve görünmeyen ameliyatlar yaparlar.
Tahminlere göre son 40 yýlda, direk
veya dolaylý olarak 15 milyon insana
destek olmuþtur.
Þimdi ise sözü John of God'ýn
Türkiye'de, oðlu ile yaþadýðý deneyimle
tanýnmasýný saðlayan Saba Deniz
Uzun'a býrakmak istiyorum.
Merhaba Deniz, seninle nasýl tanýþtýk
önce biraz konuþalým istersen. Ben
2013 yazýnda sizin Ayþe Arman'da
çýkan röportajýnýzý okudum. Ýlginç bulduðum için Facebook duvarýmda paylaþtýðýmý hatýrlýyorum. Özellikle eþin
Ýsmail'in çocuk doktoru olmasýna raðmen þifacý John of God'u ziyaretiniz ve
oðlun Çaðatay'ýn bu sayede ciddi
geliþme göstermesi hikâyenin etkileyici
parçalarý idi. Peki sen beni nasýl duydun ilk ve neden benimle temasa
geçmeye karar verdin?
Merhaba Fatih, bizim ilk John of God
ziyaretimizden sonra, Çaðatay'ýn gözlerinin görmeye baþlamasýyla çýkan
gazete haberleriyle birlikte, yeni
arkadaþlarýmýz oldu bizle birlikte yolculuk yapmak isteyen, bir süre gruplarla kendi aramýzda toplanýp gittik. Daha
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sonra grubumuza yabancý dili geliþmiþ
olan ve ruhani yönü güçlü ve bir gönül
adamý gerektiðini fark ettim. Normal
rehberlik hizmetiyle gidilebilecek bir
yer deðildi benim için. Ziyarete giden
insanlar farklý bir yere gidiyorlardý,
ruhsal yönden onlara destek sunabilecek birine ihtiyaç vardý ve eðer kiþilerin rahatsýzlýklarý varsa takdir edersin
ki çok daha hassas oluyorlar ve onlara
gönlünü açabilecek birine ihtiyaç vardý.
Dostum ve kardeþim Tuna Tüner seni
tavsiye etti. Önce endiþe duydum sonra
seni araþtýrdým, senin de bilmediðin
burada ilk defa açýkladýðým 2 rehber
rüya geldi senle ilgili ve bu teklifi sana
sundum. Davetime icabet ettiðin için
çok teþekkür ederim.. Beni bu konuda
hiç yanýltmadýn. Bu görevi layýkýyla
yerine getirdiðini düþünüyorum. Bunun
da en büyük kanýtý John of God'ýn sana
resmi Casa Rehberliði vermesi oldu
sanýrým.
Biraz geçmiþinden bahseder misin?
Aile dizimi, Hoopono'pono, Somatik
deneyimleme gibi çok iyi bulduðum
terapilerin eðitimlerini alýyorsun. Baþka
ne gibi donanýmlarýn var?
Fatih bu soruyu belki "hangi eðitimi
almadýn?" diye sorabilirdin. Sanýrým
almadýðým eðitim kalmadý 13 yýldýr.
Yýllarca oradan oraya , eðitim eðitim
dolaþtým. Sanýrým yetersizlik duygusundandý arayýþlarým ve insanýn çok
özel bir varlýk olduðunu düþünmemdendi, ayrýca her insana giden yol
ayrýdýr ve bu anahtarý bulmak gerekliydi benim için.. Þimdi artýk bulunduðum
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noktada benim en iyi kullanabildiðim
yöntemlerin aile dizimi, somatik
deneyimleme ve Hoopono'pono
olduðunu görüyorum ve onlar üzerine
çalýþmalar sunuyorum..
Çaðatay öncesinde de spiritüel geliþim ve terapilerle ilgileniyor muydun?
Evet ilgileniyordum. Ýlk baþlangýcým
19 yaþýnda spiritüel bir kitabý okumakla oldu..Memleketim olan Edirne'de 9
yýldýr devam eden eðitim ve danýþmanlýk firmam var. Burada spiritüel geliþim
ve terapi hizmetleri aðýrlýklý olarak
sunuluyor.
John of God gerçekten çok etkili bir
þifacý. Onun yeteneklerinden veya
dürüstlüðünden hiç þüpheye düþtüðün
oldu mu?
Gariptir belki inanmayacaksýn ama
sen sorunca içimi yokladým hiç
olmamýþ.. Onu rastlantýsal olarak duyduðum günden belki 1 yýl önce onunla
ve orasýyla ilgili rüya görmüþtüm.
Onunla tanýþtýktan sonra rüyamdaki
parçalarý birleþtirebildim ancak.
Onun en sevdiðin yönleri nelerdir?
Unutamadýðýn anýlar neler John of God
ile yaþadýðýn?
Çok zor sorular soruyorsun. Bir
düþüneyim.. Ben ciddi þekilde güçlü
bir büyükbaba þefkati alýyorum ondan.
Karþýlýksýz yapýlan iyiliði, karþýlýksýz
verilen enerjiyi çok seviyorum. Yýllara
meydan okuyan insana hizmet aþkýný
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seviyorum, doðallýðýný ve çalýþmadýðý
zamanlarda ki ulaþýlabilir oluþunu.
Gönülden bað kurabildiðim en güçlü
eril enerji sanýrým. En kýymetlisi de
benim için onun yanýnda onu izlerken
bana Yaratýcýnýn varlýðýný tüm açýklýðý
ile gösterdiðini hissedebilmem.
Unutamadýðým anýyla dolu John of
God (Joao de Deus ) yolculuklarým.
Ama ilk gittiðimiz Ýsviçre Basel buluþmamýz bambaþka. 8 ay boyunca onu
hiç tanýmadan oðlumun gözlerine
dokunacaðý ve o anda gözlerinin açýlacaðýný düzenli olarak hayal ettim,
bunun üzerine meditasyonlar dualar
uyguladým. O gün gelip çatmýþtý 3 gün
orada olacaktýk. Ýlk 2 gün saniyelik
geçtik önünden öyle acýyla doluydum
ki Ýsviçre mi beni gördü ben mi
Ýsviçre'yi bilemiyordum. Son gece
herkes uyudu ben sabaha kadar
aðladým, isyan ettim Allah'ým beni görmüyorsun, dinlemiyorsun olmadý iþte
artýk geri dönüyoruz dedim. Son gün
ben, Çaðatay ve kuzenim sýrada beklerken onun yardýmcýlarýndan þimdi iyi
arkadaþým olan o gün yeni tanýþtýðýmýz
Sonya, Çaðatay'ý çok sevdi ona rica
ettik bari John of God'un resmini çekelim diye en azýndan bir hatýra kalýr
ümidiyle. O bize sýra size gelince korkmadan kucaðýna atýn oðlunuzu dedi.
Sýra bize geldi Sonya çýkýp geldi ve
onun kulaðýna bir þeyler söyledi,
sanýrým kalbim duracak gibi olmuþtu.
Oðlumu kucaðýna aldý gözüne 2 saniye
elini sürdü, oðlumla ilgili hiçbir þey
söylememiþtik, o yardýmcýlarýna söyleyin annesine gözleri görmüyordu ,
gözlerini açtým ve artýk görecek dedi..
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Ondan sonrasý kopuk bende
bayýlmýþým, birileri çocuðu onun yanýndan almýþ, kuzenim aðlýyor. Bir anne
için daha nasýl bir aný olur bilemiyorum, bazen daha fazlasýný mý hayal
etseydim, bu kadarýný mý kendimize
layýk gördüm diye sorgularken buluyorum kendimi. Sadece onunla özel aným
deðil yaþamýmda ki en önemli hatýram
sanýrým.
Bu Aralýk ayýnda John of God'u (Joao
de Deus) beþinci kez ziyaret edeceksin.
Þu ana kadar ki ziyaretlerin sende neyi
deðiþtirdi? Bu sefer için farklý beklentilerin var mý?
Bu soru benim için neyi deðiþtirmedi
olmalýydý.. Benim ve tüm ailemin, iþ
arkadaþlarýmýn John of God'dan (Joao
de Deus) önceki ve sonraki yaþamlarýmýz var. Önce çocuðumun saðlýk
sürecini, yaþamla olan iletiþimimi,
inanç sistemimi, iþ hayatýmdaki ilerleme hýzýmý, bolluðumu deðiþtirdi.
Belki bir çok insana afâki gelebilir.
Dönem dönem bana da geliyor ama
benim hayatýmda ki gerçek bu.
Herkesin bir kilidi vardýr ya belki de
benim ve ailemin kilidinin anahtarý
John of God'ýnki ile çok uyumlu, tam
sebebini çözemedim sanýrým çözmek te
istemiyorum, neyse ne? Bu defa ilk
defa önceliði kendime vererek gitmeyi
seçtim, kendimi onun aracýlýðý ile
sanýrým Yaradan'a teslim edeceðim
nasýl olsa onlar benden daha iyisini
bilirler. Belki orada bir farkýndalýðým
oluþur, þu anda teslimiyete gidiyorum
tüm bildiðim bu.
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Bu geziye gelmek isteyenlere ne
tavsiye ediyorsun?
Bana göre ölmeden önce görülecekler
listesinin baþýnda bulunuyor John of
God (Joao de Deus). Her konuda
sürekli bir þey yapmalýyým, ben çabalamalýyým, dirençle savaþla ilerlemeliyim, kýsýtlýyým, yaþamla boðuþma
halindeyim diyenlerin ve bu þekilde
yaþamak zorunda hissedenlerin
düþüncelerini býrakýp doðal akýþýyla
akabilen bir enerjiden yararlanmak
isteyen herkesin gidip görmesini
ve o süreci deneyimlemesini tavsiye
ederim.. Ayrýca spiritüel konularda
ilerlemek isteyenler içinde yaþanýlasý
bir deneyim içeriyor bu yolculuk. Eðer
sizi layýk görürlerse oradan onlarýn
kanalýna baðlanarak meditasyon yapabilme yetkisi bile alabilirsiniz.
Oðlun Çaðatay'ýn kimlik ismi farklý.
Ona neden bu isimle hitap ediyoruz,
hikâyesini paylaþmak ister misin?
Evet kimlik ismi Ýsmail Toprak oðlumun.. Kaynaðýný tam hatýrlamýyorum
ama Amerika'da bulunan kabalistik bir
siteden sayfalarca oðlum için isim
analizi çýkartmýþtým. Oradaki ilk cümle
baþýndan darbe alabilir, beyinle ilgili
sorunlar olabilirdi. Bu analiz beni uzun
düþüncelere sevk etti. Latincede
"Nomen est omen" sözü vardýr. Ýsmin
kaderin olur. Ayrýca yýllardýr spiritüel
camianýn içindeyim enerji konularýnda
Türkiye'de bir aileye (Cenk Sertdemir
ve eþine) dünyada da John of God'a
güvenirim. Asu ve Cenk 'in Çaðatay'la
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ilk buluþmalarýnda ruhsal olarak onlarla baðlanmasý ve söyleyin annemle
babama iki ismimi de istemiyorum
demesiyle oðlumuza saygý duyduk.
Cenk ona uygun olan Çaðatay ismini
koydu. Çaðatay Çað atlayan tay
demektir. Tanrý ona çað atlamayý nasip
etsin inþallah.. Ayrýca Çaðatay Han,
Cengiz Han'ýn oðludur Cengiz eski
Türkçe'de Dengiz yani Deniz'in oðlu
anlamýna gelir biz de belki bunda da
bir mânâ vardýr diye düþündük..
Çaðatay'ýn hikâyesi sayesinde onun
pek çok takipçisi olmaya baþladý. Sence onun bir misyonu mu bu? Bu tür sorunlar yaþayan çocuklar için öncü mü?
Tekrarlýyorum zor sorular soruyorsun.. Bilmiyorum bunun cevabý Allah
bilir… Ama çocuk doktoru olan bilim
adamý bir babayla, ruhsal çalýþma
alanýndan gelen bir anneye doðmasý
tesadüf olmamalý. "Tanrý zar atmaz"
der Einstein. Öncülük edebiliyorsa ve
ýþýk olabiliyorsa ne mutlu bize. Çok
þanslý bir aileyiz. Bazen bazý ebeveynler arýyor beni, yavrumun ölümcül
hastalýðýný duydum ve sizin Çaðatay'ýn
Þifa Yolu blogunda yazdýklarýnýz þu
anda beni hayatta tutan tek kaynak
diyorlar. Sonra kendi kendime bundan
daha kýymetli ne olabilir yaþamda
ödüllerin en güzeli budur diye
düþünüyorum.
Çaðatay ile ilgili veya kendinle ilgili
bilinen þeyler var. Peki insanlarýn þu
ana kadar duymadýðý bir þey paylaþmak
ister misin?

SEVGÝ DÜNYASI

Belki þifayý hep dýþarýda, dünyanýn
her yerinde deðiþik, daha çok bilinmeyen veya hiç bilinmeyen yöntemlerde
aradýðýmýzý düþündü insanlar ama biz
en çok kendimizle çalýþýyoruz. Çaðatay'ýn iyileþmesi için. Ýç dünyamýzý
sürekli gözlemliyoruz. Onun dýþarýdan
bedensel engel olarak yaþadýklarýnýn,
bizde ki zihinsel, duygusal engellerle
baðlantýlý olduðunu gözlemliyoruz.
Hoopono'pono suçluluk duymadan
yüzde yüz sorumluluk alma bilgeliðidir. Biz deðiþtikçe oðlumuz geliþecek
prensibiyle kendimizle ve geldiðimiz
köklerle çalýþýyoruz. Biz zihnimizin
kapýsýný, evinin içini temizliyoruz ve
sonucu Tanrý ile oðlumuzun arasýndaki
baðlantýya býrakýyoruz.. Gittiðimiz her
yerde ki þifanýn bizimle paralel doðrultuda ilerlediði inancýndayýz. Yani kýsaca uygulanan metotlarýn sonuç alma
þekilleri bizimle birebir baðlantýlý..
Ayrýca ben sadece Çaðatay'ýn oradan
oraya oðlu için koþturan annesi deðilim. Kendime ait hayatým var ve ona da
yer ayýrýyorum. Ben kendimi sevmeyi
Çaðatay ile öðrendim; kafama taktýklarýmýn ne kadar boþ olduðunu, ölümden öte köy olmadýðýný ve aný yaþamam gerektiðini… Yavruma yaþattýðý
tüm farkýndalýklar için minnettarým….
Geçtiðimiz Eylül ayýnda Hindistan'da
Dr. Oswal'ý ziyaret ettik. Dr. Oswal
kýsaca nasýl bir metot uyguluyor ve
kimlere uyguluyor ? Onun haberi sana
nasýl geldi?
Türkiye'de bilinen bir gerçek var.
Ben de serebral palsi'li (beyin hasarlý)
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ve engelli ebeveyni olduktan sonra
öðrendim. Birçok þeyi kendin araþtýrýp
bulmak zorundasýn. Ýðne ile kuyu kazmak gibi bizim serüvenimiz ve engelli
yakýnlarýndan çok þey öðrendim. John
of God (Joao de Deus) gezisinde çok
benzer kaderi döngüleri paylaþtýðým
dostum Filiz'den öðrendim ilk olarak
sanýrým. Bir de bu konularda duyduðum her þeyin üstüne gidiyorum,
ýsrarlý bir þekilde, korkmadan, herkesi
dinliyorum iç sesimin kararý ile yol
alýyorum. Ýlk nereden duyduðum kesin
olmasa da iç sesim güçlü bir þekilde "al
oðlunu git" dedi ve Çaðatay, ben ve sen
yola çýktýk iþte..Dr. Oswal "G Terapi"
adýný verdiði bir metot uyguluyor.
Dünya'da kendisi ve ekibi tek uygulayýcýlarý. Tamamen doðal olan homeopatik ve ayurvedik ilaçlarý kiþiye özel
uyguluyorlar. Beyinle ilgili tüm
hastalýklar için uygulanabiliyor. Baþarý
oraný yüzde yetmiþ. Oysa dünyada
beyni geliþtirecek, ölü hücreleri canlandýracak bir yöntem olmadýðý iddia
edilmekte sýklýkla. Homeopatide madde
suyla karýþtýðýnda yok oluyor, dolaylý
olarak suda enerjisi kalýyor. Yani enerji
sanýrým her þeyin baþlangýcý.
Dr. Oswal'ýn terapisine baþlayalý bir
ay oldu. Çaðatay'da nasýl geliþmeler
gözleyebiliyorsun?
Baþýný bariz bir þekilde dik tutuyor,
göz temasý geliþti ve bu gece fark ettim
ki kollarýný iyi kullanýyor eskiye
nazaran. Bir ayda bizim için inanýlmaz
bir geliþme. Yalnýz burada önemli bir
þey eklemek istiyorum. Hiçbir yöntem
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tek baþýna yeterli deðildir. Özellikle
enerjinizin çok ciddi önemi var.
Enerjiniz ne kadar güçlenmiþse metotlar o kadar hýzlý tesir eder. Ben John of
God tarzý bir enerjinin, diðer yöntemleri kesinlikle öncelikli desteklediðini
düþünüyorum.
Seninle Elma adýný verdiðimiz bir
kamp yaparak güçlerimizi birleþtirdik.
Burada katýlýmcýlarýn engelli olup
olmamasýna bakmadan ortak bir grup
enerjisi yaratýyoruz. Bu benim için çok
gönül açýcý bir deneyim oldu. Sen de
hislerini ve düþüncelerini paylaþýr
mýsýn?
Fatih yaklaþýk 2 yýl önce Çaðatay'ýn
Þifa Yolu adlý bir seminer hazýrladým..
Ýçeriði herkese açýktý.. Kiþilerin kendi
yolculuklarýnda spiritüel ve konvansiyonel yöntemleri birarada sunmaktý
amacým. Birçok kiþisel geliþim
merkezine bu konuyu açtým ama
neredeyse hepsi uzak durdular. Ben
amacýmýz hizmetse hizmetin her kitleye sevgiyle sunulabilmesi tarafýndayým. Gün bu günmüþ senin
öncülüðünle ELMA çalýþmalarýný
baþlattýk. ELMA þimdilik üç günlük bir
derinleþme süreci içeriyor, bu süreçler
zaman içinde uzayacak.. Dýþarýdan
içeriye yolculuk.. Gruplarýmýz karma
gruplar, saðlýklý bireyler, engelli yakýnlarý ve engelliler beraber katýlabiliyor.
Belki de ilk defa Türkiye'de biz baþlattýk bu uygulamayý.. Son kampýmýz
bana göre harika geçti. Saðlýklý ve
engelsiz bireylerin diðer arkadaþlarýný
tamamen normal olarak görmesi ve
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onlarda gördüklerinin kendi
dünyalarýndaki içsel engellerin yansýmasý olduðunu fark etmeleri benim için
hayallerimin ötesinde bir deneyimdi.
Bizim ülkemizin buna ve bu gerçeði
görüp bu gerçekle yaþamayý öðrenmeye ihtiyacý var kanaatindeyim..
Sonuçta danýþanlarýmýz çok güzel
farkýndalýklar yaþadýlar ve birliktelik
duygusuyla iyileþme yolunda adým
atmayý deneyimlediler..ELMA'da ayrýca bir dip not saklý John of God'a
Brezilya ziyaretine gitme imkâný olmayan kiþilere senin aldýðýn meditasyon yetkisiyle ve benim uyguladýðým
Ho'oponopono baðlantý yardýmý yapmamýz. Bu da farklý bir açýlým getiriyor
diye düþünüyorum çalýþmaya..
Gelecekle ilgili vizyonun nedir?
Kendini geliþtirdiðin konular ve
Çaðatay sayesinde keþfettiðin þifacýlar,
doktorlar nasýl bir çatý altýnda biraraya
gelecek?
Bu da sürpriz olsun birazcýk ne dersin ? ELMA'yý geliþtirip içine deneyimli ve fark yaratan Türkiye'de
ulaþýlamaz gözüken bazý deðerli kiþileri
de katarýz bakarsýn, güzel olmaz mý
sence de? Hayal bu ya, her þey hayalle
baþlamýyor mu zaten?
Hoopono'pono Yöntemi:
Bu yöntem; karþýmýzdaki insanýn
yaþadýðý duyduðumuz öðrendiðimiz
anda bizim sorunumuz olarak algýlayýp
kendi içimizde bundan arýnarak
karþýmýzdakini de arýndýrma yolunu
öðretiyor.
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Plotinos (MS 203 - 270)
Seyhun Güleçyüz

Bilgi
bir okyanus ise
þimdi insanýn
tümünün bildiði
bir damladan
küçüktür.
atematik denklemler, bize
ýþýk hýzýna eriþmenin imkânsýz olduðunu ispatlýyor.
Einstein'ýn ünlü teoremi bazý
fizikçileri memnun ediyorsa da, kimileri
ýþýktan da hýzlý hareket eden takyon adýný
verdikleri parçacýklarýn varlýðýný kabul
ediyorlar. Bu durumda; hýz, kütle, boyut,
zaman ve enerji gibi temel kavramlarýn
yeniden düzenlenmesi gerekecek gibi
gözüküyor. Bunlarýn içinde ZAMAN
kavramý, þu anda uzman ve usta fizikçi-

M

lerin en fazla üzerinde durduklarý çok
önemli bir konu.
Zamanýn, daima geçmiþten geleceðe
doðru "boyut" özelliði gösterdiði bizlere
öðretildi. Bu boyut bize zamanýn farklý
hýzlarda akabileceðinin yanýnda, zamanýn
bir baþlangýcý olduðunu da ispatladý. Bunun yanýsýra, bilimsel olarak zamaný bir
4. boyut olarak görmemizi de saðlýyor.
Zamaný, evrenle beraber uzayýn ayrýlmaz
parçasý olarak görüp, "uzay zaman"
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deyimini kullanýyoruz, bir damlacýk
bilgimizle. Hattâ parçacýk fiziðinin ve
astronominin deðerli bilim adamlarý tüm
teknikleriyle bize efsaneler kadar güzel,
esrarlý olaylarýn perdelerini yavaþ yavaþ
aralýyorlar. Bizler de evreni perdelerin
açýlmýþ aralýðýndan izliyoruz. Evrenin
geçmiþ durumunu, bu halini ve geleceðini de, anlatýlan matematik denklemlerin
gösterdiði metot ve tekniklerle yorumluyoruz.
Uzayýn tüm güzelliði, haþmeti, esrarý
karþýmýzda duruyor. Uzayýn geniþlediðini
ellerindeki âletlerle ve teknoloji ile bulan
ve uzayý en geniþ ufuklara kadar
gözleyen uzmanlar sayesinde, uzayda
garip bir ýþýma keþfediliyor. Yapýlan
ölçümler, teknik incelemeler neticesinde
bunun kozmik radyasyon olduðunu
öðreniyoruz. Bitmedi, bu geniþleyen uzay
teorisiyle kozmik radyasyonun deneysel
sonuçlarýný birleþtiren bilim insanlarýnýn
yoðun çabasý sonucu, artýk kuþkusuz,
tartýþmasýz bir yargýya eriþiyoruz,
EVREN YARATILMIÞTIR. Evet, ispatlanan bu yaratýlma, evrenimizin 15-20
milyar yýl önce "yoktan" "var" oluþudur.
Yani, muazzam bir enerji ve madde
birikimi halinde kendini göstermiþtir.
21. yüzyýlda geliþmiþ teknolojiye sahip
olan bizler, çevremize bakýyor ve bilim
insanlarý gibi evrendeki bu harika düzeni,
aklýmýzýn alamadýðý, bilinçli yapýyý anlamaya çalýþýyoruz. Bir yandan da
gördüðümüz büyüleyici güzelliklere
hayranlýðýmýz, her geçen gün idrakimizle
birlikte artýyor. Evren niye yaratýldý?
Biz niye varýz? gibi sorularýn cevabýný

SEVGÝ DÜNYASI

arýyoruz durmadan, araþtýrarak. Ýnsanlýðýn çok önem verdiði bir diðer soru da
þu: Evren ve biz nasýl olduk?
Diðer taraftan, tarihte Ýsa'nýn doðumu
öncesi ve o dönemlerde teknolojinin çok
az geliþtiði zaman süreci içindeki filozoflarýn fikirleri hepimizi çok etkiliyor.
Evren hakkýndaki teoremleri, hiçbir
teknolojiye sahip olmadan, sadece
inceleyerek, bakarak, düþünerek bulduklarý oluyor ki, bu fikirlerin bugünkü bilimin temellerini oluþturmasý beni çok
etkiliyor, þaþýrtýyor.
Bir bilge, "Düþünerek O'na gidip, gelirsiniz" derken, buna benzer þeyleri anlatmak istiyordu herhalde çünkü "Düþünene
yardýmcý çoktur " da demiþti ayný bilge…
M.S. 203-270 yýllarýnda yaþamýþ,
Mýsýr'da doðup, Ýtalya'da hayatýna devam
etmiþ, öðrenmiþ, öðretmiþ böyle büyük
bir filozoftan bahsedeceðim. Plotinos
adýndaki bu bilge, Ýran ve Hint bilgeliðini
yerinde öðrenmiþ. Bilgilerini Roma'da
ölünceye kadar ders vererek öðretmiþtir.
Kendisine baðlýlýðý dini bir saygý derecesine vardýran öðrencileri, Roma'da sözü
geçen dostlarý ve koruyucularý olmuþ.
Fikirleri, Rönesans ve Yeniçað filozoflarýný bile etkilemiþtir. Felsefenin temel
taþlarýndan biri olan Plotinos, Yeni Platonculuðun da kurucularýndandýr. Batý ve
Doðu mistisizmlerinin baþlýca kaynaðýdýr.
Roma Ýmparatoru Gallienus ve çevresi
onun fikirlerinden çok etkilenmiþ ve
Platon'un ve onun ardýlý olan Plotinos'un
düþündüðü örnek bir devlet kurmasý için,
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ona bir yer vermeyi bile istemiþlerse de,
daha sonra vazgeçmiþlerdir. Plotinos
evreni, yaradýlýþý, güzelliði (estetiði) ve
ölümü, ruhu ve insaný incelemiþtir.
Düþüncelerini, öðrencileri 9 bölümden
oluþan altý kitap haline getirip "Dokuzluklar" adýyla insanlýða sunmuþlardýr.
Kendisi ise tarihte fikirleriyle bilimin,
dinlerin ve felsefenin temel taþý unvanýný
almýþtýr. Plotinos'un öðretisinin baþlýca
özelliði, her türlü materyalizme tam bir
kesinlik ve tutarlýlýkla karþý çýkmasýdýr.
Bu felsefeye göre asýl gerçek cisimsel
deðildir, tinsel niteliktedir. Yani cisimler
dünyasý, o görülmeyen tinsel (ruhsal)
dünyadan, üzerine bir pýrýltý vurursa
ancak o zaman deðer ve güzellik kazanýr.
Plotinos'un özgün bir baþarýsý olan
estetiðin çýkýþ noktasý bu anlayýþtýr.
Madde, ona giren (onunla birleþen) ruhsal varlýk sayesinde biçimlenir, ruh
maddeyi canlý ve güzel yapar. Böylece
insan için bir þeyi güzel yapan, ruhu ile
güzelliði görebilmesi ve onunla kendisi
arasýndaki yakýnlýðý, uyumu hissetmesi
ve buna baðlý olarak yaþamayý ve
güzelleþmeyi istemesidir.
Demek ki objeyi güzel yapan ruhu ile
içten bir yakýnlýðýn olduðunu sezmesidir.
Ruh çirkin de olabilir. Bunun sebebi ise,
ruhun kendisini aþýrý maddeye kaptýrmasý
ve ona aþýrý baðlanmasýdýr. Ruhu
güzelleþtiren ve güzel yapan, maddeden
uzaklaþýp aklýyla özüne dönebilmesi ve
erdemli olmayý seçmesidir. Akýl ve ruh
biraradadýr Plotinos'a göre. Ve erdem
ruhun temizliðe, iyiliðe çekilmesiyle
oluþur ve ruh güzelleþir.
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Plotinos'un felsefe anlayýþýnda ruh çok
önemli bir yer tutar. Ýnsan, ruh ve bedenden oluþmuþtur. Ruh bedeni bir araç gibi
kullanýr. Ruh bölünmez, bütündür ve bir
birliktir. Kendi kendiyle özdeþtir. Ruhun
özü Tanrý'dandýr. Kendi kendisiyle bir ve
ayný kalýr. Ruhta, akýl da vardýr ve onun
hafýzasý vardýr, bu yüzden hatýrlar. Oysa
beden, yani cisim deðiþme halindedir ve
birleþik bir nesnedir. "Ruh ölümsüzdür ve
bedenle birleþmeden önce de vardýr" der
Plotinos. Ruh bedeni yönetir, örgütler
yani ruh olmasaydý cisim yani beden
hareket edemezdi, var olamazdý çözülüp
daðýlýrdý. Demek ki, her türlü cisim varlýðýný ve dirimini kendi dýþýndan yani
ruhtan edinmektedir. Ruhun özünde yaþamak ve ölümsüzlük vardýr. Görüyoruz ki,
ruh cisimden daha üstün bir varlýk aþamasýdýr. Plotinos'a göre tek tek ruhlar
yanýnda bir de onlarý yaratan bir Evren
Ruhu (Kosmos) vardýr ve hepsi aslýnda
bölünmez bir bütündür. Ruhla arasýndaki
bütünlük, özde ayný olmalarýndan kaynaklanmaktadýr.
Evren Ruhunun da üstünde, tüm
yaratýlmýþlarýn ince ince projelerini hazýrlayan, plânlayan bir NOUS idealarý (yani
gerçek bilgilerin, temellerin kaynaðý)
düþünen bir varlýk; bize göre bir organizatör vardýr. Plotinos'a göre bir de salt
TEKLÝK, yalýn BÝR vardýr. Ona ÝLK
denir ki; O tüm iyiliðin, doðruluðun,
yaratýcýlýðýn kendi olan Vareden'dir,
TANRI'DIR. O kendi kendine yeter, her
þeyde vardýr ve kendisinden türemiþ olanlarla karýþmamýþtýr. Yaratmakla eksilmez.
O, ne algý ne de düþünceyle tam olarak
kavranýr. O kendisiyle özdeþtir. O her
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þeyin kendisinden türemiþ olduðu yaratýcý
ilkedir. Salt ÝYÝDÝR. En yüksek olan
ÝYÝDÝR. Ýnsanýn da iyiyi istemesi, iyiyi
aramasý kýsaca maddeye olan baðlarýndan
sýyrýlýp, Tanrý'yý özlemesinin sonucudur.
Plotinos. BÝR'den (ilk nedenden) öteki
varlýk çeþitlerinin çýkmasýnýn, neden
gerekli olduðunu þöyle açýklýyor: Varlýðýn
özünde bir þey yapma, etkin olma eðilimi
vardýr. Var olan her þeyde kendinin dýþýna
taþýp, akmak, kendini ortaya yaymak
eðilimi bulunmaktadýr. Ruhta da, cismi
canlandýrma, Nous'da idealarý oluþturma
ve düþünme, BÝR'de bütün varlýklarý
yaratma eðilimi ve etkinlikleri vardýr.
Ancak BÝR (Tanrý) ile yarattýklarý ayný
þeyler deðildir. Bunlar BÝR'in yansýmalarý
ve görünümleridir. BÝR'in etkileþimini
anlatmak için Plotinos, BÝR'i sýcaklýk ve
ýþýk yayan Güneþ'e benzetiyor. Ona göre
evren, bir aþamalar dizisi gibi oluþmuþtur.
Bu aþamalarýn, her birinin kendine özgü
yapýsý vardýr ve her biri kendi baþýna bir
dünyadýr. Ve bu aþamalar birbirinin sonucu olarak ardý ardýna dizilirler.
Dolayýsýyla birinin yasasý ve yapýsý
ötekinden kavranabilir. Bu ardý ardýna
dizili basamaklarýn en altlarýnda madde
bulunur. Maddenin (hyle) cisim olmasý
için yani niteliðinin olabilmesi için ruha
ihtiyaç vardýr. Aksi halde YOKLUK
olarak kabul edilir. Ruhun ise maddeye
baðlanmasý onun hapishanesidir. Dünyadaki ruh için yaþam cezadýr. Çünkü
Tanrýsal ýþýktan uzaklaþma, yabancýlaþmadýr. "Duyularla ve akýlla algýlanan
dünya, insan iyide oldukça güzelliðini
gösterir" der Plotinos. O dönemde Hýristiyanlýk insanlara bu dünya yaþamýndan
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kaçmayý, çileyi önerirken Plotinos;
insanýn dünya hayatýnýn zorluk ve üzüntülerini yaþamakla, ancak öbür dünyayý
daha iyi deðerlendireceðini anlatýyordu.
Plotinos'a göre ruh bir yönüyle dünya
hayatýnda maddeye gömülür ve maddi
hayatý baskýn yaþayabilir o zamanda yükselme basamaklarýnda yukarý çýkamaz ve
olduðu basamakta kalabilir. Ýlâhi kaynaðý
artýk kavrayamaz, oraya doðru çekilemez,
erdemlerden uzaklaþýr. Ölümsüz olan
insan ruhu, ruh göçleri boyunca çeþitli
bedenlere bürünür. Ruhun kaderi, bir
önceki yaþamýndaki tutumuna baðlýdýr.
Kendini dünya maddesine çokça kaptýrmýþsa, bir sonraki dünya hayatýnda hayvan kalýbýnda gelebilir. Ýnsan cezasýný
böyle çeker. Ýnsan ruhu bedene baðlanmaktan, yaptýðý iyiliklerle ve doðru,
ahlâklý yaþamýyla kurtulup, yükselme
imkânýna sahip olur. Bu yüzden insan,
"Bilgi, göz çamurunu yýkayan tek ilaçtýr"
sözünü unutmamalý, iki bin yýl sonra bile.
Plotinos "Ýnsan ruhunun bu dünya
yaþamýndaki, enkarnasyonlarýyla ulaþabileceði en son yükseklik Tanrý (BÝR) ile
mistik yoldan buluþmasýdýr" der.
Plotinos'un ölümünden sonra öðrencileri, onun öðretisini anlatmaya, temellendirmeye çalýþmýþtýr. Bu spekülatif
(kurgusal) teoloji Hristiyanlýk'tan baþka
bütün antik dinleri sistemik bir bütünde
toplamayý hedef edinmiþtir. Böylece
Ortaçað'dan itibaren asýrlarca birçok filozofu etkilemiþtir.
Kaynakça:
Prof. Macit Gökberk Felsefe Tarihi
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AKAÞA (Akasha) Nedir?
Þule Kayserilioðlu

Sanskritçe bir kelime olup "eter", "atmosfer" veya "ilk cevher"
anlamlarýna gelir. Evrenin akýþkan cevheridir.
Mevcut olan her þeyin ilki ve cevheri olarak biliniyor.

vrensel kayýt sistemi þeklinde de belirtilebilecek olan
"Akaþa" kavramý, ruhsal ya
da fiziksel düzeyde olan tüm
olaylarýn kaydedildiði ve saklandýðý
doðal bir mekanizmanýn ifadesidir. Bu
kayýt iþlemi, mikro ve makro
düzeylerdeki tüm varoluþ için söz
konusudur. Ruhsal bilgilere göre bu

E

mekanizma, üst boyuttaki mekânlarda
oluþur ve fizik düzeydeki tüm süreçlerin o boyuttaki yansýmalarýnýn
kaydedilmesi þeklinde iþler.
Akaþa, kâinatta meydana gelen tüm
düþünce ve olaylarýn frekans dalgalarý
þeklinde kaydolduðu dev bir bilgisayar
belleði, arþivi gibidir. Kâinatýn var
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oluþundan bu yana meydana gelen
hareketlerin, düþüncelerin, seslerin hiç
kaybolmadan frekans dalgalarý olarak
kaydolduðu bir oluþumdur. Her varlýðýn
bir akaþasý varsa, bunlarýn toplamý da
"akaþik arþivi" oluþturmaktadýr.
Ruhçuluða göre Akaþik kayýt sistemi:
Dünyanýn geçmiþ-gelecek tüm macerasý burada kayýtlýdýr. Bütün bilgiler
orada bulunur."Akaþik Kayýtlar"evrendeki her þeye nüfuz etmiþ, oluþumundan beri, yeryüzündeki bütün olaylarýn
yansýmalarýnýn izlerinin kayýtlý olduðu
yerdir.
Yoga felsefesinde AKASHA, Prana
ve Yaratýcý zihin üç evrensel prensiptir
ki, majik ve psiþik güçlerin kaynaðý,
evrenin her yerinde mevcut bu üçlüdür.
BATI TEOZOFÝSÝNDE AKAÞA
Batý teozofisine göre AKAÞA ya da
AKAÞÝK KAYITLAR her eylemin, her
düþüncenin, her ýþýðýn, her sesin
vibrasyonlarýnýn kaydolduðu, kýsaca
fizik âlemden yansýyan bütün tesirlerin
seri ve dakik bir þekilde yoðunluklarýna
göre sýnýflanarak kaydolduðu ebedi bir
arþivdir. Gezegene ait Akaþik kayýtlara
"Gezegensel Akaþik kayýtlar" her
varlýðýn kendi enkarnasyonlarýný
ilgilendiren akaþik kayýtlara ise
"Bireysel Akaþik Kayýtlar" adý verilir.
Akaþik kayýtlar varlýk sisteminin tüm
olaylarýnýn kayýtlandýðý bir nevi
arþivleme sistemidir, bu arþivleme sis-
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temi geçmiþ ya da geleceði dosyalamaz, her þey "þimdi" de olmakta ve
bütün kayýt "þimdi'nin" kaydýdýr.
Sýradan bir akýl-zihin bakýþýyla bunu
ilk anda kavramamýz beklenemez
ancak bir takým benzetmelerle þu
þekilde bir izah belki anlamamýzý
kolaylaþtýrabilir;
Ýçinde yaþadýðýmýz zaman aslýnda
"þimdi" ne oluyorsa ondan ibarettir, þu
an yaþadýklarýmýz "dün" olarak yaþanmýþ "insan aklýyla belirlenmiþ" zaman
çizgisinin devamýdýr ve yarýn devam
edende… Gerçekte devam eden þimdi
çizgisinin bir parçasýdýr. Bizim gelecek
olarak gördüðümüz zamanlar aslýnda
devam eden þimdilerde sürekli olarak
yaratýmdadýrlar. Bu yaratým mekanizmasý karmik faktörlerin, yüksek ilâhi
yasalarýn, insan düþünce ve eylemleri
ile ortaklaþa iþlemekte olan büyük bir
sisteminden oluþur.
Geleceði oluþturan þimdide, bu
mekanizmadaki faktörleri 7 renk ve 7
ses olarak ele alalým. 7 renk ve 7 ses
birleþir ve ilâhi prizmadan geçerek
hologram olan yarýný oluþturur. Her
renk ve her ses bu sistemin ayrý bir
parçasýdýr ama bileþende tek bir hologramdýrlar. Hologramýn içindeki þekillerin netliði ve seslerin güzelliði o an
prizmaya vuran renklerin ve seslerin o
andaki karýþým deðiþimiyle sürekli
deðiþmektedir. Bu þekli oluþturan her
rengin ve sesin anlýk durumu sürekli
kaydedilmekte ve bu da Akaþik kayýtlarý oluþturmaktadýr.
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Akaþa, her yerde bulunan en ince
yapýdaki ortamdýr. O içinde bulunduðumuz bir canlý ve sihirli enerji denizidir.
Eter, ruh ya da bilinmeyen madde
olarak da isimlendirilir. Sadece bilgi
deðil, her türlü iletiþim, oluþum, intikal
ve keþfedilmemiþ nice potansiyele
sahiptir. Çok çalýþma ve hak ediþ sonucunda onu kullanmaya baþlayanlar için
büyük bir güç oluþturur. Olanaksýz olan
mümkün olur. Bilinmeyen bilinir,
görülmeyen görülür.
Akaþik kayýt tüm evrensel bilgileri
içerir; evren hafýzasý, bilginin kayýtlý
olduðu yer. DNA da bir Akaþik kayýttýr.
Aslýnda buna herkesin, her þeyin
sicilinin kayýt edildiði yer veya bir nevi
kâinatýn dengesini oluþturan, iþleyen
bir mekanizma da diyebiliriz. Bizim
yaptýklarýmýzýn, bir baþka yerde bir
baþkasýnýn yaptýðý birçok þeyin sentezlenerek dengeye getirildiði bir yer
olarak da görebiliriz Akaþik kayýtlarý.
Ruhsal yaþamýmýz içerisinde
karþýmýza çýkan, çýkacak olan her ne
konu varsa burada, Akaþa'da sentezleniyor. Aslýnda biraz önce de
deðindiðimiz gibi bu iþleyen bir
mekanizma. "Ne ekersen onu biçersin"
gibi, birçok bileþeni var. O yüzden de
konuyu genel bir bütün üzerinden
görmekte fayda var."Karma" dediðimiz
þeyde aslýnda buradaki tesirler
mekanizmasýndan kaynaklanmaktadýr.
Yaptýklarýmýz üzerinden farklý bir
kanala sokarýz kendimizi ve bu kanal
üzerinde kâinatýn bütün bileþenleriyle,
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yarýnlarýmýzý oluþtururuz. Burada bize
düþen, sistem bilincine ulaþabilmemizin gereðidir. Eðer sistemin iþleyiþini
kavrayabilirsek, ne yapmamýz, nasýl
davranmamýzýn gereklerine de vakýf
olarak, yarýnlarýmýzý ve diðerlerinin
yarýnlarýný da bilinçli olarak þekillendirmiþ oluruz.
Geçmiþte yaþanan hiçbir düþünce, hareket ve olayýn kaybolmadýðýný aslýna
(enerji dalgalarýna) dönüþerek holografik veri, data (dijital yazýlým) olarak
evrende kaydedildiðini, bu frekans dalgalarýný deþifre edip, dönüþtürebilecek
geliþmiþlikte cihazlar (radyo, televizyon, vb.) yapýlabildiði taktirde de bütün
geçmiþi yaþýyormuþçasýna seyredip,
izlemenin mümkün olabileceðini
göstermektedir. Tabi ki böyle bir âlet
bulunduðunda tarihi olaylarý yeniden
yazmak gerekecektir.
AKAÞÝK KAYITLAR
NASIL OKUNUR?
Lobsang Rampa Akaþik Kayýtlarý
þöyle tanýmlýyor: Akaþik kayýt
dediðimiz þey vibrasyon formudur,
tahrip olmayan, bozulmayan vibrasyonlar. Bunlarýn içinde Dünyadan yayýlan
beþer bilgisinin tümü vardýr. Dünyada
olup bitmiþ her þeyin vibrasyonu her
zaman için evrende mevcuttur. Bunlar
devamlý olarak yayýlýrlar. Akaþik kayýt
dediðimiz bu vibrasyon bandý astral
halde iken okunabilir, bütün olaylar
sinema perdesinde imiþ gibi seyredilebilir. Bu Dünyada öldüðümüz
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zaman baþka bir varlýk âlemine geçmiþ
oluyoruz. Burada herkes tek tek kendi
geçmiþindeki eylemlerini görür. Akaþik
kayýt içinde bütün geçmiþ hayatýný
düþünce hýzýyla seyreder. Bu þekilde
hatalý ve noksan taraflarýmýzý görerek,
bitirdiðimizi sandýðýmýz Dünya okuluna, yeniden bedenlenmek üzere plan
yaparýz."Görücü" dediðimiz kimselerin
bir kýsmý, AKAÞA' ya özgü "dalga
boyu"nuyakalayabilirse, Akaþik kayýtlarý inceleme imkâný bulabilir.
Bu ortamla kurulacak bir irtibat
ancak çok hassas, medyumsal niteliklere sahip kiþilerce mümkündür.
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Tarihin çeþitli dönemlerinde bu tür
kiþiler Akaþik kayýtlarla irtibata
geçerek, Dünyanýn geçmiþine dair
birçok bilgiler verebilmiþlerdir. Ayný
þekilde kiþilerin Akaþik kayýtlarýný da
okuyup o kiþinin geçmiþ yaþamlarýný
söyleyebilmiþlerdir. Tarihin çeþitli
dönemlerinde bu tür kiþiler, Akaþik
kayýtlarla irtibata geçerek Dünya'nýn
geçmiþine iliþkin birçok bilgiler verebilmiþlerdir. Ayný þekilde kiþilerin
Akaþik kayýtlarýný da okuyup, o kiþinin
geçmiþ yaþamlarýný söyleyebilmiþlerdir.
Bu medyumlardan biri de çaðýmýzda
yaþamýþ ünlü þifacý medyum Edgar
Cayce'dir.

KURANI KERÝM'DE AKAÞA
Kuraný Kerim'de Akaþa'yý ifade eden çok sayýda âyet bulunmaktadýr. En baþta
bu kavram insanýn iki yanýnda bulunan melekler olarak sembolize edilmiþtir. Bu
melekler o kiþinin günah ve sevaplarýný kaydetmektedir. Bu kayýtlar Ýslâmi terminolojide "Levhi Mahfuz" (saklý levha), bireysel kayýt sistemi "Hafeze" ve
"Kirâmen Kâtibin" melekleri ile sembolize edilmiþtir.
** Ve andolsun ki insaný biz yarattýk, onlarýn hatýrýna gelen vesveseyi de biliriz.
Biz ona þah damarýndan daha yakýnýz. O zaman, saðýnda ve solunda oturan iki
melek amellerini kaydederler. Hiçbir söz söylenmez ki, yanýnda hazýr bulunup
kayýt için gözeten bulunmasýn. (50/16-18)
** Onlarýn yapmýþ olduklarý her þey defterlerdedir. Küçük, büyük hepsi satýr
satýr yazýlmýþtýr. (54/52-53)
** Yoksa onlar sýrlarýný, gizli konuþmalarýný duymadýðýmýzý mý sanýyorlar?
Hayýr, öyle deðil; elçilerimiz yanlarýnda hepsini yazýp duruyorlar. (43/80)
** Kýyamet günü herkesin kendisine, karþýlaþacaðý bir kitap çýkaracaðýz. Oku
kitabýný! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter. (17/13-14)
** Üzerinizde muhakkak bekçiler, yazýcýlar vardýr. Onlar yapmakta olduklarýnýzý bilirler. (82/10-12)
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Rahatlama ve Rehberlik Sunma
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.,
Çeviren: Nelda Ýnan
Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn kapýlarýný aralamaya
çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz Tobin Hart, geçen ay, "Akan Irmak" baþlýðý altýnda pek
çok geleneðin, insanýn iki ana yönünü Büyük Benlik ve Küçük Benlik olarak tarif ettiðini
anlatmýþtý. Hart'a göre Küçük Benlik Batý Psikolojisinde Ego olarak anlaþýlýyor,
Budizm'de ise buna "Az Benlik" deniliyordu. Bunun hepimizde olduðu ve zaman içinde
geliþtiðini de anlatmýþtý. Dolayýsýyla biz insanlar, bu benliðin kendine has iniþ ve çýkýþlarý
tarafýndan (örneðin kaygýlar, üzüntüler gibi) ele geçirilmektense bu benliði kullanmayý
öðrenmeliydik. 19. yüzyýlýn sonlarýna doðru Amerikalý Psikolog ve Filozof William James,
insan bilincini akan bir ýrmaða benzetmiþti. Büyük Benlik kanalýyla, çocuklar bazý anlarda bu ýrmaðýn daha derin akýntýlarýna girebiliyor, bu alanlardan önemli içgörüler ve
sezgisel ilhamlar yakalayabiliyorlardý. Ancak bilinçaltýnýn gerçekliði sadece bireysel
deðildi ve bunun bir de hepimizin olan bir tarafý da vardýr. Böylece ýrmak diðer nehirlerle
buluþuyor, karýþýyordu. Bireysel bilinçaltý akýmlarý birbirlerine karýþýyor ve bilinçaltýnýn
ortak paylaþým alanýný oluþturuyordu. Bu nehrin daha da derinlerine daldýðýmýzda
karþýmýza süper bilinç çýkýyordu. Farkýndalýðýmýz bu seviyeye açýldýðýnda, ilhamlarý ve
evrensel içgörüyü deneyimleyebiliyor veya bütünlük ve birlik kavramýný hissedebiliyorduk.
Tobin Hart geçen ayki yazýmýzýn ikinci bölümünde bizlere bilgeliði anlatmýþ ve onu þöyle
tanýmlamýþtý: "Bilgelik, akýl ile gönlün apaçýk birleþme halidir. Bilgelik sadece bildiðimiz
þeylerle de ilgili deðildir. Bilgelik nasýl yaþadýðýmýzla, bilgiyi nasýl ele aldýðýmýzla, þefkati
ve iyiliði yaþamlarýmýzda nasýl uyguladýðýmýzla da ilgilidir." Konuyla ilgili kýzý Haley'den
baþlamak üzere çeþitli çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýndan bizlere çeþitli örnekler
sunmuþtu. Bu ay konumuza devam ediyoruz.

ekâ, genellikle tanýmlama
yapma veya karmaþýk düþünce
kalýplarýný ifade edebilme
yeteneði ile iliþkilendirilirken;
bilgelik, bir þeyi en incelikle ve en basit
þekilde ifade edebilmektir. Bu her þeyi
çok bilmemenin getirdiði bir basitlik deðil
fakat yaþamýn içindeki gereklere uyumlanmýþ bir sadeliktir. Böylece bilgelik, kar-

Z

maþýklýk bulutunun içinden kolayca
geçerken onu anlaþýlýr kýlabilmektir de.
Çocuklar sýkça bir konunun kalbine
veya özüne inerler. Acýyý, adaletsizliði
ve sahteciliði kolayca fark ederler.
Bilgelik, neyin önemli olduðunu ince
hesaplar yaparak veya kurnazlýkla
bulmak deðildir. Bilgelik doðrudan, en
derindeki içgörülerle, en hakiki esinlerle
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ve þifa veren vizyonlarla ilhamlar yoluyla
gelir.
Jane ile yaþadýðýmýz olaydan aylar
sonra, Alissa'nýn annesi, Kiwa isimli
yunus balýðýnýn kýzýnýn hayatýndaki önemiyle alâkalý þüphe götürmez bir kanýtla
daha karþýlaþtý. Alissa annesiyle birlikte
bir konferansa gitmiþti, neredeyse
evlerinden binlerce mil uzaktaydýlar.
Konferansý verecek olan kiþi, daha önce
hiç tanýþmamýþ olduklarý Katherine idi.
Annesiyle birlikte konferans salonunda
otururken, Alissa mutlaka Katherine ile
konuþmasý gerektiðini söyleyerek, ýsrarcý
oldu.
"Alissa'yý kucaðýmda tutuyordum.
Konferans boyunca kulaðýma fýsýldayarak:
"Onunla konuþmam lâzým anne. Onunla
mutlaka konuþmam gerek. Çünkü Kiwa
onunla konuþmak istiyor" dedi. Katherine
o sýrada salondaki dinleyicilere hitap ediyordu ve Alissa ise gözlerini ona dikmiþ
bakýyor ve bekliyordu.
Sonunda Katherine konuþmasýný bitirince, onun yanýna gittik. Ona sadece:
"Kýzým Alissa, Kiwa'nýn sizinle konuþmasý
gerektiðini söyledi. Kiwa, kýzýmýn yunus
balýðý" dedim".
Alissa ilk olarak Katherine ile doðrudan
konuþmadý, bunun yerine annesini kendi
adýna konuþturdu. Doðrudan Katherine'in
gözlerinin içine baktý ve annesine sessizce
mesajýn ne olduðunu iletti. Mesaj þuydu:
"Katherine'e söyle, babasýyla oynasýn.
Babasý okyanusta yüzüyor ve onlar oynuyorlar. Annesi ve babasý onu çok seviyorlar ve onlar arýlarla oynuyorlar."
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"Bunu Katherine'e ilettikten sonra,
Alissa'ya dönerek, neden arýlarla oynadýklarýný sordum. Bu kez kýzým Alissa doðrudan Katherine'e hitap ederek: "Çünkü bala
ihtiyaçlarý var. Bal tatlý… Seni çok seviyorlar. Babanýn kalbine girmesine izin vermelisin." Katherine'e babasýyla ilgili bir
þey daha söyledi ama onun ne olduðunu
þimdi hatýrlayamadým. Söyleyecekleri
bitince, kendini kucaðýmdan aþaðýya attý
ve artýk oyun oynamaya hazýrdý.
"Katherine ve ben birbirimize bir anlýðýna baktýk. Sonra Katherine kendini toparladý ve bana þunlarý söyledi: "Biliyorum,
bunlarýn hiç birisi sizin için bir þey ifade
etmedi ama kýzýnýz babamla aramda beþ
yýldýr devam eden bir sorunun altýný çizerek onu nasýl ortadan kaldýrabileceðimle
ilgili kuvvet verdi bana. Bu sorun
babasýnýn kendisini nasýl sevdiðini bilemeyen bir kýzla yani benimle ilgili. Arýlara
ve bala gelince, kýzýnýz bu simgeyi,
babamla iliþkimizi daha tatlý, daha saf ve
daha þifalý kýlabilmem için kullandý."
"Katherine ile kýsa bir zaman sonra
yeniden konuþtuðumda, Alissa'nýn ona
nasýl bir derin içgörü kazandýrdýðýný ve
babasýyla olan iliþkisini nasýl þifalandýrdýðýný anlattý. Ýki yaþýndaki bir kýzdan aldýðý bilgi, yaþamýndaki çok özel ve
derinlerde saklý olan bir problemini çözebilmesine yardýmcý olmuþtu. Alissa daha
önce Katherine'i hiç görmemiþ olmasýna
raðmen, Katherine'in anlayabileceði bir
fotoðraf sunmayý baþarmýþtý."
Kim bilir çocuklardan gelen bu tarz
içgörüleri bilmeden nasýl gözden kaçýrýyoruz? Bu içgörü ister bir yunus balýðýndan,
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ister bir melekten, isterse de sadece
"bilmekten" gelsin, bu tarz bir bilgelik
çocuklarýn, þifa veren ve yardým eden bir
geniþletilmiþ bilince olan aleniyetlerini
temsil etmektedir. Bunu nasýl bilebildiklerini size tam anlamýyla ve mantýken
açýklayamasalar bile, mesajlarý, týpký
Alissa'nýnki gibi, kristal netliðinde olabilir.
Diana'yý rahatlatan ve ona danýþmanlýk
yapan kaynak ise onun çok yakýnýndaydý.
Þunlarý anlattý bana Diana: "On iki yaþýndayken babam aniden vefat etti. Onun
ölümünü takiben, ailemin bana þaþkýn
gözlerle bakmasýna raðmen, babamýn varlýðýný alenen odamda hissettiðimi, bedeninin dünyayý terk etmiþ olmasýna raðmen
onun ruhunun hâlâ burada olduðunu
söylüyordum. Gerçekten de babamla
konuþuyordum. Onu görme özlemiyle
yanýp tutuþuyordum ama onun varlýðýna ve
onunla konuþabileceðime dair içimde
beliren hissiyat öylesine kuvvetliydi ki,
bunu gerçekleþtirdim. Onunla konuþurken
birisinin odaya aniden girmesi durumunda
ne yapabileceðimle ilgili soru sordum.
Çünkü herkes benim histerik bir tip
olduðumu düþünebilirdi. O da bana annemin odasýna gidebileceðimi söylemiþti.
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yazacaðýmý anýnda biliyordum. Bu güven
duygusuna, o yanýmda olduðunda ulaþýyordum.12 veya 13 yaþlarýmda, yazma ile
ilgili tecrübeler yaparken, yazýlarýmýn
yeteneðimin de ötesinde olduðunu
hissediyordum. Bunda hem babamýn
hem de benim gücüm etkili oluyordu.
Onun yetenekleri bir þekilde benimkiyle
birleþiyor ve bütünleþiyordu ve ben
baþlamýþ olan bir þeyi babamla daha da
ileriye taþýyordum.
"Onunla doðrudan iletiþimde olduðumda, cevaplar hemen zihnime gelirdi. Onun
cümlesi benim sorumdan önce baþlardý.
Bu adeta, çok yakýn iki arkadaþýn ya da
dostun birbirlerinin cümlelerini tamamlamalarý gibi bir þeydi. Böylesine bir kaliteye sahipti iliþkimiz. "
Liseden sonra Diana eðitimine Duke ve
Radcliff Üniversitelerinde devam etti.
Artýk 24 yaþýnda genç bir hanýmdý.

"Annem, babamýn ölümünün ardýndan
çok hastalanmýþtý ve babam bu süreç
boyunca bana çok yardým etti. Bu yýllarda
her þeyi günlüðüme yazdým. Adeta babam
da benimle birlikte yazýyordu. Babam
adeta cümleleri kuracaðým sözcükleri
kendi elleriyle veriyordu. Gerçekten de
babam yanýbaþýmdaydý.

Diana bana: "Yirmili yaþlarýmýn ortalarýnda babamýn bana ergen yaþlarýmda
olduðu kadar yakýn olmadýðýný hissettim"
diye itiraf etti. "Ona bunu sorduðumda
þöyle cevap verdi: "Yapacak baþka iþlerim
vardý. Biraz uzaklara gitmem gerekiyor ve
senin de kendi baþýna bir þeyler yapma
vaktin geldi." Yani babam yine de
çevremde bir yerlerde olacaktý ama eskisi
kadar yakýnýmda olmayacaktý. Bu o kadar
açýk ve netti ki, beni biraz rahatsýz etmiþti.
Bu þu anlama da geliyordu: "Artýk her beþ
dakikada bir babana koþmaya ihtiyacýn
yok. Bazý þeyleri kendin de yapabilirsin."

"Onunla öylesine bir olmuþtuk ki, neyi
nasýl söyleyeceðimi, yapacaðýmý veya

Bir gün gördüðüm beyaz bir ipekböceði
kozasý, babamýn bana ne demek istediðini
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çok daha net anlattýðýnda, epeyce aðladým.
Sanki beyaz koza acý çekiyordu. Bunun
nasýl bir his olduðunu þu an açýklamam
çok zor. Engin ve derin kutsal bir aþkýn
merkezindeydim sanki. Öyle bir aþk ki,
eðer o an durup deðiþmez isem, koza iþini
yapamaz bir halde, servis dýþý kalacaktý.
Babamýn durduðu yerdeki kutsal sevgiyi
hissettiðimde, tüm kýzgýnlýklarýn (benimle,
eþimle ve annemle alâkalý) aslýnda ne
kadar gereksiz þeyler olduklarýný, bu âlemle öteki âlem arasýndaki duvarýn ne kadar
ince olduðunu, ruhlarýmýzýn aslýnda ne
kadar büyük ve engin olduklarýný anladým.
Týpký Diana gibi, büyük yazarlarýn
birçoðu, eserlerini meydana getirirken,
kendilerinin dýþýnda bulunan bir kaynaktan
yardým aldýklarýný söylemiþlerdir. Ýngiliz
þairlerinden John Keats de böyle birisidir.
Öyle ki þiirlerinin adeta bir baþka kiþinin
eseri olduðunu ifade etmiþtir. Bingen'li
Hildegard ise kendine Kutsal Hayaletin
yardým ettiðini söyleyerek, þunlarý
demiþtir: "Yazdýðým þeyleri bedenimin
kulaklarýyla veya zihnimin düþünceleriyle
deðil, tümüyle ruhumla duyarak yazdým."
Çocukluðunda melekleri gördüðünü
söyleyen William Blake ise Kudüs isimli
þiiri için: "Bu þiir adeta bana yazdýrýldý.
Yazarlarý ebediyettedir. Ben sadece
sekreterliklerini yaptým" demiþtir.
Ýþler zora girdiðinde, spiritüelliðin sunduðu rahatlatma ve rehberlik görevi iþlevini yapmaya baþlar. Kýzým Haley,
meleðiyle birlikte geçirdiði zamanýn ona
hem rehberlik hem de rahatlama
saðladýðýný ve böylece de çok sevildiðini
hissettiðini söylüyor. Bunun, doðrudan,
kiþisel olarak ve de derinliðinin gerçekliði
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hissedilerek alýnan bir yardým olduðunu
söyleyen bir baþka kiþi de Martin Luther
King Jr. idi.
Montgomery otobüsü boykotunda King
inanýlmaz bir tepkiyle ve hattâ ölüm
tehditleriyle karþý karþýya kalmýþtý.
Bunlarýn hepsine cesaretle karþý koymuþtu.
Ama tüm bu kargaþanýn ortasýnda içindeki
sesin onu eðittiðinden bahis ederek þunlarý
söylemiþti: "Tanrýnýn varlýðýný somut
biçimde içimde duyuyorum son zamanlarda. Tehlikenin tam ortasýndayken bile,
içimde bana hâkim olan bir sükûnet var.
Yalnýzlýk çektiðim günlerde, ürkütücü ve
kâbus dolu gecelerde, içimden bir ses
bana: "Hep seninle olacaðým" diyor."
Bu derin kaynak veya pýnar, King'de
olduðu gibi, bir çocuðun yaþam çizgisinde
ona en büyük desteði saðlayabilir. Bir gün
kýrklý yaþlarýnýn ortalarýnda bulunan eski
bir haným dostumla bir telefon görüþmesi
yapýyordum. Meg, iþ hayatýnda baþarýlý bir
insandýr. Bana o günlerde ne üstünde
çalýþtýðýmý sordu. Ben de ona çocuklarýn
gizli spiritüel dünyalarý hakkýnda araþtýrmalar yaptýðýmý söyledim. Ona bu konuda
birkaç örnek sundum. Arkadaþým birkaç
saniye sessizleþti sonra þunlarý anlattý
bana: "Beþ yaþýma henüz basmýþtým. Gigi
adýnda bir arkadaþým vardý. Yatak odamda
hep yataðýmýn ucuna otururdu. Onu gayet
net hatýrlýyorum. Týpký benim oyuncaklarýmla ilgilendiðim gibi, o da benimle
yakinen ve dostça ilgilenen bir ruhsal varlýktý. Onun tam anlamýyla gerçek olduðundan emindim çünkü onunla olan
arkadaþlýðým ve etkileþimim, benim oyuncaklarýmla aramda olduðu gibi, kesinlikle
hayali deðildi. Bir çocuk olarak isminin
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nereden geldiðini merak ediyordum,
çünkü bu, ailemde veya çevremde duyduðum isimlerden farklýydý. Altýncý sýnýfa
geçip de, okulda Fransýzca derslerine
baþladýðýmda Gigi isminin bir þekilde
Fransýz kökenli olabileceðini fark ettim.
Onu oyuncaklarým gibi hiç görmedim. O
odamda olduðunda varlýðýný kesin olarak
hissediyordum. Aramýzda çok özel bir bað
vardý. Birkaç yýl sonra hayatým deðiþti.
Oldukça zor günlerden geçtim. Evde
istismara uðruyordum ve kendimi dehþet
derecede kötü hissediyordum. Bu karanlýk
günlerde Gigi benimle konuþuyor ve beni
rahatlatýyordu. Oyuncaklarýmla onlardan
yardým veya korunma dilemek amacýyla
hiç konuþmadým ama Gigi ile konuþabileceðimi ve onu dinleyebileceðimi ve
böylece kendimi daha iyi hissedebileceðimi biliyordum. Gigi, bana hayatta kalmayý
öðretti. Daha sonra Katolik eðitimi veren
bir dil okuluna yazdýrýldýðýmda, bize azizlerin hayatlarýný anlattýklarýnda, Gigi'nin
de böyle bir aziz olabileceðini hissettim.
"Kendimi güvende tutabilmem için hiç
kimseye Gigi hakkýnda herhangi bir þey
söylemem gerektiðini içsel olarak biliyordum. On yaþýma girdiðimde Gigi yavaþ
yavaþ kendini çekmeye, eskisi gibi görünmemeye baþladý."
Meg'e bu olayý hiç baþkalarýyla o günden sonra paylaþýp paylaþmadýðýný sorduðumda, bana þunlarý söyledi: "Ýnan ki
sen bu konuyu açana kadar hiç kimseyle
paylaþmak aklýma gelmemiþti doðrusu."
Meg'in hikâyesi beni çok etkilemiþti ve
bunu nasýl olup da baþkalarýyla paylaþmamýþ olduðuna þaþýrmýþtým açýkçasý.

39
Ancak çalýþmalarým ilerledikçe bu tarz
yaþanmýþlýklarýn aslýnda birer sýr olarak
saklandýklarýna daha çok tanýk olacaktým.
Büyük azizler, Fransýzca isimler ve içsel
rehberler, kendi içindeki pýnarý keþfeden
baþka bir genç kýzýn hayatýný akla getiriyor. Jeanne parlak bir ýþýk görmüþtü ve
dediðine göre ýþýða dokunabiliyor, koklayabiliyor ve çeþitli azizlerin konuþmalarýný dinleyebiliyordu. Ýlk karþýlaþmasý
babasýnýn bahçesinde olmuþtu. Jeanne bu
durumu þöyle tarif etti: "Tanrý bana bir
rehber olarak göründü. Ýlk baþta çok korktum." Ama zaman içinde bu rehberliðe
güvendi ve tam anlamýyla kendini ona teslim etti. 17 yaþýna geldiðinde içindeki ses
ona evinden çýkmasýný, orduya katýlmasýný
söyledi. Gerçekten de orduya yazýldý ve
Fransýz birliklerinin Ýngiltere'yi iþgalinde
görev aldý. Biz onu daha çok Jeanne d'Arc
olarak biliyoruz.
Bu içsel sese bazen Gigi' denilir, o
bazen bir meleðin yüzüdür, bazen de bir
hayvan olarak görünebilir. Týpký yunus
balýðý Kiwa veya Adam gibi. Bazen de
gözle görünen açýk bir elçi yoktur. Bunun
yerine doðrudan bilme, yani sezgi ve
ilhamlar vardýr. Bir kez daha söylemek
gerekirse, en önemli hedef gelenin ismi
deðil, içgörü ve ilhamýn kaynaðýdýr.
Spiritüel dünya çok geniþ, engin ve gizemlidir. Bu nedenle de içgörülerin kalitesini
gözetmek bizler için daha da önem kazanmaktadýr. Bunu da hayatlarýmýzý nasýl
olumlu ve doðru biçimde etkilediðine
bakarak anlayabiliriz.
Gelecek Ay: Konumuza "Derin Düþünen
Gözler" baþlýðýyla devam edeceðiz.
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Boyutluluk - 1
Medyum: Lee Carroll,
24.11.2018 Perth. Avustralya
Ses Kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmet'ten Kryon. Pek
çok insan ayný sualleri soruyor.
Bu enerjinin deðiþtiði bir zamandýr ve enerji deðiþtikçe gerçekliðin kendisi sorgulanmaya baþlýyor. Tüm hayatlarý boyunca belli þekilde yaþamýþ olan
insanlar kendilerine bakýyor ve farklý
hissin ne olduðunu anlamaya çalýþýyorlar.

S

Bundan önce birçok kez deðiþim, yeni
bilinç ve gezegende deðiþimi kimin
gerçekleþtireceði hakkýnda konuþtuk.
Farký yaratacak olan insanlar, þu anda bu
sözleri dinliyorlar. Hiç beklenmeyen bir
deðiþim gelmek üzere. Korkutucu
olmayabilir ama en azýndan beklenmeyen
bir deðiþimden söz ediyoruz. Bu husus
hakkýnda bundan önce hiç bu þekilde
konuþmamýþtýk. Boyutsal deðiþimden söz
ediyoruz. Bu konuyu anlayabilmeniz için
en baþtan baþlamam gerekiyor.
Boyutlarla ilgili olarak konuþacaðým.
Bu konunun pek o kadar ruhsal olmadý-

ðýný öne sürebilirsiniz ama durumun ne
olduðu daha sonra daha iyi görülecektir.
Eðer tek boyutlu bir varlýk olsaydýnýz,
çizgi olarak, yalnýz uzunluðu olan bir
varlýk olarak yaþardýnýz. Geniþlikten ve
yükseklikten haberiniz olmazdý ve sadece
uzunluðu algýlayabilirdiniz. Eðer tek boyutlu deðil de, iki boyutlu bir varlýk olsaydýnýz, yüksekliði deðil ama uzunluðu
ve geniþliði algýlayan bir varlýk olurdunuz. Bu durumda biri sizinle konuþurken
yukarý ve aþaðý kavramlarýný kullansa, algýlama tablonuzda böyle bir þey olmadýðý
için hiç anlayamaz ve belki de gülerdiniz.
Üç boyutlu bir varlýk olmanýz durumunda ise iki boyutlu bir zemin (meselâ
bir tabaka kâðýt) üzerinde olmak yerine
aniden bir küre veya küp üzerinde olurdunuz. Böylece üç ayrý istikamette (en,
boy ve yükseklik) hareket edebilir ve
daha özgür olurdunuz. Þimdi bu üç boyuta bir boyut daha (zaman) eklerseniz,
iþler daha da ezoterik (içrek) hâle gelir.
Dördüncü boyut sayesinde zaman
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kavramý iþin içine girince, zamaný ölçebilir ve neyi, ne zaman yapmanýz gerektiðini bilirsiniz. Ýþte sizler bugün itibarýyla bu noktadasýnýz ama iþin kötü tarafý ise
bu noktada sýkýþýp kalmýþ durumdasýnýz.
Ýnsanlar dört boyut içine doðarlar ve
dolayýsýyla onlar için bu hayatýn doðal
akýþýdýr. Bununla birlikte, bazý insanlar
daha yüksek boyutun veya çok boyutluluðun ne olduðunu sorabiliyorlar.
Buradaki sorun buraya aklýnýzla, entelektüel olarak gidemiyor olmanýzdýr. Bunu
yapabileceðinizi düþünüyor olabilirsiniz
ama nasýl tek boyutlu bir varlýk bir küreyi
hayal edemezse, sizler de beþ, altý, yedi
veya sekizinci boyutu hayal edemezsiniz
çünkü bunun ne olduðu konusunda en
ufak bir fikriniz bile yoktur.
Þimdi belki de Tanrý'nýn kaç boyutta
olduðunu merak ediyorsunuzdur. Tanrý
tüm boyutlardadýr. Bilim insanlarý 20 yýlý
aþkýn bir süreden beri etrafýnýzdaki belli
bazý þeylerin çok boyutlu olduðunu biliyorlar. Atomun yapýsý üzerinde incelemeler yapýlýrken tek bir atomda bile birçok
boyut olduðunun farkýna vardýlar. Bunun
anlamý atomun yapýsýnýn çok boyutlu
olduðudur. Bu çerçevede 11 veya 12
boyut belirlenebildi. Ama aslýnda bunun
anlamý gezegendeki her bir atomda sonsuz sayýda boyut olduðudur. Sizler neden
yapýldýnýz? Sizler çok boyutlu atomlardan
oluþuyorsunuz. Tanrý ise her bir atomdaki
tüm boyutlarýn her birisinin içinde yer
almaktadýr.
Boyutsal farkýndalýðý belirleyen nedir?
Daha yüksek boyutta olmak ne anlama
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gelir? Sizler doðrusallýk kavramýndan
kaçamazsýnýz. Ýnsanlar doðrusaldýr ama
çok boyutlu þeyler doðrusal deðildir. Size
bunu göstermek için basit bir yol seçeceðim. Bir ipin yahut ipliðin uzunluðu ne
kadardýr? Ýpi veya ipliði ölçerek bu sorunun cevabýný bulabilirsiniz.
Doðrusallýk kavramýnýn temelinde,
yaþam dâhil olmak üzere, her þeyin bir
baþlangýcýnýn ve sonunun olmasý yatmaktadýr. Doðrusallýðýn olmazsa olmaz sonucu budur ve siz þimdi bunun gerçek
olduðunu söylerseniz, ben de size bunun
doðru olmadýðýný söylemek zorunda
kalýrým. Bunun yerine söylemem gereken
þey dört boyutta bunun (her þeyin bir
baþýnýn ve sonunun olmasý) sizin gerçekliðiniz olduðudur. Sizin gerçekliðinizde
her þeyin baþý ve sonu olmalýdýr.
Þimdi biraz da ruhunuzla ilgili sorular
soralým. Dünyada yaþayan insanlar
arasýnda genel olarak tek Tanrý, tüm
insanlarýn ruhu olduðu ve ruhun insanýn
ölümünden sonra bir þekilde devam ettiði
ile ilgili bir fikir birliði olmasý ilginç bir
durum deðil mi? Böylece ruhun dört
boyutun dýþýnda olduðu zýmnen de olsa
kabul edilmiþ olmaktadýr. Ruh ebedi gibi
görünmektedir ama hiç kimse insanýn
Dünyaya gelmesinden önce ne olduðunu
sorgulamamaktadýr.
Ruhunuz kaç yaþýndadýr? Eðer doðrusal
bir dünyada yaþýyorsanýz, onun da bir
baþý ve sonu olmalýdýr. Þimdi isterseniz
yeniden iplik veya ip parçasýna geri
dönelim ve ipliðin iki ucunu birleþtirerek
bir ilmek veya bir daire haline getirelim.
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Þimdi bu iplik parçasýnýn uzunluðu ne
kadardýr? Ýplik daire halinde olduðu için
uzunluðunu ölçemezsiniz. Aslýnda ölçebilirsiniz ama uzunluðu sonsuz olarak
nitelendirmeniz gerekir. Eðer bunu
ruhunuz dâhil olmak üzere baþka þeylere
de tatbik ederseniz, eðilip bükülme ile
beraber aklýnýz karýþmaya baþlar.
Bununla birlikte, iþler bu þekilde
yürümektedir. Ruhunuz ebedidir.
Bedeninizin içinde olan ruhunuz her
zaman var olmuþ olan ve her zaman var
olacak olan atomik yapýnýn parçasýdýr
(ezeli ve ebedi). Buna raðmen çok tuhaf
bir durum olduðu için siz olayý bu þekilde
görmekte çok zorlanýrsýnýz. Ruhunuz
bedenin içinde mi yoksa dýþýnda mý?
Büyüklüðü ne kadar? Bunlar doðrusal
sorulardýr ve çok boyutlu durumda
doðrusal cevap yoktur.
Sizin hoþunuza gidebilecek veya gitmeyebilecek baþka bir örnek vermek
istiyorum. Diyelim ki, istediðiniz zaman
makasla kesebileceðiniz esnek maddeden
yapýlmýþ bir bant var. Þimdi bu bant
üzerinde bir karýncanýn yürüdüðünü farz
edelim. Karýnca bandýn iç veya dýþ
kýsmýnda yürüyor olabilir ve ona sorduðunuzda dýþ tarafýnda veya iç tarafýnda
yürüdüðünü söyler. Her halükârda karýnca ayný anda hem dýþ tarafta, hem de iç
tarafta yürüyor olamaz. Þimdi bu bandý
makasla kesin ve daha sonra büküp iki
ucu yeniden birleþtirin. Buna "Mobius
Þeridi" denmektedir ve bunun üzerinde
yürüyünce karýnca ayný anda hem dýþ
tarafta, hem iç tarafta olmaktadýr. Çok
boyutluluk durumunun anlaþýlmasýnýn
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ne kadar zor olduðunu anlatmanýn en
basit yolu belki de budur.
Size þimdi ikinci adýmý söyleyeceðim.
Sizin hangi boyutta olduðunuzu
belirleyen þey nedir? Hiç bu soruyu sormak aklýnýza gelmiþ miydi? Atomik
yapýnýz çok boyutlu olduðuna göre sizi
bilgilendiren nedir? Dünyada en fazla
bilinen peygamberlerden birisi Sevgi
Üstadýdýr. 2000 yýl önce dünyada yaþayan
Sevgi Üstadý farklýydý çünkü çok boyutluydu. Dolaþýrken hasta insanlarla
karþýlaþtýðýnda onlara dokunup þifa verir
ve iyileþtirirdi. Hayvanlarýn onu takip
ettikleri ve ayaklarýnýn altýnda çimenlerin
büyüdüðü anlatýlýrdý. Fizik üzerinde kontrol sahibi olduðu birçok ayrý kiþi tarafýndan anlatýlmýþ ve kayýtlara geçmiþti.
Yoktan var edebilir ve bir þeyi baþka bir
þeye dönüþtürebilirdi. Onunla karþýlaþan
dört boyutlu insanlarýn çoðunun normal
reaksiyonu korku oluyordu. Onlar için bu
sihirdi ve iþin sonunda nereye vardýðýný
biliyorsunuz.
Belki de üzerinde pek fazla durmadýðýmýz þifa olayý sizi daha fazla ilgilendirmektedir. Dünyada yaþayan baþka canlýlar da varlýklarýný farklý boyutlarda sürdürüyor olabilir mi? Bu tuhaf bir soru olabilir ama böyle durumlar gerçekten de
söz konusudur. Bir virüs de canlýdýr.
Peki, bir virüsün boyut algýsý ne olabilir?
Evet, virüs aslýnda üç boyutlu bir varlýktýr ve zaman nosyonu yoktur. Bu açýdan
bakýldýðýnda virüsü aptal olarak nitelendirmek doðru olacaktýr. Virüs içinde girdiði canlýyý enfekte eder ama bu çerçevede belli bir süre sonra o canlýnýn ölümüne
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neden olduðunda ayný zamanda kendi
ölümüne de yol açacaðýný hiç bilemez.
Çok boyutlu bir insan çýkýp, bir
hastalýktan muzdarip olan bir insanda
dört boyutun üstünde bir etki yarattýðýnda, anýlan hastalýk artýk o insanda varlýðýný sürdüremez hâle gelir. Pek çok
insan belirli nedenlerle bir anlýðýna bile
olsa dört boyutlu örüntünün dýþýna çýkýp
öfori (vecd, huþu) halindeyken veya
korkunun pençesinde kývranýrken dört
boyutun ötesine geçtiðinde, tüm beden
zamanýn geçerli olmadýðý çok boyutluluk
durumuna geçer ve hastalýk çok boyutlu
yerde varlýðýný sürdüremediði için paramparça olur. Sevgili dostlar, insanlýðýn dört
boyutun ötesine geçebildiði bir dönem
gelecektir ve o zaman üç boyutlu bir varlýk olduðu için hastalýk olmayacaktýr.
Dört boyutu da, ötesini de belirleyen
bilinçtir. Ýnsanlarda boyutluluðu motive
eden, boyutlara hükmeden bilinçtir. Daha
önce pek çok kez þefkatli bir insan
olmaya baþladýðýnýzda, Tanrý'nýn
sevgisinin derinliðini anlamaya
baþladýðýnýzda dört boyutun ötesine
geçmeye baþlayacaðýnýzý söyledim. Dört
boyutun ötesine geçtiðinizde artýk boyutlarý saymak mümkün deðildir. O durumda sebebini bilmeseniz de deðiþtiðinizi
hissedersiniz. Sonuç olarak yaþlanmanýz
durur veya çok yavaþlar çünkü zaman
boyutu artýk farklýdýr.
Dördüncü boyutun (zaman) deðiþken
olduðunu hangi bilim insaný söylemiþti?
Bunu Einstein söylemiþti. Zamanýn
olmadýðý veya farklý olduðu bir boyuta
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geçtiðinizde ne olur? Bedeniniz artýk
yaþlanmaz. Hazreti Ýbrahim hem
Tanrý'yla hem de birçok melekle
konuþuyordu, onlardan talimatlar alýyordu ve 900 yýl yaþadý. Buna duyan insanlar Ýncil'de bir yazým hatasý olduðuna
hükmedebilirler. Hayýr, yazým hatasý filan
yok. Hazreti Ýbrahim yaptýklarýný yapabilmek ve olduðu kiþi olabilmek için çok
boyutlu olmalýydý.
Baþlangýçta durum farklýydý. Ýçinizdeki
boyutlarý deðiþtiren sizin bilincinizdir.
Sevgi Üstadý bilinci çok yüksek düzeyde
olan çok boyutlu bir insandý ve fiziði bile
kontrol edebiliyordu. Ýþte þefkat bunlara
kadirdir. Daha önce hiç söylemediðim bir
þeyi söylemek istiyorum. Þu anda bu
gezegende çok özel yerlerde yüksek bilinç sayesinde elleriyle yoktan var edebilen insanlar yaþamaktadýr. Bazý insanlar
yerçekimine meydan okuyarak havada
durabiliyorlar. Bu nasýl mümkün olabiliyor ve bu insanlar bunu nasýl yapabiliyorlar? Burada mesele içinde olduðunuz
bilinç algýsýdýr.
Ýnsan tabiatý çok güzel bir paradigma
yönünde gitmektedir ama bu iþ baþlangýç
aþamasýnýn baþlangýcýndadýr. Daha sonraki evrede ortaya çýkacak olan sonsuz
sevgi ve sonsuz þefkat yaþlanmayý
yavaþlatacaðý için siz zaman konusunda
endiþelenmek zorunda kalmayacaksýnýz.
Boyut algýnýz yükseldikçe ruha olan
yakýnlýðýnýz o kadar artacak, o kadar
daha uzun yaþayacak ve hastalýklara o
kadar az duçar olacaksýnýz ki. Ýnsanlar
size baktýklarýnda denge ve sevgi görecekler.
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Yeni insan budur. Baþka boyutlara gittiðinizin farkýnda olun. Bu baðlamda beþ
veya altý þeklinde sayýlardan söz etmeyeceðim çünkü dört boyutun ötesine
geçildiðinde doðrusallýk biter. O zaman
"Bu ipliðin boyu ne kadar?" veya "Bu
þeyin büyüklüðü nedir?" gibi sorular sormaktan vazgeçersiniz. Eðer Tanrý'nýn bir
parçasýysanýz, ne kadar büyük olursunuz?
Ruhunuz Tanrý kadar büyüktür. Evrende
sizi bilen baþka varlýklarýn olduðunu
biliyor muydunuz? Ne kadar büyük
olduðunuzu bilseniz, bu havsalanýza
sýðmayacaðý için darmadaðýn olurdunuz.
Asýl mesele bedenin ne kadar büyük

olduðu deðil, ebedi olan bilincin ne kadar
büyük olduðudur.
30 yýldan beri gezegendeyim. Þimdiye
kadar yaptýðým tüm celselerde belirli
mesajlar verdim. Eðer biri size muhteþem
olduðunuzu söyleyemiyorsa veya
muhteþemden daha aþaðý bir niteleme
yapýyorsa veya birisi size günahkâr
olarak doðduðunuzu söylüyorsa, ona asla
inanmayýn ve sözlerine önem vermeyin.
Çünkü Tanrý'nýn gözünde siz öyle
deðilsiniz. Bunlarý bilmeniz gerekiyor.
Bu konuya akþamki celsede devam edeceðim. Ve öyledir.

Boyutluluk - 2
Medyum: Lee Carroll,
24.11.2018 Perth. Avustralya
Ses Kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Partnerim benim sizlere onun
daha önce duymadýðý ve sizlerin
bilmeyi hak ettiðiniz þeyleri ve kavramlarý
söyleyebilmem için her zamanki gibi
kenara çekiliyor. Bu celse sabah yapýlan
celsenin bir devamý olacaktýr. Boyutlarla ile
ilgili tartýþmayý sürdürmek istiyoruz. Bu
kez biraz daha ayrýntýlara girecek ve bazý
bilgiler vereceðiz.
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Bazýlarýnýz dört boyutlu insanlar
olarak çok boyutlu bir dünyada
yaþadýklarýný anlamýþ olabilirler. Bu
sabah konuþurken atomik yapýnýn çok
boyutlu olmasýna raðmen insanýn boyutlarla ilgili algýsýnýn dört boyutla sýnýrlý
olduðunu tespit etmiþtik. Bu çerçevede
tarih boyunca ve hattâ içinde olduðunuz
bu dönemde bile, çok boyutlu algýya
sahip olan insanlarýn yaþadýðýný da
belirtmiþtik.
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Bu baðlamda boyutsal algýya hükmedenin bilinç olduðunu, bilincin bunu kontrol ettiðini de söylemiþtik. Ýnsanýn bilinci
ne kadar yüksek olursa, boyut bakýmýndan
farkýndalýk o kadar fazla olacaktýr. Böylece
insanýn neden bu kadar uzun süre, bu kadar
düþük insan tabiatý katsayýsýna sahip
olduðu, insanlýðýn neden geçmiþte biriktirdiði hikmeti ve irfaný hatýrlamadýðý ve
savaþmaya devam ettiði açýklanabilmektedir. Bunun nedeni, insanýn etrafýnýzda bulunan bu kadar çok boyut arasýnda, sadece
dört boyut içine sýkýþýp kalmýþ olmasýdýr.
Bilmeniz gereken ve hattâ söylendiðinde
tanýyabileceðiniz bazý þeyler var. Ýsterseniz
Gaia ile baþlayalým. Yeryüzünün kendisinin
boyut açýsýndan sizlere göre daha fazla
farkýndalýða sahip olmasý mümkün müdür?
Bu mümkündür ve durum zaten böyledir
de. Çevrenizde çok boyutlu enerjiler var ve
bunlardan birisi de hem benim favorim,
hem de çok boyutlu olan, manyetik güçtür.
Bilim bunu görebiliyor, ölçebiliyor, ne
olduðunu ve hattâ neden oluþtuðunu biliyor
ama bir türlü anlayamýyor. Zaten eðer
anlayabilseydiniz, sonsuza kadar bedava
elektrik enerjisi üretebilirdiniz.
Yerçekimi çok boyutludur ve kütle ile
yoðunluðun bileþimidir. Siz bunu görebiliyorsunuz, ölçebiliyorsunuz ve hattâ bununla ilgili kurallarý bile belirlediniz. Aranýzda
kaç kiþi kütleyi ve yoðunluðu deðiþtirme
çabasýna girdi? Hemen hemen hiç kimse
buna teþebbüs etmedi. Siz yerçekimini
ölçüyor ve statik olduðunu söylüyorsunuz
ama deðiþtirilebilir olduðunu anlayamýyorsunuz. Aslýnda yerçekimini dizayn edebilirsiniz ve bunu yakýnda keþfedeceksiniz.
Yüksek bilinç sayesinde gelecekte çok boyutluluk vasýtasýyla birçok keþif olacaktýr.
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Iþýk da çok boyutludur. Ýsterseniz bir
fizikçiye ýþýðýn ayný anda iki ayrý yerde
olup olamayacaðýný sorun. Cevaben bunun
mümkün olduðunu söyleyecektir. Dünya
çok çeþitli boyutsal þeyler üretmektedir
ama bunlar sizin algý alanýnýzýn dýþýnda
kalmaktadýr. Yoksa kalmayabilir mi?
Bundan önce birçok kez sözünü ettiðimiz
gibi, Dünyada bazý yerlerde boyutsallýk
tuhaf özellikler göstermektedir ve bu yüzden çevrenizde olan her þeyde bazý
tuhaflýklar ortaya çýkmaktadýr. Ýnsanlar
bunu algýlayabilmektedir. Bu durum Gaia
aðýnýn, bilinç aðýnýn ve manyetik aðýn birbirleri ile tuhaf þekilde çakýþtýðý yerlerde
âletlerle de algýlanabilir. Böyle bir durumda
çok boyutlu bir 'yama' yaratýlmaktadýr ve
bu bölge Dünyanýn diðer bölgelerine göre
farklýlýklar arz etmektedir.
Bu alanlarýn nerelerde olduðunu
söylemiþtik ve zaten bu yerler çok meþhurdur. Bunlardan birisi Bermuda Þeytan
Üçgeni, diðeri ise Ýrlanda olmaktadýr.
Yüzlerce yýldan beri Ýrlanda'nýn perileri ve
küçük insanlarý ile tanýnýyor olmasý size de
tuhaf gelmiyor mu? Hattâ orada hükümet
bile bunu kabul etmektedir, çünkü bunlar
sýk sýk görülmekte ve kayda geçirilmektedir. Bunun sadece mitoloji veya gelenek
olmasý mümkün deðildir. Çünkü çok sayýda
insan bunlarý görmüþ ve onlarla konuþmuþtur. Ýrlanda'da aðlar çakýþmaktadýr ve bu da
çok boyutlu bir etki yaratmaktadýr. Hattâ
yapýlacak bir keþif sayesinde Ýrlanda'da
bitkilerin daha iyi ve çabuk büyümesinin
saðlanacaðýný da anlatmýþtýk. Þu anda bile
bununla ilgili deneyler yapýlmaktadýr.
Dünya sizinkine göre çok daha büyük
olan çok boyutluluk yaratmaktadýr. Bir
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aðaç kucaklayýcýsýna Gaia'nýn ona neler
söylediðini sorun. Toprak ile binlerce yýldan beri çok sýký baðlantý içinde olan bir
yerli halk mensubuna, topraðýn onlarla
nasýl iletiþim kurduðunu sorun. Dört boyutta onlarýn size vereceði cevabý ne anlayabilirsiniz, ne de bu cevabý beklersiniz.
Gaia'nýn kendisi çok boyutludur. Ancak,
bilinç sizi þimdiye dek hep dört boyut
içinde tutmuþtur. Çok boyutlu durum
doðrusal olmadýðý için 4 sayýsýndan sonra 5
sayýsý gelmez. Sayma eylemi doðrusal bir
iþlemdir. Çok az bile olsa dört boyut dýþýna
çýkabildiðinizde, bir sonraki boyuta bir sayý
izafe edemezsiniz. Bunu bazýlarýnýz anlayabiliyor, bazýlarýnýz anlayamýyor.
Þimdi baþka bir noktaya deðinmek istiyorum. Partnerim yarýn Tasmanya'ya gidiyor.
Cradle Mountain'da onun bazý þeyleri
görmesine izin vermiþtik. Yeþilin aynen
Ýrlanda'da olduðu gibi parladýðý çok sýk bir
yaðmur ormanýnda dolaþýyordu. Gaia'nýn
hükmettiði, Gaia'nýn serbest býrakýldýðý
böyle sihirli yerlerde her zaman görülecek
þeyler vardýr. Birçok insan bunlarý görmüþtür. Partnerim Deborah da görüyor.
Pratik nedenlerden dolayý bunlarý
Partnerimden saklamýþtýk ve böylece izah
edemeyeceði þeylerle uðraþmak zorunda
kalmasýný önlemek istemiþtik.
Partnerim Tasmanya'da bir þey gördü.
Yalnýz baþýnaydý ve ormandan çýkmasý
istenmiþti ama göz ucu ile bazý hareketler
ve ýþýklar gördüðü için kalmak istiyordu.
Iþýklarýn olduðu yöne her bakýþýnda sanki
bir þeyler gülüp kenara çekiliyor gibi bir
görüntü ortaya çýkýyordu. Bunlarýn canlý
olduðunu biliyordu. Bazýlarý bunlarýn Gaia
tarafýndan orada olmalarýna izin verilmiþ
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olan çok boyutlu orman divalarý olduðunu
söyleyecektir. Gaia'nýn zekâsý vardýr ve
sizin ortaðýnýzdýr. Arasýra Gaia kendisini
gösterir ve orada olduðunu söyler.
Partnerim bu yüzden oraya gidiyor. Orasý
partnerimle konuþtu, gezegende onunla
böyle konuþan pek fazla yer yoktur.
Gaia'nýn kendisi çok boyutlu bir güçtür.
Daha önce hiç sözünü etmediðim bir þey
hakkýnda konuþmak istiyorum. Çok boyutlu durum ne zaman dört boyuta dönüþür?
Ýnsanlar doðduktan sonra bu durum gerçekleþir. Dört boyutun ötesindeki çok boyutlu
durumu algýlamak için zekâya ve akla
gerek var mýdýr? Aslýnda bunlar olmazsa
daha iyi olur çünkü o zaman iþ daha çabuk
ve kolay olur.
Entelektüel bir insan hep aklýný kullanmak istediði için olayý engeller çünkü mantýklý bir izahat bulamaz ve bu baský yüzünden baþkalarý tarafýndan görülebilen bazý
þeyleri göremeyebilir. Entelektüel bir insan
kendisini istediði kadar yüksek düzeyde
düþünebileceðine inandýrmýþtýr oysa
insanýn düþünme yeteneðinin, kýrýlmasý
neredeyse imkânsýz olan, tavaný vardýr. Bu
yüzden entelektüel bir insan çok boyutlu
duruma geçebilecek son insanlardan olur
çünkü dört boyutlu önyargýlar içinde
kalarak açýklama ister.
Bir bebek doðduktan sonraki ilk altý ay
boyunca çok boyutlu görüþe sahiptir.
Bir bebeðin anne ve babasýnýn bilincini
benimsemesi ortalama olarak altý ay sürer.
Bebeklerin hücreleri çevrede olup biten her
þeyi kaydeder ve ilk altý ay boyunca
hücrelerin kapýlarý ve pencereleri sonuna
kadar açýktýr. Þimdi annelere soruyorum.
Bebeðinizi kaç kez sizin hiçbir þey
göremediðiniz bir köþeye dikkatle
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bakarken yakaladýnýz? Anne veya baba
aslýnda bebeklere ilginç gelebilecek parlayan veya ses çýkaran bir oyuncak almýþtýr
ama bebek hiç ilgilenmez çünkü aslýnda
hiçbir þey görülmeyen tavana dikkatle bakmaktadýr. Bebek çok boyutlu þeylerin
farkýndadýr çünkü bilinç onu henüz dört
boyut içine sýkýþtýrma fýrsatýný bulamamýþtýr.
Daha fazlasý da var. Eðer hayvanlar
âlemine bakarsanýz, bazý hayvanlarýn sizin
çok boyutlu Merkabah'ýnýzý görebildiðini
anlarsýnýz. Herhangi bir insan bir hayvana
yaklaþtýðýnda, bazen hayvan sanki eski bir
dost gibi o insanýn yanýna gelmesine izin
verir. Oysa baþka bir insan ona yaklaþtýðýnda, ayný hayvan hoþnutsuzluðunu açýkça
belli eder. Neden bazý insanlar kabul
edilirken diðerlerine diþler ve týrnaklar gösterilmektedir?
Küçük veya büyük olsun, bazý hayvanlar
insanýn her zaman yanýnda taþýdýðý örüntünün, çok boyutlu aracý olan, çok boyutlu
Merkabahýnýn farkýndadýr. Merkabah(*)
sekiz metre geniþliðindedir ve baþka insanlar tarafýndan bile hissedilebilir. Hiç yalnýz
baþýnýza bir sinemaya gidip herhangi
birinin yanýndaki boþ koltuða oturduktan
kýsa süre sonra, ne olduðunu tam olarak
bilemeseniz de, bir çeþit dengesizlik veya
rahatsýzlýk hissettiðiniz için yerinizi
deðiþtirdiðiniz oldu mu? Bu bir örnektir.
Bunun görülüp görülmediði veya sadece
hissedilip hissedilmediði þimdilik cevaplandýrýlamayan çok boyutlu bir soru iþaretidir. Bununla birlikte, hayvanlarýn þefkatli
insanlarýn örüntüsünün farkýnda olduðunu
söyleyebiliriz. Bazýlarýnýz hayvanlarýn
bilinci ile iþbirliði yapabilen ve hayvan
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fýsýldayýcýsý olarak anýlan insanlarýn varlýðýndan haberdarsýnýz. Hayvanlar böyle
insanlarýn ayaklarýna kadar gelirler, çünkü
onlarýn özel olduklarýný bilirler. Söylemek
istediðim husus hayvanlarýn daha fazla
boyut görebildikleridir. Belki de artýk
insanlarýn da daha fazla boyutu görmesinin
zamaný gelmiþtir.
Bu gezegende var olan boyutlarýn
bazýlarý tarafýndan görülüp, bazýlarý tarafýndan görülmemesi hakkýnda söyleyebileceðim baþka þeyler de var. Ancak, bu
durum deðiþecektir çünkü bilincinizin
hayatýnýza rehberlik edeceðini anlamaya
baþlayacaksýnýz. Bu süre içinde çok boyutlu þekillere baktýðýnýzda bunun farkýnda
bile olmayabilirsiniz. Bazý çok boyutlu þeyleri deneyimliyor olmanýza raðmen bunun
farkýnda bile olmayabilirsiniz ama yine de
bir þekilde kendinizi rahatlamýþ hissedersiniz. Belki de eskisi gibi yaþlanmadýðýnýzý
veya kendinizi daha saðlýklý hissettiðinizi
fark edersiniz.
Bir noktadan itibaren çok boyutlu engeli
aþmaya baþlayacaksýnýz. Entelektüel bir
insanýn bu bakýmdan sýkýntýlarý olacaktýr
ama þefkatli olan ve fazla soru sormayan
bir insanýn sýkýntýsý olmayacak veya en
azýndan daha az olacaktýr. Tanrý söz konusu
olduðunda, Tanrý'nýn ayný anda her yerde
olmasý ile veya milyarlarca insaný ayný
anda dinliyor ve onlara ayný anda cevap
veriyor olmasý, sizin açýnýzdan hiç problem
teþkil etmiyor. Çünkü Tanrý çok boyutludur.
Ancak ayný durumu kendinize uygulamaya
kalktýðýnýzda sýkýntýlar ortaya çýkýyor,
çünkü siz dört boyutta yaþýyorsunuz.
Bu durumu ruhunuza kadar götürebilirsiniz. Ruhunuz evren kadar büyüktür,
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ismi ýþýkla terennüm edilir ve bu þarký
duyabilenler tarafýndan dinlenir. Sizler
geçici bir süre ile ismi olan bir bedenle bu
Dünyadasýnýz ama siz aslýnda bu deðilsiniz.
Artýk gerçek sizle, özünüzle daha yakýn bir
iliþki kurmaya baþladýnýz. Bu yüksek benliðinizdir ve o da, eli hep size doðru uzatýlmýþ olan çok boyutlu ruhunuzdur.
Size bundan önce birçok kez inanç kutunuzun çok kýsýtlý olduðunu ve çoðunuzun
bu sýnýrlarý aþmaktan kaçýndýðýný, çünkü
bunu size inançlarýnýzý öðreten, nasýl
düþüneceðinizi gösteren insanlara ihanet
gibi algýladýðýnýzý söyledik. Aranýzdan
kaçýnýz yalnýz baþýna bir yerde otururken
ölümden sonra varlýðýnýzýn devam edeceðini söylediniz? Bu aslýnda apaçýktýr çünkü
ruhunuz size bunu söylemektedir.
Bu gezegene geldikten sonra maðduriyet
bilincini benimsemek için ne kadar zaman
gerekiyor? Bu olduðunda, günahkâr olarak
doðduðunuza ve yanlýþ yapmanýz halinde
belki de sonsuza kadar cezalandýrýlacaðýnýza inanýyor olursunuz. Bu düþünce ve
inanç, sevgisi bu kadar derin ve geniþ olan
bir Tanrý ile baðdaþýyor mu? Bazýlarý
kendilerine böyle söylendiði için buna
inanýrlar ama içten içe bunun pek anlamlý
olmadýðýný da bilirler.
Dünyada her þey deðiþmeye baþladý. Siz
Tanrý'nýn çocuðusunuz ve Tanrý sizi hayal
edemeyeceðiniz kadar çok sever. Sizler
hiçbir þeyi yanlýþ yapmýyorsunuz ve bu
nedenle de ceza yoktur. Sizler karanlýkla
savaþýyor ve ýþýk yaratýyorsunuz. Iþýk
kazanmaya ve karanlýk kaybetmeye
baþladý. Sizler kendi inançlarýnýz ve korkularýnýz dýþýnda hiçbir þeyin kurbaný
deðilsiniz. Siz kahramansýnýz.

Iþýk açýldýðý için insan çok boyutlu hâle
gelmeye baþladý ve bu yüzden bilinç
deðiþiyor. Pek çok insan, insanlarýn çoðu
saatlerce böyle bir odada oturup konuþulanlarý ve anlatýlanlarý dinlemeyecektir ama
onlar bile, hiç farkýnda olmadan ucundan
deðiþmeye baþladýlar. Çok boyutluluk hiç
görmediðiniz ve hayal bile edemediðiniz
sistemleri yaratacaktýr. Az da olsa çok
boyutlu duruma geçip hafiften dört boyutun dýþýna çýkmaya baþladýðýnýzda, hükümetler baðlamýnda, saðlýk ile ve temiz
çevreyle ilgili yenilikler ve ilerlemeler
yapacak hikmete sahip olacaksýnýz. Her
þeyi tetikleyecek olan yüksek bilinçtir.
Yeni bilince hoþ geldiniz.
Sevgili dostlar, bu iþler olacaktýr ama
yavaþ olacaktýr, tedricen olacaktýr. Belki de
bunalýmýn ve sýkýntýlarýn yükünü taþýmak
zorunda kalan insanlar için çok yavaþ olacaktýr ama herkesin zamanýnýn olduðunu
söylüyorum. Zaman içinde herkes olaya
iþtirak edecektir. Açýða çýkarýlmasý gereken
dürüstlük sorunlarý var ama ýþýk karanlýk
yerleri aydýnlatmaya baþlayýnca farkýnda
bile olmadýðýnýz þeyler açýða çýkacaktýr.
Ýnsanlýk artýk ýþýk istiyor ama düþük bilinç döneminde bu her zaman böyle deðildi. Artýk bir köþe dönülüyor ve sizler bunu
görebiliyorsunuz. Anahtar unsur yaþlý ruhlardýr. Yaþlý ruhun sezgisel bilgisine göre
deðiþim gerçekleþtirilecektir çünkü sizde
geçmiþin hikmeti var ve bunlarýn hepsini
zaten daha önce de görmüþtünüz.
Ve öyledir.
(*) Merkabah: Ruhsal ýþýk beden

