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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Doðru yoldan ayrýlmadan yüremeye karar vermiþ ve bunu
yapmaya azmetmiþseniz, sizi gerçekten kutlamak gerekir. Böyle
bir kararý verebilmek bile çok büyük bir iþtir. Pek çok kiþi nice
menfaatler elde ettikleri ve edecekleri için doðrudan ayrý yolu
seçerken ve o yoldan yürümeye karar vermiþken sizlerin varlýðý
hayrýn devam edebilmesi için o kadar gereklidir... Varacaðýnýz yeri,
o yerde sizi bekleyeni biliyor ve inanýyor olmalýsýnýz ki, yürürken
yolda arada tökezlemeler, düþmeler, kalkmalar olacaksa bile siz
daha baþtan gerçeði gerçek gözünüzle görmeye gönül vermiþsiniz
demektir. Ve ayrýca cesaretinizden dolayý sizi tebrik etmek gerekir.
Doðru olan hiçbir þeyden korkmaz; çünkü doðrularýn gözle
görülmeyen ordularý vardýr. Doðruluk zamana, toplumlara,
ortamlara ve kiþilere göre deðiþebilir denir ya, bu kýsmen de olsa
kabul edilebilecek bir olgudur. Ama her nerede ve ne þart altýnda
olursa olsun deðiþmeyen bir özelliði, karakteri vardýr doðruluðun
ve doðru insanýn: Yanlýþ hareket etmez, hakikatleri ve gerçekleri
saklamadan gösterir ve yalan söylemez. Bu üç husus hangi þart,
hangi toplum, hangi hareket için olursa olsun farketmez, hepsinin
özelliklerine ve yapýsýna göre uygulanabilir. Yeter ki inandýðýmýz
gibi yaþayalým, hissettiðimiz gibi davranalým; yeter ki aðzýmýzdan
dökülen sözler, düþüncelerimizle ayný olsun; yeter ki ön yargýsýz
ve iyi þeyler düþünelim. Gerçeði söylememiz gerektiði zamaný iyi
düþünüp karar verelim, yoksa zamaný ve yeri gelinceye kadar
bekleyelim. Zamaný geldiðinde hiç çekinmeden ortaya verelim
onu usulünce, ne kadar zor ve acý olsa da. Gerçek deðiþmez ve
þaþmaz, o nedenle bizi bizim tehlike zannetiðimiz her þeyden korur.
Ama en zorlu mücadele kendi kendimize verdiðimiz uðraþtadýr.
Kendimize olan borcumuz vardýr bizim, öyle yaratýlmýþýz.
Doðruluktan ayrýlmak, yalanla, dolanla, kötülükle iþ görüp yaþamak
bu borcumuzu çoðaltýr durur. Bir yanýmýz devamlý her gün hesap
sorar bizden. Onu kandýramayýz, susturamayýz ve üstelik borcumuz
ne kadar çoðalýrsa, bizi kemirmesi de o derece fazlalaþýr. Doðru
yolda gitmeye kararlý olanlara ne mutlu... Huzur onlarýn haklarýdýr.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Þüphesiz
sevginin bittiði yerde,
kavga baþlar.
Eðer gerçek bir sevgiyle,
gönülden birbirlerini
sevmeye baþlasalar,
insanlar
kavga edemezler.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Kavga mý
Sevgi mi?

SEVGÝ DÜNYASI

ERDEM - Siz yýllardýr,
insanlarýn ancak sevgiyle
bir olabileceklerini iddia
ediyorsunuz. Bu fikirden
hareket ederek, bazý
faaliyetlerde bulundunuz
ve bulunuyorsunuz.
Acaba, sevgiyle insanlar
nasýl birliðe ulaþabilirler?
ÖZDEN - Ben size,
karþýt bir soru ile cevap
vermek isterim. Acaba
insanlar, sevgi olmadan,
nasýl birliðe ulaþabilirler?
Diyeceksiniz ki, ayný
þeylere inanmalarý, ayný
dili konuþmalarý, ayný
ülkede yaþamalarý ve
çýkarlarýnýn ortak olmasý,
onlarý birliðe ulaþtýrýr.
Öyle olsaydý, ayný dine,
ayný ideolojiye baðlý,
ayný ülkenin insanlarý
arasýnda hiç kavga olmamasý gerekirdi. Ama
görüyorsunuz ki, oluyor.
Acaba neden oluyor?
ERDEM - Sevgisizlikten dolayý mý kavga
ediyor insanlar?
Birbirlerini sevmeye
baþlasalar, aralarýnda hiç
kavga olmaz mý?
ÖZDEN - Þüphesiz
sevginin bittiði yerde,
kavga baþlar. Eðer,
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gerçek bir sevgiyle,
gönülden birbirlerini
sevmeye baþlasalar,
insanlar kavga edemezler.
ERDEM - O zaman,
birbirlerini deli gibi
seven âþýklarýn kavga
etmelerini neyle izah
ediyorsunuz?
ÖZDEN - Onlar, birbirlerine âþýk olduklarýný
sanýrken, aslýnda kendilerini ve kendi gönüllerini daha çok seviyorlar
da, ondan çatýþýyorlar.
Ekseri o çeþit kavgalarda, "Bana þunu dedi,
gururumu kýrdý, benden
þunu esirgedi" gibi
sebepler vardýr. Bu
sebepler, kiþinin öncelikle kendisini düþündüðünü göstermiyor mu?
Gerçekten karþýsýndakini
seven, önce kendini mi
düþünür? Onlar geçekten
seven olsalar, sevgilisini
mutlu etmek için her þeyi
yaparlar, hep önce onu
düþünürlerdi.
ERDEM - Birçok
fedakârlýk yaptýðý halde,
karþýsýndaki onu sürekli
istismar ediyorsa, ne
yapsýn?

ÖZDEN - Gerçek
seven, ne istismar
edildiðini, yani
sömürüldüðünü düþünür
ne de yaptýklarýný
fedâkarlýk yapýyorum
diye yapar!. O ne yapýyorsa, seve seve, isteye
isteye ve memnun olarak
yapar. Evlâdýný gerçekten
seven bir anne "Bu
çocuða çok fedakârlýk
yapýyorum, bu çocuk
beni çok sömürüyor"
diye mi düþünür, yoksa
aksine, verdiklerinin ve
yaptýklarýnýn az olduðu,
yetersiz olduðu endiþesi
içinde midir?
ERDEM - Yani, insanlar birbirlerini, bir
annenin evlâdýný sevdiði
gibi sevsin diyorsunuz.
Bu mümkün mü?,
Olabilir mi böyle þey?
ÖZDEN - Olmasýna
olabilir ve yapanlar da
var ama, bunun için,
önce düþüncelerin köklü
bir deðiþikliðe uðramasý
lâzým. Ýnsanlar asýrlardýr
"Önce Ben" demeye
alýþagelmiþlerdir. "Önce
ben" demeyi en doðru,
en doðal davranýþ olarak
göre gelmiþlerdir. "Önce
ben" demek, en doðru
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davranýþ mýdýr, yoksa
biraz ilkellik midir?
Aslýnda insanlar yükseldikçe, bilgide ve
sevgide ileri gittikçe,
önce ben demenin yanlýþlýðýný, ilkelliðini
görüyorlar. Ve her çeþit
kavganýn, anlaþmazlýðýn
temelinde, "Önce ben"
demenin yattýðýný görüyorlar, fark ediyorlar.
Yükselen, olgunlaþan
insanlar, ilk adýmda,
kendisiyle beraber,
baþkalarýný da düþünmek
gereðini kabul ediyorlar.
Ýkinci ve daha üstün
adýmda da, "Önce Sen"
demeye baþlýyorlar.

ERDEM - Ýnsanlar,
"Önce ben" yerine,
"Önce Sen" demeye
baþlasalar, dünyada
kavga dövüþ kalmaz,
insanlar hemen birbirlerini sevmeye baþlarlar mý
diyorsunuz?
ÖZDEN - Ýnsanlarýn
"Önce Sen" demeye
baþlamalarý için,
birbirlerini gerçekten
sevmeleri gerekir.
Birbirlerini gerçekten
sevebilmeleri için de bazý
doðru yaþam ve davranýþ
bilgilerini iyice almalarý,
benimsemeleri icap eder.
O temel davranýþ bilgileri

benimsenmediði içindir
ki, her yerde sevgisizlik
ve bencillik aðýr basar
olmuþ, çok iyi niyetle
ortaya konan fikirler, ideolojiler, hattâ Ýlâhi Kaynak'tan gelen dinler bölünmüþ, çeþitli mezheplere, kollara, parçalara
ayrýlmýþlardýr. Ülkemizde
bunu öyle geniþ gözleme
imkâný var ki... Sanki bir
laboratuar deneyini izler
gibi izlersiniz. Sað ve sol
çeþitli akýmlar var.
Bunlara gönülden inanmýþ, samimi kimseler
var. Onlarýn inandýklarý
doðru mu, yanlýþ mý
onun tartýþmasýna gir-
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miyorum. Ama görüyorsunuz ki, ayný þeye
inandýklarýný söyleyen
kiþiler arasýnda, kýsa
zamanda bölünmeler
baþlýyor. Bu bölünmeler
giderek öyle derinleþiyor
ki, birbirinin canýna kýyacak kadar ileri gidebiliyor. Neden? Görünüþte,
karþýsýndakini davadan
kopmakla, yoldan çýkmakla suçluyorlar.
Aslýnda temelde yatan
þudur: "O benim dediðimi kabul etmedi, o beni
saymadý, o benim için
kötü söz etti, o benim
dalgama taþ attý, o benim
çýkarýmý zedeledi." Yani
ben, ben, ben! Hep ben,
ben diyen, bir türlü benlikten kurtulamayan
kiþiler, hiçbir davayý,
insan kardeþlerinin
hayrýna olarak yürütüp
geliþtiremezler. Davayý
da, inandýklarý fikirleri
de dejenere ederler,
bozarlar. Yararlý olabilecekken, zararlý olurlar.
ERDEM - Dediniz ki,
"Önce Sen" diyebilmeleri
için, insanlarýn birbirlerini sevmeleri, birbirlerini
sevmeleri için de, temel
davranýþ bilgilerini benimsemeleri lâzýmdýr.
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Acaba, nedir bu temel
davranýþ bilgileri?
ÖZDEN - Temel
davranýþ bilgisi demek,
insanlarý doðru bir yaþama, yücelten bir yaþama,
mutlu eden bir yaþama
ulaþtýran bilgiler demektir. Bu bilgiler içinde,
çoðunluðun doðru yanlýþ
benimsedikleri var; hiç
bilmedikleri de var.
Bunlarýn hepsini bu kýsa
konuþmada sayýp dökmek mümkün deðildir.
Ancak bazýlarýný, en
önemli olanlarýný söylemekte yarar var; çünkü
temel yaþam bilgileri,
insanlarýn yaþamlarýna
yön ve þekil veren bilgilerdir. "Kendine yapýlmasýný istemediðini,
baþkasýna yapma!"
Bu bir temel davranýþ
bilgisidir. "Aldattýðýný
sanan, aslýnda
aldanandýr; çünkü
kötülük dönücüdür."
Bu da bir baþka temel
davranýþ bilgisidir.
"Her insan bir insanýn
kardeþidir, insanlar birbirinin kardeþidirler.
Çünkü kökleri ayný,
Yaratanlarý ayný,
dünyadan bekledikleri
aynýdýr." Bu da bir bil-

gidir. "Kardeþler birbirlerini severlerse, birbirlerine yardým ederlerse,
herkes mutlu olur.",
"Önce ben demek,
gerilik ve ilkelliktir,
önce sen diyebilmek,
ilerilik ve yüceliktir."
En önemli yaþam bilgisi
ise þudur: "Yükselmenin
merdiveni beþ basamaklýdýr: Ýyilik, doðruluk,
çalýþmak, bilgi ve sevmek." Bu beþ esasý tam
uygulayan kiþiler, dünyada yükselir, olgunlaþýr
ve mutlu olurlar. Temel
yaþam bilgileri, ayný
zamanda, insanlarý zarardan, belâdan ve sýkýntýdan koruyan, mutlu eden
bilgilerdir.
ERDEM - Sizce, temel
davranýþ bilgilerine tam
uyulmadan, dünyada
huzura, mutluluða, dirlik
ve düzenliðe tam ulaþýlmaz mý? Ýnsanlar birbirlerini tam sevemezler
mi?
ÖZDEN - Ýnsanlar bu
bilgileri, kýsmen de olsa,
bilerek veya bilmeyerek
uygulamaktadýrlar. Onun
için, aralarýnda tam
olmasa da, bir birlik, bir
dirlik kurabilmektedirler.

SEVGÝ DÜNYASI
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Birbirlerini sevmek
gereðini, kýsmen görebilmektedirler. Ama bu
bilgiler, bilinçli ve tam
benimsenmiþ olmadýðý
için, kolayca birliði
bozuyorlar, sevenler
çabucak düþman olabiliyorlar. Sonra da birbirlerini sözden dönmekle,
vefasýzlýkla, sevginin
deðerini bilmemekle
suçluyorlar. Oysa temel
davranýþ bilgileri bilinçli
olsa ve gönüllerine de
iyice benimsetilmiþ olsa,
onlarýn doðruluðundan
hiç kuþkularý kalmasa,
onlara aykýrý hareket edebilirler mi? Cennetin ve
cehennemin doðruluðunu
ta ruhunda duyan gerçek
bir dindar insanlarý
aldatabilir mi, haksýzlýk
edebilir mi? Eðer aldatýyorsa, haksýzlýk ediyorsa,
kolayca yalan söylüyorsa, o gerçek inanan,
gerçek bir dindar
deðildir. Bu örnek her
ideoloji için de geçerlidir. Bir fikre içtenlikle
inanan, o fikrin gereklerini içtenlikle uygular.
Bir fikir, bir ideoloji
insanlara zarar veriyorsa,
istemedikleri halde,
onlara zorla kabul ettirilmeye çalýþýlýyorsa,

baþtan sona yanlýþtýr.
Çünkü doðru ve insanlara yararlý fikirlerin
zora, topa, tüfeðe ihtiyacý
yoktur; onlarý herkes
seve seve kabul eder.
Önemli olan, onlarýn
doðruluðunu, yararlý
olduðunu, iyi bir yaþamý
getireceðini, insanlara
açýkça gösterebilmektedir. Bu da sabýrla, sevgiyle ve örnekler vererek, doðruluðunu göstermekle mümkün olabilir.
ERDEM - Dünyada
çeþitli ideolojiler ve dinler var. Bunlarýn her
birisi, insanlara doðru
yolu gösterdiklerini
söylüyorlar. Bunlarýn
hangisi sizin bahsettiðiniz temel davranýþ
bilgilerine uyuyor?
ÖZDEN - Ýdeolojiler
hakkýnda hüküm vermek
bana düþmez; doðru yönleri de, eksik yönleri de
olabilir. Ama ben, genel
olarak öyle bir ölçek
verebilirim. Bugün
dünyada bulunan sistemleri, sevgiye dayanan
veya nefrete dayanan
diye iki büyük kategoriye
ayýrabiliriz. Bir sistem
eðer nefrete dayanýyorsa,

insanlarý sevgiye ve birliðe götürmesi mümkün
deðildir. O sistem, insanlarýn karýnlarýný doyursa
da onlarý mutlu edemez,
gönül rýzasýna ve sevgiye dayalý bir birliðe
ulaþtýramaz. Elbette,
doðru davranýþ bilgilerinin temelinde, insanlarýn rýzýklarýný ve barýnaklarýný saðlamak, rýzýklarý sevgiyle ve hakça
bölüþtürmek yatar. Siz,
sevdiðiniz kardeþlerinizin
aç kalmasýna evsiz, barksýz kalmasýna razý olabilir misiniz?.. Ama
kardeþiniz gelse, zorla
ekmeðinizin yarýsýný
almaya kalksa, ona karþý
koyarsýnýz. Ýþte incelik
burada.
ERDEM - Doðru
yaþam ve davranýþ bilgilerini siz mi buldunuz?
ÖZDEN - Onlarýn
içinde, çeþitli düþünürlerin bulduklarý da var,
dinlerin bildirdikleri de
var, bize bildirilenler de
var, bizim bulduklarýmýz
da var. Doðru sözleri
söyleyen, insanlarýn
hayrýna düþünen iyiler,
asýrlardýr dünyada çok
þey söylemiþlerdir.

SEVGÝ DÜNYASI
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KURAN'IN DÜZENLENMESÝ
Peygamber'in saðlýðýnda vahiyle Yaradan'dan aldýðý bilgiler, hemen kâtiplere
yazdýrýlýyor, birçoklarý tarafýndan ezberleniyor, namaz esnasýnda tekrarlanarak
hafýzalara iyice yerleþtiriliyordu. Ancak
derlenip toplanarak bir kitap haline getirilmiþ deðildi o zamanlar…

Ýlk halife Ebubekir döneminde, yapýlan
savaþlarda hafýzlarýn ölüp sayýlarýnýn
azalmasýndan dolayý, halifenin en büyük
yardýmcýsý Ömer tüm Kuran âyetlerinin
derlenip toplanarak biraraya getirilmesi
için Ebubekir'i ikna etti. Hem vahiy kâtibi
hem de hafýz olan çok deðerli birinin
baþkanlýðýnda, eldeki tüm âyetlerin
biraraya getirilmesiyle oluþturulan tek bir
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kitap Peygamber'in karýsý
emanet olarak býrakýldý.

Hafsa'ya

Üçüncü halife Osman zamanýnda,
Azerbeycan ve Ermenistan seferleri
sýrasýnda, Kuran'ýn deðiþik Arap
lehçelerinde farklý okunmasý Suriyeli ve
Iraklý askerler arasýnda neredeyse çatýþmaya varacak þiddetli tartýþmalara neden
olmuþtu. Her iki taraf da kendi okuduklarý
Kuran'ýn en doðrusu olduðu iddiasýndaydý. Arabistan'da en geçerli olan Mekke'nin
Kureyþ lehçesiydi ama ülke geniþledikçe
diðer
Arap
kabilelerinin
farklý
lehçelerinde Kuran doðallýkla onlarýn
anladýklarý þekilde okunmaktaydý. Bu
savaþlardan Medine'ye dönen akýllý bir
Müslüman, hemen halife Osman'a baþvurarak, mutlaka tek tip bir Kuran'ýn düzenlenmesinin þart olduðunu ona kabul ettirdi. Çünkü Ebubekir zamanýnda sadece
âyetlerin kaybolmamasý için biraraya
getirilmesi saðlanmýþtý. Osman halifeliðinin 6. yýlýnda en büyük hizmetini
yaptý. Hafsa'nýn elindeki mushaf bugün
elimizdeki Kuran halinde düzenlendi.
Surelerin tertibi, tek bir Kureyþ lehçesine
göre yazýlmasý için hafýzlar ve yazýcýlardan oluþan bir komisyon çok hummalý bir
çalýþma yaptý. Elde edilen mushaf
çoðaltýlarak belli þehirlere gönderildi.
Halife Medine'de kiþilerin kendi oluþturduklarý Mushaflarýn yakýlmasý için emir
çýkardý. Ayný emir diðer þehirlere de gönderildi. Kuran'ý baþtanbaþa ezberlemiþ ve
kendi
mushafýný
hazýrlamýþ
ilk
Müslümanlardan biri olan Ýbni Mesud, o
dönemde Medine'den uzakta Kûfe'de
olduðundan bu düzenleme komisyonuna
katýlamamýþtý. Yeni hazýrlanan ve resmi
bir hüviyet kazanan Kuran ile kendisininkini karþýlaþtýrýp farklý yönlerini

görmüþtü. Ýlâhiyat profesörü Mehmet
Azimli Hz. Osman'la ilgili kitabýnda bu
konuya özetle þöyle deðinir:
"Yeni nüshalarýn hazýrlanmasý bazý
sahabeler arasýnda kabul görmedi.
Bunlarýn baþýnda Ýbni Mesud gelmektedir.
Bu sebeple komisyon baþkaný Zeyd için:
'Vallahi Zeyd bin Sabit annesinin karnýnda iken ben Müslüman olmuþtum' gibi
sözler söylemiþti. Öðrencilerine, öðrettiði
kendi mushafýndaki farklý yönlerin kaybolmamasý için yapýlacak müdahalelere
karþý onlarý korumalarýný tavsiye etti."
Sonraki yüzyýllarda, Kureyþ'in dýþýndaki deðiþik lehçelerdeki Kuran okumalarý,
konunun uzmanlarý tarafýndan ciddiyetle
ele alýnarak, 10 kadar deðiþik okumanýn
(kýraatýn) kabulünü gönül rahatlýðýyla
onayladýlar. Ýslâm'da tefsir, hadis, fýkýh
bilimi gibi bir de kýraat bilimi vardýr. Ve
bu konuda Ýslâm bilginlerinin hiçbir kompleksi yoktur. Kuran yorumlarýnda, herhangi bir âyetin incelenmesinde "Burada
Ýbni Mesud mushafýnda þöyle bir fazlalýk
vardýr" diye alýntý yapmaktan hiçbir
Kuran yorumcusu bir çekince hissetmez.
Aksine bunun yorumlara daha da aydýnlýk
getireceðine inanýrlar.
ATEÞTEN GÖMLEK
Hz. Osman'ýn halifeliðinin sonlandýrýlmasý için 3 büyük beldeden 1000 kiþilik
âsi grubu aralarýnda önceden anlaþtýklarý
gibi Medine'de toplanmýþlardý. Halife istifa etmeyince de onu öldürmüþlerdi.
Medine halkýnýn çoðunluðu da halifeden
þikâyetçi idi ama onun öldürülmesini asla
istemezlerdi. Herkes büyük üzüntü ve
korku içindeydi. Ýsyancýlar bir imparator-
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luk haline gelmiþ Ýslâm ülkelerini yönetebilecek çapta asla deðillerdi. Bir tek kiþi
bunu becerebilirdi: Hz. Ali. Peygamber'in
amcaoðlu ve damadý, dini bilgilerde çok
yücelere ulaþmýþ, önceki halifelerin akýl
hocasý, savaþlarda dinin aslaný Ali, normal þartlarda idareyi ele alýp düzeni
saðlayabilirdi. Ama þimdi ortam çok
gergindi. Kimse ne yapacaðýný bilemez
haldeydi. Medine, halifeyi öldüren
isyancýlarýn elindeydi. Ali isyancýlarýn
ýsrarlarý ve baþka da çare olmadýðý için,
çok gönülsüz bir þekilde halifeliði kabul
etti. Medine halký da çarnaçar biat ederek
Ali'nin halifeliðini onayladý. Hele bir
zaman geçsin, isyancýlar evlerine dönsün,
sular durulsun, halifenin kan davasý o
zaman gündeme gelir, gerçek suçlular
cezalarýný bulurlardý. Ama þimdi deðil.
Çünkü þehir zaten suçlularýn idaresindeydi. Mantýk bunu söylüyordu ama,
gönüllerde baþka sevdalar varsa, mantýk
iþe yaramýyordu ki!..
CEMEL (DEVE) SAVAÞI
Biliyorsunuz halife Ömer ölüm
döþeðindeyken kendisinden sonraki halifeyi kendi aralarýnda belirlemek için 6
kiþi seçmiþti. Sonunda Osman üzerinde
uzlaþmýþlardý.
Ýþte Ömer'in halife adayý olarak seçtiði
6 kiþiden ikisi Talha ve Zübeyr idi. Ulu
bir idareci olan Ömer bu iki kiþiyi hiç
boþuna seçer miydi? Ýslâm tarihinde aþeri mübeþþere diye anýlan 10 cennetlik kiþiden ikisiydi onlar. Ali de öyleydi. Bu cennetlik üç kiþinin Ali bir cephede, diðer
ikisi yanlarýna Peygamber'in karýsý
Ayþe'yi de alarak karþý cephede savaþacaklarýný önceden biri söylese, "Aklýndan
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zoru mu var?" derdi herkes. Ve bu savaþ
Peygamber'den 25 yýl sonra gerçekten
oldu ve binlerce müslümanýn kaný aktý.
Tarihten ibret almak için kaleme aldýðým
bu dizi yazýmda savaþ sahneleri, ordularýn
durumlarý
gibi
konular
beni
ilgilendirmiyor. Zaten gelecek aydan sonraki yazýlarýmda siyasi konulardan deðil,
derinlerde cereyan eden sosyal olaylardan
ve Ýslâm âlemindeki bilimsel geliþmelerden söz edeceðim. Deve savaþýnda
dediðim gibi savaþýn seyri deðildi beni
ilgilendiren. Savaþan bu 4 seçkin kiþiyi
biraz daha yakýndan tanýmak ve niçin
savaþtýklarýný anlamak daha önemli.
Ali'yi zaten yeterince tanýyoruz. Ayþe de
Ýslâm tarihinde çok önemli bir þahsiyet.
Peygamber'in
hicret
arkadaþý
Ebubekir'in kýzý Ayþe'nin adýndan
Müslümanlar çok söz eder. Hatice'den
sonra Peygamber'in en sevdiði karýsý
Ayþe, özellikle Ýslâm hukuku konusunda
çok bilgili, Peygamber'den pek çok hadis
aktarmýþ, bazý yanlýþ hadislerin kritiðini
yapmýþ çok etkili biri. Talha ve Zübeyr bu
ikisi kadar tanýnmýþ deðil. Biraz daha
yakýndan tanýyalým onlarý:
* Talha: Mekke'de Hz. Muhammed'e
Ebubekir'in daveti üzerine iman eden ilk
5 kiþiden biri. Orada Müslümanlara
yapýlan bütün zulümlerden nasibini o da
aldý. Medine'ye hicretin 3. yýlýndaki Uhud
savaþýnda okçularýn, emri çiðneyip yerlerini
terk
etmelerinden
dolayý,
Peygamber etrafýný çeviren düþman
askerleri tarafýndan öldürülmeye ramak
kalmýþtý. Hattâ bir ara biri "Muhammed'i
öldürdüm" diye etrafý mateme ve ümitsizliðe boðmuþtu. Ýþte Talha o sýrada
Peygamber'i düþman kýlýçlarýndan koru-
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mak için elini kýlýçlara siper eden ve yaralandýktan sonra çolak olarak yaþamak
zorunda kalan kahramanlardan biri idi.
* Zübeyr: Babasý, Peygamber'in en
sevgili, en fedakâr karýsý Hatice'nin
kardeþiydi. Annesi ise Peygamber'in
halasý. Yani Peygamberle çok yakýnlýðý
var. Gençliðinde Peygamber'e ilk inananlardan biri. Çok saðlam vücutlu olduðundan savaþlarda büyük yararlýlýklar göstermiþtir. Peygamber'den onun için þöyle bir
söz aktarýlýr: "Her Peygamber'in havarisi
vardýr, benim havarim Zübeyrdir." Talha
gibi o da sonradan çok zengin olmuþtur.
Kölelerinin sayýsý ve deðiþik þehirlerdeki
pek çok evi dillere destan olmuþtur.
Ali bu karmakarýþýk ortamda halife
olduktan sonra ilk iþ olarak eski valileri
deðiþtirip, yerlerine yenilerini atamakla
göreve baþladý. Ömer zamanýndan beri
Þam valisi olan, servetini, askerlerini
alabildiðine
artýrmýþ
Emeviler'den
Muaviye idi. Ali onu valilikten azletmek
için yeni birini gönderdi ama daha þehre
girmeden onu zorla gerisin geri
Medine'ye gönderdiler. Ali Muaviye'ye
dersini vermek için ordusunu topladý. Ne
var ki þimdi karþýsýna hiç umulmadýk
kiþiler çýkmýþtý.
Hiç anlayamadýðým bir þey, halife
Osman'ýn kuþatýlmasý ve öldürülmesi
sýrasýnda Medine'yi býrakýp Mekke'de
yaþayan Ayþe'nin ayný Muaviye gibi halife Ali'den Osman'ýn kaný davasýný niçin
yürüttüðü. Ayþe de katillerin cezalandýrýlmasýný hemen istiyor. Kendisini
Mekke'de maddi olarak ve askerler toplayarak destekleyen Emevi zenginleri de

var. Talha ve Zübeyr zorla Ali'ye biat
ettiklerini söyleyerek, Ayþe'ye katýlmak
üzere Mekke'ye gidiyor ve güç birliði
yapýyorlar. Aslýnda hem Ayþe hem de bu
ikili, halife Osman'a son yýllarýnda en þiddetle karþý çýkanlardan. Talha ve Zübeyr
ilk aylarda halife Ali'den Kûfe ve Basra
valiliklerini de istediler ama Ali bunu
kabul etmedi. Ýkisinin de paraya pula
ihtiyaçlarý yok. Acaba halifelik ve valilik
gibi yönetmekle ilgili þiddetli istekleri mi
vardý? Bilemiyoruz. Ancak bildiðimiz þu
ki, þartlar hiç uygun olmadýðý halde Ali'yi
isyancýlarla karþý karþýya getirecek talep
içindeler. Uzatmayayým, bu 3 seçkin kiþi
güç birliði yapýp topladýklarý orduyla,
birçok müslümanýn þehit olacaðý bir ön
savaþ yapýp Basra'yý iþgal ediyorlar. Ali
ise daha büyük bir orduyla oraya ulaþýyor.
Karþýlýklý elçilerle tam barýþ yapacaklarý
sýrada, Ali'nin ordusundaki isyancýlarýn
bir komployla karþý tarafa saldýrmasýyla
çok çetin bir savaþ oluyor müslümanlar
arasýnda. Binlerce kiþi ölüyor. Þehitler
arasýnda Talha ve Zübeyr de var. Allahtan
bir deve üzerindeki kurþunla kaplanmýþ
bir mahfaza içindeki Ayþe yara almadan
kurtuluyor. Eðer bu kurþun kaplama
olmasaydý ok atýþlarýndan bir kirpiye
dönen mahfazadan sað kurtulmasý imkânsýz olacaktý. Ayþe'nin deve üzerindeki
savaþýndan dolayýdýr ki, bu akýllarý donduran savaþ tarihte bu isimle anýlýr.
SIFFÝN SAVAÞI
Þam valisi Muaviye, hicretin 8. yýlýnda,
Mekke'nin fethine kadar Peygamber'in
azýlý düþmaný olan þehrin reisi Ebu
Süfyan'ýn oðluydu. Servet ve itibar içinde
büyümüþ, iþ hayatýnýn ve yönetimin ince-
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liklerini öðrenmiþti. O da babasý gibi
Mekke'nin fethinde müslüman olmuþtu.
Sonra da ailecek Medine'ye taþýnmýþlar
Peygamberle ancak son iki yýlýnda
beraber olmuþlardý. Bu arada vahiy kâtipliði bile yapmýþtý. Ýslâmiyet'e katýlmasý ve
hizmeti bakýmýndan Ali ile karþýlaþtýrýlmasý söz konusu bile olamazdý.
Ali'ye biat etmeyip, Þam valiliðini terk
etmemesini tek bir sebebe baðlýyordu:
"Osman'ýn kaný yerde kaldý, onun katillerini bul cezalandýr ondan sonra sana biat
edeceðim" diyordu. Þam'da Osman'ýn
kanlý gömleðini camide sergileyerek
cinayeti her dem taze tutuyordu. Bunda
samimi olmadýðý Ali'nin öldürülmesinden
sonraki yýllarda gücü yeterli olduðu halde
bu konuyu hiç gündemine almamasýndan
anlaþýlmýþtý.
Ali Deve Savaþýndan sonra idare
merkezini Kûfe'ye taþýdý ve Muaviye'ye
karþý ordusuyla Suriye'ye, Fýrat yakýnlarýnda Sýffin denilen yere vardý.
Muaviye'nin ordusu oraya daha önce
gelmiþti. Þimdi iki ordu karþý karþýya. Her
iki tarafta da gerçek müslümanlar sahabeler var. Bu sahabeler iki aylýk ateþkes
ilanýný iki tarafa da kabul ettirerek müslüman kanýný akýtmaktan onlarý alýkoydular.
Ýki tarafýn askerleri de þimdi Fýrat'dan su
içiyorlardý. Barýþ süresi bitince Ali'nin
onlarý biata davetine "Aramýzda sadece
kýlýç karar verecek" cevabý geldi. Ve çok
þiddetli, günlerce sürecek bir savaþ
baþladý. Ýki taraftan binlerce müslüman
öldü. Ýki ayrý tarafta yakýn akrabalar,
kardeþler bile vardý. Böylece karþýlýklý
elçiler ve savaþlarla 110 gün geçti. Zaman
zaman er meydanýna çaðýrarak ikili
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savaþlar bile oldu. Ali Muaviye'ye teke
tek vuruþma teklifinde bulununca, bütün
savaþlarda ikili çatýþmalarýn hepsini
kazanan Ali ile karþýlaþmayý Muaviye
göze almadý ve anýnda reddetti. Ali'nin
ordusu neredeyse Muaviye'yi bile ele
geçirecek
tarzda
hücumdaydý.
Muaviye'nin dehâ derecesinde akýllý
komutaný, görülmemiþ bir kurnazlýk
yaparak askerlerinin mýzraklarýna Kuran
sayfalarý astýrdý. Ali'nin ordusu anýnda
hücumu durdurdu. Ali "Bu bir oyun "
dediyse de, askerler sanki Kuran'a karþý
savaþýp cehennemi boylayacaklarýndan
korktuklarýndan halifeyi dinlemediler
bile. Her iki taraftan birer hakem seçilerek
kimin halife olacaðý kararýný onlara býraktýlar. Muaviye'nin cin gibi hakemi
Alininkini faka bastýrdý. Hem Ali hem de
Muaviye'nin halifeliði gibi bir durum çýktý
ortaya. Allah'ýn hükmüne deðil, hakemlerin hükmüne razý olan, iki tarafý kâfirlikle suçlayan güçlü bir grup çýktý ortaya.
Sonra güçlerini artýran ve tarihte
"Hariciler" diye anýlacak olanlar Ali'ye
yeni bir sorun yarattýlar. Ali onlarý yendi
ama intikamlarý feci oldu. Ali'yi,
Muaviye'yi ve Muaviye'nin komutanýný
öldürmek için yola bu Harici katillerden,
Ali'ye gideni emeline nail olup Ali'yi
öldürdü ve Ali'nin 5 yýllýk halifelik dönemi de böylece kapanmýþ oldu. Muaviye
hafif bir yara ile kurtuldu, komutaný ise
en þanslý olanýydý. Katil þaþýrarak onun
yerine baþkasýný öldürdü.
Gelecek yazýmda Ali'nin oðullarý Hasan
ve Hüseyin'in hilafet mücadelesi, Kerbela
olayý ve 100 yýla yakýn süren Emevi
saltanatýndan kuþbakýþý çok kýsa söz edeceðim.
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Uyma ve Uymama
Davranýþý
Güngör Özyiðit, Psikolog

Ýnsanlar toplumsal bir etki karþýsýnda itaat ederek, onunla
özdeþleþmeye çalýþarak veya benimseme yoluyla uyum
saðlama davranýþý gösterirler.
Teslimiyet daha çok askerlikte ve Tanrý ile O'nun
görevlileri arasýndaki iliþkilerde geçerli olan bir uyma
davranýþýdýr. Onun da özel bir mantýðý vardýr.
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ÖZCAN: Ýnsanlar içinde yaþadýklarý
toplum tarafýndan etkilenerek ve bir
ölçüde içinde yaþadýklarý toplumu
etkileyerek, yaþamlarý boyunca
karþýlýklý bir etkileþim içinde olurlar.
Toplum üyelerinin belli kurallara
uyum göstermeleri toplumsal düzeni
oluþturur. Düzene uymama ve kural
tanýmama davranýþý ise, bunu yapanlar
etkili bir sayýya ulaþtýðýnda anarþiye
yol açar. Ýnsanlar niçin topluma
uyma veya uymama davranýþý gösterirler; bu konuyu irdelemeye deðer bulur
musun?
ERCAN: Önemli bir konu gerçekten.
Ýlk anda þu geliyor akla: Ýnsan yalnýzlýktan kurtulmak, yadýrganmamak,
dýþlanmamak için topluma uyum saðlamaya çalýþýyor. Öylece topluma uymamanýn getireceði risklerden kaçýnmýþ
oluyor. Þöyle de diyebiliriz: Uymakta
kendi için yarar gördüðü için öyle
davranýyor olabilir.
ÖZCAN: Evet söylediðim gibi
uymama durumunda uðrayacaðý zararlar ve uymanýn getireceði yararlar,
kiþiyi uyma davranýþýna itebilir. Ama
bu yarar ne? Her uyma davranýþý ayný
yararý saðlar mý? Bu sorunun içinden
çýkaracaðýmýz baþka soru: Kaç türlü
uyma davranýþý var? Önce bunlar
üzerinde konuþalým.
Ýnsanlar toplumsal bir etki karþýsýnda
itaat ederek, onunla özdeþleþmeye
çalýþarak veya benimseme yoluyla
uyum saðlama davranýþý gösterirler.
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Ýtaat, bir grup görüþüne ya da bir
kiþiye uyma, onun istediði biçimde
hareket etme þeklinde görülür. Ýtaat
davranýþýnýn temelinde, itaat edilenin
itaat eden üzerindeki varlýðý, gücü ve
denetimi söz konusudur. Örneðin trafik
polisinin varlýðýný bilen ve ceza yemekten çekinen insan, belli bir hýzýn
üstüne çýkmaz. Orada trafik polisinin
olmadýðýna kesin emin olduðunda, kiþi
o yasaða uymaz ve itaatli davranma
zorunluluðunu duymaz.
ERCAN:Ýtaatte yaptýrýcý bir gücün
varlýðý ve denetimi gerekli oluyor. Ve
insanlar genelde cezaya çarpýlmamak
için itaatli davranýyor..
ÖZCAN: Sadece cezalandýrýlmamak
deðil, itaat ettiði, uyduðu kimsenin
gözüne girmek, onun tarafýndan ödüllendirilmek de, insaný itaatli olmaya
iten sebeplerden bir diðeri oluyor.
Toplumsal etkiye uyma davranýþý özdeþleþme þeklinde de kendini gösterebilir. Burada bir grup veya kiþiye, onu
beðendiði, ona özendiði, onun gibi olmak istediði için uyar. Ona benzemeye,
ondaki deðerlerle bezenmeye, onunla
bir olmaya çalýþýr. Özdeþleþme yoluyla
uyma davranýþýnda uyulan, kendisine
benzenilmeye çalýþýlan kiþinin, uyanýn
gözündeki deðeri, çekiciliði ve saygýnlýðý, önemli bir rol oynar.
ERCAN: Ýnsanlarý bir görüþe
inandýrmada örnek olmanýn gereði ve
önemi buradan geliyor deðil mi?
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ÖZCAN: Evet. Bütün gülyüzlüler,
yol göstericiler, örnek davranýþlarýyla,
üstün ahlâklarýyla insanlarý kendileri
gibi olma yolunda ateþlemiþlerdir.
Dinde zorlama olmamasý da bu sebepledir. Çünkü dinin kendisi güzel, çekici
ve çaðýrýcýdýr. Dinin özü, Tanrýsal
erdemleri kendi kiþiliðinde çiçeklendirmek ve diðer insanlarý bu
güzelliklere özendirmektir. Ve bunu
gülyüzlüler pek güzel baþarmýþlardýr.
ERCAN: Özdeþleþme þeklindeki
uyum davranýþý uzun ömürlü olabilir
mi?
ÖZCAN: Uyulan, örnek alýnan
kiþinin, uyan kiþinin gözündeki
deðeri ve örneklik niteliði korunduðu
sürece özdeþleþme sürer. Ancak herhangi bir sebeple bu deðer kaybolursa,
örneklik özelliði yara alýrsa, o zaman
uyma, onu örnek alma davranýþý
ortadan kalkar. Çünkü o kiþi, artýk
onun gözünde beðenilen ve özenilen
biri olmaktan çýkar.
ERCAN: Bu da bize, öncü durumunda olan, insanlarla ilgili önemli görev
ve sorumluluklar yüklenmiþ kiþilerin
özel yaþamlarýnda çok titiz ve dikkatli
olmalarý gerektiðini gösteriyor herhalde.
ÖZCAN: Çok haklýsýn. Þimdi itaat
konusunda verdiðimiz belli bir trafik
kuralýna uyma örneðini, özdeþleþme
davranýþýna uygulayalým. Ýlkinde
trafik polisinin varlýðý ve cezalandýrýl-

SEVGÝ DÜNYASI

ma korkusu, o kurala uymamýzý saðlýyordu. Özdeþleþmede ise kiþi, cezalandýrýlmaktan çekindiði için deðil,
fakat meselâ babasýný çok sevdiði,
beðendiði için onu örnek alarak onun
gibi davranýr. Ve belli trafik kuralýna
uyar. Yani yavaþ gitmenin önemine, o
trafik kuralýnýn gereðine inandýðýndan
deðil, sýrf babasýnýn hatýrýna, ona benzemek istediði için öyle davranmaktadýr. Bir gün kafasý bozulur da babasýna kýzar, onu örnek almaktan
vazgeçerse, özdeþleþme olayý orada
biter ve hýzlý gitmekle o trafik kuralýný
rahatça çiðner.
ERCAN: Peki, herhangi bir þeye,
onu inandýðýmýz, doðru bulduðumuz
için, kendi isteðimizle inanmak daha
saðlýklý ve uzun ömürlü olmaz mý?
ÖZCAN: Elbette öyle. Ýþte o da
benimseme dediðimiz uyum davranýþý
oluyor. Burada kiþi, bir kurala ya da
görüþe, onun gerçekten doðru olduðuna
inandýðý için uyar. Uyulanýn fikri
uyanýn aklýna ve mantýðýna uyan bir
fikirdir. O yüzden onu benimser,
kendine mâleder, içselleþtirir ve kendi
de doðru bulduðu için onu uygular.
Gene trafik örneðinden gidersek, bu
durumda kiþi ne polisten korktuðu, ne
de sevdiði bir insana benzemek istediðinden kurala uymaktadýr. Sadece o
trafik kuralýný doðru bulduðu, yararýna
ve gereðine inandýðý, yani o kuralý
benimsediði için ona uyacaktýr.
Yaptýrým bir dýþ kaynaktan deðil, içten
gelmektedir. Ve en saðlamý da budur.
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ERCAN: Konuþmamýzýn
baþýnda dedik ki, her uyum davranýþý
kiþiye bir takým yararlar saðlýyor.
Örneðin itaatte, insana diðer
insanlar tarafýndan kabul edilmek,
ödüllendirilmek ve cezalandýrýlmamak gibi bir yarar saðlýyor. Keza
özdeþleþme insana beðendiði özendiði
kiþiye benzeme yoluyla sevdiðine benzediði ölçüde ruhsal doyum saðlýyor.
Bu durumda benimseme ne gibi bir
fayda getiriyor?
ÖZCAN:Çok güzel bir soru.
Benimsediði bir davranýþta bulunmanýn yararý ise, kiþinin doðru
bildiði, inandýðý bir þeyi yaparak
kendine saygý duymasý, kendisiyle
tutarlý olmasý, özgürce davranarak
insan yanýný yükseltmesidir. Buna
insanýn gerçek anlamda insanlaþmasý
da diyebiliriz. Kendine saygýnýn
eðitimde çok büyük bir deðeri vardýr.
Hani henüz çocukluk çaðýndaki bir
Ýngiliz centilmenine sormuþlar: "Tenha
bir yoldan geçerken aþaðý sarkan dallardan, kimse de seni görmediðine
göre, neden elini uzatýp bir elma koparmadýn?" Çocuðun cevabý þöyle olmuþ:
"Nasýl kimse yoktu. Ben orada deðil
miydim? Ben öyle onursuz bir iþ yaptýðýma tanýk olmak istemem!"
Ýþte kendine saygý bu. Ve bunun
saðladýðý doyum, inandýðý gerçeðe
sadýk kalmaktaki uyum, bazen yaþama
güdüsüne bile galip gelebilir. Ve insan
onursuz yaþamakla ölmek arasýnda
kaldýðýnda ölümü yeðleyebilir.
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ERCAN: Ýtaat, özdeþleþme ve
benimseme biçimindeki uyma
davranýþýný insanýn evrimine paralel
olarak, kendi içinde doðal bir geliþim
olarak düþünebilir miyiz?
ÖZCAN: Evet. Bunlarý bir geliþim
boyutu içinde düþünebiliriz. Örneðin
bir çocuk, önce babasýndan korktuðu
veya ödül almayý umduðu için, onun
emirlerine uyar. Biraz büyüyüp akýllanýnca babasýný sevip ona benzeyebilmek için uyumlu davranýr. Daha da
akýllanýp özgür düþünebildiðinde,
söylenileni doðru bulup benimsediði
için uyma gereðini duyar. Ýtaat ve
özdeþleþme bizim dýþýmýzdaki bir kaynaða baðýmlý olarak gerçekleþirken,
benimseme yoluyla uyma davranýþý her
ikisinden baðýmsýz olarak uygulanýr.
ERCAN: Bir de teslimiyet dediðimiz
uyma davranýþý var. Yani verilen bir
buyruða, aklýmýza ve mantýðýmýza
uymasa bile, yine de uyma gerekliliðini
belirten bir davranýþ biçimi. Daha çok
askerlikte ve Tanrý ile O'nun görevlileri
arasýndaki iliþkilerde geçerli olan bir
uyma davranýþý. Bunu nereye yerleþtireceðiz?
ÖZCAN:Çok güzel bir noktaya
deðindin. Seni kutlarým. Teslimiyet,
dediðin gibi, yaþamýn belirli alanlarýnda geçerli çok özel bir uyma biçimi.
Teslimiyet, doðruluðuna yüzde yüz
inandýðýmýz bir kaynaktan, daha üst
düzeyde bir akýldan gelen buyruklara
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bizim sýnýrlý akýl ve mantýðýmýza
uymasa bile uygun davranmaktýr.
Görüldüðü gibi teslimiyet hem itaati,
özdeþleþmeyi ve benimsemeyi içermekte, hem de onlarý aþmaktadýr.
Dýþýmýzdaki bir otoriteden gelen
etkilere uyma olarak itaati, o
otoriteye benzemeyi isteme þekliyle
özdeþleþmeyi ve o otoriteden aldýðý bilgilerle, kaynaðýn doðruluðuna, yanýlmazlýðýna inanma biçimiyle benimseme davranýþýna girmektedir.
ERCAN: Teþekkür ederim. Buraya
kadar uyma davranýþýnýn hep olumlu
yönlerinden, yararlarýndan söz ettik.
Bazý hallerde uyma, zararlý sonuçlar da
doðurmaz mý?
ÖZCAN: Gene can alýcý bir noktaya
parmak bastýn. Yolunca uygulanmadýðýnda, yeterince akýllý ve dikkatli
olunmadýðýnda uyma davranýþý
yozlaþýr, zararlý sonuçlara yol açar.
Ýtaat sevgi ve saygýdan kaynaklandýðýnda insana düzene uygun
davranmayý, disiplini öðretir. Onu
cezadan kaçýnma, ödüle lâyýk olma
davranýþýyla titiz yaþamaya alýþtýrýr.
Topluma katýlma yoluyla da birlik ve
beraberlik ruhunu geliþtirir Ama itaat
sadece korkuya dayandýðýnda sinmiþ ve
silik kiþilikler üretir. Yalnýz ödül
almaya yaranmaya dönük itaat de "evet
efendimci" veya þakþakçý tipler oluþturur. Baþkalarý gibi olma, sürüye katýlma
þeklindeki itaat ise giderek yüzeysel bir
taklitçiliðe dönüþür. Özdeþleþme, yük-
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selme yolunda insana ulaþabileceði bir
hedef, benzeyeceði somut bir örnek
sunar. Ne var ki örnek doðru
seçilmediðinde-Hitler gibi- koca bir
ulusu uçuruma sürükleyebilir.
Benimseme yoluyla uyma davranýþý,
insanýn inandýðý doðrularýný bilgi ile
temellendirmesini, yeniliðe açýk
olmasýný ve gönlünü arýtma yoluyla
inançlarýný uyanýk ve dinamik tutmasý
saðlar. Ancak, benimsenen davranýþta,
eðer benimsediðimiz bilgiler doðru
deðilse insaný yanlýþa götürebilir. Ya da
gönüller yeterince arýnmadýðýndan,
gönlün dileði insana gerçek gibi
gözükebilir. O zaman insan fanatik
(baðnaz) biri olur.
Teslimiyet, akýl ve mantýk sonuna
kadar çalýþtýrýlarak elde edilmiþse,
öylece daha büyük akýllarla iþbirliðine
girilmiþse; insaný, insan sýnýrýnýn ötesine, daha yücelere çýkarabilir.
Ama akýl ve mantýk yeterince
çalýþtýrýlmadan, körükörüne bir itaate
gidilmiþse o zaman geri düzeydeki varlýklar (bedenli ya da bedensiz) insanýn
baþýna tebelleþ olup, onu yanlýþa
sürükleyebilir.
Görüldüðü gibi, her uyma davranýþý,
akýllý ve dikkatli olunmadýðýnda, kendi
içinde birtakým riskler taþýyor. Öyleyse
insan toplumsal etkilere karþý, her
zaman uyma yoluyla deðil, bazen
uymama þeklinde de saðlýklý tepkilerde
bulunabilir. Yeter ki uymama davranýþý
akla uygun, haklý nedenlere dayansýn.
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ERCAN: Sahi biz hep uyma
davranýþý üzerinde durduk. Oysa
insan, toplumsal etkilere hep uyum
saðlamýyor. Çok kere uymama þeklinde davranýþlar sergiliyor.
ÖZCAN: Zaten konuþmanýn doðal
akýþý bizi oraya getirdi. Söylediðim
gibi uymama da sýk sýk uygulanan bir
davranýþ biçimi. Bu davranýþ tarzýnýn
temeline indiðimizde iki tür uymama
davranýþý ile karþýlaþýyoruz. Birincisi
kuralsal olarak algýlanan, ona baðlý
olarak gösterilen ters tepki. Ýkincisi ise,
bilgisel olarak algýlanan sosyal etkiye
ondan baðýmsýz bir biçimde gösterilen
uymama davranýþý. Örneðin sürekli
olarak "Ders Çalýþ" uyarýsýna karþý
çocuk, annesi öyle istediði için, ona
inat çalýþmýyorsa, "büyüklerin sözü
dinlenir" kuralýna baðýmlý olarak ters
tepkide bulunmaktadýr. Buna karþýlýk,
çocuk eðer kendisince yeteri kadar
çalýþtýðýna inanýyorsa, annesinin ikide
bir "dersine çalýþ " uyarýsýný gerekli
görmediði için dikkate almýyorsa, bu,
baðýmsýz bir uymama
davranýþý olur. Birincisinde daha çok duygular
iþin içine karýþýrken, ikincisinde davranýþý akýl ve
mantýk yönetir. Þöyle de
söylenebilir: Baðýmsýz
uymamada, dýþtan gelen
toplumsal etki, bilgi olarak ele alýnýp deðerlendirilmekte ve bu bilgi
doðru bulunmadýðý için
uymama yoluna gidilmek-
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tedir. Ters tepki þeklindeki uymama
davranýþý ise, yapýlmasý gereken bir
kurala karþý direniþ karþý koyuþ tarzýnda belirir. Burada tepki, toplumsal etkilerin akýlda deðerlendirilip, doðru ve
yararlý bulunmamasýyla ilgili deðildir.
Ters tepkide önemli olan, gösterilmek
istenen, etkiye karþý direnme ne
isteniyorsa ona baðýmlý olarak istenenin tersini yapmaktýr.
Evet, ne yazýk ki, gönüllerini yeterince arýtamamýþ kiþiler "eylemlerinin
efendisi" olamamakta, etkiye baðýmlý
olarak ters tepkide bulunmaktadýrlar.
Diðer yandan toplumsal etkileri
akýl ve mantýkla deðerlendirip etkiden
baðýmsýz olarak onu doðru bulmadýðý
için uymama davranýþý ise, insaný
zararlý etkilere karþý korumakta, akýl
ve mantýða aykýrý etkilere uymama
konusunda ona hak tanýmaktadýr.
Bu anlamda akýl ve mantýðýn doðru
bulmadýðýna uymamak, gerçekte akýl
ve mantýðýn dediðine uymak oluyor.
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Saygý Kavramý
Nihâl Gürsoy

ünlük yaþamýmýzý
sürdürürken en çok ihtiyaç
duyduðumuz kavramlardan
biri de saygýdýr. Kiþinin
kendi deðer, özgürlük ve haklarýyla
diðerlerinin hak ve özgürlüklerini,
deðerlerini doðru tespit edebilmesi
tutum ve davranýþlarýný içtenlik ve
samimiyetle, bu çerçevede gerçekleþtirmesidir.

G

Saygýnýn temelinde sevgi vardýr.
Sevgiden kaynaklanan incelik, özen,
dikkat ve önem vardýr. Saygýsýz sevgi
olmaz. Saygý kavramý iki farklý boyutta
gözlemlenebilir;
* Kiþi, bir baþkasýna onu sevdiði
ve takdir ettiði için saygý duyabilir,
saygý ifadesi taþýyan davranýþlar
gösterebilir.
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* Kiþi, diðerinden korktuðu ve
çekindiði için saygý gösterebilir.

saygýnýn zýddý olan davranýþlar için
kullanýlmaktadýr.

Öyleyse saygýlý davranýþ temelinde
sevgi ve korku gibi birbirine tamamen
zýt iki kavramý barýndýrýyor olabilir mi?

Saygý kavramýnýn somut tezahürlerinde ise kültürlere göre farklýlýk olabilir.
SAYGI ve KÝÞÝLÝK ÝLÝÞKÝSÝ

Saygý, kiþinin saygý bilincine
baðlý olarak, ya içten gelen iç kaynaklý ya da dýþarýdan empoze edilen
müdahaleler ve zorlamalar sonucu
gösterilen dýþ kaynaklý saygý olmak
üzere iki þekilde tezahür edebiliyor
olsa da, dýþ kaynaklý saygý korku
temelli olduðu için yapaydýr. Dýþ kaynaklý saygý olarak adlandýrýlan
davranýþ, aslýnda bir çeþit savunma ya
da korunma mekanizmasý þeklinde
durumun gereði olarak maskelendirilmiþ bir davranýþ biçimi olup,
gerçek saygýyla iliþkisi yoktur.
Herhangi bir birey, toplumsal kurallara kendiliðinden uygun davranýyorsa
içten denetimli, çevresindekilerin etkileri veya zorlamalarýyla uygun
davranýþlar gösteriyorsa dýþtan denetimli birisidir. Dýþtan denetimli
davranýþlar içselleþtirilmeden kiþinin
gerçek ve öz davranýþý haline gelemezler. Saygý da sevgi gibi öðrenilebilir ve geliþtirilebilir bir davranýþ biçimi ve ahlâki bir deðerdir.
Saygýsýzlýk: Sözlüklerde,
gereken saygýyý göstermemek,
saygýlý olmamak, düþüncesizlik,
kabalýk, edepsizlik, hürmetsizlik
gibi anlamlarla iliþkilendirilen
saygýsýzlýk, görüldüðü gibi genellikle

Saygý, insanýn kendisine ve baþkalarýna takýndýðý bir tavýr olmasý dolayýsýyla, kiþinin bu tavra sahip oluþundaki
bilinç düzeyi önemlidir. Ayrýca burada
iþin içine kiþinin inanç ve deðerler
dünyasý da girmektedir.
Kiþinin hem kendini bilmesi ve tanýmasý, yani her yönüyle saðlýklý bir benlik algýsýna sahip olmasý hem de içinde
bulunduðu ortamý doðru deðerlendirebilmesi gerekmektedir. Bunun için;
algýlar, bilgi, kültür ve bilinç düzeyi
önemlidir. Bu anlayýþýn oluþmasý ve
geliþmesi için de kiþinin içinde yetiþtiði
aile, aldýðý eðitim ve kültür düzeyi
belirleyicidir. Kiþide gözlemlenen saygý
davranýþlarýnýn altýnda görünmeyen
ama onu oluþturan, yönlendiren etkenlerin baþýnda eðitim ve kültür yapýsý
vardýr. Öyleyse bir toplum saygýlý
bireyler yetiþtirmek istiyorsa, gerekli
olan kültür ve eðitim yatýrýmlarýný yapmak durumundadýr. Ancak bu þekilde
huzurun ve mutluluðun garantisi olan
her yönüyle bilinçli ve donanýmlý bir
gelecek oluþabilir.
Ayrýca topluma rehberlik edecek olan
bilim adamý, sanatçý, siyasetçi, devlet
adamý gibi seçkin kiþilerin þahsiyetleri
ve hayatlarýyla, tutum ve davranýþlarýy-
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la topluma bu yönde örnek olmalarý,
toplumun ahlâki deðerleri ve normlarý
bakýmýndan önemlidir.
SAYGI , DEÐERLER ve
SORUMLULUK
Kiþinin deðerler dünyasý, onun dünya
görüþünü belirleyen temel faktörler
arasýndadýr. Deðerlerine ve þahsiyetine
bakarak biz, o kiþi hakkýnda fikir sahibi
olabiliriz. Buna göre, dindar ve ahlâklý
bir kiþinin dini ve ahlâki deðerlere,
sanatçýnýn estetik, politikacýnýn politik
deðerlere daha çok önem vermesi beklenebilir. Ancak, bu deðerlere sahip
çýkabilmek, kendine ve diðerlerine
saygýlý olabilmek için mutlaka ahlâki
ve etik bir donaným gerekmektedir.
Bireyin ahlâki deðerlere sahip
çýkabilmesi için mutlaka kendisinin ve diðerlerinin sorumluluðunu alabilecek kapasitede
olmasý gerekmektedir. Bu
nedenle sorumluluk duygusu
geliþmemiþ bir kiþiden, ahlâk ve
saygý konusunda beklenen
davranýþlarý göremeyiz.
Sorumluluk bilincinde olan
kiþiler hem kendilerini topluma
örnek olacak hâle getirebilirler
hem de baþkalarýna, onlarýn
hayat hakkýna, temel hak ve
hürriyetlerine saygýlý olarak
geliþmelerine ve yücelmelerine
hizmet edebilirler. Çünkü ancak
bu sayede sosyal barýþ ve birliðin mümkün olacaðýnýn farkýnda ve bilincindedirler.

SAYGI VE ÝLETÝÞÝM
Saygý ve sevgi tek taraflý olmaz.
Oysa insanlar, saygý dendiðinde genellikle baþkalarýnýn kendilerine göstermesi gereken saygýyý hatýrlamaktadýrlar.
Bunun sebebi, kiþinin henüz bencilliðini aþamamýþ, sevgi ve saygýyý
içselleþtirememiþ olmasýnda yatmaktadýr. Bu durum, iletiþim faaliyetlerinde
kendisini hemen belli eder. Þöyle ki,
bazýlarý diðerlerinin varlýðýný,
düþüncelerini, inançlarýný, onlara katýlmasalar bile, küçümsemeden, suçlamadan, hakaret etmeden nezaketle
dinleyebilirler ve buna karþýn, kendi
inanç, kanaat ve düþüncelerini de açýklýkla ortaya koyabilirler.
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Bazýlarý ise, karþýsýndakini
küçümseme, suçlama, hattâ kendi fikirlerinin dýþýnda gördüðü için neredeyse
düþmanca bir tavýr takýnabilirler. Bu
durum, iletiþim arýzalarýna sebep olabilir, birlik, bütünlük duygularýna zarar
verebilir. Saygý bir bakýma, insanlarla
iþ birliðinin ve sosyal bütünleþmenin
bir gereðidir. Özgür ve demokratik bir
topluluk ya da toplum olmanýn yolu,
fikir ve düþüncelere, inançlara saygý
duymaktan geçmektedir.
SAYGI ve DÝNÝ - AHLÂKÝ
DEÐERLER
Bütün dinler mensuplarýna, Tanrý'ya,
insana çevreye ve topluma saygýlý
olmayý telkin etmiþler, saygýsýz
davranýþlarý ise hoþ karþýlamamýþlardýr.
Peygamberler yaþamlarý boyunca
saygýlý sevginin en güzel örneklerini
oluþturmuþlardýr. Tüm kutsal kitaplarda
Allah - insan, insan - toplum, insan ve
doða konularý hep saygý ve sevgi temeline yerleþtirilerek düzenlenmiþ, öyle
ifade edilmiþtir. Buradan anlaþýldýðý
gibi, dinlere göre saygý kavramý ahlâki
olduðu kadar dini bir deðer de ifade
etmektedir. Aþaðýdaki âyetler bu konuda açýk birer örnek teþkil etmektedirler.
** Ey iman edenler! Söz ve hareketlerinizde ileri gidip de Allah'ýn ve
Resûlü'nün önüne geçmeyin. Allah'a
karþý gelmekten sakýnýn. Allah her þeyi
hakkýyla iþitir ve bilir. Ey Ýman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinden
fazla yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek
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sesle konuþtuðunuz gibi onunla da öyle
konuþmayýn. Yoksa siz farkýnda
olmadan bütün amelleriniz boþa gidiverir. (Hucurat 49 / 1-2 )
Görüldüðü gibi kutsala saygý, din
duygusunun temelini oluþturmaktadýr.
Kuran' da insanlar arasý iliþkiler
bakýmýndan da saygýyla ilgili emirler,
yasaklar, tavsiyeler vardýr. Aþaðýdaki
âyette gündelik yaþamdaki çok ince bir
hususa dikkat çekilmiþtir.
** Ey iman edenler! Kendi evlerinizden baþka evlere sahiplerinden izin
almadan, onlara selâm vermeden
girmeyin. Eðer karþýlýklý haklarýnýzý
dikkate alacak olursanýz bu öðüt sizin
kendi iyiliðiniz içindir. (Nur / 24 -27 )
Ýnsanlarýn baþkalarýna, çevrelerine
niçin saygýlý olmalarý gerektiði ve bu
konuda bilgi, anlayýþ ve kültürlerini
geliþtirmeleri kaçýnýlmaz bir gerekliliktir. Zaten insanýn fýtratýnda yani
yaratýlýþtan gelen doðasýnda saygýya ve
sevgiye yatkýnlýk vardýr. Öyleyse,
insanlarýn çevrelerine karþý olan tutum
ve davranýþlarýndaki saygý tezahürlerinin din ve ahlâk anlayýþlarýyla, bu
anlayýþý oluþturan deðerlere baðlý
olduðunu da söyleyebiliriz.
SAYGI ve ÇEVRE
Çevre, çok geniþ ve kapsamlý bir
kavramdýr. Canlýlarýn yaþamasý için
gerekli bütün unsurlarý içine alýr.
Çevremizde bulunan varlýklarýn tümü,
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insan, hayvan, bitki, madde, eþya hepsi
bizim yaþamýmýz bakýmýndan çok
önemlidir. Çevreyi ana hatlarýyla,
sosyal çevre, fiziki çevre, tabii çevre,
kültürel çevre gibi kýsýmlara ayýrabiliriz. Ýnsan yaþadýðý tüm çevreyle
bütündür o nedenle yaþadýðý çevreyi
korumasý öncelikle kendi yaþamý
bakýmýndan gereklidir. Yaratýlmýþ olan
her þey birbirine karþýlýklý haklarla
baðlýdýr, düzen böyle kurulmuþtur. Bu
haklara riayet etmediðimizde sonuçlarýna katlanmak durumunda kalýrýz.
Bugün çevreyle ilgili yaþadýðýmýz
sorunlarýn tümünde insanýn çevreyi
sorumsuzca kullanmasýnýn etkileri
açýkça görülmektedir. Doða, hayat
demektir. Doðayý bozduðumuzda, tüm
canlýlýða zarar veririz. Ýnsan ve doða
arasýndaki iliþkilerde saygý ve sorumluluk anlayýþýnýn yerleþmesinin yaþamýn
kaçýnýlmaz gereði olduðu açýktýr.
KENDÝNE SAYGI
Kiþinin kendisine olan saygýsý, kendisine önem vermesi, deðerli görmesi,
ciddiye almasý, baþkalarýna karþý kendi
kiþilik ve kimliðini korumasý, diðerlerinin hak ve hukukunu gözetirken
kendi haklarýný da gözetmesi, inanç ve
deðerlerini sahiplenmesi gibi hususlar
sýralanabilir.
Öyleyse kiþi her hususta olduðu gibi
saygý konusunda da önce kendisinden
baþlamalýdýr. Bunun için de, kendini
tanýmasý, otokontrol mekanizmasýný
kullanabilmesi, maddi ve manevi özelliklerini ve kapasitesini bilerek hareket
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etmesi gerekmektedir. Kiþinin kendine
saygýsý ona özgüven kazandýrýr. Özgüvenli bir kiþinin özsaygýsý da giderek
geliþir. Kiþi, bu konuda gereken
dengeyi kuramazsa, bu konuda aþýrý
giderek, kendini beðenmiþ, kibirli bir
insan haline gelebilir. Ya da baþkalarýna
saygýlý olmak isterken kendisini baský
altýna sokabilir. Demek ki, saðlýklý bir
kiþilik yapýsýnýn gereði olarak, birey
kendine olan saygýsýyla, baþkalarýna
duyduðu saygý arasýnda olumlu bir
denge kurmak durumundadýr. Bu
nedenle, düþüncelerimizi ve nefsimizi
sürekli denetlemek, aklýmýzý doðru bilgilerle donatarak bu bilgileri gönlümüze iyice benimsetmek zorundayýz.
Unutmamak gerekiyor ki, her þey
emeðimiz karþýlýðýnda gerçekleþiyor.
Saygý kavramý, sosyal iliþkilerimizi
saðlýklý biçimde sürdürebilmek açýsýndan önemli bir ahlâki deðer ve normdur. Deðerdir, çünkü saygýlý olmak için
kendimizi bu konuda eðiterek yüceltmemiz gerekmekte ve davranýþlarýmýzla da bu konuda örnek olmak
durumundayýz.
Normdur, çünkü saygýlý davranýþlar
toplumun sosyal kurallarýna uygun
olarak ortaya konulmalýdýr. Bu açýdan
bakýldýðýnda saygý, bir yanýyla subjektif
diðer yanýyla objektif bir kavramdýr.
Saygý anlayýþýnýn hâkim olduðu bir
toplum için kiþinin kendinden baþlayarak gerekenleri yapmasý giderek tüm
toplumu kapsayacak bir saygý bilincine
ulaþmasý gerekmektedir.
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Kadýköy ve
Ýstanbul’un Adalarý
Seyhun Güleçyüz

adýköy Ýstanbul'un Anadolu
yakasýnda bulunan ve
Anadolu'ya açýlan kapýdýr.
Eskiden Padiþahlar, sefere
çýkmadan önce burada ordularýný
toplarmýþ. Her þey tamam olduðunda
Doðu Seferleri için yola koyulurlarmýþ.
Khalkedon da denilen Kadýköy bölgesi
en son Fikirtepe kazýlarýyla M.Ö
1000'de Fenikeliler tarafýndan
Harhadon adýyla anýlan bir ticaret
kolonisiymiþ. Moda Burnu ve Yoðurtçu
arasýnda Halkedon (Bakýr Ülkesi) adýy-

K

la ikinci bir yerleþim alaný daha varmýþ.
Halkedon (Kalkedon) bu dönemde
Apollon Tapýnaðý ile ün salmýþ. O
dönem Haydarpaþa Çayýrý'nda
Hypodrom varmýþ ve at yarýþlarý
yapýlýrmýþ. Nitekim bu sene,
Haydarpaþa Tren Garý bölgesi
kazýlarýnda çok geniþ alanlarda tarihi
eserler çýkmaktadýr.
M.Ö. 658'de Sarayburnu'na yerleþerek Bizans þehrinin nüvesini atan
Bizans, yörenin güzelliðine hayran
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kalýr ve bu güzel yer dururken karþý
yakaya (Kadýköy'e) yerleþen insanlarý
körlükle vasýflandýrýp, Kadýköy'ü
"KÖRLER DÝYARI" diye adlandýrýr.
Ýstanbul'un fethi sonrasý Fatih Sultan
Mehmet, Kalkedon'u meþhur Nasrettin
Hocanýn kýzýnýn torunu olan ilk Ýstanbul Kadýsý Celâlzade Hýzýr Bey'e verir
ve adý Kadýköy olur. 18. yy da özellikle
Lale Devri boyunca mesire yeri olarak
ünü artar. Moda, Haydarpaþa,
Yoðurtçu, Kuþdili çayýrý ve Uzunçayýr
Ýstanbul halkýnýn neþeyle, eðlenceyle
uzun zamanlar geçirdiði yerler olurlar.
O dönemde Türkler ve Rumlardan
oluþan yerleþik halka Ermeniler de
katýlýr. 19. Yüzyýlýn ikinci yarýsýndan
itibaren, Haydarpaþa Askeri Hastanesi,
Selimiye Kýþlasý, Haydarpaþa-Ýzmit
demiryollarý ve þehir içi vapurlarda
Kadýköy'ün nüfusunu arttýrýr. Belediye
baþkaný Cemil Topuzlu 1912-1914 yýllarý arasýnda Kadýköy'ün altyapý ve yol
sorununu halleder, semt parklarý oluþturur. Yoðurtçu Parký ve önemli binalar o
dönemde inþa edilir.
Daha sonra 1938-1949 yýllarýnda Vali
ve Belediye Baþkaný olan Lütfü Kýrdar,
Ýstanbul'un tümünden sorumlu olarak,
Kadýköy'de büyük bir proje olan eski
E-5 ve þimdi D-100 çift þeritli ana
yolunu baþlatýr. Baðdat Caddesini de
Kartal'a kadar asfaltlandýrýr ve ilk trafik
düzenini kurdurur. Kadýköy merkezi
1960'dan beri binanýn özgün yapýsýný
oluþturan binalarý ile ticaretin yapýsýný
oluþturur. Hizmet sektörünün merkezi
olur. Halkevi ve Süreyya Sinemasý
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binasý Kadýköy'ün yüzünü çok parlatýr.
Kadýköy'de 1980'lerde Haydarpaþa'nýn
yan tarafý doldurularak bir koy oluþturulur. Sonra da Dalyan-Bostancý (19841987) arasýnda deniz doldurulup sahil
yolu yapýlýr. Kalamýþ koyu ve
Fenerbahçe yat limanlarý yapýlýr. Bu
arada Kalamýþ'taki doðal kumsal tarihe
karýþýr. Yakýn zamana kadar süren bu
deniz doldurma iþi önce Moda Burnu
sonra Maltepe sahilinde meydan oluþturulmasýyla þimdilik durmuþtur.
Kadýköy'ün içinde Rumlar,
Ermeniler, Museviler ve Türkler'den
oluþmuþ bir nüfus olduðu için bu
huzurlu mozaiðin tarihi eserleri ve
binalarý da özenle korunmuþ ve bakýmlý
kalmýþtýr. Kadýköy çarþý bölgesinde
Aya Efimia Rum Ortodoks Kilisesi
1694 yýlýnda yapýlmýþtýr. Restore
edilmiþ yüksek duvarlarla çevrili bir
avlu içinde yer alýr. Kilisenin yüksek
kasnaklý bir kubbesi vardýr. Kubbe
geniþ pandantiflerle baðlanmýþtýr. Bu
pandantiflerde Ýncil yazarlarýnýn çok
güzel freskleri vardýr. Ýçinde ayazmasý
bulunur. Küçük meydanda kiliseden
baþka iki yüz yýllýk geçmiþi olan Beyaz
Fýrýn vardýr. Biraz soluklanmak için
harika bir yerdir. Çünkü günün belli
saatlerinde, gençler burada müzik
yapar ve yoldan geçenler hem soluklanýr hem müziklere eþlik ederler.
Yaþanýlasý bir çaðdaþlýk beni
Kadýköy'e baðlayan güçlü bir baðdýr.
Buraya çok yakýn olan Surp Levon
Ermeni Kilisesi bulunur, çok büyük bir
kilisedir. Yüksek giriþli 1890'da ahþap

SEVGÝ DÜNYASI

bir þapel olarak inþa edilmiþtir. 1905'de
kilise olarak yeniden yapýlmýþtýr. Çan
kulesinde dört çan vardýr. Üçü
Venedik'ten getirtilmiþtir, diðeri eskiden kalmadýr.
Kadýköy'e gelmiþken Aya Trioda
Rum Ortodoks kilisesini ele alalým:
Burasý 1902'de Kadýköy Metropoliti
Yermenos tarafýndan Neo Rönesans ve
geç dönem Bizans mimarisi karýþýmýyla
inþa edilmiþtir. Kapalý Yunan Hacý
planý þemasýna göre ve dört yarým
kubbe olarak inþa edilmiþtir. Cephe
süslemelerinde geometrik motifler kullanýldýðý için, Tanzimat Dönemi yenilikçi mimarisini yansýtýr. Ýçinde ayazma
vardýr ve Ýstanbul'da Kutsal Teslis
inancýný ifade eden ayný isimli iki tane
daha Rum Ortodoks Kilisesi vardýr. Bir
kilise daha vardýr ki çok görkemlidir.
Azizi, Saint Euphemie olmasýna raðmen adýný Notre Dame L'assomption
yani "Meryem Ana'nýn Göðe Çýkýþý"
adýný almýþtýr. Bu kilisenin diðer adý
Kadýköy Fransýz Katolik Kilisesi'dir.
Moda yolu üzerindedir, az ileride Moda
Burnu bulunur. Aðaçlar altýndaki çay
bahçelerinde oturup da, güneþi baþka
diyarlara uðurlamak çok güzel bir
deneyimdir çünkü gurubun renk cümbüþüne eþlik eden meneviþli gün
batýmý, dalga sesleriyle birlikte, adeta
ilâhi bir görüntüye dönüþür. Kendinizi
böylesine bir güzelliðe býrakmaya ne
dersiniz?
Kadýköy'e geri geldik ve çarþý giriþindeki 1612 yýlýnda Bâbüssaade Aðasý,
Osman Aða tarafýndan yaptýrýlan
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Osman Aða Camiisi'ndeyiz. 1878 yýlýnda, ahþap olan Cami, Kadýköy büyük
yangýnýnda harap olunca yeniden
yapýlmýþtýr. Bahçesinde 200 yýllýk anýt
çýnar aðacý bütün bahçeyi gölgelendirir.
Yazýn çok serin olur. Ýnþaatýnda tuðla
ve kesme taþ kullanýlmýþtýr. Namaz
kýlýnan bölüm ve kýble tamamen
Kütahya çinileriyle kaplýdýr. Caminin
minberi ve vaiz kürsüsü ayrýca tavaný
taþýyan direkleri ahþaptýr. Camilerde
pek görülmeyen; sol tarafýnda
kütüphanesi vardýr. Bir de benim için
çok deðerli olan küçücük 450 yýllýk
Kethuda Camii vardýr. 1550 yýlýnda
Kanuni Sultan Süleyman'ýn Kethuda
(Kâhya) sý tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Önceleri minaresi yokmuþ
1989'da restorasyonu sýrasýnda bir
minik minare eklenmiþtir. Bir de
vapur iskelesine yakýn olarak
1770'de Sultan III. Mustafa'nýn yaptýrdýðý Ýskele Camii vardýr. Sonra yanmýþ ve Padiþah Abdülmecid tarafýndan
kâgir olarak tekrar inþa edilmiþtir.
Padiþah Abdülmecid Ýstanbul'un ve
sarayýn ihtiyacýný karþýlasýn diye
Yeldeðirmeni'ne dört tane yel deðirmeni yaptýrýr. Þimdilerde bir taþý bile
olmasa da Yeldeðirmeni bir semt
olarak bir zamanlar Kadýköy'ün elitlerinin oturduðu, Ýstanbul'un ilk apartmanlarýnýn olduðu semttir. Bu bölge
hâlâ tarihi apartmanlarýyla ünlü.
Bunlardan ilki Valpreda Apartmanýdýr.
1909 yýlýnda yapýlmýþ yedi katlý on dört
dairesi olan, yüksek tavanlarýyla ünlü
bu bina, Kehribarcý Levi adýndaki
Musevi cemaatinden bir zengin tarafýn-
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dan yaptýrýlmýþtýr. Aydýnlanma için ilk
defa bir binada havagazý kullanýlmýþtýr.
Þimdilerde yenilemesi devam etmektedir. Rum ve Yahudi ailelerin 40 yýl
önceki göçüyle semtin çehresi deðiþmiþ
ve eskiden þýk takým elbiseli beylerin,
özenle giyinmiþ bayanlarýn dolaþtýðý
sokaklardan eser kalmasa da, þimdiki
Yeldeðirmeni, sanatçýlarýn katkýlarýyla,
sanat galerileri, resim, heykel atölyeleriyle bambaþka bir estetiðe bürünmektedir.
Kadýköy Belediyesi ise, eski terk
edilmiþ konaklarý restore ederek halkýn
hizmetine sunmaktadýr. Yeldeðirmeni
sokaklarý tarih kokar. Meselâ; Ayrýlýk
Çeþmesi Sokak'ýnda 200 yýllýk Osmanlý
Mezarlýðý vardýr ve burasý Çelik
Gülersoy'un restore ettiði bir tarihi
mekândýr. Bu bölgede eskiden Ýbrahim
Aða Çayýrý varmýþ ve insanlar sevdiklerini bu çeþme çevresinde askere,
hacca ve savaþa uðurlarlarmýþ. Evet,
savaþ dedim çünkü Osmanlý ordularý
burada toplanýr ve her þey tamam olunca padiþahýn ordunun baþýna geçmesiyle Doðu Seferi'ne çýkarlarmýþ.
Yeldeðirmeni sýnýrlarý içindeki cami,
kilise, sinagoglar ve tüm dinlerle el ele
olunduðunu gösteren bir semttir.
Sinagogun inþasý için 1899 yýlýnda
Padiþah Abdülhamid'den izin istenmiþ.
Rumlar da kilise izni için baþvurunca
padiþah büyük bir araziyi iki cemaate
birden vermiþ, böylece arazinin bir
ucuna sinagog, diðer ucuna kilise
yapýlmýþtýr. Museviler, padiþaha ithafen

sinagogun ismini Hemdat (Hamd
anlamýnda) koyar. Yeldeðirmeni'nde bir
yandan ezan, bir yandan kilise çaný
duymak mümkündür. Semt halký tarihine ve deðerlerine sahip çýkarak,
birçok zincir marketin olmasýna aldýrmadan, alýþveriþlerini kendi esnaflarýndan yaparak mahalle dayanýþmasýnýn
dini ve ticari örneðini vermektedir.
ADALAR
Vapurla Adalar'a doðru yola çýktýk.
Bir yandan aldýðým simitleri martýlara
atýyor, bir yandan da Prens Adalarý'ný
seyrediyorum. Antik dönemde,
Marmara Denizi'ndeki Prens
Adalarý'nýn ismi Demonisia; halkýn
adalarý olarak anýlmaktadýr. Bizans
döneminde bu adalara çok sayýda
yapýlan manastýrlara ithafen,
Papadonisia da denmiþtir. MS 569'da
Ýmparator 2. Justin Büyükada'da
kendine bir saray ve manastýr yaptýrmýþtýr. Daha önce Megale (Büyük)
adýyla anýlan Büyükada'da vapurdan
indik, çok güzel bir köþe binasý, minik
bir yokuþla, ada bize neþeyle kollarýný
açmýþtý.
Prinkipo (Prens) adýný imparatordan
sonra almýþ bir daha deðiþmemiþtir.
Adalara toptan Prinkiponisos da denmiþtir. Aristoteles'in yolu da buralara
düþmüþ, eserlerinde Chalcedonian
Adalarý (Kadýköy Adalarý) diye bahsetmiþtir. Adalarýn denizinin deðiþken
renkleri mitolojide albenisi ve güzelliði
ile Ýris'e (gökkuþaðý tanrýçasýna) eþ
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deðer görülmüþtür. Bizans döneminde
korunamayan Prens Adalarý akýnlar ve
iþgallerle çok tahrip edilmiþtir. 1453'den itibaren Osmanlý egemenliði altýnda, güvene alýnmýþtýr. Ama 1807'de
Ýngilizler, Çanakkale Boðazý'ndan
Marmara Denizi'ne gelip adalarýmýzý
bombaladýlar. Adalarýmýz'da Bizans
döneminde Rum balýkçýlar yaþardý.
Sonradan Kýnalý Ada'ya Ermeniler de
yerleþmeye baþlamýþtýr. Osmanlý'nýn
son dönemlerinde Büyükada baþta
olmak üzere Türk ve Musevi iþ
adamlarý, diplomatlar yerleþmeye
baþladýlar.
18. yy'da Adalar'a vapur seferleri
yapýlmaya baþlamýþ ve böylece
Adalar'ýn nüfusu artmaya baþlamýþtýr.
Büyükada'nýn yüzölçümü 5,5 km
karedir. Ada'nýn doðu tarafýna maden
bölgesi denir. Çünkü 19 yy da bu
bölgede demir madeni iþletmesi
olmasýndandýr. Bu bölgede saray ve
manastýrý II. Justin yaptýrmýþtýr. Bizans
Ýmparatorunun karýsýnýn adýnýn baþ
harfinin desen olarak yapýldýðý sütun
baþý halen Büyükada'daki Aziz
Dimitrios kilisesinde bulunmaktadýr.
Kraliçenin adý Sofia'dýr.
Büyükada'nýn tarihinde Aya Yorgi
Kilisesi önemli bir yer tutar. Çünkü
burasý Ortodokslarýn Haç yeridir, týpký
Meryem Ana Evi gibi. Her sene 23
Nisan ve 24 Eylül'de sýrf dilek tutmak
ve dua etmek için yüzlerce kiþinin týrmanmasýna þahit olunur. Tepedeki Aya
Yorgi Kilisesi için konuþulan bir efsane
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vardýr ki oldukça etkileyicidir.
Efsaneye göre Aya Yorgi bölgesinde,
koyunlarýný otlatan çoban, gece
rüyasýnda birini görür ve kiþi çobana
kiliseye uzanan yolu çýplak ayakla
yürümesini ve minik çan çýngýraklarýn
sesini duyduðu yeri bulunca kazmasýný
söyler. Çoban bu rüyayý üç gece üst
üste görünce oraya gider, çan seslerini
duyduðu esnada bulunduðu yeri kazar
ve kutsal objeler bulur. Rivayete göre
Bizans döneminde çok iþgal yaþayan
Büyükada ve yaðmalara maruz kalan
Aya Yorgi kilisesi, kutsal eþyalarýný
topraða gömmüþtür. Ýþte zamaný geldiði
için kutsal emanetler çýkmýþtýr. Halen
Aya Yorgi Kilisesi'nde bulunan, denizden çýkan canavarý bir vuruþta yere
seren ikona bunlardan biridir.
Bu ikonayý kilisede gördükten sonra,
yan taraftaki kýr gazinosunda oturup
adanýn en yüksek yerinden karþý
kýyýlarý, mavinin çok çeþidi içinde
yakamozlar yapan güneþin altýnda,
bahar kokusuyla baþýmý döndüren
güzellikleri seyrettim. Bu adalar
tarihte en çok sürgün yeri olarak kullanýlmýþtýr. Sürgüne gelenlerden biri
de 1929'da Sovyetler Birliði baþkaný
Stalin tarafýndan Ýstanbul’a sürülen
Kýzýlordu komutaný Lev Trocki'dir.
1929-1933 arasý Büyükada'da yaþamýþ
ve daha sonra gittiði Meksika'da 1940
yýlýnda bir ajan tarafýndan suikastla
öldürülmüþtür.
Bu arada, Büyükada'nýn tutkunu ve
adaya büyük hizmeti dokunan, köþkleri
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restore ederek Ada halkýna hediye eden
Çelik Gülersoy'u da hayýrla anýyoruz.
Kendisi þair, yazar ve hukukçudur.
Ada'nýn en eski oteli olan Splendit
Oteli, Nizam Caddesi'nin hemen giriþinde bulunur. Bir dönemin anýlarýný
barýndýrýr. Benim annem ve babamýn da
balayý oteli olmuþtur. Uzun seneler,
onlar her yýl bir iki gün bu otelde kalýrlardý. 19 yy. Museviler tarafýndan yaptýrýlan Yat Kulübü daha sonra Anadolu
Kulübü'nün yazlýðý olmuþtur. Ýçindeki
tarihi köþk ve mobilyalarý, avizeleri
hâlâ görülmeye deðer birer müze
parçalarýdýr. Anadolu Kulübü'nün az
ilerisinde Osmanlý bankerlerinden
Mösyö Zarifi'nin köþkü ise Neoklasik
dönemin þaheserlerindendir.
Büyükada'da Nizam Caddesi özellikle tarihi estetik þaheseri köþkleriyle ünlü adeta açýk hava müzesidir. Büyükada'nýn çok yakýnýnda Sedef Adasý vardýr. Eski Yunanca adý Antherovitos'dur.
Fethi Ahmet Paþa'nýn özel mülküdür,
daha sonra torunlarý buraya evler yaptýrmýþlar, aðaçlar diktirmiþlerdir. Büyükada'nýn arkasýnda Neandros (Tavþan
Adasý) adasý çok küçük ve kayalýktýr.
Ama bu kayalarda bir mucizevî kiþinin
barýnak kalýntýlarý bulunmuþtur.
Burgaz ve Heybeliada arasýndaki
Kaþýk Adasý önce Danon ailesinin
olmuþ sonra el deðiþtirmiþtir. Ýskelesi
olan iki küçük ev vardýr. Pendik
önlerinde, Marmara Denizinde Pavli
adasý vardýr ve yapay bir yolla karaya
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baðlanmýþtýr. Þimdilerde evler, sosyal
tesisler bulunur. Yazýn eðlenceli bir
adadýr. Tuzla'daki Koç Adasý (Eski
Ýncir Adasý) ise yapýlan tersane ile birlikte karaya baðlanmýþtýr. Bu adanýn
ismi Yunanca Neandros'dur.
Gelelim gezimizdeki diðer büyük
adalara. Bunlardan ikincisi Khalki
(Yunanca-Bakýr) yani Heybeliada'dýr.
Bu ada 1824'de burada inþa edilen
Deniz Harp Okulu, Sanatoryumu,
Ortodoks Ruhban Okulu ile diðer
adalardan daha deðiþik bir konumdadýr.
Türkler çoðunluktadýr ama diðer dinlerdeki halkla herkes çok mutlu yaþar,
asýrlardýr. Aristoteles (MÖ384-322)
Ada'nýn çamlýk bölgesinde bakýr
madenleri çýkarýldýðýný yazmýþtýr.
Ayrýca Çam Limaný bölgesinde yapýlan
arkeolojik kazýlarda "Glifa" adlý su
kuyusu çevresinde bulunan granit
sütunlar ve eski liman bölgesindeki
tarihi su kuyularý, Antikçaðda
Heybeliada'nýn bir yerleþim bölgesi
olduðunu ispatlar. Adaya savunma için
yapýlan iki Bizans kulesi sonradan un
deðirmeni olarak kullanýlmýþtýr.
Bizans'a yapýlan saldýrýlardan bu ada da
nasibini almýþtýr. Kilise kayýtlarýna göre
1515'de Panagia Kamarlotisa
Manastýrý'nýn aktif olduðu ve Aya
Triada Manastýrý'nda 1540'da onarým
gördüðü belirtilmiþtir. Bu dönemde
Rumlarýn yaþadýðý doðudaki Halki
Köyü halký balýkçýlýk yaparlarmýþ. 18.
yy sonlarýnda Peralý Fransýz ve
Levantenler ile Süryaniler ayrýca Ýstanbullu Türk zenginler, sayfiye yeri
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olarak yerleþmeye baþlamýþlardýr. Bir
de 1770'deki Mora isyaný sebebiyle
Heybeliada'ya pek çok Rum aile getirilmiþtir. 1844'de Aya Triada Manastýrý
Ortodoks rahiplerinin, yükseköðrenim
okuluna dönüþtürülmüþtür. Prens Abbas
Halim Paþa'nýn yazlýk köþkü de, bu
adadadýr. Sayýn Ýsmet Ýnönü'nün de
yazlýðý burada bulunur. Adanýn
sahilinde kafeler ve balýk lokantalarý
her zaman çok dolu olur ve insanlarýn
yüzleri hep güler, bu Ada'da.
Heybeliada'ya çok yakýn olan komþu
ada Burgaz'dýr. Ben üniversitede
okurken kýyýdaki Su Sporlarý
Kulübü'nden yüzerek Heybeli'ye
giderdim arkadaþlarýmla. Büyük
Ýskender'in komutanýnýn babasý
Demetrios'un babasý Antigone bu adaya
o zamanlar (MS 400'lerde) büyük bir
kale yaptýrmýþtýr. Ada önceleri
Antigone adýyla anýlmýþsa da, Bizans
döneminde Yunanca kale anlamýndaki
Pyrgos (Burgaz) adýný almýþtýr.
Kýzýlçam ormanlarýyla kaplý olan bu
ada giderek yerini taþ binalara býrakmaktadýr. Sait Faik Abasýyanýk da
Burgazada'lýdýr ve buradan hiç ayrýlmamýþtýr. Evi müze haline getirilmiþ
olup, sade eþyalarla döþenmiþ zarif bir
küçük köþktür. Tarihi köþkler, su
sporlarý tesisi çevresinde ve tepeye
doðru Kalpazankaya çevresinde
görülür. Burada gene Ýstanbul'u yukarýdan seyredeceðiniz nefis bir kýr lokantasý vardýr ve burasý anlatýlmaz yaþanýr.
Türkiye'nin ilk kalp parasý bu mevkide
basýldýðý için, bu adý almýþtýr.
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Geceyi Burgazada'da geçirdim. Sabah
anýlarýmda önemli yer tutan Avusturya
Sefareti'nin yazlýðý olan tepede
kýzýlçam ormanlarý içindeki, beyaz tarihi köþke doðru yürüyüþ yaptým yani
zamanda yolculuða çýktým. Ben
Avusturya Lisesi'nde yatýlý okudum,
baharda Pazar günleri biz yatýlýlarý
rahibeler buraya getirirler, bütün bir
gün ormanda eðlenir, uykumuz gelince
hamakta uyuklardýk. Köþkün yan
tarafýndan dik bir toprak merdivenle
denize inilirdi ve aþaðýda küçücük
çatallý bir koy vardý. Bu bölgenin çok
yakýnýnda ada hep çamlýk olduðu için
Türkiye'nin ilk sanatoryumu 1928'de
inþa edilmiþ. Ben görmedim ama duyduðuma göre gene Türkiye'nin ilk hayvanat bahçesi bu adadaymýþ sonra
taþýnmýþ. Sahili çok büyük olmayan
adanýn iskele çevresinde gene kafeler
ve lokantalar vardýr.
Ada halký, her adada geçerli olan bir
âdeti her gün uygular, oda þöyledir;
babalarýn iþ dönüþü vapurunu, ailecek
kýyýda karþýlar, biraz soluklanýlýr, çaylar
içilir, dondurmalar yenir ve öyle evlere
gidilirdi. Þimdilerde nasýldýr, pek
bilemiyorum. Çünkü her yer gibi
Adalar da çok kalabalýk oldu.
Ýstanbul'a en yakýn ada Kýnalýada'dýr
ve (Proti) makiliktir, çünkü kayalýktýr.
Bizans döneminde Ýstanbul surlarýný
yapmak için buralardan taþlar taþýnmýþtýr. Elektrik 1946'da gelmiþ ve su
uzun yýllar tankerlerle taþýnmýþtýr. 1981
yýlýndan itibaren adaya su baðlanmýþtýr.
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Osmanlý döneminde en çok
Ermeniler'in bulunduðu adadýr.
Tarihte sürgün adasý olarak da
bilinir. Arþivlerde yazýlana göre ilk
sürgün MS 802 yýlýnda Ermeni generali
Bandanes'tir. Sebebi Bizans'la savaþmaya gelen general ordusunu terk
edip Bizans saflarýna katýlmýþtýr.
Esir düþen General Bandanes adaya
sürülür, manastýr kurar ve bir keþiþ
olarak hayatýna devam eder. Adada
bu manastýrýn kalýntýsý bugün görülmektedir. Yazlýkçýlarýn çoðunlukta
olduðu bu adadýr.
Marmara Denizindeki büyük adalardan baþka Kýnalý adaya yakýn Hayýrsýz
Ada ve birkaç tane küçük ada daha
vardýr ki içlerinde Sivriada (Oxia) bir
zamanlar kendi manastýrýna sahipmiþ.
Günümüze kalan harabeler liman kýsmýnda bulunmaktadýr. Ne yazýk ki,
adanýn kötü anýlarý vardýr. 1910 yýlýnda
o dönemin Ýstanbul Belediye Baþkaný
Suphi Beysoyundu'nun emri ile 80 bin
köpek bu adaya býrakýlarak
katledilmiþtir. Haziran ayýnda, sadece
kayalardan ibaret olan bu ada da,
köpek çýðlýklarýndan günlerce Ýstanbul
halkýnýn gözüne uyku girmemiþtir.
Yassýada (Plati) bu adalara çok
yakýndýr. Burada da Ýstanbul'da iki kere
Patriklik yapmýþ (MS 847-877) Aziz
Ignatius tarafýndan yaptýrýlmýþ manastýr
vardýr. 1158 tarihleri civarýnda Meryem
Mabedi olarak da hizmet vermiþtir.
1857 senesinde Osmanlý'nýn Ýngiliz
Büyükelçisi Sir Henry Bulwer bu adayý
bostan olarak kullanmak için satýn
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almýþ ve sevgilisi için burada bir
ortaçað þatosu yaptýrýp çýlgýn eðlenceler düzenlemiþtir. Þimdilerde Adalet
Bakanlýðýna baðlý hapishanedir.
Vordonos adalarý, Ýstanbul'un kayýp
adalarýdýr. 1010'daki Ýstanbul depreminde çoðunluðu sular altýnda
kalmýþtýr. Maltepe sahiline 700 metre
uzaklýktadýr. Aslýnda iki adadan oluþur,
üzerinde manastýr kalýntýlarý vardýr.
Vordonos adasý Kýnalýada'ya çok yakýn
ufacýk bir adadýr. Bu adada Patrik
Photius'un 9. yy da kurmuþ olduðu
bir manastýr vardýr. Günümüzde bu
manastýra ait tek kalýntý deniz feneridir
ve ziyaret edilebilir.
Benim için Ýstanbul büyük þair Yahya
Kemal'in þehre olan tutkusuyla çok
güzel anlatýlýr.
Bir gün yedi tepeden bakar. Bir gün
çamlar altýnda Ýstanbul söyleþisi yapar
düþüncelerinde. Bir gün Ýstanbul'dan
hareketle, onun ardýndaki zamana,
mekâna uzanýr ve Ýstanbul'dan bütün
imparatorluðu görür. Der ki; "Bin bir
tepeden yükselen Boðaz'dan baktýkça,
vataný görürsün engin"
Sýrf tepeden bakmakla kalmaz, Ýstanbul'u her semtini büyük bir vurgunlukla
içten içe þiirlerinde anlatýr. "Ýstanbul
fethini gören Üsküdar" þiiriyle Ýstanbul
halkýný anlatýr. Ben de Ýstanbulsuz
yaþayamam, özlerim onu, tutkunum
ona. Ýki yaka, iki kýta ve yedi tepeli
dünyanýn eþsiz estetik harikasý bir
þehrinin sakini olmakla onur duyuyorum.
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Çocuk ve Köpeði
Kalp Ritminin Sürüklenmesi Deneyi
heartmath.com/inspire-a-change-of-heart Ýnternet Sitesi'nden
Çeviren: Ýsmail Acar

Ön Açýklama:
Sürükleme (Entrainment): Bedenimiz 'sürükleyici' olarak tanýmlanan güçlü
dýþ ritimler, titreþimler ile kendini senkronize eden otonom bir mekanizmaya
sahiptir. Dýþ ritimler ve iç ritminiz arasýndaki iliþki birbirinden ayrýlamaz,
iç ritmimiz güçlü bir dýþ ritimle eþleþecek þekilde hýzlanýr veya yavaþlar.
Örneðin, gürültülü makinelerin yakýnýnda veya yüksek sesle 'rock' müziði
dinlerken kalp atýþý / solunum hýzý otonom olarak artar veya kumsalda
otururken veya sessiz bir ortamda huzurlu bir müzik dinlerken kalp atýþý,
solunum hýzý yavaþlar.
Aþaðýdaki deneyde 'Kalp Ritminin Sürüklenmesi' ortaya konulmaktadýr.
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Birçoðumuz bir odaya girince odanýn
içindeki insanlarýn pozitif enerjisiyle
canlandýðýný hissetme deneyimini
yaþamýþ ya da her þey yolunda
göründüðü halde bir þeyin doðru
olmadýðýný hissetmiþizdir. Yaþadýðýmýz
bu deneyimlerde bir tür enerji aktarýmý
olmaktadýr.
HeartMath Enstitüsü, insanlar ve
evcil hayvanlarý arasýndaki etkileþimlerde bir tür 'kalp ritmi sürüklenme'nin
veya senkronizasyonun olabileceðini
ortaya koymuþtur. Birçok hayvansever,
Enstitü-nün 15 yaþýndaki bir çocuk
Josh ve köpeði Mabel ile gerçekleþtirdiði bir deneyin neticesini ilgiyle
takip edeceklerdir.
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Bu deneyde, Joshile Mabel birlikteyken ve ayrýyken her ikisinin de kalp
ritim verilerini kaydetmek için biri Mabel'e diðeri Josh'a takýlan iki holter cihazý kullanýlmýþtýr. Holter kayýt cihazlarý senkronize edilmiþ ve Mabel laboratuarlardan birine yerleþtirilmiþtir. Daha sonra Josh Mabel'in bulunduðu odaya girmiþ, oturmuþ ve bilinçli bir þekilde Mabel'e sevgi duygularýný iletmiþtir.
"Josh, Mabel'in beklediði ve bilinçli
olarak köpeðine karþý sevgi ve ilgi
duygularý hissederek odaya girdiðinde,
kalp ritmi tutarlý (coherent) hale gelmiþ
ve bu deðiþiklik Mabel'in kalp ritimlerini de etkilemiþ ve onun da ritimleri
tutarlý hale gelmiþtir."
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Eðer köpeðiniz varsa, siz evden
ayrýldýðýnýzda, köpeðinizin zihninde ya
da kalbinizde neler olup bittiðini merak
ettiniz ise bu deney size yardýmcý olabilecektir: Josh odadan çýktýðýnda,
Mabel'in kalp ritimleri ayrýlýk kaygýsý
(anksiyete) nedeniyle daha kaotik ve
tutarsýz hâle gelmiþtir.
Grafiðin üst kýsmý, köpeðin (Mabel),
alt kýsmý ise çocuðun (Josh) kalp ritmindeki deðiþimleri göstermektedir. Bu
deðiþimler çocuk ve köpeðin kalplerin
uyumlanarak nasýl kilitlendiðini açýkça
göstermektedir.
Çocukla köpek arasýnda hiçbir fiziki
temas olmamýþtýr. Bu tür baðlantý kiþiden kiþiye, insanlar ve evcil hayvanlar
arasýnda da geçerlidir. Bu alanda halen
daha fazla araþtýrmalar yapýlsa da,
yakýn çevremizi etkilediðimiz açýkça
görülmekte, beden dili veya sözlü
iletiþimin dýþýnda, insanlar arasýnda
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baþka tür iletiþim olduðu da ortaya çýkmaktadýr. Yapýlacak araþtýrmalar sonucunda, yarattýðýmýz elektromanyetik
alan tarafýndan hem olumlu hem de
olumsuz yönde birbirimizin ruh halini
ve tutumlarýný etkilediðimizi göreceðimize inanmaktayýz.
Evcil bir hayvan ve sahibi ile
yapýlan bu çalýþmada, bir evcil hayvan
sahibinin, kalp odaklý etkileþime
geçtiðini, 'kalp dolu' bir çevre yaratýlabildiðini görmekteyiz. Böylece evcil
hayvanlar, sahipleri ile iliþkilerinde
daha uyumlu, daha þefkatli, daha canlý
hale gelmektedir.
Bu araþtýrmadan, insanlarýn'kalp
tutarlýlýðý' (heartcoherence) yaratmalarý halinde, baþkalarýnýn kalpleriyle bað kurmalarýný kolaylaþtýrdýklarýný, sosyal uyumluluk / birliktelik
yaratan enerjisel bir alan oluþturduklarýný görebiliriz.
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Çocukluk Bir Merak ve
Huþû Çaðýdýr
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.,
Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn kapýlarýný
aralamaya çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz Tobin Hart, geçen ay, bizleri
"Bilme" dediðimiz ruhsal boyuta taþýyan üç bakýþtan söz etmiþti. Bunlar
duygularýn gözüyle bilmek, muhakeme gözüyle bilmek ve derin düþünerek
bilmek idi. Hart, derin düþünen aklýn esasen bu bilme halini oluþturduðunu
çünkü böyle bir düþünmenin analitik olaný tamamlayabilmekle beraber,
kiþiye rasyonel olmayan bir üslup da teklif ettiðini anlatmýþtý. Ýnsanlar "derin
bilmeye" tarih boyunca emek vermiþler ve güzel sonuçlar elde etmiþlerdi.
Örneðin Doðu'da meditasyon gibi uygulamalar bu derin gözü açmak için
tasarlanmýþtý ve binlerce yýldýr da ayný þekilde devam etmekteydi. Batýda ise,
Plotinus (M.S 3. yy) gibi kadim felsefeciler, en yüksek hakikatlere sadece derin
düþünen zihinler kanalýyla ulaþýlabildiðini anlamýþlardý. 19. yy. filozoflarýndan
Nietzsche ise rasyonel olmayan bu üslubun Varlýðýn Anasý'na giden yolu
açmasý ve þeylerin en içteki kalplerine ulaþmasý açýsýndan çok önemli
olduðunu söylemiþti.
Tobin Hart Sufi geleneðinden de söz ederek, bu öðretide, bilgiyi açýk etmenin
ya da onu serbest býrakmanýn, onu arayan kiþinin hüneri deðil, tümüyle
Kutsal olandan gelen bir lütuf diye kabul edildiðini anlatmýþtý. Yazara göre
derin düþünme geleneklerinde kazanýlan bu lütuf, belirli uygulamalarýn ve
tekniklerin (dua etmek ve meditasyon gibi), insanýn bilincini yükselttiðini ve
farkýndalýðýný artýrdýðýný, böylece "An'ýn" yakalanabildiðini ifade etmekteydi.
Çünkü esas lütuflara, An'da yaþanýldýðýnda kavuþulmaktaydý.
Fakat ne yazýk ki Aristo felsefesinin doðal bilimler ve teoloji alanýndaki baþat
gücü, Batý'da bu tarz bir derin düþünmeyle bilme haline ulaþma tercihini
geciktirmiþti.
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Yazarýmýz, günümüzde iç sesimizin ve duygumuzun yol açtýðý "bilmeklik" halini, ölçülebilir gözlemler veya mantýksal çýkarýmlar þeklinde göremediðimiz
için, tercih etmediðimizin altýný çizmiþ ve derin düþünmenin gözlerini adeta
katarakt ettiðini ifade etmiþti. Ayrýca günlük hayatýn koþturmacasý ve
meþguliyetleri daha derindeki akýntýlara açýlmayý ve dalmayý da zorlaþtýrmaktaydý. Tobin Hart, yine de derin düþünmenin doðrudan gören gözlerinin hâlâ
canlý olduðunu ve hele ki çocuklarýn çoðu bunu doðal biçimde yapabildiklerini vurgulamýþ, çocuklarýn ilhamlara açýk olabilmek için on yýl meditasyon
yapmak ihtiyacýnda olmadýklarýnýn altýný çizmiþti. Çünkü onlardaki bu alýþ
her daim açýktý. Örneðin bir çocuk hiç tanýmadýðý biriyle ilk kez karþýlaþtýðýnda, o kiþinin titreþimlerini algýlayabilmekteydi. Ama ne yazýk ki günümüzün
aþýrý dýþ uyaranlarýnýn bulunduðu günümüzde, bizim onlar için yapabileceðimiz ilk þey, ilhamsal verilere daha fazla açýk olabilmeleri için, onlarý
öncelikle sakinliðe ve sessizliðe davet etmek olmalýydý.
Yazarýmýz, biz yetiþkinlerin bu baðlamda çocuklarýmýza yapabileceðimiz en
güzel yardýmýn, onlara "Gerçek duygular" ile egonun yarattýðý duygular
arasýnda ayrým yapmalarýnda yardýmcý olmak olduðunu anlatmýþ ve hepimize
þu tavsiyede bulunmuþtu: "Siz de derin düþünen gözünüzü deneyin lütfen. Ýç
sesinize odaklanýn, onu dinleyin, ona sorun, o da size anlatsýn, siz de duyduklarýnýzý deneyin. Sonuçlarýný görün."
Bu ay konumuza "Çocukluk Bir Merak ve Huþû Çaðýdýr" baþlýðýmýzla devam
ediyoruz.
ark ve sekiz yaþýndaki kýzý
Miranda ýlýk ve güneþli bir
günde sessiz bir plajda oturuyorlardý. Miranda ayaða
kalkarak, yumuþak ve tatlý dalgalara
doðru yürüdü. Bileklerine kadar suyun
içinde durarak, dalgalarla birlikte bir
ileri bir geri sallanmaya baþladý. On ya
da on beþ dakika geçmiþti ki Mark
kýzýnýn gözlerinin kapalý olduðunu
düþündü. Derken aradan otuz dakika
geçti ve Miranda hâlâ suyun içinde
ayný yerde ve ayný pozisyonda duruyordu. Miranda gözleri kapalý bir halde
dalgalarla ayný salýným içindeydi. Sanki
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transa girmiþti. Kýzý acaba iyi miydi?
Yine de onu kendi halinde býrakmak ve
müdahale etmemek için kendine hâkim
olmayý baþardý.
Miranda sudan çýktýðýnda aradan
neredeyse bir buçuk saat geçmiþti.
Yüzü parlýyordu ve huzurluydu. Tek
kelime söylemeden babasýnýn yanýna
oturdu. Birkaç dakika sonra Mark ona
suyun içinde ne yaptýðýný sorabildi.
"Ben su oldum" diye cevap verdi
yumuþakça. "Su mu?" diye sordu Mark
þaþkýnca. "Evet ben su oldum baba.
Onu seviyorum. O da beni seviyor.
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Bunu baþka türlü nasýl anlatabileceðimi
bilmiyorum." Birkaç dakika boyunca
Miranda kumda oynamak için ayaða
kalkana kadar sessizce oturdular.
Mark þunu söyledi: "Kendimi o an
tümüyle þaþkýna dönmüþ hissettim. Bir
lütufa þahit olmuþtum sanki."
Çocukluk gerçekten de bir merak ve
huþu çaðýdýr. Dünya taze gözler ve
kulaklar tarafýndan algýlanýr. Bunu, ilk
peekaboo oyunumuzu (bebeklerin veya
çocuklarýn gözlerini kapatýp bir anda
açarak þaþýrtýldýðý "Ce ee" oyunu)
oynadýðýmýzda attýðýmýz neþeli çýðlýkta,
bir fili ilk kez gördüðümüzdeki þaþkýnlýðýmýzda (ki gözlerimiz faltaþý gibi
açýlmýþ, çenemiz bir karýþ açýk
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kalmýþtýr adeta) ya da yeni bir favori
yiyeceðimizi keþfettiðimizde yüzümüze
yayýlan gülümsemede görebiliriz.
Biz yetiþkinler ise bu tarz anlarýn
tadýna mükemmel bir gökyüzünün
renklerinde varýr veya onu bir çocuðun
ilk kez yürüdüðüne, ilk kez konuþtuðuna ve ilk kez okuduðuna tanýk olduðumuzda yaþarýz.
Bizlere adeta vecd halini yaþatan
tecrübelerin içinde neþe, içgörü ve
derin saygý ve sevgi vardýr. Orada bunlarý bize yaþatan kaynakla bir bað
hisseder ve bunun huþusunu yaþarýz.
Çocuklar (ve bazen de yetiþkinler) bu
anlarda, öylesine bir derinliðe ve
enginliðe açýlýrlar ki, adeta birlik ve
vecd duygusunu deneyimlerler. Bu tarz anlar, þiirlerde,
hikâyelerde ya da spiritüel
metinlerde betimlenmeye
çalýþýlmýþ olsa da, onlarý
gerçek anlamda tarif etmek ya
da kavramak kolay deðildir.
Týp hekimi Richard Maurice
Bucke, bir akþam alev rengi
bir bulutun kendini içine
aldýðýný hissetmesiyle birlikte
yaþadýðý bir kozmik farkýndalýk deneyimini tarif etmeye
çalýþmýþ ve þunlarý anlatmýþtý:
"Esas yangýnýn içimde
olduðunu biliyordum. Hemen
akabinde içimde müthiþ bir
sevinç ve mutluluk duygusu
hissettim. Buna, tarifi imkânsýz bir zihinsel aydýnlanma
hali eþlik etti."
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Ýþte bu anlar, Tanrý'yý ilk elden
hissettiðimiz ve belki de bize nasýl
dokunduðunu fark ettiðimiz, bizi biz
yapan anlardýr. Bu deneyimler spiritüel
bir hayatýn mihenk taþlarý olarak
hizmet ederler. Çoðu insan bu tarz
esrimelerin yaþandýðý anlarý veya tecrübeleri nadir bulunan mistiklere atfedebilirler. Ama mistik dediklerimiz aslýnda düþünebileceðimizden de sýradan ve
bizlere yakýn kiþilerdir. Aramýzda
yaþayan sýradan mistiklerden son yirmi
beþ yýldýr yüzlerce hikâye dinlemiþ
biriyim. Çocuklardan ve bu tarz insanlardan gelen hikâyeler dünyanýn büyük
mistiklerinin yaþadýðý tecrübelerden
ayýrt edilemez nitelikte. Özellikle
çocuklarýn gizemli olana, meraklarýný
cezbeden ve onlarý müthiþ keyiflendiren þeylere karþý özlerinden gelen
bir aleniyetleri var.
Tüm bu duygular bizim dünyanýn
içindeki kutsalý görmemize yardým
eder. Mekanik þeyler, materyalizm ve
modernizm dünyayý bu kutsallýktan
ayýrmakta ve onu kendi oyunlarýmýz
için sabit bir madde haline getirmektedir. Richard Burke'in ve pek çok diðerlerinin de farkýna vardýðý gibi evren ölü
maddeden meydana gelmediði gibi,
tümüyle canlý bir varlýktýr.
Huþu duygusu her türlü þekilde ve
kuvvette gelir. Bu, bizi bizden alan
spiritüel esrime hallerinden tutun da,
güneþin yüzümüze vurduðunda bizi iyi
hissettiren ve belki de ruhumuzu ýsýtan
sýcaklýðý gibi minik anlara kadar geniþ
bir yelpazede deneyimlenir. Ancak bu
özel anlarýn hepsinde de onlarý taným-
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layabilmemize yarayan ortak noktalar
bulunur. William James'in bir asýr önce
farkýna vardýðý gibi bunlar sözcüklerin
onlarýn derinliðini ve manasýný ifade
etmede yetersiz kaldýklarý anlardýr.
Týpký Miranda'nýn: "Bunu baþka türlü
nasýl anlatabileceðimi bilmiyorum"
cümlesindeki gibi…
Bu özel anlarýn ayrýca zamandan
münezzeh bir yönleri de vardýr. Teolog
Paul Tillcih'in ortaya koyduðu gibi:
"Þimdi'nin sonsuzluðunda kaybolduðunuzda, sörf yaparken dalgalarýn
üstünde geçirdiðiniz birkaç saati birkaç
saniye gibi de hissedebilirsiniz. An'da
kaybolmak ya da An'ýn içine dalmak,
çocuklarýn doðal olarak sahip olduklarý
bir kapasitedir ve bu mistik anlarý
deneyimlemek için gerekli olandýr."
Böylesine bir anda "Ben" ile "Ben
olmayan Ben" arasýndaki sýnýrlar kaybolur. Týpký Miranda'nýn: "Ben su
oldum" cümlesindeki gibi. Spiritüel
olan aslýnda Ben'den ayrý olarak ortaya
konulduðu halde (yani ulaþýlmaz veya
dünyaya ait olmayan þeklinde) çocuklarýn bize anlattýklarýnda diðer
dünyanýn aslýnda tam da burada ve
þimdi burada olduðunu görebiliyoruz.
Ýþte bu birlik hali mükemmellik,
kavrayýþ, þükür ve sevgi duygularýyla
birlikte tezahür eder. Pek çoðumuzun
içinde yaþamýn kendisine karþý doðal
olarak büyük bir saygý ve sevgi uyanýr
ki bu da kendiliðinden manevi bir
ortam oluþturur.
Alýþýlmýþýn dýþýnda olsalar da, bu
anlar insana hem kesinkes doðru hem
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de tuhaf biçimde tanýdýk gelen bir
duyguya sahiptir. Platon bu tarz bir
derin bilme haline: "anamnezi"
(hatýrlama) adýný vermiþti. Diðer bir
deyiþle bu ruhun hakikatleri hatýrlamasýdýr.
On beþ yaþýndaki Jane þöyle demiþti:
"Doðru sözcükleri bulmada zorlanýyorum. Deneyimlediðim bazý þeyler
kesinlikle baþka bir gerçeklik deðil,
burada olanýn sadece daha geniþ bir
perspektifi. Birkaç ay önce bu deneyimi yürüyüþ yaparken yaþadým.
Herkesle ve her þeyle bir bað içinde
olduðumun farkýna vardým. Öyle ki
aramýzdaki aðý görebiliyor, hissedebiliyor ve iþitebiliyordum. Ama bu en
ufak bir korkuyla daðýlýyordu. Tazelik
hissi veren bir deneyimdi bu. Ayný
zamanda yuvama dönüyormuþ duygusunu yaþatan bir deneyimdi bu."
Huþû hali rasyonel olmayan bir haldir
ve doðrudan bilmeyi kapsar. Derin
huþû haline çocuklar doðal olarak girerler ve bazen de yetiþkinler... Bu anlar
ruhu besler ve spirtüel kimliðimizin
mihenk taþlarýný oluþtururlar.
Dana böyle bir anýný þöyle anlatmýþtý:
"Günün erken saatlerinden birinde,
evimizin garajýnýn temelini oluþturan
gaz beton duvarýn üstünde oturuyordum. Zincirlerden yapýlmýþ çitin üstüne
sarýlmýþ olan hanýmeli çiçeklerini
hayranlýkla ve þaþkýnlýkla izliyordum.
Sabahýn ilk ýþýklarý yumuþaktý ve her
yerin üstünde çið taneleri parlýyordu.
Kokularýn ve ýþýðýn içinde adeta kay-

SEVGÝ DÜNYASI

bolmuþtum. Ve sonra dünya sanki
durdu ve ben büyülenmiþ bir þekilde
öylece kaldým. Bir çeþit mükemmellik
duygusu içindeydim ve üç yaþýndaki
bir çocuk olarak bunu nasýl
kavradýðýmý hatýrlamýyorum. Bu, her
þeyin mükemmel olduðuna dair çok
belirgin bir histi."
Dana'nýn henüz çocukken birlik duygusu ve derin mutluluk ile ilgili diðer
deneyimleri de olmuþtu. Ve hepsi de
doðanýn içinde cereyan etmiþti. Yedi
yaþýndayken bu kez farklý bir þey oldu.
"Boþluðun içinde sürüklendim" diye
açýkladý bunu. "Diðerleri gibi bir zirve
deneyim deðildi. Günlük yaþantýmdan
çok uzakta ve ondan daha da büyük
olan bir þeydi. Tümüyle hiçsizlik
ortamýndaydým ama burasý her þeydi.
Bu en tuhaf duygulardan birini yaþatan
bir deneyimdi. Evrendeki her duyguya
odaklanarak, onlarý adeta tek tek
hissedebiliyordum. Yapmam gereken
þey yalnýzca farkýndalýðýmý deðiþtirmemdi. Sanki onlara, tuþlayarak nasýl
ulaþabileceðimi bilmekti. Diðer bir
deyiþle hepsini bir anda hissetmekti.
Bu size karmaþýk gelebilir ama baþka
türlü nasýl ifade edebileceðimi bilmiyorum doðrusu. Beni benden alan bir
deneyimdi ve bana düþen þey sadece
içinde olmak ve onu yaþamaktý. Hem
ürkütücü hem de büyüleyiciydi.
Vizyonlarým derinlemesine ikna edici
ve gerçekçi bir olguyu ortaya koyuyordu. Yani gerçekte olanýn kendisiydi."
Gelecek Ay: Konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz.
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Geliþim - Gelecek
Senaryolarý
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
15.04.2018 Berkeley Springs, West Virginia
Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bu farklý bir celse olacaktýr.
Bu standart bir mesaj
deðildir ve esas olarak bir süre sonra
gerçekten de görebileceðiniz geleceðe
dair üç potansiyelin sunumunu ihtiva
etmektedir. Bu toplantýnýn düzenleyicisi ve ev sahibi bir fütüristtir. Bir
fütürist zamanýný ve enerjisini gelecekte olacaklarý ve kültürde bazen bütünü
itibarýyla ortaya çýkabilecek deðiþiklik-

S

leri tahmin etmek veya öngörmek
için kullanýr. Böylece öngörülen
olaylar için en hayýrsever þekilde hazýrlanýlmasý ve her þeyin yerli yerinde
olmasýnýn saðlanmasý amaçlanmaktadýr.
Bununla ilgili olarak gelecekte ortaya
çýkmasýnýn beklenmesi gereken üç
senaryodan söz etmek istiyorum.
Bugün sunulmuþ olan sorulardan
birisi "Elektronik ile makineler ve
yapay zekânýn geleceði, bu iþin nereye
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gittiði ve insanlýk için bir tehlike arz
edip etmediði" ile ilgiliydi. Ýnsanlýk
yapay zekâya sahip olan makineler
yapabildiði ve bu makineler bir noktada insana karþý cephe alabileceði için
kendi yarattýðý bir karanlýk çukurun
içine mi çekiliyor? Yapay zekâ filmlerde ve romanlarda tasvir edilen
durumlarý ve olaylarý yaratacak mýdýr?
Buna cevap olarak "neleri
bilmediðinizi bilmiyorsunuz" diyebilirim. Bu sözlerle geçmiþte olanlar ve
elde edilen tecrübe temel alýnarak geleceðe dair çok güçlü tahminler yapýlmasýnýn mümkün olmadýðýný ifade
etmek istiyorum. Son 50 yýlda ortaya
çýkan yapay zekâ dâhil yenilikler ve
geliþmeler bundan sonraki 50 yýl için
geçerli olmayacak. Bunlar ileriyi
görmek için tatbik edildiðinde doðru
cevaplar ortaya çýkmaz. Gelecekteki
yapay zekâ ile ilgili korkularýnýz, yaratacaðýnýz makinelerin korku, açgözlülük, nefret ve savaþ adý verilen insan
tabiatýna ait bozuk iþlevli bilince sahip
olacaklarý beklentisi temeline dayalýdýr.
Kendinizi kontrol edemeyip sizin
bozuk bilincinize sahip olacak bir
"düþünen makine" yapacaðýnýzdan
korkuya kapýlýyor olmanýz gerçekten
de tuhaf bir durumdur. Ben de size
sistemik bilinç deðiþiminin yolda
olduðunu söylüyorum.
Ekstrapolasyon ile yani sadece
geçmiþe bakarak geleceði tahmin
etmek ile geleceði öngörmek zorlaþmakta, hattâ imkânsýz hale gelmektedir.
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Þöyle bir örnek vermek istiyorum.
Daha iyi bir buz kutusu yapýmý ile
ilgili devrimsel fikirler ne olabilir?
Hay Allah, bunlar artýk kullanýmda
deðil mi? Ne oldu? Cevap elektriktir.
Bu sistemik bir deðiþiklik olur. Çok
önemli sistemik paradigma deðiþimi
gerçekleþtiðinde, bunun sizin takip
edeceðiniz öngörü yolunu etkileyeceðini düþünüyor musunuz? Evet, bu
yönde etkileme olacaktýr. Bu durumda
bilinç deðiþimi fütüristlerin geleceði
öngörmeleri önünde bir engel oluþturacaktýr demek doðru olacaktýr.
Size anlatmak istediðim üç senaryo
var ve bunlarý yýllar temeline dayalý
olarak deðil, gelecekte birinci, ikinci ve
üçüncü sýrada ortaya çýkacak pozisyonlar temeline dayalý olarak tanýmlayacaðým. Bunun anlamý bu potansiyeller
için bir zaman öngörüsü yapmanýn
mümkün olmadýðý ama bunlarýn
gerçekten de evrimsel bir geliþimi
temsil ettikleridir.
Size anlattýðým her þeyin aslýnda
gerçekleþmiþ olduðunu söylemek istiyorum ama sizler henüz bunu görmediniz. Þimdi bana "Kryon, böyle bir þey
nasýl mümkün olabilir? Dünya hakkýnda mý konuþuyorsun?" diye sorabilirsiniz. Doðrudur, Dünya hakkýnda
konuþmuyorum. Yaþlý ruhlar hakkýnda
konuþuyorum. Akýldan çýkarmamanýz
gereken husus yalnýz yaþlý deðil, çok,
çok yaþlý ruhlar olduðunuzdur. Bir süre
önce yaptýðýmýz bir celsenin baþlýðýný
'Ne Kadar Yaþlýsýnýz' olarak belir-
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lemiþtik. Bu celsede sizlerin (ruh
olarak) Dünya gezegenine benzeyen
baþka gezegenlerde yaþadýðýnýzý,
þimdikine benzer deðiþimleri yaþadýðýnýzý ama bunlarýn çok, çok önceki
zamanlarda olduðunu söylemiþtik.
Birçok yaþlý ruh þu aþamada bir
uyanýþ içindedir ve dolayýsýyla
geçmiþteki tecrübelere dayalý olarak
nelerin geldiðini ve bununla ilgili
olarak neler yapýlmasý gerektiðini
hatýrlamaya baþlamaktadýr. Bu nedenle
etrafta gördükleriniz yüzünden ortaya
çýkan korku duygusu yumuþamaktadýr.
Çünkü belli bir seviyede iþlerin
buradan nereye gidebileceðini hatýrlýyorsunuz. Daha önce de böyle bir
"Deðiþim" yaþamýþtýnýz.
Gelecek tümüyle özgür iradeye baðlý
olarak þekillenmektedir. Nelerin ne
kadar hýzlý olacaðý ve bilincin ne kadar
hýzlý geliþeceði sizin özgür iradeniz
tarafýndan belirlenmektedir. Özgür
iradenizle yapacaðýnýz seçime göre
karanlýkta kalabilir veya aydýnlýða
geçebilirsiniz. Deðiþimin yavaþ ve
hýzlý olmasýna karar verebilirsiniz.
Dolayýsýyla, benim 50 yýl veya 100 yýl
demem yanlýþ olacaktýr zira neyin ne
kadar hýzlý veya yavaþ olacaðý size
baðlýdýr. Sürprizlerin ortaya çýkmasý
mukadderdir ve teknolojideki sürprizler
daha önce hiç kimsenin bunlarý
düþünememiþ veya icat edememiþ
olmasý nedeniyle sürpriz olarak nitelendirilmektedir. Beklentileriniz
geçmiþiniz tarafýndan etkilenmektedir
ama bu olmamalýdýr.
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Bir Numaralý Senaryo
Birinci senaryo büyük ihtimalle
oldukça yakýn bir gelecekte ortaya
çýkacak ve bu ilk adým olarak kabul
edilecektir. Gelecekte elektronik
alanýnda odak noktasýnýn insan saðlýðý
olacaðýný göreceksiniz. Bu baðlamda
insanýn teknolojiyi þifa için kullanma
yeteneðindeki geliþmeler esas olarak
içe dönük olacaktýr. Oysa þu anda elektronik alanýnda geliþmeler içe deðil,
dýþa dönüktür. Bu sayede çok sayýda
insan dünya çapýnda birbirleriyle anlýk
olarak temas kurabilmektedir. Bu alanda kullandýðýnýz þeyler ile baþardýklarýnýz dýþa dönük geliþme olmaktadýr.
Ama gelecekte bu geliþme içe dönük
ve kiþilerin bilinci ile karþýlýklý etkileþim halinde olacaktýr. Ýlk senaryoda
henüz ortaya çýkmamýþ olan icatlar ve
insanlar tarafýndan anlaþýlmamýþ olan
süreçler vardýr.
Gelecekte kanser hastalarý
hastaneye gidip yattýklarýnda
yapýlan hazýrlýklar ameliyat için
olmayacaktýr. Ameliyat yerine çýplak
gözle görülemeyecek kadar küçük
objeler vücuda enjekte edilecektir.
Bugün bu kadar küçük objelerin iþe
yaramayacaðýný düþünmeniz normaldir.
Þimdi okuyanlarýn bazýlarý "Kryon'un
ne demek istediðini biliyorum. Kryon
geliþmiþ mikro robotlardan söz ediyor"
diyeceklerdir. Bu taným yanlýþtýr.
Burada söz konusu olan geliþmiþ
büyütücü âletlerle zorlukla görebileceðiniz büyüklükte, hücre boyutunda
biyolojik parçalardýr.
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Kök hücrelerin geliþiminden söz
ediyoruz. Ya kendi sistemik hücre
yapýnýzýn bir parçasýný, sizin bilincinize
ve hayýrseverliðinize sahip olan bir
parçayý alýp, ona hastalýklý olan yere
gitme ve o bölgeyi canlandýrma talimatýný verebilecek durumda olursanýz?
Burada sizin kendi sisteminizin yapay
olmamakla birlikte talimat alýp bunun
gereðini yapabilecek bir parçasý söz
konusu olduðu için size zarar gelmesi
mümkün deðildir. Burada elektroniðin
iþe karýþtýðý nokta bilincinizin yapýlmasý gerekenlerle ilgili talimatlar
verilerek enjekte edilmek suretiyle
hücre grubuna aktarýlmasý olmaktadýr.
Bu hücre grubu kan dolaþýmýndan
yararlanýlarak imha edilecek olan
tümöre yönlendirilecektir ama bu
imha iþi þimdi týpta yaptýðýnýz þekilde
olmayacaktýr. Bu yöntemde tümör
"yeniden programlanacaktýr". Tüm
hastalýklarýn bir programý olduðunu
biliyor musunuz? Belki de bu konu
üzerinde çalýþmaya baþlamanýzda yarar
vardýr. Hastalýkta aslýnda 'hastalýk bilinci' vardýr ve belli bir amaca yönelik
olarak iþ görür ama akýllý deðildir.
Sadece büyümeyi nihai amaç olarak
kabul ettiði için, bu süreç içinde onu
barýndýran hücreyi öldürdüðünün farkýna bile varamaz.
Sözü edilen hücre grubu robot
olmadýðý gibi yapay zekâ da söz
konusu deðildir. Belli ölçüde elektronik
ve az da olsa kýsmen mekanik olan bu
biyolojik parçalar kan dolaþýmýna
girdiklerinde içeride bulunan bilinç
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onlarý henüz yapýlmamýþ olan icatlar
sayesinde mucizevî þekilde doðrudan
habis tümöre götürecektir. Bu parçalar
hayýrhah bir senaryo içinde tümörün
etrafýnda toplanacak ve henüz bilinmeyen bir süreç sonunda tümör
yeniden programlanacaðý için
neredeyse anýnda tepki verecek ve
ölecektir çünkü sistemik, biyolojik
bir düzeyde yeniden programlanmýþtýr.
Tümörün canlý olduðunu ve bedenle
aslýnda uyumsuz olduðunu hatýrda
tutun.
Bir hastalýðý ne yok eder? Bu
deneyimde gördüðünüz þey kiþisel
bilincinizin sizden bu amaçla elde
edilmiþ olan özel hücrelere nüfuz edecek þekilde aktarýlmasý ve bu süreç
sýrasýnda niyete dayalý talimatlarýn
verilmesi iþleminin anlaþýlmasýnýn ilk
dalgasýdýr. Bu süreçte tümör kendisini
koruma amaçlý olarak mücadele
etmemektedir zira "uyumsuz olduðunu
bilecek" þekilde yeniden programlandýðý için, derhal ölmeye baþlamaktan baþka bir seçeneði yoktur. Böyle
bir þey mümkün olabilir mi? Evet olabilir ve ben size durumu aynen olacaðý
þekilde anlattým. Bilinç bundan böyle
ele avuca sýðmaz bir kavram olmaktan
çýkmaktadýr ve artýk enerji olarak
ölçülebilecek ve kullanýlacaktýr.
Ýki Numaralý Senaryo
Size biraz önce anlattýðým senaryo
ikinci senaryodaki sürece göre çok
eskiden kalma bir süreç olarak
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düþünülebilir. Ýkinci senaryoda kanser
hastasý bir binaya girer ve üstünde
þöyle bir tabela olabilir:
V Grup Tam ve Eksiksiz Þifa!
"Hastalýðýn giderilmesi için
tek noktadan alýþveriþ"
Bu süreç içinde rekabet olacaktýr zira
herhangi bir týbbi prosedür kullanýlmadan gerçekleþtirilecektir. Bu süreçte
herhangi bir parçanýn enjekte edilmesi
yoktur ve sanal gerçekliðin en geliþmiþ
hali söz konusudur. Ancak artýk sanal
olmaktan çýkmýþ olacaktýr çünkü sanki
yapay gerçeklik gibi görünen kýsmý
sizin gerçekliðinizle iç içe geçecektir.
Günümüzde bu sürecin baþlangýç aþamalarýný görebiliyorsunuz. Bu baðlamda büyük bir gözlük takýyor ve bir
programýn "içine giriyorsunuz".
Harika güzel görünümü ve sesleri olan
tabiat içinde oluyor ve etrafýnýzý 360
derece görebiliyorsunuz. Her ne kadar
harika bir þey gibi görünse de, size
anlatacaklarýmla mukayese edildiðinde,
bu basit bir oyuncak olmaktan ileri
gidemez.
Kanser hastasý binaya girecek ve
içinde çok özel donaným bulunan bir
odaya alýnacaktýr. Ýkinci senaryoda kullanýlan ve daha sonra icat edilecek olan
bu donanýmý açýklamayacaðým çünkü
bu fazla bilgi olurdu ama endiþeye
gerek yoktur ve cihaz icat edilecektir.
Bu cihaz onu icat edecek olan insanlarýn zihinlerinde ve akaþlarýnda hazýr
olarak bekliyor.
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Bu senaryoda donaným devreye
alýndýktan kýsa süre sonra hasta
tümüyle farklý bir yerde, farklý bir
gerçeklik içinde olacaktýr. Bu gerçeklikte istediði gibi yürüyebilecek, ayakta
durabilecek, oturabilecek veya baþka
hareketleri yapabilecektir ama aslýnda
bu hareketlerin hiçbirini yapmýyor olacaktýr. Burasý o kadar gerçek olacaktýr
ki, bir program olmaksýzýn gerçek
insanlarla iletiþim içine girebilecektir.
Sözü edilen diðer insanlar binanýn
baþka bir bölümünde olacaklar ve hasta
ile donaným aracýlýðý ile etkileþim
içinde olacaklardýr. Buradaki deðiþtokuþ yapay olmayacaktýr ama hastanýn
dokunduðu ve gördüðü her þey yapay
olacaktýr. Üstelik hasta bunu bilecektir
ama daha sonra hatýrlamayacaktýr.
Bu "diðer gerçeklikte" hasta bir þifa
merkezine gidecektir. Orada her þey o
kadar gerçek olacaktýr ki, hasta parktaki esintiyi hissedebilecek ve çimlerin
kokusunu alabilecektir. Hasta bu
binaya girdikten sonra, aynen kendi
þehrinde aile doktorunu ziyaret eder
gibi, asansörü kullanarak üst katlara
çýkacaktýr. Resepsiyonda çalýþan kiþi
ismini alacak ve onunla bir süre
ilgilenecek ve hattâ sohbet edecektir.
Bunlarýn hiçbiri yapay deðildir. Bu
süreçte yapay zekâ yoktur ve kiþinin
deneyimlediði her þey onun bilinci ile
iþbirliði içinde çalýþan geliþmiþ elektronik cihazlar aracýlýðýyla gerçekleþir.
Hasta o binadaki bir odada etrafta
iþini yapmak için dolaþan hemþirelerle

44
rahatlamýþ olarak yatarken baþýnýn
üstünde bulunan büyük ekranda içindeki tümörü görebilecektir. Hasta rahattýr
ve adaleleri sanki kýsa süreliðine uyuklama haline geçecekmiþ gibi gevþemiþ
durumdadýr ama aslýnda tümüyle
uyanýktýr ve gerçekleþecek iþi için
tümüyle hazýr vaziyettedir. Çevresinde
tehdit oluþturabilecek hiçbir þey yoktur
ve her þey o kadar gerçektir ki,
gördüðü her þeyi hissedebilip hepsine
dokunabilmektedir. Ekranda tümör
görünmeye devam etmektedir ama
hasta endiþeli deðildir çünkü neler
olacaðýný bilmektedir. Hasta savaþa
hazýrlanmaktadýr.
Hastaya bir çeþit seyyar kumanda
cihazý verilecek ve bu cihazla belirli
þekilde hareket edip tümörü ve çevresini etkileyebilecektir. Kumanda cihazýný
kullanarak sanki tümöre dokunuyor
gibidir ve her dokunuþunda tümör tepki
vermekte ve uzaklaþmaya çalýþmaktadýr. Hemþireler hastayý fazla hýzlý
hareket etmemesi konusunda ikaz ederler ve ona hareketlerinde yardým ederler. Hasta iþleri doðru yaptýðýnda da
hemþireler onu övücü sözler söylerler.
Hasta bu arada odada ona aþina gelen
þarkýlar ve melodiler duymaya baþlar
ve elindeki kumanda âleti ile ekran
üzerindeki oluþumu etkilemeye baþlar.
Ekranda tümörün itirazlarýna ve kývranmalarýna raðmen fiilen silinip yok
olmaya baþladýðý görülür. Personel
onunla birlikte çalýþmakta ve ona
"Renklere dikkat et! Kumanda âletini
renklere uygun þekilde hareket ettir.
Âlet sana neyin rahatsýz ettiðini söyle-
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mektedir." gibi tavsiyeler vermektedir.
O aþamada tümör neredeyse çýðlýklar
atarak kontrolsüz hareketler yapmaktadýr. Hasta kumanda âletini kullanmaya devam ederken þarkýlar ve
melodiler duyulmakta ve hasta bir
taraftan kendisinin de þarký söylediðini
ve keyifle gülümsediðini fark etmeye
baþlar.
Sevgili dostlar, hasta kendi tümörünü
kendisi iyileþtirmektedir ve her þey çok
gerçektir. Kiþi baþka bir dünyada, bir
yapay dünyadadýr ama ayný zamanda
hiç orada deðildir. Bununla birlikte,
beden her þeyi o kadar gerçek olarak
hissedip görmektedir, ki tansiyonu ve
bilinci tepki vermekte, terlemekte ve
gerçekten de hastalýðý yok etmek için
bu binada þifa iþlemi ile meþgul
olduðuna inanmaktadýr. Bu harika ve
son derecede gerçek görünen sanal
dünyada tümörün kendi elleriyle,
niyetiyle ve çalýþmasýyla yok edildiðini
görmektedir.
Tümör ile hasta þiddetli bir savaþ
içindeymiþ gibi görünmektedir ve bir
süre sonra hastaya istirahat etmesi için
izin verilir. Hasta sanal bir yemek yer,
gýda maddesinin midesine gittiðini
hisseder ve daha sonra savaþa devam
için kanepeye geri döner. Tümör hastanýn geldiðini görür ve daha "dokunma" bile olmadan renk deðiþtirip
hareket eder. Hasta yine þarký söylemeye baþlamýþtýr. Tümör parça parça yok
edilirken neþe ortaya çýkar. Bir taraftan
savaþýn yorgunluðu hissedilirken, tümörün küçülüp yok edilmesiyle zafer
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hissi ortaya çýkar. Tümörün yok
olmasýyla hareket ve renk deðiþikliði
sona erer.
Bu sanal tecrübe bir tam gün sürer ve
o kadar gerçektir ki, bu süre içinde
hasta yemek yer ve gýda alýr. Sonunda
hasta ayaða kalkar ve odayý terk eder
ama iþ henüz bitmemiþtir. Þifa iþlemi
bittikten sonra test yapýlmasý için baþka
bir odaya geçer. Doktorlar onunla sohbet ederler ve standart testlere baþlarlar.
Bir süre sonra sonuçlar ortaya çýkar.
Tümörden eser kalmamýþtýr ve doktor
gülümseyerek "Tebrikler! Tümör
tümüyle yok oldu." der.
Zaman geldiðinde hasta tedricen
gerçek dünyaya döner. Bu süreçte
gözlük filan takýlmamýþtýr sevgili dostlar. Hastanýn daha sonra ne yaptýðýný
size anlatmayacaðým ama þifanýn tam
ve kesin olduðunu söyleyebilirim.
Süreç sýrasýnda hasta neredeyse gerçek
gibi olan sanal bir dünyada yaþamýþ ve
baþka bir boyuta geçmiþ gibi olur.
Gerçek dünyaya dönüldüðünde,
gerekli olmadýðý ve herkes tam bir
iyileþmenin gerçekleþmiþ olduðunu
bildiði için þifayý teyit amacýna yönelik
olarak herhangi bir test yapýlmasý icap
etmeyecektir. (sabýk) Hastanýn sistemi
ve zihni tecrübeyi sanki tümüyle
gerçekmiþ gibi algýlamýþ olacaktýr.
Gerçekte bilincine baðlanmýþ olan
yapay örüntüleme sayesinde hasta
tümüyle iyileþmiþ olarak ve kanserin
esamesi bile olmadan gidebilecektir.
Geleceðin elektroniði ve teknolojisi
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böyle güçlü olacaktýr. Gelecekte
bilincin nelere kadir olduðu ve zihnin
ne kadar güçlü olduðu anlaþýlacaktýr.
Ýþte ikinci senaryo budur.
Üç Numaralý Senaryo
Çok boyutlu insanla ilgili olarak hep
"Kryon, kendi çok boyutluluðumuzu
keþfedip makinelere ve cihazlara gerek
olmadan bilinen, anlaþýlan ve sezgisel
olan bir süreç içinde kimyamýzý
deðiþtirebilir miyiz?" þeklinde sorular
sorulmaktadýr. Evet, sevgili dostlar,
deðiþtirebilirsiniz.
Bu konuda bu kadar emin olmamýn
nedeni ana planýnýzdýr. DNA
tasarýmýnýn asýl amacý ve sözünü
ettiðim geliþim budur. Bu iþin ne kadar
süreceðini size söyleyemeyeceðim
çünkü geliþimin zamaný ve süresi
insanlýðýn özgür iradeye baðlý bilinci
tarafýndan belirlenmektedir. Ancak,
size bedeninizde bulunan ve fiilen bu
iþi yapmak üzere tasarýmlanmýþ olmakla birlikte þu aþamada iþlevsiz olan bir
þeyi gösterebilirim. Siz bunu biliyorsunuz ve bulunduðu iþlevsizlik durumu
ile olduðu gibi kabul ediyorsunuz, hattâ
bozuk olduðunu fark etmiyorsunuz
bile. Zira þimdiye dek hiçbir zaman
baþka halde görmediniz.
Ýçselliðinizden söz ediyorum. Kendi
varlýðýnýn, yani var oluþunun ve burada
bulunmasýnýn sebebini tetkik edebilecek ve araþtýracak durumda olan,
Yaratýcýnýn sevgisini hissedebilen ve
hattâ "Ben benim" diyebilen gezegen-
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deki en geliþmiþ yaratýk olmak sizde
nasýl bir his yaratýyor? Bunun yüceltici
bir his olduðunu söylemek mümkündür
tabii ancak bedeninizde sizden de akýllý
olan baþka bir süreç daha var. Aslýnda
onu bilmeniz gerekirdi ama kendi
kimyanýzdan ayrý kaldýðýnýz için
bilmiyorsunuz.
Kinesiyoloji (adale testi yapýlmasý)
uygulamacýlar tarafýndan ve týp âleminde bedeninizle ilgili olan ve bilinciniz tarafýndan bilinmesi gereken
bazý çok basit sorulara cevap bulabilmek için çok uzun zamandan beri
kullanýlmaktadýr. Ýþte size bir hakikatin
beyaný olmakla birlikte insanlar için
kabulü zor olan bir þey: Sevgili insan,
her ne kadar size harika görünse de,
zihniniz ve bilinciniz þu aþamada kimyasal tarafýnýzdan tümüyle ayrý durumdadýr ama tasarým asla böyle deðildi.
Size mantýk çerçevesinde bir soru
yöneltmeme izin verin. Biyolojik
planýnýzýn böylesine "aptal" ve
baðlantýsý kopuk bir sistem yaratmýþ
olmasý size mantýklý geliyor mu?
"Aptal" dedim çünkü bu durum
gezegende var olan tüm memeli
hayvanlarýn yaþamý sürdürme
içgüdüsüne ters düþmektedir.
Sorunun cevabý hayýr olacaktýr.
Bu durum mantýklý deðildir ve
insanlarýn yaþamý sürdürmeleri
açýsýndan yardýmcý deðildir.
Aslýna bakarsanýz, bu durum o
kadar iþlevsizlikle malûldür ki,
hastalýk bedeninize girdikten
sonra siz haftalar boyunca bu
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konuda hiçbir bilgiye sahip olmayabilirsiniz. Ancak semptomlar iyice
ortaya çýktýktan sonra doktora gider ve
haberleri alýrsýnýz.
Þu aþamada içselliðinize (akýllý
beden) tümüyle ayrý bir þekilde ve
arkaik (çok eski) süreçler aracýlýðýyla
eriþim saðlayabiliyorsunuz. Ýçselliðiniz,
istemeniz halinde, size sinyaller verebilir ama sinyaller gerçek zamanlý
olarak verilememektedir çünkü bunu
mümkün kýlacak þekilde zihninize
baðlantý yapan zarif bir "köprü" yoktur.
Ýþte o eksik olan köprü geliþim ile birlikte oluþmaya baþlayacaktýr.
Ýçsellik veya çok boyutlu insanýn
içindeki akýllý beden geliþecektir ve
henüz farkýnda olmadýðýnýz veya var
olmadýðýný zannettiðiniz 24üncü kromozom çiftini bir zaman sonra kullanmaya baþlayacaktýr. 24. kromozom çifti
vardýr ama çok boyutludur. Bu henüz
görülmüþ veya anlaþýlmýþ deðildir. Bu
çift, üç boyutlu dünyada tümüyle
görünmez haldedir ama bazý ipuçlarý
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deðerlendirilebilirse, biyologlar bazý
þeylerin dengesiz ve aslýnda daha
"tamam" olmalarý gerektiði sonucuna
varabilirler.
Bu çok boyutlu 24. kromozom çiftini
Pleiadesliler sizin eski DNA'nýzda
bulunan eski doðrusal kromozom çiftlerini görünür 23 sayýsýna baðladýklarýnda verdiler. Bu sayede insanlar
yaratýcý bilgisine, içindeki Tanrý bilgisine ulaþabildi, yüksek ve düþük bilinç
seçimi yapabilecek duruma geldi ve
zarif müzik eserleri, þiirler ve resimler
yaratabildi. Bu sizin Âdem ile Havva
hikâyenizdir.
Sevgili dostlar, gezegende bilinç
yükselmeye baþladýðýnda ve sizler
kuantum þeyleri ölçüp kullanmayý
becerdiðinizde, 24. kromozom çifti, çift
sarmal içinde açýða çýkacaktýr. O
zaman düþündüðünüzden fazlasýnýn
olduðunu anlayacaksýnýz, kuantum
örüntü kendisini göstermeye baþlayacak, kimya ile fizik biraraya getirilecek
ve hep yapýlmýþ olmasý gerektiði gibi
birlikte incelenecektir.
Bu geliþimin sonucunun ne olduðunu
bilmek isteyebilirsiniz. Þahit olacaðýnýz
ilk þeylerden birisi insanlarýn özel bir
bilinçle doðacaklarý, bu sayede kendi
bedenleri içindeki birçok þeyi hissedebilecekleri ve böylece kendi kendilerine þifa verebilecekleri olacaktýr. Bu
insanlar test yapmaya gerek kalmadan
kan bileþiminin ne olduðunu bilecekler
ve bedende bir þey iyice büyüyüp acý
vermeye baþlamadan önce ve hastalýk
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bedene girdiði anda bunu fark edeceklerdir. Herkes kendi sezgisel týp
medyumu olacaktýr. Ýnsanlar hastalýðý
daha ilk aþamasýnda fark edecekler,
anormal bir durum olduðunu göreceklerdir. Derhal testler yapýlacak ve
durum açýða çýkarýlacaktýr.
Geliþmiþ insanlarýn saklandýklarý ve
çevrelerine korku saldýklarý dünyaya
hoþ geldiniz. Siz bunu yaparsýnýz, öyle
deðil mi? Sizin kültürünüzde otistik
çocuklara böyle muamele edilmiyor
mu? Sizler geleceðin bilginlerini
göremiyorsunuz ve sadece iletiþim zorluðu çeken ve eski enerjide zor olarak
kabul edilen çocuklar görüyorsunuz.
Bu geliþimi aslýnda beklemediðiniz için
bu insanlarý standart altý veya zor
olarak nitelendiriyorsunuz. Bu yeni
otistik insanlar "Ben doðrusal olmayan
þekilde düþünen bir kiþiyim. Benimle
iletiþim kurmak için doðrusal olmayan
bir yöntem bulun." diye baðýracaklardýr. Bununla birlikte, sizler henüz
bunun ne olduðunu iyice anlamak için
incelemeye hazýr deðilsiniz. Oysa bu
durumlar birçok yerde kendilerini
göstermeye baþlamýþtýr. Bu insanlarýn
yapabildikleri ama sizin yapamadýðýnýz
þeylere iyice bakarsanýz, onlarýn gerçekte kim olduklarýna dair ipuçlarýný
görebilirsiniz. Bu geliþim yola çýkmýþtýr ve gelmektedir. DNA'nýzýn
henüz göremediðiniz parçasý bilincinizi
içselliðinizle uyum içine sokacaktýr.
Ýçselliðiniz gizem oluþturan ve
kolaylýkla eriþemediðiniz baþka ne ile
baðlantýdadýr? Bu gizemli þeye eriþim
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hiç kolay deðildir ve ona insanýn
"Akaþik Kayýtlarý" adý verilmektedir. Bu ruhunuzun bu dünyada
bulunduðu süre zarfýnda ortaya çýkan
tüm enerjilerin, gerçekleþtirilen
faaliyetlerin ve tarihinin kayýtlarýdýr.
Sevgili dostlar, insanýn geliþimi ile
birlikte akaþýnýza olan baðlantý gerçekleþecektir.
Peki, eski enerjideki Akaþ hakkýnda
ne biliyorsunuz? Akaþ genellikle sizin
için rahatsýzlýk kaynaðýdýr çünkü
neredeyse sadece kötü hatýralarý ve
özellikleri yüzeye çýkarmaktadýr. Sizler
akaþik sorunlarý bugün bile bastýrmaya
çalýþýyorsunuz. Bunlar belli belirsizdir
ve bilinçaltýnýn parçasý deðildir.
Genellikle geçmiþ yaþam okuyucularý
veya izin verildiði ölçüde akaþý okuyabilen kiþiler tarafýndan açýða çýkarýlmaktadýr ama bu dönemde her þey
deðiþmektedir.
Ýçselliðiniz, akaþýnýz ve siz bir olacaksýnýz ve bu sayede geçmiþin tüm
bilgeliðine ulaþabilecek ve tüm olumsuzluklarý bertaraf edebileceksiniz.
Akaþ, yüksek bilinç ve içselliðin
biraraya gelmesi insanlýðýn en önemli
geliþim adýmlarýndan birisi olacaktýr.
Ýþte o zaman çok boyutlu insan ortaya
çýkacaktýr. Ýþler bu noktaya geldiðinde,
vakýalara ve tarihe bakacak ve
Dünyadan olmadýðýnýzý ve DNA'nýzýn
yýldýzlardan geldiðini anlayacaksýnýz.
Bunu anlayabileceksiniz çünkü bunlarýn hepsi tüm galaksiye daðýlmýþ
durumdaki kardeþlerinizle olan baðlantý

ve uyumlu tutarlýlýk senaryosunun
parçasýdýr. Gelecek budur.
Bunlarýn hepsinin ne zaman gerçekleþeceðini sorarsanýz, size bunun
özlediðiniz ve istediðiniz kadar çabuk
olmayacaðýný söyleyebilirim ama size o
zaman burada olacaðýnýzýn garantisini
verebilirim. Buraya her geliþinizde
büyük vaatler barýndýran Dünyada
iyileþmeler ve ilerlemeler göreceksiniz.
Bu eskiye göre çok farklýdýr çünkü
geçmiþte bilinciniz geliþemiyordu ve
bu yüzden de savaþlar ve diðer olumsuzluklar hiç deðiþmeden yüzyýllar
boyunca aynen devam ediyordu.
Çok, çok ilerideki bir gelecekte çok
uzak bir yerde geliþmekte olan baþka
bir uygarlýðý tohumlama görevi size
verilecektir. Bu geliþme Galaksinin
diðer taraflarýnda þefkatli eyleme yol
açacaktýr. Ýleride bir gün baþka bir
gezegende sizin mührünüzü, DNA'nýzý
taþýyan insanlar yaþayacaktýr ve aynen
sizde olduðu gibi, siz de onlarý Yaratýcý
Kaynak'a tanýtacaksýnýz.
Söylediklerimi anlayabiliyor
musunuz? Zamanýn bu kavþak noktasýnda ne kadar önemli olduðunuzu
idrak edebiliyor musunuz? Pek çok
gizem olduðunu öne sürebilirsiniz ama
hepsi açýklanacaktýr ve sizler o zaman
burada olacaksýnýz. Korkmanýza gerek
yoktur çünkü aslýnda tasarýmý yapan
sizsiniz. Bugünün mesajý budur.
Ve öyledir. KRYON

