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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Bugünler de geçecek. Kötü görünen her þeye raðmen
Dünyanýn geri kalanýnýn önemli bir bölümünden ve özellikle
kendi yöneticilerinden daha hýzlý, daha ileri bir þekilde
geliþen, yeniliðe kolaylýkla ayak uydurabilen ülkemizin lâyýk
olduðu insanlar tarafýndan yönetileceði günler gelecektir.
Kuruluþu, küllerinden yeniden doðan masal kuþu gibi efsunlu;
kurucusu, hiç sönmeden yanan meþale gibi pýrýl pýrýl ýþýklý...
Baþlangýçtaki saflýk, baþlangýçtaki inanç ve öz öylesine
kuvvetli bir itici güç olmuþ ki, o inancý ve saflýðý koruyarak
taþýyan, kendinden sonrakilere emanet olarak býrakan temiz
yürekler her zaman varolmuþlardýr aramýzda. Onlarýn
sayesinde hak ettiði güzelliklere kavuþacaktýr ülkemiz ve
insanlarýmýz. Yeter ki, yaþadýðýmýz tecrübelerden doðru
sonuçlar çýkaralým, bunlarý birbirimizle konuþup anlaþalým;
yeter ki, birbirimize düþmana bakar gibi bakýp ellerimizi
tereddütle vermeyelim bir diðerimize; yeter ki kendimize,
kimliðimize inanýp güvenerek ayaðýmýzý yere vuralým hep
birlikte. Geçmiþte çok önemli zamanlarda ve durumlarda
insanlýk için hayýrlý anahtar, hayýrlý kilit rolü oynamýþ olan
milletimize belki de yakýn gelecekte yeniden ihtiyacý olacaktýr
Dünyamýzýn. O nedenle bölücü, ayýrýcý, ötekileþtirici tüm
etkilere dalgakýran gibi direnerek öyle tutalým kollarýmýzý
ve sevelim, överek yüceltelim biribirimizi. Güzel günler
istiyor ve bekliyorsak bilelim ki, güzellik kendine eþ olaný
getirir; temizlik ve iyilik istiyorsak bilelim ki, atacaðýmýz
adýmlarýn ve yapacaðýmýz iþlerin içinde bir nebze bile kötülük
ve haksýzlýk olmasý her þeyi bozacaktýr. Ve Bizi Sevgisinden
Varedeni bilen ve seven kullar olarak bilelim ki, yalancýlarýn
sonu çok kötü olacaktýr. Herkes lâyýk olduðu davranýþlarla,
yöntemlerle karþýlaþýr. Biz daha iyi, daha doðru, daha bilgi
dolu, daha verimli ve çalýþkan, daha birlik ve sevgi dolu
yöntemlere, davranýþlara, idarecilere, insanlara lâyýk
olduðumuzu bilmeli ve ona göre yaþamayý seçmeliyiz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI

1

2

Düþünce ruhun ve
beynin müþterek faaliyetinin
mahsulüdür. Bir ucu dünya
maddeleri, yani þuur içinde,
diðer ucu dünya maddelerinin
ötesindeki üstün maddeler
içinde, yani þuur altýnda
bulunan geniþ spektrumlu bir
faaliyet halidir.
Geniþ spektrumlu faaliyet hali
demek, çeþitli karakterdeki
tesirlerin birbirine baðlý olarak
hareket etmeleri demektir.
Bu geniþ spektrumlu faaliyetin,
bu çeþitli hareketliliðin elbette
etrafa göndereceði çeþitli
titreþimleri olacaktýr. Dikkat
buyrulsun, düþünce içerisinde
bir tek cins titreþim deðil,
derece derece sübtilleþen ve
yükselen çok kademeli bir tesir
kombinezonu vardýr.
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Dr. Refet Kayserilioðlu

Bilgi ve Düþüncenin
Bedene Tesiri
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ERDEM - Geçen
konuþmamýzda bilgiyi
duyu organlarýmýza
çarpan bir tesir diye tarif
etmiþtiniz. Bu duruma
göre tesir nedir?
ÖZDEN - Bilgi
doðrudan tesirdir,
diyemeyiz. Tesirler
arasýndaki münasebettir.
Daha doðrusu bizim bu
münasebetler hakkýnda
bir görüþe ve kanaate
sahip olmamýzdýr.
Yani tesirlerin bilgi
olabilmesi için idrak
edilmesi ve eski bilgilerle karþýlaþtýrýlmasý
lâzýmdýr. Tesir ise çeþitli
incelikte (süptil) vibrasyonlar (titreþimler) topluluðudur. Tabiatýyla
böyle bir tesiri teþkil
eden titreþimler arasýnda
þuurlu ve maksatlý bir
düzen vardýr. Bu düzene
göre de tesir belli bir
mana taþýr.
ERDEM - Yani tesir,
çeþitli titreþimlerin belli
bir düzende bir araya
toplanarak bize etki
yapmasý demek oluyor. Bilgi de çeþitli
tesirler arasýndaki
münasebetlere vakýf
olmak demektir.
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ÖZDEN - Evet.
Geçen konuþmamýzda
söylediðimiz gibi
düþünce, bir takým
bilgilerin bir araya
getirilerek bir neticeye baðlanmasýdýr.
Bu duruma göre bilgi
tesirlerin münasebetinden, düþünce de
bilgilerin münasebetinden doðmaktadýr.
Yani böylece düþüncenin
özünde bir tesir vardýr.
ERDEM - Siz burada
düþünce bir tesir gibi etki
yapar mý demek istiyorsunuz?
ÖZDEN - Evet, bir
tesir olarak etki yapar.
Düþünce ruhun ve beynin
müþterek faaliyetinin
mahsulüdür. Bir ucu
dünya maddeleri, yani
þuur içinde, diðer ucu
dünya maddelerinin ötesindeki üstün maddeler
içinde, yani þuur altýnda
bulunan geniþ spektrumlu (1) bir faaliyet halidir.
Geniþ spektrumlu
faaliyet hali demek,
(1) Spektrum: Tayf; beyaz ýþýðý
bir menþurdan geçirince hâsýl
olan yedi renk ve bu renklerin
yayýldýðý saha.

çeþitli karakterdeki tesirlerin birbirine baðlý
olarak hareket etmeleri
demektir. Bu geniþ spektrumlu faaliyetin, bu
çeþitli hareketliliðin
elbette etrafa göndereceði çeþitli titreþimleri
olacaktýr. Dikkat buyrulsun, düþünce içerisinde
bir tek cins titreþim
deðil, derece derece
sübtilleþen ve yükselen
çok kademeli bir tesir
kombinezonu vardýr.
ERDEM - Bu izahatýnýz enteresan. Yalnýz
iyice anlamam için biraz
açmanýzý rica edeceðim.
ÖZDEN - Size þöyle
bir örnek vererek bu
fikirleri canlandýrmaya
çalýþacaðým: On tane
oku ayný anda atabilen
büyük bir yay
düþününüz. Bu yaya
takýlan oklar aþaðýdan
yukarý doðru çýktýkça
incelsin, sivrileþsin,
fakat daha delici ve
daha süratli bir karakter
kazansýn. Yani aþaðý
indikçe oklar daha
kalýn, daha küt ve
daha az süratli oluyorlar.
O takdirde oklarýn
takýldýðý yayýn ipi de
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aþaðýdan yukarý gittikçe
inceleþmeli ve yukarda
daha büyük bir elastikiyet (esneklik) kazanacak tarzda olmalýdýr.
Böyle hususi bir yay ile
bu oklarýn hepsini birden
ayný anda attýðýmýzý
tasavvur ediniz. Ýþte o
zaman size anlatmak
istediðim düþünce spektrumunu zihninizde canlandýrmýþ olursunuz. Yani
burada her bir ok bir
düþünce tesirine tekabül
etmektedir.
ERDEM - Sözlerinizi
anladým. Siz düþünceyi
yalnýz þuurdaki bir faaliyet olarak deðil ayný
zamanda þuuraltýnýn
çeþitli kademelerinde
bulunan, kombine bir
faaliyet olarak tarif
ediyorsunuz. Bu faaliyet beynin içinde mi
olmaktadýr ve bunun
ruhla münasebeti
nasýldýr?
ÖZDEN - Güzel bir
hususu sordunuz. Bedenle ruhun münasebeti,
daha önceki konuþmalarýmýzda da söylediðimiz
gibi perispiri denilen ince
maddelerle olur. Perispiri
maddeleri dünya maddesi
deðildir. Yani beynin

içinde deðildir. Ve bizim
þuuraltýmýz beyinden
perispirinin derinliklerine
kadar uzanýr. Ruh ise
bütün bu kademeleri,
yani hem beyni, hem
perispriyi ayný anda
çalýþtýran, sevk ve idare
eden bir müessir kudret
tarzýndadýr.

bedensiz varlýklarýn
bizim düþüncelerimizi
almasý bu tarzda mý
oluyor?

ERDEM - O halde
düþünceyi siz muhtelif
kalýnlýkta oklar olarak
gösterirken perispiri
maddesini de nazarý
itibara aldýnýz. Yani
perispiri maddesi de
düþünceye iþtirak etmektedir.

ERDEM - O halde
düþüncelerimizle organlarýmýzýn iþleyiþi arasýnda
sýký münasebet vardýr.

ÖZDEN - Evet
düþünce esnasýnda çeþitli
kademelerden çeþitli
tesirler çýkar ve her tesir
kendi sempatize olduðu
(uyuþtuðu) ekrana çarpar.
Buna göre düþünce
esnasýnda çýkan tesirler
doðrudan kendi bedenimize tesir ederken bir
taraftan da hem dünyadaki insanlara, hem de
bedensiz varlýklara doðru
tesirler gider. Ve her varlýk kendisiyle uyuþan
tesiri alýr.
ERDEM - O halde
baþka insanlarýn ve

ÖZDEN - Evet.
Bedenimize uyan tesirler
de sempatize olduðu
organ tarafýndan ayný
tarzda almýyor.

ÖZDEN - Elbette
dostum. Ama siz bunu
biliyorsunuz. Heyecanlandýðýnýz zaman
kalbiniz çarpmaz mý?
Üzüldüðünüz zaman
mide ifrazatý azalarak
iþtahýnýz kesilmez mi?
ERDEM - Demek
düþünceleri, organlarý
çekip çeviren, onlarý ya
düzelten, ya da bozan
maddi tesirler olarak
kabul edeceðiz. Peki,
ama organlarýmýzýn
birçok faaliyetinden
bizim haberimiz yok.
Bunlarý iþleten baþka
tesirler mi?
ÖZDEN - Onlar da
ruhtan düþünce ve
tahayyül (imajinasyon)
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faaliyetiyle devamlý
olarak gönderilen tesirlerle iþler. Fakat bu tesirler perispiriden ve beyin
kanalýndan geçerlerken
transforme olarak (transformatörde olduðu gibi
tesirin karakterinin
deðiþtirilmesi) organlarýmýza giderler.
ERDEM - Peki
düþüncenin her türlü vasfýnýn beden üzerine tesiri
olabilir mi? Yani üstün
düþüncelerin baþka, aþaðý
düþüncelerin baþka tesirleri mi olur?
ÖZDEN - Evet, üstün,
diðerkâmca, fedakâr ve
iyi düþüncelerin organlarýmýzý düzeltici,
ahengini arttýrýcý, ömürlerini uzatýcý tesirleri
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vardýr. Aksine aþaðý
tertipte, nefsanî,
hodkâmca ve kötü
düþüncelerimizin de
bedenimizin ve
organlarýmýzýn çalýþmalarýný bozan,
ömürlerini kýsaltan
tesirleri vardýr. Bu
tesirler hormonlar
vasýtasýyla veya
doðrudan olmaktadýr. Diðer taraftan
konuþmamýzýn
baþýnda düþüncenin
bilgilerden meydana
geldiðini söylemiþtik.
O halde düþünceyi
meydana getiren bilgiler
ne kadar çok olursa
düþüncenin tesiri de o
kadar geniþ ve üstün
olacak demektir.
ERDEM - Bilgili
olmanýn beden üzerine
ne tesiri olabilir? Bunu
pek anlayamadým.
ÖZDEN - Dostum, siz
bilgili, okumuþ bir
adamýn yüzüne baksanýz
onun okumuþluðunu
anlayamaz mýsýnýz?
ERDEM - Evet, bu az
çok anlaþýlýr.
ÖZDEN - Bunun
anlaþýlmasý evvelâ onun

yüz hatlarýnda hâsýl olan
bir incelikten dolayýdýr.
Yüzdeki bu deðiþikliði
hâsýl eden bilgidir.
Demek ki bilginin çokluðunun beden üzerine
tesiri olmaktadýr.
ERDEM - Bu duruma
göre bilgili olanlarýn
bedeninin daha sýhhatli
olmasý lâzýmdýr.
ÖZDEN - Hayýr, bu
þart deðildir. Hattâ dikkat
etmezler ve menfi
düþüncelere fazla yer
verirlerse onlarda organ
bozukluklarý daha çabuk
olabilir. Çünkü
düþüncelerini teþkil eden
bilgilerin, yani tesirlerin
miktarýnýn daha fazla
olmasý dolayýsýyla
düþünceleri daha müessirdir. Ama müspet
düþüncelere yer verince
onlarýn düzelmesi de çok
süratli olur.
ERDEM - Bugün
bence karanlýk olan
birçok hususu anlamýþ
oldum. Teþekkür ederim.
ÖZDEN - Kimsenin
kimseye teþekkür borcu
yoktur, dostum. Hepimiz
büyük bilgilerin naklinde
sadece bir vasýtayýz.

SEVGÝ DÜNYASI
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 3

Göktekiler, Yapacaklarýmýzdan
Korkuyorlar
Ahmet Kayserilioðlu,

BÜYÜK UYARI
Bizim Celselerimiz'de 1964 yýlý sonlarýnda Rehber Varlýk Dünyamýzý ve
Kâinatý yok etmeye doðru yol aldýðýmýzý
açýkça þöyle dile getirmiþti:
"Kavgalarýnýzý çoðalttýnýz; kendinizi
yalnýz zannettiniz; kâinatý unuttunuz.
Sizi çok yakýn duyanlar var. Hayrýnýza,
kâinatýn hayrýna size yardýmcý olacaklar. Sizi doðruya, sâlime götürecekler. Onlar vazife aldýlar. Siz
onlarla mücadele edeceksiniz. Onlar

sizi yenecekler. Buna mecbur olduklarýný biliyorlar. Siz kâinatý yok etmekte tereddüt etmeyeceksiniz. Çünkü
her þeyiniz hesapsýz ve istekleriniz
fazla..."
Bu sözler ABD ile Sovyet Rusya
arasýnda Soðuk Savaþýn bütün hýzýyla
sürdüðü hidrojen (termonükleer) bombasý kulübüne Ýngiltere, Fransa, Kýzýl
Çin gibi ülkelerin peþ peþe dâhil olduðu
o bunalýmlý günlerde yaþayacaðýmýz
UFO olaylarýnýn gerçek nedenine son
derece hayatî bir anlam yüklüyordu.

SEVGÝ DÜNYASI

"Ölen ölür, kalan saðlar bizimdir" düz
mantýðýyla insanoðlu binlerce yýl birbirini boðazlamaktan özel bir haz duymuþtu.
Öldürme ve kökünü kurutma hünerimizi
her savaþta bir adým daha ilerletmiþ, en
sonunda
1945'de
Hiroþima
ve
Nagazaki'ye peþ peþe atýlan iki atom
bombasýyla birkaç gün içinde yarým
milyona yakýn insaný anýnda yok
etmiþtik. Silâhýn gücü karþýsýnda bombanýn mucitlerinin ve yapýmcýlarýnýn bile
tüyleri diken diken olmuþ, dehþete
düþmüþlerdi. Hâlbuki bu, sadece bir
baþlangýçtý. Nitekim birkaç yýl içinde o
dehþetengiz atom silâhýnýn sadece bir ön
ateþleyici, bir fünye olarak kullanýldýðý
Hidrojen Bombasý'nýn Amerika ve
Rusya tarafýndan art arda icat edilip
stoklanmaya baþladýðýný görmüþtük.
Hýzlý çevrilmiþ bir film gibi bu peþ peþe
yaþananlar, toplumlarýn dehþete düþme
duygusunu dumura uðratmaya baþlamýþ
olacak ki, futbol maçý seyreden taraftarlarýn heyecanýnýn dýþýnda bir tepki de
görülmüyordu sokaktaki adamda.
Sadece insanoðlunun geleceðini umursamaya devam eden az sayýdaki
düþünürler, büyük umutsuzluk buhranlarýyla sarsýlýyordu. Hayatýmýzýn kaynaðý Güneþ enerjisinin temel kanununu
bulmuþ ve hidrojen bombasýný Güneþ'i
taklit ederek yapmýþtýk. Güneþin çekirdeðinde milyon derece sýcaklýklarda
Hidrojenin, Helyum'a dönüþmesi
(Füzyon) esnasýnda bir kýsým madde
kütlesinin Einstein'ýn E= mc2 eþitliði
gereði enerjiye dönüþmesiyle baþlangýçtan beri Güneþ'ten aldýklarýmýzla yaþayýp
gitmekteyiz. Ýþte þimdi onun yaþatmak
için yaptýðýný biz yok etmek için kul-
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lanýyor; bize lâzým olan milyon derece
sýcaklýðý da atom bombasýný fünye
olarak patlatarak kolayca elde ediyorduk. Atom bombasýyla, þehirleri bir
hamlede yok edebiliyorduk. Þimdi ise
Dünyamýzý, Güneþ sistemimizi ve zincirleme reaksiyonla belki de evreni yok
edebilecek müthiþ bir silâha sahip
olmuþtuk. Geniþ halk yýðýnlarý, her þeye
kolayca alýþýp kanýksayarak "âlemle
gelen düðün bayram" örneði günlük hayatlarýný büyük bir umursamazlýkla
sürdürürken; dünyada ve soðuk savaþýn
birbirine düþman iki süper ülkesinde çok
þükür ki felâketin farkýnda olan düþünürler ve üst düzey yöneticiler az da olsa
vardý. Çocuklarýmýzýn ve torunlarýmýzýn
acýsýný yüreðinde hisseden büyük dünya
düþünürleri; konuþmalarý, yazýlarý, kitaplarýyla ve mektuplarýyla bu üst düzey
yöneticileri sürekli destekliyor, yüreklendiriyordu. Bir yandan hidrojen bombasý stoklarý büyür, yeni devletler de bu
silâha sahip olup savaþ kýþkýrtýcýlarý
sürekli ortalýðý bulandýrýrken ve iki
büyük ülkeyi çatýþmanýn sýnýrlarýna týrmandýran vahim olaylar yaþanýrken, en
sonunda saðduyunun galip geldiðini
görüyor ve rahat bir nefes alýyorduk.
ÝYÝ HABERLER DE VAR
Evet, "Dehþet Dengesi" sürekli gündemde. Bunu ortadan kaldýracak hiçbir
þey yapmadýk ama iki süper güç bugüne kadar nükleer silâhlý bir tek çatýþmaya bile girmedi. Bu geçici de olsa,
kuþkusuz büyük bir baþarý. Nitekim
California'daki bir medyum aracýlýðýyla
bilgiler veren ve Birleþmiþ Milletler'de
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bile celseler yapan KRYON isimli
Rehber Varlýk, insanlýðýn bu baþarýsýnýn
temel nedenleriyle ilgili somut kanýtlardan bahsetmektedir. Ýnsanoðlunun
olgunluk düzeyini belirlemek için,
yerkürenin titreþiminin yönetici manevî
varlýklarca her 25 yýlda bir ölçüldüðünü,
1987'de yapýlan son ölçümde hepsini
sevince boðan umulmadýk çok yüksek
bir skor elde edildiðini söyleyen
KRYON bu olaðanüstü sonuca son 50
yýlda yüce gönüllü insanlarýn yapýp ettikleriyle ulaþýldýðýný iftiharla belirtmektedir. Bu ölçümdeki büyük baþarýmýzdan
dolayý Dünyamýzýn yeni bir yükseliþ
statüsüne girdiðini ýþýk savaþçýsý yüce
gönüllü kiþilerin daha hýzlý olgunlaþýp
geliþebilmeleri ve daha etkin eylemlerde
bulunabilmeleri için 1989'da, dünyanýn
manyetik kutuplarýnda büyük coðrafî
kaymalar yapýlmasýnýn kararlaþtýrýldýðýný
bir müjde olarak bildirmiþtir. Bu deðiþikliðin 2002'ye kadar adým adým gerçekleþtirileceðini ve bu suretle DNA'mýzda
mevcut olan ve þu anda fark etmediðimiz
manyetik halkalarýn olumlu etkilenmesiyle, yapýcýlýk ve buluculuk yeteneklerimizde atýlýmlar olacaðýný sözlerine
eklemiþtir. Nitekim KRYON'un bu
mesajýndan 13 yýl sonra 14. 02. 2002'de
Hürriyet gazetesindeki bir haberde,
Rusya Kara Kuvvetleri Bilim Enstitüsü'nün sansasyonel bir tespiti
aktarýlmýþtýr.
Bu haberde Enstitü'nün Dünya'nýn
manyetik ekseninde 200 kilometrelik
büyük bir kayma gözlemlediði
bildirilmektedir. Ayný tarihlerde 20 Mart
2002'de CNN Ýnternet sayfasýnda da

manyetik kuzeyin son yýllarda kayma
hýzýný artýrdýðý ve bu hýzla giderse yakýnda Kanada'yý terkedip, Alaska'ya ulaþabileceði ifade edilmiþtir.
KOMÞUDA PÝÞER
BÝZE DE DÜÞER
Evet, "Dehþet Dengesi" bütün
korkunçluðuyla artarak sürmektedir.
Uzaða gitmeye gerek yok. Yanýbaþýmýzdaki Ýran'da hortlayan nükleer silâh
tutkusu ülkemizi birinci derecede tehdit
etmektedir. Hattâ 8.3.2006 da Hürriyet
gazetesinde: "Türkiye'ye Taktýlar"
baþlýklý haberde, Atatürk'ün "Yurtta
Sulh, Cihanda Sulh" ilkesine aykýrý
olarak Türklerin de bu kervana katýlacaðý yolunda Amerikan basýnýnda
abartýlý yorumlar yapýlmasýndan yakýnýlmaktadýr. Bütün dünya tehlikede, biz ise
göbeðindeyiz. Ýyi insanlarýn gayretleriyle sürekli yoðun bakýmda, oksijen
çadýrýnda da olsa, Dünyamýz yaþamýný
sürdürdü. Ne var ki Ýran örneðinde
olduðu gibi nükleer silâhlar yaygýnlaþýp
hýzla artmaktadýr. Gelecekte neler yaþayacaðýz? Güvercinler ve þahinlerin
savaþýný kim kazanacak? Bu senaryoda
UFO'lar ne gibi eylemler sergileyebilir?
Bu çok hayatî konularý "Kutsal
Metinlerin" ve rehber varlýklarýn bilgileri" ýþýðýnda gelecek sayýda inceleyeceðiz. Þimdi biz "Geçmiþin süzgecinin,
geleceðin tanelerini vereceði" gerçeðini
anýmsayarak, yakýnda yaþayacaðýmýz o
çok kritik yýllara ýþýk serpmesi için o yýllarda dünyamýzda yaþanan nükleer tartýþma ve nükleer bunalýmlara hýzlý bir göz
atalým.
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TEK KÝÞÝLÝK ORDU,
BERTRAND RUSSELL
Baþlangýcýndan itibaren nükleer tehlikeye karþý hepimizi sözleri, yazýlarýyla
uyarýp uyandýran büyük Ýngiliz matematikçisi ve filozofu Bertrand Russell ayný
zamanda yaman bir eylem adamýdýr.
ABD Baþkaný Kennedy ve Sovyet Rusya
lideri Kruþçev'i mektuplarýyla uyaran,
"Savaþ Mahkemeleri" kuran ve hattâ
1960'larda 90'nýný aþmýþ yaþýnda "nükleer denemelerin durdurulmasý" için
sokak eylemlerine elebaþýlýk edip, hýzýný
alamayýp Majeste'nin sarayýna dalarak
hapislere düþen Lord da bizzat Russell'ýn
ta kendisidir. Onun 1950'de Nobel edebiyat ödülünü almasý nedeniyle yapýlan
13 dizilik televizyon sohbetinde nükleer
tehlikeyle ilgili sözleri bugün de güncelliðini korumaktadýr. Ýþte o sohbetten kýsa
bir alýntý:
“Wyatt: Böyle bir savaþta taraflarýn
hiçbiri zafer kazanamaz mý demek istiyorsunuz?
“Russell: Evet. Hiçbir taraf için zafer
olmaz, ama zafere yeni bir anlam verirseniz o baþka. Demek istiyorum ki
savaþýn sonunda Batý cephesinde altý,
Rusya'da dört, Çin'de dört kiþi kalýr. O
zaman biri, ötekinden iki fazla olur. Tabiî
buna bir zafer diyebilirsiniz isterseniz,
ama hoþ bir zafer olmaz herhalde.
“Wyatt: Hidrojen bombasýnýn bambaþka bir silâh olduðu su götürmez. Sadece
daha zorlu deðil, büsbütün baþka bir araç
bu.
“Russell: Evet, ama insanlar her þeye
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öyle ürkütücü bir çabuklukla alýþýyorlar
ki!.. Hiroþima'ya ve Nagazaki'ye atom
bombasý atýldýðý zaman dünya dehþete
kapýlmýþtý. Ne korkunç bir þey bu, diyordu herkes. Oysa þimdi atom bombasýna
taktik bir silâh gözüyle bakýlýyor.
Kimsenin aldýrdýðý yok artýk ona. Okla
yay gibi sevimli bir eski zaman silâhý
oldu.”
BOMBA ANKARA'YA MI
ÝSTANBUL'A MI?
Russell iyi niyetli çabalarýný aralýksýz
sürdürürken, soðuk savaþ ayrý bir kulvarda, artan bir hýzla týrmanýþa geçmiþti.
1962'de Sovyet Rusya'nýn, Amerika
Birleþik Devletleri'nin arka bahçesi
Küba'ya nükleer füze rampalarý yerleþtirmesi, iki süper güç arasýnda her an
nükleer bir çatýþmaya dönüþebilecek
amansýz bir diplomatik savaþ trafiðine
neden olmuþtu. Saniyelerin bile önem
kazandýðý, bilinçli kiþilerin nefeslerini
tuttuðu o trajik günlerde, her zamanki
gibi, sokaktaki adamýn günlük dertlerinin ötesinde bir kaygýsý yoktu. Hele
Türkiye'de yaþayan bizlerin korkacak
neyimiz vardý ki?!.. Acaba öyle mi,
yoksa tam tersi mi? Kýsa süre sonra
anlaþýldý ki, topun tam aðzýnda olan
biz deðil miymiþiz? Satranç tahtasýnda meðer Küba'nýn karþýsýnda Ruslar bizi öne sürmüþler. Bunu Baþkan Kennedy'nin kardeþi Robert
Kennedy'nin anýlarýnda dehþetle okuduk.
ABD'nin Küba'ya olasý bir atomik müdahalesi karþýsýnda onlar da ayný þeyi
Türkiye'ye yapacaklarýný söylemiþler. O
dönemin Baþbakaný Ýsmet Ýnönü'nün
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damadý Metin Toker, olaylarýn yakýn
tanýðý bir gazeteci olarak þunlarý yazýyordu:
"Nükleer bir harp patlarsa bunun
Hiroþima'sýnýn Ýstanbul veya Ankara olacaðý açýktý... Ýstanbul ve Ankara'nýn
böyle bir âfetten en az zararla nasýl kurtarýlacaðý o günler ciddi ciddi düþünüldü.
Ankara'nýn ortasý Atatürk Bulvarý
üzerinde, Dil-Tarih ve Coðrafya Fakültesinin yanýndaki tren köprüsüymüþ...
Ýstanbul'un ortasý ise Karaköy Köprüsü...
Bunlarýn üzerinde, 500 metre irtifada
patlatýlacak bir nükleer bomba, üç buçuk
kilometre kutru olan bir saha içinde
hayat býrakmayacaktý..."
Amerikan ve Rus politikacýlarýnýn
soðukkanlý ve saðduyulu davranmalarýnda, Russell ve benzeri düþünürlerin ne
kadar katkýsý oldu acaba? Belki de bizler
onlarýn sayesinde yaþar kaldýk. 1970'de
98 yaþýnda dünyamýzý terk eden
Russell'ý, Bedri Koraman "Þen ola savaþ,
þen ola" karikatürüyle anmýþtý.
BOMBAYI BULAN KORKUYOR
EN ÇOK
Hidrojen bombasýnýn teorik esaslarýnýn
bulunmasýnda baþrolü oynayan ve
"Hidrojen bombasýnýn babasý" diye
anýlan ünlü Rus bilim adamý Saharov
bilmeyip de kim bilecek termonükleer
(Hidrojen bombasý) savaþýnýn yok edici
gücünü. Ýþte onun "Sovyet Rusya'da
Düþünce Özgürlüðü ve Barýþ Ýçinde Yan
yana Yaþama" kitabýndan asla aklýmýzdan çýkarmamýz gereken sözleri:

SEVGÝ DÜNYASI

"Termonükleer araçlar belli baþlý üç
nedenden dolayý, insanlýðýn varlýðýný
tehlikeye düþürmektedir: Büyük yýkýcý
güçleri, kýtalararasý güdümlü füzelerin
bir oranda ucuza mal olmasý, yoðun bir
füze saldýrýsýna karþý hemen hemen
hiçbir savunma imkânýnýn bulunmamasý.
Araþtýrma ve geliþtirme safhasý geçtikten
sonra, taþýyýcý füzelerle, termonükleer
mermi baþlýklarýnýn üretimi, örneðin
geçen savaþta yapýlmýþ olan binlerce
uçaðýn herhangi birinin maliyetinden ne
pahalýya çýkacak ne de zor olacaktýr. Bugün dünyada on binlerce ton plütonyum
üretilmektedir. Eðer bu plütonyumun
yarýsýnýn askeri amaçlarda kullanýldýðý
doðruysa ve bir termonükleer mermi
baþlýðý için bu deðerli madenin sadece
yedi kilosuna ihtiyaç olduðu gözönüne
alýnýrsa, dünya yüzünde hiçbir canlý
yaratýk býrakmayacak kadar nükleer
silâhýn daha þimdiden kat kat elde bulunduðu anlaþýlýr... Uygarlýðýmýzý batýp gitmekten kurtaracak tek yol, düþünce
özgürlüðü ile el ele yürüyecek dünya
ölçüsünde bir iþbirliði; bunun yanýsýra da
dogmacýlýktan ve yönetici sýnýflarýn gizli
çýkarlarýna yarayan baskýlardan arýnmýþ
yüksek ahlâki deðerdeki düþüncelerdir.
Her çeþit yaklaþma, tartýþma ve uzlaþmayý reddeden, ideolojilerine baðnazlýkla, aþýrýlýkla baðlý kalan kiþilerle iþbirliði
yapýlamayacaðýný okuyucu kendiliðinden anlamýþtýr. Nasýl ki faþistler, ýrkçýlar,
militaristler, Stalinciler ve Maocu demagoglarla da herhangi bir iþbirliði de söz
konusu olamaz..."
Gelecek Sayýda: Yakýn Gelecekte
Yaþayacaklarýmýz ve Uyarýlar.
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Ýnanç Özgürlüðünün
Güvencesi,
Laiklik Ýlkesi

arih göstermiþtir ki, insanla
Yaradan arasýnda kutsal bir
bað olan din, politize
olduðunda saygýnlýðý zedelenir. Ýnsaný Tanrý'ya çýkaracak bir
yücelme merdiveni olacak yerde,
dünya çýkarlarýnýn çamurunda kirlenir
ve yobazlarýn elinde yozlaþýr.

T

Laiklik, üzerine en çok þimþek çeken
konulardan biri. Çünkü laiklik, beraberinde yeni bir dünya görüþü ve bakýþ

Güngör Özyiðit, Psikolog

açýsý getiriyor. Her yenilik ve deðiþiklik
insanlarý rahatsýz eder. Özellikle de
eski düzende çýkarlarý olanlar…
LAÝKLÝÐÝN TANIMI
Dar anlamda laiklik, din ile devlet
iþlerinin birbirinden ayrýlmasýdýr. Yani
yönetimi, eðitimi, hukuku, devlet ve
toplum yaþamýnýn gerektirdiði görevleri, din kurallarýnýn etkisinden ve tekelinden kurtarmak, devlet ve toplum
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yaþamýný düzenlemede aklý ve bilimi
egemen kýlmaktýr. Bu durumda devlet
dine saygýlý ama tarafsýzdýr.
Geniþ anlamda laiklik ise,
demokratik düzenin her çeþit düþünce,
inanç ve kanaatlere ayný derecede saygý
göstermesi ve tarafsýz davranmasýdýr.
Laiklik akýl ve vicdan özgürlüðünün
doðal bir sonucudur. Kiþilere kendilerini özgürce geliþtirme serbestisi
saðlarken, karþýlýklý anlayýþa,
hoþgörüye ve barýþ içinde birbirini
zenginleþtirip çoðaltarak birlikte
geliþmeye yol açar.
Buna göre devlet ne dindar ne de
dine karþýdýr. Devlet ve din iþlerinin
birbirinden ayrýlmasý, dinlerin devleti
idare edenlerle, gelecekte edeceklerin
elinde araç olmaktan kurtuluþ güvencesidir.
Bu suretle insanlarý manevi mutluluða kavuþturma iþini üzerine almýþ
olan din, yabancý eli deðmeyen vicdanlarda yerini alacak ve Tanrý ile kul
arasýnda kutsal bir iliþki olarak kalacaktýr. Ayrýca devletin resmi dini
olmayýnca, düþünce ve vicdan özgürlüðü tam anlamýyla gerçekleþiyor. Bu
durumda laik devlet, dine ve dinsizliðe
veya baþka baþka dinlere baðlý bulunanlara ayný gözle bakabiliyor, hepsine
birden adil ve eþit davranabiliyor.
Öylece laik devlet, dine düþman
olmak þöyle dursun, her türlü dinsel
görüþün özgürce yeþerip geliþmesine
güvence ortamý saðlýyor.
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DÝN DE
DÝNSÝZLÝK DE DAYATILAMAZ
Bir de þu var: Devlet tüzel bir kiþiliktir. Devletin dini olmaz ama devleti de
nihayet birtakým insanlar yönetiyor. O
kiþilerin de kendilerine göre bir hayat
görüþleri, dini inançlarý vardýr. Böyle
bir durumda, yöneticilerin inançlarý
veya inançsýzlýklarý uygulamada etkili
olmaz mý? Geçmiþte ve günümüzde
çoðu kez görüldüðü gibi, yönetenlerin
kiþisel tutumlarý yönetime yansýmaz
mý? Nitekim dini politik menfaatleri
için kullananlar olduðu gibi, laikliði
alternatif bir din gibi gösterip, dinsizliðe dayanak yapanlar da olmuþtur.
Eðer yönetenler inançsýzsa ve bu
inançsýzlýklarýný devlet yönetiminde
genel bir kural olarak uyguluyorlar, o
yönde yasalar çýkarýyorlarsa, bu bir
zulüm ve haksýzlýk olur. Ayný þekilde,
yönetenler inançlý iseler ve kendi
inançlarýný devletin gücünü arkalarýna
alarak, herkese kabul ettirme yönünde
davranýyorlarsa, bu da bir zulüm ve
haksýzlýk olur. Her iki þekil de devleti
bir baský aracý olarak despotizme
götürür. Kimsenin þahsýný devlet yerine
koymaya ve kiþisel inançlarýný topluma
dayatmaya hakký yoktur. Her iki þekil
de laiklik ilkesine aykýrýdýr. Bütün bu
düþüncelerin ýþýðýnda Türk ulusunun
çaðdaþlaþmasýnda, yenilikleri kabul
edip uygarlaþmasýnda, akýl ve bilim
yolunu tutmasýnda laiklik ilkesinin
önemi ve Atatürk'ün baþardýðý iþin
büyüklüðü daha bir ortaya çýkýyor.
Ve din de politikadan arýnmakla, kendi
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kutsal kimliðini yeniden kazanmýþ
oluyor.
Laiklik çaðdaþ demokrasilerin
vazgeçilmez ilkesidir. Din ve vicdan
özgürlüðünün güvencesi olup, aklýn
özgürleþmesi demektir.
Laiklik ayný zamanda kadýn-erkek
eþitliði demektir. Kadýnlarýn özgürlüðü
ancak laik bir devlet düzeniyle saðlanabilir. Laiklik insanlýðýn ve insan
aklýnýn en büyük kazanýmlarýndan
biridir.
DEVLETÝN DÝNE ÝLGÝSÝ
Aslýnda laiklik, artýk büyümüþ, aklýný
kullanacak olgunluða ulaþmýþ insanlýðýn, akýl ve bilim yoluyla yürüteceði
devlet iþlerine, dinin karýþmamasý
esasýna dayanýr. Böylece dine de
gerçek saygý gösterilmiþ, onun politik
çýkarlara âlet edilerek kutsallýðýnýn
zedelenmesi önlenmiþ olur. Din düþmanlýðý laiklikle baðdaþmaz. Nitekim
Atatürk zamanýnda dini bayram günleri
resmi tatil olarak kabul edilmiþ. Kuran
Türkçeye çevrilmiþ, camiler ve din
adamlarý, devlet örgütleri içinde yer
alan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn koruma ve gözetimi altýna alýnmýþtýr.
Yani devlet, dini dünya iþlerine
karýþtýrmamýþ, ama kendisi din ile
ilgilenmiþ. Daha doðrusu ilgilenmek
zorunluluðunu duymuþtur. Zira dini
yaþamý baþýboþ býrakmak, halký baðnazlýðýn ve zararlý etkilerin kucaðýna
atmak olur. Osmanlý ve Cumhuriyet
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tarihi din adýna yapýlmýþ ihanet örnekleriyle doludur. Ýþte bunlardan bir kaçý:
Kabakçý Mustafa isyaný, 31 Mart
Vak'asý, Milli Mücadele Konya Ýsyaný,
Þeyh Said Ayaklanmasý, Menemen
Kubilay Faciasý, Said-i Nursi Hadisesi,
Kahraman Maraþ olaylarý ve en son 15
Temmuz FETÖ Kalkýþmasý bunun en
acý örnekleridir.
O nedenle laik devlet, dinle olumlu
ve olumsuz olmak üzere iki þekilde
ilgilidir. Olumlu ilgisi, dinin halka
öðretilmesini bir kamu hizmeti halinde
Diyanet Ýþleri Bakanlýðý kurarak
yürütmesidir. Bu biçimde laiklik,
devlete yol gösterici, eðitici, denetleyici görevini yükleyen bir laikliktir. Laik
devletin dine karþý olumsuz ilgisi ise,
dinin zararlý amaçlar için kötüye kullanýlmasýný önleme ve kullananlarý
cezalandýrmasýdýr.
Ne yazýk ki Atatürk'ten sonra,
Diyanet Ýþleri'nin görevini kuruluþ
amacýna uygun olarak yürüttüðü
söylenemez.
EGEMENLÝÐÝN KAYNAÐI
Laiklik kavramýnýn özü, egemenliðin,
iktidar gücünün halkta somutlanmasýdýr. Zaten laik sözcüðü (laikoslaiki) Yunancada "Halka ait", "Halkýn"
anlamýný taþýr. Yani "Egemenlik kayýtsýz koþulsuz milletindir."
Laiklik, tarihi süreç içinde aklýn ve
insanlýðýn geliþmesi ile birlikte ortaya
çýkmýþtýr. Ýnsanlarýn toplum halinde

14
yaþamalarý, aralarýnda "Yönetenyönetilen" ayrýmýný ortaya çýkarmýþtýr.
Bu da beraberinde, "itaat" sorununu
getirmiþtir. Yani yöneten buyuracak,
yönetilen de ona uyacak, itaat edecektir. Ýþte burada yönetenin buyurma
yetkisinin iktidarýnýn nereden kaynaklandýðýný göstermesi ve yönetilenleri buna inandýrmasý gerekir. Yönetim
"devlet" olarak örgütlendiðinde sorun
"devletin egemenliðinin kaynaðý
nedir?" þekline dönüþür.
Dine dayalý yönetim düzeni olan
"teokratik devlet" egemenliðinin kaynaðý olarak Tanrý'yý gösterir. Tanrý'nýn
seçtiði, görevli kýldýðý ve koruduðu
imparator, Tanrý adýna hükmeder. Bu
inanýþ ya da anlayýþ, imparatora iktidarýnýn "meþruiyetini (yasallýðýný)"
saðlar. Öylece aristokrat olarak bilinen
ayrýcalýklý ve soylu kiþiler, Tanrý'dan
aldýklarýný ileri sürdükleri yetki ile
toplumu yönetirler.
Ancak 18. yy.da Batý'da, kapalý
ekonomi yerini piyasa ekonomisine
býrakýrken toplumsal bir deðiþim olur.
Soylu olmayan, topraðý bulunmayan ve
ticaretle geçinen bir sýnýf birdenbire
çok zenginleþir. Öyle ki ekonomik
gücü soylularýnkini aþar. Bunlara
kentlerde oturanlar anlamýna gelen
"kentsoylu-burjuva" adý verilir. Teknik
geliþmelerin de yardýmýyla kýsa zamanda büyük servetler oluþturan burjuvazi,
ekonomik gücünü siyasal güçle de
perçinlemek için, iktidara adaylýðýný
koyar. Ne var ki, o da egemenliði için
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yasal bir zemin bulmak zorundadýr. O
nedenle "teokratik devlet"e karþýlýk
"ulusal devlet" anlayýþýný getirir. Ve
egemenliðin kaynaðý olarak Tanrý'yý
deðil, halký gösterir. Buna göre iktidarýn kaynaðýný halkýn istemi (iradesi)
belirler. Birarada yaþamaktan çýkarlarý
olan insanlar, kendi aralarýnda üstü
kapalý bir anlaþma yaparlar. Güven
içinde yaþamak ve toplum yaþayýþýnýn
yararlarýndan pay almak uðruna, birtakým özgürlüklerden gönüllü olarak
ödün verirler. Karþýlýklý iliþkiler ve
haklar, aklýn ýþýðýnda yeniden düzenlenir. Öylece "Toplum sözleþmesi"
oluþur. Ýþte laiklik, yani din ve devlet
iþlerinin birbirinden ayrýlmasý bu tarihsel ve toplumsal geliþmenin kaçýnýlmaz
sonucu olarak ortaya çýkar.
LAÝKLÝK ve TÜRKÝYE
Laikliðin bizim toplumumuza giriþi
Batýdakinden farklý bir yol izlemiþtir.
Ayrýca laikliðin ülkemizde uygulamasý
daha zor olmuþtur. Çünkü Hýristiyanlýk
daha çok ruhani bir din olmuþ, dünya
iþlerine fazla karýþmamýþtýr. Tanrý'nýn
hakkýný Tanrý'ya, Sezar'ýn hakkýný
Sezar'a verin diyerek ana temelinde
Tanrýya iliþkin iþleri dünya iþlerinden
ayýrmýþtýr. Oysa Ýslâm dini, dünya ve
ahiret ile ilgili kurallarýn bütününü
içine alýr. Din ve devlet iþleri birbirine
iyice karýþmýþ ve kaynaþmýþtýr. O yüzden ülkemizde laikliðin yerleþmesi,
batýdaki gibi din ve dünya iþlerinin
düzenlenmesinden çok, dünya kurumlarý ve iliþkilerini, onlarla girift hâle
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gelmiþ olan dinden sýyýrma ve
kurtarma çabasý olmuþtur. Zira
Osmanlý devleti dine dayalý teokratik düzeni ile her türlü deðiþime
ve yeniliðe karþý kapalý bir yapý
oluþturuyordu.
Dinsel inanca göre Osmanlý'daki
düzen Tanrý tarafýndan konmuþtur.
O nedenle düzenin deðiþmesi
kesinlikle söz konusu edilemez.
Tanrý'nýn kurduðu ve o yüzden de
mükemmel olan düzeni deðiþtirmeyi
düþünenler ancak "kâfir ve
kefere"lerdir. Tanrý iþte bu bozgunculara karþý kurduðu düzeni korumak
üzere Padiþahý bekçi olarak atamýþtýr.
Hem o kadar ki, Osmanlýda padiþah
peygamberin bile deðil, doðrudan
Tanrý'nýn halifesi ve yeryüzünde gölgesi durumundadýr. Ve padiþahýn görevi
toplumu her türlü deðiþime karþý korumaktýr. Burada padiþah, Tanrý'nýn
halifesi ve gölgesi sýfatýyla bir çoban,
halk ise reaya, yani güdülecek bir sürü
konumundadýr. Bu görev için padiþaha
el verecek hizmetliler ise sivil ve asker
bürokrasidir. Hepsi birlikte toplumun
dengesini korumak üzere, her türlü
deðiþime ve yeniliðe karþý inatla direnmektedirler. Çünkü Osmanlýya göre
ideal toplum, duraðan, kýmýldamayan
toplumdur. O nedene Batýdaki yeniliklere uzun süre kapalý kalmýþtýr.
Osmanlýnýn toprak düzeni ve ekonomik
yapýsý, kapitalizme geçiþ için gerekli
sermaye birikimine izin vermediðinden, zengin bir burjuva sýnýfýnýn ortaya
çýkmasýný engeller.
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Ancak ardý ardýna gelen askeri yenilgiler sonucu, Osmanlý, Batýdaki bilim
ve teknik geliþmelerle ilgilenmek
zorunda kalýr. Batýnýn tekniðini öðrenmek için gönderilen Osmanlý aydýný,
batýnýn tekniði yerine sosyal ve siyasal
kurumlarýný öðrenerek, imparatorluðun
sorunlarýna bunlarý çözüm olarak
benimser. Ve nihayet asker kökenli
bir aydýn olan Mustafa Kemal ve
arkadaþlarý, tarihte eþine az rastlanan
bir iþi baþarýr: Bir imparatorluktan bir
Cumhuriyet çýkarýr. Ve Tanrý kökenli
teokratik düzen yerine, halk egemenliðine dayalý Cumhuriyet rejiminin
getirdiði koþullar, ister istemez laik
düþünce yapýsýna yol açar. Burada
ilginç olan ve altý çizilmesi gereken,
Batýda nesnel koþullarýn ortaya çýkardýðý anlayýþ siyasal kurumlarý deðiþtirirken, bizde alt yapýda bir deðiþim
olmaksýzýn, tepeden inme hýzlý bir
deðiþim ve dönüþümle toplumun yeni
bir yapýya bürünmesidir. Daha da ilginç
olan, zamanla tepedeki deðiþimlerin
tabana da inmeye baþlamasý ve Türkiye'nin çaðdaþ ve örnek bir toplum olarak tarih sahnesindeki yeri almasýdýr.
ÝSLÂM ve LAÝKLÝK
Egemenlik ontolojik ve kozmolojik
anlamda elbet ki Allah'a aittir. Yaratan,
yöneten, koruyan, veren, vareden,
evreni çekip çeviren O'dur. Altta da
üstte de saltanat O'nundur. Önde ve
sonda O'nun emri ve hükmü geçerlidir.
Ne var ki, Kur'an açýk ve seçik olarak
insana hâkimiyet yetkisi verildiðini
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bildirmektedir. Öncelikle peygambere
sonra bütün insanlara bu hak verilmiþtir: "Þu bir gerçek ki Allah size,
emanetleri, onlara ehil olanlara
vermenizi, insanlar arasýnda
hükmedince de adaletle hükmetmenizi emrediyor.. (Nisa 58)
Yaþar Nuri Öztürk'e göre Kuran'a
bakýldýðýnda, insana hâkimiyet (egemenlik) yetkisinin verildiði kesindir.
Ancak bu yetkinin adaletli bir þekilde
olmasý istenmektedir.
Mutlak anlamda hüküm Allah'a aittir.
Ancak hükümde insanýn da bir nasibi
vardýr. Allah somut olarak iþlere karýþmadýðýndan, kitlelerin yönetimi ve
adalet daðýtýmý için somut bir egemen
güce ihtiyaç vardýr. Kur'an egemen
gücü, insan olmaktan çýkarmýþtýr.
Egemen güç, hukukun ilkeleridir ve
bunu uygulayan hukuk devletidir.
Cumhurbaþkaný ve Baþkan dâhil hiç
kimse hukukun üstünde deðildir. Onlar
için de ayný hukuk geçerlidir.
Hocalarýn hocasý Prof. Dr. Hüseyin
Atay aynen þöyle demektedir:
"Kuran'da siyasi egemenliðin insana ait
olduðu açýkça belirtilmektedir.
Yönetim konusunda Allah'ýn emri,
topluma ait iþlerin toplumsal irade
tarafýndan deðerlendirilmesidir. (Ali
Ýmran 159, Þura 38)
Laiklik, devleti dinden baðýmsýzlaþtýrarak, bireylerin din özgürlüðünü
güvence altýna almaktadýr. Bu anlamda
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Kuran'ýn "Dinde zorlama yoktur"
(Bakara 256) âyetiyle inanç özgürlüðü
örtüþmektedir.
Ýnsanlýðýn evrimi ile paralel olarak,
kendi iþlerini yönetmede egemenliðin
Tanrý'dan insana doðru kaydýrýldýðý
görülüyor. Ve insan aklýnýn geliþmesi
ile birlikte sorumluluk alanýnýn
geniþlediði, artýk insanýn kendi aklýna
emanet edildiði anlaþýlýyor.
Ýnsanlýðýn bebeklik döneminde,
kullarý yeterli olgunluða gelene dek
Tanrý, yetiþtiriciliðinin gereði olarak,
kullarýnýn her þeyi ile ilgilenmiþ. Ama
tecrübe ve bilgisi artýp aklý geliþtikçe,
insaný artýk kendi yapabileceði iþlerde
serbest býrakmýþ ve sorumlu kýlmýþtýr.
Kuran'a göre, peygamberlik Hz.
Muhammed'le son bulmuþtur. Bunun
ne anlama geldiðini Ýslâm tarihinde ilk
kez Muhammed Ýkbal doðru bir þekilde
deðerlendirerek þöyle demiþtir:
"Peygamberliðin bitirilmesinin
anlamý, insanlýðýn artýk kendini kendi
kuvvetleriyle yönlendirecek bir
tekâmül düzeyine gelmiþ olmasýdýr."
Öylece yetiþip olgunlaþan insanlýk,
bilimin ve bilginin ýþýklý yolunda, artýk
kendi aklýna emanet edilebilecek, tanrýsal görevi paylaþacak ve evrene kendi
olumlu katkýsýný koyabilecek bir duruma ulaþmýþtýr. Ýnsanlýk senaryosunun
mutlu ve kutlu bir sonu varsa bu olmalý
herhalde..
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Gerçek ve Öngörü

Yedinci Kýta
Derleyen: Ýsmail Acar

YÜZ YÜZE OLDUÐUMUZ
'GERÇEK'
Hürriyet Gazetesi'nin 1Eylül2019
tarihliPazar Eki'nde ilginç bir baþlýk
vardý:"Türkiye'nin iki katý olan bu dev
ada hiç kimsenin ve de herkesin."
Yazý her ne kadar 14 Eylül'de 16. kez
kapýlarýný açacak olan Ýstanbul Bienali
ile ilgili olsa da, Bienal'in 2019 yýlki

temasý dikkat çekiciydi: 'Yedinci
Kýta'.Yazýyý özetle þöyle aktarabiliriz:
http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hur
riyet-pazar/turkiyenin-iki-kati-olan-budev-ada-hic-kimsenin-ve-herkesin41317570
"Peki bu 'Yedinci Kýta' nerede?
Üzerinde ne yaþar ne yetiþir?
Yüzölçümü ne kadardýr? Yedinci
Kýta'da kim hüküm sürer? Uzaydan
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görünür mü? Sizi, insanlýðýn kendi
felaketini getiren son tasarýmýnda
bir gezintiye çýkarýyoruz. 'Yedinci
Kýta' turistik bir destinasyon olsaydý
hakkýnda bilmek isteyeceðiniz her þey
burada.
Keþifler Çaðý çoktan sona erdi,
yeryüzünde ayak basýlmadýk,
gidilmedik tek bir ada bile kalmadý
diye düþünüyorsanýz yanýlýyorsunuz.
Býrakýn adayý, insanlýk 20.yy'ýn sonunda koskoca bir kýta keþfetti; Yedinci
Kýta'yý...
Yedinci Kýta kehaneti yaklaþýk 2 bin
500 yýldýr yeryüzünde dolaþýp duruyordu. Platon'un zamanýndan bu yana
insanlýk, bir gecede batan kayýp uygarlýðý konuþuyordu. Biz onu hep Atlantik
Okyanusu'nun ortasýnda, Afrika ile
Amerika'nýn arasýnda Atlantis olarak
aradýk. Oise Pasifik Okyanusu'nda,
Kaliforniya ile Hawaii arasýnda, kýyýdan 1200 deniz mili açýkta ortaya çýktý.
Henüz dünya atlaslarýnda bulmak
mümkün deðil ama kökten adýmlar atýlmazsa kýsa sürede kendine saðlam bir
yer edineceðine neredeyse eminiz.
Greenpeace'in Arctic Sunrise gemisi
geçen yýl yeni kýtaya bir keþif gezisi
gerçekleþtirdi. Kýta sularýnda Los
Angeles, NewYork, Miami gibi büyük
Amerikan kentlerinden 11 kat daha
fazla mikroplastik kirlilikle karþýlaþtý.
Bazý atýklarýn ait olduðu markalarý
tespit ve teþhir etti. Bu markalar arasýnda Coca-Cola, Unilever, Bayer de
vardý.

Tesadüfen Keþfedildi
Buna keþif demek de pek doðru deðil
aslýnda. Keþfetmek için hep orada olan
bir þeyi bulmuþ olmak lâzým. Oysa
Yedinci Kýta'yý biz yarattýk.
Ama yine de kýtanýn bir kâþifi var:
Charles Moore. Oþinograf ve gemi
kaptaný Charles Moore, 1997'de teknesiyle Hawaii'deki bir yarýþtan dönüþte
Kaliforniya'ya doðru mürettebatýyla
yol alýyordu. Tam Kuzey Pasifik
Döngüsü'nün olduðu yerde kimsenin
varlýðýndan haberdar olmadýðý yeni
kýtaya rastladýlar. Moore daha sonra
o aný þöyle anlatacaktý: 'Önümde göz
alabildiðine uzanýyordu. Bölgeden
geçtiðimiz hafta boyunca baþka bir
þey göremedim. Ýnanýlmazdý, buralarýn
hep el deðmemiþ okyanus olmasý
gerekiyordu'.
Her kâþif grubu gibi bulunan yeni
kýtaya adýný da verdiler. Ekipten Curtis
Ebbesmeyer, bu yeni yere 'Büyük
Pasifik Çöp Alaný (The Great Pacific
Garbage Patch)' dedi. Ogün bugündür
Ýngilizce'de bu isimle anýlýyor. Türkçe
çevirisi ise tartýþmalý. Kimi'...çöpalaný',
kimi'... çöpyamasý', kimiyse'... çöp
girdabý' diyor.
Plastik Atýklardan Oluþan Bir Çorba
Þimdi bu yeni kýtayý biraz daha
yakýndan tanýyalým...
Yüzölçümü: Bu konuda elimizdeki
veriler deðiþken. Zaten kýtanýn da
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mevsime göre büyüklüðü farklýlýk gösteriyor. Bazý kaynaklar 1,6 milyon kilometrekare büyüklükte olduðunu
söylüyor. Bu, tüm Fransa'nýn üç katý,
Türkiye'nin ise iki katý bir alan demek.
Yeni kýtanýn bir özelliði, uzaydan
bakýldýðýnda görülememesi. Bir tür
hayalet gibi.
Coðrafya:Yedinci Kýta'ya teknik
olarak ayak basmak mümkün deðil,
çünkü üzerinde yürünebilecek yoðunluðu yok. Daha çok çorba gibi.
Yüksekliði bir metreyi bulmuyor.
Ancak derinliði okyanus tabanýna
kadar iniyor. Yüzey örtüsünü,1,1 ile 3,6
trilyon arasýnda olduðu tahmin edilen
plastik ve mikroplastikler oluþturuyor.
Büyüklüðü 5mm'nin altýndaki plastiklere mikroplastik deniyor. Kýtada sýk
sýk balýkçý aðlarýndan oluþan tepeliklere rastlanýyor. Okyanusun derinlerine
uzanan bu yapýlar yüzeyin yüzde 45'ini
tutuyor. Bir kez girdaba kapýlýp kýtaya
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sürüklenen bir plastik parçasýnýn
buradan ayrýlmasý neredeyse imkânsýz.
Pet þiþe kapaklarý ile poþetler kýtanýn
en üst katmanýný oluþturuyor. Onlarýn
altýnda balýkçý aðý katmaný ve bidonlar
yer alýyor. Üçüncü katman sigara
izmaritleri, dördüncü ise polyester tekstil ürünlerinden oluþuyor. En alt katman pet þiþeler. Büyük Pasifik Çöp
Alaný'ný meydana getiren malzemenin
yüzde 80'i Asya ve Kuzey Amerika'dan
geliyor. Kuzey Amerika'dan okyanusa
ulaþan bir atýk altý yýlda, Japonya ve
diðer Asya ülkelerinden gelen atýklar
bir yýlda buraya ulaþýyor. Kalan yüzde
20 gemi ve petrol platformlarýndan
atýlanlar. Hayalet balýkçý aðlarý yüzeyin
yüzde 45'ini oluþturuyor. Pet þiþe
kapaklarý ile poþetler kýtanýn en üst katmanýnda yer alýyor. Hâkim tür pet þiþe
ve naylon poþetler.
Nüfus: Kýtada yaþam süresi çok
düþük. Yaþayanlarýn çoðu balýkçý
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aðlarýna takýlan okyanus canlýlarý.
Balýk, deniz kaplumbaðasý ve yunuslar
en sýk rastlanan türler. Kýtadaki deniz
kaplumbaðalarýnýn günlük diyetinin
yaklaþýk yüzde 74'ünü plastikler oluþturuyor. Kaplumbaðalar özellikle
denizanasý sandýklarý poþetleri günlük
öðünlerine dâhil ediyor. Yüzey tarýma
uygun deðil. Herhangi bir ürün
yetiþmiyor ancak kýtanýn kendisi insanlýðýn meyvesi. Kýtadaki en uzun ömürlü
þey plastik. 1977 tarihli plastiklere rastlamak mümkün. Kýtayý oluþturan plastikler arasýnda oyuncaklar, diþ fýrçalarý,
kulak temizleme çubuklarý, elektronik
eþyalar ve elbette bolca pet þiþe
bulunuyor. Kýtadaki hâkim türün pet
þiþe ve naylon poþet olduðunu söylemek mümkün.
Ýklim: Büyük Pasifik Çöp Alaný,
dünyanýn dönüþü ve hâkim rüzgârlar
tarafýndan oluþturulan okyanus
döngüsünün (girdabý) gözünde

SEVGÝ DÜNYASI

bulunduðundan hava çoðunlukla sakin
oluyor.
Hâkimiyet: Yedinci Kýta hiç kimsenin
ve herkesin. Onu bizim tüketim
alýþkanlýklarýmýz yarattý. Kýtadan kiþi
baþýna düþen pay ise 200 parça plastik.
Ancak böyle tüketmeye ve atýk yaratmaya devam edersek payýmýzý artýracaðýmýz kesin. Yapýlan hesaplamalara
göre 67 gemi bir yýl boyunca her gün
çalýþsa, kýtanýn ancak yüzde birini yok
edebilir. Uzmanlar tek bir ülkenin
sahiplenip temizlemeye karar vermesi
durumunda, sürecin ekonomik olarak o
ülkeyi iflasýn eþiðine getireceðini
söylüyor.
Okyanuslarda bunun gibi dört çöp
alaný daha bulunuyor. En büyüðü Pasifik Çöp Alaný. Yedinci Kýta olarak anýlan alan, plastik atýklardan oluþan bir
çorba gibi." Uzantýsý verilen video bu
acý gerçeði gözler önüne sermektedir:
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https://www.youtube.com/watch?v=jf
NWoDf_Oyk
GELECEÐE YÖNELÝK 'ÖNGÖRÜ'
Haberden alýntý yaparsak …..
"Yapýlan hesaplamalara göre 67 gemi
bir yýl boyunca her gün çalýþsa, kýtanýn
ancak yüzde birini yok edebilir.
Uzmanlar tek bir ülkenin sahiplenip
temizlemeye karar vermesi durumunda,
sürecin ekonomik olarak o ülkeyi
iflasýn eþiðine getireceðini söylüyor."
Bu satýrlar sorunayönelik çözümün
bugün için týkalý olduðunu ifade ediyor.
Kaldý ki yaþam tarzýmýzý deðiþtirip,
'çöp', özellikle de 'plastik / sentetik çöp'
üretmeyi durdurmaktan çok uzaðýz.
AKSÝNE TÜKETÝM ÇILGINLIÐIMIZ
DEVAM ETTÝKÇE, 'PLASTÝK /
SENTETÝK ÇÖP' ÜRETÝMÝNÝ DE
ARTTIRMAKTAYIZ.Çünkü farkýnda
deðiliz gelmekte olanlarý…
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TEK ÇÖZÜM 'YENÝ DÜNYA'YA,
'BÜYÜK DEÐÝÞÝM'E KALIYOR.
Bu soruna çözüm olarak Drunvalo
Melchizedek'in 'Yaþam Çiçeðinin
Unutulmuþ Sýrrý' kitabýnýn 2. Cilt,
18.Bölümünde öngördüðü 'Boyut
Deðiþimi'olarak aktardýðý yaklaþým
dikkat çekiyor:
Sentetik Nesneler ve Þeytanýn
Gerçeðine Ait Düþünce Formlarý
"Olmasý kuvvetle muhtemel olan
diðer bir olay, Þeytanýn yarattýðý ve
içinde yaþadýðýmýz gerçekliðin yapýsý
ile ilgilidir. Orijinal Gerçek, her þeyin
birbiriyle ilahi düzende olacaðý bir
þekilde yaratýlmýþtýr. Ancak Þeytanýn
gerçeðinde, teknoloji sentetik malzemeler üretmiþtir. Doðada bulunmayan bu malzemeler dördüncü boyuta
geçemeyecek ve yaratýldýklarý maddelere döneceklerdir. Sentetik bir
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Birçok modern yapý bu dönemde
güvenli deðildir.

malzemeyi bir sonraki boyuta göndermek mümkündür ancak onu birarada tutmak için özel bir enerji alaný
gerekir.
Bu sentetik malzemelerin bir
saðlamlýk spektrumu vardýr. Cam
gibi bazý maddeler doðadan çok
uzak deðildir. Cam sadece erimiþ
kumdur. Bazý maddeler, plastik
gibi, doðadan uzaktýr ve saðlamlýklarý
çok düþüktür. Bu, bazý maddelerin
saðlamlýklarýna baðlý olarak, altý
saatlik dönemde diðer maddelere
göre daha hýzlý eriyecekleri ya da
çözülecekleri anlamýna gelir.
Arabanýz plastik ve diðer bazý
saðlamlýðý düþük maddelerden
yapýlmýþtýr ve kesinlikle kullanýlamaz duruma gelecektir. Hattâ
eviniz bile saðlamlýðý düþük maddelerden yapýldýðý için çoðunlukla
yýkýlacak ve kýsmen daðýlacaktýr.

Bu zamanlarýn geleceðini ve
geldiðinde neler olacaðýný bildiklerinden, Taos Pueblo'da yerleþim
alanlarýnda modern yapý malzemelerinin kullanýlmasý yasaklanmýþtýr.
Taos'da yaþayanlar, köylerinden uzak
bölgelere sentetik malzemeler kullanarak yazlýk evler yaparlar, ancak
'Arýnma Günü' geldiðinde köydeki eski
evlerine döneceklerini bilirler. Bazen
köydeki evlerinde cam kullanýrlar,
ancak daha önce bu pencerelerde cam
olmadýðýndan, bir camý kaybettiklerinde bu büyük bir kayýp olmaz.
Bunun dýþýnda, evleri sadece çamur,
kamýþ, kum, taþ ve aðaçtan yapýlmýþtýr.
Onlar bu sorunu yaþamayacaklar. Bu
nedenle, deðiþim baþladýðýnda en iyisi
doðada olmaktýr, olamazsanýz, bu
Tanrý'nýn kararý demektir. Bu konuda
endiþe etmeyin. Size bilgi vermemin
nedeni, deðiþim baþladýðýnda bunu
anlamanýz içindir.
Bu konuyu biraz daha açacaðým:
Sentetik nesneler aslýnda Þeytan deneyi
nedeniyle ve bu deney tarafýndan
yaratýlmýþ düþüncelerdir. Orijinal
Gerçekte var olmazlar. Onlarýn sadece
düþünce olduklarýný anlamak biraz zor
olabilir. 'Düþünce formlarý' sanýrým
daha doðru bir ifade olacaktýr.
Hindu'larýn zihinsel düzlem dedikleri,
daha yüksek bir boyut seviyesinden
gelirler ve yavaþ yavaþ boyutlarýn
arasýndan süzülerek üçüncü boyuta
kadar ulaþýrlar."
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Anarþist Ruhlu Sufi:
Þems-i Tebrizi
Birol Biçer,
Derki’den

onya'yý ziyaret edenlerin bir
numaralý ziyaretgâhý yeþil
kubbesiyle Mevlânâ Celaleddin
Hazretlerinin türbesidir. Her yýl
bu ziyareti gerçekleþtiren binlerce kiþiden
pek azý ise Mevlânâ'ya uðramadan önce
daha küçük, kenarda kalmýþ ve gösteriþsiz
bir türbeye de uðramayý edepten sayarlar.
Burasý Mevlânâ'nýn dostu, mürþidi, yoldaþý
Þems-i Tebrizî'nin türbesidir. Mevlânâ'nýn
mertebesini hakkýyla bilenler Þems-i
Tebrizî'yi es geçemeyeceklerini, onsuz bir
Mevlânâ tahayyül edilemeyeceðini, birini
anarken diðerinin görmezden gelinemeyeceðini gayet iyi bilirler.

K

Mevlânâ'dan Beslenenler
Þems'i Keþfediyorlar
Mesnevi, Divan-ý Kebir ya da Fih-i Mâfih
okunduðunda nasýl akýllara bu eseri vücuda
getiren Mevlânâ geliyorsa, Mevlânâ anýlýnca
da bir eser olarak bildiðimiz Mevlânâ'ya
dönüþtüren Þems-i Tebrizî'nin gelmesi kadar
doðal bir þey olamaz. Ýþte son dönemlerde
dünyayý kasýp kavurmaya baþlayan Mevlânâ
fýrtýnasý eserlerinin Kuzey Amerika'da bestseller olmasýyla kalmadý, Mevlânâ'ya ve
"Aþk-ý Ýlâhî" merkezine oturan tasavvufi
öðretisine olan küresel ilgi, ister istemez
onun ilham kaynaðý, mürþidi, sýrdaþý, dostu
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ve ateþleyicisi Þems-i Tebrizî'ye de yöneldi.
Mevlânâ'yý anlamak için Þems-i Tebrizî'yi
tanýmak gerektiði düþüncesinden yola
çýkarak düzenlenen, ülkemiz ve dünyadan
tasavvuf uzmanlarýnýn katýldýðý Türk Kadýnlar
Kültür Derneði'nce düzenlenen "Güneþle
Aydýnlananlar Uluslararasý Þems-i Tebrizî
Sempozyumu" bu yönde bir açýlýmdý ve
tasavvuf tarihinin anahtar kiþiliklerinden biri
olan Þems-i Tebrizî'yi masalsý ve sisli bir
dünyadan bir parça daha görünür alana
çýkarýyordu.
"Ýlahi Aþk"ý anlama hususunda Mevlânâ'yla
dünyada oluþan ilginin giderek insanlarý onun
ateþleyicisi Þems'e doðru yönlendirdiðini
tasavvufu kitlelere en iyi sunan isimlerden
tasavvuf araþtýrmacýsý Cemalnur Sargut da
kabul ediyor. "Sadece Elif Þafak'ýn popüler
romanýný 'Aþk'ý okuduktan sonra 'kimdir bu
Þems-i Tebrizî, bize onu tanýtýn lütfen"
diyerek en az yüz kiþinin kendilerine baþvurduðunu belirtiyor. Ýnsanlar onu yeterince
tanýmýyor ancak Mevlânâ vasýtasýyla "ilâhi
aþk" diye bir þeyin farkýna varanlar ister istemez onu bu mertebeye çýkaran Þems'i de
tanýma ihtiyacý hissediyorlar.
Þems-Mevlânâ:
Ýlahi Aþkýn Yol Haritasý
"Gerçek þu ki, herkes Mevlânâ ve Þems'i
bildiðini düþünmekle beraber, insanlýðýn
büyük çoðunluðu Mevlânâ ve bilhassa
Þems'in tüm insanlýða ilâhi aþk ve sýrlarý anlama yolunda bir yol haritasý sunan iliþkisi
hakkýnda çok az þey biliyor… Bu haritayý
bilmemiz gerekiyor ve bunun yolu da her
yönüyle sýra dýþý bir Allah dostu olan Þems'e
odaklanmaktan ve imkansýz olsa da anlamaktan geçiyor." Þems sempozyumuna katýlan
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uzmanlardan birinin bu samimi görüþleri
belki de her þeyi özetliyor.
Anne Marie Schimmel'in ifadesiyle
Þems-i Tebrizî, bilgili bir din âlimi olan
Celaleddin Rumi'yi dünyanýn en büyük
mistik aþk þairine çeviren kiþi… Ama
Cemalnur Sargut'a göre ise "gerçekte ne
Mevlânâ bir þair, ne de Þems-i Tebrizî
tuhaf bir derviþ… Her ikisi de bugün
anlatýldýðýndan, konuþulduðundan ve
tanýtýldýðýndan öte kiþilikler…" Günümüze
kadar gölgede kalan Þems-i Tebrizî'nin artýk
ortaya çýkma ve kendini aleme gösterme
zamanýnýn geldiðini düþünen Sargut'a göre
7-11 Aralýk tarihlerinde Ýstanbul ve Konya'da
Türkiye ve dünyadan önde gelen Þems-i
Tebrizî uzmanlarýnýn katýlýmýyla düzenlenen
sempozyum da Þems Hazretlerinin artýk
ortaya çýkarýlmasý için bir adým oldu.
"Þems-i Tebrizî, genel olarak, entellektüel
ve akademik Mevlânâ'yý vecd halinde bir
þaire dönüþtüren eðitimsiz gezgin bir derviþ
olarak düþünülür".Japon araþtýrmacý Masataka
Takeshita genelde zihinlerde yer alan Þems
algýsýný böyle ifade ediyor. Oysa gerçekte
devrinin önemli ve itibarlý bir âlimi olan
Mevlânâ gibi donanýmlý bir þahsiyeti cezbedebilen ve bambaþka bir gönül sultanýna
dönüþtüren Þems'in sýradan ve cahil bir
derviþ deðil, bir mânâ okyanusu olduðunda
hemfikir tüm tasavvuf uzmanlarý…Þems'in
Makâlât'ýnýn çevirmeni Mehmed Nuri
Gençosman da" gerçekte Þemsin yeni fikirler,
prensipler ve öðretim sistemi getirmiþ keskin
görüþlü bir bilgin" olduðunu vurguluyor.
"Þüphesiz Tebrizli Þems hiç sýradan biri
deðildi" diyen Ýranlý Nasýr Þemsi'nin ifadesiyle "Anlayýþsýzlarýn gözünde olaðanüstü,
doða ötesi ve hattâ saçma görülen pek çok
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þey yapabilen" bir insan Þems. Ýþte uzmanlarýnýn gözünden anlaþýlmasý imkansýz ama
sýradýþý bir Allah adamý olarak Þems ve
önemi….
Çocukluktan Baþlayan Müþahadeler
Bir anlamda eseri Mevlânâ'nýn gölgesinde
kalan ama baþka bir açýdan da görüþleri ve
nâmý Mevlânâ vesilesiyle günümüze kadar
yaþayan Þems-i Tebrizî'nin fevkaladelikleri
daha çocuk yaþlarýndan baþlar. "Þems'in
çocukluk ve gençlik yýllarýnda gizemli bir
hayat sürdüðü, yüksek mânevî kabiliyetlere
sahip olduðu, çokça riyâzette bulunduðu,
semâ yaptýðý, çeþitli müþahedelere mazhar
kýlýndýðý, medrese eðitiminden uzak durduðu"na iþaret ediyor Dr. Semih Ceyhan.
Sohbetlerinden derlenmiþ Makâlât adlý
eserinde de çocukluðunda göklerdeki melekleri ve yerde gayb âlemini, kabirdekilerin hallerini müþâhede edebildiðini söyler. Daha
çocukluktan göz perdesi açýktýr ve diðer
insanlarý da kendisi gibi sanarak gördüklerini
anlatýnca Þeyhi Ebubekir Sellaf onun müþahedelerini baþkalarýyla paylaþmasýný yasaklamýþtýr. Cemalnur Sargut'un dediði gibi
Kendi ifadesiyle Þems, tavuðun altýnda ördek
yumurtasýdýr". Yani kendini yetiþtirenlerin
ancak kýyýsýnda kaldýðý mânâ ve keþif
okyanusunda yüzebilmektedir. Daha sonra
öylesine bir mânâ ilmine sahip olacaktýr ki
"Bu ilim medresede elde edilemez. Belki altý
bin yýlda, yani altý kere Nuh Peygamber ömrü
boyunca da elde edilemez" der.
Dinin Mânâ Güneþi
Þemseddin yani dinin güneþi lakabýyla
anýlan bu zat 1185 yýlýnda Ýran'ýn Tebriz
þehrinde dünyaya gelir ve Mevlânâ
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Muhammed ismi verilir. Zamanýnýn ulaþabildiði bütün tasavvuf büyüklerinden, þeyhlerden ders almak için diyar diyar dolaþan
Mevlânâ Muhammed'e Tebriz'in ulularý
Þemseddin Perende (Uçan Þemseddin) ya da
Kâmil-i Tebriz lakabýný da verirler. Sürekli ve
ateþli bir arayýþ içinde olan Þems kemâle
ulaþtýktan sonra da arayýþýný devam ettirir ve
bu arayýþ onun "Ben bu dünyaya sadece onun
için geldim" dediði Mevlânâ Celaleddin'i
bulup, kendi edindiði ilim, kemal, yakîn,
marifet ve ilahî aþký ona tattýrýncaya kadar
devam eder. Mevlânâ ile olan alýþveriþleri
ancak üç yýl kadar sürer ve onun bambaþka
bir Allah dostu olarak Þems'le beraber ulaþtýðý
ufkun nurlarýný saçacak hâle gelmesiyle son
bulur. Döneminin önemli bir akademisyeni,
rektörü olan Mevlânâ'nýn Þems'le beraber
dönüþümünün yarattýðý dedikodu ve çekememezlik ortamýyla beraber Þems'de bir daha
ortaya çýkmamak suretiyle sýrra kadem basar.
Kimileri onun bir suikaste kurban, kimileri
ise diyar diyar dolaþarak Hindistan'a kadar
gittiðini söyler. Bugün Konya'daki kabrin
yaný sýra, Niðde'de, Tebriz'de bir mezarlýkta
ve Pakistan'ýn Multan þehrinde ona atfedilen
kabirleri vardýr. Neticede Þems yaþarken sýrladýðý kendi þahsiyeti gibi ölümünden sonra
da kabrini sýrlandýrýr.
"Ýki Denizin Buluþmasý"
1244 yýlýnýn Konya'sý, dönemin en önemli
siyasi çalkantýlarýnýn merkezidir. Ama ayný yýl
Konya, etkileri günümüze kadar sekiz asýr
süren ve etkileri giderek de büyümekte olan
bir karþýlaþmanýn da sahnesidir. Bu karþýlaþmanýn gerçekleþtiði 29 Kasým 1244 tasavvuf
tarihinde de büyük bir dönüm noktasýna þahitlik eder. Bu anlamda Kur'an da geçen "iki
denizin buluþtuðu" yer ibaresinin mazharý
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1244'de Konya olur ve biri aþk ve marifetullah okyanusu, diðeri dönemin zahir ilimlerinin denizi Celaleddin Rumi'nin buluþmalarýna þahitlik eder. Bu buluþmanýn ardýndan bir daha hiçbir þey eskisi olmayacak ve
tasavvuf tarihinin en sýra dýþý ikilisiyle beraber mânâ anlayýþýnýn da seyri deðiþecektir.
Dönemin ilim kültür baþkenti Konya'nýn
göz bebeklerinden Celaleddin Rumi yanýnda
ilim erbabý olmak üzere at üzerinde þehrin
sokaklarýnda ilerlemektedir. Önüne çýkan garip görünümlü bir yabancý atýnýn yolunu keser
ve bu âlime hayatýnýn anlamýný deðiþtirecek
bir soru sorar: " Hz. Muhammed mi büyüktür, yoksa Bayazýd-ý Bistamî'mi?" Molla
Celaleddin bu küstahça soruya kýzgýnlýkla
cevap verir: "Tabii ki peygamberimiz büyük.
Bayazýd-ý Bistamî onun yanýnda kim oluyor
ki…" Garip yabancý bu cevaba yeni bir soruyla karþýlýk verir: "Peki ulaþýlabilecek son
noktaya vasýl olduðu halde neden Peygamberimiz 'Ya Rab, seni hakkýyla bilemedim'
derken, ondan daha düþük makamlara ulaþan
Bistamî 'Benim þaným ne yücedir' dedi?"
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Bu sýradýþý sorunun sahibi, tasavvuf tarihinin en sýra dýþý þahsiyetlerinden biri olan
Þems-i Tebrizî'dir. Kalýplarý yýkan Þems bu
soruyla beraber Mevlânâ Celaleddin'in
hayatýna öyle bir girer ki, Mevlânâ'nýn
bütün kalýplarý da bu süreçle beraber
yýkýlacak ama yýkýlmakla kalmayacak bambaþka bir mertebede yeniden inþa edilecektir.
Celaleddin'in iltifat gören ilmi bu sorunun
derinliði karþýsýnda sarsýntýya uðrar ama
cevapsýz da býrakmaz: "Hz. Muhammed'in
havsalasý bir okyanus misali ilahî feyzi
ve marifeti almakta ama yine de dolup
taþmamaktadýr. Bu sebeple o ilahi rahmete
mazhar oldukça Allah'ýn büyüklüðünü daha
iyi idrak etmekte, kul olarak kendi acziyetinin
de daha çok farkýna varmaktadýr. Oysa büyük
bir veli olan Bayazýd-ý Bistamî göl misali
dolup taþmakta ve bu taþkýnlýkla kendini
kaybetmektedir".
Mevlânâ'yý Mevlânâ Yapan Buluþma
Gerçekte ulaþtýðý makamýnda kendisini
anlayacak kimseyi bulamayan Þems'in
duasýdýr bu buluþma.
"Bana sevgililerinden
birini göster karþýlýðýnda
canýmý veririm' demiþ
ve karþýlýðýný
Mevlânâ'yý bularak
almýþtýr.Adýnýn Þems-i
Tebrizî olduðunu öðrendiði bu zatýn cevabý
kadar nazarýnýn da etkisiyle üzerine deðiþik
bir hal gelen ve bu
cevap ve nazarla irþat
olan Celaleddin artýk
ondan ayrýlamaz. Ýsimleri birlikte yüzlerce yýl
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anýlacak bu iki zatýn adýna aþk denilen marifet
ve Allah'a ulaþma macerasý da böylelikle
baþlar. Bu macera devrinin kitabî bütün ilimlerini hatmeden Mevlânâ'nýn kitaplarýný suya
atarak, bambaþka bir ilim deryasýna dalmasýyla devam eder. Aklî ve naklî ilimlere zaten
vakýf olan Mevlânâ, dostu ve mürþidi olan
Þems'in irþadýyla akýl üstü ilimlere, hâl ve
makamlara yelken açar. Döneminin gözde
zahir âlimi Celaleddin Rumi'yi bildiðimiz
Mevlânâ'ya çeviren bu buluþma olur. Bu
aþk ve irþadýn sonunda bambaþka bir insana
dönüþen Mevlânâ verdiði eserlerle asýrlarca
milyonlarca insana ders verirken kendisi de
aslýnda Þems-i Tebrizî denilen Allah dostunun
bir eserinden ibaret olur. Mevlânâ çaðlarý
aþan bir þöhretin sahibi olurken, Þems kendi
isteði gereði ismini ve niteliðini eseri
Mevlânâ'nýn gölgesinde saklý tutar.
Buluþtuklarý tarihte Þems 60, Mevlânâ 38
yaþýndadýr. Üç yýl süren beraberliklerinde
Mevlânâ'nýn oðlu Sultan Veled'in deyimiyle
Þems, Mevlânâ'ya öyle bir âlemin sýrlarýný
açar ki, o güne kadar bildiklerini neredeyse
yok hükmüne getirecek mâþukluk yani "Allah
sevgilisi" olma makamýna vardýrýr. O zamana
kadar bu mertebe çok özel erenlerin duraðý
olmuþ ama bunun sýrrý insanlýða açýlmamýþtýr.
Þems-i Tebrizî'nin dostluðu ve mürþitliðiyle
Mevlânâ önce Allah âþýklýðýna ardýndan da
ondan da üstün, kulaklarýn iþitmediði "Allah
Maþukluðu" mertebesine ulaþýr. Gerçekte ise
"Âþýk da, mâþuk da, aþk da O'dur". Aþýðý
olduðu Mevlânâ'nýn türbesinin yanýnda sönük
kalan mezarý gibi kendi kimliði de asýrlarca
gölgede kalan Þems'in en büyük eseri budur.
Bir insan-ý kâmil (olgun insan), bir mürþid-i
kâmil olarak Þems Mevlânâ'ya ayna olmuþ ve
kendi aynasýnda ona aslýný göstererek
görünüþte kendisine, gerçekte ise aslýna âþýk
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olmasýný saðlamýþtýr. Ýnsanlýða verilecek
mesajýný eseri olan Mevlânâ üzerinden vermiþtir böylece Þems.
Ýlahiyatçý Dr. Mustafa Çakmaklýoðlu bu
buluþmayý þöyle açýklýyor: "Yaratýlýþý ve
melâmet tavrýnýn gereði olarak sembollerle
konuþan, anlaþýlmasý zor sorular soran;
kýsacasý kýyafeti, davranýþlarý ve sözleriyle
sýra dýþý bir kiþiliðe sahip olan Þems bu ilk
karþýlaþmada ve diyalogda Mevlânâ'nýn ilmî
pâyesini ve tasavvufî tavrýný irdeler, daha
baþka tavýrlara dikkat çeker mahiyette sorular
sorarak onu hayrete sevk etmeye çalýþýr".
Þems Bir Ateþleyiciydi
Sadece medresenin, kelâm ya da fýkýh âlimlerinin þekilciliði ve resmiyetinin deðil, çeþitli
sebepler dolayýsýyla bunlarýn tesiri altýnda
kalmýþ bir tasavvuf anlayýþýnýn da Mevlânâ'yý
tatmin etmeyeceðini ihsas ettirmeye çalýþýr.
Sultan Veled, Mevlânâ'nýn Þems'le deðiþim
yaþadýðýný ve bir üstâd, bir hoca, bir þeyh
iken aþk yolunda tekrar bir mürîd ve öðrenci
olduðunu anlatýr. Sultan Veled'in ifadesiyle,
görünüþte ikidirler fakat mânâ îtibârýyla bir
cana dönmüþlerdir zîrâ "aþk erleri, bölükbölüktür ama hepsi de bir denizin dalgalarýdýr".
Sûfîlere göre insan-ý kâmil, cilâlanarak kir
ve paslardan temizlenmiþ kalbi ilâhî hakikatlerin ve tecellîlerin, melekûtî sýrlarýn yansýdýðý bir ayna konumundadýr. Ýþte Rabbânî
tecelliler bu gibi temizlenmiþ aynalarda tezahür eder. Sûfî, bu tecellileri ya kendi temizleyip cilaladýðý aynasýnda ya da Mevlânâ'nýn
Þems'te tecrübe ettiði gibi bir insan-ý kâmil'in
hakikatinde müþahede eder. Mevlânâ Hakk'ýn
bu sonsuz güzellikteki tecellilerini bir insan-ý
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kâmil olarak Þems'in hakikatinde tecrübe
etmiþtir.
Herkesin tanýdýðý ve bildiði Mevlânâ'nýn
ateþleyicisi olmuþ ve herkesi aydýnlatacak
kandili ateþleyen ama bunun sonucunda kendi
varlýðýný da yok eden kibrit olur Þems. Neticede kandili herkes görür ama onu ateþleyen
kibrit gözlerden uzak bir kenarda sönüverir.
Dr. Arif Naushahi de ülkesi Pakistan'da
þairler için salt aþkýn sembolü olarak görülen
Þems'e Tebrizî'yi bir ateþleyici olarak deðerlendirenlerden. Ona göre Þems-i Tebrizî
künyesi Tebriz'den deðil "Tapriz" 'den
geliyor "yani ateþ veren, ateþleyici".
1247 yýlýnda Mevlânâ ile olan sýrlý
dostluðunun anlaþýlmamasý ve dedikodu
kazanýnýn kaynamaya baþlamasý üzerine
ondan ayrýlarak uzaklara gitse de ya da iddia
edildiði gibi öldürülse de Mevlânâ'nýn eserleri
vasýtasýyla þöyle bir mesaj býrakýr:
"Beden itibarýyla ondan ayrýyým ama,
ikimiz de bir nuruz. Ey Talip! Ýster onu gör,
ister beni. Ben O'yum O da ben."
Ancak Þems insanlýða anlatacaklarýný
da Mevlânâ vasýtasýyla anlatacaktýr.
Kendi ifadesiyle, henüz çocukken yaþadýðý bir manevi tecrübe sonrasýnda "
…artýk hiçbir þey söyleyemeyen, bir
daha aðzý açýlmayan, ama bütün içi
sözlerle, deyimlerle, mânâlarla dopdolu
olan" Þems için Mevlânâ âdetâ lisân olur
ve ondaki sýrlara tercüman olur". Þems'in
hocalarýndan Baba Kemal ona bunu çoktan
müjdelemiþtir: "Allah sana öyle bir sohbet
arkadaþý verecektir ki o, ilk ve son hakikatleri
senin adýna dile getirecektir".

Mevlânâ Þems'te, yani kâmil bir insanýn
gönül aynasýnda, kendisini evrenselleþtiren
ilâhî aþký, ilâhî isim ve sýfatlarýn mükemmel
bir tezahürünü tecrübe etmiþtir. Dolayýsýyla
bu buluþmada tezahür eden ilâhî bir tecellî ile
Mevlânâ'nýn ezeli benliðinin önündeki
engeller yýkýlmýþ ve onun kalp aynasýna yansýyan hakikatler her dil, din ve ýrktan insana
ulaþarak evrensel bir boyut kazanmýþtýr.
Sýradýþý Bir Kiþilik
Dr. Semih Ceyhan onu þöyle tarif ediyor:
"Sipehsâlâr'a göre Þems, kerametlere meyli
olmayan, kara keçe giyip kendini halktan
gizleyen, daima mücahede halinde bulunan,
tâcir kýyafetiyle devamlý seyahat eden,
medrese ve tekkelerden ziyade kervansaraylarda konaklayan, içinde bir þey olmadýðý
hâlde kaldýðý hücrenin kapýsýný saðlam bir
kilitle kilitleyen, sýrlarla dolu, þalvar uçkuru
örerek geçimini saðlayan bir derviþtir".
Abdülbaki Gölpýnarlý, Þems'in gittiði
yerlerde Kalenderî zâviyelerine uðramaya
itina gösteren, semâ yapan, kalendermeþrep
bir sûfî olduðunu kabul etmekle birlikte gezgin Kalenderîler gibi dilenmediðini, esrar
içme âdetinin bulunmadýðýný, bu sebeple
onun için "Melâmetî" nitelemesinin daha
uygun sayýlacaðýný ifade eder.
Yard. Doç. Mustafa Çakmaklýoðlu: "Þems
de kiþilik olarak; cezbeli bir ruha sahip,
baþkalarý üzerinde rûhânî tesir uyandýrabilen,
yorumlarý ve sözleriyle insanlarý þoke eden,
kolay anlaþýlamayan, tanýnmaktan kaçan,
devrindeki birçok þeyhle görüþmesine raðmen
hiçbirine baðlanmayan ve çok sýk yer
deðiþtiren, Melâmî-meþrep bir sûfî olarak
resmedilir. Coþkun tavýrlarýyla hiç kimsenin
kýnamasýndan korkmayan, ilâhî aþkýn erdirici
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sýr olduðunu benimsemiþ, insan-ý kâmil'in
gaye varlýk olduðunu düþünen, þekil ve
merasimden uzak, sürekli taklitten kaçýnýp
tahkike ermeyi öðütleyen bir sûfî
görünümündedir. Kýsacasý kendi þehrinde bile
garip, babasý bile kendisine yabancý" bir kiþiliktir Þems.
Bu deðiþik kýlýklý sufi, Üstadý Selebâf'ýn
yanýndan ayrýldýktan sonra Baðdat, Þam,
Halep, Kayseri, Aksaray, Sivas, Erzurum ve
Erzincan'a kadar dolaþýr. Onun bu seyahatleri
zamanýn abdal ve kutuplarýnýn sohbetine
katýlmak, mânevî feyizler kazanmak ve
gerçek dostu bulmak arzusuyla gerçekleþtirdiði söylenir.
Baðdat'ta ve Kayseri'de Evhadüddîn i
Kirmânî ile Seyyid Burhâneddin Muhakkýk-ý
Tirmizî; Dýmaþk'ta Muhyiddin Ýbnü'l-Arabî,
Þam'da Kadýlkudâtý Þems-i Hûyî, dehrî filozoflardan Þehâb-ý Herîve; Sivas'ta kelâm
âlimlerinden Esedüddîn i Mütekellim ile sohbette bulunur, onlarýn derslerine katýlýr.
Mevlânâ'nýn ifadesiyle Þems tasavvufun yaný
sýra kimya, nücûm, riyâziyât, ilâhiyât,
hikemiyât, mantýk, hilâf ve nârenciyât ilimlerinde de mahirdir, yani sanýldýðý gibi baþý
bozuk bir gezgin deðildir. Ama o tüm bunlarý
geri plana almýþtýr. Sebebini þu ifadelerinden
anlamak mümkün: "Gübre içinde kýmýldayan
bir böcek bile ister ki Allah'ý görsün ve
bilsin…".
Müridlere Deðil,
Þeyhlere Mürþit
Þems Sempozyumunda konuþan Semih
Ceyhan onu þöyle tarif ediyor: "Eseri
Makâlât'taki ifadelerine bakýlarak Þems'in
melâmet tavrý baskýn olan, ilâhî ve insanî
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muhabbeti her þeyin baþý sayan, þeriatýn
ancak tarikat ve hakikatle anlaþýlabileceðini
söyleyen, dili zikreden, gönlü þükreden,
vücudu sabreden âriflerin gerçek hikmete
sahip bulunduðunu savunan, nübüvvet ve
velâyet makamýnýn yüceliðini lâyýkýyla ispat
edemeyen nazar ehlinden uzak duran, semâ
ehli, celâl yönü ön planda bir cemâle sahip
Muhammedîmeþrep bir sûfî olduðu
söylenebilir".
Çok kimseye aykýrý gelen tavýrlarý ve
çýkýþlarýyla Þems kendisine mürit olmak
isteyen pek çoklarýný kabul etmez. Baðdat'ta
karþýlaþtýðý Þeyh Evhadüddin Kirmanî onun
derinliðini görerek baðlanmakta ýsrar edince
Þems sýra dýþý imtihanlarýndan "Baðdat
pazarýnýn tam ortasýnda birlikte þarap içmek
þartýyla kabul edeceðini söyler" . Kirmanî
kabule yanaþmaz. "O zaman benim için þarap
bulup getirir misin?" sorusunu yöneltir. Onu
da yapamayacaðýný bildiren Kirmani'ye "ben
içerken bana arkadaþlýk eder misin? "diye
sorar. "Edemem" yanýtý üzerine artýk Þems
Hazretleri: "Bana arkadaþ olamazsýn . Bütün
müridlerini ve dünyanýn bütün namus ve þerefini bir kadeh þaraba satmalýsýn. Bu aþk meydaný erlerin ve bilenlerin iþidir. Ve þunu da iyi
bil ki ben mürit deðil, þeyh arýyorum. Hem de
rastgele bir þeyh deðil, hakikâti arayan kâmil
bir þeyh!.."
Dr. Semih Ceyhan bir mürþit olarak
tavrýnýn da farklý olduðuna iþaret ediyor:
"…Mevlânâ'nýn ifadesiyle ricâlullahýn sohbetine eriþtikten sonra bilgilerinin hepsini defterden silmiþ, aklî ve naklî ilimlerden sýyrýlýp
tecrîd, tefrîd ve tevhid âlemini tercih etmiþtir.
Þems-i Tebrîzî, seyahatleri boyunca
karþýlaþtýðý þeyhleri ve âlimleri melâmet
tavrýnýn bir gereði olarak gerçeklerin ortaya
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çýkmasý için imtihanlara tâbi tuttuðunu,
velâyet tavrý baskýn olanlarý þeriatla, þeriat
tavrý baskýn olanlarý velâyetle denediðini,
bunlarýn teslimiyet ve hakikat arayýþlarýnýn
eksik olduðunu, cedelle vakit geçirdiklerini,
hiçbirinin kendisini tatmin etmediðini, gerçek
þeyhliði ve dostluðu Mevlânâ'da bulduðunu
ifade eder".
Tanýþtýktan sonra manevi derinliðinin
hayraný olduðu Þems'e yöneldiði için
Mevlânâ'nýn medresedeki derslerini býrakmasý, Þems'in isteðiyle babasýnýn divanýný
okumayý ve okutmayý terketmesi, halktan
uzaklaþýp bütün zamanýný Þems'in sohbetine
ayýrmasý, bazý müritlerin þeyhlerini kendilerinden ayýran, kim olduðunu bilmedikleri
Þems'e karþý kin beslemelerine ve
Mevlânâ'nýn vaazlarýndan mahrum kalan halk
arasýnda çeþitli dedikodularýn yayýlmasýna yol
açar. Ama döneminin en gözde ilim erbabý
arasýnda olmasýna raðmen Mevlânâ için
aradýðý tüm sorularýn cevabýný bulan ve ona
manevi haller yaþatan, manevi makamlara
çýkmasýna vesile olan Þems artýk
vazgeçilmezdir. Söylendiðine göre Þems'i
anlayan bir tek Mevlânâ olur. Mevlânâ'ya
göre Þems'in sýrrý mutlak vahdet sýrrýdýr ki bu
sýrrý idrak etmek için mahv ve fenâ ehlinden
olmak þarttýr.
Sýnýr Tanýmayan
Anarþist Ruhlu Bir Sufi
Þems'in aykýrý tavýrlarýnýn hikmetini yine
Dr. Çakmaklýoðlu'nun þu ifadelerinden
öðreniyoruz: "Sûfiler, belirli dönemlerde
normatif geleneðin baskýsý altýnda, özellikle
kelam ve fýkýh tarafýndan özgün görünümünü
gizlemek durumunda kalmýþlardýr. Melamî bir
tavýr olarak Þems'in ahvali ve sözleri tasavvu-
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fu bu tür bir baskýdan ve resmiyetten özgürleþtirmeye matuf gözükmektedir… Þems,
sýnýrsýz saf bir tasavvufî tecrübe, aþk ve
vahdet tecrübesi için bütün bu engelleri yýkmaya, bütün bunlarýn bu yolda bir örtü
olduðunu gösterme çalýþýyordu".
Cemalnur Sargut'a göre Þems'i diðerlerinden ayýran çok sýra dýþý bir özelliði de
var. Ona göre Þems bir anlamda anarþist
ruhlu bir sufi: "Þems'i bilmek insaný gerçekten hiç bilmediði bir âleme götürür. Meselâ
kalýplarý hiç sevmeyen, Müslümanlýðýn
kalýplaþmýþ hallerinden hoþlanmayan
insan Þems'in kalýp yýkan o anarþist
ruhundan çok hoþlanarak, hem dinin
hem anarþinin mânâsýný öðrenir. Bu
mânâda anarþi bir þeyi yýkmak demek
deðil, yýktýðý þeyi var etmek demektir".
Þems'i Mevlânâ'nýn güneþi olarak niteleyen
Camille Adams Helminski ise onun bir baþka
yönüne dikkatimizi çekiyor: "kendi yapmayacaklarý þeyi söyleyen" þeyhler, hâkimler ve
imamlar hakkýndaki eleþtirilerine… Þems bu
noktada din adamlarýný da gözünü kýrpmadan
yerden yere vurur: "Dini okullarda eðitim
görürler;þöhret kazanmak ve öðretmenlik
yapabilmek için… Ýnsanýn iyi amel etmesi
gerektiðini söylerler; cemiyetlerde makam
sahibi olabilmek için…".
Ona göre Þems bazýlarýnýn zannettiði gibi
kimseye hesap vermeden yaþayan aykýrý bir
sufi deðil, din adýna yapýlan yanlýþlara pervasýzca dokunan hâkim bir kiþidir: "Dünya
lokmasý için neden ilim tahsil edersin?! Bu ip
bu kuyudan çýkmak içindir, baþka bir kuyuya
düþmek için deðil! Þu sorulara kendini sýkýca
baðla: "Ben kimim ve özüm nedir? Buraya
neden geldim ve nereye gidiyorum? Köküm
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nerededir? Ve þu anda neyle meþgulüm ve
yüzümü nereye çevirmem gerek?"
Þems'in Sýrrý
Doç. Dr. Hülya Küçük ise Þems'in Mevlânâ
dýþýnda kimse tarafýndan anlaþýlamamýþ ve
müþahade edilememiþ en derin yönüne, sýrrýna vurgu yapýyor: "Mevlânâ'ya göre Þems,
Vahdet-i Mutlak (Allah'la mutlak anlamda bir
olma hali) sýrrýna mazhardýr". Ve bu esrarýn
açýlamasý için Avni Konuk'a referans veriyor:
"eðer bu sýr kýssa ve hikâye libaslarýndan
çýplak olarak, apaçýk bir sûrette zâhir olursa,
nazarýnda senin senliðin kalmaz; ve senin
kenârýn ve etrâfýn olan taayyünât âlemi de
ortadan kalkar ve senin rûhun ile cisminin
arasýnda râbýta olan aklýn da zâil olur".
Mevlânâ, kendisini "Hakk'ýn nûrlarýna
vâkýf" görürken, Þems'i, "Hakk'ýn sýrlarýna
vâkýf" olarak görür. Þems'e göre ise Mevlânâ,
"sýrrýnýn temizliðinden dolayý sarhoþ olan"dýr.
Mevlevîliðin bânisi olan Sultan Veled'in
ifadeleriyle "ikisi de Hakk'ýn ezelî mâþûklardandýr. Hak duâlarýný müstecâb kýlmýþ, azâb
korkusundan emîn kýlmýþtýr. Onlarýn Hak'tan
aldýklarý ders bambaþkadýr". Hülya Küçük bu
sýrra þu ifadelerle açýlým getiriyor: "Sultan
Veled'e göre sýr kapýsýný bâzen bir baþka velî
ile buluþma açabilir. Çünkü ancak bu buluþma
ile hakîkî yol bulunacak, seyr ü sülûk tamâm
olacak ve kemâle varýlacaktýr. Nitekim
Mevlânâ, Þems ile buluþunca, "sýrlar ona gün
gibi âþikâr olmuþ", bu buluþma ile "görülmesi
mümkün olmayaný görmüþ, "iþitilmesi
mümkün olmayaný iþitmiþti".
Küçük'e göre Sultân Veled'in, bütün sûfîler
arasýnda Þems-i Tebrîzî'ye verdiði özel yeri,
Allah âþýklarýnýn üç derecesinden ve bu mer-
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tebelerin gizliliðinden söz ettiði anekdotta da
bulmak mümkündür: "Bu anekdotta Sultân
Veled, Allah âþýklarýný üçe ayýrýr ve "en aþaðý
makam" diye nitelediði birinci makamý,
Hallac'a ve "orta derece" þeklinde nitelediði
ikinci makamý, adý ve saný hiç kimseye
ulaþmayanlara, en üstteki son makamý ise
"server-i pâdiþâhân-ý ma'þûk" diye
vasýflandýrdýðý Þems'e verir".
Aykýrýlýklarýna Raðmen
Dinde Sabit Kadem
Ancak hem kendi hem de sonrasýndaki
dönemlerin insanlarýna anlaþýlmaz ve aykýrý
gelen tüm söz ve tavýrlarýna raðmen Hülya
Küçük'e göre Þems son derece dindar ve
Sünni bir sufi… Necmüddîn Kübrâ gibi 'Ben
Hudâ'yým' diyenler ve Allah hakkýnda uygunsuz konuþanlar için "Küfür söylemiþtir"
derken, Burhâneddîn Muhakkýk Tirmizî'yi
dahî "namaz kýlmama"sýndan ve kendisine
zaman zaman laf atýp "namaz kýlman sana
perde olmuyor mu" demesinden dolayý
eleþtirmektedir. Sanýldýðýnýn tersine dinin
farzlarýna sýký sarýlan bir tasavvufçudur.
Makâlâtýnda kendisinin namaz kýlmaktan
mutlu olduðunu söyleyen Þems'e göre
"namaz ve ibâdetle meþgul olmak mutluluk
niþânesidir". Ancak görünüþte namazda
yavaþ davrandýðý için kendisini bidatçilikle
suçlayanlar olmuþtur.
Bununla beraber bir dönem Erzurum'da
müderrislik yaparken içki içmeden duramadýðýný, içmediði zamanlar felçli gibi bir
titremeye tutulduðunu da kendisi itiraf eder.
Ancak sonralarý bu davranýþtan vazgeçtiði
gibi yakýnlarýna da bunu yasaklar. Þems-i
Tebrizî, insanýn hakikati görmesine engel olan
perdelerin kalkmasý için dindarlýðý tavsiye
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eder. : "Perdenin kalkmasýný ve O'na kavuþmayý isteyen, güzel ameller iþlesin" der.
Kendini gizlemekle bilinen Þems bazen de
konuþur, Allah ile insan iliþkisinin sýrrýna
erenlerden olduðunu açýklamaktan geri durmaz :"Hak Taâlâ bu sýrrý kulundan esirgemedi. Hangi sýrrý setr etti ki!" . Ancak kendisine
açýlan sýrlarý açýklamayý ehline açýklamaktan
da geri durmaz. "Bana sýr söyle" diyen birisine: "Ben sýrrý sana söyleyemem. Sýrrý o
kimseye söyleyebilirim ki onda onu deðil
kendimi göreyim. Sende seni görüyorum,
kendimi deðil" dediðini aktarýr. Çünkü o, "Bir
âþýk gereklidir ki sýrrý onunla birlikte öðrenelim" düþüncesindedir.
Doç. Dr. Hülya Küçük Þems'in kendi
divaneliklerini de saklamadýðýný ifade ediyor.
Hatta "günümüzde 'Study of Madness'
(Delilik Etüdleri) diye araþtýrma dallarý
olduðunu ve Þems, Mevlânâ gibi mistiklerin
de bu dalýn araþtýrma konularý dâhilinde ele
alýndýklarýný" belirtiyor.
Felsefecileri Hem Sever Hem Döver
Japon Tasavvuf uzmaný Prof. Takeshita
Masataka insanlarýn Þems-i Tebrizî'yi, deðil
felsefe, hiç bir dini ilimle ilgilenir görünmeyen bir adam olarak bildiklerini ancak
Makâlât'ýnda sýkça felsefecilerin hakkýnda
deðerlendirmelerde, bazen övgü bazen eleþtirilerde bulunduðundan bahsediyor. Ona göre
"Onüçüncü yüzyýl Anadolu'sunda, kalender
ya da baba denilen ahlâksýz eðilimleri olan
bir çok cahil, gezgin derviþ ortaya çýkmýþtý ve
Þems-i Tebrizî çoðu kez bu derviþlerden biri
zannedildi". Oysa "Makâlât'taki sohbetleri
deðerlendirdiðinde, onun yüksek eðitimli
olduðunu, çoðu kez felsefi konularda tar-
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týþtýðýný, kadim ve Ýslam felsefecilerinin isimlerinden bahsettiðini ve felsefeye yönelmiþ
ilâhiyatçý olan Þehabeddin Niþaburî ile yakýn
arkadaþlýðý olduðunu "söylüyor Takeshita.
Herþeyden önce Þems, eðitimsiz, okuma
yazma bilmeyen bir derviþ deðildir. O, Sufi
þair Irakî gibi akademik kariyerini terkedip
gezgin derviþlerin yaþantýsýna katýlan
derviþlerdendir. Bir Kur'an okulunun öðretmenidir. Fýkýh ve ilahiyat konusunda eðitim
almýþtýr. Ne de olsa ben bir fakihtir ve kendisi
kuvvetle reddetmesine raðmen, baþkalarý
tarafýndan mantýkçý diye nitelendiði de olur.
Felsefecileri eleþtiren Þems'e göre "Tek bir
Allah sevgilisi, Eflatun'u bütün ilimlerden
boþaltabilir." Yine de onlara deðer vermeyecek kadar baðnaz deðildir. Ona göre Eflatun,
büyük âlimleri temsil etmektedir. Sokrat ve
Hipokrat, Ýhvan-ý Safa ve baþka filozoflarý
tazimle anar. Ýslam dünyasýnda felsefenin
azýlý þekilde eleþtiriye tabi tutulduðu bir
devirde Þems de yeri gelip onlarý eleþtirmekle
beraber Allah, peygamber, ehl-i beyt ve sýrlarýn yanýnda Sokrat, Hipokrat, Ýhvan-ý Safa
ve Yunan filozoflarýnýn hikayelerine de yer
verebilen bir tasavvuf eridir.
En çok methettiði felsefeci Þehabeddin
Niþaburî ile çok farklý düþünmelerine
raðmen iyi dost olmuþtur. Takeshita, Þems'in, Þihab'ýn çoðu felsefi düþüncesini kabul
etmemesine raðmen, ondan hep sevgi ve
hürmetle bahsettiðine de ayrý bir vurgu yapýyor. Hattâ ondan, "hoþ kafir" diye bahseder…
Þems, felsefecilerin abartýlmýþ ve basmakalýp
düþünceleriyle alay etmekten de çekinmez.
Ona göre insan aklýnýn sýnýrlarý vardýr ve rahmani ilham akli düþünceden üstündür. Ona
göre "Felsefeci ancak kendi yazdýðýný, kendi
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bildiðini okur. Yani o, her neyi bilmezse onu
olmaz sanýr. Ona göre kendi inancý dýþýnda
olan þeyler âfettir".
Asýrlarca Meyve Veren Dostluk
Erciyes Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nden
Dr. M. Mustafa Çakmaklýoðlu ise "Mevlânâ
ile Þems'in karþýlaþmasý kadar dikkat çekici,
üzerinde konuþulan ve tartýþýlan, sonuçlarý
bakýmýndan hayli verimli ve bir o kadar da
düþündürücü bir buluþma ve dostluk olmasa
gerek" kanaatinde. Ona göre bu buluþma
"Þems ve Mevlânâ'daki tesirlerinin yanýnda
tasavvufi bir tecrübe olarak da günümüze
kadar eþsiz semereler vermiþ" bir konu…
"Bir taraftan bir fakih, kelâm âlimi, müderris
ve bir vâiz olarak kendi yöresinde meþhur
Celâleddin Muhammed'i; bir Mevlânâ, eþsiz
bir aþk sûfîsi ve þâiri olarak yaþadýðý
coðrafyanýn sýnýrlarýnýn çok ötesine taþýyarak
evrenselleþtiren; diðer taraftan Tebriz'in, ilmî
münazaralarla ve eser tedvînâtýyla çok fazla
meþgul olmayý sevmeyen Melâmî-meþrep,
özgür ruhlu, gezgin sûfîsini bir aþk ve irfan
Güneþi/Þems olarak dünyaya tanýtan" bu
buluþma herkesin tartýþýlmasý gereken bir þey.
Çakmaklýðolu'nun ifadesiyle " bu iki
sûfî arasýnda sýra dýþý bir dostluðun
müþâhedesi, kimin hoca kimin öðrenci
ya da kimin þeyh kimin mürit olduðuna
dair bir karar verilemiyor oluþu" da bu
buluþmanýn sýradan târihî bir karþýlaþma,
aralarýndaki sohbetin de sýradan ilmî-entelektüel bir münâzara olmadýðýnýn göstergeleri…
Ona göre Þems ve Mevlânâ buluþmasýný üç
evrede özetlemek mümkün: "1. Ýlk karþýlaþma: Hayret. 2. Buluþma: Vuslat, uzlet, terk,
sohbet, aþk, fenâ, vahdet. 3. Ayrýlýk: Sükût,
uzlet, keder, sema', þiir.
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Ýlâhi Aþk ve
Mutlak Birliðin Somut Hali: Þems
Þems-i Tebrizî, Mevlânâ için saf aþkýn,
müþahede âleminde tecessüm ve tezahür
etmiþ hakikî bir görünümüdür ve ayný zamanda vahdet sýrrýný da hakikatinde barýndýrýr.
Avni Konuk da Þems'in vahdet-i mutlak sýrrý
olduðunu þu þekilde açýkça ifade ediyor:
"Þems hakkýnda apaçýk konuþmak, onun sýrlarýndan bahsetmek sýrr-ý vahdet-i apaçýk
söylemektir ki bu da fitneye, kana, kavgaya
sebeptir". Zîrâ aþk mertebesi mutlak vahdet
mertebesini ifade eder. Buradan yola çýkarak
Çakmaklýoðlu Þems'in en önemli hususiyetini
vurguluyor: "Bütün bunlardan bir insan-ý
kâmil olarak Þems'in, hakikati ve rûhâniyeti
îtibâriyle önemli bir husûsiyetini öðrenmekteyiz: Ezelî, ilâhî aþkýn ve vahdet-i mutlak
sýrrýnýn somutlaþmýþ þekli olmasý" Mevlânâ
ise Þems-i Tebrîzî'nin þahsýnda hem ontolojik,
hem epistemolojik ve hem de estetik açýdan
vahdeti tecrübe etmiþtir.
Ve devam ediyor:"Zaten o, farklý bir çok
husûsiyetine ve bir çok ilimde vukûfiyetine
raðmen ricalullahýn sohbetine eriþtikten sonra
hepsinden sýyrýlýp tecrid, tefrid ve tevhid
âlemini tercih eden bir sûfî olarak tasvir
edilir".Kýsaca aþk ve vahdet âdetâ Þems'le
aynîleþmiþtir.
Mevlânâ ile Þems iliþkisi bir baþka açýdan
da Musa a.s. ile Hýzýr a.s. iliþkisine benzetilir.
Adeta bu iliþkinin detaylý açýklamasý,
geniþletilmiþ yorumu gibidir. Sultan Veled,
her ikisinin sohbetini Musa-Hýzýr iliþkisine
benzetir. Artýk aþk ve vahdet-i mutlak sýrrý
kendisinde tezahür eden Þems, Mûsâ-i
Kelîm makamýnda bulunan Mevlânâ'ya
Hýzýr olmuþtur.
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Þems sempozyumunda Selçuk üniversitesi
Mevlânâ Araþtýrma Merkezi Müdürü Osman
Nuri Küçük "Hýzýrlýk" durumunu þöyle ifade
ediyor: "Þems'in döneminin toplumsal normlarýna genellikle zýt hareket etmesi, pek fazla
kiþiyle arkadaþlýk etmeyiþi, genelde yalnýz
oluþu gibi özellikleri, yaptýklarýndan dolayý
kendini insanlara ve onlarýn teamüllerine
uygun bir sorumluluk içinde görmeyen Hýzýr'ý
akla getirmektedir. Çünkü Hýzýr'ýn dikey
boyuttan yönlendirilen davranýþlarý yatay
boyutun toplumsal teamül ve normlarýna zýttýr, alýþýlagelen bilgi kalýplarýnýn ötesindedir".
Mürþid-i Kâmil
Osman Nuri Küçük tasavvufun püf noktalarýndan olan mürþid-i kâmil konusuna da
Þems üzerinden deðiniyor: "Mevlânâ gibi
Þems'in de tasavvufî seyr ü sülûkun gereklerinden biri olarak üzerinde durduðu öncelikli konulardan biri sâlikin olgunlaþmak için bu
yolda kendisine rehberlik yapacak kâmil bir

pîre duyduðu gereksinimdir. Þems'e göre kiþi
manevi yolda tekamüle eriþmek için ne kadar
mücadele edip çalýþsa da ledün ilmine eriþmiþ
bir Allah dostunun kýlavuzluðunda çalýþmadan bu maksadýný gerçekleþtiremez".
Þems'e göre kâmil pîr, sâlike eksikliklerini
gösteren bir ayna gibidir. Sâlik o kâmil
prototipe bakarak kendi eksiklerini fark
eder ve bunlarý tezkiyeye çalýþýr. Zira
insan, zahiri varlýðýndaki daðýnýklýklarý ve
kirleri aynaya bakarak fark ettiði gibi iç
dünyasýnýn çarpýklýk ve hastalýklarýný da
gönlü her türlü manevi kirden arýnarak saf
bir hale gelmiþ kâmil insan aynasýnda fark
edebilir. Çünkü eksik ve kusurlarý giderebilmenin öncelikli þartý bunlarýn fark edilmesidir. Bu yüzden Þems þöyle der: "Bütün
Peygamberlerin öðütlerinin özeti þudur:
Kendine bir ayna ara".
Küçük bu durumu þöyle açýyor: "Mutlak
mânâda insan-ý kâmilin prototipi Hz.
Muhammed (sav) iken her devirde
Muhammedi kaynaktan aldýðý nuru
taþýyan kâmil bir Allah dostu
bulunmaktadýr. Tasavvufi
düþüncede asrýndaki tüm velilerin
önderi olarak kabul edilen bu en
kâmil Allah dostuna "kutup"
denilir".
Menkýbe
Bir gün Þemsin yolu Baðdat þehrine düþer. Orada meþhur sofilerden
Þeyh Evhadüddin Kirmani'yi bulup
neyle meþgul olduðunu sorar.
"Ayý leðendeki suda görüyorum"
diye cevap verir Kirmani. Þems
Hazretleri bu cevap üzerine:
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"Boynunda çýban yoksa neden baþýný
kaldýrýp da onu gökte görmüyorsun? Kendini
tedavi ettirmek için bir doktor bulmaya bak.
Böylece, neye bakarsan gerçekten bakýlmaya
deðer olaný onda görürsün" der. Kirmani
Hazretleri Þems'in ellerine sarýlýp müridi
olmak istediðini söyler. Þems'in cevabý
kesindir:
"Sen benim arkadaþlýðýma dayanamazsýn!"
Ama, Evhadüddin, ýsrarlýdýr. Nihayet,
Þems, Baðdat pazarýnýn tam ortasýnda birlikte
þarap içmek þartýyla kabul edeceðini söyler.
Evhadüddin "bunu yapamam" deyince, "O
zaman benim için þarap bulup getirir misin?"
sorusunu yöneltir. Onu da yapamayacaðýný
bildiren Kirmani'ye "ben içerken bana
arkadaþlýk eder misin?” diye sorar.
"Edemem" yanýtý üzerine artýk Þems
Hazretleri,
"Erlerin huzurundan ýrak ol!"diye baðýrýr.
"Bana arkadaþ olamazsýn . Bütün müridlerini
ve dünyanýn bütün namus ve þerefini bir
kadeh þaraba satmalýsýn. Bu aþk meydaný
erlerin ve bilenlerin iþidir. Ve þunu da iyi bil
ki ben mürid deðil, þeyh arýyorum. Hem de
rastgele bir þeyh deðil, hakikâti arayan olgun
bir þeyh!.."
Bir gün, Hz Þems, Hz Mevlâna'ya "bir
testi þarap getir" dedi. Hz Mevlâna "hayhay"
diyerek bir Rum meyhanesine gitti. Bir testi
þarap istedi. Þarabý aldý cübbesinin kollarýnýn
arasýna koydu, tam çarþýnýn ortasýnda testi
düþtü kýrýldý. Hadis hocasý ve rektör olan bir
kiþinin þarap testisi taþýmasý anlaþýlamaz…
Bütün halk koþup geldiðinde yere dökülen
þarap gülsuyuna dönüþmüþtü. Bütün çarþý
gülsuyu kokuyordu… Hz Mevlâna bir þarap
daha almak için þarapçýya gittiðinde þarapçý
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elini ayaðýný öperek, kelime-i þahadet getirerek, "Sultaným senden sonra dükkanýmdaki
bütün þarap küpleri gülsuyu oldu" dedi ve
müslüman oldu. Hz Mevlâna büyük bir
coþkuyla Hz Þems'in yanýna gitti.
Filozoflara Ders Veren Sufi
Þems-i Tebrizî'yi en iyi anlatan menkýbelerindendir… Onu sýnamak ve sorgulamak
için üç soru sormak üzere toplanýr felsefeciler. Temsilcileri aracýlýðýyla ona üç soru
sorarlar : "Allah var diyorsun, ama biz
göremiyoruz. Onu gösterirsen inanýrýz".
"Allah kendisi de ateþten olan Þeytan'a ateþle
nasýl azap edebilir?". "Madem herkes ahirette
yaptýklarýnýn karþýlýðýný alacak, o halde neden
din insanlarý her istediklerini yapmalarý için
býrakmýyor?".
Ardý ardýna bu sorularý dinleyen Þems,
hiç konuþmaz ve yerden aldýðý bir kerpiç
parçasýný doðruca felsefecinin kafasýna
indirir. Bu durum karþýsýnda davalýk olurlar
ve kadý önüne çýkarýlýrlar. Felsefeci kendisine
vurup canýný yaktýðý için þikâyetçi olur.
Durumu açýklamasýný isteyen kadýya Þems
savunmasýný þöyle yapar: "O bana üç sual
sordu, ben tek hareketle hepsini cevapladým".
"Nasýl yani?" diyen kadýya açýklamasý ise þu
olur:"Bana, Allah'ý göster inanayým, dedi.
Madem þimdi baþým aðrýyor diyor, baþýnýn
aðrýsýný göstersin, ben de inanayým. Þeytana
ateþle nasýl azâp edileceðini sordu. Ben de
ona topraktan yapýlmýþ kerpiçle vurdum.
Hâlbuki kendi bedeni de topraktan yaratýldý.
Demek ki toprak topraða azap ederse, ateþ
de ateþe edebilir. Býrakýn herkesin caný ne
isterse onu yapsýn diyordu. Benim caným da
onun baþýna vurmak istedi ve vurdum.
Madem öyle diyor, þimdi ne diye hesap
soruyor?"

36

SEVGÝ DÜNYASI

Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Karanlýk Biliþ
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.
Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn
kapýlarýný aralamaya çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz Tobin Hart geçen
ay "Ben Havayým" baþlýðý altýnda, çocuklarýn esasen oyuncaklarýyla ve
okulda baþlarýna gelen sýkýntýlarla alâkalý düþünen varlýklar olmalarýna
raðmen, ayný zamanda insan olmanýn gizemleri üzerinde (ölüm ve sevgi
gibi) derin biçimde düþünen varlýklar olduðundan söz etmiþti. Ýþte bundan dolayý da onlarýn sorduklarý sorularýn ve ilgilendikleri konularýn
biz yetiþkinlerin en derin saygýsýný ve alâkasýný hak etmesi gerektiðinin
altýný çizmiþti.
Hart, biz insanlarýn daima mânâ'nýn peþinde koþup onu varetmeye
çalýþan varlýklar olduðumuzu, kaçýnýlmaz olarak sorularýmýza çeþitli
cevaplar bulmaya çalýþtýðýmýzý, bunlarýn ne derece iyi verilmiþ cevaplar
olduðunu ve ne kadar süre iþimize yarayacaklarýný görmeye çalýþtýðýmýzý anlatmýþtý. Tam da burada bizimle henüz 4.5 yaþýnda olan bir
çocuðun söylediði ilginç sözleri paylaþmýþtý. Çocuk þöyle demiþti: "Ben
havayým. Sanýrým her þey, yani bitkiler, kayalar, hayvanlar, binalar da
týpký benim gibi hava. Ýnsanlarýn aromalý havalarý var. Benimki üzüm ve
kiraz aromalý. Tanrý bizi yapmadý çünkü kendisi de týpký bizim gibi
hava. Her þey hava, hamsterim, resimler ve her þey… Biz hepimiz ayný
þeyiz. "Ben beynim deðilim. Ben hiçbir þeyim.. Ben iþte bu havayým. Ben
bundan önce hiçbir þeydim. Ben havadan geldim. "Biz gerçek bir þeyden yapýlmadýk. Bu odadaki hiçbir þey gerçek þeyden yapýlmamýþtýr ki.
Gerçek þey deðiþtirilemez ya da incitilemez. Bak iþte bu ekmek dilimine,
bu da gerçek þey deðildir ve parçalara ayrýlabilir. Biz bir þeyden
yapýldýk ama bu gerçek þey deðil. Tek gerçek þey havadýr.
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Bu konuyu anlatýrken de kendisinin henüz küçük bir öðrenci iken fen
dersi öðretmeni Mr. Simpson'un derslerinin nasýl da merak
uyandýrdýðýndan söz ederek, "acaba neyi öðreneceðim ve neye þaþýracaðýmla ilgili gizemli duygumu hâlâ hatýrlarým" demiþti. Tobin Hart fen
dersi hocasýnýn zamanýnýn çok ötesinde olan bir doða bilimcisi ve
çevreci olduðunu, okullarýnýn arkasýnda bir doða takip sistemi geliþtirmiþ olduðunu anlatmýþtý. Öyle ki, bu hocanýn sýnýfýna devam eden
öðrenciler daima ilgi çekici ve hattâ büyüleyici malzemelerle projeler
hazýrlýyorlardý. Bu malzemeler bir eþekarýsýnýn kovanýndan tutun da,
insan iskeletinden kayalara ve minerallere kadar uzanmaktaydý.
Yazarýn asýl altýný çizmek istediði konu mevcut eðitim sisteminin, öðrencileri daha derin sorularý sormaya yönlendirmek yerine, önceden hazýrlanmýþ cevaplarý tekrar etmek üzerine kurgulanmýþ olduðunu, bunun da
öðrenmenin sadece üstünü parlattýðý gerçeðiydi. Ve bundan da kötüsü,
öðretmen ve öðrencilerin sisteme uyabilmesi, adapte olabilmesi için,
onlarýn da yüzeyde kalarak kendilerine ihanet etmeleri ve daha
derinden gelebilecek olanlarý kaçýrmalarýydý. Tobin Hart'ýn her zaman
vurguladýðý gibi bizler, çocuklarýmýzýn içinde doðal olarak bulunan
gizemli olana açýk olma halini besleyebilir, onlarý cesaretlendirerek
daha büyük sorularýný sormalarýný saðlayabilir ve derin düþünmeleri
için onlara alan açabilirdik.
Konumuza bu ay "Karanlýk Biliþ" baþlýðý ile devam ediyoruz.
ocuklarýn sorduklarý sorular ve yaptýklarý yorumlar
yetiþkinler gibi her þeyi
olduðu gibi kabullenmediklerini ortaya koymaktadýr. Annelerden biri kýzýyla birlikte televizyonun karþýsýnda otururk
en yaþadýklarý bir an'ý þöyle anlatmýþtý:
"TV'deki bir þeye gülüyordum ki bundan ürken 8 yaþýndaki kýzým bana þunu
söyledi: "Anne ben neyin gerçek ve
neyin gerçek olmadýðýný henüz bilmi-
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yorum." Bu cevap hem güçlü bir öz
farkýndalýðý hem de delil ve kanýt
hakkýndaki çok önemli bir felsefi
soruyu ortaya koymaktadýr. Þöyle ki:
Neyin gerçek olduðunu birisi nasýl
bilebilir? Gerçeði tespit edebilecek
gereksinimler nelerdir?
Kiliseye gittiði günlerden birinde
kendisine Hz. Ýsa'nýn en mükemmel
insan olduðu söylenen Kathy'nin aklýna
birçok soru üþüþmüþtü. "Bu çok tuhaf"
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demiþti ve þöyle devam etmiþti:
"Sadece onun mükemmel olmasýný
anlayamýyorum. Peki ya, Hz. Ýsa'ya
inanmayanlar ne olacak? Onlar Hz.
Ýsa'nýn en mükemmel insan olmasý
hakkýnda ne düþünecekler? Onlar neye
inanacaklar? Neden onlar da gidemesin
cennete?" Kathy daha da derine inerek
en son þunu sormuþtu: "Siz hattâ
Tanrý'nýn var olduðundan emin
misiniz?"
Krista ise henüz 5 yaþýndayken
dünyayý nasýl gördüðünü etkilemiþ
olan bir sahneyi þöyle anlatmýþtý:
"Evimizin ön bahçesinde oynuyordum.
Ve dünyayý bir karýncanýn gözünden
görmeye çalýþýyordum. Birkaç
arkadaþýmýn da ayný þeyi yapmasýný
saðlamýþ fakat onlar hemen mýzýkçýlýk
yapýp, vazgeçmiþlerdi. Böylece sadece
ben yere yatarak gözlerimi yere iyice
yakýn olabilecek pozisyona getirmiþtim. Bu, gerçekten iþe yaramýþtý çünkü
çimlerin hepsi gözümde inanýlmaz
büyük ve uzun gözükmeye baþlamýþtý.
Küçücük karýncalarýn nasýl da çok
çalýþtýklarýný gözlemleyebiliyor ve bundan çok etkileniyordum. Derken ayaða
kalktým çünkü çimlerin boyu giderek
beni rahatsýz etmeye baþlamýþtý.
"Tam o anda daha büyük bir þeyin
parçasý olduðuma dair bir vizyon görmüþtüm. Bu tecrübe tüm açýklýðýyla ve
yoðunluðuyla o gün henüz 5 yaþýnda
olmama raðmen tüm ayrýntýlarýyla
bugüne kadar benimle birlikte geldi.
Evim ve gezegenim adeta bir devin
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evindeki bir masasýn ya da bir
sandalyenin bir parçasý gibiydi. Veya
tiþörtümde benimkine çok benzer bir
aile vardý. Bu durum kafamý çok
karýþtýrdýðýndan hemen babamýn yanýna
gidip þu soruyu sorduðumu hatýrlýyorum: "Acaba bizler çok daha büyük bir
þeyin parçasý mýyýz? Yani adeta gezegenimiz bir devin evindeki masanýn bir
parçasýymýþ gibi?" Babam bana güldü.
Sanýrým sorduðum soru onu þaþkýnlýða
uðratmýþtý. Ve salt onun bu tepkisinden
dolayý, bu olaydan sonra kendimi bu
tarz düþünce ve duygulara kapatmaya
baþladým.
Ýster bir kilise hakkýnda isterse de bir
karýncanýn dünyasý hakkýnda olsun soru
sormak bir entelektüel egzersizin çok
ötesindedir. Çünkü sorular zihnin daha
açýk görebilmesi için onu özgürleþtiren
bir spiritüel deneyim vazifesi de
görmektedirler. Teolog Thomas Merton
buna "karanlýk biliþ" adýný vermiþtir.
Aslýnda bu bir biliþten ziyade farkýnda
olmama halidir. Budist Madhyamika
metodu ise çekirdek inançlarý bilerek
eski yerlerinden ayýrýr. Hattâ
Budizm'inkini bile. Bu yaklaþýma
Hýristiyanlýkta "Olumsuz Teoloji"
denilir ve sistematik biçimde çekirdek
inançlarý askýya alýr ki, asýl derin olana
varýlabilsin. Bunun postmodern versiyonu ise inançlarýmýzýn temelinde
duran þeyi yani gücü ve bilgiyi
görmemize yardýmcý olur.
Nasreddin Hoca hikâyelerinde bu
durum çok güzel bir þekilde anlatýlýr.
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Nasreddin Hoca þakacý kimliðinin
ardýnda bilge bir adamdý. Ýnsanlara bir
gerçeði en iyi biçimde anlatabilmek
için kendisini sýkça komik ve beklenmedik durumlara sokardý. Aþaðýdaki
hikâye de bunlardan biridir:
Yabancýnýn biri Hoca Nasreddin'i
yerde bir þey aramak için debelenirken
bulur. Nasreddin ona:
"Anahtarlarýmý kaybettim" der.
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Yabancý durarak ona yardým etmek
ister. Her ikisi de yerdeki tozun ve
kirin içinde epeyce zaman harcayarak
anahtarlarý bulmaya çalýþýrlar. Derken
yabancý þunu sorar:
"Anahtarlarýný nerede düþürmüþtün?"
Nasreddin Hoca parmaðýyla ilerdeki bir
yeri iþaret eder. Bunun üzerine yabancý:
"O halde onlarý neden burada arýyoruz ki?" diye sorar. Nasreddin Hoca
þöyle cevap verir:
"Burada ýþýk daha iyi
de ondan."
Çocuklarýn sorduklarý sorulara ve
yaþadýklarý deneyimlere, bize oldukça
saçma gelse bile,
dürüstçe kulak verebilirsek aslýnda kendi
zihnimizi özgürleþtirmiþ oluruz. Öyle ki
kendimize þu sorularý
sorar hâle gelebiliriz:
"Gerçek nedir? Ben
kimim? Tanrýsallýk
nedir? Tanrý bizden
çok mu uzaktadýr?
Kýzgýn bir Tanrý mýdýr?
Yoksa bize kendi elimiz kadar yakýn mýdýr?
Buraya ýþýk daha fazla
olduðu için mi bakýyorum?" Medya eðiticisi
ve eleþtirmeni
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Marshall McLuhan demiþti ki:
"Ýnandýðýmýz þeyler bir gün gelip
de yanlýþ çýktýðýnda tüm dünyanýn
baþýmýza yýkýldýðýný deneyimleriz.
Hâlbuki çocuklar böyle deðildir.
Onlar doðal olarak dünyayý
yeniden inþa ederler." Yazar Umberto
Eco'nun yazdýðý eserlerden birindeki
karakter olan Baskerville'li William
ise bilgiyi inþa etme süreci üzerindeki
düþüncelerini þöyle ifade etmiþti:
"Zihnimizin hayal ettiði düzen bir
merdivene benzer. Çünkü bizler
bunun sayesinde bir þeye eriþiriz.
Lâkin bu þeye eriþtiðimizde
merdivene artýk ihtiyacýmýz kalmaz
çünkü bir zamanlar çok iþimize
yarayan ve faydalý olan bu þey
artýk bizim için mânâsýzlaþýr."
Yýkýlmasý neticesinde, kaçýnýlmaz
biçimde yeniden inþa ettiðimiz dünya
görüþümüz bu süreç zarfýnda bize spiritüel bir deneyim de yaþatýr. Çünkü bu
ölüm ve yeniden doðuþun kaçýnýlmaz
döngüsünün paralel sürecidir. Ve bu
fikirlerin yaþamýnýn ve yaþamýn kendisinin de temelidir. Eðer kendimizi
kutsal olan tarafýndan þaþýrtýlmaya ve
anlayýþýmýzý yeniden yapýlandýrmaya
her daim açýk tutarsak, kimliðimiz ya
da kozmosun doðasý ne olursa olsun,
bu ritme bilerek ve niyet ederek katýlmýþ oluruz. Sertlik ve katýlýk spiritüel
egzersizin/deneyimin adeta lânetlediði
bir haldir. Çocuklarýn sorduklarý sorular
iþte bu lâneti kýrabilecek tek çaredir.
Çocuklar sorularý vasýtasýyla bizim
adeta gerçekmiþ gibi kabul ettiklerimizi
yeniden sorgulamamýza neden olurlar.
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Eðer dikkatimizi yeterince sarf
edersek, sorduklarý sorular düþünce ve
inançlarýmýzý yeniden ele almamýza
yardým ederler. Onlarýn bize yardýmcý
olmalarýnýn güzel ve anlamlý karþýlýðýnda, bir ebeveyn ve bir öðretmen olarak
biz de onlara yaþamýn doðasý ve
mânâsý hakkýnda þu hakiki sorularý
yönlendirebiliriz:
Büyük þeyler: "Tanrý hakkýnda ne
düþünüyorsun?"
Yerel ve uzaktaki etkiler hakkýnda:
Okulunu, Dünyayý, anne ve babaný ve
evreni neler daha iyi kýlabilir?
Etik: "Neyin en doðru olduðunu
nasýl bilirsin? Eðer sen bu ülkenin
baþkaný, okulunun müdürü veya annebaba olsaydýn neler yapardýn?"
Kim olduklarýyla ilgili olarak:
"Senin sen olmanla ilgili en önemli þey
hangisi? En eðlenceli kýlan hangisi?
Eðer sen, sen olmasaydýn, kim olmak
isterdin?"
Yeni bakýþ açýlarý: Bir karýncanýn
gözünden dünya neye benziyor sence?
Anne ve baban sen ortalýkta gözükmeyince neler düþünüyor olabilirler?
Sadece 1 haftalýk ömrün kalsaydý, neler
yapardýn? Bir terörist sence içinden
neler düþünüyor olabilir? Ve bunlarý
niçin düþünüyor olabilir?"
Gelecek Ay konumuza: "Düþünce
Deneyleri" baþlýðý altýnda devam
edeceðiz.
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elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Kalplere sadece sevgi dolu
bir grup içindeyken
dokunulabilecek olan çok güzel bir
yerdeyiz. Ruhsal hususlarda grup
dinamiði fikri uzun zamandan beri
bilinmektedir ama bu hafta sonunda
iþlediðimiz tüm konular henüz
gerçekleþmemiþ olan þeyler ve
henüz size kadar ulaþmamýþ olan
yeni paradigmalarýn incelenmesi ile
ilgili oldu.

S

Geçmiþte kullanmýþ olduðumuz "Bir
aptal maalesef aptal olduðunun farkýnda deðildir." þeklinde bir ifade vardýr.

Bu ifade aslýnda birçok þey için mecaz
olarak kullanýlýr ama esas olarak bir
kiþinin farkýndalýðý hangi seviyede ise,
o seviyenin üstünü göremeyeceði,
farkýna varamayacaðý anlamýna gelir.
Eðer farkýndalýk düþük seviyede ise ki,
o zaman kiþi gerçekten aptaldýr, o kiþi
aptal olduðunun farkýnda deðildir ve o
aptallýk ile devam edecektir.
Eðer bunu bu hafta sonu size verilmiþ
olan derslere ve öðretiye uygularsanýz,
kendinize "Eðer ben etrafýmda olup
bitenlerin tam olarak farkýnda
deðilsem, bir aptal mý oluyorum?" diye
sorabilirsiniz. Bu durumda cevap hayýr
olacaktýr. Bu ifade sadece bir mecazdýr
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ve herhangi bir kiþinin düþük bilinçte
olmasý durumunda, daha yüksek bilince
ait þeyleri görmesinin çok zor olacaðý
anlamýna gelmektedir. Tüm insanlarýn
daha yüksek farkýndalýða ulaþmalarý
mümkündür ve eðer buna mantýk
açýsýndan bakarsanýz, kutlama için
sebep olduðunu söyleyebilirsiniz.
Farkýndalýðýn birçok özelliði vardýr ve
daha henüz görmemiþ olabileceðiniz
yüksek bilinci keþfetmeniz
mümkündür.
Bununla birlikte, bu görünmeyen
þeyler alanýnda potansiyel bir tuzak
vardýr. Bu insanlarýn sýk sýk içine
düþtüðü bir tuzaktýr. Kiþi göremese
veya hayal edemese bile, var olabilecek
olan bir þeye öylesine vurulmuþtur ki,
bunun gerçek olduðunu kuvvetle varsayar ve doðru olmasý çok istenen bu
varsayýmý doðrulamak için olmayan
þeyleri uydurmaya baþlar.
Bu yeni enerjide benim deyimimle
"birçok varsayým" grubu ortaya çýkacaktýr. Bu durumda birçok insan aslýnda olmamasýna raðmen var olduðuna
inandýklarý þeyleri gerçek olarak kabul
edecek ve böylece aslýnda görülmeyen
ve doðru olmayan þeyler temeline
dayalý olarak seçilen hedeflere yöneleceklerdir. Buradaki tuzak, buradaki
tehlike, sevgili dostlar, sizlerin meraklý
olmanýz ve zekânýza meydan okunmasý
nedeniyle kapana kýsýlýp kaldýðýnýz
belli bir yerde belirli iþler ve planlar
yaparken asýl hedeften tümüyle sapmanýzdýr.

Dönen Ýnsan
Herhangi bir insanýn oturduðu yerde
dönüp durmasý kime ne yarar saðlayabilir? Böyle bir durumda bu insanýn
baþý döneceði ve sersemleyeceði için
esas gerçekliði gözden kaçýrabilecek ve
olduðu yerde dönüp durduðunu bilemeyecektir çünkü aptallar aptal olduklarýný bilmezler. "Kryon, söylediðin
hiçbir þeyi anlamýyorum."
Size gerçekte söylemek istediðim þey
þudur: Bu yeni enerjide çok boyutlu
(görünmez) þeyler ve enerjilerle ilgili
çok merak uyandýracak bilgiler gelecektir. Bilinmeyen veya anlaþýlmayan
hususlarla ilgili olarak beyanlarda
bulunmak, onlarý merak etmek ve onlar
hakkýnda plan yapmak kimseye herhangi bir þey kazandýrmaz zira hakikat
nihayet ortaya çýktýðýnda, bu sizin o
hakikati kabul etmenize engel olur.
Bunun sebebi beklemediðiniz þeyleri
beklemiyor olmanýzdan dolayý bundan
böyle gelecek þeyler arasýnda gerçekten
de hayal edebileceðiniz hiçbir doðrusal
paradigmaya sýðmayan ve uymayan
þeylerin olmasýdýr. Þimdi bunlardan biri
hakkýnda konuþacaðým.
Zor Kavramlar
Þimdi çok ezoterik (içrek) bir hususu
dile getireceðim ve birçok kiþi de
"Getir bakalým" diyecektir. Ancak,
bunun gerçekliðini anlamanýz hiçbir
þekilde mümkün deðildir. Bu hiç beklemediðiniz bir þeydir ve þimdi elinizin
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altýndadýr. Bu sizin kendinizi, galaksinizi, evreninizi ve gerçekliðinizi nasýl
algýladýðýnýzla ilgilidir. Bu zamanla
ilgili bir husustur.
Eðer bir çocuk size zamanýn ne
olduðunu sorarsa, ona zamaný nasýl
betimlersiniz? Bir çocuða zamaný
anlatmak gerçekten de çok zor bir iþtir,
öyle deðil mi? Ýþin kolayýna kaçýp
"Zaman saatin tik tak çalýþmasýdýr."
diyebilirsiniz. O zaman da çocuk
bunun ne demek olduðunu soracaktýr
çünkü tik tak sadece sesten ibarettir. Bu
durumda ona zamanýn bu tik tak sesleri
arasýnda geçen süre olduðunu söyleyebilirsiniz. Zaten ondan sonra olay onun
açýsýndan anlamsýz hâle gelmeye
baþladýðý için çocuk meseleyi eþelemekten vazgeçecektir.
Tanýmlama bölümünde zaman son
derecede ele avuca sýðmaz bir
kavramdýr. Onu daha da zor yapan
husus bilimin sadece yaklaþýk son 50
yýldan beri zamaný inceleyip, "Ýhtimali
çok düþük olmakla birlikte sanki
gerçekten de atomik yapýnýn bir parçasý
gibi görünüyor." demesidir. Baþka bir
deyiþle, zaman sadece bir kavram
deðildir. Eðer yeterince küçük olsanýz,
ona dokunabilirdiniz. Hattâ bunun da
ötesinde, bu atomik yapýnýn bazý
parçalarýný deðiþtirmek suretiyle yoðunluk, kütle ve hýz ile ilgili- fizik
zamaný gerçekten de deðiþtirebilmeniz
mümkündür. Einstein daha sonra ispat
edilen bir postüla ortaya koydu ve
hýzýn ne kadar yüksek veya düþük
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olduðuna baðlý olarak zamanýn
yavaþladýðýný veya hýzlandýðýný ve ayrýca tümüyle gözlemciye göre izafi
olduðunu gösterdi. Baþka bir ifadeyle,
zaman gerçekten de deðiþkendir ve
dolayýsýyla doðrusal, hareket ettirilemez ve sizin düþündüðünüzün aksine
mutlak deðildir.
Þimdi bir çocukla konuþmak için
bunun zor bir konu olduðunu herhalde
kabul edersiniz. Nihayet durumu
çocuða nasýl anlatacaðýnýzý
çözdüðünüzde, herhalde çocuða
zamanýn deðiþken olduðunu söylemeyeceksiniz. En azýndan henüz
söylemeyeceksiniz çünkü bu çocuðun
kafasýnýn karmakarýþýk olmasýna yol
açacaktýr. Bunun sebebi de hepinizin
aslýnda zamanýn mutlak olduðu ve
asla deðiþmeyeceði beklentisi içinde
olmanýzdýr. Zamaný saniyenin milyarda
bir kesirine kadar ölçebilen atomik
saatler var. Size göre zaman istikrarlýdýr, tutarlýdýr ve sizin doðrusal
gerçekliðinizdir. Ancak, bu esas
olarak sadece sizin için hazýrlanmýþ
olan bir yanýltmacadýr.
Siz zamaný hep düz çizgi üzerinde
sabit hýzla hareket ediyor olarak
algýladýnýz. Herkes onun raylar
üzerinde hareket eden bir tren gibi
düz çizgi üzerinde ilerlediðini düþünür.
Bu çok uzun ve düz tren yolunun herhangi bir noktasýnda geçip giden tren
tarih olur ve geçmiþin karanlýðýnda
kaybolur. Treni beklemek demek
gelecekte olacak bir þey için
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beklemektir ve trenin ne zaman
geleceði de bilinmezdir.
Eðer fiilen trendeyseniz ve tren hareket halindeyse, her zaman üç element
içinde hareket edersiniz. Bunlar
ÞÝMDÝ, GEÇMÝÞ ve GELECEK
olmaktadýr. Gerçi hep bu özellikler
içinde hareket edersiniz ama onlarýn
hepsini tecrit edilmiþ kavramlar olarak
görürsünüz. Entelektüel olan insanlar
bunu daha da detaylandýrýr ve trenin ön
kýsmýnýn gelecek, trenin arka kýsmýnýn
geçmiþ ve trenin orta kýsmýnýn da
þimdiki zaman olduðunu söylerler.
Ancak, zaman düz çizgi üzerinde
hareket etmez ve hiç de etmedi.
Zaman ile Ýlgili Hakikat
Bir fizikçiye zaman hakkýnda soru
sorarsanýz, bir þekilde kendi üstüne
düþer gibi göründüðü için bunun zor
bir kavram olduðunu söyleyecektir.
Bunun sebebi da zamanýn aslýnda
dairevi olarak hareket ediyor olmasýdýr.
Zaten böyle olmasý da mecburidir.
Zaman bir þekilde her zaman þimdidedir ve anlamak zor olsa da, zaman
her zaman daire üzerinde hareket eder.
Daire zor bir meseledir. Torodial da
olabilir, bambaþka bir þekil de olabilir
ama her halükârda kendi üzerine
düþmektedir. Baþka bir ifade ile, zaman
hep aynen bir dairede olduðu gibi kendisine geri döner.
Peki, ben bunlarý size neden anlatýyorum? Anlatýyorum çünkü zaman
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çizgisinin düz olmadýðýný anlayabilirseniz, kendinize cevabý yokmuþ gibi
görünen entelektüel zaman sorularý
sormak zorunda kalýrsýnýz.
Siz þimdi, "Ben belki de bin kez bu
dünyada yaþadým. Kryon, bu iþin zaman dairesi içinde nasýl gerçekleþtiðini
anlatabilir misin?" diyebilirsiniz. Size
sormama izin verin. Bu daire ne kadar
büyüktür? Bu sorunun cevabý yoktur.
Yaþlý ruhlar olarak hepiniz uzun süreden beri zamanýn bu hattý üzerinde
hareket ediyorsunuz ve bu hattý
defalarca kat ettiniz. Dairenin boyutu
ölçme iþlemini yapanlarýn gerçekliðine
baðlýdýr. Bundan fazlasýný söylemeyeceðim çünkü bu doðrusal insanýn
kafasýnýn karýþmasýna neden olmaktadýr. Bununla beraber, en önemli nokta
þudur: Eðer o uzun hat üzerindeki tren
sizseniz, binlerce yýldan beri ayný güzergâhý defalarca ve defalarca kat
ettiniz. Bunu kavrayabiliyor musunuz?
Bu size anlaþýlabilir geliyor mu? Sizler,
aynen bir oyuncak trende olduðu gibi,
bir daire üzerindesiniz ama yine de
zamanýn düz çizgi üzerinde hareket
ettiðini zannediyorsunuz. Bu doðru
deðildir. Zaman daire üzerinde hareket
eder ve bu da ayný güzergâhý defalarca
kat ettiðiniz anlamýna gelmektedir.
Bu tabii ki çok karmaþýk bir durumun
basit olarak anlaþýlabilmesi amacýna
yönelik çok abartýlý bir ifadedir. Ancak,
bundan sonra olacaklardan dolayý ben
sizlerin bunu açýkça görebilmenizi
istiyorum.
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Soru: Sözünü ettiðim bu hat üzerinde
giden trendeyseniz ve önünüzde
uzanan hatta bakýyorsanýz, daha önce
hiç bulunmadýðýnýz bâkir ve bilinmeyen bir geleceðe mi bakýyorsunuz
yoksa daha önce bir þekilde orada
bulunmuþ muydunuz? Bu baðlamda
daireyi düþünün. Cevap vermeden önce
soruyu bir defa daha okumak isteyebilirsiniz.
Eðer zaman daire üzerinde hareket
ediyorsa, doðru cevap bir þekilde daha
önce orada bulunmuþ olduðunuzdur.
Yeniden hareket eden oyuncak treni
düþünün. Oyuncak tren sürekli olarak
ayný hat üzerinde hareket eder ve ayný
güzergâhý defalarca kat eder. Þimdi
tabii, "Eðer durum böyleyse, trende
ileriye doðru bakarak giderken bana
aþina gelen bazý þeyleri hissediyor veya
görüyor olmam gerekmez mi? Daha
önceden gördüðüm veya bildiðim
þeyler yeniden karþýma çýkýyor olabilir
mi?" diye sorabilirsiniz.
Cevap: Zaman ve insanýn yaþamlarý
sizin düþündüðünüz þekilde doðrusal
olarak çalýþmaz. Bu iþ sizin yaþamlarýnýzýn bölümleri, karmanýz veya
geçmiþ yaþamlarýnýzla ilgili deðildir.
Olay doðrusal deðildir ve bu yüzden de
"Ben daha önce burada bulunmuþtum
ve dolayýsýyla neler olacaðýný biliyorum." diyemezsiniz. Zaman çok boyutlu bir kavramdýr ve daire üzerinde
hareket ediyor olsanýz bile seyahatiniz
sýrasýnda bunun belirli bazý boyutlarýný
görmüþsünüzdür ve belki de,
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önünüzdeki hat ayný olsa bile, bu kez
bundan önce rast gelmediðiniz baþka
bir boyutsal deneyim yaþýyor olabilirsiniz.
Bunu hat üzerindeki gerçeklik katmanlarý olarak düþünün. Belki de hat
katmanlar halindedir ve siz ayný dairesel hat üzerinde olsanýz bile yolculuk
boyunca daire içinde farklý katmanlarda hareket ediyorsunuzdur. Dolayýsýyla,
önünüzde uzanmakta olan hattýn bir
bölümü sizin için tanýdýkken, diðer
bölümleri tanýdýk deðildir. Siz bir
þekilde o hat üzerinde olmanýn nasýl
bir his açýða çýkardýðýný bildiðiniz
için hat size aþina gelebilir. Ancak,
bu yeni zaman paradigmasýnýn en
güçlü anomalisi ileriye doðru bakarken aslýnda geçmiþe bakýyor olmanýz
olgusudur. Bu anlattýklarýmla aklýnýzý
yeterince karýþtýrabildim mi?
Size nereye gittiðinizi söyleyeyim.
Bu hat üzerinde hareket ederken, ya
yeni boyutlarla ilgili farkýndalýðýnýz
artarsa ne olur? BENÝ DÝNLEYÝN: Ya
ayný Dünya ve hat söz konusuyken bu
iþin ne ile alakalý olduðu baðlamýnda
sizin farkýndalýðýnýz yükselmiþse? Ya
bu tanýdýk hat üzerindeki zaman sizin
baþka bir insana, gelecekte neler olacaðý ile ilgili olarak, çok akýllý bir insana dönüþmenize yardýmcý oluyorsa?
Geliþmiþ Ýnsanýn Farkýndalýðý
Þimdi siz, "Sevgili Ruh, ruhumun
çok boyutlu olduðunu ve uzun zaman-
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dan beri geçmiþ zamanlarýn dünyevi
düzleminde olduðumu biliyorum.
Akaþik kayýtlarýmda bir geçmiþ
yaþamým olabilir ve Kryon'un sözünü
ettiði bu zaman hattý üzerinde hareket
ediyor olabileceðimi biliyorum. Ancak,
aniden yeni bir algý geliyor. Ben Tanrý
sevgisiyle dolu olan çok boyutlu bir
varlýðým ve kendi hayatýmýn tüm kontrolü bendedir. Bu yeni aydýnlanma
motoru ile nelerin mümkün olduðuyla
ilgili yeni paradigmalar öðreniyorum
ve þimdi sahip olduðum farkýndalýk
kývýlcýmý daha önce tecrübe ettiðim
her þeyden daha büyük. Yüksek bilinç
düzeyindeki bir varlýðýn neler baþarabileceðini daha yeni yeni öðrenmeye
baþlýyorum. Hayýrsever þekilde tezahür
eden düþüncelerimin diðerleri ile tutarlý
olabileceðini ve bu sayede grup içinde
þifaya yol açabileceðini öðrendim. Bir
tiyatro salonunda oturup diðer insanlarla tutarlýlýk içinde olabileceðimi ve
onlarýn benim orada olduðumu
bilmelerine bile gerek olmadýðýný
da öðrendim. Onlarýn benim ismimi
bilmelerine gerek yoktur ama enerjimin
hayrýný hissedip daha rahat olabilirler.
Bu yeni âletlerin ve yeteneklerin
bildiðimi zannettiðim fiziðin ötesinde
olduðunu öðrendim. Bu yüzden hayatýmý farklý þekilde kutsamaya karar
verdim. Önümde uzanmakta olan hattý
kontrol altýna alacaðým ve nereye
gidersem gideyim, önümdeki dönemde
kendim, ruhum ve yaþamým için hayýrseverlik göndereceðim. Bu yollardan
geçtiðim için bunun mümkün olduðunu
biliyorum ve gelecekte neler olacaðýný
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tam olarak bilemesem de, rahatlýk
alanýnda olduðumu ve korkmadýðýmý
biliyorum." diyebilirsiniz.
Bu söylediklerim size anlamlý geliyor
mu? Bunlar yenidir, doðrudur ve
güzeldir.
Kendi geleceðinize belirli þeyler için
hayýrlar göndermeyi hiç düþündünüz
mü? Diyelim ki, yaþamýnýzda yeni
þeyler olacak ve geçmiþte bundan
dolayý endiþeye kapýlýp "Bu iþ gerçekleþtiðinde her þeyin iyi olacaðýný ümit
ediyorum." demiþtiniz. Daha sonra da
arkadaþlarýnýzý toplayýp iþlerin iyi
gitmesi için topluca dua etmiþtiniz.
Bunlarýn hepsi normal ve uygun
görünebilir ama neden iþlerin iyi
gitmesi için daha önce hiç yapmadýðýnýz þekilde enerji yaratmaya
çalýþmýyorsunuz?
Ya þuna ne dersiniz? Bunu yapabilecek durumda olduðunuz için o hatta
ileriye doðru önden mükemmel çözümler gönderin. Önden yaratacaðýnýz
çözüm mükemmeldir ama sizin için
bilinmezdir. Dolayýsýyla mesele eþzamanlýlýk, ümit etmek veya kendinize
"Þifa bulduðumu görüyorum" demek
veya bundan önce öðrenmiþ olduðunuz
þeyleri yapmak deðildir. Bunun yerine
þifayý önden gönderiyorsunuz ve
böylece siz o noktaya vardýðýnýzda
çözümün çoktan oraya ulaþmýþ olacaðýný biliyorsunuz. Burada herhangi
bir soru veya þüphe yoktur. Acaba olur
mu? Veya eþzamanlýlýk olur mu?
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sorusu yoktur. Mesele ümit olup olmamasý deðildir. Mesele önden göndermek, hat üzerinde ilerlemek ve kendi
yarattýðýnýz yere ulaþmaktýr.
Unutmamanýz gereken husus bunun
sizin hattýnýz olduðu ve daha önce
orada bulunmuþ olduðunuzdur.
Bu iþ farklýdýr. Bu yeni bir paradigmadýr ve doðrusal yaþam süren insanlara bunu anlatmak ve izah etmek son
derecede zordur. "Kryon, ben bunu
aslýnda uzun zamandan beri yapýyorum. Ben her zaman gelecekteki
kendim için dua ederim." diyebilirsiniz.
Mükemmel ama bunun nasýl çalýþtýðýný
anlayabildiniz mi? Nasýl çalýþýp iþe
yaradýðýný anlamanýz bu iþin gerçekliðini idrak etmenize yardýmcý olur.
Yeni Bir Paradigma
Yeni gerçeklik þudur: Ruhunuzun
enerjisini kullanýyor ve önünüzdeki
bölgenin bilinen arazi olduðunu anlýyorsunuz. Kendi yaþam gücünüzü,
kendi ruh enerjinizi -hayýrseverliðiniz,
sevginiz, þefkatiniz ve bilincinizkullanacak ve bunlarý önünüzde kendi
seçtiðiniz ve daha önceden bildiðiniz
rahat bir yere -geleceðiniz- yerleþtireceksiniz.
Odada bulunan bir kiþinin þunu
bilmesi gerekiyor: Bu kiþi þifanýn
hemen kendi "gerçeklik treninde" ve
daha önce hiç düþünmediði þekilde
baþlayacaðýný bir türlü anlayamýyor.
Eðer sizden bahsettiðimi düþünüyor-
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sanýz, hemen þimdi tüm grupla tutarlýlýk içine girelim. Grup, benimle birlikte yansýtýn. Tutarlýlýk durumundayken, þunu yansýtýn: Bu izleyici
grubu bilinci içinde, kaybý nedeniyle
veya saðlýðý ile sorunlarý olan veya
korku içinde olan herkese yardým
edilebilir. Bu kiþinin ismini bilmenize
hiç gerek olmadan bu bireyi hayalinizde canlandýrmanýzý istiyorum. Bu
kiþiyi zihninizde tümüyle þifa bulmuþ
olarak canlandýrýn. Bu kiþinin veya
kiþilerin kendilerini kendi geleceklerine
yansýttýklarýný ve çözüme ulaþacaklarýný
kesin olarak bildiklerini hayal edin.
Hayalinizde canlandýrdýðýnýz kiþiler
sizinle birlikte bu hedefe gitmektedirler
çünkü þu anda bunlarýn birçoðu "Ýþte
bunun için gelmiþtim. Ýstediðim budur.
Yaþlý ruhlarýn hepsi birlikte çalýþýyor ve
benim için yapýlabileceðini hiç
bilmediðim bir þey yapýyorlar." demektedirler. Bu, bugün þifa bulmaktan farklý bir þeydir. Bu þifayý gelecek için
planlamaktýr çünkü þifa zaten þu anda
oradadýr. Siz þimdi þifa bulmuþ bir
bireyi hatta yerleþtirdiniz.
Þimdi grubun geri gelmesini istiyorum. Hâlâ o trende olduðunuzu hayal
edin. Çözümlere ihtiyaç duyanlar için
yarattýðýnýz çözümlerin olduðu yere
vardýklarýnda neler olacaðýný hayal
etmenizi ve kutlamanýzý istiyorum.
Onlarýn bugün yaptýðýmýz her þeyin
gerçek olduðunu anladýklarýnda
hissedecekleri þeyleri kutlamanýzý istiyorum. Bu sizin daha yüksek bilinçte

SEVGÝ DÜNYASI

48
sahip olduðunuz yeni yeteneklerinizin
yarattýðý paradigmadýr. Bu paradigma
bu yeni enerjide daha fazla farkýndalýkla birlikte gelmektedir.
Sevgili dostlar, bin hayatýnýz olmuþ
olabilir ama geleceðiniz sizi biliyor ve
bu yüzden de sizin arkadaþýnýzdýr. Siz
kendinizi daha önce gitmiþ olduðunuz
bir yere ait olan bir geleceðe (daha
önce bulunduðunuz bir geleceðe) yerleþtiriyorsunuz. Kendinizi þimdiden
farklý þekilde orada otururken görüyor
musunuz? Eðer bunu yapabiliyorsanýz,
bir sonraki hamlenizin yaþamýn kendisini görme þeklini deðiþtirmek
olmasýný istiyorum. Trenin ön vagonuna gittiðinizi, önünüzde uzanan hattý
izlediðinizi ve her gün beklenti içinde
gülümsediðinizi düþünün. Artýk endiþe
ve üzülme yok çünkü artýk yapboz
üzerinde farklý þekilde çalýþýyorsunuz.
Ýyi þeylerin olmasýný bekliyorsunuz
çünkü gelmekte olan hakkýnda kendinizi çok rahat hissediyorsunuz.
Bunu yapabildiðinizde, sizin kim
olduðunuzu olumlayan bir model
yaratýrsýnýz ve bu enerjiyi gelecekte
sizin bilindiðiniz ve var olan bir zaman
hattýna yerleþtirmiþ olursunuz. Böylece
yalnýz kim olduðunuzu olumlamýþ
olmuyor, gelecekteki bir gerçekliði
yaratmýþ oluyorsunuz. Ýþte bu yenidir.
Sevgili dostlar, size bu tip þeyleri
getirmeye devam edeceðim. Eðer bu
grup içinde oturuyorsanýz veya bunu
okuduysanýz ve bir þey anlamadýysanýz,
bunun hiçbir sakýncasý yoktur ve

yerindedir. Çünkü belli bir seviyede
söylemiþ olduðum her þey sizin ruh
bilincinize ulaþmýþtýr. Bunun size
geri verilmesine gerek olduðu zaman
elinizin altýnda olacaktýr. Her þey
niyetinize baðlýdýr. Siz buraya yeni
âletler için geldiniz ve ben de size
bazýlarýný sundum. Tümüyle anlamamýþ olsanýz bile, bilgiler belli
bir yere yerleþtirilmiþtir ve hazýr
olduðunuzda bunlarý kullanabilecek
durumda olacaksýnýz.
Bundan fazlasý da var. Birçok
kavram ve fikir gelmektedir. Þimdiye
kadar aklýnýza bile gelmemiþ olan âletleri kullanabileceksiniz. Bu âletler
aslýnda sadece "kývýlcým" ile birlikte
çalýþmaya istekli olan yaþlý ruhlarýn
emrine âmâdedir.
Bugün sizlere bunlarý söyledim
çünkü þu anda ilerlemiþ bir grup
önünde oturuyorum. Bunlarý kimin
dinlediði veya okuduðu ile ilgili olarak
tesadüflere yer olmadýðý için bunlarý
size söylüyorum. Ben kimlerin burada
olduðunu biliyorum çünkü ruhlarýnýz
önümde deðiþim kristalleri ve hakikat
isteði ile parlamaktadýr.
Buradan giderken biraz kafanýz
karýþmýþ olabilir ama bilin ki, bir
zaman, bir seviyede bu kafa karýþýklýðý
zihin açýklýðýna dönüþecek ve sizler
treninizde yolculuk yaparken yaþamlar
boyunca yanýnýzda taþýmýþ olduðunuz
bagajýnýzdan kurtulacaksýnýz.
Ve öyledir. KRYON

