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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Hayatýnda ruhsallýða öncelik veren, hattâ kendini spirituel
olarak tanýmlayanlar, daha fazla spiritüel olarak yaþamaya ne
dersiniz? Sizler zaten Beþ Basamak’ý (Ýyilik, Doðruluk, Çalýþma,
Bilgi, Sevgi) benimseyenler, hak ve adalet çizgisinde olmaya
çalýþanlar, vesvese verenden ve yalandan uzak duranlar deðil
misiniz? Ayný dili konuþtuðumuz kardeþlerimiz, bunlar Dünyada
yaþarken bizi murat edilene yakýn bir insan yapmak için olmazsa
olmazlardýr. Sadelikten ve sükûnetten ayrýlmadan, hýrslara
kapýlmadan iyi yaþarýz, doðrulukla kazanýr, temizlikle kullanýrýz
ve kötülüklerin her çeþidinden çekinir, korkarýz. Bu þüphesiz
yükselme yolunda çok önemli bir adým, büyük bir merhaledir:
Ýyi insan olmak, O’nun rýzasýný kazanmak için doðru, faydalý,
gerekli ve zorunlu gördüðümüz bilgiye baðlanmak... Bir de
ruhsallýðýmýza eðilmek, onu ön plana almak istersek eðer (ki
bu giderek bir ihtiyaç hâline gelir) o zaman ne yapmamýz
gerekir? Hani hayatýmýzda baþvurma kaynaðý olarak önemli yer
verdiðimiz, doðruluðuna inandýðýmýz o bilgiyi tam anlamýyla
uygulamaya koymamýz gerekir. Dileyerek, isteyerek, neþe ve heyecanla, sevinçle uygularýz o bilgiyi ve bilginin tüm katmanlarýný.
Tabii ki pek çok þey uymayacaktýr hayatýn gerçeklerine(!)
“Bunlar çok güzel þeyler ama Dünya gerçeklerine uymuyor”
diyenlerdenseniz hiç baþlamayýn deriz, çünkü kendinizi boþa koþmuþ, boþa yorulmuþ ve kayýpta hissedersiniz. Sözümüz ruhsallýðýný uyandýrýp, spiritüel yaþam sürmek isteyenler içindir; kanatlanýp uçmak, Yaradaný’yla bir olmak isteyenler içindir. Bu tarz
deyiþleri duyduðunda “Var mutlaka bir þeyler, ama anlayamýyoruz, biz gerçeklere dönelim” diyenler için deðil, o “bir þeylerin” denizine korkusuzca dalma cesaretini gösterenler içindir.
O zaman kapýlar açýlýr, bilgi maddi ya da mânevi diye ayrýlmadan bir bütün hâline gelir. Tüm yaradýlmýþlar Yaradan’dan
ötürü sevimli, sevilesi ve hoþgörülesi kabul edilir. Lüzumlu
görülen tüm lüzumsuzluklar yoldan yavaþ yavaþ çekilir. Cenneti
bile bir soluklanma ve þükür yeri olarak gören varlýk, oradan da
çýkarak sonsuzluða doðru yönelir.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Manevi deðerler unutulduðu
için ve maddi deðerler herkesin
kafasýný ve gönlünü iþgal ettiði
için, baþkalarýnýn hakkýný,
hürriyetini (özgürlüðünü)
düþünmek, baþkalarýna
karþý iyi davranmak, yani
ahlâklý olmak yok oluyor.
Doðal dengeler bozuluyor.
Ýnsan hýzla kendi mahvý
için yol alýyor. Dünya bizim
tekâmül ortamýmýz, yükselme,
olgunlaþma yurdumuz, arýnma,
üstün insan olma okulumuzdur.
Dünya yaþanmaz hâle
gelirse, yükselme ve üstün
olma ortamý özelliðini
kaybederse, çocuklarýmýz,
torunlarýmýz nereye gidecek?
Bugün yaþayanlardan Dünya
Okulunu bitirememiþ olanlar
nereye tekrar geri gelebilecek?!.
Öyleyse Dünya'yý üstün
deðerleriyle korumamýz,
tekâmül ortamý olma özelliðini
kaybetmemesine çalýþmamýz
gerekmektedir.

Dr. Refet Kayserilioðlu
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HER ÞEY
BOZULUYOR
Dünyaya þöyle yukarýdan bakýnca, insanlarýn
ve dünyanýn hýzla
kötüye, kötülüklere
doðru gittiðini görmekteyiz. Çoðunluk dünyada
niçin yaþadýðýný
bilmediði ve baþkalarýný
hiç düþünmediði için,
gününü gün etmeye
çalýþmaktadýr. Daha çok
kazanç, daha büyük
itibar, daha yüksek
mevki, daha iyi þartlara
ulaþmak için her þeyi
göze almaktadýr.
Eline güç ve imkân
(olanak) geçenler, kolayca baþkalarýnýn kaderleriyle oynamakta, hattâ
onlarýn yaþamalarýna
veya ölmelerine karar
verme hakkýný kendilerinde görmektedirler.
Bunu kiþiler yaptýðý gibi
devletler de yapmaktadýrlar. En güçlü olanlar,
kendilerini Dünya'nýn
efendisi gibi görenler,
insanlarýn ve milletlerin
kaderleriyle oynama
hakkýný kendilerinde
buluyorlar. Düzenler
güçlülerin keyiflerine
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göre yapýlýyor veya
bozuluyor.
Manevi deðerler
unutulduðu için ve
maddi deðerler herkesin
kafasýný ve gönlünü iþgal
ettiði için, baþkalarýnýn
hakkýný, hürriyetini
(özgürlüðünü) düþünmek, baþkalarýna karþý
iyi davranmak, yani
ahlâklý olmak yok oluyor. Doðal dengeler
bozuluyor. Ýnsan hýzla
kendi mahvý için yol
alýyor. Dünya bizim
tekâmül ortamýmýz, yükselme, olgunlaþma yurdumuz, arýnma, üstün
insan olma okulumuzdur.
Dünya yaþanmaz hâle
gelirse, yükselme ve
üstün olma ortamý özelliðini kaybederse, çocuklarýmýz, torunlarýmýz
nereye gidecek? Bugün
yaþayanlardan Dünya
Okulunu bitirememiþ
olanlar nereye tekrar geri
gelebilecek?!. Öyleyse
Dünya'yý üstün deðerleriyle korumamýz,
tekâmül ortamý olma
özelliðini kaybetmemesine çalýþmamýz gerekmektedir.

Dünya ortamýný korumamýz nasýl olacaktýr?
Yalnýzca doðal dengelerin bozulmasýný durdurmamýz yetmez. O doðal
dengeleri, ilk kurulduðu
andaki güzelliðine ve
ince düzenine döndürmeye çalýþmamýz gerekmektedir. Ayrýca insanýn
kýrýcýlýðýna, yýkýcýlýðýna,
bencilliðine engel olup
baþkalarýný da en az kendisi gibi düþünen hâle
gelmesine çalýþmamýz
gerekmektedir. Bunun
için Dünya'ya ve insanlara sevgiyle sahip çýkacak, onlara hizmetçi olacak, gerçekleri gören,
Yaradan'a baðlý, O'nun
buyruklarýna uyan, küçülebilen gerçek insanlarýn
ortaya çýkmasý lâzýmdýr.
Küçülmesini bilen, o gerçek insanlar, insaný yükseltecek, doðru esaslarý
benimseyecekler, uygulayacaklar, örnek olacaklardýr. Yaradan'ýn yeryüzünde eli gibi, veren, bölüþen, hizmet eden, gerçekleri gösteren, saygý
duyan, seven ve baðýþlayan olacaklardýr. Öyle
insanlar birlik olurlarsa,
onlar insanlarýn yükselmesinden, arýnmasýn-
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dan, birliðe ulaþmasýndan
sorumlu olarak büyük
hizmetler yaparlar. Yaradan'ýn sevgisinden, hoþnutluðundan, rýzasýndan
baþka bir þey istemeyen
o hayýrlý insanlar, O'nun
yolunda görevli olurlar.
Bu görev herkese açýktýr.
Ayýrým, kayýrým yoktur.
Ýsteyen ve Yaradan'ýn
katýndan gelen ana esaslarý benimseyip içtenlikle
uygulayan herkes, bu
görevin insaný olabilir.
O'nun katýndan gelen ana
esaslar, insaný dünyada
arýndýracak, yükseltecek,
üstün yapacak, mutlu
edecek ve tüm insanlarý
sevgiyle birliðe ulaþtýracak ana kurallardýr. O
ana esaslar, kimsenin
veya herhangi bir zümrenin malý deðildir. Onlar
tüm insanlarýn ve gelecek
nesillerin malýdýr. Ýnsanýn
hayrýna olarak O'nun
katýndaki Yüce Görevlilerce düzenlenip gönderilmektedirler.
ÝNSAN HIZLA
MAHVI ÝÇÝN YOL
ALMADADIR
Ýnsaný bu kör gidiþten
kurtaracak yine insan-

lardýr. Allah insana akýl
vermiþ, bilgileri de ya
göndermiþ ya da her
tarafa koymuþtur. Ýnsan
o bilgileri alacak, gizli
olanlarý aklýyla bulacak,
kendi bedenindeki ve
çevresindeki canlý
cansýz varlýklardaki
bilgileri görecek, düzenlerdeki ince iþleyiþi çözecek ve öylece yükselecektir. Yani Yaradanýmýz
insana, bilgilerle geliþecek bir akýl verdikten
baþka, etrafýna da ufak
bir çaba ile bulabileceði
bilgileri gizlemiþtir.
Ayrýca kendi katýndan
her devrin seviyesine
uygun doðru yaþama
bilgilerini göndermiþtir. Akýl bu bilgilerle
geliþtikçe, gönlünü,
yani ruhunu da yükseltecek, iyi, doðru,
seven, çalýþan ve bilen
olacaktýr. Bildikçe de
bilineceklerin bitmeyeceðini görerek mutluluklarýnýn en yücelerine
kanat açacaktýr.
Fakat bugün insan,
her þeyi maddeden,
hayatý da dünyadan
ibaret gören materyalizm
bataðýna saplanmýþ
durumdadýr. Maddeci

ekonomik sistemlerden,
ister vahþi kapitalizm
olsun, ister insancýl
sosyalizm olsun
insanýn ana derdine
çare bulamamaktadýr.
Çünkü sonuçta her ikisi
de insaný tek yönüyle,
madde yönüyle,
bedeniyle görmektedir.
Ýnsanýn ruh yönünü,
sonsuz bir ruh hayatý
olduðunu, dünyaya
tekrar tekrar geldiðini,
bir ahiret hayatý
olduðunu, her þeyi yoktan vareden, düzenleyen
ve yöneten bir Yarataný
olduðunu bilmemektedir.
Maddeci görüþte olan
sosyal ve ekonomik sistemler, insanýn gerçek
ihtiyacý olan Doðru
Yaþama Bilgilerini veremezler. Veremeyince de
insanýn temel dertlerine
çare olamazlar.
Öyleyse insaný gerçekten kurtaracak, yükseltecek, gerçek insan
yapacak ve mutlu edecek
sistemler, insaný gerçek
yapýsýyla, ruhsal ve
bedensel yönüyle ele
alan doðru sistemler olacaktýr. Biz o doðru sistemlere DOÐRU YAÞAMA BÝLGÝLERÝ diyoruz.

SEVGÝ DÜNYASI

Doðru yaþama bilgileri,
O'nun katýndan gelen
ana esaslara uygun olan
bilgilerdir. O bilgiler,
dinlerdeki bozulmamýþ
ana esaslarý doðrular.
Bozulmuþlara da
doðrusunu gösterir.
O bilgiler insanlara
Allahlarýný tanýtýr,
sevdirir, onlarý
Yaradanlarýna yaklaþtýrýr. O'nun eþi,
benzeri olmadýðýný,
oðlu, kýzý, ortaðý
olmadýðýný, "Birin Biri"
olduðunu, "Eriþilmez"
olduðunu öðretir. Ýþte
ancak o bilgileri alýp,
benimseyip uygulayanlar, gönüllerinde
Yaradanlarýyla birlik
olanlar insanlarý kurtarabilirler. Çünkü
onlar insana hükmetmeyi, insandan yararlanmayý hiç düþünmezler.
Aksine onlar insanýn
önünde küçülürler,
insana maddi, manevi
her þeylerini vermek
isterler. Bildiklerini
öðretmek, iyilikte, doðrulukta, saygýda, sevgide,
çalýþmada örnek olmak
isterler. Onlar yalandan,
haksýzlýktan, aldatmaktan, insan kardeþini
önden, arkadan yermek-
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ten (gýybetten), kinden,
nefretten, öfkeden
kaçýnýrlar. Ýnsan kardeþini ezmeyi, sömürmeyi,
öldürmeyi, asla düþünmezler. Hattâ ufak da
olsa, insana zarar vermek
onlarýn lûgatýnda yoktur.
Onlar kendilerine yapýlan
haksýz hücumlar, kötü
iftiralar karþýsýnda
sabretmesini, susmasmý
bilirler. Sonra da yeri
gelmiþse, piþman
olmuþlarsa kendilerine
kötülük yapanlarý affederler, baðýþlarlar.
Ýþte insaný kurtaracak
örnek insanlar böyle
olacaktýr. Böyle olmak
elbette kolay deðildir.
Ama imkânsýz da
deðildir. Ýþte Peygamberler bunun örneðidir.
Yunus Emre gibi, Mevlâna gibi insanlara ýþýk
olmuþ hayýrlý kimseler
bunun bir diðer
örneðidir. Onlar da
herkes gibi birer insandý.
Ve onlar insanlara yol
olmuþlar, örnek olmuþlardýr. Neden siz de öyle
olmayacaksýnýz?.. Önemli olan bunu candan istemek, kesin karar vermek,
kendini ele almak, kendini aklýyla sürekli kontrol

etmektir. Sonra Doðru
Yaþama Bilgilerini iyice
öðrenmek, onlarý gönle
benimsetmek ve gittikçe
daha güzel uygulamaya
çalýþmaktýr. Hiçbir
hedefe bir günde varýlmaz. Býkmadan, usanmadan kendini ele alan,
gözünü hedefinden hiç
ayýrmayan, kendine
güvenen, asla ümitsizliðe, karamsarlýða
kafasýnda yer vermeyen
mutlaka istediði seviyeye
ulaþýr.
Sporcularý görüyorsunuz, her dalda
dünya rekorlarý kýran
sporcular, imkânsýz
denilen þeyleri baþarmýyorlar mý? Bunu,
azimle, kendilerine
sürekli güvenerek,
býkmadan, usanmadan
çalýþarak, hýrsla çalýþarak baþarmaktadýrlar.
YÜCE YERDEN
GELEN
BÜYÜK BÝR UYARI
Yüce plandan bilgiler
getiren Rehber varlýk bir
özel celsede, görev alanlara, Dünya'nýn bugünkü
acý tablosunu çizerek,
onlarý göreve, çaðýrýyor:
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“...Ýnsan, þimdi hýzla mahvý için yol almadadýr. Ýnsan, hayrýna zannettiði
halde, kendi kendini kahretme yolundadýr. Bozarak, yok ederek, çoðalarak,
çoðaltarak kötü olaný... Din, özündeki gerçekten, onu kullananlar
sayesinde þaþmýþtýr. Siz, asýl gerçeði belli edecek, bildirecek, uzanan yolda
her þeyi göstereceksiniz. Ýnsana doðruca, artmasýnýn yanlýþ olduðunu bu
hýzla, yok etmesinin kötü olduðunu bu þekilde, kirletmesinin fena
olduðunu böylece anlatacaksýnýz. Asýl iþ, iþiniz budur. O'nun yüceliðini
bildirip insaný esas yerine çekmek.
“O, yücedir, çünkü en ince düzeni kurdu. O, yücedir, çünkü hayýrla
vermede, yoktan varetmede... Öyleyse insan, serbest kaldýðý yerden kendini
mutlaka kontrol etmelidir. Ve siz onlara, gidip tekrar geleceklerini mutlak
anlatmalýsýnýz, hayýrla.
“Þimdi insan, kendini beslemek için bile, yalnýz besleyebilmek için
bile, hayrýna olmayan çok iþi yapýyor. Hayrýnýza olan çok þeyi yerinden
oynatýyor ve bozuyor. Öyleyse hep birlikte, bir þeye inanýp, yalnýz doðruyu
yapmak esas olandýr, bütün insanlarla birlikte. Bunu becermek için
buradasýnýz. O'na söz verdiniz, ikiyüzlülük yapmayacaksýnýz. Zaman size
yetecek... Çünkü Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýzýn, bu gidiþle zamaný azdýr.
Öyleyse bir an önce, her þey hayra varmalýdýr...”
Bu bildiride birçok
gerçeðe dikkati çekiliyor.
Ýnsan kendini mahvetme
ve hayrýna zannedip
kahretme yolundadýr.
Neler yapýyor? Düzenleri, kurulmuþ saat gibi
iþleyen düzenleri bozuyor. Doðal dengeleri, o
dengenin elemanlarýný
yok ediyor. Kötü olan,
zararlý olan atýklarý
çoðaltýyor. Suyu, havayý,
topraðý kirletiyor. Aþýn
kirlenme, onlarýn kendi
kendilerini temizleme

düzenlerini yok ediyor.
Kirlilik yaþamý tehdit
eden sýnýrlara hýzla yaklaþýyor. Ýnsanlar aþýrý
artýyorlar, çoðalýyorlar.
Dünya üretimi, çoðalan
insanlarýn tüketimlerini
karþýlayamayacak sýnýrlara süratle yaklaþýyor.
Asýl iþimiz, görev almýþ
olanlara ve alacak olanlara, "Yaradan'ýn
yüceliðini bildirip insaný
esas yerine çekmektir."
Ýnsan, esas yerine
gelince, tüm insanlarý

evlâtlarý gibi, kardeþleri
gibi sever. Onlarý yanlýþ
tutum ve davranýþlardan
kurtarmak, vazgeçirmek
için bütün gücüyle çalýþýr. Görevli olanlar, insanýn bu hýzla artmasýnýn
yanlýþ olduðunu gösterecekler., Aðaçlarý, hayvanlarý, insanlarý, tüm canlýlarý bu þekilde yok etmesinin, çok kötü olduðunu
anlatacaklardýr. Görevli
olan ve olacak olanlar,
O'nun kurduðu ince düzeni koruyacaklar. O'nun

SEVGÝ DÜNYASI

yüceliðini, hayýrla vermede ve var etmede
olduðunu gösterecekler.
Ýnsana aklýný kullanmayý,
aklýyla kendini, isteklerini, aþýrý heveslerini kontrol etmeyi öðreteceklerdir.
Bir önemli þeyi daha,
insanlara mutlaka anlatmak gerekmektedir. Ýnsan dünya okulunu bitirinceye kadar gidip tekrar gelecektir. Bu geri
geliþler bazýlarý için birçok kereler olacaktýr. Geri gelince, Dünya yaþanacak ortam olmaktan
çýkmýþsa, insanlarýn kötülükleri ve yanlýþlarý yüzünden, ne yapacaklar?!..
Dünya tekâmülü,
dünyada tamamlanabilir
ancak. Ne olacak, o zavallý kardeþlerin durumu,
belki de onlarýn arasýnda
torunlarýmýz ve çocuklarýmýz da olacak. Gerçekleri inkâr etmek, gerçeklere gözlerini kapatmak
insana sadece azap verir.
Piþmanlýk ve gözyaþlarý
o zaman para etmez.
Dünya hayatýný þöyle
biraz dikkatle incelemek
bile, Dünya'ya tekrar
gelme gerçeðini gözler
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önüne serer. Yaradan
Dünya'yý insanlar için,
bir yükselme, bir
tekâmül ortamý olarak
yaratmýþtýr. Ýnsanlarýn
hayatýna on senelik
kesitlerde bakýnca bunu
açýkça görmek mümkün.
Önce radyo vardý, sonra
televizyonlar çýktý, sonra
bilgisayarlar çýktý. Ýnsanlýk þimdi bilgi çaðýna
ayak bastý. Dünyadaki ve
insanlardaki geliþmeyi,
tekâmülü açýkça görüyoruz. Peki, ölen kiþilerin
hepsi o yüksek seviyelere
gelmiþ olarak mý ölüyorlar? Bu yalnýz maddi bilgiler yönünden böyle.
Gerçek insanlýk yönünden yükselme, arýnma
yönünden her insan ayný
seviyede mi ölüyor?
Ayrýca geri zekâlýlar, akýl
hastalarý var. Çocukken
ölenler var. Peki, onlarýn
tekâmülleri ne olacak?
Onlara yeni bir fýrsat
verilmeyecek mi?
Bu gerçek bizim din
kitabýmýzda yok diyenlere de "Dünyada Niçin
Yaþýyoruz?" kitabýnda,
bütün dinlerde olduðunu
açýkça belirttim. Düþünmek, aklý çalýþtýrmak
gerekiyor. Onun bunun
söylediði yalan yanlýþ

sözleri doðru diye kabullenip iddiaya kalkýþmak
gülünç oluyor. Allah
insanlarý tekrar tekrar
Dünya'ya gönderemez
mi? Bu O'nun elinde
deðil mi? Esas hakçasý
da, O'na yakýþaný da bu
deðil mi?
Bu büyük gerçekleri
bütün insanlarýn süratle
görüp, bunlara gönülden
inanýp el ele vermesi gerekiyor. Boþa harcanacak
vakit kalmadý. Elbirliðiyle doðal dengeleri
düzeltmemiz, topraðýn,
suyun, havanýn kirlenmesini durdurmamýz
gerekiyor, insanlarýn aþýrý
çoðalmasýný bütün
dünyada önlememiz
gerekiyor, önce ülkemizde bu yönde çok hýzlý
adýmlar atmalýyýz.
Bütün insanlar kardeþtir.
Öyleyse tüm milletlerin
ve devletlerin eþit haklarla birleþmeleri gerekiyor.
Tehlike tüm Dünya'yý,
tüm canlýlarý ve tüm
insanlarý tehdit ediyor
artýk. Kimse kimseye
hükmetmek sevdasýnda
olmayacak. Tüm insanlar
kardeþtir ve hepsi tek tek
kutsaldýr. Çünkü hepsi
Yaradan'ýn sevgisinden
varolmuþlardýr.

SEVGÝ DÜNYASI
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 5

Þimdi
Yeni Þeyler
Söylemek Lâzým
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

7 YAÐIZ DELÝKANLI
Ýleride çok uzun yýllarýný bir maðarada
uykuda geçirecek 7 gencin, uykuya varmadan önceki yaþamlarýný, kurgusal
olarak hayalimde þöyle canlandýrýyorum:
Kendileri için hiçbir þey istemiyorlar...

Hepsi de genç, kuvvetli, geleceði parlak
aslan gibi delikanlýlardý...
Günlerini gün etmek için her imkâna
fazlasýyla sahiptiler... Ama yapamýyorlardý; ellerinden gelmediðinden deðil,
içlerinden gelmediðinden!..
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Aslýnda kendilerini bilmeye baþladýklarý
andan itibaren, sebebini bilmedikleri,
akýllarýyla anlam veremedikleri garip
duygular içindeydiler... Etraflarýnda
gördükleri, duyduklarý, en yakýnlarýnýn
anne ve babalarýnýn tutumlarý bile onlara
garip, yanlýþ, anlamsýz geliyor; akýllarýna
zorla kabul ettirmek isteseler de, bir türlü
baþaramýyorlardý...
Her þey ve herkes, onlarýn içlerinden
bildikleri ama bir türlü anlam veremedikleri duygularla çeliþkiliydi... Elleriyle
yaptýklarý putlara Âlemlerin Rabbi ve
sahibi gibi ibadet etmeleriyle çeliþiyorlardý... Bu kuþku, bu korku, bu kin, bu
nefret, bu düþmanlýk, bu gaflet ile çeliþiyorlardý. Bu vurma, kýrma, yok etme, bu
kökünü kurutma ile çeliþiyorlardý!..
Aslýnda yaþam güzeldi. Doðan Güneþ,
yaðan yaðmur, mevsimlere göre bin bir
koku, renk ve çeþide bürünen þu emsalsiz
doða; geceleri tüm gökyüzünü donatan þu
muhteþem yýldýzlar, þu olaðanüstü evren,
nasýl da coþku verici, göz kamaþtýrýcýydý!..
Bu büyük düzen ve ihtiþam ile þu zavallý
insanlarýn tutumlarý ne kadar da ters
düþüyordu birbirine?! Saltanat sürenler
de, yerde sürünenler de, mabetleri
yöneten cin gibi zeki din adamlarý da,
sýradan yaþam süren kýt bilgili halk
kitleleri de, hemen hepsi, atalarýndan
öðrendikleri yalan yanlýþ bilgileri akýl ve
deneyim terazisinden geçirmeden olduklarý gibi kabul edip, birbirlerini dolduruþa
getirip yoldan çýkarýyorlar, öylesine
yaþayýp gidiyorlardý!.. Yalanýn ve gerçeðin ölçütü olacak doðru bilgi yok muydu
bu dünyada acaba ve varsa neredeydi?!
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Çocukluk ve ilk ergenlik çaðlarýný bu
karmaþýk duygu, düþünce ve arayýþlar
içinde geçiren ve basmakalýp, tutarsýz
sözlerle bir türlü yola getirilemeyen birbirinden habersiz bu yedi garip delikanlý,
nihayet gönüllerinde ve düþüncelerinde,
duyduklarý ilk andan itibaren, ýlýk bahar
rüzgârlarý estiren öz ve düz kelimeler ve
cümleleri fýsýltýyla da olsa duyma gününe
ulaþmýþlardý.
ÞERÝAT DA BUDUR,
PEYGAMBERLÝK DE!
Hýristiyan kültürünün ilk yýllarýnda
önemli bir mesel olan bu konu daha sonra
Ýslâm kültürüyle yeniden canlanmýþtýr. Bu
nedenle gençlerin Hz. Ýsa'dan sonraki yýllarda onun öðretisinden etkilendiklerini
sanýyorum. Âlemleri yaratan ve onu
sevgisiyle kuþatan tek ve eþsiz bir
Varedici'den ve O'nun deðiþmeyen ahlâk
yasalarýndan bahsediyordu bu kulaktan
kulaða, korka çekine söylenen sözler!..
Doðruluktan, iyilikten, çalýþmaktan, bilgiden, sevgiden söz ediyor; "Sana yapýlmasýný istemediðini baþkasýna yapma"
deniyordu.
Âlemlerin Yaratýcýsý ve Terbiyecisi Yüce Rabbi tüm benliðinde sevip benimsemeyi, komþusuna kendi gibi deðer verip
sevip saymayý öðütleyen ve tüm þeriatýn,
tüm peygamberliðin bu iki temel kuraldan
ibaret olduðunu dile getiren bu öðretinin
ne sakýncasý vardý da, böyle gizli gizli
öðretiliyordu, gençlerin aklý bunu almýyordu. Bu tartýþmayý sonraya býrakýyorlar,
onlara baldan tatlý gelen bu sözleri duymak için her fýrsatý deðerlendiriyorlardý...
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Hz. ÝSA'NIN ÝZÝNDEN GÝDEN
BÝR AVUÇ ÝNSAN
Yakýn tarihlerde yaþamýþ ve insanlarýn
elinden çok cefalar çekmiþ, bir büyük yol
göstericinin, Yüce Peygamberin sözleriydi bunlar. Büyük mucizelerine, Yaradan'ýndan alýp aktardýðý gönüllere iþleyen
muhteþem sözlere ve sayýsýz güzel örneklerle dolu emsalsiz yaþamýna raðmen
ölümünden sonra geriye, onun izinden
yürüyen ancak bir avuç insan kalmýþtý.
Çok azdýlar ama o denli de aþk ve þevk
içindeydiler. Gecelerini gündüzlere katýyor, dere tepe demeden binlerce kilometreyi aþýyor, öðretiyi her yere ulaþtýrýyorlardý. Ustalarýnýn önceden müjdelediði
gibi Yaradan'ýn her adýmlarýnda kendileriyle beraber olduðunu görüyor, hastalarý iyileþtiriyor, yabancý ülkelerin dillerini kolaylýkla konuþuyorlardý. Öðretileri,
doðup büyüdükleri Orta Doðu'nun çok
ötelerine Batý Dünyasý'nýn en uçlarýna bile
götürmüþlerdi, kýsa seneler içinde.
Bu arada içlerinden ölenler, öldürülenler de vardý elbet. Çýkarlarýný atalarýndan
devraldýklarý köhne düzenin, daha
doðrusu düzensizliðin devamýnda görenler, gerçeklerden yarasalarýn güneþten
kaçtýðý gibi ürktüklerinden, doðruyu
söyleyen aðýzlarýn susmasý için ellerindeki her gücü, her hile ve tuzaðý deniyorlardý. Ama nafile!.. Ok bir kere yayýndan
çýkmýþtý. Doðru sözün fýsýltýyla bile
söylense durdurulamayacaðý, önlenemeyeceði gerçeði yürürlükteydi. Gizli
gizli de olsa fikirler kendine bir yol bulup
yayýlmaktan geri durmuyordu!..
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Ýþte atalarýnýn bozuk pagan dinine ve
toplumdaki adaletsizliklere bir türlü ýsýnamayan delikanlýlarýn yaþadýðý ülkeye de
peygamber sözleri, bu gözünü budaktan
esirgemeyen öncülerin sayesinde girmiþ;
gizli gizli, bir nesilden diðerine, kulaktan
kulaða, elden ele, kuytu köþelerde aktarýla
gelmiþti. Birbirinden habersiz delikanlýlar
gerçeðin tadýný aldýklarýndan, her þeyi
öðrenmek ateþiyle dört elle sarýlmýþlardý
iþe. Eskilerin güvenini kazandýklarýndan
þimdi ellerine kutsal sözlerin yazýlý
olduðu tomarlar da verilmiþti. Gece
gündüz bunlarý okur ve tartýþmalara
katýlýrken gençler birbirleriyle adým adým
tanýþmýþlar, sanki ezelden birbirlerini
biliyorlarmýþçasýna
çabucak
kaynaþmýþlar, yedili bir takým oluþturmuþlardý.
Toplumun en ihtiyaç duyduðu bilgilerin
böyle gizli kapaklý fýsýltýyla söylenmesi
kanlarýna dokunuyordu. Ama kendileri de
denemelerinde görmüþlerdi ki, ilk duyan
baþkalarý onlar gibi ayný heyecaný paylaþmýyor, kimi kös dinler gibi duygusuz
boþ gözlerle bakýyor; daha cin kafalý olanlarý ise bu sakýncalý bilgilerle uðraþmanýn
baþlarýna belâ getireceðini görerek, çabucak yan çiziyorlardý.
Anneleri, babalarý, yakýnlarý: "Dünyayý
kurtarmak size mi kaldý. Bu dýþardan
gelen akla zarar masallarla geleceðinizi
mi karartacaksýnýz? Toplum sizi bir kaþýk
suda boðar, vazgeçin bu boþ sevdalardan!.." diyerek gençleri saðduyuya davet
ediyorlar, sonralarý Behçet Kemal
Çaðlar'ýn dizeleþtirdiði gibi:
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Dilin çok oynarsa sökülür diþin;
Diline dikkat et, gitmesin baþýn!..
Sözleriyle onlarý yürekten uyarýyorlardý.
KURTULUÞ MAÐARADA
Ama gençler, akýllarýyla, gönülleriyle
yola baþ koymuþlardý bir kere. Tek kurtuluþun bunda olduðuna inandýklarýndan,
artan bir gayretle taraftarlarýný artýrmaya
baþlamýþlardý. Fincancý katýrlarýnýn ürküntüsünden geliþmelerin farkýna varan düzenin koruyucularý iþe hemen el koymuþlar;
nasihatler, uyarýlar, tehditler, zorlamalar,
rüþvetler bunlarýn hiçbiri yedi delikanlýyý
yola getirmediðinden sýfýr çözümle iþin
üstesinden gelmek için, hepsini ortadan
kaldýrmaya karar vermiþlerdi. Þimdi delikanlýlarýn tek çaresi kalmýþtý: Kaçmak!..
Ama nereye ve ne zamana kadar?!
7 delikanlýnýn bu önceki yaþantýlarýyla
ilgili elimizde çok az doküman olduðundan, dinler tarihinden elde ettiðimiz bilgilerin ve bu az verilerin ýþýðýnda olaylarý
tamamen ben kurguladým. Ama bundan
sonra yaþadýklarý tamamen gerçeklerin ta
kendisidir.
Durumun tamamen ümitsiz göründüðü
o elli dokuzuncu saniyede bu defa iþe
Yüce Âlem el koymuþtu. Birbirlerini
doðru yoldan sapýtan, kötülük için kýþkýrtan o zalimlerin elinden onlarý Sevgisinden Vareden'di kurtaracak olan, ama bambaþka bir maksatla. Ýnsanoðluna çok
önemli bir ilâhî kanunu doðrudan yaþatarak öðretmek için. Öyküsünü Bizim Celselerimiz'den rehber varlýk'tan dinleyelim:
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“Hani O, yedi yaðýz delikanlýyý, diðerlerinin içinden ayýrýp da, bir maðaraya
gizlemiþti de, onlarý saðlarýna ve sollarýna döndüre döndüre oldukça uzun tutmuþtu ya. Hani onlar sonra geçen
zamandan habersizdiler. Ýþte önceden
onlara neden orada kalacaklarýný
söylemiþti. Þimdi size soruyor, çünkü
daha önce size de söyledi. Her þeyi unuttuðunuz gibi, bunu da unutmamýþsanýz
sýra ile söyleyiniz, ne idi sebebi?!”
YEDÝ UYUYANLAR
Burada biraz duralým. Celse, maðaraya
gizlenen yedi delikanlý ile baþladýðýndan,
kuþkusuz ki, eskiden beri hepimizin
bildiði, Tarsus ve Efes gibi þehirlerde
maðaralarý gezdirilen, Kuran' ý Kerim'de
Kehf suresinde öyküleri anlatýlan ünlü
yedi uyuyanlarla ilgiliydi. Ashabý
Kehf'den
bahsedildiðini
hemen
anlamýþtýk. Ve biliyorduk, daha doðrusu
sanýyorduk ki Yaradan, hem onlarý kurtarmak, hem de üç yüz yýl insanlarý uykuda
sað ve sýhhatle tutabileceði mucizesine
toplumu tanýk etmek için yapmýþtý bunu.
Ama celsede olayýn gerçek nedeninin bu
olmadýðý
vurgulanýyordu.
Bizlere
geçmiþte bildirildiði halde, iyice dikkat
etmediðimiz ve sindirmediðimiz için bunu
unuttuðumuz mucizenin dýþýnda bir baþka
gerçek nedenden dolayý onlarýn yüzyýllarca uyutulduðu ve öncesinde yedi delikanlýnýn da bu gerçekten haberdar edildiði
söyleniyordu. Sonralarý Kuran'ý Kerim'in
Kehf suresinin ilk âyetlerini deðiþik
kitaplardan ve özellikle Elmalý'lý tefsirini
dikkatle inceleyince olayýn gerçek sebebi
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bambaþka bir þekilde karþýmýza çýkýyordu.
Kehf suresi 9'uncu âyette bu olayý
Yaradan'ýn þaþýlacak mucizelerinden,
kanun ve delillerinden biri gibi yorumlamamamýz uyarýsý yapýldýktan sonra, gençlerin yüzyýllarca maðarada uykuda tutulmasý ve uyandýrýlýp ayný coðrafyada
yaþayan eski toplumlarýnýn içine tekrar
salýverilmelerinin gerçek nedeni bugünkü
Türkçemizle 12'nci âyette, þöyle anlatýlýyordu:
** Sonra da onlarý dirilttik ki hep bilelim: Ýki toplumdan hangisi bekledikleri
gayelerini iyi hesap ederek (gayelerine
ulaþmýþ).
Görülüyor ki âyette bir mucize sergilenmesinin çok ötesinde sosyolojik bir
karþýlaþtýrmadan, toplumlarý kurtuluþa
ulaþtýracak esas nedenlerin ortaya konmasý için, ancak ilâhi bir kudretle gerçekleþtirilebilecek ve insanlarýn da tanýk olabileceði bir bilimsel deneyden söz
edilmektedir. O yedi yaðýz delikanlýnýn,
egolarýný ilâh edinmiþ, çýkarlarýnýn peþine
düþmüþ, doðrulara kulak týkayarak
Tanrýsal gerçeklerden habersiz kalmýþ
toplumlarýn, aradan geçen yüzyýllar
boyunca, yaþadýklarýndan ders çýkarýp,
kendi kendilerine doðrularý bulup; hak,
adalet ve sevginin öne alýndýðý bir barýþ
toplumu, bir uygar toplum haline gelip
gelmedikleri anlaþýlacaktýr bu deneyin
sonucunda. Sanki onlar bir kontrol grubu
görevini görmektedir. Buna karþýn ayný
yüzyýllarda Ýlâhî öðütlerle yola gelmiþ,
gönüllerini arýtmýþ; ilk insan Âdem'den
kýyamete kadar deðiþmeyecek olan ahlâk
kurallarýna göre kendilerine çekidüzen
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vermiþ toplumlarýn nasýl aþamalar kaydettiði de ayrýca gözler önüne serilecektir.
Onlar da deney grubu görevini görecektir.
Uyumadan önce delikanlýlara bu gerçek
sebep bildirildiði halde, onlar geçen
yüzyýllardan habersiz, sadece bir gün
kadar derin uykuda kaldýklarýný sandýklarýndan, bu büyük hikmeti kavramakta
güçlük çekmiþ olmalýlar ki hâlâ sebebin
ne olduðunu Yaradan'a soruyorlar.
YÝNE ALTTA KALANIN
CANI ÇIKIYOR
Þimdi Bizim Celselerimiz'den öykünün
devamýný dinleyelim:
** “Ýþte O, o yedi yaðýz delikanlýyý, o
birbirini yoldan sapýtanlarýn arasýndan
ayýrýp çýkardý da ve bekletti bir zaman. Ve
sonra yeniden gönderiverdi insan
kardeþlerinin yanýna, gümüþ bir para ile
birlikte... Ve onlar önce, onlarý Sevgisinden Varetmiþ Olan'a sormuþlardý: "Ne
için ve ne kadar bekledik?" diye. Elbet
ki, onun cevabýný verecek olan, yine
onlarý Sevgisinden Varetmiþ Olan'dý...
Bir gümüþ lira çözdü her þeyi ve geçen
zamaný anladýlar. Geçen zamanla birlikte, hiçbir þeyin de deðiþmediðini insanlar
arasýnda!..”
300 yýl öncesine ait gümüþ para, geçirilen uzun süreyi apaçýk ortaya koyarak,
bu ilâhi sosyolojik deneyi insanlýðýn ve
tarihin ortak malý kýlýyordu. Kehf suresi
25'nci âyette:
** "(Onlar) maðaralarýnda 300 yýl
kaldýlar. Dokuz yýl da ilâve ettiler" deni-
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yor. Sanýyorum ki, yedi yaðýz delikanlý bu
olaydan sonra eski yanlýþlarýný aynen
sürdüren eski toplumlarýný terk ederek göç
ettiler. Ve 9 yýl kadar hem inandýklarý gibi
yaþadýlar hem de kendi çürümüþ toplumlarýnýn aksine, ilâhi doðrulara göre
yaþayan insanlarýn uygarlýkta nasýl ilerlemiþ olduklarýný gözleriyle gördüler.
Böylece deney grubu ile kontrol grubu
arasýndaki uygarlýk uçurumu gözler önüne
serildi ve 12'nci âyetteki söz yerine geldi:
** Ýki toplumdan hangisi bekledikleri
gayelerini iyi hesap ederek (gayelerine
ulaþmýþ).
Þimdi yaþamakta olduðumuz dünyamýz
için bu geçmiþte kaldýðýný sandýðýmýz
deneyimden çýkaracaðýmýz çok önemli
ipuçlarý ve sonuçlar var. Yaradan'ýn ilâhi
doðrularý, deðiþmeyen ahlâk prensiplerini
akýldan ve mantýktan geçirip gönüllere
sindirmeden ve yaþam planýna indirmeden; kavgalarýn, adaletsizliklerin, kendiliðinden ortadan kalkmasý hiç mümkün
mü? Yukarýdaki bildirinin son cümlesi ne
kadar çarpýcý:
“... Geçen zamanla birlikte hiçbir þeyin
de deðiþmediðini insanlar arasýnda!..”
Bunun tersinin de ayný derecede doðru
olduðunu dinler tarihinden biliyoruz.
Geçmiþte Hz. Ýsa'dan yüzyýllar sonra bile
olsa Hýristiyan prensiplerini benimseyen
Romalýlarýn nasýl uygarlýklar kurduðunu
ve saldýrgan barbarlarý nasýl uygarlaþtýrarak adam ettiklerini tarih kitaplarýndan okumadýk mý? Hele Hz.
Muhammed'den
baþlayarak
Ýslâm
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Uygarlýðýnýn 16'ncý yüzyýla kadar bilimde,
teknikte, toplum yaþamýnda ne güzellikler
ortaya koyduðunu hatýrlarsak; doðru
uygulanan ilâhî ahlâk kurallarýnýn toplumlarý nasýl uygarlaþtýrdýðýnýn sevincini
coþkuyla yaþarýz. Mevlâna'lar, Yunus'lar
kendiliðinden ortaya çýkmadý. Arkalarýnda
böyle bir uygarlýk olmasaydý bütün insanlýðý kucaklayan o büyük gönüller insan
sevgisiyle tutuþmuþ o emsalsiz dizeleri
nasýl ortaya çýkarabilirdi:
Sen sana ne sanýrsan
ayruða da onu san,
Dört kitabýn mânâsý
budur eðer var ise...
Yunus Emre
ÖÐRETÝLER KALIPLAÞIP
GÖNÜLLER KURUYUNCA
Gelgelelim köprülerin altýndan sular
hýzla akýp, yüzyýllar birbirini kovalarken,
önceleri o büyük uygarlýklarý yaratmýþ
olan dinler, dondurulup kalýplaþtýrýlarak
yaþanan deðil, gelenek ve görenek haline
getirilen bir meta haline sokulunca iþin
rengi deðiþti. Hamursuzlar, paskalyalar,
Noeller, mevlitler, kandiller... iyi, hoþ ama
hani gönüllerdeki o eski coþku, hani
Yunus gibi tüm insanlýðý kucaklayan, þeriatta evliya deneni âsî diye niteleyen o
sevgi çaðlayaný:
"Yetmiþ iki millete bir göz ile bakmayan
Þer ile evliyaysa, hakikatle âsîdir"
Dinler gönül arýtýcýlýk görevlerini askýya
aldýðýndan önce düþünen kafalar, sonra
adým adým büyük insan topluluklarý inkâr-
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cý, materyalist bir hayat görüþüne yuvarlanýverdik. Þimdi bütün þiddeti ve
dehþetiyle bunu dünya çapýnda yaþamaktayýz. Rehber varlýk bu tespiti ne çarpýcý
ortaya koyuyor:
"Þimdi insan kaygusuzca yaþýyor:
Varoluþundan bugüne neden geldiðini
bulamadýðýndan. Þimdi insan kaygusuzca yaþýyor, onunla beraber, onun hayrýna
olaný bulup almadýðýndan. Þimdi insan
sýkýntýda: Þerre hep yakýn olduðu için.
Þimdi insan dertli ve þimdi insan þaþkýn:
O'nu Sevgisinden Varetmiþ Olan'ý unuttuðu için!.."
Yok ettiðimiz çevremizle ve yýðdýðýmýz
nükleer silâhlarla topyekûn mahvolmanýn
sýnýrýna dayanmýþken; inancýmýzý tazelemeden, gönüllerimizi arýtýp kendimizi
baþtanbaþa deðiþtirmeden sadece makyaj
önlemleriyle kurtuluþa kolayýndan ulaþabileceðimiz ham hayalinden vazgeçmeliyiz. Aþaðýdaki bildiride açýklýkla ifade edildiði gibi, gönüllerimize O'nun ahlâk prensiplerini sindirip, yalaný, kavgayý, ayrý
ayrý, bölük bölük birbirine düþman gruplan ortadan kaldýrmadan bizlere rahat yok.
Ve aksi halde hepimize çok yazýk olacak:
"Ve biliniz ki, insan sýkýntýdadýr. Ve
biliniz ki þimdi gönüllerde yer eden
O'nun dilediðinden baþkadýr da,
ondandýr hep sýkýntý ve ondandýr hep
böyle ayrý ayrý, bölük bölük toplanmak.
Ve iþte ondan yalan ortada. Ve iþte ondan
kavga her zaman var. Ve iþte ondan
düzen böyle bozuk. Böyle gidecekse,
böyle duracaksa her þey yerinde, size ve
kardeþlerinize ne yazýk!.."

SEVGÝ DÜNYASI

ÇIKIÞ YOLU NEREDE?
Âlemlerin Rabbine bilgiyle, akýl ve
mantýkla inanýp, O'nun doðru yaþam
kanunlarýný
içimize
sindirip,
davranýþlarýmýzla örnekler sunmadan
rahatlýk yok bizlere. Ýyi ama nasýl olacak
bu? Su kirlenince, buharlaþmalarla
otomatik olarak kendiliðinden arýnýyor.
Ama þimdi bizler çok büyük sýkýntýlar,
bunalýmlar, zorbalýklar, yoksunluklar
içinde tükenmiþ, aþaðýdaki bildiride ifade
edildiði gibi, tecrübelerden ders alamayacak kadar gönülleri zorlanmýþ bizler,
kendimizi baþtanbaþa nasýl deðiþtirebiliriz
ki? Üstelik aradan 300 yýl bile geçse bu,
kendiliðinden olamýyorken. Rehber varlýk
bunu þöyle vurgular:
"Toprak; yalnýz kendinden verdiðini
geri alýnca, yine kendine dönüþtürür,
yabancýyý kabul etmez. Su, ne olursa
olsun ona yabancý, sonradan ek, yine
ayýrýr; gider, gelir tertemiz olur pek.
Gönül ne suya ne de topraða benzer.
Saflýðý zorlanmýþsa çok, tecrübeden akla
gideni ezer."
OYUNUN ÝNCELÝKLERÝNÝ
BÝZLERE KÝMLER
ÖÐRETECEK?
Ýnsanlýk, böyle zor bir serüvenin içine
yuvarlanývermiþken, göktekiler: "Ne halleri varsa görsünler" kayýtsýzlýðýyla, bizleri kuru baþýmýza býrakýp, tribünde seyirci mi oldular? Evet, görev bizim, top
bizim ayaðýmýzda, oyunu biz oynayacaðýz
ama bunu bir antrenmaný, teknik direktörü, masörü, doktoru, kulübü, baþkaný da
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mý yok? Oyunun inceliklerini bizlere kimler öðretecek?!..
Yaradan'ýn ilk insan Âdem'den beri tüm
peygamberlere gönderdiði Ýslâm dini Hz.
Muhammed ile tamamlandý. Artýk yeni bir
din gelmeyeceðini ve son Nebi Hz.
Muhammed ile dinsel vahiy döneminin
kapandýðýný biliyoruz. Öyleyse insanlara
Yüce Âlemden yapýlacak yeni yardýmlarýn
yeni bir Nebi, yeni bir din ve mezhep gönderilerek deðil, bambaþka bir yöntemle
olmasý gerektiði apaþikâr ortada.
Bu yeni el uzatma, insanlýðýn ulaþtýðý
bilgi ve akýl seviyesine uygun olarak bilimsel yöntemlerle, sýnamaya, irdelemeye
açýk, özgürlüklere saygýlý, katý kurallardan
uzak, mantýðýn ve saðduyunun ýþýðýnda
yapýlýrsa ancak baþarý kazanabilir. Bu
nedenle tek merkezden gönderilen ve
sadece belli bir gruba hitap eden öðretilerle yetinilmemeli. Dünyanýn her tarafýndaki çok deðiþik toplumlara, onlarýn ihtiyacýna ve diline uygun bilgilerle çeþitlendirilmeli, hepsi biraraya getirildiðinde
ayný sevgi ve ayný birlik özünün deðiþik
versiyonlarý ortaya çýkmalýdýr. Böylece
birbirinden tamamen habersiz ayrý ayrý
yerlerde bilgilendirilen ve gönül eðitiminden geçirilen gruplar, gün gelip biraraya
gelince, deðiþik yöntemlerle de olsa ayný
doðruluk, iyilik, çalýþma, bilgi ve sevgi
basamaklarýndan geçirilerek olgunlaþtýklarýný ve çabucak eylem birliðine kavuþtuklarýný sevinçle göreceklerdir.
Aslýnda 170 yýldan beri parapsikolojik
yöntemlerle insanlýk sürekli desteklenip durmuþtur ve artan bir hýzla Dünya'-
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nýn her tarafýndaki birbirinden habersiz gruplar derin bir aydýnlanma ve gönül eðitimiyle rehber varlýklarca yetiþtirilip, geliþtirilmektedir. 19'ncu yüzyýlýn
ortalarýnda iyice koyulaþan materyalist
hayat görüþüne bir alternatif sunmak için
fizik medyumlar aracýlýðýyla, ruhun
maddeye hâkimiyeti, öte âlemin varlýðý ve
onlarla haberleþmenin mümkün olduðu
kanýtlanmýþ, Nobel ödüllü fizik, kimya
bilginlerini bile inandýran maddi deliller,
ispatlar ortaya konmuþtur. Ama bununla
yetinilmemiþ, deðiþik Rehber Varlýklar
aracýlýðýyla dünyanýn dört tarafýnda, kaybolan o nurun yeniden ortaya konmasý
için ilâhi bilgiler insanlara yeniden hatýrlatýlmýþtýr.
Bugün de parapsikolojik yöntemlerle
binlerce yardým eli pek çok yerde "pembe
atlas kumaþlar" dokuyup duruyor.
Dokuma tezgâhlarý bütün hýzýyla
çalýþýrken "pembe atlas kumaþlarýn"
yanýsýra "kara kaba çuhalar" da dokunmuyor mu acaba? Hiç kuþkusuz onlar da
dokunuyor. Dualite, O'nun deðiþmez
yasasý. Doðrunun yanýnda yalan, iyinin
yanýnda kötü; uyarýcý, aydýnlatýcý bilginin
yanýnda baþý sonuna uymayan, akla ve
mantýða aykýrý abuk sabuk bilgiler!..
Bundan kaçýnýlmaz.
Çok þükür ki doðruyu eðriden ayýracak,
geliþmiþ çok akýl var yeryüzünde. Tek ki
egolara esir olmadan, benlik çukurlarýna
düþmeden; gerçeði, sadece gerçeði öðrenmek için sürekli iþlemeye azimli olsun. Bu
gayretle yola çýkýnca "Pembe atlas
kumaþ"la, "Kara kaba çuha"yý birbirinden
ayýrmak o kadar güç olmayacak!..
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Evrim ve Devrim

Güngör Özyiðit, Psikolog

Evrim ve Devrim, varoluþun anlamýný ve amacýný belirten iki anahtar sözcüktür.

vrim terimi "üstesinden
gelmek, bir þeyin altýný
üstüne getirmek" anlamýna
gelen "evirmek"mastarýndan
türetilmiþtir. Tekâmül kelimesi ise "adým
adým olgunlaþmak, kemâle ermek"
anlamýný içermektedir. Batý dillerinden
karþýlýðý olan "evolution" sözcüðünün
kökü de "yuvarlamak, tomar haline koymak" anlamýna gelir. Buna göre bir varlýðýn evrimi, deðiþerek geliþmesi, kendini
aþmasý, içsel ve gizlide duran zenginliklerini açmasý demek oluyor.

E

EVRÝM SÜRECÝ
Evrim düþüncesi birçok düþünür
tarafýndan doðrulanmýþ ve delil-

lendirilmiþtir. Her þeyin bir deðiþim
içinde olduðu gözlemi, evrim
düþüncesinin temelini oluþturmuþ. O
nedenle bunu ilk fark eden ilkçað
düþünürü Heraklit'i evrim düþüncesinin
babasý sayabiliriz. Heraklit "Bir nehre iki
kere girilemez" derken, hem nehir suyunun, hem de nehre girenin zaman içinde
deðiþime uðradýðýný vurgular.
Deðiþmenin her þeyi kuþatan evrensel
niteliði daha sonra "Deðiþmeyen tek þey
deðiþmenin kendisidir" þeklinde formüle
edilerek diyalektik düþüncenin ilk yasasý
olur. Yine ilkçað düþünürlerinden
Empedokles, hayatýn zamanla geliþen bir
olaylar sürekliliði olduðunu ve yetkin
olmayanlarýn daha yetkine doðru
geliþtiðini sezmiþ.

SEVGÝ DÜNYASI
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Aristoteles ise felsefesini yetkinliðe
doðru geliþme düþüncesi üzerine oturtmuþ. Ona göre oluþ, sürekli olarak alt
yapýlardan üst yapýlara doðru gerçekleþir.
Ve daha mükemmele doðru deðiþme her
þeyin yapýsýnda vardýr. "Hayvanlar
Üstüne Araþtýrmalar" kitabýnda
Aristoteles, cansýzdan canlýya doðru bir
çýkýþ olduðunu, cansýz maddenin canlý
bitkiye dönüþtüðünü, bitkiden hayvana,
hayvandan da insana varýldýðýný söyler.

lik arzusu olmasý da, yine sürekli
deðiþerek geliþmemizin bir göstergesi.
Ýhtiyaç duyduðumuz ve istediðimiz bir
þeye kavuþuyor, bir süre onunla oyalanýyor, ondan alacaðýmýzý alýyor, sonra yeni
bir þeye yöneliyoruz. Bu hep böyle
sürüyor. Ve insan sürekli bir yeninin
peþine düþerek daha iyiye ve ileriye
doðru deðiþiyor.

Yunan atomcularý ise, kalýcý hayvan
türlerinin çevreye uyum saðlayan türler
olduðunu ileri sürerler. Çok sonralarý
Lamarck, canlý varlýklarýn çevreye
uymayla deðiþtiklerini ve çevre deðiþikliklerinin kalýtýmla yeni kuþaklara
geçtiðini açýklar. Darwin, evrimin "doðal
ayýklama" yasasýyla gerçekleþtiðini buna
ekler.

Ayrýca akýl ve mantýða göre, her
davranýþýn bir anlamý ve amacý vardýr.
Psikoloji bilimi de, davranýþlarýn mutlaka
bir ihtiyaçtan doðduðunu ve bir gayeye
yöneldiðini kesin olarak belirtir. Yemek
yiyen bir insan, açlýk ihtiyacý ile yemeðe
yönelmiþtir ve gayesi karnýný doyurmaktýr. Öðrenme ihtiyacý ile okula giden
öðrencinin gayesi; bilgili, becerili, iþe
yarar bir insan olmaktýr. Bunun gibi
ihtiyaçtan doðan her davranýþ, kendine
uygun bir gaye güder. Öyleyse bütün
davranýþlarýn toplamý olan insan hayatýnýn da ciddi bir gayesi olmasý gerekir.
Ýnsanýn doðumdan itibaren bir sürü acý,
tatlý olaylar zinciri içinde yoðrularak,
çalýþýp çabalayarak belli bir olgunluk
kazandýktan sonra, ölümle birden yok
oluvermesi akla ve mantýða aykýrý düþüyor. Gerçi elde edilen kazançlarýn ve
birikimin kalýtým ve kültür yoluyla sonraki kuþaklara aktarýldýðý söyleniyor. Öyle
de olsa, yeterli ve doyurucu bir yanýt
olmuyor bu. Bir kere bunca emekle
kazanýlan olgunluðun, þahýslarýn kendileri
için bir önemi kalmýyor. Ölümle yok
oluyor çünkü. Ýkincisi, kazançlarýn

Bu gözlemler ve açýklamalar, varoluþun
daha çok maddesel yüzüne iliþkin. Bizi
asýl ve doðrudan ilgilendiren ruhun
evrimine gelince, bir kere her þeyin
deðiþtiði ve yetkinliðe doðru geliþtiði
gerçeði ruh için de geçerli. Görüldüðü
gibi, bedeni kullanan ama bedene tabi
bulunmayan, beden yýpranýp gerilediði
halde ilerlemekte ve olgunlaþmakta
devam eden bir ruh yönümüz var.
Nitekim zamanla birlikte olgunlaþýr, yýllandýkça daha tecrübeli ve akýllý oluruz.
Ve bir önceki halimizi en baþta kendimiz
yetersiz ve eksikli buluruz. "Þimdiki
aklýmýz olsaydý öyle yapmazdýk" deriz.
Demek ki evrimleþiyor, daha iyiye doðru
deðiþiyoruz. Ýçimizde bitmeyen bir yeni-

AKIL VE MANTIÐA GÖRE
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kalýtým ve kültür yoluyla diðer insanlara
geçmesi, onlar da bir gün öleceklerine
göre yine anlamsýz oluyor. Öyleyse
öldükten sonra yaþamakta, varlýðýný
sürdürmekte devam eden bir ruh
yönümüzü olmasý ve kazandýðýmýz
olgunluðun böylece kaybolmamasý akla
daha uygun geliyor. Ruhsal olaylarla
ilgili birçok gözlem ve deney de bunu
doðruluyor.
SIÇRAMALI EVRÝM: DEVRÝM
Evrimin nasýl bir yol izlediðini ve ne
yolla gerçekleþtiðini þöyle açýklayabiliriz:
Diyalektik düþüncenin ikinci kuralý, evrimi "niceliksel deðiþimler sýçramalý olarak
niteliksel deðiþimlere yol açar" þeklinde
tanýmlar. Doðanýn, insanýn ve toplumun
geliþimini bu yasayla açýklar. Örneðin
1 derece soðutulan veya 99 derece ýsýtýlan
su, bu ölçüler içinde hangi derecede
olursa olsun yine sudur. Isýtma ve soðutmanýn niceliksel deðiþimi, onun niteliðini
deðiþtirmez. Yani niteliði deðiþmez.
Ne var ki, suyun ýsý derecesinin 1000
C'ye çýkardýðýnýzda veya sýfýra düþürdüðünüzde, suyun niteliði birdenbire
deðiþerek su olmaktan çýkar, buhara ve
buza dönüþür. Yani suyun yapýsýnda
niteliksel bir deðiþiklik olur. Bunun
gibi insan týp öðrencisi iken bilgi ve
becerisinin yavaþ yavaþ artmasýyla
belli bir çizgiye eriþtiðinde týp öðrencisi birdenbire doktor olur.
Yine bir milletvekili adayýnýn aldýðý
oylarýn gittikçe arttýðýný düþünelim. Ama
milletvekili adayýnýn niteliðinde hiçbir
deðiþme olmaz. O yine milletvekili

adayýdýr sadece. Ama aldýðý oylarýn
niceliði bir anda gereken sayýyý bulursa,
o zaman bir sýçrama olur, milletvekili
adayý nitelik deðiþtirerek milletvekili
olur.
Evrim ve devrim, geliþmenin nicelik
ve nitelik yanýný gösteren iki unsurdur.
Evrim, adým adým gerçekleþen niceliksel
bir geliþmedir. Devrim ise, eskinin
tümüyle yeniye dönüþümünü içeren,
birdenbire sýçramalý bir þekilde gerçekleþen niteliksel bir geliþmedir. Ne varki,
karþýtlarýn mücadelesi sonunda ortaya
çýkan yeni, yerini aldýðý eskinin saðlam
ve kalýcý taraflarýný da içine alýr. Rehber
varlýðýn dediði gibi "Dünyaya temel olan
iyiliklerden dikilmiþtir, biri yýkýlýrken
diðerine temel olur."
Su örneðini ele alýrsak, 1 derece ile
99 derece arasýndaki hâli onun evrimidir.
Sýfýr derecede ani bir deðiþimle buza,
100 derecede buhara dönüþmesi ise
devrimdir. Ancak, su kendinden baþka
bir niteliðe bürünse bile, buz ve buharda
yine su saklýdýr. O nedenle devirme ve
devrilme kelimelerini çaðrýþtýran devrimden çok, bir þeyin baþka bir þeye
dönüþümünü belirten inkýlâp sözcüðü
olayý daha doðru bir þekilde açýklamaktadýr.
3 B KURALI
Freud'un þöyle bir sözü vardýr "Bir
düþünce eken, bir hareket biçer. Bir
hareket eken, bir alýþkanlýk biçer. Bir
alýþkanlýk eken ise, bir huy ve karakter
biçer." Buna göre bir insanýn karakter
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kumaþý, düþünce iplikleriyle dokumuþtur.
Demek ki insan bir düþünceyi uygulaya
uygulaya, uygulamada belirli bir niceliðe,
sayýsal sýnýra ulaþtýðýnda, artýk o düþünce
onun bir parçasý olur.
Tasavvufta bir gerçeðe yaklaþma,
birbirini izleyen üç aþamada olur: Ýlm-el
yakîn, Ayn-el yakîn ve Hak-el yakîn.
Birincide, diyelim ki cesaret erdemine,
onun bilgisini alarak yaklaþýyoruz.
Cesaretle aramýzda bilgisel bir bað
ve yakýnlýk oluþuyor. Ýkincide öyle
birini, ete kemiðe bürünmüþ olarak
görerek, o gerçeðe olan yakýnlýðýmýz
daha da pekiþiyor. Üçüncüde ise,
cesareti tam benimseyerek, içselleþtirerek, kendimiz öyle oluyoruz. Bu süreci
"bilmek, bulmak ve olmak" þeklinde de
özetleyebiliriz.
"Beðenme, benzeme, bezenme" kuralý
olarak formüle ettiðimiz "3B"yi de ayný
gerçeði açýklamada kullanabiliriz. Þöyle
ki insan gördüðü bir deðeri önce beðeniyor, sonra ona benzemeye çalýþýyor.
Üçüncü aþamada ise, o deðeri içine alýyor, kendine mâlediyor. Yani o deðerle
bezeniyor. Hani "özendim, bezendim"
derler ya. Ýnsan beðendiði þeye özeniyor,
ona benzemeye çalýþýyor, onun gibi
olmaya can atýyor. Sonunda da o deðerle
bezenerek, gerçekten öyle oluyor.
RUH-TECRÜBE-AKIL SARMALI
EVRÝM SARMALI
Ruhun yükselmesi evrim ve devrim
süreci içinde gerçekleþiyor. Spiritüalizmada ruhun tekâmülü, ruhun madde ile
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olan iliþkilerinin tekâmülü olarak deðerlendirilir. Baþlangýçta tecrübe, görgü ve
bilgisi olmayan ruhun maddeye
gömülmesi ve onun esaretine girmesiyle
baþlayan süreç, ruhun tecrübe, görgü ve
bilgisini artýrarak, gitgide madde hâkim
olmasý ve madde üzerindeki etkinliðinin
artmasý eklinde oluþur. Ama bunun iþleyiþ mekanizmasý doðrusu pek açýklanamaz. Ýþte kitaplar dolusu bilginin açýklamayacaðý ruhun yükseliþ formülünü Rehber Varlýk "Ruh-tecrübe-akýl-ruh" diyerek
dört kelimeyle özetler. Buna göre ruh,
kendiliðinden hareket kabiliyeti olan
bilinçli ve iradeli bir varlýk olduðundan
tecrübeyi doðuruyor. Tecrübe aklý meydana getiriyor. Akýl ve onun çalýþmasý
demek olan düþünme de, edindiði bilgileri ruha benimseterek, onu eðitip yükselmesini saðlýyor. Yükselen ruh daha üst
düzeyde yeni bir tecrübe yaparak ayný
süreci devam ettiriyor. Böylece ruh, hem
tecrübeyi doðuran, hem de bu tecrübeleri
deðerlendiren akýl sayesinde yükselen ve
insaný dolduran bir mekanizma oluyor.
Ruh-tecrübe-akýl-ruh halkalarý gitgide
büyüyor ve insan hep daha ileriye doðru
geliþiyor.
Evrim ve devrim, daima daha üst bir
düzeyde gerçekleþen, yukarýya doðru
çýkan sarmal (helezoni) bir geliþim
hareketidir. Aslýnda tüm varlýklar daha
iyiye, daha güzele, yani Tanrý'ya doðru
bir tamamlanma ihtiyacý içinde yol alýyorlar. En güzelini yine Rehber varlýk
söylüyor ve þöyle diyor: "Þüphesiz ki O,
çok yücedir. Ve yoktur O'na denk. O'nun
varettikleri hep eksiklidir ve yönleri onun
için O'na doðrudur elbet."
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Kültür ve
Medeniyet
Seyhun Güleçyüz

ültür ve medeniyet, insan
denilen varlýða has olan,
onun varlýk kazandýrdýðý,
cisimlendirdiði ve hayata
geçirdiði olgulardýr. Yani bunlar
insanýn ne doðasýnda, ne de kendi
biyolojik yapýsýnda ilk baþtan beri
vardýr ve dolayýsýyla insan kültür ve
medeniyeti kendi tercihleriyle oluþtu-

K

rur. Bu yüzden kültür ve medeniyet
biyolojik, psikolojik temelde ve tarihi,
antropolojik, sosyolojik alanlarda çok
çeþitli anlayýþlarda çýkar karþýmýza.
Diðer canlýlarýn algý ve tepki yoluyla
çevreleriyle baðlantý kurma özellikleri
sýnýrlý iken, bu özellik insanlarda
sýnýrsýzdýr. Zira insan yapacaðý her þeye
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ve ortaya koyacaðý eylemlere, önce
zihninde iþlemler gerçekleþtirerek, sentezler ve hükümler üreterek karar verir.
Çünkü onda Yaradan'ýn kendinden
verdiði yaratýcý aklý vardýr. Hayvanlar
ise refleks ve içgüdüsel davranýþlarýnýn
dýþýnda olan tepki ve davranýþlarýný,
deneyim ve egzersiz ile öðrenirler.
Kýsýtlý olan zekâlarýyla ancak böylece
yeni davranýþlarda bulunabilirler.
Ýnsan ise zihnindeki sembollerle
düþünür, baðlantýlar kurar ve hüküm
verir. Yani insan düþündüðünün
bilincindedir. Bu, insanda "BEN"
kavramýný oluþturur. Bilincinin farkýnda
olma, "BEN" diyebilme kapasitesi
"DÝL" olgusunun temelidir. Dil olgusu
yalnýz insana özgüdür çünkü yaratýcý
aklý böylece dýþ dünyada gördüklerini
sembollerle temsil etmesini saðlar. Bu
semboller ayný zamanda kavram
adlarýdýr da. Örneðin çiçek sözcüðü
cisim olan çiçeðin dil sembolüdür.
Fakat ayný zamanda bir kavram adýdýr
da. Çünkü onun varlýðý ve kavramý
olmaksýzýn sadece çiçek sözcüðünü
telaffuz edemeyiz. Onun önceden
boyunun, renginin, þeklinin ve cinsinin
mevcut olmasý gerekir öyle deðil mi?
O halde bu, bizim somut çiçeklerden
soyutlayarak zihnimizde kurduðumuz
bir kavramdýr.
Ýþte biz insanlar bu tarz kavramlar
arasýnda iliþkiler kurarak, onlarla ilgili
muhakemeler yaparak dýþ dünya ile
iletiþime geçecek fikirleri dile dökmeye
baþlarýz. Ýþte bilimsel anlamda bilgi
esasen soyut prensipler olup, insanýn
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zihninin kavrayýþýný, o konuda verdiði
hükümleri ve onlarýn oluþunu açýklar.
Görüyoruz ki bir bilgiyi akla zapt
ettirmek, bu süreçte aklý düþünceye
çekerek o konuda sentezler yapabilmek
sadece insana mahsustur. Bir bilge,
"Bildiklerinizi çoðaltarak veriniz" diye
öneriyordu. Ýnsanýn bildiklerini
çoðaltabilmesi için de, diðer bilgilerle
baðlantýlar kurup sentezler yaparak
yeni fikirlere ulaþmasý gerekir.
Ýþte insan denilen varlýk, kültür ve
medeniyetleri kendine bahþedilmiþ olan
bu özel yeteneklerle oluþturur. Kültür
ve medeniyetle iliþkili ne kadar olgu
varsa, hepsi insana özgü olan yaratýcý
aklýn ürünüdür..
Ve insan bunlarý tam anlamýyla
ortaya koyabilmek ve tamama erdirebilmek adýna da diðer insanlarla daimi
iliþkiler aðý içine girer. Bu baðlamda,
yani kültürünü ve medeniyetini þekillendirmede önemli bir öðe sayýlan
ahlâk normlarý içinde, kendinin ve
baþkalarýnýn eylemlerini iyi ya da kötü
diye niteleyerek deðerlendirir. Bunlar
bir toplum içinde yaþayan bireylerin
iliþkilerini düzenleyen, belirli koþullarda iliþkileri belirleyen kurallardýr.
Ýnsanlarýn toplum içinde yaþarken zorlandýðý dönemlerde ilâhi âlem'den yollanan ahlâki deðerler günümüze kadar
gelen etik kavramlarýn temellerini oluþturur toplumlarda. Toplumun yapýsýnda
önemli bir aðýrlýða sahip olan ahlâk
anlayýþý, insan için bilinçli bir seçme ve
deðerlendirme içerir. Ýnsan, ihtiyacý
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olan âletleri, doðaya cevap aramak için
mitolojiyi, ruhun deneyimlerinden
doðan duygularý belirlemek ve ifade
etmek için sanatý, birlikte yaþamak için
ahlâki kurallarý, bilgileri iletmek için
de dili ve yazýyý kullanan bir varlýk
olmuþtur hep. Bunlarý ve daha birçok
öðeyi de geliþtirerek, ilerleyen olmuþtur. Buna karþýn hayvanlar kalýplaþmýþ
tepkilerle yetineceklerinden, kültür ve
medeniyet oluþturamazlar. Bunun için
zihin kapasitesi gerekir.
Medeniyet kavramý ile bir tutularak
kavram yanlýþý yapýlan "Kültür"
dediðimiz olgu ise, yaþamýn her
yönünü kapsayan sayýsýz öðeler içerir.
Kültür bir millete has bilgilerin,
inançlarýn, antropolojik deðerlerin ve
heyecanlarýn bütünüdür. Biliyoruz ki,
her toplumun kendi kültürü vardýr.
Antropologlara göre de toplumlarýn
inanç yapýlarýnýn kültürlerine olan
etkileri yadsýnamazdýr. Kültürün birbirine uyan, birbirini tamamlayan,
destekleyen öðelerden oluþan anlamlý,
ahenkli bir bütün olmasýnýn temelinde
inanç vardýr. Diðer mânâda kültür,
insanýn inandýklarýnýn ve bu baðlamda
uygulamaya koyduklarýnýn somut bir
þekle bürünmesidir diyebiliriz.
Medeniyet ise milletlere ait bazý
kültür deðerlerinin, birçok millet
tarafýndan benimsenerek ortak
duruma gelmiþ bütününe verilen addýr.
Yani medeniyet, milletlerarasý ortak
deðerler seviyesine yükselmiþ
anlayýþtýr. Sosyal antropologlar ve
sosyologlar medeniyetlerin de ayrý ayrý
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kimlikleri olduðunu savunuyorlar.
Ama medeniyeti var eden asýl öðe,
kendi zihnini ve onun nasýl bir kaynak
olduðunu keþfeden insandýr. Kendi varlýðýný ve zihnini tanýmlayabilen insan,
hayatýna anlam vermeye çalýþan, kendi
varlýðýna ve yaþamýna iliþkin akýlcý
düzeyde yorum yaparak varoluþ
gayesini de belirler.
Topluluklar böylece medeniyeti oluþtururlar. Medeniyet, insanlarýn doðayla
iliþkilerini, yaþamlarýnýn gayesini belirleyip, eylemlerini bu hedef doðrultusunda bilinçli olarak üretime sokmasýdýr. Ýdeal bir medeniyeti konuþacak isek eðer, bu rasyonel bir ruh
tekâmülünün bilinci ve o tekâmülün
içerdiði inanç ile birlikte yaratýlan
medeniyet olmalýdýr. Ýnanç, belirli bir
yöndeki kurallara göre eylemleri
üretmesi bakýmýndan, ayný zamanda bir
ahlâk düzeni ve nizamýdýr da. Yani
saðlýklý ve saðlam medeniyetlerin
kalýcý olmalarý için gerekli olan en
önemli þey, kararlarýn nizamlara,
nizamlarýn da bozulmayan esaslara
baðlý olacaðý yüksek medeniyetlerdir.
Görüyoruz ki büyük medeniyetlerde
bilinçli ve akýlcý düzeyde muhasebesi
yapýlan ve düzenle uygulanan bir inanç
vardýr. Bu nitelikte bir inanca baðlý etik
düzen toplumu güçlü olarak yapýlandýrýr. Bilinçli ve rasyonel bir zihin
düzeyinde oluþmuþ bir inanç, bütün
medeniyetlerde ruhlarý derinden etkiler,
birliði saðlar. Ýnanç toplumun bireyleri
için hem enerji kaynaðý olur, hem de
bütünler. Eylemlerin tutarlýlýðýný saðlar,
bütünün hayrýna olan yaratýcýlýðý
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çoðaltýr. Toplum üyeleri medeniyetin
ruhunu benimserse eðer, o ruhun
verdiði idrak, azim ve coþku ile toplum
yapýsýndaki yerini alýr. Böylece her
topluma has olan gözlenebilir kültür
öðelerinin meydana geliþi, bilimin ilerlemesine de katkýda bulunur.
Dikkat ederseniz medeniyet adý altýnda kavramlaþan inanç ve ahlâk nizamý,
toplum fertlerinin içgüdülerine baðlý
eðilimlerini ve bencil isteklerini dizginleyerek onlarýn güven ve istikrar içinde
toplum yapýsýný kurmasýna da imkân
verir. Bu düzeni benimseyen insanlarýn
ruhsal yükseliþi, ülkenin bilinçli teþkilâtlanmasýna ve yükselmesine yol açar.
Ýnsanlarda böyle etkiye sebep olan
inanç ve etik düzen medeniyettir.
Ýnsan kendi inanç ve ahlâk nizamýna
uymayan bir kültür öðesini reddeder.
Aldýðý kültür öðelerini
kendi yapýsýna uydurmaya çalýþsa da
sürtüþmeler yaþanabilir.
Hattâ tarihte yaþamýþ
medeniyet çöküþlerinde
toplum yaþamý,
bireylere ruhsal tatmin
saðlayan uyumu kaybetmekten doðar. Yani
toplumun inancý ve
ahlâk nizamý bozulur,
çöküþ baþlar.
Medeniyetlerde
kültürün ilerlemesi ise
bilinçli ve akýlcý inanç
bütünlüðü saðladýðý gibi
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bu inancýn sonuçlarý sentezlenerek,
geliþtirilerek kültürü geliþtirir. Bu
bilinçli inanç ayný zamanda
medeniyetin, somut toplum yaþamý
içinde gerçekleþmesi ve varlýðýný
sürdürmesi için, siyasal teþkilat kadar
iktisadi yapýya da etik deðerleri koruyarak ihtiyaç vardýr. Yani inancýn yeniliðe açýk bilgiyle beslenen toplumun
refahýný önceleyen bir uygulamaya da
geçmiþ olmasý lâzýmdýr. Böyle
medeniyetlerin yapýsýnýn geliþmesi
için verimli coðrafyalarda kurulduðu
görülmektedir. Mezopotamya, Mýsýr,
Hindistan, Yunan, Roma, Ýslâm
medeniyetleri hep tarýma müsait
verimli nehir havzalarýnda, kara ve
deniz ticaret yollarýnýn birleþme noktasý
etrafýnda kurulduðu görülür. Ama ne
yazýk ki medeniyetler, biri yýkýlýrken
diðerine temel olarak bu günlere
gelmiþtir.
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Daha Son Sözü
Söylemedi Hayat
KLAS MAGAZÝN’den
Oya Germen

Daha son sözü söylemedi hayat...
Belki yarýnlar, mutlu sonlar var...
Nazým Hikmet'in dizeleri Corona ile
savaþtýðýmýz tam da bu günler için...
Ülkemiz ve dünyamýz topluca hepimiz,
ciddi bir savaþýn içindeyiz. Bireysel
olarak tüm önlemlerimizi ciddiyetle
almamýz yeterli olmuyor... Korkularýmýzýn baðýþýklýk sistemimizi çökerteceðini de aklýmýzdan çýkarmamalýyýz...
Þimdilerde maddi-manevi olarak çýkmazda olabiliriz, inancýmýzý kaybedebiliriz, ama umut mumu yanýyorsa
eðer, o kendi alevi ile diðerlerini yakabilir... Umudun alevini söndürmeden,
evrenin vermek istediði mesajý anlamaya çalýþýyorum…
ÝLÂHÝ UYARI OLABÝLÝR MÝ?!
Hatýrlarsanýz bir önceki yazýmda
aynen þöyle söylemiþtim;
"Hayat bize bir olmaktan baþka çýkýþ
yolu olmadýðýný gösteriyor."

Dünyanýn bir ucundan çýkan virüs,
gelip bizi bulabiliyor ve ölüyoruz.
Zenginlik, sonsuz sanýlan güç, mevkii,
þan-þöhret bir iþe yaramýyor. O halde
gün; hayatý ve bu gezegendeki varlýðýmýzýn anlamýný sorgulama günüdür.
Yaþadýðýmýz felaket umarým küresel bir
uyanýþa vesile olur.
Bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn
gibi yaklaþýmlarý sonsuzluða uðurlamalýyýz. Çünkü o yýlan bir gün virüs
kýlýðýnda gelecek sana dokunacak ve
zehrini geçirecek. Hâlâ idrakin açýlmadýysa, daha öldürücü þekle
bürünecek dünyayý topluca yok edecek.
UYAN ARKADAÞIM
UYAN ARTIK!
Bak kâinatlara, yaþadýðýn dünyaya
her þey bir bütün ve uyum içinde
yaratýlmýþ. Dünya içindeki varlýklarla
bir bütün. Bu gerçeði aklýnda tut.
Hepimiz iyi olmadan hiç birimizin iyi
olamayacaðýný anla!
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Birimizin iyiliði hepimizin iyi
olmasýyla mümkün olabilir ancak. Ben
iyi olayým, sevdiklerim iyi olsun deme
artýk! Sen ben yok, biz varýz… Senin
her þeyin mükemmel olabilir. Suyun,
aþýn, saðlýðýn, gücün her þeyin...
Baþka bir yerde saðlýk sistemi yetersiz ise topraðý suyu kirliyse seni de
ilgilendirecektir. Beslenmeye gücü yetmeyen, saðlýksýz koþullarda yaþayan
insanlarla iç içesin. Bu insanlar, bu
ülkeler senin içinde ciddi bir tehdittir...
Kendini soyutlayamazsýn. Bak mültecilerin haline. Yoksul insanlarýmýza... Her
yere daðýlmýþ durumdalar…Her gün bir
þekilde beraber olduðun, yaþamýný
kolaylaþtýran insanlar var. Apartman
görevlisinden, servis þoförüne, evindeki yardýmcýna kadar. Pazarcýsýndan
postacýsýna, market çalýþanýndan
simitçisine iç içe yaþýyoruz, birbirimize
muhtacýz... Kim olursan ol tek baþýna
yaþayamazsýn... Artýk anlayalým lütfen
dünya dediðimiz hepimizin beraber
yaþadýðý ortak bir evdir. Birimizin iyi
olmasý, geleceðe güvenle bakmamýz
için hepimizin iyi olmasý þarttýr!!..
Size de bir çift sözüm var kendini
dünyanýn hâkimi sanan belirli güç
odaklarý!! Hani o hepimizin bildiði
aileler, emperyalizmin hükümranlarý!
Ýnsanlarý tarýmla, biyolojik silâhlarla
(virüsler-salgýnlar) planlý bir þekilde
yok edenler!! Cezasýz kalmayacaksýnýz!.. Hayat size de son sözünü
söylemedi!.. Ayný yeryüzünde, ayný
havayý teneffüs eden, ayný topraða
basan insanlarýz. Ayný dünya okulunda

25
tekâmül etmeye çalýþýyoruz. Hangi dinden, hangi renkten olursak olalým özde
biriz. Ayný Allah'ýn kullarýyýz. O'nun
Sevgisinden Var olan kardeþleriz.
Ayýrmayý, kayýrmayý, ötekileþtirmeyi
býrakalým artýk. Doðayý katlettik.
Hayvanlara, Kadýnlara, Çocuklara
eziyet ettik. Evren cevabýný doðal
âfetlerle, depremlerle, yangýnlarla
veriyor anlamýyoruz. Dünyamýzý kasýp
kavuran bu virüs bence ilâhi bir
uyarýdýr! Dünya deðiþtiriliyor. Filmler
gerçek oluyor. Hiçbir þey eskisi gibi
olmayacak artýk. Hollywood filmi gibi
bir senaryonun parçasý, figüranlarý
olmaktan kurtulalým...
Sabahattin Ali; "Çok geçten kötüsü
yoktur hayatta" derken nasýl haklý.
Deðiþelim, deðiþtirelim, sevmeyi
öðrenelim, sevilmenin tadýna varalým.
Yaradýlýþýmýzdaki ortak paydamýz,
dolayýsý ile en büyük gücümüz
SEVGÝDÝR!.. Sevgi kaynaðý Yüce
Yaradan olan en büyük fiziksel güçtür
ayný zamanda. Ýyilikte, hayýrda ve
sevgide buluþan insanlar kötülüðün
önünde kale gibi dururlar. Olmaz
demeyin. Ümitsizliðe düþmeyin. Ýlk
adýmý kararlýlýkla atýn. Korkmayýn!
“Ýyilerin ve doðrularýn
Gözle görülmeyen ordularý vardýr”
Corona'nýn küresel bir uyanýþýn baþlangýcý olmasý için dua ediyorum...
Nazým'ýn dediði gibi;
Daha son sözü söylemedi hayat…
Belki yarýnlar, mutlu sonlar var!..
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Sevgi ve Saygý
Fedakârlýðý Gerektirir
Barýþ Birol

aygýda akýl düzeyinde deðer
biçme ve beðenme, sevgide
ise benimseme, baðlanma
ve bir gönül alýþ veriþi aðýrlýk kazanýr. Akýlla gönül bir olduðunda,
saygýlý sevgiyi öðrendiðimizde fedakârlýk bu duygunun doðal bir uzantýsý olur
ve görev halini alýr.

S

Duygularýn bir kýsmý varlýðýn
yaþamýný korumaya yönelmiþtir. Diðer
bir kýsmý ise, varlýðýn kendini aþan,
baþkalarýna doðru taþan, bütünü
kuþatan ve özverili davranýþlara yol
açan sencil (özgeci) duygulara karþýlýktýr. Sencil davranan kendine bir menfaat beklemeksizin daha yüce bir amaç
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için kendindeki her þeyi ve gerektiðinde kendini fedâ eder.
HAYVANLARDA BÝLE
Kendini korumanýn hayvanlarda bile
her zaman en güçlü güdü olmadýðýný,
hayvanlarýn da, baþkalarý için kendi
yaþamlarýný tehlikeye attýklarýný görüyoruz. Gerçi onlar bunu otomatik
olarak, içgüdüsel bir þekilde yaparlar.
Ama sonuçta sencil davranmýþ olurlar.
Beyaz karýnca sürülerinde, asker
beyaz karýncalar, diðer beyaz karýncalarýn önüne geçerek, yuvayý düþman
hayvanlara karþý korurlar. Baþkalarýnýn
ve yuvanýn hayatta kalmasý uðruna
birçoðu ölerek, kendilerini fedâ ederler.
Bal anlarýnda iþçi anlar, saldýrganý
sokarak, kovaný korumaya çalýþýrlar.
Ne var ki, iðnesi soktuðu kiþide kalan
iþçi arý ölür. Ancak ölümü ile, kovanýn
hayatta kalma þansýný artýrmýþ olur.
Erkek akrep, çiftleþmeden hemen
sonra, diþi akrep tarafýndan parçalanýr,
ya da diþisinin onu öldürmeye geldiðini
görüp, kendini sokarak intihar eder. Ve
onun bedeninden yeni doðan yavrular
beslenir. Bu þekilde, içgüdüsel bir itiliþle erkek akrep, soyu sürsün diye
ölümü göze alýp, özveride bulunur.
ÝNSANA GELÝNCE...
Ýnsan aklýyla birlikte davranýþlarýnda
özgür ve serbest býrakýldýðýndan, bencil
ve scncil davranma konusunda seçme
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yapma sorumluluðunu üstlenmiþtir.
Aklýný gönlü için kullanýp, kendini
eðittiðinde, melekleri imrendiren
özverilerde bulunabilir. Ama bunu
baþaramayýp, bencilliðini aþamadýðýnda, hayvanlarýn bile yaptýðýný
yapamayarak, onlardan da aþaðý
duruma düþebilir.
ÝÞTE ÝSPATI...
Yýllar önce Bayan K. New York'ta
bir caddede yürürken, ansýzýn bir
adamýn saldýrýsýna uðrar. Saldýrganla
boðuþurken baðýrýr, çýðlýklar atar,
çevreden yardým ister. Kýsa bir
boðuþmadan sonra, adamýn elinden
kurtularak, cadde boyunca yaralý
bir þekilde, kanlarý akarak koþmaya
baþlar. Yine baðýrýp çýðlýklar atarak
yardým isteðini sürdürür. Birkaç dakika
sonra, adam kadýný yakalar, boðuþma
yeniden baþlar, kadýn sürekli yardým
ister. Çýðlýklarý, çevre binalarda
yaþayan en az kýrk kiþi tarafýndan
iþitilir. Ama kimse kýlýný kýpýrdatmaz,
olaya bulaþmak istemez. Sonunda
kadýn öldürülür.
Ýkinci olay, yine sözüm ona uygar bir
ülkede, Kanada'nýn Toronto kentinde
yaþanýr. Bir adam, çýkmaz bir sokakta
güpegündüz, bir kadýna saldýrýr ve ýrzýna geçmeye yeltenir. Kadýn çýrpýnýr,
yardým ister, çýðlýklar atar. Birçok insan
bunu duyar, hattâ pencerelerinden olayý
seyreder. Ama hiçbiri yardýma koþmaz.
Saldýrgan tam amacýna eriþmek
üzereyken, oradan geçmekte olan iki
hakiki (!) insan, arabalarýný durdurarak,
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çýkmaz sokaða koþarlar, kadýný adamýn
elinden kurtararak, saldýrganý polise
teslim ederler.
Bunlara benzer birçok olay sýralayabiliriz. Sonuç olarak, insanlar, acil
durumdaki diðer insanlara, yardýma
koþabilecekleri gibi, genelde görmezlikten gelebiliyorlar. Maddeci görüþün
egemen olduðu, "önce ben" diyen
toplumlarda, ne yazýk ki ikincisi, insanlarýn çýkarlarýna daha uygun düþüyor.
Ve oralarda "bana dokunmayan yýlan
bin yaþasýn" sözü bir yaþam biçimi
haline dönüþüyor.
ÝÞTE ÝNSAN...
Her þeye raðmen dünya yine
iyilerin sayesinde ayakta duruyor ve
yapýlan fedakârca davranýþlar insanlýðýn onurunu kurtarýyor. Öncelikle
kadýn özellikle anne, bir fedakârlýk
anýtý olarak her zaman gözümüzün
önünde duruyor. Anne, yavrusunu
dokuz ay hiç yüksünmeden karnýnda
taþýyor. Onu kanýyla besliyor.
Doðururken, bir cana hayat verebilmek için, kendi hayatýný riske atýyor.
Seve seve, bile bile sancýlar çekiyor.
Doðduktan sonra da, bebeðini sütüyle
besliyor, o uyusun diye uykusuz kalýyor, bütün zamanýný ve emeðini ona
harcýyor. Tanrý insan yavrusunu anneye emanet ediyor. Ve insan, ancak anne
kucaðýnda sevgi ve güven bularak
büyüyor. O nedenle kadýný ve anneyi,
hepimize hakký geçen saygý deðer,
sevgili bir varlýk olarak baþýmýzýn
üstünde taþýmalýyýz.
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Ulusunun geleceði tehlikeye
girdiðinde, insan yurdu için canýný
ortaya koyarak, kahramanlýk destanlarý
yazabiliyor. Böyle durumlarda, iki
çocuðu þehit olmuþ bir anne, üçüncü
ve son çocuðu için "Onu da alýn, o da
vatan için fedâ olsun" diyebiliyor. Ve
insan, o zaman, daha yüce bir deðeri
korumak için kendini tehlikeye atarak
yiðitçe hareket edebiliyor. Aþkla
sevdiði biri uðruna da insan birçok
þeyden vazgeçebiliyor. Atatürk döneminde ülkemizi de ziyaret eden
Ýngiltere Kralý 8. Edward, bu konuda
çarpýcý bir örnek veriyor. Ýkinci eþiyle
evli olan bayan Simpson'u büyük bir
aþkla seven kral Edward. kocasýndan
boþandýktan sonra, onunla evlenmek
istiyor, ama baþaramýyor. Öte yandan
Ýngiltere kilisesi ve önde gelen siyaset
adamlarý da bu evliliðe karþý çýkýyorlar.
Sadece Churchill onu destekliyor.
Baþbakan Stanley Baldwin ise, bu
iliþkinin krallýðýn bütünlüðünü tehlikeye düþürdüðümü ileri sürerek,
Edward'ý söz konusu evlilikten
vazgeçirmeye çalýþýyor. Kral Edward,
krallýðýna raðmen, eli kolu baðlý
kalarak, kimseye söz geçiremiyor.
Bunun üzerine büyük bir özveride
bulunuyor. Baþbakan Stanley
Baldwin'e Bayan Simpson ile evlenmek istediðini ve gerekirse tahttan
çekilmeye hazýr olduðunu bildiriyor. Ve
bildirmekle kalmayýp, gerçekten tacýný
tahtýný terk ederek Bayan Simpson ile
evleniyor. Öylece, aþk uðruna krallýðýný
fedâ ederek, sevgisinin içtenliðini ve
sevginin insan hayatýnda ne denli
önemli olduðunu gösteriyor.
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Albert Schweitzer "Hayatýmýzdan
sadece kendimizinmiþ gibi yararlanmaya bakmayalým" diyor. Ve kendi
yaþamý ile bunu doðruluyor. Avrupa'da her türlü konforun ortasýnda ve
otuzunda, felsefeci, ilâhiyatçý ve org
virtüözü olarak gününü gün etmiyor.
Afrika'daki cüzzamlý zenci kardeþleri
için, otuzundan sonra týp öðrenimi
görüp doktor çýkýyor. Ve oraya giderek,
hayatýnýn 50 yýlýný onlara adýyor.
1948'de yapýlan bir soruþturma, onu
yeryüzünün en üstün kiþisi ilan ediyor.
1954'de Nobel ödülü alýyor. Öylece o,
yaþayan her varlýða duyduðu derin
saygý ve içten sevgi ile, bunun doðal
sonucu olan özveriyi bir yaþam biçimi
haline getiriyor.
Ýnsanýn sevdiði ve inandýðý uðruna
neleri, nereye kadar verebileceðini
gösteren bir uç örnek daha. Bir savaþ
için vardým toplandýðý sýrada, Ebubekir,
bütün malýný Allah ve elçisi uðruna
baðýþlýyor. Peygamberin "Kendine
ve ailene ne býraktýn?" sorusuna ise
"Allahý ve elçisini býraktým" cevabýný
veriyor.
ÖZVERÝ YA DA SEVGÝYLE
VEREBÝLME YETENEÐÝ
Bütün bu örnekler bize, fedakârlýðýn,
iyilikten daha fazla bir þey olduðunu
gösteriyor. Zira iyilik, ihtiyacý olana
vermektir. Fedakârlýk ise, kendi ihtiyacýmýzdan, ihtiyacý olana vermek,
kendimizi zorlayarak, zorda olaný kurtarmaktýr. Buna göre özveri (fedakârlýk) gerçek sevgi ve saygýnýn ölçüsü
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oluyor. Erich Fromm þöyle diyor:
"Fedakârlýk; karþýlýk beklemeden
vermek, bir þeyler hediye etmeye,
yaþamýný bir diðer kimseninkini kurtarabilmek için fedâ etmeye hazýr
olmak, o kiþinin gerçekten sevgi dolu
olduðunun bir kanýtýdýr.
"Gerçek sevgi, sevebilme yeteneðini
ve baþkalarýna bir þeyler verebilme
yatkýnlýðýný geliþtirir. Bir kiþiyi gerçekten sevmek, onun kiþiliðinde tüm
dünyayý sevmektir."
Özveride bulunmasý için insanýn,
saygý duyduðu ve sevdiði bir þey
olmasý, o uðurda kendi imkânlarýný zorlamasý, sevdiði bir þeyi veya canýný
vermeye hazýr olmasý ve bunu gözden
çýkarýrcasýna verebilme yiðitliðini
göstermesi gerekir.
Öyleyse fedakârlýk; deðerine
inandýðýmýz ve sevdiðimiz bir þey
uðruna, hiç karþýlýk beklemeksizin,
kendi ihitiyaç sýnýrlarýmýzý zorlayarak,
sevdiðimiz bir þeyi gerekirse canýmýzý,
gözden çýkarýrcasýna verebilme
yiðitliðidir.
Çünkü ancak sevdiðimiz ve saygý
duyduðumuz bir þey uðruna fedakârlýkta bulunabiliriz. Saygýda akýl düzeyinde
bir deðer biçme ve beðenme, sevgide
ise benimseme, baðlanma ve bir gönül
alýþveriþi aðýrlýk kazanýr. Akýlla gönül
bir olduðunda, yani saygýlý sevgiyi
öðrendiðimizde, fedakârlýk bu duygunun doðal bir uzantýsý olur ve görev
halini alýr.
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72 Milleti Bir Gören Ýnsan
Jale Eðitim Önder, Derki’den

akikat hastalýk gibidir,
paylaþýlmadýkça kurtulunamaz" diyor, Fransýz
düþünürü J. Baudrillard.
Ýnsan, hakikat içerdiðine güçlü bir
þekilde inandýðý düþünceleri aktarmaya dair büyük bir itilim duyuyor.
"Yazmazsam Delirecektim" diyen Sait
Faik gibi, kalemini yontup oturuyor
masa baþýna…

“H

Dünyada ve ülkemizde, insanlýðýn
büyük bir hýzla içine düþtüðü irtifa
kayýplarý ve þuur kararmasý; düþünen,
hisseden, arayan insanlarý farklý boyutlarda sorgulamalara yönlendiriyor.
Ýnsanlýk tarihindeki bunca çarpýcý
deneyimler, insan varlýðýný anlayarak
daha yükseklere açabilmek için oluþa
gelmiþ dinler, öðretiler, edebiyat,
felsefe vb. disiplinlerle ulaþabildiðimiz
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seviye bu mu olmalý? Neyi anlayamadýk, idrak edemediðimiz kayýp bir
parça mý var, atladýðýmýz yitik hikmetler neler ki hâlâ buralardayýz?
Konu çok boyutlu ve derin…
Bu kadar kapsamlý bir konuyu
iþlemek, Mevlânâ'nýn Mesnevi'sinde
yer alan, zifiri karanlýk bir ortamda
"Fil'i Tarif" etmeye benzeyecek.
Herkesin yaptýðý gibi ben de, Fil'in
görebildiðim, tutabildiðim parçasýndan hareketle haddimin sýnýrlarýný
zorlayacaðým.
Baþlýða, Yunus Emre'nin yüklü bir
cümlesi geldi oturdu. Mevlâna ile ayný
yüzyýlda yaþamýþ sevgi, barýþ, hakikat
bilgesi Yunus Emre "72 milleti bir
görmeyen insan deðildir" demiþ. Çok
evrensel bir söylem…
Ýnsanlýk ailesinin fertlerini
"beþer"den "insan"a taþýma,varlýðýn,
varoluþun hakikatini sezdirme
yolculuðunda bu ölçüde yüksek ve
net baþka bir taným yapýlmýþ mýdýr,
emin deðilim?
Ýnsaný, "72 milleti ayný gözle görebilme" idrakine eriþtiren yollar nereden
geçer? Hangi öðretinin ýþýðý, hangi hikmeti kavramak, yüreði, þuuru bu
seviyelere açar?Anadolu'yu mayalayan,
bu coðrafyaya vazifeli olarak gelerek
buralarýn düþ ve düþün dünyasýný yüksek ilkelerle tohumlayan hazretler,
saklý anlam katmanlarýnýn idrak
edilmesi gereken söz hazineleri býrakmýþlar.
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Taþýdýklarý yüksek metafizik bilgi ve
deðerler hakkýyla tefekkür edilerek
içrek yorumlarýna ulaþýlsa, içinden birden fazla eserin çýkabileceði, "insan"
varlýðýnýn derinliklerine götüren, daha
fazlasýna talip olma noktasýnda güçlü
istekler uyandýran, bazý zihinlerde ateþ
yakmayý amaçlayan bu "basit" cümlelerin sýrrý ne?
Bu ve benzeri cümlelerle bizi "daha
yüksek" bir yerlere adresleyen yüce
gönüllerin dünyasý ontolojik bir
dünyaymýþ; dünyayý ve üstünde var
edilmiþ her þeyi "varlýk" penceresinden
bakarak yorumlamýþlar. Ýnsana, eþyaya,
yaþama, dünyaya, evrene dair eriþtikleri "kozmolojik idrak"ile; "varlýðýn"
mevcudiyetine dair yüksek çözümlemeler yaparak, bizlere, daha kuþatýcý
ve derinlikli bir bakýþ yetisi kazandýrmaya çabalamýþlar.
Bu büyük üstadlar, ezoterik ustalar;
"kainatlarýn kuruluþu", "idaresi" ve
"insanýn hakikati"ne dair yüksek
kavramlarý ezelden ebede taþýyacak bir
bilgi zinciriyle aktarmayý sürdürmüþler.
Ancak, bunlarý aktarýrken, yaþadýklarý
çaða ve insan idrakine uyarlayarak;
þiirlere, felsefelere, manevi öðretilere
saklayarak aktarmaya özen göstermiþler.
Týpký Yunus Emre'nin, Mevlânâ'nýn,
MuhyiddinÝbn Arabi'nin, Ahmet
Yesevi'nin, Hacý Bektaþi Veli'nin,
Sühreverdi'nin, Ömer Hayyam'ýn,
Hallacý Mansur'un, Niyazi Mýsri'nin
vd. âlim ve ariflerin yaptýðý gibi.Onlar
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zannedildiði gibi "tarikat"çý deðil,
"hakikat"çi imiþ…
Yunus'un "72 milleti bir görmeyen
insan deðildir" diyerek yakmaya
çalýþtýðý iþaret fiþeðini kavrayabilseydik; idrak edilmesi halinde, insanlýk
ailesini belki de bambaþka bir realiteye
sýçratacak olan en önemli yitik hikmetimizin, insan varlýðýnda dürülü olan
"dönüþerek yükselme potansiyeli"
olduðunu fark edebilirdik.
Týpký Hz Ali'nin kendisine yöneltilen
"Ýnsaný neden bu kadar önemsiyorsun?"
sorusuna, "Ýnsaný o kadar küçük
görmeyin, ona yüklenmiþ hikmeti
çözmeye çalýþýn, bütün âlem dürülü
bükülü insandadýr, açýlmayý bekler"
cümlesinde olduðu gibi…
Hakikat deryalarýnda dolaþan dalgýçlarýn çok kullandýðý "hikmet"
sözcüðü önemli bir sözcük.
Yaþanýlanlarýn arkasýndaki örgüleri
sezebilme bilgeliði, sebeplerle sonuçlar
arasýnda mevcut olan kozmik irade
rolünün keþfedilmesi, olgularýn derinliðini görebilecek sezgisel anlayýþa
kavuþma kapasitesi.
Modern çaðlarýn belki de en
önemli "yitik hikmet"lerinden birisi,
insanýn ontolojik mânâsýnýn, kâinat
düzenindeki iþlevinin gözardý edilmesidir.Anadolu'ya miras býrakýlan bazý
hikmetli cümlelerin anlam katmanlarýnda biraz yapý çözümcülük yaparak
ilerleyecek olursak:
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"Hoþça bak zâtýna kim zübde-i âlemsin sen (Kendine iyi bak âlemin
özüsün sen)
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin
sen" (Varlýðýn göz bebeði olan insansýn sen)
bir Þeyh Galip dizesidir ve tasavvufun
en önemli dayanaklarýndan birisidir.
Açýlýmý; "özünü gör, aslýnla tanýþ,
âlemdeki yerini, etkini bil, deðerini
fark et, ona göre davran, nefesini boþa
harcayarak bu yolculuðu hebâ etme…"
Bugünkü spritüel koçlarýn dediði gibi,
"Aynanýn karþýsýna geç, ben çok
güçlüyüm, þahaneyim diyerek olumlamalar yap, nefsini cilâla, kendine
tapýn" deðil…
Yunus, "Sen seni bil, sen seni…"
derken; bizim fizik yapýmýz, nerede
doðduðumuz, hangi okullardan mezun
olduðumuz, kaç tane dil bildiðimiz"
deðildi, dert ettiði. "Benim özüm bu
yeryüzüne nereden düþtü, bu bedenden
mi ibaretim, asýl varlýðým bu mu?"
sorularýný sordurtarak bir "öz arayýþý"na
sevk etmek istiyordu, insanlarý.
"Sen çalýþ, çabala, kendindeki gizli
hazineyi araþtýr, kendini bulmaya çalýþ.
Sen düþüncelerinle, eylemlerinle iki
âleme bedelsin" diyen Mevlânâ; "Ama
dikkatli ol, kendini çaldýrma, kendini
ucuza satma; çünkü henüz kendi
deðerini çözemedin!" tembihiyle,
insanýn varlýðýna dair içine düþtüðü
miyopiye ýsrarla dikkat çekmektedir.
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Mevlânâ,"insanýn varlýðýný tanýmasý"
üzerinde en çok ýsrar eden âlimlerdendir. Mevlânâ'ya göre, kendini bilmenin esas amacý, insanýn "asýl benliði" üzerindeki maskelerin ötesine
geçerek "çýplak ben"ine ulaþmasýdýr.
Bu "ben"e eriþmeyi; "Þayet tüm baðýmlýlýklarýmý, yanýlsamalarýmý terk edersem, benden geriye ne kalýr, kim ve ne
olurum?" sorusunun cevabýný bulmak
olarak da görebiliriz…
Mevlânâ, her insanýn, kiþisel deneyim
ve içsel keþif yoluyla, zamansal ve
mekânsal deðiþime maruz olmayan
kendi "öz ben"ini tanýma ve inþa etme
kapasitesine sahip olduðu inancýndadýr.
Bu inþa sayesindedir ki, insan, sýnýrlý
fiziksel varlýðýnýn kýskacýndan kurtulup, kendi varlýðýnýn mahiyetine
iliþkin gerçekliðin farkýna varýr.
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vazgeçilmez gerekliliðine dair yükselen
çok güçlü ifadeler var…
Örneðin, önemli Fransýz düþünürü J.
J. Rousseau, çoðu mistik geleneðin
temelindeki "Ýnsanýn kendini tanýmasý"
konusunu ayrý bir ilim dalý olarak niteler ve bu hususun önemini þöyle belirtir; "Ýnsanlarýn sahip olduklarý bilgiler
arasýnda, "en önemli" olmasýna raðmen
en az sahip olunan bilgi, insanýn kendi
hakkýndaki bilgisidir. Delf tapýnaðý giriþindeki 'Kendini Taný' yazýsýnýn, tek
baþýna, ahlâkçýlarýn hacimli kitaplarýndan çok daha önemli ve güçlü bir temel
kural içerdiðini söylemeye cesaret
ediyorum"( J. J. Rousseau/ Ýnsanlar
Arasýndaki Eþitsizliðin Kaynaðý)

Ona göre, kendini bilmenin insana
saðladýðý diðer bir açýlým, "varlýðýnda
her kötülüðü yapabilme potansiyeli
bulunan bir nefse sahip olduðunu anlamasý"dýr. "Nefsinin seviyelerini fark
edip nefis, þuur seviyesini dönüþtürmenin, toplumu-dünyayý düzeltmenin
öncelikli adýmý olduðunu hakkýyla
idrak eden insan zaten bunun gereðini
yapar" der, Mevlânâ.

"Ýskenderiye'li Philo" olarak da bilinen Helenistik dönem Yahudi filozofu
Philo, Ýsa'dan yaklaþýk bir asýr önce, bu
konuda þunlarý söylemektedir: "Kendinizi sigaya çekip nefsinizi tanýmadýkça,
göklerde ve kâinatýn bizden çok uzak
köþelerindeki gerçekliklere dair sahip
olduðunuz havalý kýssalarýnýzý uzun
uzadýya anlatýp durmayýn. Önce kendinizin kim olduðunu tespit etmedikçe,
diðer meselelere, yargýç veya bilirkiþiler olarak yaklaþmaya ehil olduðunuzu
asla düþünmeyin"

Ýnsan varlýðýnýn hakikatini keþfetmenin önemi Ýslâm Tasavvufunda
olduðu gibi diðer dinlerin mistik
yapýlarýnda da çokça vurgulanmýþ bir
husustur. Dünyanýn her yanýndan ve
bütün zamanlardan, kendini tanýmanýn

Mevlânâ tarafýndan "irfan/ hikmet"
olarak dile getirilen varlýðýn aslýný tanýmaya iliþkin vurgu, Ortaçað Alman
felsefesinin önemli düþünürlerinden ve
bir Hýristiyan Mistiði olan Meister
Eckhart tarafýndan kendi kültürüne ait
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sözcüklerle þöyle dile getirilmektedir:
"Ýnsanýn kendi içinde bir sürü deri
vardýr, bunlar kalbinin derinliklerini
örter. Ýnsan birçok þey bilir, fakat kendini bilmez. Niçin mi; bir öküzün veya
ayýnýnki kadar kalýn ve sert kýrk tane
deri ve örtü ruhu örter. Mutlaka kendi
kaynaðýna git, o örtüleri kaldýr ve kendi
aslýný öðren…"
Alman Filozof Heidegger; "Ne
olup bittiðini anlamakta, yorumlamakta zorluk çektiðimiz bir atýlmýþlýk,
fýrlatýlmýþlýk, bir alçaklýkta kendimizi
bulduðumuz yer" diye tanýmlar Dünyayý.Ve sorgulatýr; varlýðýn, insanýn ve
buradaki yolculuðun sebebini.
Bizleri "asýl" varlýðýmýza ulaþmaya
ve varlýðýn "asýl" sebebini bulmaya
yönlendiren, "hakikat"le tanýþmaya
davet eden "aþk" yüklü, ýsrarlý çaðrýlar
saymakla bitmez…
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insanýn görünen yüzünün arkasýndaki
hakikate ulaþmaya duyulan aþktýr"…
Âlimler, Arifler, Erenler; varlýk
perdesinin ötesinde gizlenmiþ
"hakikat"e âþýktýr; aktarmaya, aþýlamaya çalýþtýklarý aþk "hakikat aþký"dýr.
Bu aþkýn, bu varlýk merakýnýn, bu
sorularýn bizde bir karþýlýðý var mý?
Belki de; "varlýk nedir", "insan nedir"
gibi, sormak suretiyle daha çok insan
olacaðýmýz, derin iç görüler yaratarak
çýðýr açacak sorularýn sorulacaðý,
þaþýrtýcý pro-aktif cevaplarýn
peþine düþüleceði bir çað geliyor…
Kendimizin ve insanlýk ailesinin
hastalýklarýný teþhis etmek açýsýndan,
insan varlýðýna dair daha çok daha çok
konuþmamýz, daha derin yaratýmlar
yapabilmemiz lazým; belki de…

Ama yerküreyle gökkubbenin
baðlantýsýný kurmak, varlýðýn hakikatini aramak, ince iþçilik ve aþk
gerektiren bir konudur. Ýslam
öðretisinin kabuðunu reddederek özü
yakalamýþ derya bilinçler, 9-14 yy
arasýnda Anadolu'da, kökleri çok kadim
zamanlara uzanan "yüksek bilinç"
söylemini, bir sarraf titizliðiyle, aþkla
tahsil ve tedris (öðretim) etmiþlerdir.

"Anadolu'da ne þahane söylemler,
yüksek metafizik öðretiler üretilmiþ;
ne yüksek deneyimler yaþanmýþ"
diye anlattýklarýmýz mitolojik bir
hikaye gibi kalmaya mahkum mu?
Bu yüksek varlýksal keþiflerin arka
planýna ulaþarak, insanlýðýn içine
düþtüðü bu gerilim ve devinimden,
yepyeni bir insan ve toplum modeli,
felsefesi inþa etmek, üzerine küller
serpilmiþ bir ateþi tekrar canlandýrmak
için hiç þansýmýz yok mu?

Tasavvufta "aþk" kavramý çok özel
bir yere sahiptir; ancak, sanýldýðý gibi,
bu aþk mistik bir þahsiyete duyulan aþk
deðildir. Erenlerin peþinde bir ömür
harcadýðý aþk, "varlýk âleminin ve

Aradan sekiz asýr geçmesine raðmen,
unutulmak bir yana, düþünceleriyle
bize ýþýk kaynaðý olmaya devam eden
bu bilgelere, ozanlara, manevi þahsiyetlere baþvurmaya gerek duyuyor-

SEVGÝ DÜNYASI

sak, onlarýn iþaret ettiði deðerlere dair
doruða ulaþmýþ bir ihtiyaç duyuyorsak,
bu dölleyici sözlerin usaresinden daha
fazla nasiplenmek gerekmez mi?
Býrakýlan bütün metinler insaný
gerçeðine ulaþtýrmak; kabuktan
öze, çevreden merkezine doðru
götürmek için vardýr. Ezoterik okullarda, varlýðýn aslýna doðru yol alabilmek
için, minicik bir bilgi kristalini elde
edebilmek uðruna ömürler verilmiþ.
Günümüzde, ihtiyaç duyanlar için, tüm
bilgiler ortada dolaþýyor. Sufi
geleneðinde olduðu gibi, mürþidin
kapýsýnda bir ömür odun taþýmak, beklemek gerekmiyor. Merak etmek, yola
çýkmak, þuuru daha yüksek yerlere
açmak bizim meselemiz.
Ýnsan hayatý kýsa… Ýnsan bu
dünyaya, kendini-kaynaðýný tanýyýp
þuur kapasitesini ve bütünün þuurunu
geniþletmeye geldi. Bu da çok kýsa bir
süre içinde gerçekleþmiyor. Onun için,
vakit kaybetmeden, orada burada
dolanmadan, doðrudan hedefi vurucu
çalýþmalar yapmalý; bu süreci daha
evvel yaþamýþ ve ötesine geçmiþ ustalarýn mesajlarýndaki anlam katmanlarýný çözmek için özel bir gayret
içinde olmalýdýr.
Bu konuda bireysel bir tasarrufta
bulunmak isterseniz, kendi arayýþýnýzý
baþlatmalýsýnýz. Orada sizi ne bekler,
keþfiniz hangi yöne doðru gider, bilinmez. Ancak, önce "sahici" bir arayýþa
sahip olmak; arayýþý, kararlýlýkla, aþkla
þekillendirmek lazým.
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"Yunus Emre'nin,
"Cennet cennet dedikleri, bir kaç
köþkle bir kaç huri…Ýsteyene ver sen
onu, bana seni gerek seni…" dediði
netlikte, "hakikat"i dert edinmek, kutsal
meraký asla kaybetmemek, içinde yer
aldýðýmýz bu büyük eserin parçalarýný
her gün daha iyi anlamaya çalýþmak
lâzým.
Bu alacakaranlýk dönemde, içine
terk edildiðimiz bu düþük, çakma
deðerlerden, sera aydýnlanmasýndan
kurtularak daha yüksek hedefler
koymak; "ederler davasýný, bilmezler
mânâsýný" þuursuzluðundan kurtulmayý
hedef edinmek lâzým.
Suyundan, havasýndan, topraðýndan;
en önemlisi ruhundan beslendiðimiz
Anadolu, bütün bu deðerleri insanlýða
yansýtmak üzere topladý bünyesinde.
Hakkýyla idrak edilip yansýtýlmadan
üzerinde kalýrsa, çok yazýk olur; bu
alaca karanlýk, bu zihniyet kaymasý,
bu yozlaþma büyüdükçe imtihanlar da
büyür, eziliriz altýnda.
Hayýrlar feth, þerler def, keþifler
bereketli olsun diyelim; Yunus'la
baþladýk, Yunus'la bitirelim…
"Gel derviþ gel hele, yabana gitme…
Her ne arar isen, inan sendedir…
Beyhude nefsine eziyet etme…
Kâbeyse maksadýn, Rahman sendedir
Çöllerde dolaþýp seraba bakma…
Allah Allah deyü havaya bakma…
Hakka talip isen kitaba bakma…
Okumayý bilirsen, Kuran sendedir…"
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Görmeden Önce Ýnanmak
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.
Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn
kapýlarýný aralamaya çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz Tobin Hart
geçen ay "Düþünce Deneyleri" ve "Görünmeyeni Görmek" baþlýklarý altýnda çocuklarýn gerçekliðin süptil kademeleri ile daha fazla
bir uyum içinde olduklarýnýn altýný çizmiþti. Yazara göre çocuklar
bu kademelerde vizyonlar görmekte, sesler iþitmekte, enerjileri hissetmekte ve kendilerinden çok uzakta cereyan eden olaylarý
bilmekte ve bir çeþit içgörü ve ilhamlar geliþtirebilmekteydiler.
Zaten Spiritüel yol dediðimiz þey de bu içsel kutsallýðýn/ilâhiliðin
daha çok farkýna varmak anlamýna geliyordu. Zira bizler bu farkýna varýþ sayesinde kendi içimizdeki çok boyutlu doðamýzý ve evreni
keþfedebiliyorduk. Yazarýmýz, içinde yaþadýðýmýz bu dünyanýn
aslýnda çýplak gözle gördüðümüzün çok ötesinde olduðunu, bilimin
ise daha önceden bize kapalý olan bu görünmeyen dünyalarý
bizlere açmaya ve görünür kýlmaya devam edeceðini vurgulamýþtý.
Ermiþler ve bilgeler ise yaptýklarý çalýþmalar ve araþtýrmalarla
çok boyutlu, birbirine baðlý, canlý ve sürekli tekâmül eden ve hattâ
giderek þeffaflaþan bir dünyayý bize açýyorlardý.
Tobin Hart: "Kimim ben?" "Neden buradayým?" "Ölünce bize ne
olacak?"… gibi benzer sorularý çocuklarýn hep sorduklarýný ve
bunlarýn aslýnda çocuklarýn gerçekten de en sonunu merak ettikleri bir kavramý iþaret ettiðini belirtmiþti. Çünkü onlar Dünya
gezegenindeki yerlerini, bilginin doðasýný, varlýklarýný ve nasýl
vücuda geldiklerini öðrenmek isteyen varlýklardý.
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Ve Plato gibi filozoflar da benzer sorularý sormuþtu. Dolayýsýyla
bir çocuðun düþünceleri, üzerinde cevap bulmaya çalýþtýðý sorularý, üzerinde oyunlar oynadýðý sorularý,spiritüel dünya ile ya da
gizemli olanla kurmaya çalýþtýðý diyaloglara da bir giriþti. Çocuklarýn doðallýklarý, þeffaflýklarý, tazelikleri onlarý inanýlmaz doðal
filozoflar haline getiriyordu. Çocuklar için dünyalar arasýndaki
sýnýr ya da perde çok inceydi. Spiritüel isimle anýlan bu tecrübeler
bilincin geniþlemesini ve açýklýðýný yansýtýyor ve bize kim olduðumuzu, evrenin ne olduðunu anlatarak dünyaya ait görüþümüzü
þekillendiriyor ve ayrýca spiritüel içgörünün yoluna daha doðrudan, sezgisel bir biliþ saðlýyordu.
Bu ay konumuza "Görmeden Önce Ýnanmak" baþlýðý altýnda
devam ediyoruz.
nanmadan önce görmek
modern bilimin amentüsüdür. Çünkü kendi
gözlerimizle görmeden
inanmamaya cesaretlendiriliriz. Ýþin
çoðu kýsmýnda bu iþimize yarar elbet
ki. Çünkü bu þekilde batýl inancý veya
aptalca inanmayý kendimizden uzaklaþtýracak kanýtlara ulaþýrýz. Lâkin iþ
spiritüel konulara gelince, bazen
görmeden önce inanmak gerekli olabilir. Daha da net konuþmak gerekirse,
bu, kendimizi bizi bekleyen gerçeklere
açabilmek için inançsýzlýðýmýzý askýya
almak anlamýna gelir. Elbet ki bu
sorgulayan zihnimizi bir kenara atmak
ya da bir fikir veyahut bir doktrinden
naif biçimde dönmek anlamýna
gelmemelidir. Bu daha çok, kendimizi
bir olasýlýða açabilmek amacýyla kritik
yargýlamamýzý bir süreliðine kapatmak
anlamýna gelmelidir. Ýþte bu inanç
demektir. Ve inanç bilinmeyenle bili-

Ý

nenin arasýndaki köprüdür. Ýnanç,
bilincimizi açar ve görünmeyeni
görmemize izin verir. Aþaðýdaki
Hugh'unhikâyesi iþte bu açýlmanýn
gücünü ortaya koymaktadýr.
Liseye geldiðinde Hugh hem sýkýntýlý
hem de çevresine sýkýntý yaþatan
baþarýsýz bir öðrenciydi. Hayal kýrýklýklarýyla dolu bir hayata doðru hýzla yol
almaktaydý. Lâkin okulu tam da bu
zamanda, Hugh ve onunla ayný sýkýntýlarý yaþayan bazý yaþýtlarýný, yakýnda
bulunan Princeton Üniversitesi'nin yerleþkesine götürerek olaðanüstü bir
deneyim yaþamalarýna olanak tanýdý.
Zira aralarýnda Einstein'ýn da bulunduðu tanýnmýþ fizikçiler üniversiteye
gelerek sunumlar yapmaktaydýlar.
Umut edilen oydu ki, bu bilim adamlarý
zorluklar yaþayan ve yaþatan bu ergenlerin hayatlarýna olumlu etkiler býrakabilsinler..
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Bir gün, uzun ve oldukça kuru bir
konuþmanýn ardýndan arka sýralarda
oturan genç bir kýz elini kaldýrarak,
konuþmacýlara hayaletler hakkýnda
neler düþündüklerine dair yersiz ve
tuhaf bir soru sordu. Gülüþmelerin
ardýndan birinci fizikçi ayaða kalkarak,
kesin ve açýk bir ses tonuyla, hayaletlerin varlýðýnýn mümkün olmadýðýný
söyledi. Sözünü bitirdiðinde ikinci
fizikçi ayaða kalkarak bu konuda
bilimsel bir kanýtýn bulunmadýðýnýn
altýný çizerek, varlýklarýnýn hiçbir þekilde mümkün olamayacaðýný kesin bir
dille ilan etti. Diðerleri de sözlerini
bitirdiklerinde, atom bombasýnýn
geliþtirilmesinde önemli çalýþmalar
yapmýþ, ancak kesin olarak kullanýlmasýnýn karþýsýnda olmuþ bir bilim
adamý olan Robert Oppenheimer söz
alarak þunlarý söyledi: "Bu büyüleyici
bir soru. Ben her þeyin mümkün olabileceðini kabul ediyorum. Dolayýsýyla
bir þeyin mümkün olabileceðini kabul
etmeden önce veya onu reddetmeden
önce kiþinin gerekli kanýtlarý bulmasý
gerektiðine inanýyorum."
Ýþte bu an, Hugh'un tüm hayatýný sonsuza dek deðiþtirecek olan aydýnlanma
anýydý. Oppenheimer'ýn bakýþ açýsýyla
dünyayý önceden ambalajlanmýþ olarak
kabul etmeyecek ve dahasý onu sorgulayabilecekti. Bu yeni bakýþ açýsý
dünyayý her þeyin mümkün olabileceði
ve insanlarýn yeniden gizemli olana
yönelebileceði bir alana açmýþtý. Bu ise
kiþiye (geçerliliðini kanýtlayabilmesi
açýsýndan) özel bir sorumluluk yüklü-
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yordu. Bu ayrýca iki þeye izin veriyordu. Birincisi, þair Yeats'in dediði gibi:
"Radikal Masumiyet"e yani inançsýzlýðý askýya almanýn sonsuz imkânýna
açýyordu insaný. Ve hemen ardýndan da
kiþinin kendi standartlarý için doðru
olaný bulmasýnýn gerekliliðini önüne
koyuyordu.
Hugh, kendini doðrudan yaþadýðý bu
deneyimin merkezinden tanýmlamaya
baþladýðýnda, içsel dünyasýnda müthiþ
bir dönüþüme tanýk oldu. Yeniden
olasýlýða ve gizemli olana inanmaya,
baþkalarýnýn dediklerinin gerçek veya
doðru olduðuna inanmak yerine kendi
kanýtlarýna güvenmeye baþladý. Bu
andan itibaren Hugh tanýnmýþ, yenilikçi
ve diðerleri için çok boyutlu olasýlýklar
üretebilen, norm dýþý bir profesör olma
yolunda ilerledi. Aradan geçen elli yýldan sonra bile Hugh, Oppenheimer'ýn
cevabýný ve onun hayatýndaki inanýlmaz etkisini hâlâ canlý biçimde hatýrlayacaktý. Çünkü o kader aný her þeyin
mümkün olabileceðine dair bir inanç
yaratmýþtý, diðer bir deyiþle görebilmek
için önce inanmanýn yolunu açmýþtý.
Kýzýmýn hayatýndaki melekle
tanýþtýrýlmamýn üzerinden çok fazla
zaman geçmemiþti ki, ailemle birlikte
bir hafta sonu kaçamaðý için Kuzey
Carolina, Asheville'e gitmeye karar
verdik. Birçok arkadaþýmýz bize
buranýn ilginç bir yer olduðundan söz
etmiþler, biz de küçük kýzlarýmýzla birlikte (o zamanlar biri 3, diðeri ise 7
yaþýndaydý) çevrede keþifler yapabile-
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ceðimizi düþünmüþtük. Yola çýkmamýzdan iki gün önce, bir arkadaþým beni
aramýþ ve bir anne ve kýzý tarafýndan
yönetilen ve ilginç bulduðunu söylediði
bir web sitesinden söz etmiþti bana.
Ben de bu siteyi hemen incelemiþ
gerçekten de sýradýþý bulmuþ, ancak
daha ayrýntýlý ilgilenmek üzere bir
kenara not etmiþtim. Ancak hemen
sonra da bu anne ve kýzýnýn
Asheville'de olduklarýný fark etmiþtim.
Oraya varmamýzýn hemen ardýndan ise
kendimi Nancy, yani bu çocuðun
annesi ile konuþurken bulmuþtum.
Nancy hafta sonu ziyaretimizde bizi
evine davet etmiþti.
O Cumartesi Nancy'nin aðaçlarla
dolu bir yamaçta bulunan evinde buluþtuk. 12 yaþýndaki kýzý Llael ve ben
doðal olarak yan yana oturup hemen
sohbete baþladýk. Oldukça kendine
güvenen lâkin biraz da utangaç bir
kýzdý. Yani ön plana çýkmayý bilinçli
olarak seçmeyen bir karaktere sahipti.
Llael bana üç tane
rehberinin olduðundan
söz etti o gün. Bunlar,
onun sorduðu sorulara
cevap veren bir konsül
gibi hareket ettiklerinden dolayý, onlara
toptan "STJ" ismini
vermiþti. Birinci rehber
gri renkli bir kurt olup
ismi: Sanka idi. Llael
Sanka'nýn onu
koruduðunu, ona eþlik
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ettiðini, onunla oynadýðýný ama çoðu
zamanda da her þeyle ilgili kendisine
bilgi verdiðini söyledi. Sanka adeta
kâinatýn internetine giriþ yapabiliyordu.
Bu rehberiyle henüz 9 yaþýndayken
tanýþmýþtý.
Konsülün ikinci üyesi bir Kýzýlderili
olan: Tank-too-wa idi. Bu, þifa çalýþmalarýnda ona rehberlik yapýyordu. Bir
gün annesinin sýrtýna kil uygulamasý
yaparken karþýsýna çýkmýþtý. Daha
sonra da birlikte bir Kýzýlderili dansý
seremonisi gerçekleþtirmiþlerdi. Bu
dans Llael'in þifacýlýðýný yeniden hatýrlamasýný onurlandýrýyordu. Tank-toowa onun mentoru olmayý önermiþ ve
þifacýlýk çalýþmak istediðinde ona
öðretebileceðini söylemiþti.
Üçüncü rehberinin ismi ise Juangwa
idi. Llael þöyle dedi: "Dünyada bana
benzeyen çocuklarý biraraya getirmemi
istediðini söyledi bana. Bu rehberimin
misyonu evrensel uyumdu. O günden
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sonra bunlara bir dördüncü rehber
daha eklendi. Bu bir melekti ve ismi
Celentien idi. 2 metre 13 santim
boyundaydý ve bana iletiþimle ilgili
olarak rehberlik etmek, benim için
temiz bir kanal olmak üzere gelmiþti."
Bu tanýmlamalar gerçekten de ilginç
deðil mi? Lâkin aktif bir fantezinin
ürünleri de olabilirdi. Bazýlarý Llael'in
deluzyonel bozukluk (olmadýk hayaller
kuran) yaþayan birisi olduðunu bile
düþünebilirdi. Bir psikolog ve uzun yýllar çalýþmýþ bir tedavi uzmaný olarak,
kiþilerin mental durumlarýnda herhangi
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bir arýza olup olmadýðýný anlayabilecek
þekilde eðitildim. Llael pek çok diðer
çocuk ve konuþtuðum yetiþkinler gibi
psikiyatrik tabloya tam anlamýyla uyan,
psikolojik yönden inanýlmaz derecede
saðlýklý ve uyumlu olan bir kýzdý ama
psikiyatrinin "deluzyon" yani bir çeþit
þizofreni ya da daha hafifinden bir fantezi veya ilgi çekmek amaçlý diye nitelendirdiði konulardan bahsediyordu.
Bununla birlikte Llael'e kredi
saðlayan en belirgin özelliði onun bir
insan olarak kalitesi ve verdiði cevaplarýn nitelikli oluþuydu. Örneðin sohbetimiz esnasýnda ona
rehberlerinin de sohbete
katýlýp katýlamayacaðýný
sorduðumda Llael onlarýn
enerjilerini rahatlatarak ve
üzerinde yoðunlaþarak,
onlarý odak noktasýna
taþýdý. Bu noktadan
itibaren inanýlmaz derecede iç görülü bir þekilde
benim hakkýmda öyle bilgiler verdi ki hiç kimsenin
bunlarý normal yollarla
bilmesine imkân yoktu.
Onunla çok kýsa bir
zaman geçirmiþ olmama
raðmen anlattýklarýna tam
anlamýyla inanmam için
bana sýký kanýtlar sundu.
Llael için her rehber,
bilincin farklý bir yönünü
temsil ediyor ve ona özel
bir asistanlýk sunuyordu.
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Oradan ayrýlmadan önce Llael'den
rehberlerine sorarak, onlardan benim
kendisiyle konuþmamla ilgili bir
içgörüde bulunmalarýný rica ettim.
Durakladý ve rehberlerini yeniden
çaðýrarak bana þunlarý söyledi: "Bana
benzeyen çocuklarla ilgili bir kitap
yazacakmýþsýnýz. Bu kitabý hem bu
çocuklar hem de kendi çocuklarýnýz
için yazýn." O vakitler böyle bir kitap
yazma niyetim yoktu henüz. Ama
þimdi siz okuyucularým bu kitabý
elinizde tutuyorsanýz eðer, rehberlerin
söyledikleri tam yerini bulmuþ demektir. Bu görüþmenin ardýndan geçen
yedi yýl boyunca Llael ile hep irtibatta
oldum ve onun çok boyutlu gerçekliðe
akort olma kabiliyetinden ve sunduðu
bilgilerin kalitesinden daha da çok
etkilendim. Fakat beni bundan da
fazla etkileyen þey, onun insan olarak
kalitesiydi diyebilirim. Çünkü Llael
hem psikolojik, hem entelektüel
yönden, hem de spiritüel dengesini
muhafaza eden olgun bir insan olarak
özel biriydi.
Zaten konuþtuðum diðer çocuklar da
en az Llael kadar özeldi aslýnda. Llael
geliþimin farklý kademeleri ve fasetleri
içinde çok boyutlu bilmenin herkes için
mümkün olabileceðini iþaret etmiþti.
Bu tarz çocuklar esasýnda nadir
deðildir veya özellikle sýra dýþý
da deðildirler. Bazý çocuklarýn bu
boyutlara daha kolay eriþimi veya
kendi tarzlarýyla daha büyük derinlikleri olsa da, tüm çocuklarda derinliði
görebilecek bu kapasite mevcuttur.
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Bir kültür insana ait bir kapasiteyi
deðerli addettiðinde, bu boyutu ilk
mistiklerde ve bilgelerde sonra da Llael
gibi harika çocuklarda ve son olarak da
sýrasýyla diðer herkeste görmeye baþlar.
Llael þöyle demiþti: "Bazen deneyimlediðim þeyin aslýnda asla baþka bir
realite olmadýðýný hissediyorum. Bu
yalnýzca bizimkinin daha
geniþletilmiþi."
Llael 15 yaþýna geldiðinde ona diðer
dünyayý kendisinin yaptýðý gibi göremeyen birinin kendisinden nasýl farklý
olduðunu sormuþtum. Þunlarý söyledi:
"Bu sadece o dünyaya açýk olmakla
ilgili. Çocuklar için en önemli husus,
gördüklerini ve hissettiklerini ifade
etmelerine izin verilip verilmemesi ve
bunlarýn baþkalarýnca kabul görmesidir.
Ben her çocuðun bu içsel kabiliyete
sahip olduðuna inanýyorum ama bu
özellikleri yetiþkinler tarafýndan bir
fantezi olarak kabul edilir de hayal
kýrýklýðýna uðratýlýrlarsa, o zaman
onlarý ortaya koyamayacaklar ve bunu
yetiþkin olduklarýnda da devam ettiremeyeceklerdir. Birçok yetiþkin böyle
bir dünyanýn olmadýðýna daha en baþtan kesin gözle bakmaktadýrlar. Çocuklar için ise bu çok basittir ve çok kolaydýr. Aradaki fark açýk olmakta yatmaktadýr. Benim fazladan hiçbir þey yapmama ihtiyaç yok, çünkü rehberlerim
her istediðim anda benim yanýmdalar."
Gelecek Ay: Konumuza "Ýçsel
Duyular" baþlýðýmýz altýnda devam
edeceðiz.
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Gözlerinizi Yuvalarýndan
Uðratan Þeyler
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
12.10.2019
Chicagoland, Itasca, Illinois
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

S

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bugün daha önce size akþam
gözlerinizi yuvalarýndan
uðratacak bir celse yapacaðýmýzý
söylemiþtim. 'Gözlerinizi yerinden
uðratacak' ancak az sayýda insanýn
inanacaðý tuhaf þeyler demektir. Bu
sözlerin doðru olup olmadýðýna siz
karar vereceksiniz.
Size birçok kez Galaksinizdeki
yaþamýn güzelliðinden söz etmiþ ve bir
zaman sonra geri baktýðýnýzda bu söz-

lerimi anlayacaðýnýzý ve yalnýz
olduðunuzu düþünmekle ne kadar
aptallýk etmiþ olduðunuzun farkýna
varacaðýnýzý söylemiþtim. Galakside
yalnýz zeki deðil ayný zamanda daha
olgun yaþam formlarý olma ihtimali
çok yüksektir. Bunun dýþýnda size gezegendeki 23 çift kromozoma sahip olan
insan ýrkýnýn tarihinin ancak 200.000
yýl geriye gittiðini, evrende yaþamýn
olduðunu ama özellikle bu Galakside
yaþayan diðer zeki varlýklarýn
bazýlarýnýn gezegenlerini teleskoplarýnýzla görebildiðinizi de söylemiþtim.
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Onlardan o kadar da uzak deðilsiniz
ve o kültürler varlýklarýný sizinkine
göre çok daha uzun zamandan beri
sürdürüyorlar. Bazýlarý kendi gezegenlerinde sizin üstesinden gelmek zorunda kaldýðýnýz sýnavlarýn aynýsýný daha
önce atlatmak zorunda kalmýþlardý.
Bazýlarý çoktan mezun olmuþlar ve
hayýrseverlik sýnýfýna girmiþlerdir.
Hattâ bazýlarý fiilen bedenli yaþamýn
ötesine ve bilinç fiziðine geçiþ yapmýþlardýr.
Bilinç fiziktir. Bilinçte enerji vardýr
ve bu durum yaklaþýk 20 yýl önce
keþfedilmiþtir. Bunun anlamý bilincin
enerji alanýnda oyuncu olmasýdýr ve
sizler de bilince enerji muamelesi yapmalýsýnýz. Bilinç tek baþýna yaþam
olarak varlýðýný idame ettirebilir mi?
Eðer bilinç yaþamý olan enerjiyse, belki
de bedene ihtiyacý yoktur. Gerçekten de
bedene ihtiyacý yoktur.
Gezegenin her tarafýnda burayý
ziyaret eden meleklerin hikâyeleri
anlatýlmaktadýr. Melekler belirli zamanlarda gelip mesajlar verirler. Sanat
alanýnda melekler hemen her zaman
uzun boylu güzel kadýnlar olarak tarif
edilmiþ ve çizilmiþlerdir. Sizi Pleiadeslilerle tanýþtýrayým çünkü görülenler
onlardýr. Bu varlýklarýn bedenleri yoktur ama sizin zihninizde insana çok
benzeyen, uzun boylu ve güzel diþi
varlýklar olarak yer etmiþlerdir.
Onlar gezegene sizi tohumlamak için,
sizin muhafýzlarýnýz, yardýmcýlarýnýz
olarak, size rehberlik etmek ve bilgi
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vermek için geldiler. Musa bir
Pleiadesli ile konuþtu. Ýleride bir gün
bu iþleri çözeceksiniz. Onlar her zaman
buradaydýlar. Sizin yaþadýðýnýz her þeyi
sizden bir milyon yýl önce tecrübe etmiþ bir toplum, bir kültür, bir gezegen
hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Eðer
onlar da sizin gibi bir deðiþim sürecinden geçtilerse, enerji olarak bilinç
sürecini geçirdikten sonra binlerce yýl
boyunca geliþmeye devam ettilerse, þu
aþamada hangi noktaya varmýþlardýr?
Onlarýn titreþimi o kadar yüksektir ve
öylesine çok boyutlu hâle gelmiþlerdir
ki, baþka gezegenlere gitmek için uzay
gemilerine ihtiyaç duymazlar artýk.
Ýstedikleri gezegene gitmeyi düþünür
ve giderler çünkü artýk Tanrý'ya çok
yakýn olan özellikler edinmiþlerdir.
Sizin þu anda bulunduðunuz
olgunluk seviyesinde ve üç boyutlu
dünyada bir melek iþte böyle görünür.
Sizler hâlâ birbirinizle savaþýyorsunuz
ve barbarlýk çaðýný sürdürüyorsunuz.
Size Pleiadeslilerin buraya geldiklerinde ikiden fazla gezegende yaþadýklarý tarihleri olduðunu ve savaþ
yaptýklarý dönemlerde sahip olduklarý
teknoloji ile gezegen çapýnda soykýrým
yaptýklarýný söylemiþtik. Ýþte yýldýz
savaþlarýnýn anlamý budur ve zaten
fikir de buradan kaynaklanýr.
Böyle karanlýk bir tarihleri olmasýna
raðmen Pleiadesliler birkaç baþarýsýz
denemeden sonra nihayet baþarýlý oldular. Yükselmiþ bir gezegen iþte böyle
olur ve galakside size bundan önce de
yardým etmiþ olan birden çok böyle
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yükselmiþ gezegen vardýr. Bunlarýn
bazýlarý sizin tohum büyükanne ve
büyükbabalarýnýzdýr. Bunun hepsi çok
daha büyük bir hayýrseverlik ve sevgi
sisteminin parçasýdýr. Gözleri açýk
olanlar ve hattâ belli bir ruhsal sisteme
aidiyeti olanlar bile buradaki anlamý
görebilirler.
Neler olmuþ olabileceðini anlamaya
baþlayabilseniz, belki de bunlar
gelenekleriniz ve kurallarýnýzla ters
düþmeyebilir. Þimdi söylediðimi bir
hakaret olarak telâkki edebilirsiniz ama
þu aþamada bu gezegendeki kültürler
aslýnda ruhsallýðý öðrenmekte olan
çocuklara benziyorlar ve Tanrý'nýn kim
ve nasýl olmasý gerektiði hakkýnda
insanlara mahsus olan kendi kurallarýný
uygulamaya çalýþýyorlar.
Bugün itibarýyla geçerli olan doktrinlere ve dinlere baktýðýnýzda, Tanrý'da
sanki insan aklý varmýþ gibi bir görüntü
vardýr. Buna uygun olarak da eðer
insanlar doðru iþleri yapmazlarsa, Tanrý
onlara iþkence etmekte ve onlarý akla
ziyan yerlere göndermektedir. Herhangi
bir yerde var olabilecek en büyük sevgi
ve her türlü þefkatin ötesinde þefkatli
olan bir varlýða niçin böyle bir þey
nasýl izafe edilebilir? Olaya böyle
bakýnca belki de bir noktada durumu
yanlýþ deðerlendirdiðinizi düþünmeye
baþlayabilirsiniz. Her halükârda bu
hakikat kutusu artýk açýlmaya
baþlamýþtýr.
Þimdi size Pleiadeslilerle ilgili baþka
bir hikâye anlatacaðým. Her zaman
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iþaret noktasýný merkeze koyan bir plan
vardý. Bu iþaret noktasý gezegenin yalpalamasýydý ve yalpalamanýn ruhsallýkla hiç ilgisi yoktur. En son iþaret noktasý 26.000 yýl önceydi. O zaman
baþarýlý olamadýnýz. Bu gezegende sizin
geçtiðiniz sýnavlara giren ama baþarýlý
olamayan baþka uygarlýklar da var
olmuþtur. Ýþte o yüzden bazýlarý insanlýðýn sadece 6.000 yýllýk olduðunu iddia
etmektedir ama sizden önce birçok
baþka uygarlýk vardý.
Son iþaret noktasý 2012 yýlýndaydý.
Dünyanýn her tarafýna yayýlmýþ olan
çeþitli yerli halklarýn, teleskoplarý
olmasa bile, sezgisel seviyede hissettikleri olay buydu. Gezegenin hareketleri
hakkýnda hiçbir fikre sahip olmayan
insanlar bir þekilde gezegenin yalpalamasý hakkýnda bilgiye sahiplerdi. Bunu
yýldýzlara bakarak gözlemleyebiliyorlardý. Yýldýzlarý çok uzun süreyle
gözlemleyince gezegenin hareket
ettiðinin farkýna varmýþlardý.
Gezegenin bir þekilde yalpaladýðýný
veya yer deðiþtirdiðini anlamýþlardý.
Zaman içinde yalpalamanýn merkezinin
nerede olduðunu hesap edebildiler ve
2012 yýlýný buldular. 5125 yýllýk Maya
takvimi yalpalamanýn merkezinde son
buluyordu.
Sizin uygarlýðýnýzýn ortaya çýkmasýndan çok önce gezegenin her tarafýna
daðýlmýþ olan insanlar iþaret noktasý
hakkýnda bilgiye sahipti. O zaman bu
iþaret noktasý neyin nesi oluyordu?
Eðer insanlar baþarýlý olursa, deðiþen
baþka þeyler olacak mýydý? Neden
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insanlýk olgunluk seviyesi, ruhsallýk ve
hakikatin ifþa edilmesi baðlamýnda
geliþecekti ki? 2012 yýlýnda ne oldu?
Nedensellik faktörü nedir? Eðer
Mayalarýn 2012 ile ilgili öngörülerinde
sonlu olarak belirtilmiþ olan özellikler
üzerinde çalýþýrsanýz, bu tarihin insanlýðýn o zamana kadar hiç eriþemediði
bilinç seviyesinin baþlangýcý olacaðýnýn
söylendiðini anlarsýnýz. Ancak,
Mayalar bunun sebebini hiç
söylemediler. Bu zaman ile ilgili bir
mesele deðildi. Dolayýsýyla, baþka bir
þey olmalýydý. Iþýk (aydýnlýk) neden
kazanmaya baþladý?
Size bir plandan söz edeceðim.
Yýllar önce kýsa süre içinde düðüm ve
sýfýr noktalarýný belirlemiþtim. Bunlar
kutsal yerlerdir ve genellikle kuþ
uçmaz, kervan geçmez yerlerdedir.
Özellikle de düðüm noktalarý
Pleiadeslilerin Dünya'ya indikleri ve
24 kromozomdan 23 kromozoma
dönüþtürme iþlemini baþlattýklarý 12
yeri temsil etmektedir. Ýþte bu yaratýlýþ
hikâyesi, Âdem ve Havva öyküsüdür.
Pleiadesliler gelip size Yaratýcý bilgisini verdiler ve böylece sizleri hayvan düzeyinden ruhu olan insan
düzeyine çýkardýlar. Tartýþmaya açýk bir
konu olsa da, bunu kim yapabilirdi?
Bunu ancak melek düzeyindeki varlýklar yapabilirdi. Çok sayýda varlýk geldi
ve bunlarýn hepsi de diþiydi çünkü
doðum yapmak zorundaydýlar. Yavaþ
yavaþ ruhu olan ve kutsallýk temeline
dayalý bir insanlýk gezegende ortaya
çýkmaya baþladý. Cennet Bahçesi aslýn-
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da dünyanýn tamamýný, Âdem tüm
erkekleri ve Havva da tüm kadýnlarý
temsil etmektedir.
Bu aþamada size karanlýk ve aydýnlýk
bilgisi ile beraber seçme özgürlüðü
verildi. Pek çok yerde ve kitapta
Tanrý'nýn size özgür irade verdikten
sonra yaptýðýnýz seçimlerden dolayý sizi
yargýladýðý anlatýlmaktadýr. Bu hikâyeye göre bunun hesabýný vermek zorunda kaldýnýz ve daha sonra doðan tüm
ruhlar bu yüzden kirli olarak doðdular.
Bu pek doðruymuþ gibi gelmiyor, öyle
deðil mi? Bu gezegendeki her insan
muhteþemdir ve yetkili kýlýnmýþtýr.
Sýfýr ve düðüm noktalarý gelecekteki
sistemi temsil etmektedir. Bu sistem
buraya Pleiadesliler tarafýndan yerleþtirildi. Çünkü Pleiadeslileri tohumlayan varlýklar da onlara bu sistemi
vermiþlerdi. Zaman içinde bu sýfýr ve
düðüm noktalarý zaman kapsülleri
oldular. Düðüm-sýfýr aslýnda bir itmeçekme enerjisidir. Bunu daha önce
birkaç celsede izah etmiþtik. Enerji
belli nedenlerden dolayý belirli bir yöne
doðru çekilip itilmektedir.
Fizikte her zaman ve her yerde
kutupsallýk vardýr. Bu bakýmdan, eðer
gezegenin bilinç potansiyelini deðiþtirecekseniz, kutupsallýðý olan bir sistem kullanmak mecburiyetindesiniz.
Belli bir noktada eski enerjiyi vakumlamak suretiyle dýþarý atarak onun yerine ýþýk koyarsýnýz. Bu ancak insanlýk
kültürünün (milyarlarca insandan söz
ediyoruz) özgür iradesi ile yapýlan
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seçim sayesinde önceden belirlenmiþ
olan bir iþaret noktasý(2012)
geçilebilirse gerçekleþir.
Sýfýr ve düðüm noktalarý zaman kapsülleri olarak yerleþtirilmiþlerdi. Size
göre zaman kapsülü dendiðinde, içine
belirli bir zamanda yerleþtirilmiþ olan
bilgiler ve eþyalar konmuþ olan bir
kapsül anlaþýlmaktadýr. Bu durumda bu
düþünce yanlýþtýr. Buna zaman kapsülü
denmektedir çünkü 24 sýfýr ve düðüm
noktasý doðru zamanda açýlacak, bu
sayede bir süreç baþlayacak ve böylece
alana bir potansiyel yerleþtirilmiþ olacaktý. Ýþte bu da insanlýðý yükseltecekti.
Þimdi siyah ve beyaz bir dünyanýn
insaný olduðunuzu ve ilk kez olarak
çeþitli renkleri gördüðünüzü hayal edin.
Bundan önce birçok kez dünyaya renk
gelmeye baþladýðýný söylemiþtik. Bu bir
mecazdýr ve sizin bilinç olduðunu zannettiðiniz boyutsallýðýn deðiþeceði
anlamýna gelmektedir. Bu olduðunda,
düþünme paradigmasý deðiþecektir.
Dolayýsýyla eski bilince gidip, gelecekte neler olacaðýna eski bilinç temeline
dayalý olarak karar veremezsiniz.
Zaman kapsülleri bu arada açýldýlar
ve daha þimdiden daha önce var
olmayan kültür deðiþimi ve hayýrseverlik görmeye baþladýnýz. Iþýk açýldýðýnda, karanlýkta saklandýðý için hiç
görünmeyen kirli þeyleri görmeye
baþlarsýnýz. Bunlar öyle birdenbire hiç
yoktan ortaya çýkmazlar ve önceden
beri orada saklanýyor olurlar. Ýsterseniz
biraz detaya inelim. Size anlatýp göster-
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mek istiyorum. Þimdi anlatacaklarým
öngörü deðil, örneklerdir.
Eðer daha karmaþýk ve daha olgun
bir yeni aydýnlýk düþünce türü aðlara
pompalanýyorsa, eðer iþin içinde korku
yoksa, geçmiþte verdiðiniz kararlarýn
aynýsýný vermezsiniz. Ýsterseniz biraz
daha özele inelim çünkü bu celsenin
gerçek amacýný birkaç cümleyle anlatabilirim. Sevgili dostlar, bazýlarý
korkutucu olsa da, bu gezegende
deðiþime hazýr olmalýsýnýz. Aslýnda
korkutucu olmasýnýn tek sebebi
geçmiþte gördüðünüz bazý þeylerin
aynen tekrarlanabileceðini düþünmenizdir. Gelecekte olacaklarý geçmiþte
olanlar temeline dayalý olarak deðerlendirmeyin çünkü artýk renkli bir
dünyaya geçtiniz. Oysa geçmiþte siyah
ve beyaz bir dünyada yaþýyordunuz.
Bu ülkede yaþayan insanlarýn büyük
bölümünün korktuklarý þeylerden birisi
(ki durumun böyle olduðunu söyleyenler var) finans sisteminde sýkýntýlarýn
çýkmasýdýr. Bu durum aslýnda alanda
yer almaktadýr ve bu konu ile ilgili
olarak kitaplar yazýlmaktadýr. Tartýþýlan
konu hangisinin en kötü senaryo
olduðudur. Bence siz en kötü senaryoya inanýn çünkü bu sizin kendinizi iyi
hissetmenize yol açacaktýr. Bu aslýnda
satýþ yapmak için eski enerjide en fazla
kullanýlan yöntemdir. Ýþin tuhafý bütün
bu senaryolarýn temelinde ayný öngörülerin, durumlarýn ve ilhamlarýn yer
alýyor olmasýdýr. Þu anda ABD'de olan
finansal sistem budur. Bu baðlamda
derhal aklýnýza 1929 yýlý gelmektedir.
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Kontrolsüz enflasyonun söz konusu
olmasýndan, birikimlerin sýfýrlanmasýndan ve gýda fiyatlarýnýn her gün artmasýndan korkuyorsunuz. Bu olaylar o
dönemde dünyanýn her tarafýnda oldu
ve bazýlarý þartlarýn çok benzer
olduðunu söylüyorlar. Bilinç deðiþimi
ile birlikte korkuya kapýlmayý, geçmiþte olanlarla kýyaslamayý ve bunlar
için hazýrlýklý olmaya çalýþmayý seçebilirsiniz.
Þu anda alanda bir tutarlýlýk kavþaðýndasýnýz ve yeterli sayýda insan
belli þekilde düþünmeyi seçerse, o
seçenek gerçekleþebilir. Eðer yeterli
sayýda insan korkuya kapýlýrsa, korktuðunuz baþýnýza gelecektir. Ancak,
eðer belirli sayýda insan karanlýkta
ýþýklarýný gösterirlerse ve bu iþlerin
olmayacaðýný söylerlerse, iþler deðiþir.
Size bir örnek vermek istiyorum.
Siyaset hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Olanlarý bekliyor muydunuz?
Herhangi bir tarafý veya partiyi kast
etmiyorum. Ýþlerin iyi gitmediðini
görebiliyor musunuz? Size daha önce
baþkan seçimlerinde yöntem deðiþikliði
yapýlmasý amacýyla yeni fikirler ortaya
çýkabileceði için olaylarýn mutlaka
baþarýsýzlýkla sonuçlanmasýna gerek
olmadýðý konusunda bilgi vermiþtik.
Böylece akýllý adaylarý, 4 veya 8 yýl
için birinin her þeyi kazanmasý yerine
tavizler verebilecek birini, seçebileceðinizi ifade etmiþtik. Eðer kutunun
dýþýnda düþünebilirseniz, çöküþ yerine
içi ýþýk ile dolu olan yeni fikirler ortaya
çýkabilir.
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Þimdi diyelim ki, biri Fort Knox'u
(ABD'nin altýn stoklarýnýn bulunduðu
yer) açýp içini aydýnlatmaya karar
veriyor ama orada hiç altýn olmadýðýný
görüyor. Bunun üzerine hükümete
soruluyor ve onlar da yaklaþýk 15 yýl
önce kimseye söylemeden altýnlarý sattýklarýný söylüyorlar. Eðer biri ortaya
çýkýp dolar yerine yepyeni bir para birimi olduðunu söylemezse, tabii ki
piyasalarda tam bir çöküþ olmasý bu
durumda kaçýnýlmaz oluyor. Herkes
dolarlarýný yeni para birimi ile
deðiþtiriyor ve tümüyle yeni bir para
birimi devri baþlýyor. Tam çöküþ yerine
bir entegrasyon ve ayarlama söz
konusu oluyor. Yeni bir 1929 yýlý
felaketi yaþanmýyor çünkü hiç beklenmedik bir þey oluyor.
Herkesin üzerinde mutabakat saðladýðý yeni bir para birimi hayal edin.
Eðer Avrupalý olsaydýnýz, tüm yaþamýnýz boyunca belirli bir para birimini
kullanýyor olsaydýnýz ve aniden yeni
bir para birimine geçseydiniz, kendinizi
nasýl hissederdiniz? Ýþte tam da bu gerçekten de oldu ama bunu kutsal metinlerde bulamazsýnýz. Avrupa þu anda çok
birleþmiþ olmayabilir ama kesinlikle
eskine göre çok daha birleþmiþ durumdadýr. Avrupa'da artýk kambiyo dükkânlarý yok. Ýþte bu kutunun dýþýnda düþünmektir ve 50 yýl önce hiçbir Avrupalý böyle bir þeyin olacaðýna inanmazdý. Bunla birlikte, iþler hâlâ geçiþ
döneminde ve mükemmel deðil tabii.
Finansal zorluklar söz konusu
olduðunda, bu sorunlarýn çok büyük
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bölümü aslýnda bankalarla ilgili olur.
2008 yýlýndaki kriz bankalarla ilgiliydi
ve bazýlarýnýn geleceðini söylediði kriz
de bankalarla ilgili olacaktýr. Bu aslýnda bir öngörü veya tahmin deðil, esas
olarak kutunun dýþýnda düþünmektir. Ya
aniden bankalarýn parayla neler yaptýklarý hakkýnda doðrularý söylemediðini
fark etseniz ne olurdu? Ya bankalarýn
kendi paralarýný yaratmalarýna imkân
tanýyan ve adýna "kabuk oyunu" (shellgame) denilen bir sistem varsa?
Ya herhangi bir þeyin gerçek
deðerinin size söylenenden baþka
olduðunu fark etseniz ne olur? Bu
ekonomiye nasýl etki ederdi? Ya
bankalar baþarýsýz olmak yerine baþka
bir þey yapsalar ne olurdu? Ayrýca, bu
çok tuhaf ve hayýrsever olsa bile
yapýlacaktýr da. Bankalar bunu itiraf
edecekler ve var olan tüm parayý alýp
bir þey yapacaklar. Bankada hesabý
olan herkese saðlýk sigortasý yaptýklarýný düþünün. Bir an için bunun
üzerinde düþünün. Bu tümüyle farklý
bir paradigma olurdu. Sonuç olarak
yeni fikirler ve konseptler ortaya çýktýðý için 1929 yýlýna benzer bir krize
hiç gerek kalmaz.
Nereye gittiðimi anlayabilmeniz için
baþka örnekler vermem gerekiyor mu?
Hiç beklemediðiniz þeyler var ve henüz
ortada olmayan yeni fikirler geliþtirilecektir. Bunlar doðru zamanda ve yerde
ortaya çýkacaktýr. Entegrasyon ve
deðiþim olacaðý için iþler o kadar da
zor olmayacaktýr. Burada en önemli
husus bundan ne kadar korktuðunuz-

dur. Aranýzdan kaç kiþi yeni bir 1929
krizi çýkacaðýný düþünüyor? Aranýzdan
kaç kiþi ekonomide Keynes'in fikirlerinin geçerli olan tek çözüm
olduðunu, kapitalizmin tek yönlü
olarak çalýþtýðýný ve iþler kopma
noktasýna geldiðinde kopacaðýný
düþünüyor? Yoksa yeni ara çözümler
olabilir mi ve þu anda bilmediðiniz
zarif bir kapitalizm ortaya çýkabilir
mi? Bu bir kazan-kazan durumu olabilir ve böylece zenginlerle yoksullar
arasýndaki o muazzam uçurum ortadan
kaldýrýlabilir veya azaltýlabilir.
Size siyasetçilerin bir süre sonra çok
farklý kriterlere göre seçileceðini
söylemiþtik. Bunu yakýnda ucundan
kýyýsýndan görmeye baþlayacaksýnýz.
Bunlarý hiç beklemiyorsunuz ama hepsi
geleceðiniz içinde yer almaktadýr.
Bundan sonra olacaklarý geçmiþte olanlar temeline dayalý olarak yargýlamayýn. Hayýrlý deðiþim bekleyin.
Deðiþim olacaktýr. Deðiþim olmak
zorundadýr çünkü bazý sistemler bütünlüðün ve dürüstlüðün dýþýna çýkmýþtýr
ve renkli bir dünyada var olmalarý
mümkün deðildir. Deðiþim için olabilecek en iyi âletler bu ülkenin elindedir.
Ýlk önce sizde olmasýndan ne kadar
korkuyorsunuz? Aranýzdan kaç kiþi,
"Hiç kimsenin beklemediði þeylerin
olmasýný görebileceðim bir zamanda
yaþadýðým için çok þanslýyým." diyebiliyor? Buradan ayrýlýrken farklý
düþünmeye baþlamanýzý istiyorum.
Ve öyledir.
KRYON

