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Sevgili Dostlar
Bazen çok sýkýlýr, daralýr, kabýmýza sýðamayacak gibi oluruz da, bu hâlimizin sebebi
olarak gördüðümüz kiþilere, olaylara kýzarýz. Elimizden bir þey gelmediðini farkettiðimizde burulur, otururuz yerimize. Ellerinin altýnda ya da emirlerinde öfkelerini,
hüsranlarýný boþaltacak yer ve kimse bulanlar o insanlarýn üzerine giderek biraz olsun
rahatlayacaklarýný zannederler ya. Korkutucu ve sevimsiz olduklarýnýn farkýndalar mýdýr
acaba? Yalnýzlýklarý giderek arttýkça kimsenin onlar gibi üstün bir insaný anlamadýðýna
hattâ kýskanýp onlara diþ bilediklerine iyice hükmederler. Bizi, her þeyimizi iyi bilenler,
bizi hayýrla gözleyenler ise þöyle diyorlar bu konuda: "Eðer bir gün, bir yerde
sýkýldýðýnýzý hissederseniz, biliniz ki kýrdýðýnýz gönüller var. Ýþte ancak ondan çok
korkunuz. Onun affý güçtür." Sýkýntýmýn sebebi beni üzenler deðil, benim üzdüklerim,
üstelik kýrdýklarým öyle mi? Bunda bir yanlýþlýk olmasýn? Ben kimseyi kýrmam, eðer öyle
bir þey yapmýþsam mutlaka haklý bir sebebim vardýr. Üzülen benim, kýrýlan benim. Ben
hassas bir insaným, neler yaþadým. Bana þunu yaptýlar, bunu yaptýlar, ben onlarý dost,
kardeþ bilmiþtim nasýl düþünemezler?.. Benim fikrime göre, benim inancýmda, bana göre,
ben, ben, ben.... Tahmin edemeyeceðiniz kadar dibe gidebilirsiniz eðer doðru bilgiyi ve
sakin aklý hemen devreye sokamazsanýz. Bizi düþünen, hayrýmýzý dileyen yüksek varlýklarýn þu sözlerini hemen aklýmýza getirebiliriz: "Ýçinizde, ta içerinizde taþ gibi oturan bir
þey var... Onu çýkarýp atmadýkça, bizden size hayýr yok... Onu söküp atmadýkça, sizden
hiç kimseye hayýr yok... Ýçinizde bir burkuntu var... Onu çöze çöze boþaltmadýkça siz,
sizliðinizden çok uzaksýnýz... Ýçinizde bir gerginti var... Onu tehlikesizce boþaltmadýkça
siz, istenilenden çok uzaktasýnýz..." Bizim bizliðimizden, bizden beklenilenden uzakta ve
kimseye hayrýmýz olmadan varolmamýz, gerçek insan olmanýn çok uzaðýnda yaþamamýz,
içimizde taþ gibi oturan, burkuntulara ve gergintilere sebep olan "o þey" yüzünden. Onun
ne olduðunu sizler bilirsiniz. Açýkça suç iþleyenlerin kanunlar karþýsýnda hesap verip
karþýlýðýný bulmalarý tartýþmasýz esastýr. Ýnsanlara, tüm canlýlara zarar vermenin, eziyet
etmenin, üzmenin, kýrmanýn mazereti olamaz. Dünyevi kanunlarýn ötesinde ilâhi kanunlar
da onlarýn peþindedir hiç þüphesiz. Bundan kimse kaçamaz, kaçabileceðini, sebep ve
mazeretinin iþe yarayacaðýný zanneden yanýlýr. Bu çerçevede adaletin yerine gelmesini
beklemek herkesin hakkýdýr. Madalyonun diðer yüzünde kendimizle mücadelemiz bambaþka bir alandýr. Orada yalnýzýzdýr, öyle olmamýz gerekir. En büyük tuzak olan kendine
acýma ve kendini haklý görme yanýlsamalarý pusuda beklemektedir. O taþ gibi duraný
yerinden oynatarak söküp atmak, burkuntuyu çöze çöze, gergintiyi tehlikesizce boþaltmak
için bizim kendimizle uðraþmamýz gerekir. Bizim ve bizimle ilgili olan her þey daha iyi,
daha faydalý, daha dostça olmalýdýr. Bunu kendimiz için biz yapmalýyýz. Kolay yolu ve tek
çaresi vardýr: "Yollara sular dökün... Ortada, kendinizden baþka kimse komadan, kendi
kendinizle cenge girin..."
En Derin Sevgilerimizle
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Dua hakkýnda çok yanlýþ düþünce
ve kanaatlar vardýr. Kimisi
duanýn hiç bir tesiri olmadýðýný
düþünürken, bir baþka grup kiþi
de dua ile her þeyin elde
edilebileceði kanaatindedir.
Bazýlarý ilâhi düzen ve
Allah'ýn adaleti bizim dua ve
dileklerimizle deðiþip durmaz
derken, bazýlarý da, dua da ilâhi
düzen içinde Yaradan'ýn koyduðu
bir kanundur. Yaradan "dua edin
demekte deðil midir?" diye cevap
vermektedirler.
Bunlarýn doðrusu nedir?
Duanýn bir tesiri var mýdýr,
varsa ne tarzdadýr? Dua'nýn
manâsý ve mahiyeti nedir?
Ýnsana kazandýracaðý þeyler
nelerdir? Sadece darda kalanlar
için bir teselliden mi ibarettir?
Ýþte bu yazýda bunlarý incelemek
istiyoruz.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Dua ve Þükrün
Ne Tesiri Var?
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ÇALIÞMA YERÝNE
DUA MI?
Vaktiyle bir adam vardý.
Dua hakkýnda iyi sözler
duymuþ, duanýn çok tesirli
olduðunu iþitmiþti. Hemen
gidip bir kulübeye kapandý. Ýsteklerinin olmasý için
dua etmeye baþladý. Günlerce dua etti, yalvardý, yakardý. Ama dilekleri olmadý. Tam isyana sapacakken
bilen bir kiþi ona yanlýþýný
gösterdi. "Sen önce
kendine düþenleri yap da,
ondan sonra Allahtan
yardým dile" dedi.
Dua hakkýnda çok yanlýþ
düþünce ve kanaatlar
vardýr. Kimisi duanýn hiç
bir tesiri olmadýðýný
düþünürken, bir baþka grup
kiþi de dua ile her þeyin
elde edilebileceði
kanaatindedir. Bazýlarý ilâhi
düzen ve Allah'ýn adaleti
bizim dua ve dileklerimizle
deðiþip durmaz derken,
bazýlarý da, dua da ilâhi
düzen içinde Yaradan'ýn
koyduðu bir kanundur.
Yaradan "dua edin demekte
deðil midir?" diye cevap
vermektedirler.
Bunlarýn doðrusu nedir?
Duanýn bir tesiri var mýdýr,
varsa ne tarzdadýr? Dua'nýn
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manâsý ve mahiyeti nedir?
Ýnsana kazandýracaðý þeyler
nelerdir? Sadece darda kalanlar için bir teselliden mi
ibarettir? Bu yazýda bunlarý
incelemek istiyoruz.
Dua, kendimiz, sevdiklerimiz veya sevmediklerimiz ya da toplum ve
insanlar için olan dileklerimizi Tanrý'ya bildirmek,
dileklerimizin olmasý için
O'nun iznini ve yardýmýný
rica etmektir.
Bu tarife göre dua hem
kendimiz için, hem de baþkalarý için olmaktadýr. O
baþkalarý, yaþayan insanlar
olabildiði gibi, ölmüþ kiþiler de olabilir. Baþkalarý
için olan dualar ya onlarýn
hayrýný dileyen "Hayýr dualarý" olur, ya da onlarýn kötülüðünü dileyen "Beddua,
yani kötü dualar" olur.
Acaba her þey dua ile
elde edilebilir mi? Yani
çalýþma yerine dua mý
yapalým? Daha bu soruyu
okurken birçoðunuzun "Hiç
öyle þey olur mu?" dediðinizi duyar gibiyim. Elbette
öyle þey olmaz. Çalýþmak,
gayret etmek bizden istenen ilk þeydir. Bir çiftçi
düþünelim ki tarlasýna
tohum atmamýþ, oturduðu

yerden "Allahým bana bol
mahsul ver!.." diye yalvarýyor. Bu elbette kabul
olmayacak bir duadýr.
Onun için Müslümanlar
arasýnda: "Olmayacak
duaya âmin deme" diye bir
söz vardýr. Hattâ mahsul
almak için yalnýz tarlayý
sürmek ve tohum atmak da
yetmez. Ayný zamanda
gereken sulamayý, çapalamayý, yabani otlardan ayýklamayý, diðer bir deyiþle
bakýmlarýný yapmak icap
eder. Bütün bunlarý yaptýktan sonra da yine mahsul
olmayabilir. Meselâ þiddetli
bir fýrtýna, bir sel veya
baþka bir âfet mahsulü alýp
götürebilir. Ýþte bize düþen,
her þeyi yaptýktan sonra
bizim irademizi aþan þartlar
için Yaradan'ýn yardýmý ve
korumasýný dilemektir.
Rehber Varlýk bu gerçeði
þu sözleri ile gayet güzel
dile getirmektedir: "Tohum
atýlmadan mahsul istenmez. Önce baþlayýnýz sonrasý için dileyiniz. Ýþte o
zaman size yardým edilir."
Hiçbir gayret göstermeden, bizden beklenenleri
yapmadan miskince oturup:
"Yarabbi bana þunu ver,
bunu da ver" diye dilek listesini sýralayýp sipariþte
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bulunmak, arzularýmýzýn
gerçekleþmesi için yetmeyecektir. Yüce
Yaradan'ýn koyduðu bir
düzen vardýr. O düzene
"Ýlâhi düzen" diyoruz. Ýlâhi
düzen insanlarýn dünyada
olgunlaþmalarýný saðlayacak tarzdadýr. Bu olgunlaþma elbette birçok zahmetler
ve sýkýntýlarla ve bizim alýn
terimizle elde edilir. Kendi
emeðimizin semeresi
olduðu için kýymetlidir,
öyle olmasa da bir sihirli
deðneðin dokunmasýyla bir
insan hemen olgunlaþýverseydi bu onun için hem
çok deðersiz olur, hem de
çok eðreti olurdu. Çünkü
olgunluk, çeþitli tecrübelerin neticesinde elde edilen bilgilerin ruha benimsetilmesiyle kazanýlan bir
durumdur, bir oluþ halidir.
Yani insan bir kalýptan
çýkýp daha büyük ve daha
güzel bir kalýba döküle
döküle olgunlaþýr, büyür,
yücelir gider.
Bu sebeple isteklerimiz
ancak bizim gayret ve
çabalarýmýzla elde edilir.
Bizim Celselerimiz'de bu
çok güzel dile getirmiþtir:
"Düþünceniz, bilginiz,
sevginiz, iyiliðiniz, doðruluðunuz, çalýþmanýz istediðiniz her þeyi size verir.

Sizi idare edenler bu
düzeni böyle kurdular."
Gayret ve çalýþmayý yalnýzca çalýþma olarak ele
almamak gerekir.
Yapmamýz istenen iþi en iyi
bir þekilde yapmak, o
konudaki arzularý en iyi
gerçekleþtirmek için bilgimizi artýrmamýz, uzun
uzun düþünmemiz,
sevgimizi, çevremize olan
iyiliðimizi, doðruluðumuzu
artýrmamýz icap eder. O
takdirde isteklerimizi
engelleyecek hiç bir þey
veya kiþi kalmaz ortada.
Bilâkis bize çevremizden
yardýmlar yaðar.
DUAYA
NE LÜZUM VAR?
Mademki her þey bizim
düþüncemiz, emeðimiz
karþýlýðýnda elde ediliyor,
öyleyse duaya ne lüzûm
var? Nitekim hiç dua
etmediði, hatta Allah'a
inanmadýðý halde yalnýz
emeðiyle, sebatý ve yýlmak
bilmez gayretiyle istediklerini elde etmiþ kiþiler
çoktur diye bir düþünce
akla gelebilir. Ýlk bakýþta
makul gibi görünen bu
düþünce aslýnda iþin oluþ
mekanizmasýný bilmemenin
neticesidir.

Yaradan bir düzen kurmuþtur. Bu düzende kiþiden
ilk beklenen davranýþ bir
istekte bulunmaktýr. Bu
istek yeteri kadar kuvvetli
olmalýdýr. Yalnýz dilde, yalnýz düþüncede kalmamalýdýr. Bütün ruhu saracak
ve bütün kudretleri seferber
edecek nitelikte olmalýdýr.
Kiþi seferber olmuþ kudretleriyle istediði þeye sarýlacak, o yönde yýlmadan
gayret gösterecek, o þeyi
elde etmek için devamlý
düþünecek, yeni çareler
araþtýracaktýr. Bunlarý
yapan þahsýn isteklerini
gerçekleþtirmesi ilâhi
kanunun gereðidir. Bu
söylenilenleri yapan þahýs,
aslýnda ilâhi düzene uymuþ,
Yaradan'ýn kanunlarýndan
yararlanma yolunu bulmuþtur. Bu haliyle, o, Yaradan'a
yönelmiþ ve O'nun iznini
dilemiþ olmaktadýr. Fakat
henüz bunun þuuruna varmamaktadýr. Yaradan
elbette baðýþlayandýr,
kullarýnýn uyanmasý için
sabýrla bekleyendir.
Kanuna uymakta devam
eden þahsýn idrakinin açýlmasý, gerçekleri görebilmesi için zaman zaman ona
yardýmlar yapýlýr. Meselâ
çalýþýp didindiði, kuvvetle
dilediði halde bir arzusu,
olmayacak bir sebepten son
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dakikada gerçekleþmez.
Emeklerinin boþa gitmesi o
þahsa kendi iradesinden
üstün bir büyük iradenin
varlýðýný düþündürmeye
baþlar. Bir kaza bin bir
emekle büyüttüðü
yavrusunu elinden alýverir.
O önce üzülür, isyan eder.
Ama neticede O büyük
iradeye sýðýnmak zaruretini
hisseder.
Ýstekleri yönünde bütün
ruhi kudretlerini seferber
etmiþ, çalýþmaya ve düþünmeye koyulmuþ kiþi, bir de
Yaradan'ýný tanýyor, O'na
sevgilerini ve ricalarýný,
gönülden gelen yakarýþlarla
iletiyorsa elbette yardýmlar
ona daha çok ve daha
çabuk ulaþacaktýr. Çünkü
bu ikinci þahýs hem ilâhi
düzene uygun davranmakta, hem de o düzene ve onu
kurana inandýðýný, teslim
olduðunu bildirmektedir.
Üstelik rica ve yalvarmalarýyla dilek kapýlarýný
zorlamakta, onlarýn
kolaylýkla açýlmasýný saðlamaktadýr.
Ayrýca bu þahsýn idrakini
uyandýrmak için sýkýntýlara
uðratmaya, bazý arzularýný
durdurmaya, bazý emeklerini boþa geçirtmeye de
lüzum yoktur. Çünkü o
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uyanmýþ, inanmýþ, gerçeði
görmüþtür. Nasýl doðru
yolda koþan ata kýrbaç vurmaya lüzûm yoksa onu da
uyaranlarla taciz etmeye
ihtiyaç yoktur.
Öyleyse, bize düþen
gayret, düþünce ve çabalarý
gösterdikten sonra da
duaya lüzûm vardýr. Bu
hem dileklerimizin daha
çabuk olmasýný saðlamak,
hem de kaza ve belâlardan
korunmak için þarttýr.
ÖNCE
BAÞKALARININ
HAYRINI
DÝLEMEK
Bizim Celselerimiz'de
þöyle deniyor: "Aranýzda
hayrý baþkalarýna istemeyen, kendisine hayrý
beklemesin. Çünkü o yanlýþta, çünkü o ayrýlýkta
olandýr." Ýnsanlýk bir
bütündür ve ortak bir
kaderi vardýr. Ýnsanlar ne
derece birliðe ulaþýrlarsa
onlara gelecekler öylesine
büyük olur. Sevgi ile birleþmiþ insanlarýn hem
karþýlýklý yardýmlaþmalarý
çok hem de onlara gelecek
ilâhi yardýmlar fazladýr. Bu
birliði de en baþta birbiri
için hayýr dilemek saðlayacaktýr elbet.

Eðer bir kiþi kendisinden
önce insan kardeþlerinin
hayrýný dileyebiliyorsa
gönülden, o kiþi insanüstü
mertebeye adým atmýþ demektir. Ýnanan, teslim olan
kiþilerden beklenen dua
önce baþkalarý için, sonra
kendisi için de dilemektir.
Rehber Varlýk bunu ne
güzel dile getiriyor:
"Yalvarýn, dileyin, isteyin,
ama vermek için, isteyin
ama baþkalarý için, isteyin
ama kendinize de..."
Ve üstünlüðü kardeþlerimiz için istediðimize
baðlamaktadýr: "Üstünsünüz kendinize istediðinizi
kardeþinize istediðinizden." Ayný gerçek bir
baþka yerde de þöyle dile
getirmektedir: "Siz kendinize istemediðiniz kötüyü,
kardeþleriniz için istemeyensiniz ya. Siz her türlü
iyiyi, kendinizden önce,
kardeþlerinize dileyensiniz
ya!., öyleyse korkuda,
endiþede, þüphede olmanýz
yersizdir."
Yalnýz almak, insaný
mutlu etmeye yetmez.
Daha yenilerini alabilmek
için, gerçek mutluluða
ulaþmak için alýnanlarý bir
uçtan vermeye baþlamak
lâzýmdýr. Alýnanlar hep
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bizde kalýrsa, o birikme
bizim için zararlý olur.
Aynen kanýn vücuttaki
akýþýný durdurmak gibi.
Geçiþe müsaade etmek,
hayýrlý bir kanal olabilmek
lâzýmdýr. Mevleviler bu
gerçeði çok güzel bir sembolle belirtmektedirler.
Semâ ederken sað ellerini
göðe açarlar, sol elleri ise
yere dönüktür. Böylece:
"Hak'tan alýp halka verdiklerini" düþünürler. Bizim
Celselerimiz'de ayný gerçeði þöyle ifade etmektedir:
"Gönlünüzü o her
þeyden Yüce Olan'a açýp
dileyiniz. Görünüz ki, size
neler verecek; bir elden
alýp öbür elinizle vermeniz
için."
Ayný celsede dua ve dileklerimizin gerçekleþmesi
için lâzým olan diðer þartlar
þöylece sýralanmaktadýr:
"Eðer istiyorsanýz
hayrý, teslim olmasýný,
inanmasýný öðreniniz
önceden. Ýnanmanýn
gerçek yolu mantýktan
geçer. Önce inanýp teslim
olunuz. Ve sonra bütün
istemediklerinizi içinizden
atýnýz. Gönlünüzü o her
þeyden Yüce Olan’a açýp
dileyiniz."

DUA YARADANLA
ARAMIZDA BÝR
GÖNÜL BAÐIDIR
Ýçimizde Yaradan'ýn
sevgisinden varedilmiþ bir
öz vardýr. O öz daima asýl
kaynaðýna doðru koþmak
bizi de peþinden sürüklemek ister. Eðer biz Yaradan'a gerçekten inanarak.
Her þeyin O'ndan olduðunu
bilerek, O'na yönelir ve
sevgilerimizi sunarsak, en
güzel þekilde duaya baþlamýþ oluruz. Biz bütün gönüllerde olan O yüce öz ile
bir olmak istiyoruz. Her
zerrede ondan bir þey
olduðunu biliyoruz. Ve
onun koyduðu kanunlara ve
düzene uymayý diliyoruz.
Yani O her þeyi ve her yeri
kaplayan bütünle ahenkleþmek dileðindeyiz. Bu
ruh hali ile yola çýkýlýnca
önümüzde hiç bir engel
kalmaz ve gönlümüzün ta
içinde O'nu duymaya, O'nu
bulmaya baþlarýz.
O'na böylesine yakýn
olmak ne güzeldir. Ýnsan
mutludur, emniyet ve
güven içindedir. Korkusu
ve endiþesi yoktur. Bilir
ki O kullarýný sever, korur
ve baðýþlar. Bilir ki, O abes
iþ yapmaz. Yine bilir ki
ister hoþumuza gitsin,

ister gitmesin O'nun yaptýðý mutlaka hayrýmýzadýr.
Çünkü O bizim sahibimiz
ve sevgilimizdir. Bu idrake
varan kiþinin söyleyeceði
bir tek söz vardýr: "Yaradaným benim istediðim
deðil, senin dilediðin
olsun."
Bu idrakle o sözleri
söyleyebilen kiþi gönlünde
her an O Yüce Sevgiliyi
duyar, hisseder. O her an
onunla beraberdir. Ýþte dua,
bu devamlý birliðe ve
mükemmel mutluluða
götüren sihirli anahtardýr.
Dua'nýn esasý dilemektir.
Dilemek ve istemek baþarý
yolundaki ilk adýmdýr.
Kendimizi dileðimize
uygun hâle getirmek ve
dileðimiz yönünde gayret
göstermek ikinci ve üçüncü
adýmlardýr. Þu durumda
duanýn ilâhi kanunlarýn
ve ilâhi nizamýn ayrýlmaz
parçasý olduðu apaçýktýr.
Mademki tekâmül bizim
serbest irademizle olmaktadýr, öyleyse önce istemek,
sonra arýnmak ve sonra
yapmak gerekmektedir. Bu
þartlara uyan kiþiye bütün
kapýlarýn açýlacaðý ve
büyük yardýmlarýn yaðacaðý aþikârdýr. Dua hakkýndaki sözlerimi Rehber
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Varlýk'ýn lütfettiði iki dua
ile baðlamak istiyorum.
Dua 1: "Bizi Sevgisinden
Vareden, hayýrla varettiðin
bu hayýrlý güne, hayýrlý
adýný anarak hayýrla
baþlýyorum. Sen günümü,
iþimi ve her þeyimi adýn
gibi hayýrlý kýl." Bu dua
güne baþlarken söyleniyor.
Dua 2: "Âlemleri
Yaratan, Vareden ve
onlara kendinden sevgiyle
Veren, Seni biliyoruz ki
Sen inkâr edilmeyecek,
bilmemiz lâzým gelen
mabûdumuzsun. Önünde
küçüklüðümüzün farkýna
varýp secde ediyoruz. Sen
bizi koru ve baðýþla."
ÞÜKÜR NEDÝR?
Bizi Sevgisinden
Vareden'e teþekkür etmek,
sevgi ve þükranlarýmýzý
sunmaktýr. Þükür bir memnuniyet hâlinin, sevincin ve
mutluluðun ifadesidir.
Þükredebilmek Yaradan'a
inandýðýmýzý, O'nun verdiklerini gördüðümüzü ve
bunlarýn büyüklüðünü
anladýðýmýzý göstermektir.
Ýþte bu sebepten dolayý
þükür hâli ruhumuzu yücelten, bizi Yaradan'a yaklaþtýran ruhumuzun ve

7
bedenimizin titreþimlerini
artýran bir durumdur. Þükür
halindeki bir insan içinin
yýkandýðýný ve süratle
arýndýðýný hisseder. Çünkü
þükür halinde biz yukarýlardan devamlý büyük tesirler
alýrýz.
Gerçek þükür aldýðýmýzý
vermekle olur. Borçlu
olduðunu bilen ve O'na
olan borcunu ancak insan
kardeþlerine iyi yaptýklarý
ve iyi verdikleriyle ödeyebileceðini bilen kiþi bu
yolda durmadan gayret
sarfeder.
Eðer bir kimse
Yaradan'ýný seviyorsa.
O'nun kullarýný da seviyor
demektir. Ve Rehber
Varlýðýn dediði gibi:
"Sevenlerin sedâsý yalnýz
sevinç, yalnýz þükürdür.
Ýmdat ve feryat deðil"
Þükrümüzü, sevinç ve
kahkahalarýmýzla, içimiz
daha da dolarsa gözyaþlarýmýzla dile getiririz.
Ýþte o olgunluk aný ne
mutlu bir andýr. Onun
gerçekten gönlümüzü
doldurduðu, bize misafir
olduðu bir büyük andýr. O
durumda yapacaðýmýz
dilekler gerçek hedefini
mutlaka bulur. Bunun için:

"Þükürle dilemesini bilene,
O dilediðini verendir." denmektedir.
Þükür üstün tesirlerle
dolmamýzý, yýkanmamýzý
saðladýðý için, hem beden
saðlýðýmýz, hem de ruh
saðlýðýmýz için fevkalâde
lüzûmludur. Anneleo
Skarin'in dediði gibi:
"Þükür, modern insanýn
kaybolmuþ akorundaki üç
ana sesten biridir." Þükürle
bedenimiz ve ruhumuz ana
akorunu bulur ve ahenge
ulaþýr.
Ama bu gerçeði bilenler
ve þükredenler ne kadar
azdýr insanlar arasýnda.
Acaba dünyamýzdaki bitmeyen sýkýntýlarýn, harplerin, kötülüklerin ve düþmanlýklarýn gerçek sebebi
þükretmeyi bilmeyiþimiz
midir? Bakýnýz bunun için
Rehber Varlýk ne diyor:
"Þükrediniz… Çünkü
insanlar arasýnda þükredenler pek azdýr. Siz
onlarýn yardýmýna koþunuz. Siz þükredenlerin
sayýsýný artýrýnýz."
Ýþte bunu yapabilirsek
dünya gerçekten mutluluk
þarkýlarýnýn söylendiði ve
kahkahalarýn çýnlattýðý bir
cennet olacaktýr.
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 6

Yüce Rehberler ve
Son Dinler

Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

DUVARLAR… DUVARLAR…
Yýllar önce küçük bir grupta verilen
çok ilginç bir konferansý sizlerle tekrar
paylaþýyorum. 1917 Komünist Ýhtilâlindan kaçarak ülkemize sýðýnmýþ olan
bizim Mösyö Pol diye hitap ettiðimiz
bir eski Rus kurmay subayý idi konferansýn sahibi. Bildiði birkaç dil ve engin
kültüründen dolayý epeyce süre devle-

timize hizmet vermiþ Mösyö Pol'ü
bizler emekliliði sonrasýnda, ilerlemiþ
yaþlarýnda parapsikolojik grup çalýþmalarý sýrasýnda tanýmýþtýk.
O yýllarda saðlam bir Hýristiyan
kültürünün yanýsýra Ýslâmiyeti de derinliðine inceliyor, dinimizin temelindeki
güzellikleri rahatça dile getiriyordu.
Konferansýnýn konusu da bu birikim ve
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araþtýrmalarýyla týpatýp uyuþuyordu:
"Zamanýmýzda dinler asýllarýndan sapmýþ mý? Ve dinler biraraya gelip,
aralarýndaki ayrýlýklarý giderip, ayný
amaç doðrultusunda iþbirliði yapýp birleþebilirler mi?!.."
Bugün bile güncelliðini koruyan bu
soruyu cevaplamak için Mösyö Pol, son
üç semavî dinin kuruluþlarýndan sonraki
uzun yüzyýllarda insan eliyle nasýl
deðiþikliklere
uðradýðýný,
kendi
içlerinde bile birbirine düþman mezhepler, ekoller, tarikatlar, gruplar gibi
paramparça edildiðini deðiþik örnekler
vererek uzunca anlattý. Özellikle 300 yýl
boyunca Batý dünyasýnda din-bilim
çatýþmasýnda Hýristiyanlýðýn insan
yapýsý doktrinlerinin adým adým nasýl
çöktüðünü ve sonunda düþünen
kafalarýn dinden uzaklaþarak þimdi
derinliðine yaþamakta olduðumuz,
inançsýzlýða, manevî buhrana sürüklendiðini özlüce dile getirdi. Kendi
içlerinde bile bin bir parçaya bölünmüþ,
birinin savunduðunu, diðerinin küfür
saydýðý dinlerin ne kendi içlerinde hele
ne de birbirleriyle bir ortak paydada
buluþmalarýnýn hiç mümkün olmadýðý
da bu þekilde gün gibi ortaya çýkýyordu.
Aksini düþünmek ancak ham hayalin de
ötesinde bir þey olurdu. Mösyö Pol,
uzun konuþmasýný hiç hatýrýmdan çýkmayan þu örnekle noktalamýþtý:
Dinleri, kalýn duvarlarla birbirinden
ayrýlmýþ büyük bahçeler olarak düþünelim. Ayrýca her dinin kendi bahçesinde
parsel parsel iç duvarlarla bal peteðine
döndüðünü ve her yeni neslin bu duvar-
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larý kaldýrmak bir yana, yeni takviyelerle iyice pekiþtirdiðini ve yeni duvarlar
ördüklerini de unutmayalým. Gerek iç,
gerek dýþ duvarlarý yýkmaya çalýþsanýz
ömrünüz yetmez. Kaldý ki, yýkmak ne
kelime, duvarlar kutsal muhafýzlarla
öylesine korunuyor ki yaklaþmak, bir
taþýný yerinden oynatmak bile imkân
harici...
Mösyö Pol, bu örneði verdikten sonra,
topyekûn yokoluþumuzu önleyecek
hayatî önemdeki sevgi ve inanç birliðine ulaþabilmemiz için tek çýkar
yolun, þu dileðinin gerçekleþmesine
baðlý olduðunu savunmuþtu: "Duvarlarý
olduðu gibi býrakalým. Bizler, bal petekleri içinde bunalmýþ bizler, duvarlarla
nafile uðraþmak yerine, kendimizi yükseltmeye, arýnýp olgunlaþmaya çalýþalým. Duvarlar ne kadar kalýn olursa
olsun nihayet birkaç metre yüksekliðe
sahip. Kapalý bahçelerde birbirini görme, tanýma ve anlama imkâný ellerinden
alýnmýþ bizlerin, yerlerimizden birkaç
metre yükseliverince duvarlarýn üstündeki engin boþlukta el ele tutuþmamýz
ne kadar kolay olacak." Mösyö Pol, bu
gönülden gelen dileðini Rehber
Varlýðýn: "Her istediðinizi elde etmek
istiyorsanýz onun en kýsa yolu kendinizi
yükseltmektir; baþkalarýný hiçbir þey
yapamaz hale getirmek deðil" sözüyle
perçinleyerek konferansýný bitirmiþti.
BU DÝLEK NASIL GERÇEKLEÞÝR?
Evet, güzel, hoþ kendimizi yükseltelim, arýnalým, olgunlaþalým duvarlarýn
üstünde göz göze gelelim, el ele
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tutuþalým, dünya birliðini, sevgi birliðini kuralým!.. Ne güzel bir dilek bu; kim
hayýr diyebilir buna?! Ýyi ama bir soru,
yaman bir soru yine çengele asýlý duruyor aklýmýzda!.. Nasýl olacak bu,hangi
doðrularla, hangi yöntemlerle, hangi
örneklerle yapabiliriz, bu arýnmayý, bu
olgunlaþmayý?!..
Geçen sayýmýzda Kuran'ý Kerim'deki
"Yedi Uyuyanlar" örneðinde açýkça görmüþtük. Yaradan'ýn ilk peygamberden
baþlayarak öðretegeldiði ve her yeni
ilâhî mesajda sürekli tekrarladýðý
"deðiþmeyen ahlâk prensipleri" bir
toplulukta dile getirilemez ve yaþanmazsa, o toplulukta büyük bir deðiþim
beklenemez. Orada gönüllerde sevgi ve
saygýnýn yeþeremeyeceðini, yalanýn,
gýybetin, fitne ve fesadýn kökünün kurutulamayacaðýný, 300 yýllýk derin uykularýndan uyanan o yedi yaðýz delikanlý
büyük bir üzüntü ile görmüþlerdi.
"Bizim Celselerimizde" onlarýn bu
anlarý þu özlü sözlerle dile getirilmiþti:
"Bir gümüþ lira çözdü her þeyi ve
geçen zamaný anladýlar. Geçen zamanla birlikte hiçbir þeyin de deðiþmediðini insanlar arasýnda!.."
Bu durumda Mösyö Pol'ün o temiz
dileði, bahçelerde duvarlarýn üstüne
yükselerek birliðe kavuþmamýz dileði,
bugün nasýl gerçekleþebilir ki?!.. Dinler,
kendi içlerinde bile bölük bölük
parçalanmýþ, doðrularýn üzeri kat kat
örtülmüþ, göz gözü görmez, kimse kimseyi bilmez hâle gelmiþken, o
deðiþmeyen ahlâk prensipleri nasýl
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yeniden ortaya konacak, nasýl yeniden
gönüllerde, davranýþlarda O'nun hükmü,
O'nun dileði yer alacak?!.. Üstelik yeni
bir din, yeni bir Nebî'nin gelmeyeceði
ortada iken!..
O'NDA ÇARE TÜKENÝR MÝ?!..
Elbet;
hepimizi
Sevgisinden
Vareden'in önceden kimsenin bilemeyeceði nice planlarý, nice düzenleri, nice
yollarý vardýr; tükenmeyen!.. Nitekim
materyalist düþüncenin aydýn kafalarý
tümüyle kapladýðý, dinlere ve maneviyata inancýn diplere vurduðu 19'ncu
yüzyýl ortalarýnda; baþta Ýngiltere olmak
üzere, dünyayý yöneten ve yönlendiren
bütün Batý Dünyasý'nda sanki bir
merkezden güdümlenmiþ gibi fizik
medyumlar peþpeþe ortalýðý kaplayývermiþti. Ruhun, öte dünyanýn ve bedensiz
varlýklarla haberleþmenin mevcudiyeti,
gözle görülür, elle tutulur parapsikolojik olaylarla somut bir þekilde ortaya
konuyordu. Her branþtan, en ciddi,
Nobel ödüllü bilim adamlarý, yýllar
süren uðraþlarla bu medyumlarla celseler yapýyorlar ve vardýklarý olumlu
sonuçlarý yazdýklarý kitaplarla, kurduklarý derneklerle, dergilerle kamuoyuna
duyuruyorlardý. Materyalizm zehirine
karþý, gözlem ve deney yöntemleriyle
en kuþkucu zihinleri bile tatmin edecek
ne güzel panzehirler oluþturuyorlardý.
Ýlgilenenler Türkçemize ilkin Werner
Keller'in "Ýnsanlar ve Mucizeler" daha
sonra "Parapsikoloji" adýyla yayýnlanan
kitaptan bilim adamlarýnýn bu ruhsal
çalýþmalarýnýn coþkulu öyküsünü
detayýyla okuyabilirler.
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REHBER VARLIKLAR
ÝÞE EL KOYUYOR
Manevî inancýn oluþturulmasý planýn
ilk aþamasýydý. "Deðiþmeyen Ahlâk Yasalarýnýn" ve "Doðru Yaþama Kurallarýnýn" yeniden dile getirilmesi ve benimsenmesiydi esas amaç. Ne çare ki,
inanç saðlanmadan en güzel sözler, en
güzel bildiriler, öðütler bile havaya
savrulmuþ bir söz demeti olmaktan
öteye gidemezdi. Somut medyumik
deneylerle inançlar saðlamlaþtýrýldýktan
sonra adým adým ve gittikçe artan bir
hýzla öte âlemin "Rehber Varlýklarý" iþe
el koymuþlardý. Verdikleri bilgilerle,
insanlar arasýnda kaybolmaya yüz tutmuþ ahlâk yasalarý yeniden hatýrlatýlýyor, asýrlardýr söylene söylene tabulaþmýþ yanlýþ doktrinler, insanlarýn aklýna, mantýðýna, bilgisine hitap edilerek
bir bir eleþtiri konusu yapýlýyordu.
Örneðin Ýngiltere'de bir topluluða
"Silver Birch" adýyla 50 yýldan fazla bilgiler vermiþ olan Rehber Varlýk pek çok
tebliðinde Hz. Ýsa'nýn sözlerinin, bütün
peygamberlerde olduðu gibi, ayný kaynaktan geldiðinden aralarýnda temel
konularda hiçbir fark bulunmadýðýný sýk
sýk tekrarlar. Ve Ýncil'den pek çok alýntýlar yapar. Ama sadece bu kadar deðil.
Hýristiyan dünyasýnda kilisenin yüzyýllar boyunca ürettiði bazý yanlýþlara da
sýk sýk deðinir. Bunlardan en çok
üzerinde durduðu, Hz. Ýsa'dan "Allah'ýn
Biricik Oðlu" diye söz edilmesidir.
Onun sadece Tanrý'nýn emrindeki bir
yüce peygamber olduðunu, elimizdeki
Ýncillerde bir takým ilâveler, çýkarmalar,
saptýrmalar bulunduðunu pek çok yerde
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tekrarladýðý þu sözleriyle apaçýk ortaya
döküyordu:
"Kitabý Mukaddes yýllar boyunca
tahrifata uðramýþtýr. Onda yanlýþ tercümeler, çýkarmalar vardýr ve bildiðiniz
gibi o, kopyanýn, kopyasýnýn kopyasýdýr.
Hiçbir kimse orijinal yazýyý ortaya
çýkarýp da 'iþte aslý budur' diyemez"
(Jale Gizer çevirisi S:24)
Ýnsanlýðýn Silver Birch ve benzeri
Rehber Varlýklardan alýnmýþ en az 150
yýllýk bir bilgi birikimi var. Ve bu
birikim gün geçtikçe patlama tarzýnda
hýzla çoðalýyor. Kuþkusuz ki bu
mesajlarýn çaðýmýza bozulmadan gelmiþ
Kutsal Kitaplarýn temel bildirileriyle
tamamen uyum içinde olanlarý ve
günümüze uygun geniþlikler getirenleridir yolumuzu aydýnlatacak olanlar.
Önümüze her konan mesajý iyice inceleyip, doðruluðuna emin olmadan kabul
edivermek, bize ancak yeni duvarlar
inþa etmenin, yeni ayrýlýklara, yeni
bölünmelere sebep olmanýn ötesinde
hiçbir yarar saðlamayacaktýr. Bilginin
varolduðunu deðil, ne olduðunu öðrenmek önemlidir.
HZ. ÝSA 4. BOYUTA
GEÇÝT AÇTI
Tutucu dindarlar ne söylerlerse
söylesinler,
her devirde tanrýsal
mesajlarýn özünü akýl ve gönül gözüyle
iyice kavramýþ ve buna göre yaþamýþ
Mevlânâ ve Yunus gibi seçkin kiþiler de
dünyamýzda iþ görmüþlerdir. Ama ne
yazýk ki çok azýnlýkta kalmýþlardýr.
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Bartholomew isimli yüksek boyutlardan bir rehber varlýk Mesih'in (Hz. Ýsa)
öðretisinden, kiliseye ve tutucu dindarlara hiç aldýrmadan, þimdi bile ne yararlar saðlanabileceðini þöyle ortaya koymaktadýr:
"Mesih'in geliþiyle bu Dünyaya bir
armaðan ihsan edildi. Onun enerji küresi sizin zaman-uzayýnýz içinden büyük
bir hýzla geçerek, Dünya'nýn enerji
alaný içine doðru bir yol açtý. Yani 4.
boyut diyebileceðim âlem ile bu boyut
arasýnda, bu olaydan itibaren asla
kapanmamýþ olan bir geçit açýldý. O bu
geçidi açtý. Böylece eðer deneyimlemeyi
seçerseniz, 4. boyutun tüm sihri, görkemi, harikasý, güzelliði, þefkati, sevinci,
bilgisi ve sükûneti sizin için eriþilebilir
oldu.
"4. boyut, karþýtlarýn son bulduðu ve
her þeyin bir ýþýk içinde görüldüðü
yerdir. Her þey ýþýktýr, her þey birdir. Bu
görmenin son bulmasý deðil, fakat
ayrýlýk gözüyle görmenin son bulmasýdýr. Ayrýlýk gözüyle baktýðýnýz
zaman -kalbiniz ne kadar sevgi dolu
olursa olsun- sizi korkutan þeyler görebilirsiniz. Hayatýnýz þu anda mükemmel
olsa bile geleceðe, içinde her türlü
dehþetin bekleyip durduðu bir zihinle
bakmanýz söz konusudur. Geleceðe
yapýlan projeksiyon korkuya yol açabilir.
Korkunun olduðu yerde sevginin
sürekliliði ve tutarlýlýðý kalmaz. Bu
durumda size kalan sevgi ile korku
arasýnda sürekli gidiþ geliþlerdir. Her
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biriniz bu tür gidiþ geliþlere tabisiniz,
çünkü gözleriniz hâlâ her þeyi düalite
içinde görüyor.
"4. boyutun görüþü böyle deðildir.
Orada siz yalnýzca gerçek olaný görürsünüz. Yaratmýþ olduðunuz düalitenin ardýndaki gerçeði görürsünüz.
Görüþü tek olan her kim olursa, o sizin
dikkatinize, ilginize lâyýktýr. Aydýnlanmýþ bir varlýk, çevresinde sürüp giden
dramý görür fakat gördüðü hiçbir þey
onu korkutmaz, tiksindirmez, tehdit
etmez. Çünkü o, dramlarýn oluþturduðu
perdeye nüfuz ederek onun ardýnda
yataný görür. Ve dramýn ardýnda yatan
ise tek ýþýktýr."
Rehber varlýk insanlýða 4. boyut için
bir geçit açan Hz. Ýsa'nýn hayatýndan da
bazý kesitler sunar:
"Ýsa kendi görüþ berraklýðýnýn her
an farkýndaydý ve gördüðü her þeyi
severdi. Eðer onun öyküsünü doðrudan izleyebilseydiniz, her kesimden
insanlarý ziyaret eden ve onlara
dokunan bir adam görürdünüz. Onun
yolculuðu, herkese dokunan, hiçbirinin
unutulmamasýný, ihmale uðramamasýný
gözeten bir bilinç yolculuðu idi. Herkes
kutsanýrdý. Bu noktayý çok net bir þekilde anlamanýzý istiyorum. Onun
davranýþlarý, hiç kimsenin O'nun rahmeti, ihsaný, inayeti dýþýnda kalmamasý
gerektiði idraki ile idi. Hiç kimse ve hiç
bir þey dýþta býrakýlmazdý."
(Rüyadan Uyanýþ, Akaþa Yayýnlarý
Jale Gizer çevirisi S: 154-156)
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KRYON VE SON ÜÇ DÝN
Her þeyden önce yüce Rehber
Varlýklarýn tabulaþmýþ konularda bile
doðrularý incelikle söylemekten bir an
geri durmadýklarý gerçeðinin altýný bir
kez daha çizmek isterim. Ýþte,
Kryon'dan; Hz. Ýsa'yý tanrýlaþtýrma yanlýþýyla Hz. Musa ve Hz. Muhammed'in
gerçek peygamberler olduðuyla ilgili
sözlerinden bazý aktarmalar:
"Etrafýnýza sakýn müritler, takipçiler
doldurmayýn! Ýsa dünyaya; insanlarýn
en sonunda ruhsal varlýklarýnýn tüm
aydýnlanmýþ gücünü taþýyabilecekleri ve
ondaki sevgi gücünü en sonunda kazanabilecekleri yeni bir ruhsal bilinç çaðý
hakkýnda güçlü bir mesaj aktarmak için
gelmiþti. Bu ne kadar güçlü bir mesaj
idi! O kendisine tapýnýlmasýný istemiyordu. Ama ne olduðuna bakýn!.
"Onun tüm varoluþ amacý, evrensel
sevginin gerçek iþleyiþ biçimi hakkýnda,
yeni bilgi ve bilgeliði aktarmaktý. Ancak
süreç içinde, birçoklarý O'nun söylediði
þeyi alýp kendilerine uygulamak yerine,
ayaklarýna kapanýp, O'na tapýndýlar.
Partnerimle (Medyumumla) ilk iletiþimlerimiz sýrasýnda ayrýntýsýyla tarif
edildiði gibi, Ýsa'nýn öðretisinin büyük
bir kýsmý yeniden yorumlanmýþ ve
gerçekler, Ýsa'yý bir Ýlâh yapacak þekilde
çarpýtýlmýþtýr." (Kryon1.kitap s:70)
"Muhammed yaþamýnda büyük korku
ve iman sýnavlarýndan geçmiþ ve tüm
bunlar onu daha yüksek bir düzeye
getirmiþtir." (Kryon 4. kitap/80)
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"Sevgili Varlýklar, Musa'nýn daðýn
tepesinde o yanan çalýyla konuþmasýyla,
Muhammed'in maðarada o melekle
konuþmasý arasýnda hiçbir fark yoktur.
Sizlere o maðaradaki meleðin kim
olduðunu
hatýrlatmak
istiyoruz.
Kendisinin bildirmiþ olduðu gibi,
Muhammed orada bilgiyi -daha sonra
yazýlýp bugün islâm inanç sistemini
oluþturan bilgiyi- almýþtýr. O Melek
kimdi? O Melek Cebrail idi. Bunu biliyor muydunuz? Muhammed'in aldýðý
bilgi sevgi doluydu ve "Bir ve Tek
Tanrý'dan" söz ediyordu. Musa o yanan
çalýya yaklaþtýðýnda ayný meleðin sesi,
ayný mesajý vermiþti. Sizin deyiminizle
"Tek Tanrýcýlýðýn" babasý olan Musa,
Tanrý hakkýnda, Muhammed'in aldýðý
ayný mesajý ve ayný melekten almýþtý. Bu
yüzden, bugün Ortadoðu'da gördüðünüz
þey bir Tanrý sorunu deðil, bir insan
sorunudur. Ve bu bir insan sorunu
olduðundan boyutlararasý hâle gelmekte olan insanýn etki alaný içinde
çözülebilir. Eðer bu sorunun çözülmesi,
dünyanýn diðer bölgelerine kýyasla
daha uzun zaman alýrsa þaþýrmayýn;
çünkü onlar binlerce yýldýr orada, çok
yüksek duvarlarý olan insan yapýmý bir
dini enerji kutusunda bulunuyorlar..."
(Kryon 7. kitap -140)
"Yanan çalýdan gelen mesaj, maðarada verilmiþ mesaj, daðda verilen vaaz,
Asyalý üstatlara verilmiþ olan mesaj. Bu
tarih boyunca farklý toplumlardan
insanlara ayný kaynaktan verilmiþ, ayný
mesajdýr. Bu mesaj bir Tanrý'dan ve
insanlarýn -Tanrý'dan (bir parça) olduklarý için- onunla tümüyle bir olabilecek-
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lerinden söz eder! Bir bakýn!
Mesajlardan doðmuþ doktrinlerin ve
dogmalarýn Tanrý'nýn deðil, insanlarýn
iþi olduðunu fark edin. Ayrýlýðýn, sevgiden deðil, korkudan kaynaklandýðýný
fark edin. Eðer çaðlar boyunca üstatlara birçok dilde sunulmuþ en büyük
Tanrýsal mesajlarý iþitebilseydiniz; ayný

meleðin, ayný sesle, ayný mesajý verdiðini duyardýnýz." (Kryon 7. kitap -143)
Son olarak da "Bizim Celselerimizde"de bu büyük gerçeðin ayný
ifadelerle belirtildiðine, doðru mesajlar
arasýndaki büyük paralelliðe dikkat çekmek isterim:

"Hani o üçüne ayný gelen, biliyorsunuz ya:
Birinde bir alevdi iþareti,

birinde bir güvercin,

ve birinde hani sözü geçen
o melek...
Hani o üçünün de birbirine benzer yönü vardý, bir tek þeyde:
Üçü de almak için tek baþlarýna yol alýrlardý; sýkýlarak, titreyerek,
çýrpýnarak...
Sizin yarýþýnýz, sizin koþmanýz, sizin durmadan akmanýz, bundan
sonra özden öze geleni eksiksiz toplayýp, sizi beklemekten usananlarý bularak vermektir. Ýþte bunda durmak olmaz.
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Erdemli Olmak
Güngör Özyiðit, Psikolog

"Arzularýnýza hâkim olunuz.
Hükmetmek istiyorsanýz,
önce kendinizi fethedin,
ki aslý fatih odur.
Aksi halde köle olursunuz.
Nefsinizi kontrolden
vazgeçmeyin."
Bizim Celselerimiz

yilik ve kötülük, erdemli
olmak ya da olmamak,
alýnyazýsýna ya da yazgýya
býrakýlmýþ deðildir. Bu karar
insanýn aklý ve özgür seçimi ile ilgilidir. Yani insanýn kendini ve mutluluðunu ele alma, ona sahip çýkma
sorumluluðuna baðlýdýr. Erich
Fromm'un dediði gibi "kendisi" olma

Ý

ve "kendisi için" olma cesaretini
göstermesine baðlýdýr.
Kendi varlýðýna anlam kazandýrmak,
insan olma erdemidir bir bakýma.
Genelde iyi niteliklere erdem denilir.
Yunanca arete'nin anlamý budur. Diðer
yandan erdem, insanýn kendine özgü
yetkinliði olup, onun deðerini oluþturan
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þeydir. Aristoteles'e göre insanýn
yetkinliði, onu hayvandan ayýran þey,
aklý ve özgür istemidir. Ama erdeme
eriþmede sadece akýl yetmez. Zaman
zaman gerçeðe daha yakýn olmalarý
için, Tanrý katýndan gönderilen ve
gülyüzlüler kanalý ile bildirilen doðru
yaþama bilgileri de gereklidir.
ERDEM EÐÝTÝMÝ
Erdem eðitimle kazandýrýlabilir. Ne
var ki erdem kitaplardan çok, örneklerden öðrenilir. Güzel bir örneði görüp
beðenen insan, ona özenir ve ondaki
deðerle bezenir. Buna göre erdem
edinilmiþ bir iyilik yapma kapasitesidir.
O bizim ete-kemiðe bürünmüþ deðerlerimizdir.

"Sürekli olarak yaptýðýmýz þeyler
neyse, biz oyuz. Ýnsan alýþkanlýklarýnýn
toplamýdýr" der Aristoteles. Bu alýþkanlýklar iyi ve yararlý ise, onlara erdem
diyoruz. Buna uygulamalý pratik akýl
ya da ahlâk da diyebiliriz.
Ýnsan bir þeyi yapa yapa öðrenir. Ýyi
þeyleri yapa yapa, yineleye yineleye iyi
alýþkanlýklar edinir. Kiþi ölçülü davrana
davrana ölçülü, cesaretli davrana
davrana cesur olur.
Erdemli olmak elimizde olduðu gibi,
kötü olmak da elimizde ve bizim
seçimimizdedir. Ne var ki, iyi olaný
yapmak, kötü olandan sakýnmak da,
akýllý olmanýn belirtisidir.
DÖRT ERDEM
Ýlk çað filozoflarý, özellikle
Platon, dört dörtlük insanda
cesaret, iffet (terbiyelilik, utanma),
bilgelik ve adalet gibi dört
erdemin bulunmasý gerektiðini
söylemiþlerdir. Bu görüþün nereden kaynaklandýðýna gelince, insan
kendinde bulunan üç ayrý gücün
etkisi altýndadýr. Ýlki akýl gücü ki,
insan o sayede doðruyu yanlýþtan
ayýrt edebilir. Ýkincisi, insaný
tehlikelere karþý koruyan ve onlarý
defetmeye yarayan gazap gücü.
Üçüncüsü ise, beden için gerekli
þeyleri kendine çeken þehvet gücü.
Yani yeme-içme ve cinsellikle
ilgili arzular, bedene zevk veren
her türlü lezzetli þeyi kendine
çekme cazibesi, isteði ve iþtahý.
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Buna göre bilgelik veya hikmet, akýl
gücümüzden kaynaklanan bir erdem
oluyor. Bu erdem sayesinde insan, kendini bildiði gibi, kendisi için neyin
doðru, neyin yanlýþ olduðunu da biliyor. Ýffet, þehvet duygusu ile ilgili bir
erdem oluyor. Öylece insan, bedensel
isteklerini daha uygun, ölçülü ve temiz
bir þekilde gideriyor. Arzularýný aklýyla
kontrol altýnda tutuyor. Cesaret ise,
gazaba iliþkin bir erdemdir.
Bu da tehlikeli þeylere karþý insanýn
kendini korumasýna, yiðitçe
davranýþlara yol açýyor.
ADALET ERDEMÝ
HER ÞEYÝN TEMELÝ
Cesaret gazap gücünden, iffet þehvetten, bilgelik akýl gücünden türüyor.
Adalete gelince; adalet, bu güçler
arasýndaki dirlik ve düzeni saðlýyor. Bu
üç gücün aklýn yönetiminde ve denetiminde, uyumlu bir beraberlik içinde,
bütünün yararýna çalýþmasý adalet
sayesinde gerçekleþiyor. Ýnsan, aslýnda
hayrýna olan gazap ve þehvet gücünü
baþýboþ býrakmayarak ve onlarý aklýn
boyunduruðuna alarak, öylece yararlý
ölçüler içinde tutarak kendi benliðinde
adaleti saðlamýþ oluyor.
ERDEMLERÝN TERAZÝSÝ:
ÖLÇÜLÜLÜK
Görüldüðü gibi adalet, bu üç gücün,
birbirinin hak çizgilerine saygýlý
olmalarýndan ve "orta yolu" tutturmalarýndan ortaya çýkan bir sonuç
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oluyor. Adaletin insanýn kendi benliðindeki uygulamasý olan ölçülülük, güçler
arasýndaki dengeyi kuruyor ve onu her
türlü aþýrýlýða karþý koruyor. Her
erdem, güçlerin orta yerinde yer alýyor
ve ancak o ölçü içinde yararlý oluyor.
Ýnsanýn orta yoldan ayrýlmasý, ölçünün
aza (tefrit) veya çoða (ifrat) doðru
aþýrýlýða kaçmasý, adalet terazisini
bozuyor ve ortadaki erdemin (faziletin)
iki ucunda iki erdemsizliðin (reziletin)
çýkmasýna yol açýyor.
ORTA YOL
Terazi, bilindiði gibi adaleti simgeler.
Terazinin iki kefesindeki aðýrlýk eþit
olduðunda, ibre tam ortada durur ve
tartý adil olur. Ýbrenin saða veya sola
doðru sapmasý, tartýda hile olduðunu
gösterir. Ayný bunun gibi, erdemler de,
azý veya çoðu zararlý olacak güçlerin,
adalet terazisinde dengelenmiþ ve
yararlý ölçüye çekilmiþ hâlidir. Örneðin
gazap gücü, insaný tehlikelere karþý
korumayý amaçlayan bir savunma
içgüdüsüdür. Gazap gücünün orta hâli,
ölçülüsü "CESARET"tir. Bunun fazlasý
"HÝDDET", azý "KORKAKLIKTIR".
Her ikisi de insana zarar verir.
Bedene yararlý, zevk verici þeyleri
kendine çeken þehvet arzusu, makul bir
ölçüde olursa "ÝFFET" erdemini vurgular. Azý "GEVÞEKLÝK" çoðu ise
"AÇGÖZLÜLÜK" veya sefahattir.
Verme eylemi kendi baþýna ne iyi ne
kötüdür. Ölçülü verme iyiliðe girer ve
"CÖMERTLÝK" denilen erdemi isimlendirir. Ölçüyü kaçýrýp fazla
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verdiðimizde "ÝSRAF" ya da savurganlýk, vermemiz gereken yerde eli sýký
davrandýðýmýzda ise "CÝMRÝLÝK" olur.
GERÇEK CESARET
Gereksiz bir atýlganlýk, tehlikeye
düþüncesizce ve aceleyle atýlma
anlamýnda cüretkârlýkla cesareti birbirine karýþtýrmamak gerek. Cesaret,
neden korkulup, neden korkulmayacaðýna, neyin göðüslenmeye deðer
olup, neden sakýnýlmasýnýn iyi olacaðýna iliþkin bir bilgidir. Cesur asker,
hayatýný gözden çýkarýrken, bunu yurdunu savunmak, çoluðunun çocuðunun
geleceðini kurtarmak veya idealini
gerçekleþtirmek için yapar. Daha büyük
bir kayba uðramamak için, daha küçük
bir kaybý göze alýr. Demek ki yiðitlik,
kendinden daha yüce bir deðere inanmayý ve o uðurda korkusuzca kavranmayý gerektirir. Öyleyse gerçek cesaret,
uzun vadede neden daha çok, neden
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daha az korkmak gerektiðine, neyin
daha çok, neyin daha az tehlikeli
olduðuna baðlý olarak bir hesap yapmayý ve ölçüp biçmeyi içerir. Neyin
iyi, neyin kötü olduðuna iliþkin bilgiye
sahip olmaksýzýn, bu deðer biçme
doðru bir þekilde yapýlmayacaðýndan,
cesur insan, ayný zamanda bilge insan
olmak zorundadýr.
ERDEMLERÝN EFENDÝSÝ:
BÝLGELÝK
Erdemleri belli bir ölçü içinde tutan,
davranýþlarý yöneten akýl olduðuna,
akla da bilgi yol gösterdiðine göre, bilgelik en önemli erdemlerden biri.
Bilgelik, erdemlerin efendisi. Bilgelik
deyince, insanýn kendini bilmesini,
yaþam yolunda yürürken neyi yapýp,
nelerden sakýnmasý gerektiðine iliþkin
bilgiye sahip olmasýný anlýyoruz. Ýnsaný
bilge yapan, onu iyi ve mutlu kýlan,
ihtiyaçlarýný karþýlayan, kendi doðasýný
gerçekleþtirmesini ve insan olarak
görevini yerine
getirmesini
saðlayan bilgidir.
O nedenle kendinin dýþýndaki
þeyleri bilene
"BÝLGÝN",
kendini bilene
ise "BÝLGE"
diyoruz.
Barýþ,
bir tebessümle baþlar.
Maria Teresa
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Travmalar ve
Ruhsal Büyüme
Nihal Gürsoy

ravma; kiþinin mevcut baþ
etme yöntemleriyle üstesinden gelemediði, yaþamýn
olaðan akýþýný olumsuz
yönde etkileyen olaylar esnasýnda ya
da sonrasýnda ortaya çýkan, ruhsal bir
durumdur. Aðýr ve ölümcül hastalýklar
gibi yaþama yönelik bir tehdit, çok
sevilen bir yakýnýn kaybý, doðal âfetler,
trafik kazalarý sonucu aðýr yaralanmalar, savaþ, terör ve buna benzer
fiziksel ya da yaþamsal bütünlüðe
yönelik zor deneyimler sonucu oluþur.
Travmatik olaylar genel olarak beklenmedik ani bir biçimde geliþirler ve
kiþinin uyum saðlama sürecini, olayla
mücadele yollarýný adeta felce uðratýrlar. Kiþinin kendisinin baþýna gelebileceði gibi çok sevdiði bir yakýnýn baþýna
gelerek þahit olduðu olaylar da olabilir.
Travmatik olaylarýn fiziksel sonuçlarý
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olabileceði gibi anksiyete, depresyon
belirtileri, depresyon, alkol ve madde
baðýmlýlýðý, intihara teþebbüs ya da
intihar gibi psikolojik sonuçlarý da olabilmektedir.Diðer taraftan travma
deneyimi yaþayan bazý kiþilerin travma
öncesi durumundan daha olgun hale
gelmesi de mümkündür. Yaþamýn
anlamý, öncelikler, iliþkilerin iyileþtirilmesi, tecrübenin iyi deðerlendirilmesiyle birlikte gelen kiþisel güçlenme
algýsý gibi önemli olumlu deðiþimlere
de yol açabilen bir kapýdýr travmalar.
Bireyin kiþiliðinde oluþan bu olumlu
deðiþimler psikolojide, "algýlanan yarar
veya travma sonrasý büyüme" olarak
adlandýrýlmaktadýr. Travma sonrasý
büyüme öncelikle depremler ve diðer
doðal âfetler gibi olaylara maruz kalan
kiþilerle çalýþýlmýþ ardýndan saðlýk
alanýnda kanser gibi yaþamý tehdit eden
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hastalýklar yaþayanlarla çocuklarýnda
aðýr saðlýk sorunu olan ebeveynlerde
çalýþýlmaya baþlanmýþtýr. Yapýlan çalýþmalarda genel olarak bu aðýr deneyimlerin kiþileri çok etkilediði, bazý
psikolojik sorunlara yol açtýðý ve
yaþamýnýn olumsuz yönde etkilendiði
tespit edilmekle birlikte az sayýda
kiþinin yaþadýðý travmadan sonraki
süreçte olumlu yönde geliþerek,
büyümeyi gerçekleþtirdiði tespit
edilmiþtir.
TRAVMA SONRASI BÜYÜME
Travma sonrasý büyüme R.G
Tedeschi ve L.G Calhoun tarafýndan,
yüksek derecede zorlayýcý yaþam olaylarý sonucu oluþan olumlu deðiþiklikler
þeklinde tanýmlanmaktadýr. Travma
sonrasý büyüme literatürde çok yeni bir
kavram olarak görülse de insanýn zorluklardan ve acýdan geçerek olgunlaþtýðý, bilgeliðe ulaþtýðý düþüncesi ve
inancý yeni deðildir. Tüm kutsal dinlerde, birçok inanç sisteminde benzer
þekilde varoluþçu felsefede
Kierkegeard ve Nietzche gibi düþünürlerin fikirlerinden yola çýkýlarak travmatik yaþantýnýn kiþilerin yaþamýn
anlamýný sorguladýðý bir deneyim olabileceði vurgulanmaktadýr.
Travma sonrasý büyüme, yaþantýdaki
beþ farklý alanda meydana gelen
deðiþikliklerle açýklanmaktadýr:
1. Yaþamýn daha fazla takdir edilmesi ve önceliklerin yeniden deðerlendirilmesi,
2. Daha samimi ve içten iliþkiler
geliþtirilmesi,
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3. Kiþinin kendi potansiyelinin ve
gücünün daha çok farkýna varmasý,
4. Yaþamýndaki yeni olasýlýklarýn
farkýna varmasý,
5. Ruhsal geliþme þeklinde sýralanmaktadýr.
Yaþamýn daha çok takdir edilmesi ve
önceliklerin deðiþtirilmesi ile kiþi önceden fark etmediði günlük hayatýnýn
parçasý olan þeylerden daha fazla keyif
almaya baþlayabilir. Günlük hayatýnýn
rutininin dýþýna çýkarak kendisini mutlu
edecek ve geliþtirecek aktivitelere
yönelerek yaþamýný kendisi için daha
anlamlý ve doyumlu hale getirebilir.
Birey, yaþamýndaki bazý þeyleri tahmin
ve kontrol edemeyeceðini anlamasý
sonucunda, belirli olaylara verdiði
önem derecesini deðiþtirmeye baþlar.
Yakýn iliþkilerine ve kendisine zor günlerinde destek olan kiþilere daha fazla
deðer vermesi gerektiðini görebilir.
Ýnsanlarý daha derinden anlayabilir ve
gerektiðinde yardým edebilir ayrýca
üstesinden geldiði zorluklarý, giderek
yaþamýn bir parçasý ve kendisi olma
yolunda aþmasý gereken olaylar olarak
yeniden deðerlendirebilir.
Daha fazla kiþisel gücün algýlanmasý,
gelecekteki güçlükler ve zorluklarla
baþa çýkmak ve hattâ deðiþtirilmesi
gereken durumlarý deðiþtirmek için
daha fazla yeteneðin tanýnmasýyla ilgilidir. Kiþi travmadan önceki ve sonraki
kendisini karþýlaþtýrdýðýnda, daha fazla
beceri ve güce sahip bir kiþi olduðunu
açýkça ayýrt eder. Travmaya maruz
kalanlarýn deneyimleri, bir þekilde dini
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sorgulamalara veya spiritüel, dini
konularla ilgili geliþime yol açabilir.
Daha yüksek bir güce, Tanrýya inanç
travmalardan sonra artabilir. Ayný
zamanda bu inanç biliþsel anlam bulma
sürecinde bir baþa çýkma mekanizmasý
olarak katký saðlayabilir. Bununla birlikte, dindar olmayan insanlar açýsýndan bakýldýðýnda, bu kiþiler spiritüel
anlamda büyüme gösterebilirler. Bu
çeþit büyüme travma maðdurlarý
arasýnda deðiþkendir dine ya da manevi
deðerlere travma öncesi baðlýlýk durumuyla yakýndan ilgilidir.
Travmatik deneyim geçiren kiþilerin
hepsinde ruhsal geliþim gözlenmez.
Travmatik olayýn dýþýndaki bazý faktörler de travma sonrasý büyümenin oluþmasýnda etkilidir. Travma sonrasý
büyüme düzeyini; bireysel özellikler
(baþa çýkma stratejileri, kendine
güven), çevresel kaynaklar (sosyal
destek, maddi kaynaklar) ve travmatik
olayla ilgili deðiþkenler etkilemektedir.
Ancak öncelikli olarak travmatik
yaþantý sonucu büyümenin meydana
gelebilmesi için olayýn sarsýcý bir olay
olmasý ve kiþinin bu travma ile
mücadele etmesi gerekmektedir.
TRAVMA SONRASI BÜYÜMEYLE
ÝLGÝLÝ KAVRAMLAR
Travma sonrasý büyüme ile iliþkilendirilen kavramlar arasýnda Psikolojik
saðlamlýk, dayanýklýlýk, iyimserlik,
umut, tutarlýlýk algýsý bulunmaktadýr.
Psikolojik saðlamlýk, deneyimlenen
olaya raðmen yaþama devam edebilme
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ve bir amaca sahip olabilme yeteneðiyle ilgilidir. Dayanýklýlýk ise yaþanan
olaylara tepki olarak baðlýlýk, kontrol
ve mücadele göstermek olarak tanýmlanýr. Dayanýklýlýðý yüksek olanlarýn yaþam üzerinde bir çeþit kontrol duygusuna sahip olduklarý ve kendilerini yaþama baðlayan bir amaç ve inançlarý
olduðu gözlenmiþtir. Genellikle aktif ve
farklý ilgi alanlarý olan insanlar olduklarý varsayýlýr. Travma sonrasý büyüme
ile iliþkilendirilen üçüncü kavram olan
iyimserlik, hayattaki pek çok duruma
karþý olumlu ve umutlu olmak ya da
yaþamda genel olarak iyi þeyler olacaðýna dair beklenti sahibi olmak olarak tanýmlanmaktadýr. Ýyimserler, travmatik olayýn sonuçlarýna odaklanýrlar.
Genellikle olayý ve olay içindeki
rollerini iyi deðerlendirebilen kiþilerdir. Olay esnasýnda yapabileceklerini yapmýþ olmak onlar için önemlidir. Kalan mevcut enerjilerini olayla
baþa çýkabilmek ve yeni çözüm yollarý
bulabilmek için kullanmaya eðilimlidirler. Travma sonrasý büyüme ile
iliþkilendirilen bir diðer kavram da
tutarlýlýk algýsýdýr. Tutarlýlýk algýsý yüksek olan kiþilerin olaylarý çözümleyerek, anlayýp baþa çýktýklarý ve olaydan
anlam çýkarabildikleri gözlemlenmiþtir.
Bu özellikler, yaþadýklarý zor ve güç
yaþam koþullarýndan etkilenmedikleri,
zarar görmedikleri veya acý çekmedikleri anlamýna gelmez. Sadece bu özellikleri sayesinde olaydan sonra kendileri üzerinde etkin ve olumlu bir
deðiþimi ve ruhsal büyümeyi gerçekleþtirebilirler.
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TRAVMA SONRASI BÜYÜMEYÝ
AÇIKLAYAN MODELLER
Travma sonrasý büyüme modellerinin
birçoðu, biliþsel þemalarýn yeniden
yapýlandýrýlmasý üzerinde durmaktadýr.
A.S Bulman'ýn (1992 ) birçok modele
temel olan biliþsel þemanýn yeniden
yapýlanmasýna göre, insanlarýn kendilerine ve dünyaya dair temel varsayýmlarý vardýr. Bunlar, dünyanýn iyi bir yer
olduðu, dünyanýn anlamlý olduðu ve
kiþinin kendisinin deðerli ve dayanýklý
olduðu gibi varsayýmlardýr. Baþka bir
ifade ile kiþiler, olaylar üzerinde kontrolleri olduðuna, kötü þeylerin kendi
baþlarýna gelmeyeceðine, hayatýn tahmin edilebilir ve anlamlý olduðuna
inanýrlar. Oysa insan ancak belli bir
düzeyde kontrol edebilme yetisine
sahip bir varlýktýr. Travma yaþantýsý bu
varsayýmlarla örtüþmez. Bu durumda
kiþilerin varsayýmlarý yýkýlýr ve yerine
yeni varsayýmlar koymalarý gerekir.
Travma yaþantýsý ile birlikte dünyanýn
güvenilir, tahmin edilebilir bir yer
olduðu varsayýmý yýkýlabilir. Kiþi,
dayanýklý ve dokunulmaz olmadýðý ya
da hiç öngöremediði gerçeklerle
yüzleþmek zorunda kalabilir. Ancak bu
durumu deðiþtirebilecek ve mücadele
edebilecek gücü kendisinde bulamayabilir. Travma sonrasý büyümeyi açýklayan modellerden ilki iþlevsel veya
canlandýrma modeldir. Bu modele göre;
travma sonrasý büyüme, travmanýn
doðrudan sonucu olarak deðil, travma
sonrasý mücadele sonucu ortaya çýkar.
(Tedeschi ve ark. 1998) Tedeschi bu
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durumu deprem metaforu ile açýklamaktadýr. Yaþama dair varsayýmlarýn
yýkýlmasý bir depremin binalara yaptýðý
etkiye benzemektedir. Travmatik bir
olay varolan biliþsel þemalarý þiddetle
sarsabilir, tehdit edebilir ya da tamamen enkaz haline getirebilir. Travma
sonrasý büyümeyi belirleyecek olan
kiþinin bu yaþantýdan sonraki mücadelesidir.
Ýþlevsel - betimsel (canlandýrma)
modeline göre travmatik olay gerçekleþmeden önce kiþinin nasýl biri
olduðu, travma sonrasý büyümeyi etkileyen önemli bir etkendir. Dýþa dönük
ve yeni deneyimlere açýk olma gibi
kiþilik özelliklerinin travma sonrasý
büyümenin oluþmasýný kolaylaþtýrabileceði ifade edilmektedir. Ayrýca kiþinin
kötü durumlarda bile olumlu duygular
taþýyabilmesi ve bunun farkýnda olabilmesi, tecrübelerinden elde ettiði bilgileri iyi iþlemleyebilmesi de travma
sonrasý sürece uyumlanmasýnda olumlu
katkýlar saðlayacak özellikler olarak
gösterilmektedir. Ýþlevsel - betimsel
modele göre, travmatik olay varolan
biliþsel þemalarý ve yaþama karþý oluþturulan inançlarý sarsacak kadar büyük
olmalýdýr. Bu durumu açýklamak için
sismik yani sarsýcý terimi kullanýlýr.
Nasýl bir depremde zarar görmedikçe
binada yenilikler yapýlmýyorsa, travmatik deneyimler de sarsýcý olmadýkça
kiþinin yaþamýnda ve inanç sisteminde
deðiþiklikler yapmamaktadýr. Travma
sonrasý büyümenin meydana geldiði
durumlarda travma deneyiminin bir
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milat gibi kiþinin yaþamýný ikiye
böldüðünü söylemek mümkündür.
Travma sonrasý kiþi önceki amaç, inanç
ve davranýþlarýnýn iþlevsiz olduðuna
karar verirse yaþamýnda deðiþiklikler
yapmaya baþlar. Baþka bir deyiþle kiþi
travmatik deneyimden sonra kiþisel
hayat hikâyesini deðiþtirmeye baþlar.
Bu süreçte bilgece bir farkýndalýk oluþturan, yaþamý ve kendisi için olduðu
kadar diðerlerinin hayatý için de yararlý
olmak için gayret gösteren pek çok
örnek mevcuttur. Travma sonrasý
büyümeyi açýklayan diðer bir model ise
Schafer ve Moss'un (1992) modelidir.
Bu modele göre, çevresel ve kiþisel
faktörler travmatik olayý ve sonrasýný,
biliþsel deðerlendirme süreçlerini ve
baþetme biçimlerini belirler. Bu modelde tüm bileþenler birbiriyle etkileþim içindedirler. Kiþisel özellikler içinde; öz etkililik, saðlamlýk, iyimserlik,
kendine güven, uyumlu mizaç, motivasyon, saðlýk durumu, daha önceki
travma deneyimleri yer almaktadýr.
Çevresel faktörler, kiþisel iliþkiler, aileden, arkadaþlardan ya da çevreden alýnan sosyal destek, maddi kaynaklar ve
yaþam koþullarýndan oluþmaktadýr.
Olayýn þiddeti, etki süresi, zamanlamasý ve kiþide yarattýðý etki ise olaya
özgü faktörleri oluþturmaktadýr.
Modelde baþ etme; kaçýnmacý baþ etme
ve aktif baþ etme olarak ikiye
ayrýlmýþtýr. Kaçýnmacý baþ etmede kiþi
olayýn çözümünün olmadýðýna odaklanýr, duygu ve düþüncelerini olaydan
soyutlamaya ve kendisini meþgul edecek alternatif yollar aramaya yönelir.
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Ancak, eninde sonunda yaþadýðý travmayla yüzleþmek ve baþ etmek durumunda kalacaktýr. Çünkü travmalar
doðalarý gereði yaþamý ve yaþam
koþullarýný deðiþtiren deneyimlerdir.
Aktif baþ etme yönteminde ise kiþi;
krizi mantýklý yollarla analiz etmeyi,
yaþamýný sürdürülebilir þekilde planlamayý, daha olumlu bir bakýþ açýsý ile
yaþadýðý deneyimi deðerlendirmeyi,
problemlerini zaman içinde çözmeyi,
gerekirse destek ve yardým almayý,
kýsacasý hayatýný, geliþen þartlara göre
yeniden düzenlemeyi seçer ki, travma
sonrasý büyüme ancak böylesi aktif bir
çaba ile gerçekleþebilir. Travmalar
genel olarak olumsuz sonuçlarý ile
bilinmektedir. Bu konuda ilk akla gelen
bireylerin ruhsallýklarýnda býraktýðý
olumsuz izler ve bu konuda yapýlabilecek müdahaleler olmaktadýr. Ancak
ruhsal travmalarýn bir yönü daha vardýr
ve maalesef bu yön arka planda
kalmýþtýr. Bu olumsuz sonuçlarýn
önlenebildiði ve bazý insanlarýn bu
süreçten geliþerek ve büyüyerek,
farkýndalýklarýný yükselterek negatif
koþullarla baþarýlý bir biçimde baþ
ederek çýktýklarý gerçeðine raðmen bu
konudaki literatür oldukça kýsýtlýdýr.
Son dönemdeki bilimsel çalýþmalarda
rastlanan travma sonrasý büyüme henüz
sistemli bir biçimde yeni ele alýnmaya
baþlanmýþ bir konudur. Travmatik
deneyimlerin olumlu bir sonucu olarak
karþýmýza çýkan travma sonrasý ruhsal
büyüme ruh saðlýðý profesyonellerinin
üzerinde daha çok çalýþmalar yapmasý
gereken bir olgudur.
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Medeniyetler ve
Kültürler
Seyhun Güleçyüz

Celsus Kütüphanesi, Efes Antik Kenti

Geçen aydan bir özet yaparsak, eylemler ve eserler halinde
insanýn doðaya eklediði her þeyin kültür olduðunu söylemiþtik.
Bu baðlamda kültür öðelerinin rastgele oluþmadýklarýndan,
toplum yapýsýnýn temelindeki inanç ve ahlâkýn da kültür öðelerini
seçtirdiðinden, þekillendirdiðinden ve yönlendirdiðinden söz etmiþtik.
Kýsacasý kültür, belli öðeleri, belli bir manevi çerçevede oluþturan
inanç ve ahlâk düzenidir de.
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edeniyetlerin güçlenmesi için tüm fertlerinin
benimsediði bir inancý
olmalýdýr. Medeniyet kurucularý bilinçli ve bilgiyle güçlenmiþ
inançlarýnýn ürününü ekerek, ortaya
kültürün oluþmasý için bir alan hazýrlamýþ olurlar. Medeniyet merkezi olan
þehir, tarihsel oluþumu bakýmýndan
insanýn yaþamýnda ruhsal ve sosyal
deðiþimi temsil eder. Kan ve aile
baðýnýn kendi içinde sosyal iþlevi
olmakla birlikte geniþ toplum içindeki
medeni hayat, bir somut ve doðal baðýn
üstünde soyut ve rasyonel bir baðlýlýðý
gerektirir. Bir düþünürün; "Siz karþýlýklý haklarla birbirinize baðlýsýnýz" sözü
bu fikrin temelini teþkil eder. Yani
toplum bireylerin bilinçli olarak
katýldýðý bir nizamdýr. Yetiþkin birey bu
nizamý kavramýþ, benimsemiþ, onu
deðerli bulmuþ olmalýdýr. Çünkü düzen,
sosyolojik açýdan toplum kurallarý,
psikolojik açýdan bireyin ahlâkýdýr.
"Ahlâký güzel olan, kötülüklerin her
çeþidinden korkandýr" derler, öyleyse
ahlâk toplum kurallarýnýn ahenkle,
huzurla iþlemesini oluþturarak düzeni
de saðlamýþ olur. Bunun da kaynaðý
toplumun paylaþtýðý doðru güçlü
inançtýr. Ýnanç, bireyleri kendini aþan
bir manevi gerçekle birleþtirir ve
düzene baðlar. Bireyler bu inanca
baðlanýrken, birbirlerine de baðlanmýþ
olurlar.

M

Bildiðimiz ilk medeniyetler M.Ö.
3500 civarýnda tarýma uygun sulak bölgelerde kurulmuþtur. Ýlkçað tarihçileri

25
bunlara "Site Devleti" derler. Bu ilk
çað þehirleri tarýmla uðraþýyorlar, kontrol altýna alamadýklarý doða olaylarýný,
gösterdikleri cesaretle, duyduklarý
korkuyu bir inanç çerçevesinde dengeliyorlar. Böylece þehri bir Tanrý'nýn
yönettiði tasarlandý toplum tarafýndan
ve bu Tanrý'nýn o þehrin her þeyinin ve
insanlarýnýn sahibi olduðuna inanýldý.
Toplum artýk Tanrý'nýn hizmetine
girdi, þehre mabet yapýldý, ona hizmet
edildi, baðlýlýk göstergesi olarak kurbanlar sunuldu. Þehir toplumu, toplum
hâkimiyetini Tanrý'da gördükleri için,
Tanrý'nýn hizmetini organize ettiler.
Çeþitli iþler içinde ikincil dereceden
Tanrýlar da oluþturdular. Tarlalar, ortak
mal kabul edildi, toplanan mahsul
mabedin deposuna kondu ve oradan
herkese hak ettiði tayýn (tahýl, yün vs.)
daðýtýlmaya baþlandý. Memurlar,
rahipler, çobanlar, balýkçýlar, tüccarlar
vs. meslekler oluþtu. Hattâ köleleri de
kapsayan mabet topluluðundan "falanca tanrýnýn ahalisi olarak söz edildi.
Ürünlerin mabette toplanmasý, yoksullara yardým edilmesi, bir nevi sigorta sistemiyle yapýldý. Bu toplumlarda
iktisadi ve sosyal hayatý düzenleyen
dinsel bir kurum haline getirdi mabedi.
Görüyoruz ki mabet, toplumun ruhiyatýnda ve yaþayýþýnda iki yönlü ayrýlmaz
bir bütünü oluþturmuþtur.
Bu medeniyetlerin ilklerinden olan
Sümerler, Mezopotamya'da büyük bir
çaba ile þehir devletini kurdu. Onlarda
din mitolojik olmakla birlikte, onun
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zihinde tasarlanýþ biçimi rasyonel
düþünceyi engellemiyordu. Bir yandan
Tanrýlarýna ürünlerini sunmaya özen
gösterirken, bir yandan da bu medeniyetin içinde teorik olmaktan çok
pratik yöneliþle bilim yaptýlar.
Mitolojiler, insanýn kendi varlýðýnýn
ve doða olaylarýnýn içerdiði bilinmeyenler karþýsýnda insan zihninin
sebep arama ve açýklama çabasý ve
ürünüdür. Ýnsan zihninin doðal heyecan
ve içgüdüsel reaksiyon evresini aþmasý
ve rasyonel bir düzeyde tasarýmlar yapmaya baþlamasý önemli sonuçlarý olan
bir geliþmedir ve buna medenileþme
denir. Medenileþme, insanýn bu anlamda kültür ürünlerini doðuran zihinsel
kaynaða ulaþmasýdýr ve temelinde her
zaman mitolojiler var. Sümerler de bu
süreçten geçerek yazýyý icat ettiler. Bu
icadýn en önemli sebebi mabede gelen
ve oradan daðýlan ürünleri kategorileþtirmek yani, miktar, zaman, kiþi ve
amaç bakýmýndan ayrýntýlý olarak kayda
geçmelerini, akýllýca bir organizasyonla
saðlamaktý.
Sümerlerde aile ataerkildi ama kýz ve
erkek çocuk evliliðine baba karar verirdi ayrýca baþlýk olarak çeyiz ve para
alýnýrdý. Kadýn, erkek birbirini boþayabilirdi ve tek eþlilik vardý. Eþler zor
þartlarda çocuklarýný satarlardý.
Sümerlerde para ekonomisi ve istifçilik yoktu. Tanrýnýn korumasýna eriþmek
için inþa edilen mabet, ayný zamanda
toplum üyelerinin bir þehir devletine ait
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olma duygusunun sembolüdür. Þehir
devletinin temelinde sadakati saðlayan
politika bilincidir. Þehir otorite tanýmaz, egemenlik altýna alýnsa da sadakat
zorla kazanýlamazdý. Þehir tanrýsýnýn
temsil ettiði siyasi egemenlik bir ihtiyar heyetinin rehberliðindeki mecliste
idi. Tanrýlaþtýrýlan kral kavramý Sümerlerde yoktur.
Önemli nokta Sümer politik organizasyonunun insanýn rasyonel planda
baþarýsýna dayanmasý, klan tarzýndaki
doðal gruplaþmalarý aþan bir toplum
yapýsý meydana getirmiþtir. Böyle bir
toplum yapýsý iþ bölümünü, uzlaþmayý,
tabakalaþmayý beraberinde getirdi.
Ortak inanca göre Tanrýlarýn hizmetinde herkes eþittir. Bununla birlikte
ayný görevleri görenler arasýnda sosyal
konum farklýlýklarý belirdi. Halk üretiminin büyük kýsmýný mabede teslim
ettikten sonra geri kalan kýsmýný da
sosyal tabakalarýn yönetimindeki
pazarda satýyordu. Böylece aile
ekonomisinden devlet ekonomisine
geçiþ baþladý ve yeni sosyal iliþkiler
doðdu. Bu olay insan zaaflarýný, rekabeti körükledi ve sosyal nüfuz (söz
geçirme) kurma ve iktisadi sömürü
ortaya çýkmasýna sebep oldu. Çöküþ
baþladý çünkü toplum karýþtý. Mabet
organizatörleri, ortaya çýkan karýþýklýðý
halka baský yaparak önlemeye çalýþýnca düzen çöktü. Bundan sonra
Mezopotamya'da baþka uygarlýklar
kuruldu. Ama bu bölgede þehir devletlerinin birleþmemesi, birbirlerini kolayca tahrip edip, yok etmelerini hýz-
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landýrdý. Yeni uygarlýklar birbirinin
devamý gibi oldu, kültürlerini devam
ettirdiler. Yalnýz Babillilerde herkesin
kiþisel tanrýsý vardý, böylece din kiþisel
boyut kazandý. Ölümden sonraki
yaþamla ilgilenmeyen Babilliler
yeryüzünün nimetlerini elde etmek
isterken mabet rahiplerini zengin ve
krallar üzerinde bile nüfuz sahibi
olmalarýnýn sebebi oldular.

kitap tableti bulunmuþtur. Sâmî
kökenli olan II. Babil Krallýðý,
5. kral Hammurabi döneminde en
parlak devri olmuþ. Persler tarafýndan
yýkýlmýþ ve M.Ö. 7. yy da yeniden
Mezopotamya'da kurulmuþ ve tarih
sayfalarýnda krallarý Nebukadnezar'ýn
eþi Semiramis'e yaptýrdýðý, yeþillendirdiði bir tepeden dolayý yerini
almýþtýr.

Babil Kralý Hammurabi ilk kanunlarý
hazýrladý ve dünyadaki ilk temellerini
oluþturdu. Bu yüzden dünyasal boyut
içinde I. Babil dönemini yaþadýlar.
O bölgede birçok medeniyet daha
kuruldu, sýrasýyla bakarsak Kuzey
Mezopotamya ve Anadolu'da kurulan
medeniyet ve kültürleriyle bizleri hâlâ
etkileyen Hititlerdir.

Bu dönem II. Babil Krallýðý dönemidir. Bu dönemde rahipler, yýldýzlara
bakýp kehanetlerde bulundular ve
astrolojinin ve bilimsel düþüncenin
temellerini attýlar. Yýldýzlarý on ikiye
ayýrdýlar. Kölelik sistemini ceza olarak
halka uyguladýlar. Babil, "Tanrý kapýsý"
anlamýna gelir. Tanrýlarý Marduk adýna
dünyanýn en yüksek kulesini O'na ulaþmak için yaptýlar. Fýrat'ýn suyunu,
hidrolik bir sistemi ilk defa bulup
uygulayarak, Babil'in Asma bahçelerini
sulamada kullandýlar. Krallarý
Nebukadnezar karýsý Semiramis için
suni bir tepe oluþturup set set bahçeler
yaparak Dünyanýn hâlâ 7 harikasýndan
biri olan Babil'in Asma Bahçelerinin
oluþturulmasýný saðladý. Halk arasýnda
sýnýflaþmalar arasýnda uçurumlar oluþmaya baþlayýnca ümidini yitiren iþçi ve
çiftçi sýnýf sosyal ve ekonomik ayrýþmasýnýn sebebini Tanrýlara yüklediler
ve inançlarýnda þüpheye düþtüler.
Zenginleþen Babil'de, çoðunluk zenginleþtikçe yozlaþtý, zevke, hazza kapýldý,
ihtiraslarý hepsini topyekûn yok etti.
Bir daha ayaða kalkmamak üzere yok
oldular.

Hititler M.Ö. 2000'de hukukta çocuk
haklarýný ortaya koyan devlettir.
UNICEF'in temelini oluþturmuþlardýr.
Bu düzenlemeler çocuklarýn geliþimi,
gözetimi ile ilgilidir ve bu düzenlemeler Sümer ve Sâmî kanunlarýnda da
görülür. Hitit kazýlarýnda çocuk oyuncaklarý bulunmuþtur. Hititler harp
tekniðinde çok ileriydi . Kültürel kimlikleri I. Babilliler gibi baðlayýcý nitelikten yoksun olduðu için etkin liderleri
olamadý ve bu yüzden egemenlik fýrsatlarýný deðerlendiremediler.
Asurlular çok kan dökücü idiler.
Kültüre katkýlarý derledikleri ve
muhafaza ettikleri kütüphaneleridir.
Asurbanipal'ýn kütüphanesinde 30 bin
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Mezopotamya'da inanç ve toplumsal
dayanýþma ile çok çalýþarak etik deðerlerde doðru yaþayarak kurulan
medeniyetler sömürüye, emperyalist
fetihlere bel baðlayan bir grubun, ki
paylaþmayýp büyüttükleri gelirleriyle,
yönettikleri çökmüþ, inançsýz birlikler
sayesinde yok oldular.
Bu dönemlerin diðer bir medeniyeti
de M.Ö. 3000'lerde Mýsýr'da Kral
Mendos tarafýndan yukarý ve aþaðý
Mýsýr Krallýðý'nýn siyasal birliðini
biraraya getirip güçlü tanrýlarý Ra'da
bütünleþtirerek kuruldu. Daha sonra
çeþitli yerel tanrýlarý da tek mabette
toplayarak ayrýlýkçý hareketleri engelledi ve Güneþ'e tapýlan resmi bir din
oldu. Mýsýr medeniyetinde din, devleti
ve toplumu ölümsüzleþtirdi ve krallar
Tanrý olarak kabul edildi ve yetkileri
sýnýrsýz oldu. Böylece Mezopotamya
medeniyetlerinden farklý olarak
Mýsýr'da medeniyet, monarþiyle baþladý
ve siyasal sorunlarýna çözüm oldu.
Mýsýr'da aile bir güvence olarak
görüldü, önem verildi. Evlilik ve
boþanma için tutanak tutulurdu, çünkü
baþlýk parasý vardý evlilikte. Çok
eþlilik, veliaht açýsýndan firavun için
geçerliydi. Toplum sýnýflara ayrýlmýþtý.
Mýsýr'da maliyeyi asillerden oluþan bir
sýnýf kontrol ederdi. Doðum oraný çok
yüksekti. Evlilik yaþý kýzlarda 13 idi.
Mýsýrlýlar sayýlarý kendi hiyeroglif
rakamlarýyla ifade ediyorlardý. Matematik, cebir iþlemleri yapabiliyorlardý.
Astroloji, týp konusunda ilerleme
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kaydetmiþler ve geometride hacim
hesaplarý yapabiliyorlardý. Mýsýrlýlar
astrolojide ilerlemiþ ve gökyüzü olaylarýný dini açýdan yorumluyorlardý.
Gökcisimlerini Tanrý olarak kabul ediyorlardý. Takvimleri Güneþ takvimiydi
ve 365 gündü. Eski Mýsýr Medeniyeti
tarihte büyük yer tutar. Altýn madeni,
çevre daðlardaki taþlar ve papirüs
aðaçlarý medeniyetin geliþmesinde
önemli yer tutar. Ýlk önce siyasi birlik
kurdular. Piramitleri krallýðýn gücünün
sembolü olarak inþa ettiler.
Mýsýr'da verim, Nil Vadi'sinden
toplanýrdý. Kýtlýklar nedeniyle eski
Mýsýr'da medeniyet Nil Nehri odaklý
olmuþtur. Evler kerpiçten yapýlýr ve
mutlaka her evde bir mabet bulunurdu.
Yemek odalarý vardý. Metal kap kullanýrlar, beyaz keten giyerlerdi. Ýlk
sapaný Mýsýrlýlar kullandý ve ilk tarla
sulama sistemini onlar yarattýlar.
Mýsýr'da kullanýlan dil 500'den fazla
hiyeroglif kullanýlarak oluþmuþtur.
Reenkarnasyona inanýrlardý.
Gökyüzünü, yaratýlýþý, doðayý çok
incelerlerdi ve felsefenin temelini
atmýþlardýr. Pisagor gibi matematiðin
kâþifleri Mýsýrlýdýr. Altýn heykellerin
ülkesidir. Dünya'nýn bir diðer yedi
harikasýndan biri olan piramitler
Mýsýr'ýn sosyal hayatýnda inancýn
göstergesi oldu. Çünkü 70 bin iþçi
çalýþtý ve o dönem Mýsýr'da kölelik
yoktu ve 25 milyon ton taþýn birkaç
piramide dönüþmesi güçlü bir inançla
ölçülebilirdi. Nedeni ise Firavunun
huzurlu olursa Dünya'da huzur bolluk
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olacaðýna inanýyorlardý. Nil Nehri'nin
yazýn kurumasý, baharda canlanmasý,
Mýsýrlýlarda ölümsüzlük umudunu
ortaya çýkardý. Ölümden sonra yaþam
ve kiþisel kurtuluþ dinde ahlâki yaþamla özdeþleþti. Mezar duvar kabartmalarýnda ahlâki yaþamý vurguladýlar.
Mýsýrlý rahipler Mýsýr'ýn hiyeroglif
yazýsýný tekellerine aldý, halk cahil
kaldý. Mýsýr medeniyeti yeni zaferlerle
güçlendikçe verimli arazilerde iþbirliði
yaparak çalýþan barýþçý halkýn egolarý
ortaya çýktý ve giderek yozlaþtýlar.
Devlet yönetiminde de ahlâk çöküntüsü
yaþanmaya, rahipler büyüyle uðraþmaya baþladý. Sanatta abartý güç gösterisi oldu, oysa Mýsýr kültüründe sanat
ve bilim çok ileriydi. Geleceðin temellerini atan bilimde ve felsefede matematikte çok ünlü kiþiler o zamanlar
bile çok etkiliydiler. O esnada firavun
olan M.Ö. 1380'lerde Amon Notop,
yani Akineton ilk defa tek Tanrýyý,
sade yaþamý, barýþý, arýnmak için
ahlâklý olmayý anlatýyor, uyguluyor,
uygulatmaya baþlýyordu. Ama din
adamlarý onu engelleyip çöküþü hýzlandýrdýlar. Daha Asur istilalarý ile çok
sarsýlan Mýsýr medeniyeti M.Ö. 48'de
Kraliçe Kleopatra'nýn ölümü ile Batý
Roma imparatoru Sezar sayesinde bir
Roma eyaleti oldu. Ünlü Ýskenderiye
Kütüphanesi dâhil her þeyini kaybetti.
Bu medeniyet ve kültür Roma'ya ve
oradan dünyaya taþýndý. Mezopotamya
ve Mýsýr medeniyetlerinde insan
Tanrý'nýn hizmetindeyken, Yunan
medeniyetinde insanlar tanrýlara
öykünmeye baþladý.

29
Yunan medeniyetinde antik çaðda
tanrýlar insan suretindeydi ve doða
olaylarýný yönetiyor, insanlarýn iþlerine
yardým ediyorlardý. Bu yüzden tanrýlarla iyi iliþki kurmak için ayin, dua ve
kurban yollarýný seçtiler. Kültürlerini
bu düþünce üzerine inþa ettiler. Tanrýlar
insan gibi olmakla birlikte çok üstün,
yüce, kudretli, güzel, akýllý, hünerli,
cesur, yani mükemmellerdi. Bu tanrýlarla ilgili þarkýlar, mitolojik öyküler
kültürlerinde yer aldý. Meselâ
Homeros'un Ýlyada ve Oddysea adlý
epik þiirleri 21. yüzyýlda bile evrensel
deðerini kaybetmemiþtir. Yunan
kültüründe tanrýlarýn insanlar gibi
duygularý vardý. Antik çaðýn baþlarýnda
Yunanlýlar tanrýlarý seviyor ve onlardan
korkuyorlardý. Bir yandan da onlara
benzemeye çalýþýyorlardý. Bu yüzden
doða filozoflarý ve yol gösterici felsefeciler etik deðerleri anlattý. Mükemmel
insana ulaþmayý hedefleyen bir inanç
oluþturdular. Ölümden sonra ödül ve
ceza fikri vardý. En deðerli amaç
topluma hizmet etmekti. Ama M.Ö.
800'de þehir devletleri "polis" kurulunca politik hayat öne çýktý. Ticaret canlandý. Fenike alfabesinden esinlenerek
kendi alfabelerini oluþturdular. Okuma
yazma oraný hýzla yükseldi, artan refah
ve nüfus kolonileþme hareketine yol
açtý. Zamanla þehir devletleri arasýnda
rekabet savaþa yöneldi.
Atina artýk M.Ö. 700 yýllarýnda verasete dayalý bir aristokrasi ile yönetilmeye baþlandý. Ýyi olmak artýk ahlâksal
deðil, sosyal bir nitelik oldu. Ticarette
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çok zenginleþen halk, köleliði de
benimsedi. Böylece Yunan medeniyeti
servete dayalý aristokratlarla yönetilmeye baþlandý. Sýnýflar arasýnda uçurum ve kölelik, kültürlerini olumsuz
etkiledi. Nüfusun dörtte üçü demokraside söz hakkýna sahip deðildi.
Bunlarýn içinde kadýnlar da vardý.
Kadýnýn adý bile yoktu. Çocuklar ise
okul sonrasý asýl eðitimlerini, þehir
yaþamýndaki etkinliklerle öðreniyorlardý. Atinalýlar büyük bir kibirle kendi
kabiliyetlerinin tanrýlarýndan geldiðine
inanýr ve diðer insanlarý aþaðýlarken,
kendilerini tanrýlarýna benzettikleri için
deðerli bulurlardý. Kanunlarý özgürlüklerinin teminatý olarak görüp uyarlardý.
Bu sayede demokrasiyi ilk kuran ve
iþleten Atinalýlardýr. Kendilerini ispatlamak için mükemmelliðe ulaþmak isterlerdi. Görünmeyen kuvvetlere inanýr ve
tanrýlara olan inançlarý ile evrenin bir
düzeni olduðu fikrini benimsediler.
Bu yüce düzeni araþtýran bilim insaný,
yani o dönemin ilk doða filozoflarý bilimin temelini attýlar ve geliþmesini
saðladýlar. Bunlar, M.Ö. 500 yýllarý
civarýnda yaþayan Anaksagoras,
Demokritos, Empedokles, Herakleitos
ve Anaksimandros'tur. Dünya biliminde
büyük rol oynamýþlardýr. M.Ö. 400 yýllarýnda Isparta ile baþlayan ve 40 yýl
süren Pelopones ve arkasýndan Pers
Savaþlarý, Atina devletlinin zaferi ile
sonuçlandý ve kültürlerini zenginleþtirdi. Ama þehir çok kozmopolitleþti.
Ticaret, refah, bireysel zenginlik arttýkça kiþisel tatmin arayýþlarý arttý ve
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ahlâk çöküþü baþladý. Sofistikler bireysel otoriteyi savundu. Aristo'nun
bildirdiði "iki tezin daha zayýf olanýný
galip getirme" inancý öne çýktý.
Sofistikler, öðrencilerine artýk
demokrasi yerine demagoji öðrettiler.
Bir filozofu himaye etmek, statü yükseltme baþladý toplumda. Zenginler
artýk filozoflarý çok desteklediler.
Atina'da demokrasinin yerini "güçlü
olan haklýdýr" felsefesi aldý. Adalet
çöktü. O dönemlerde Plato'nun ahlâk
felsefesi olan "insan topluluklarýnýn
nihai amacý erdemli yaþamak ile mutluluða ulaþmaktýr" ideali artýk deðerini
kaybetti. Ýnançlarýn yönü deðiþti. Ýnsan
ruhunun maddesel hazlarý, mutluluk
kabul etmesi, erdemli ahlâk anlayýþýný
yok etti. Yani inançlar çökünce topluluklar da çöküyor. Çok parlak bir
kültür de böylece yok oldu.
Dördüncü büyük medeniyet, Roma
medeniyetidir. M.Ö. 750 yýllarý civarýnda Lâtince konuþan bir klan topluluðu,
Tiber Nehri kenarýnda Roma adýyla
anýlan bir þehir kurdu. Bu medeniyetin
yönetim þekli monarþidir. Ve politik
sistemi, ataerkil bir aile düzeninin
toplumda uygulanmasý ve güçlü bir
askeri etkinliðe sahip, istikrarlý olmaktý. Hem bir kral, hem de senato ile
yönetiliyordu. Demokrasi, sistemin
içinde monarþi olmasýna raðmen iþliyor
ve senato üyeleri kralý veto edebiliyordu. Öte yandan da cumhuriyetçi bir sistemdi. Maliyeyi senato yönetiyordu,
zamanla senato aristokratlardan oluþtu
ve kralýn yerini iki konsül aldý. Meclise
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çiftçilerin katýlmasý ile kanun
koyma yetkisi meclise verildi. Tarih,
M.Ö. 500 civarýdýr. Eðitim pratik
becerilerin babadan oðula geçmesi
usûlü olduðu için nüfusun büyük
çoðunluðu okuma yazma bilmiyordu.
Roma medeniyetinde tanrýlar toplum
yaþamýnda önemliydi ve Yunanlýlardaki
gibi insan görünümlü deðildi ve insanlar gibi yaþamazlardý. Roma'da dinin
iþlevi siyasaldý, yani devleti düþmanlardan korur ve toplumun refahýný
artýrýrdý. Bu durum ilerde Ortaçað
karanlýðýnýn gelmesinde, kilisenin
rolünün temellerini oluþturur. Roma
kültürünün tanýdýðý baþlýca erdem,
cesaret, onur, disiplin, atalara ve ülkeye
saygýyý yaþamaktýr. Yani din eþittir
öncelikle vatanseverliktir. Ýnsan erdemliyse devletinin ve ailesinin esenliði
için yaþamýný fedâ etmelidir. Bu
düþünce sistemi, güçlü yönetim, iyi
þehircilik ve belediye hizmetleri,
altyapý tesisleri mimari ve mühendislik
açýsýndan büyük ilerlemeye sebep oldu.
Estetik sanatlarýn önünü açtý. Roma
medeniyetinde devlete saygý sadakat
güçlü bir orduyu oluþturdu ve
emperyalist bir siyaset güderek, denizaþýrý istilalara baþladýlar. Akdeniz'e egemen oldular ve sosyo-ekonomik deðiþimi saðladýlar. Sene M.Ö. 250'lerde
güçlenen Roma devleti, köleliðe
kapýsýný açtý ve iþsizlik baþ gösterdi
halk arasýnda. Ýnanç ve etik deðerler
doðudan gelen din kültlerinin ayinleri
ile yoksul halk kurtuluþ aramaya
baþladý. Filozoflar artýk inancý zayýflatan þüphe tohumlarý ekmeye baþladý.
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Roma kültürünün zalimlik öðesi
daha da þiddetlendi. Kanlý gladyatör
dövüþleri coþkuyla izlendi. Sanat
vurdumduymaz zenginlerin özentisi
seviyesine indi. Lükse düþkünlük arttý,
Yunanistan'dan gelen homoseksüellik
ve fahiþelik iyice yayýldý. Fetih
ülkelerinden gelen halk çok aþaðýlandý.
M.Ö. 44'e gelindiðinde imparatorluk
sýnýrlarý Fransa'dan, Anadolu'ya, Mýsýr'a
ve Kuzey Afrika'ya kadar uzandý. Ama
iç çöküþ baþlamýþtý. Çünkü bölgesel
farklýlaþmalar, eðitimsizlik, sosyal
sýnýflar arasýndaki uçurum, birlik, millet, vatan ruhunu engelledi. Roma
Ýmparatorluðu yavaþça çökerken, bir
çatýrtý bile duyulamadý.
Ele aldýðým Mezopotamya, Mýsýr,
Yunan ve Roma medeniyetlerinin kuruluþ öykülerindeki kurgunun ayný
olduðu fark edilmektedir. Medeniyetler
erdemli inanç ve ahlâk nizamý temeli
üzerinde, sosyal birlik içinde sade bir
yaþam ve sýký bir çalýþma ile kuruluyor.
Zamanla geniþleme, servet artýþý
çerçevesinde bireysel arzularýn artmasý
ve bu esnada halk kitleleri arasýndaki
sosyal baðýn kopmasý sonucunda
çöküyorlar. Bu çöküþü siyasal, askeri
ve ekonomik olaylar da çok etkiliyor.
Hattâ hýzlandýrýyor. Çöküþün durdurulamamasýnýn temel sebebi ise toplumun
inanç ve ahlâk düzeninin sarsýlmasýdýr.
Bu noktadan bakýnca doðru inanç ve
ahlâk düzeni olan medeniyetlerle,
kültür eðitim arasýndaki doðru iliþki
görülüyor. Yani çöküþ çok acý ve
insanlarý da her þeyiyle geriletiyor.
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Yükselme Sürecini
Korku Geciktiriyor
Çeviren: Ýsmail Hakký ACAR

Danny SEARLE'in, 'Ascension
- A Step by Step Guide' adlý
kitabýnýn tanýtýmý için sitesinde
(http://dannysearle.com/)
kaleme aldýðý 'Some
Background on My Work'
baþlýklý yazýnýn tercümesidir.
Avustralya'nýn Brisbane
þehrinde doðan ve büyüyen
Danny SEARLE, yirmi beþ yýlý
aþkýn deneyimi ile baþarýlý bir
manevi rehberlik danýþmanýdýr.
Altý yaþýnda medyumluk özelliði ile tanýþan SEARLE, tarot
okuyucusu ve meditasyon eðitmeni olarak çalýþmýþ, manevi
geliþim üzerine atölyeler
düzenlemiþtir. Yirmili
yaþlarýnýn baþýnda ruh
dünyasýnýn inceliklerini ortaya
koyan bir dizi beden dýþý
deneyimler yaþamýþtýr.
1998 yýlýnda popüler bir televizyon programý olan
'Australian Story'de yer aldý. Bu da SEARLE'a televizyon ve radyo programlarýnýn yolunu açtý. 2013 yýlýnda psikoloji ile kinesiyoloji bilimlerini birleþtiren bir disiplin olan PSYCH-K'nin uygulayýcýsý olarak öne çýktý.
SEARLE, 5 milyondan fazla görüntülenmeye sahip popüler bir YouTube serisi
olan 'Yükselme Yolu'nu üretmiþtir.
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ýpký insanoðlu gibi
Dünya da, geliþmiþ bir
Bilinç / Ruh ile tamamlanmýþ canlý, solunum yapan
bir organizmadýr. Bu bilincin adý Gaia'dýr. Gaia da, týpký insan ruhlarý gibi,
'Aydýnlanma'nýn spiritüel bir yolculuðu
içindedir. Gaia'nýn bir sonraki varoluþ
seviyesine geçme zamaný artýk gelmiþtir. Gaia, insanlýðý beslemek ve onlara
yardým etmek yönünde mükemmel
görev yapmasý sonucu, artýk varoluþun
5. Boyutuna geçmeye hazýr haldedir.
Bizler halen 3. Boyuttayýz. 5. Boyut
gerçek bir rüya âlemidir. 5. Boyutta her
þey düþünce yoluyla tezahür eder. Yani,
ne düþünüyorsan, o gerçekleþir.

T

Beðensek de beðenmesek de, Dünya,
3. Boyutta derslerini hemen hemen
tamamlamýþtýr ve bu nedenle de titreþimi gittikçe yükselmektedir. Bu olayla
ilgili birçok iþaret ve uyarý vardýr:
Schumann Rezonansý'nýn yükseliþinden
kötü hava koþullarýna, kitlesel hayvan
ölümlerinden, volkan patlamalarý ve
depremlere, toplumun barbarlýða
dönüþmesine kadar. Tüm bu olaylarý
'Dünya Deðiþiklikleri' olarak adlandýrmaktayýz.
Ýçinde bulunduðumuz dönem,
Gaia'nýn 'Yükselmek' için içinden
geçmesi gereken 'temizlenme' sürecidir.
Ýnsanlarýn yüzyýllar boyunca yarattýklarý kitlesel savaþlar, çevre kirliliði,
açgözlülük ve nefret gibi olgular sonucu ürettikleri negatif enerjileri Dünya
emmek zorunda kalmýþtýr. Bu negatif
titreþimleri serbest býrakmanýn tek

33
yolu, yazý tahtasýnýn silerek temizlenmesi, 'bir yeni'nin baþlatýlmasýdýr.
Bu 'yeninin baþlatmasý'nýn habercisi,
Nibiru olarak anýlan eskilerin gizemli
gezegenidir. Nibiru her geçtiðinde,
Dünya kabuðunun kaymasýna neden
olur. Buna 'Kutup Kaymasý' diyoruz.
Nibiru, Güneþ sistemimizin bu bölgesine her 3.600 yýlda bir geri dönmektedir. Þimdi yaþadýðýmýz 'Dünya Deðiþiklikleri', Nibiru'nun yakýnlaþmasýndan
kaynaklanmaktadýr. Artýk gökyüzünde
Nibiru'yu gören insanlar da vardýr.
'Kutup Kaymasý' sýrasýnda, insanlarýn çoðu ya yok olacak, ya da
'Yükselecek', geriye kalanlar için,
toprak kütleleri tanýnamayacak hâle
gelecek. Birçok ülke sularýn altýnda
kalacak ve bazý yeni topraklar suyun
üstüne çýkacaktýr. Fakat birçok ülkede,
insanlarýn 'Kutup Kaymasý' olayýnýn
dýþýnda kalmalarý için 'güvenli barýnaklar' oluþturulacak ve yaþamlarýný
orada sürdüreceklerdir.
'Kutup Kaymasý'nýn korkusunu ve
felaketini yaþamak istemezseniz, Gaia
ile birlikte yükselmeniz gerekmektedir.
Bunun için titreþiminizi yükseltmelisiniz.
'Yükselme' Nedir?
'Yükselme', yoðun fiziki bedeninizi
'Iþýk Beden'e dönüþtürme eylemidir.
Daha yüksek boyutlarda var olmak
için 'Iþýk Beden'e geçmek gerekir.
'Yükselme' ölümden farklýdýr. Ölümde,
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fiziki bedeninizi geride býrakýr ve 'Ruh
Dünyasý'na geri dönersiniz. Bir süre
sonra, bir baþka bedenle yeniden geri
gelirsiniz. Bu durumda her þeyi
yeniden öðrenmek durumundasýnýz:
okumayý, yazmayý, matematiði,
ayakkabýnýzý baðlamayý ve diðer her
þeyi!
'Yükselme'de, bilincinizi (ruh) ve
bedeninizi yanýnýza alýrsýnýz. Böylece
siz, kim olduðunuzu, geçmiþ yaþamlarýnýzý tümüyle bilen 'Ebedi Varlýk'
haline gelirsiniz ve 'Evrensel Bilgi'ye
tam eriþime sahip olursunuz.
'Iþýk Beden'inizin fiziki olarak eti ve
kaný yoktur. Bu nedenle, et ve kan kaynaklý hastalýk, uyku, yiyecek, su gibi
kýsýtlamalar ve ihtiyaçlar artýk geçerli
olmayacaktýr. Ayrýca, duygu ve
düþünceleriniz hayallerinizin ötesinde
yücelecektir. Bu, DNA yapýnýzýn fiziksel 2 iplikli sarmaldan, 12 sarmallý 'Iþýk
Beden'e dönüþmesi sonucu olacaktýr.
Ama herkes yükselemez. Bazý Genç
Ruhlar henüz yükselme yeteneðine
sahip deðildirler ve bazý Yaþlý Ruhlar
da, 'Korku Bilinci' içindedirler. 'Kutup
Kaymasý'ndan sonra 'Yükselme' ile '3.
Boyutta Kalma' arasýnda büyük bir fark
vardýr.
Yükselme Yolu
Yükselme Yolu, yükselme için bilmeniz gereken bilgiyi içeren bir yol
haritasýdýr. 'Dünya Deðiþiklikleri'nden
haberdar olmalýsýnýz, böylece uyum
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saðlayýp zamanlama yapabilirsiniz.
Nasýl meditasyon yapýldýðýný ve en
önemlisi de bilincinizi nasýl deðiþtireceðinizi bilmelisiniz. Biz bu yeni
bilince 'Kurtarýcý Bilinci' diyoruz.
Kurtarýcý Bilinci, tüm olumsuz
düþünce ve titreþimlerden kurtulmanýz,
onlarý serbest býrakmanýzdýr. Negatif
titreþim yaratan tek bir hal vardýr:
'Korku'. Korku, açgözlülük, kýskançlýk,
egoizm, materyalizm ve benzer duygularý içerir ve o duygulardan kaynaklanýr. Psikolojik olarak 'korku',
kaygý (anksiyete) bozukluklarý, saplantý-zorlantý (obsesif-kompulsif) bozukluklar, bi-polar (iki-uçlu)bozukluk, aþýrý
yeme ve kendine zarar verme vb.
olarak kendini dýþa vurur. Aslýnda her
olumsuz insan hali veya hastalýk korku
ile ilgilidir.
'Kozmik Sevgi Meditasyonu' gibi
meditasyonlar, 2012'de özel bir kapý
açýldýðýnda tüm insanlýðýn
'Yükselme'sine yardýmcý olmak için
tasarlanmýþtý. Ancak insanlýk 'Sevgi'yi
seçmeyip,'Kitlesel Yükselme'yi reddetti. Bunun yerine korkuyu -savaþlarý,
terörizmi, sosyal çürümeyi ve
ekonomik çöküþü - seçti. Bu nedenle,
þimdi kendinize yeniden odaklanmanýz
gerekiyor. Bu kez korkuyu býrakýp,
'Sevgi Bilinci'ni kucakladýðýnýzda,
'Kurtarýcý Bilinci'ne kavuþacak ve
'Yükselme'yi gerçekleþtirmiþ olacaksýnýz.
Tabii ki, bunu yapmak söylemekten
daha zor. Sevgi ve Iþýk ile
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Ýçsel Duyular
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.
Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn
kapýlarýný aralamaya çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz Tobin
Hart geçen ay "Görmeden Önce Ýnanmak" baþlýðý altýnda,
modern bilimin amentüsünün bir þeye inanmak için onu önce
mutlaka görmesi gerektiðinden söz etmiþti. Çünkü modern
bilim, insanlarý kendi gözleriyle görmeden inanmamaya
cesaretlendiriyordu.
Yazarýmýz bu tarz bir görüþün aslýnda yerine göre iþe de
yaradýðýndan söz ederek, bu þekilde batýl inancý veya aptalca
inanmayý kendimizden uzaklaþtýracak kanýtlara ulaþabildiðimizi
söylemiþti. Lakin iþ spiritüel konulara gelince, bazen görmeden
önce inanmak gerekli olabilirdi. Daha da net konuþmak gerekirse
bu, kendimizi bizi bekleyen gerçeklere açabilmek için
inançsýzlýðýmýzý askýya almak anlamýna geliyordu. Elbet ki bu
sorgulayan zihnimizi bir kenara atmak ya da bir fikir veyahut
bir doktrinden naif biçimde dönmek anlamýna gelmemeliydi.
Bu daha çok, kendimizi bir olasýlýða açabilmek amacýyla kritik
yargýlamamýzý bir süreliðine kapatmak anlamýna gelmeliydi.
Ýnancýn, bilinmeyenle bilinenin arasýndaki bir köprü olduðunu,
bilincimizi açtýðýný ve görünmeyeni görmemize izin verdiðini
vurgulayan Tobin Hart, geçen ay bize Hugh ve Llael'in gerçek
hikâyeleri eþliðinde görmeden önce inanmanýn neleri kapsadýðýný,
çocuklarýn bu tarz bir inanca neden daha açýk olduklarýný
ayrýntýlarýyla anlatmýþtý.
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ültürel normlar bize duyularýmýzýn birbirinden uzakta olduðunu dikkate
almamýzý öðretir. Güzel
bir yemeði tadýyla, müziði ise sesiyle
tanýmlamamýz öðretilmiþtir bize. Buna
raðmen duyularýmýzla ilgili çocukluk
algýlarýmýzýn birbirinden bu denli uzak
olmaya ihtiyaçlarý yoktur. Felsefeci
Maurice Merleau-Ponty bize duyularýmýzýn doðal biçimde birbirinin içine
kaynadýðýný ve karýþtýðýný yani esasen
onlarýn sineztetik olduklarýný anlatýr.
Ancak kültürlerin; yaþanýlan bu deneyimlerin çekim merkezlerini kaydýrarak, görmeyi, duymayý ve genel olarak
hissetmeyi unutmamýza sebep olduklarýný da vurgulamýþtýr. Farkýndalýðýmýzýn çok geniþ olduðu anlarda,
örneðin kiþisel olarak yaþadýðýmýz bir
esrime halinde ya da bir meditasyon
sýrasýnda, neredeyse herkes sineztetik
deneyimler (birleþik/aþkýn duyular)
yaþayabilir, ki çocuklarýn çoðu bunu
sýkça yaþamaktadýrlar. Belli bir müziði
dinlerken renkler veya þekiller görebiliriz; bir çiçeði koklayabilir ve bedenimizde bazý hisler duyabilir ya da sesler
iþitebiliriz. "18. yüzyýlýn doðaüstü filozoflarýndan biri olan Aziz Martin þöyle
yazmýþtý: "Seslerini iþittiðim çiçekler
ve parladýðýný gördüðüm notalar vardý."

K

Sineztetik (birleþik/aþkýn duyumlar)
izlenimler sadece dýþarýsýný algýlarken
deðil - örneðin mavi bir gökyüzü veya
bir kuþun sesi gibi - fakat ayný zamanda içsel duyularýmýzda da (týpký yeni
bir fikrin doðuþu gibi) ortaya çýkarlar.

Mozart (unutmayalým ki kendisi üstün
yetenekli bir çocuktu) bestelerini nasýl
yaptýðýný þöyle açýklamýþtý: "Tümünü
tek bir kerede zihnimin içinde görebiliyordum. Bu adeta harika bir tabloya
benziyordu… ve onu imgelemimde birbirini takip eden bir sýrada asla iþitmiyordum… Hepsini bir anda duyuyordum." Mozart için müziksel bir ilham;
müziði tek bir kerede, adeta bir tablo
gibi, görerek deneyimlemek anlamýna
geliyordu.
Çocuklarýn çoklu duyularýnýn ne
denli zengin olduðunu þu tarz sorularla
sorgulayabiliriz: "Sence bu sesin þekli
nedir?", "Bu aðacýn nasýl bir sesi var?",
"Bu þarký bedeninde nasýl bir his
yaratýyor?", "Þu anda yediðin þeyin
þekli ve hareketi nedir?" v.s.. Ayrýca
onlardan bir müziðin resmini çizmelerini, bir tadý tarif edebilmek için
renkler kullanmalarýný, bir rengin, bir
yiyeceðin veya bir sesin kendilerinde
nasýl bir his býraktýðýný beden hareketleriyle göstermelerini, ya da bir kaðýda
ortasý boþ bir insan bedeni çizerek, dinledikleri müziðin kendi bedenlerinde
yarattýðý izlenimleri(þekil, renk veya
diðerlerini gibi) kaðýt üzerine çizdiðiniz beden üzerinde iþaretlemelerini
isteyebilirsiniz. Öyle ki, bunlarý çocuklarýn algýlarýnýn doðal zenginliðini
keþfetmenizde size yardýmcý olabilecek
eðlenceli oyunlara dönüþtürebilirsiniz.
Yalnýz þunu bilmenizde fayda
vardýr ki, bu tarz davetler sabah
okula yetiþmek için hýzlýca yapýlan
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kahvaltýlar sýrasýnda her zaman istenilen sonuçlarý vermeyebilirler. Bunun
için onlara hem eðlenceli hem de nazik
alanlar açmanýz gerekir ki kendilerini
hem güvende hissetsinler hem de yaptýðýnýz þey bir parça komiklik içersin.
Algýlarý bu yolla geniþletmek çok daha
derin ve zengin bir dünyaya atýlan bir
adýmdýr. Çocukluðunda mistik deneyimler yaþamýþ olan Ýngiliz þair
William Blake bize þunlarý söylüyor:
"Algýlarýmýzýn kapýlarý temizlenseydi,
her þey insana olduðu gibi gözükürdü,
tüm sonsuzluðuyla. Çünkü kendisini
kapatmýþ olan bir insan, her þeyi kendi
maðarasýnýn dar yarýklarýndan görebilir
ancak."
Çocuklar çok boyutlu matrikse giriþ
yapýlan ve bizim içsel duyularýmýz diye
isimlendirdiðimiz þeyi sýkça anlatabilmektedirler. Altý yaþýndaki Meg,
evlerine gelen bir misafire: "Sizin
etrafýnýzda renkler görüyorum" demiþti.
Renkler ve þekiller hakkýndaki sohbetin
ardýndan misafir ona þunu sordu: "Peki
bunu nasýl görebiliyorsun?". Meg
alnýnýn tam ortasýný iþaret ederek:
"Buradan görüyorum" diye cevapladý.
Misafir: "Yani gözlerinle görmüyor
musun?" diye sorunca Meg: "Hayýr
içimden görüyorum" diye yanýtladý.
Meg'in tarif ettiði þey, fiziksel görmenin paralel algý sistemi olan içsel bir
duyu idi. Görünmeyeni görebilmekle
ilgili dört genel yol üzerinde düþünmekte fayda olabilir: Görmek, hissetmek, iþitmek ve bilmek.. Bilmenin bu
formlarý ve belki de daha fazlasý için
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hepimizde bu potansiyel varken, bir
çocuk bunlarýn bazýlarýný diðerine
nazaran daha kuvvetle bilebilir ya da
doðal olarak tercih edebilir. Bu tabii ki
bir çocuðun görsel veya iþitsel
zekâsýnýn, diðer yeteneklerine nazaran
daha üstün olmasýyla da yakýndan ilgili
olabilir.
Hem yazar hem de MIT mezunu
olan Pete Sanders bu içsel duyularýn
bedende farklý yerlere tekabül ettiðini
ve bu duyularýn farkýndalýðýmýzý o yere
odaklayarak daha da güçlendirilebileceðini söylemiþti. Az önce yukarýda
Meg de görme duyusunun alnýnýn
tam ortasýnda - adeta kadim Hint
geleneðinde tarif edildiði gibi üçüncü
gözünde - olduðunu söylemiþti. Önceki
bölümlerden birinde bahsi geçen
"John'a bir þeyler olacak bunu hissediyorum" tarzýndaki duyularýn karýn bölgesinin solar plexus noktasýna yakýn bir
yerden çýktýðý anlatýlýr sýklýkla. Ya da
kiþi bir objeyi sýkýca elinde tuttuðunda
veya birine elleriyle þifa verdiðinde de
karþý taraf ile ilgili bilgilere duyularýndaki hassasiyet ile ulaþabilir. Birisi
ellerinde ýsý veya enerji hissedebilir ya
da eli þifaya en ihtiyaç olan noktayý
kendiliðinden bulabilir. Ýçsel bir sesi
iþitmek, farkýndalýk kulaklarýn üzerinde
bulunan þakaklara doðru kaydýrýldýðýnda ortaya çýkmaktadýr. Bazen bir þeyi,
içsel bir his, görüþ veya ses olmaksýzýn da bilebiliriz. Bu ilhamsal duyu
baþýn en tepe noktasýyla alakalýdýr ve
Tantrik gelenekte buna tepe çakrasý adý
verilmiþtir.
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Anne ve babalar olarak çocuklarýmýzýn sýrlarýný açabilecek kadar bize
yakýn olabilecekleri o aný bilmek kolay
deðildir. En küçük kýzýmýz olan Maia
konuþmaya baþladýðýndan beri bizi
þaþkýnlýða uðratan þeyleri periyodik
biçimde söylemeye baþlamýþtý. Örneðin
henüz 20 aylýk iken, mutfak masasýnda
otururken bize: "Annemin karnýnda
olduðum zamaný hatýrlýyorum"
demiþti. Bunun nasýl bir þey olduðunu
ona sorduðumuza ise, arka bahçedeki
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havuzumuzu göstererek þöyle cevaplamýþtý: "týpký bir havuz gibiydi."
Maia iki yaþýna geldiðinde, bir gün
TV'de sessizce bir cenaze töreni izliyorduk ki, aniden ekraný iþaret ederek:
"Eve gidiyor" dedi bize.
Maia beþ yaþýna geldiðinde onun
gözleriyle daha fazla görmeye
baþlamýþtýk. Bir gün bir arkadaþýnýn
orman içindeki evinde düzenlenen bir
partiye katýlmýþtý. Arkadaþýnýn babasý
(bizim de arkadaþýmýzdý), bir nehre
bakan büyük bir aðacýn üzerine kocaman
bir aðaç ev inþa etmiþ
ve onu Çin fenerleri
ve Noel ýþýklarýyla
süslemiþti.
Sýcak ve karanlýk bir
Aðustos akþamýnda
tam da Maia gibi periler için çok uygun bir
ortamdý. Maia aðaç
evde oyun oynamýþ ve
kayganlaþmýþ olan
merdivenlerden artýk
aþaðýya iniyordu.
Düþmüþ. Küçük bir
kýz için epeyce yüksekten bir düþüþ
olmuþ bu. Oldukça
sivri bir toprak setinin
üzerine yuvarlanmýþ.
Setin 2-3 metre altýnda ise nehir akýyormuþ. (Orada olup da
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buna tanýklýk etmediðimiz muhtemelen
iyi olmuþ. Çünkü böyle bir olay anne
ve babanýn hafýzasýnda öyle bir damga
vurabiliyor ki onlarý gecenin bir
yarýsýnda panik içinde uyandýrabiliyor.)
Bir arkadaþ kýzýmý bana getirerek,
neler olduðunu anlattý. Maia korkmuþtu
ama iyiydi. Yalnýz boynu yaralanmýþtý.
Þükür ki hiçbir yeri kýrýlmamýþtý. Lakin
iki gün boyunca bir omzunu neredeyse
kulaðýna kadar kamburlaþtýrarak
yürüdü ve bir þeye bakmasý gerektiðinde tüm vücudunu da o yöne doðru
döndürdü. Yapabildiðimiz en iyi teþhis
kaslarýndan bazýlarýný zedelemiþ olabileceðiydi. Çok daha kötüsü olmadýðý
için þükür ediyorduk.
Birkaç gün sonra, belki aðrýlarý ve
travmasý azalýr diye kýzýmýzý bir masaj
terapistine götürmeye karar verdik.
Maia ile birlikte terapistin ofisine gittik. Maia masaj yataðýnda yatarken ben
de odanýn bir köþesindeki bir koltukta
sessizce oturup bekledim.
Maia pencereden dýþarýya uzunca
bakýyordu. Neye baktýðýný merak
etmiþtim. Dönüþ yolunda ona boynunun nasýl olduðunu, masajýn iþe
yarayýp yaramadýðýný sordum. Ýyi
geldiðini ve yine gitmek istediðini
söyledi. Omzunu yukarýya daha az
kaldýrdýðýný ve daha rahat hareket edebildiðini gözlemleyebiliyordum. Sonra
ona masaj yataðýnda iken pencereden
dýþarýya neden uzunca baktýðýný sordum. Acaba bir kuþ veya baþka bir þey
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mi görmüþtü? Dýþarýya bakmadýðýný,
duvarýn üstündeki bir resme baktýðýný
söyledi bana.
Kýsa bir duraklamadan sonra Maia
arabanýn arka koltuðundan bana: "Yataðýmýn etrafýnda geceleri yüzler görüyorum ben" deyiverdi. "Ne?" diye sordum. Çünkü doðru duyduðumdan emin
olmak istiyordum. "Evet, yüzler ve insanlar görüyorum yataðýmýn çevresinde
ve bazen sizinkinin de etrafýnda" diye
cevapladý. "Biraz daha anlatabilir misin
bunlarý?" diye sordum bu kez. Þöyle
dedi: "Iþýklar söndükten sonra, gözlerim hâlâ açýkken görüyorum onlarý.
Bir sürü renk ve þekil de görüyorum.
Bazen bu renk ve þekilleri insanlarýn
etrafýnda da görüyorum." "Peki, þu
anda bir þey görüyor musun Maia?".
"Evet arkanda renkler ve çizgiler
görüyorum baba. Saçýnda yeþil noktalar
ve uzun renkli iplikler görüyorum."
Çok þaþýrmýþtým çünkü bunu daha
önce hiç anlatmamýþtý. Daha sonra da
gördüðü bu tarz þeyleri özel olarak ara
ara anlatmaya baþladý bize. Bir
keresinde yataðýnda yatarken þöyle
dedi: "Duvarlarda kar tanelerine benzer
þeyler görüyorum. Renkler ve renk
damlalarý gibi." Sonra da bana þunu
sordu: "iki yirmilik ne eder baba?"
"Kýrk mý demek istiyorsun?" diye sordum ona. "Ýþte ben bu kadar sayýda þey
görüyorum þu an" diye cevapladý.
Gelecek Ay: Konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz.
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Iþýk Ýþçilerinin
Bunalýmlarý -3
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
20.10.2019 Austin, Texas
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

S

elâmlar sevgili dostlar,
ben Manyetik Hizmetten
Kryon. Bu "Yeni Enerjide
Iþýk Ýþçilerinin Bunalýmlarý"
dizisinin üçüncü mesajýdýr. Bugünkü
mesaj çok iyi bilinen bir konuyla
ilgili olmakla birlikte bazýlarý için
yine de yepyeni bir mesaj hüviyeti
taþýyacaktýr. 2012 yýlýndan çok önce
size bu mesajý verdik ve 2012 sonrasý
gelmiþ olan yeni enerji nedeniyle
mesajý biraz geliþtirdik. Bu mesaj
iki özellikle ilgilidir ve her ikisi de

eski enerjinin yeni enerjiye karþý olan
tepkisidir.
Ýzin verirseniz ortamý hazýrlamak
istiyorum. Þimdi yeniden hakkýnda
konuþtuðumuz konu Dünya'da yaþlý
ruhlar olarak bulunan ve uzun zamandan beri enerji ile çalýþmakta olan
insanlarla ilgilidir. Bunlar arasýnda
þifacýlar, medyumlar, psiþik okuyucular
vardýr ve bundan önce gerçekleþmiþ
olan birçok enerji deðiþimi sýrasýnda
Dünya'da yaþamýþlardýr. Çoðunlukla en
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az 15 yýldan beri metafizik konularý
üzerinde çalýþan insanlarý kast ediyorum. Bugün burada bulunan ve daha
sonra mesajý dinleyenler arasýnda böyle
insanlar çoktur.
Deðiþim
Birincisi: Sevgili dostlar, içrek enerjide önemli bir deðiþiklik gerçekleþmiþtir. Bizim her zaman kullandýðýmýz
mecazý temel alýrsak, eski enerjide
karanlýk baskýnken, yeni enerjide
aydýnlýðýn baskýn olduðunu söyleyebiliriz. Son zamanlarda karanlýk-aydýnlýk
oranýnýn çok deðiþmiþ olduðunu ve bu
yüzden de hassas olmayan insanlarýn
bile bu durumun farkýna vardýðýný
söylüyoruz. Bundan önceki celselerde
size geçmiþte deneyip de iþe yaramadýðý için baþarýlý olmadýðýnýz þeylerin bundan böyle iþe yarayacaðýný
söylemiþtik. Size ayrýca eski enerjide
deneyip de baþarýlý olamadýðýnýz bu
projelerden tümüyle vazgeçmemeniz
gerektiðini de söylemiþtik. Bunlarý
yeniden gündeme getirdiðinizde çok
farklý sonuçlar alabilirsiniz.
Yukarýdaki beyan genellikle pek fazla
anlam ifade etmemektedir. Ýnsanlar
çiftçilik alanýnda kullanýlan yöntemlere
alýþýktýrlar. Eðer belirli özelliklere sahip
olan topraðýn olduðu belirli bir yerdeyseniz ve bir türlü büyümeyen bir bitki
ekiyorsanýz, ortaya çýkan algý bu
arazide bulunan topraðýn iþe yaramadýðý þeklindedir.Fakat siz yine de
denemeye devam edersiniz. Beþ yýl
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geçtikten sonra bir kez daha denersiniz
ama tohumlar yine büyümez. O zaman
ilk baþtaki fikrinizin doðru olduðunu
anlarsýnýz. Bundan sonra da o toprakta
o tohumu bir daha denemezsiniz çünkü
bunlarýn uyumsuz olduklarý ortaya çýkmýþtýr. Ýþe yaramadýðýný bile bile ayný
þeyi tekrar tekrar yeniden denemek
iþlevsizliðe prim vermek anlamýna
gelir. Ama þimdi aniden size yeniden
denemenizi söylüyoruz. Birçok insan
için bu deliliktir, aptallýktýr.
2012 yýlýndan beri büyük deðiþiklikler gerçekleþmiþtir. Yukarýda sözü
edilen mecazda deðiþim mucizevi
olarak nitelendirilebilir. Toprak topraktýr, tohum da tohumdur ve bunlar
görünüþte sonsuza kadar ayný kalýrlar.
Bununla birlikte, bu mecaz baðlamýnda
ortam, yani enerji, toprak, sýcaklýk,
nem ve Güneþ ýþýðý deðiþmiþtir. Yeni
ortam tohumlar için uygundur ve bu
yüzden de büyümeleri önünde engel
kalmamýþtýr.
Bu durumda eðer siz daha önce bir
þifa merkezi açmaya soyunup veya bir
kitap yazmaya çalýþýp veya baþka bir
ezoterik (içrek) projeye baþlayýp
baþarýsýz olduysanýz, size daha önce de
söylediðimiz gibi, yeniden denemek
için þimdi iyi bir zamandýr. Enerji iþte
bu kadar farklýdýr.
Bunalýmlar
Bundan sonra size anlatacaklarým
aslýnda geçmiþle ve deðiþimle ilgili
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olacaktýr çünkü bunlar uzun zamandan
beri gezegenin enerjisi ile çalýþmýþ olan
kiþileri genellikle bunaltan özelliklerdir. Bu bunalýmlar deðiþimin anlaþýlmasý ve geçmiþte yapýlmýþ olanlarýn
nasýl görüneceðinin bilinmesi ile
bertaraf edilebilir.
Birincisi daha önce bulunduðunuz
yerin etrafýný duvarlarla çevirip kale
haline getirmek olarak adlandýrdýðým
husustur. Sizin için bir resim çizmeme
izin verin. 2012 yýlýndan önceki eski
enerjide Iþýk Ýþçileri (yaþlý ruhlar),
aynen bugün de olduðu gibi, gezegene
yardým etmek amacýyla þifa enerjisi
gönderirler ve gruplar halinde meditasyon yaparlardý. Ancak, çoðunlukla
toplantýlar gizli olurdu. Gizli olmadýðý
zamanlarda ise içinde yaþanýlan topluma açýklama yapýlmazdý. Bu iþin bu
þekilde yapýlmasýnýn sebebi metafiziksel ve içrek hususlarýn daha rahat
tartýþýlmasýný ve öðretilmesini saðla-
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maktý. Metafizik ile uðraþan gruplarýn
çoðunda hâkim olan düþünce "kendilerini karanlýk enerjiden koruma"
oluyordu. Hattâ karanlýktan "saldýrý"
gelmesini önlemek amacýyla çeþitli
çabalar da söz konusu olurdu. Bu
oldukça dramatik bir görüntü arz etse
de, çok doðru bir yaklaþýmdý. Zira
karanlýk bir yerdeyseniz, saf ýþýk üretmek çok zor olur. Iþýk özelliklerine ve
yeteneklerine sahip olan sevgi dolu ve
dürüst kiþiler için bu her zaman
mücadele konusu olmuþtur.
Hâlâ devam etmekte olan bu koruma
sürecinin çok olaðan sonuçlarýndan
birisi de yukarýda sözü edilen bir yerin
etrafýnýn duvarlarla çevrilip kale haline
getirilmesidir. Kale haline getirmek
fikri eski, karanlýk ve yaygýn enerjiye
karþý koruma amaçlýdýr. Burada sorulan
soru karanlýk bir yerde bulunan ýþýk
iþçisinin aydýnlýk getirme iþini nasýl
yapabileceði oluyordu. Cevap da koruma amaçlý duvar örerek kale
haline getirmek oluyordu. Bu
durumda birçok insan için
otomatik ve bilinçsizce sonuçta
kale haline getirmek, yani
kalkanlarý kaldýrmak oluyordu.
Burada herhangi bir uygunsuz
olabilecek ifadeyle hiç kimseyi
rencide etmek istemiyorum ama
size bir vakýayý belirteceðim.
Eski enerjide metafizik ile
uðraþan kiþiler daha iriydi.
Neden söz ettiðimi anladýðýnýzý
sanýyorum. Bu insanlar her gün
etraflarýný çeviren karanlýktan
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korunmak için farkýna varmadan kilo
alýrlardý.
Durumun böyle olmadýðýný mý
düþünüyorsunuz? Filmlerde psiþik
okuyucularýn veya psiþik güçleri olan
insanlarýn en önemli özellikleri ne
olur? Bu rolde hemen her zaman çok
kilolu bir kadýn vardýr. Haklý olduðumu
biliyorsunuz.
Yapýmcý: "Seans sahnesi için bir
aktöre ihtiyacýmýz var."
Aktör ajaný: Tamam, çok kilolu bir
kadýn buluruz.
Halk da dâhil olmak üzere genel algý
buydu ve aslýnda haklarý da vardý. Ýþte
bu etrafý duvarla çevirip kale haline
getirmektir. Bu çok yaygýndý ve
medyum veya psiþik okuyucu olarak iþ
yapan insanlar çoðunlukla 40 yaþýnýn
üstündeki çok þiþman kadýnlar olarak
tahayyül edilirdi. Bu kadýnlarýn
deðerinin onaylanmasý açýsýndan önemli bir özelliktir. Daha önce size diþilerin
Dünya'nýn doðal þamanlarý olduðunu
söylemiþtim. Aydýnlanmýþ bir Akaþ ile
uyanan kiþiler onlardýr. Bu iþi yaþam
veren ve çocuklar için sezgisel olarak
sevgi ve þefkat sahibi olan diþiler
yapar. Yaþamýn daha sonraki
evrelerinde bile mihmandarlýk büyük
çoðunlukla "anneden" beklenir.
Bu sözlerimle erkeklerde aydýnlanma
olmadýðýný söylemiþ olmuyorum. Tabii
ki, aydýnlanma erkeklerde de vardýr
ama erkeklerin çoðu ruhsal konularda
kadýnlarýn daha iyi sezgilere sahip

43
olduklarýný kabul etmektedir. Melekler
büyük çoðunlukla kadýn olarak tarif
edilir. Bu hiç aklýnýza gelmiþ miydi?
Gezegendeki tarihi þamanlýk meþalesini
kadýnlar taþýr ve bugün itibarýyla kadýn
yaþlý ruhlarýn çoðunun Akaþýnda bu
vardýr.
Kilo almak bir koruma önlemiydi.
Kadýn ýþýk iþçileri böylece kendilerini
daha güvenli hissediyorlardý. Zira
böylece kendilerini her zaman ve her
yerde onlarla birlikte olan karanlýk
enerjiye karþý daha iyi koruyabildiklerini düþünüyorlardý. Bu aslýnda karanlýk
ile aydýnlýk arasýndaki savaþa dâhil
olmaya karþý gösterilen bilinçaltý bir
tepkiydi.
Deðiþim
Durup dururken hepiniz kendinizi
yeni bir enerji içinde buluyorsunuz ve
Kryon size bundan böyle korunmaya
gerek olmadýðýný söylemeye cüret ediyor.Çünkü ýþýk artmaktadýr ve karanlýðýn enerjisinden daha fazlasýný üretmektedir. Karanlýk bir odada azýcýk
ýþýk bile karanlýðý yýrtmak için yeterlidir. Bu ilk baþta mübalaða veya aþýrý
basitleþtirme ve çok kullanýlmýþ olmasý
nedeniyle içi boþalmýþ bir mecaz gibi
görünebilir. Belki de öyledir ama
etrafýnýzda geliþmekte olan çok boyutlu
enerji hakkýnda sizi bilgilendirmenin
tek yolu budur. Bu enerji özellikle
önümüzdeki dönemde hayýrlar getirecektir ve bu durum ilk önce yaþlý
ruhlar tarafýndan hissedilmektedir. Bu
Dünyada geliþen bilincin enerjisidir.
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Bu toplantýda izleyici olarak bulunan
ve mesajý daha sonra okuyan herkes
kilo vermenin ne kadar zor olduðunu
bilir. Hattâ son zamanlarda bu dünyada
bir sanayi dalý haline gelmiþtir. Ancak,
þimdi aniden tüm bu yapboza eklenen
bambaþka bir þey var. Eðer bu konu
sizi ilgilendiriyorsa, dinleyin. Koruma
amaçlý olarak kilo aldýnýz ve daha
sonra da iþe yarar gibi göründüðü için
bundan memnuniyet duydunuz. Sizin
daha güvenli yaþamanýza ve iþinizi
daha iyi yapmanýza önayak oldu. Baþka
bir ifadeyle, bu iyi bir þeydi. Psikolojik
olarak iþe yaradý ve siz yarar
saðladýnýz. Hattâ hayatýnýzý kurtarmýþ
bile olabilir. Beyniniz de, içselliðiniz
de bu konuda hemfikir.
Þimdi bu yeni enerjide size yalnýzca
bu kilonun gerekli olmadýðýný söylemekle kalmýyor, saðlýðýnýzýn daha iyi
olmasý ve daha uzun yaþam için kilo
vermeniz gerektiðini de söylüyoruz.
Bu konu ile ilgili olan ve okurken
"Vay canýna, demek böyleymiþ" aný
yaþayan herkes için kilo vermenin
neden bu kadar zor olduðu baðlamýnda,
kilo vermekle ilgili baþka bir protokol
ekleyelim.
Bundan sonraki nokta deðiþim ile birlikte ne olduðunu idrak etmektir. Bir
þeyi idrak etmek o hususun bütünüyle
kiþinin kendi gerçekliði haline getirilmesi demektir. Bunu fiilen gerçekleþtirebilmek baðlamýnda asýl zor olan
husus bilinçaltý ile birlikte çalýþma
zorunluluðudur. Kendini gerçekleþtirme
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inanç deðiþtirmenin yoludur. Ne
olduðunun tam anlamýyla anlaþýlmasý
için bilinçaltýnýn beyindeki geçmiþle
ilgili en inatçý nöral(sinir) yollarý bile
yeniden yazmasý gerekmektedir.
Anlamanýz gereken husus artýk fazla
kilolara ihtiyaç olmadýðýdýr. Ruhsal
olarak enerji deðiþmiþtir ve artýk o
kilolardan kurtulduðunuzda güvenliðinize halel gelmeyecektir. Buna
geçmiþte gerek vardý ama artýk yoktur.
Bu dönemde çok ýþýðýnýz olduðu için
bundan böyle açýkta olmak güvenlidir.
Güçlü bir yaþlý ruh olarak taþýdýðýnýz
içrek ýþýk sizin korunmanýzý üstlenmiþtir. Bilinciniz ve aktive edilmiþ
olan Merkabahýnýz sizi korumaktadýr
ve koruma iþinin vücudunuzun dýþ
kýsmýna yerleþen yað adlý hücresel
maddeyle hiçbir alakasý yoktur.
Bunu tam olarak idrak edip
defalarca üzerinde düþündüðünüzde,
iþler deðiþmeye baþlayacaktýr. Fazla
kilolarý hangi nedenle taþýdýðýnýzý
düþündüðünüzden baðýmsýz olarak
bedeninize fazla kilolara ihtiyaç
olmadýðýný söylemeye baþladýðýnýzda,
iþler deðiþecektir. Biyolojiniz hâlâ
hayatta kalmayý ön planda tutmakta ve
korumaya önem vermektedir. Geçmiþte
sizin varlýðýnýzý sürdürmenize yardým
etmiþ olan yemek yeme alýþkanlýðý
artýk eski anlamýný kaybetmiþtir.
Dolayýsýyla, bu süreç sýrasýnda yað
oluþturmak suretiyle koruma saðlama
alýþkanlýðýndan bu iþi, ýþýðý taþýyan
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içsel bilincinize devretme aþamasýna
geçiyorsunuz. Böylece korumasýz
kalmýyorsunuz. Bunun yerine
bedeninizin iþi yapma þeklini deðiþtirmiþ oluyorsunuz.
Her þeyin temeli yeni bir hakikati
idrak edebilmek için nasýl düþündüðünüz ve kendi koruma sisteminizle nasýl çalýþtýðýnýz olmaktadýr.
"Kendimi karanlýða karþý korumak
için hâlâ kendi bedenimi ve kendi
zihnimi kullanýyorum. Kendimi
koruma amacýna yönelik olarak çok
eski bir yöntem olan kilo almaktan
vazgeçiyor ve çok daha saðlýklý bir
yöntem olan kendi aydýnlanmýþlýðýmý
kullanma moduna geçiyorum. Artýk gittiðim her yerde karanlýðý kendimden
uzaklaþtýrabiliyorum. Ben muhteþemim
ve bundan sonra sonsuza kadar gittiðim
her yerde karanlýk benden uzaklaþacaktýr, hattâ uyurken bile" demenizi
tavsiye ediyorum.
Daha Fazlasý
En zor ve karanlýk zamanlarda canlarýný diþlerine takarak çalýþmýþ olanlar
için baþka bir þey daha söyleyeyim. Bu
insanlar karanlýk ve aydýnlýðýn çok
farklý özeliklerinin olduðu bu zamanda
bunalýmlarla boðuþuyorlar.
Bunalýmýn ikinci özelliðinin tarifi
biraz daha zordur. Bu bir anlamda
duvarla çevirip kale haline getirmek
gibidir ama burada kilo almanýn tersi
geçerli gibi görünmektedir. Burada
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kiþinin kendisini herkesin gözü önünde
gizlemesi söz konusudur. Kiþinin ona
bakýp, "Sen farklýsýn. Seninle hiçbir
iliþkim olmasýný istemiyorum" diyen
insanlardan kendisini korumasýnýn
çeþitli yollarý vardýr. Bu meseleyle baþa
çýkmanýn iki yolu vardýr ve her iki yol
da bilinçaltý çözümleridir. Herhangi bir
kiþinin size böyle söylemesi aslýnda
çok aþaðýlayýcý bir tavýrdýr ama ayný
zamanda meydan okumanýn da zirvesidir. Pek çok nazik yaþlý ruh böyle
durumlardan kaçýnmak için çok çaba
harcar.
Birinci husus böyle durumlardan
sonra kiþilerin inzivaya çekilmesi,
münzevi bir hayat sürmesidir. Eðer
evden hiç çýkmaz, hiçbir yere gitmezseniz, böyle insanlarla karþýlaþmak ihtimalini de iyice azaltýrsýnýz. Ýnsanlarýn
sizin evinize gelip sizin öðretmeyi arzu
ettiðiniz ve diðerlerinin de öðrenmek
istedikleri Mucizeler Kursuna iþtirak
etmesi veya Reiki yapmasý çok daha
kolaydýr. Üstelik de eve gelenler ne
yaptýklarýný kimselere de anlatmayacaklardýr. Bu durum sizi eleþtirebilecek
veya size engel olmak isteyebilecek
kiþiler açýsýndan görünmez olma
senaryosuna da çok uygundur.
Pek çoðunuz yýllar boyunca münzevi
hayatý seçtiniz ve bu da size bakýp,
"Seninle birlikte çalýþmak istemiyorum.
Neye inandýðýný bilmiyorum ama her
neyse çok tuhaf olduðunu ve seninle
dost olmak istemediðimi biliyorum"
diyen insanlara karþý koruma saðladý.
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Kendi seçiminizle inzivaya çekilmek
kendi kültürünüzün sizi tecrit içinde
yaþamaya zorlamasýndan dolayý ýstýrap
çekmenizden daha iyi bir seçenektir.
Eski enerjide ýþýk iþçileri genellikle
böyle durumlardan mustariptiler.
Ýkinci husus tam bir tezat veya arzu
edilenin tam tersi gibi görünmektedir.
Bununla birlikte, çok da iþe yaradýðýný
söyleyebiliriz. Eðer çok tuhafsanýz,
insanlar sizden kaçarlar. Bunu yapmak hiç de o kadar zor deðildir ve
davranýþlarýnýzý veya giyim tarzýnýzý
eleþtirmekle baþlar.
Birçok kiþi bunu kendi yollarýyla
yaptýlar ve iþe de yaradý. Kýsa süre
içinde belli bir ýþýk iþçisinin dengesiz
olmasýndan dolayý ondan sakýnmanýn
iyi olacaðý söylentisi yayýlýverirdi.
Böylece yüz yüze gelmemek için mükemmel çözüm bulunmuþ olurdu. Bu
durum münzevi yaþamý olmakla birlikte fazla çaba harcamaya gerek kalmadan otomatik olarak gerçekleþirdi.
Bu durum ýþýk iþçisinin iþine yaradýðý
için o da ara sýra kendi kendine
konuþur veya gülerdi ve böylece insanlar da giderek daha da uzaklaþýrdý. Hal
böyle olunca yaþlý ruhlar eleþtiri veya
yüzleþme olmadan kendi baþlarýna
yaþayabiliyorlardý. Bu ya ayný kafa
yapýsýna sahip olan insanlardan oluþan
küçük gruplar halinde veya yalnýz baþýna yapýlýrdý. Yaþlý ruhlar bu þekilde
meditasyon için veya içrek çalýþmalar
için veya þifa seanslarý için rahat rahat
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zaman ayýrabilirlerdi. Mükemmel
çözüm! Iþýk iþçileri ile konuþan veya
fikir alýþveriþinde bulunanlarýn hepsi
onlar gibi insanlar olurdu. Yaþlý ruhlar
bundan pek hoþlanýrlardý.
Þimdi her iki münzevi tipine yönelik
bir þey söyleyeceðim. Gerçek
münzeviler ile özellikle tuhaf davranýp
toplumdan kendi istekleriyle dýþlanan
insanlardan söz ediyorum. Bunlarý size
o insanlar hâlâ dünyada yaþadýklarý
için, hattâ bu odada bulunduklarý için
anlatýyorum.
Beni iyi dinleyin. Sevgili dostlar,
iþler deðiþmektedir. Eðer münzevi olacak ve kendinizi dolaba kapatacaksanýz, o zaman insanlarla karþýlýklý
iliþkiden feragat etmeniz gerekmektedir. Sizi hiç kimse göremez, kimse size
inanamaz, görkeminizi veya güzelliðinizi fark edemez. Yaptýðýnýz çalýþmalar sayesinde elde ettiðiniz bilgelikten ve bilgiden kimse yararlanamaz.
Dolapta kaldýðýnýz sürece hiçbir insana
yardým edemezsiniz.
Aslýna bakarsanýz, bu durumda diðer
insanlara böyle bir celsede bulanmaktan veya celseyi dinlemekten dolayý
kiþinin bunak veya tuhaf olmasý gerektiði mesajýný verirsiniz. Yaþamýnýzý bu
þekilde sürdürmenin sonucu insanlarýn
böyle toplantýlara katýlmaktan imtina
etmelerine yol açmak olacaktýr. Onlarýn
insanlarý yargýlamayan, sevgi dolu ve
hayýrsever Tanrý ile ilgili bilgi almalarýna engel olmakla suçlanmanýz iþten

SEVGÝ DÜNYASI

bile deðildir. Böyle davranmakla kimseye yardýmcý olamazsýnýz ve onlarý
hakikatten uzaklaþtýrýrsýnýz.
Buna ek olarak, tuhaf olmakla
birlikte yarattýðýnýz algý o kadar
güçlüdür ki, insanlar sizin gibi olan
veya sizin gibi inanan diðer insanlara
karþý çok duyarlý davranýp onlardan da
uzak duracaklardýr. "Sizin gibi olan
diðer tuhaf insanlarýn" aslýnda içrek
yaþamýn özelliklerini bilen, þifa ile
uðraþan ve sorunlara çözüm bulabilecek durumda olan diðer ýþýk iþçileri
olduklarýnýn farkýnda mýsýnýz? Böylece
bu davranýþ ve eylemlerinizle uzak
durulmasý gereken kiþilere örnek olarak
gösterileceðinizi bilmelisiniz. Bu da
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gezegende hiçbir insana yardýmcý
olmayacaktýr.
Her iki münzevi tipine de dolaptan
çýkmalarýný ve görkemlerini göstermelerini, belki de ilk kez olmak üzere
kendileri olmalarýný söylüyoruz. Belki
de ilk keza bunun ne kadar güzel
olduðunu görüp diðer insanlarýn sizi ne
kadar çekici bulduklarýný anlayabilirsiniz. Bunlarý biliyor muydunuz?
Tüm bu zaman boyunca biraz tuhaf
veya farklý olmanýzdan dolayý diðerlerinin sizi yargýlayacaðýný ve eleþtireceðini düþündünüz. Ya farklýlýðýnýz
artýk çok daha kabul edilebilir hale
geldiyse? Ya sizin farklýlýðýnýz þefkat,
hayýrseverlik ve bilgelikten kaynaklanýyorsa? Belki de çok
eðlenceli bir kiþi deðilsiniz ama
ya insanlarýn sohbet etmekten
zevk alacaðý ve hoþlanacaðý bir
kiþiyseniz?
Kendiniz olmak hakkýnda
düþünmenizi istiyorum çünkü bu
yeni enerjide çevrenizde bulunan
diðer insanlara yardým etmek için
yapabileceðiniz en iyi þey budur.
Çok uzun süreden beri kendi
isteðiyle tuhaf davranmýþ bir kiþi
olarak bunu analiz etmenizi ve
kendinize etkili bir ýþýk iþçisi olup
olmadýðýnýzý sormanýzý istiyorum.
Davranýþlarýnýzla bugün kime
yardým ediyorsunuz?
Çoðu insana kýyasla biraz tuhaf
davranabilirsiniz, hattâ biraz tuhaf
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giyinebilirsiniz ama eðer þefkatinizi
ve sevginizi gösterebilirseniz, kimse
tuhaflýða aldýrýþ etmeyecektir. Ya sizin
farklýlýðýnýz bilgelik ve neþeyse? Eðer
biri size sorarsa, bu þekilde davranmanýzýn ve giyinmenizin sebebinin
neþe ve sevinç olduðunu, çocuklarýn
da masumiyetleri içinde böyle davrandýklarýný söyleyebilirsiniz. Ýnsanlar bu
durumda, "Evet, bu dikkatimizi çekmiþti." diyebilirler. O zaman bu sayede
sevgi ve eðlencenin çoðaldýðýný ve
böylece sizin de diðer insanlarýn içindeki Tanrý'yý görebileceðiniz þefkatli ve
güzel enerjinin içine çekildiðinizi
söylersiniz.
Aniden hiç de tuhaf olmadýðýnýz
ortaya çýkýverir. Bunun yerine þaman
tarafýnýz, eðlenceli ve akýllý tarafýnýz
görünür. Aslýnda gerçek kiþiliði ýþýkta
ve güzellikte ortaya çýkan olaðanüstü
insan tarafýnýz görünüverir.
Bu deðiþimler aslýnda metamorfozdur. Ýnsanlarý ýþýktan uzaklaþtýran deðil, onlarý ýþýkla kendisine
çeken bir kiþiye dönüþürsünüz. Neden
bunalýmda olasýnýz veya etrafýnýzý
duvarla çeviresiniz veya münzevi
olarak yaþayasýnýz? Eðer isterseniz,
hem deðiþebilir, hem de kendinizle
ilgili algýyý deðiþtirebilirsiniz. Aslýnda
bu þekilde baþka bir insan olmaya
çalýþmaktan ziyade akýllý bir yaþlý ruh
olursunuz. Hakikati aramakta olan pek
çok insan tam da bu özelliði aramaktadýr. Belki de bu yüzden
buradasýnýzdýr.

Bazýlarýnýz bu kadar uzun süre
ile tuhaf olduktan sonra artýk bunu
deðiþtirmeye çalýþmayacaklarýný
veya bu saatten sonra deðiþmenin
mümkün olmadýðýný söylüyorlar.
Neden bir denemiyorsunuz?
Bu yeni zaman ve enerjide çoðalan
ýþýðýn beklenen güzelliði nihayet
görünmeye baþladý. Aydýnlanmanýn
yavaþça arttýðý bu dönemde diðerlerinin
tavrý da deðiþiyor. Sevgili dostlar, bu
toplantýlara gelmeyen pek çok insan
olabilir çünkü böyle yerler yaþlý ruhlar
arasýndaki mezunlarýn çalýþma yaptýklarý mekânlardýr. Yollarda dolaþan pek
çok insan onlar açýsýndan farklý ve kafa
karýþtýrýcý olan bazý tecrübeler yaþamaya baþladý. Cevaplar sizdedir. Bu
insanlar þeffaflýk, dürüstlük, deðiþim
beklentisi içinde deðiller ve üstelik
ýþýðý ilk kez deneyimliyorlar. Eðer siz
bu ýþýðýn bir parçasýysanýz, hepsi size
çekilecektir. Bundan dolayý tüm bunlar
üzerinde bu kadar uzun süreden beri
çalýþýyorsunuz. Kýsa süre içinde insanlarýn ýþýðýnýza gösterdiði tepkilerin
yirmi yýl öncesinden çok farklý
olduðunu anlayacaksýnýz.
Hastaneler sizin uzun zamandan beri
gizli tutmuþ olduðunuz çeþitli süreçleri
ve yöntemleri kullanmaya baþlýyorlar.
Belki de artýk bu gezegende SÝZ
olmanýn zamaný gelmiþtir. Belki de
sizin gibi tuhaf insanlarýn zamaný
gelmiþtir.
Ve öyledir. KRYON

