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Sevgili Dostlar
“Aklýnýzdan emin olduðunuz kadar O’nun varlýðýndan ve O’na olan inancýnýzdan
emin olmalýsýnýz. (.....) Ömrünüzün bereketi ve sýhhatiniz, O’na olan inancýnýz ve
yaptýðýnýz iyiliklerle orantýlýdýr mutlak.” Her þeyin giderek bulanýklaþtýðý, doðru ile
yanlýþýn birbirine karýþtýðý, belki de yanlýþlarýn doðru diye kabul edilmeye baþlandýðý
dünyamýzda ruhlarýmýzýn, benliklerimizin hasar almamasýna dikkat ederek yaþamak
istiyorsak, bu sözler altýn deðerinde olmalýdýr. Elbet ki dünya þartlarýnýn ve yaþamýn
zorunlu uðraþlarý vardýr, olacaktýr. Geçimimiz, bakýmýmýz, korunmamýz, baþkalarýna
açýklamalar yapmak zorunda olmamýz, bir þeyler anlatmamýz; bulunduðumuz yer ve
zaman dilimiyle ilgili kaçamayacaðýmýz, devredemeyeceðimiz sorumluluklarýmýz...
Bütün bunlar varken bile, yani dünya problemleri ile uðraþmak zorunda olduðu halde
bile aslýnda dünya ile ilgili derdinin olmamasý insanýn, nasýl bir hâldir, düþünmek
ister misiniz? Böyle insanlar var mýdýr? Evet vardýr. Aklýndan emin, bir o kadar O’nun
varlýðýndan ve O’na olan inancýndan emin insanlar. Onlar da yorulurlar dünya iþleri
ile, bazen usanma sýnýrýna gelebilirler. Vesvese verenin iyice incelmiþ ayartýcýlýklarý
daha çok peþlerine düþer belki. Ama onlar bütün bunlarý dert ve belâ gibi görmezler,
gidilecek yolun þartlarý ve gerekleri olarak görürler. Yüklerinden hiçbir þekilde
þikâyetçi olmazlar onlar. Baþkalarýnýn “Yeter artýk! Bitsin bunlar! Ýstemiyorum böyle
yaþamak! Ne zaman bitecek Allahým” diyebileceði durumlarda, sanki onlar yeni bir
soluk ve güç almýþcasýna sessizce devam ederler yollarýna. Çünkü tecrübe etmiþlerdir,
geriye baktýklarýnda görürler ve baþkalarýnýn yaþantýlarýnda da gözlemlemiþlerdir ki,
düþüncelerde ve dilde temizlik, zararsýz ve iyi duygular, O’na olan inançlarý ve teslimiyetleri her türlü zordan korumuþ ve kurtarmýþtýr onlarý. Öyleyse önünde uzanan
gideceði yolu gördüðünde, bilgiyle ve tecrübeyle güçlenerek ayný þekilde devam ederse, kendini, aslýný bilirse, adýmlarýný doðrulara uyarak, doðru ölçülerle atarsa ve sabrý
bilirse menzile ulaþacaðýndan emindir. Zorluklar, aþýlmasý gereken merhaleler, zorlu
sýnavlar olacaktýr, ama dert ve sýkýntý olmayacaktýr. Vesvese veren yine boþ durmayacaktýr, iþini yapacaktýr elbette. Bizi eleyen elekler inceldikçe onun da yöntemleri incelecektir ama hiç þüphesiz niyeti deðiþmeyecektir: Bizi ayartmak ve yoldan çýkarmak.
Bu durumun tek bir çaresi vardýr ve vesvese verene karþý kullanýlacak tek bir silâh:
Her iþimize Bizi Sevgisinden Vareden’i anarak baþlamak ve O’na olan sevgimiz.
Önce inanç ve ardýndan O’nu sevmek, her þeye raðmen sadece gerçeði isteyenlerýn
ve dileyenlerin içinde olabileceði bir hâldir. O’nu sevmek, varettiklerini de sevmektir
çünkü. Hizmet ve iyilik için koþmak, hayýrlar yapmak, O’nun varettikleri önünde
küçülebilmek ömrü bereketli kýlar ve sýhhati yerinde tutar. Maddiyat ve maneviyat
birbirinden ayrýlmayan bir bütündür.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Bugün artýk insanlar, hepimizin
kardeþ olduðumuz gerçeðini
görecek seviyeye geldi.
Herkesin birbirini sevgiyle,
dostlukla, sabýrla ve
hoþgörüyle uyandýrmasý
lâzýmdýr.
Kýzarak, düþman görerek,
kötülük yaparak,
zulmederek iyi bir yere
varýlamaz.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Zulüm
Bitmedikçe
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EZME, SÝNDÝRME,
YOK ETME
Yýllar önce
Bulgaristan'ýn Türk azýnlýðýna yaptýðý zulümler
onlarý Bulgarlaþtýrmak
için gösterdiði çabalarla
baþladý. Türklerin isimlerini deðiþtirerek,
Türkçe konuþmalarýna ve
ibadetlerini yapmalarýna
izin vermeyerek zulmetmeye baþladý. Emre
uymayanlarý öldürerek,
tecrit adalarýna sürerek,
ezerek iþkencelerini
sürdürdüler. Binlerce
kiþiyi öldürmeleri isyanlarý artýrýnca da bütün
mallarýný ve paralarýný
gasp ettikleri insanlarý
Türk hududuna yýðýverdiler. Her gün binlerce
kiþi gelmekte devam
ediyordu. Bu insanlar
oralarda doðmuþlar,
oralarda büyümüþler,
dedeleri, büyük dedeleri
de orada doðup büyümüþtür. 300 - 400 senelik
bir geçmiþi var oradaki
Türk varlýðýnýn. Onlarýn
malýný, mülkünü alarak,
iþkence ederek, ezerek,
yok ederek çeþitli zulümlere maruz býrakmak,
hiçbir insanlýða sýðmaz.
Kezâ Kýbrýs'ta Türklere
yýllarca yapýlan zulüm ve
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eziyetler hepimizin þahit
olduðu örneklerdir. Bunlarýn sayýsýz örneklerini
Afrika’da, Orta Doðu’da
da bazý ülkelerde halen
görmekteyiz. Ýlerlediðini
sandýðýmýz dünyamýzda,
insan haklarýný koruyacaklarýna dair Birleþmiþ
Milletler Teþkilâtý’na
üye devletler söz vermiþlerdir. Helsinki'de
yapýlan anlaþmayla da
insan haklarý, azýnlýk
haklarý, yaþama, söz
ve yazý hürriyetleri
güvenceye alýnmýþ
durumdadýr güya.
Çin'de meydana
toplanan gençlerin
üzerine tanklarý sürerek
yüzlerce gencin ölümüne
yol açan idare ise ayný
milletin insanlarý. Ýktidar
hýrsý insanlarý kendi
evlâdýný bile gözünü
kýrpmadan öldürecek
umursamazlýða itebiliyor.
Panama'da, Paraguay'da, Afganistan'da,
Lübnan'da ayný milletin
insanlarý birbirlerini
öldürmekle meþguller.
Ýran'da zalim bir dini
idare, kendi milletini
ezmekte, katý kalýplar
içinde donmaya zorlamaktaydý. Daha Dünya’-

nýn birçok yerinde
kardeþler kardeþleri
ezmekte, iþkence etmekte
ve öldürmektedir.
Ýnsanýn en büyük yanlýþý, en büyük bilgisizliði
yaptýklarýnýn yanýna kâr
kalacaðýný sanmasýdýr.
Kötülüðün dönücü
olduðunu görememesidir.
Bir sürü kötülükleri ve
zulümleri yaptýktan
sonra, belâlar çukuruna
düþenler de haksýzlýða
uðradýklarýný düþünerek
feryat ederler. Oysa hak
yerini bulmuþtur da onlarý görememektedirler.
Hangi zalim, hangi diktatör rahatça ölebilmiþtir?
Bizim Celselerimiz’de
“Biliniz ki, zulmedenlerin zulümle kazandýklarý, bir gün onlara zulmedecektir" deniyor. Ýþte
Hitler, iþte Musolini, iþte
Ýran Þahý, iþte Markos
bunlar insanlara ibret
deðil mi? Bulgarlarýn,
Rumlarýn ve diðerlerinin
yaptýklarý zulümler de
yanlarýna kâr kalmayacaktýr. Bizim ülkemizde
de 30-40 sene önce sol
ve sað anarþistler kendi
öz kardeþini, vatandaþýný
gözlerini kýrpmadan
öldürmediler mi? Sonlarý
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ne oldu? Kimisi öldürüldü, kimisine iþkence
edildi, dövüldü, sövüldü.
Hapislerde ezildiler.
Gelecekleri karardý. Bu
arada kurunun yanýnda
yaþ da yandý. Her birisi
deðerli yerlere gelebilecek, yetenekli, okumuþ,
akýllý gençlerdi. Yanlýþlýðý anlaþýlmýþ, dünyaca
terk edilmeye baþlanmýþ
ideolojileri savunmak ve
zorla uygulatmak için
silâha sarýlmýþlardý. Zulümle, kötülükle, hakka
ve hürriyetlere tecavüzle
sanki bir yere varýlabilirmiþ gibi, þaþkýnca, bilgisizce iþler yapmýþlardý.
Belki baþlangýçta niyetleri iyi idi, yürekleri insan için, vatandaþý için
yanýyordu. Ama sonra iþ
zora ve zorbalýða dönüþtü. Kin, intikam, sevgisizlik ve nefret gönülleri
kapladý. Ýþte o zaman
ortada ne iyi niyet, ne
hak ne de hukuk kaldý?!
ÝNSANLAR
HAKKA SAYGILI
OLACAKLARDIR
Dünyada bulunuþumuzun gayesi olgunlaþmak, arýnmak, yükselerek üstün insan olmaktýr.
Bunu herkes yapmak

zorundadýr. Er geç yapacaktýr. Çünkü bu hepimizi Sevgisinden Yaratan'ýn, Vareden'in dileðidir. O'nun dileði mutlaka
gerçekleþir, çünkü O'nun
hükmü þaþmaz, hiç kimse de O'nun kanunlarýna,
kurallarýna karþý koyamaz. O, insanlara, serbest býraktýðý tek yönünden de, yani aklýyla ve
hür iradesiyle de gerçeði
buldurmasýný bilir. Ama
bu acýyla olacakmýþ,
açlýkla, yoklukla olacakmýþ, hastalýkla, belâlarla
olacakmýþ fark etmez.
Önemli olan insanýn
gerçekleri bulmasý ve
hak çizgisine gelmesidir.
Üç yönümüzle zaten
O’nun buyruklarýna mecburen uyuyoruz. Dünya’ya geliþimiz, Dünya’dan
gidiþimiz, bizim istek ve
irademizle olmadý. Doðduðumuz ülkeyi ve ailemizi ve içinde bulunduðumuz dini biz seçmedik. Bunlar bize empoze
edildi. Öyleyse bize
býrakýlan tek serbest
yönümüzle, aklýmýzla ve
irademizle, doðrularý
görmek, Yaradan'ýn
kanunlarýna ve buyruklarýna gönül rýzasýyla
uymak zorundayýz. Bu
bize çok þeyler kazan-

dýrýr. Kötülükte, haksýzlýkta, hattâ zulümde devam ettikçe, hem azabýmýzý artýrmakta hem de
yolumuzu uzatmaktayýz.
Çünkü hangi milletten,
hangi dinden, hangi
renkten, hangi ýrktan
olursak olalým, özümüz
ayný kaynaktan,
Yaradan'ýn Sevgisinden
gelmektedir. Yani hepimiz aslýnda kardeþiz.
Bugünün insanlarý bu
gerçeði görecek seviyeye
geldi. “Bu benim milletimden deðildir, bu benim dinimden deðildir,
onun düþünce ve inanýþlarý bana uymuyor” diye
insanlar bu devirde birbirlerine zulüm yapmamalýdýrlar. Bugün insanlar, hepimizin kardeþ olduðumuz gerçeðini görecek seviyededir aslýnda.
Herkesin birbirini
uyarmasý, uyandýrmasý
lâzýmdýr. Bu, sevgiyle,
hoþgörüyle, sabýrla ve
dostlukla olacaktýr ancak.
Kýzarak, düþman görerek, kötüleyerek, kötülüðe kötülükle karþýlýk vererek bir yere varýlamaz.
Doðruyu görenler, gerçeði bulanlar, göremeyenlere, bulamayanlara
göstermekle, buldurmak-
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la yükümlüdürler. Çünkü
Yaradan bize her þeyimizi veriyor. Bizim Celselerimiz de bu gerçeði ne
güzel dile getiriyor:
“O, size almaksýzýn
vermiyor mu? Siz
aldýðýnýz güzeli çirkin
ediyorsanýz, siz hâlâ
hayrýn nerede baþlayýp,
nerede biteceðini bilmiyorsanýz, siz henüz hak
çizgisinde deðilseniz,
elbet ki yanacaktýr her
þey ve yanacaktýr etraf
ve siz yanacaksýnýz,
kirinizle kalacaksýnýz.”
Ve ilâve ediyor:
“Ýnsan, beden mutlak
yýkanacaktýr, O'nun öz
ýþýðýndan, O'nun yanýna
varmadan. Çünkü siz
buradan O'na, ancak
sevgi götürebilirsiniz.
Kötülük, çirkinlik,
yaramazlýk burada
kalacaktýr.”
Öyleyse biz kötülük
yapanlara, onlarý
kötüleyerek, lânetleyerek
cevap verirsek hiçbir
yere varamayýz. Onlara
kardeþçe, dostça,
sevgiyle yaklaþmalýyýz.
Çünkü iyilik ve sevgi,
düþmanlýk ve nefreti
mutlaka yener. Ama yenmesi zarar vererek deðil
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elbette. Ýyiliðin ve
sevginin, kötülüðü ve
kötüleri yenmesi,
hoþgörü ve sabýrla, onlarý
da iyi ederek, onlarýn
gönlündeki sevgiyi
alevlendirerek olur.
Biz, doðru yolun, en
doðru davranýþýn düþmanýmýzý bile severek ve
överek ve ona iyilik ederek olduðunu görüyoruz
ve söylüyoruz. Þimdi biz
iki taraf için de yararlý
bir çözüm bulalým desek,
çözüm bulunmaz mýydý?
O zaman bugün yaptýðýmýz gibi dünya kamuoyunu kötülerin aleyhine
çevirerek onlarý yalnýz
býrakarak, lânetleme olarak bir þeyleri yapmaya,
zorlamazdýk. Sonuç da
bugünkünden çok daha
iyi olurdu. Ama bunu
yapmak için insaný sevmek, insaný dost bilmek,
kardeþ bilmek gerekir.
Oysa bugün demokrasi
gereði kurulan ayný ülkenin partilerinin malzemesi bile, düþmanlýk, kötüleme ve karalamadýr.
Düþmanlýðý, kötülüðü,
karalamayý en doðru yol
diye, en doðru davranýþ
diye benimseyenlerden
sevgiyle, dostlukla davranmayý beklemek abes-

tir. Ýþte önce bu yanlýþ
düþüncelerin deðiþmesi,
yanlýþ tutum ve davranýþlarýn býrakýlmasý
gerekir. O zaman inatlaþma, baþkasýný kötüleyerek bir yer yapma isteði
ve zulüm kalkar ortadan.
HAMURUNUZ
SEVGÝDEN
YAPILMIÞTIR
“Siz buradasýnýz...
Ýnsanlar dýþarýda yalnýz,
umutsuz. Ve her þey alt
üst olmaya yakýn. Siz
buradasýnýz. Hamurunuzun, çamurunuzun
sevgiden olduðunu biliyorsunuz. Ýnsanlar dýþarýda aç ve kin kusuyor.”
Hamurumuzun sevgiden olduðunu bilenler,
tüm insanlarýn kardeþ
olduðunu da bilirler.
Kardeþlerin birbirine
yardýmcý ve hizmetkâr
olmak zorunda olduklarýný da görürler elbet.
Ama insanlarýn çoðunluðu bu bilgiyi bilmediði
veya benimsemediði için,
tüm düzenleri yýkmaya
çalýþýyorlar ve birbirlerine kin kusuyorlar, nefretle bakýyorlar. Ýnsanlarýn
büyük çoðunluðu da aç.
Hâlbuki hepimizi Sevgi-
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sinden Yaratan'ýn gözünde insanýn insandan hiç
farký yok. Hepsi O'nun
Sevgisinden varolmuþ,
hepsi O'ndan gelen yardýmlarla ayakta duruyor.
O, kimseyi bir diðerinden ayýrmaz. Ama insanlar yaptýklarý iyiliklerle
ve verdikleri sevgilerle
O'na yakýn yere gelirler.
Yaptýklarý kötülüklerle,
sevgisizlikle ve düþmanlýkla da O'ndan uzak yere
giderler. O’ndan uzak
olanýn mutsuzluðu ve
O'na yakýn olanýn huzuru
ve mutluluðu, insanlara
açýkça gösterilmelidir.
Bu görev gerçekleri
görenlere düþer.
Gerçekleri görenler, insana gerçekleri göstermeyi görev bilenler, önlerine çukurlar da kazýlsa,
yollarýna taþlar da atýlsa
Yaradan'ýn sevgisine ve
korumasýna güvenerek ve
görevin büyüklüðünü
idrak ederek dimdik
yürümek zorundadýrlar.
Onlar güçlü olmazlarsa,
saðlam basmazlarsa
gerçekleri kim savunacak, kim gösterecek
insanlara? Ýþte o zaman
bu kör gidiþ gittikçe
büyüyerek gitmez mi,
her þey altüst olmaz mý?

En basit misali ortada...
Hava kirliliði, su kirliliði,
toprak kirlenmesi giderek
artýyor. Zararlar görülmeye, doðadaki yaþam
dengesi bozulmaya
baþladýðý halde ne
düzeliyor? Ozon tabakasý
Güneþin zararlý ýþýnlarýndan Dünya’yý koruyan
bir þemsiye. O þemsiye
parçalandý, yarýk gittikçe
büyüyor diye feryat ediyor bilim adamlarý. Sera
gazlarý atmosferdeki CO2
oranýný artýrarak Dünya
iklimine zarar veriyor
diyerek ülkeleri uyarýyor
meteorologlar. Bencil
politikacýlar ve yalnýz
kendi çýkarýný düþünen iþ
adamlarýnda bir iki cýlýz
ses, bir iki göz boyayan
karar, o kadar. Oysa tehlike onlarý da bekliyor.
Kimse uzak geleceðe
deðil günü kurtarmaya
bakýyor. Ýhtiras gözlerini
kör etmiþ. Ýnanmýyorlar
uyarmalara, önemsemiyorlar. Kim uyandýracak
insanlarý bu gaflet
uykusundan?.. Birilerinin
kendilerini silerek,
kendilerini unutarak,
fedai olarak ortaya çýkmasý gerekmez mi? Fedai
olmak için böyle bir
insanlýk davasýnda,
insaný gerçekten kardeþ

bilmek, Ýnsanýn insana
farksýzlýðýný görmek,
insaný gerçekten candan
sevmek gerekir. Ýnsan
bugün ancak öyle sevgi
dolu, cesur, bilinçli, bilgili ve güçlü fedailerin
insanlara bunlarý anlatmasý ve uyandýrmasý ile
kurtulabilir.
Hani batmak üzere olan
bir gemiyi, bazen canýný
hiçe sayan fedailer kurtarýrlar ya. Bazen
içlerinden bir kaçý ölse
de, binlerce insan
kardeþini kurtarýrlar ya!..
Ýþte bugün Dünya böyle
canýný hiçe sayan fedaileri bekliyor. Onlar ne
yaptýðýný, niçin yaptýðýný
bilen, gerçekleri gören,
Yaradan'a inanmýþ, O'nun
yoluna kendini asker etmiþ, O'nun hoþnutluðunu, rýzasýný ve sevgisini
kazanmaktan baþka þey
düþünmeyen, gönülleri
O'nun kullarýnýn
sevgisiyle dolu hayýrlý
kiþiler olacaklardýr.
Dünyada zulüm bir gün
mutlaka bitecektir. Sevgi,
gönülleri mutlaka ýsýtacaktýr. Ýþte o zaman
Dünya’da gözyaþlarýnýn
yerini þükür ve sevinç
kahkahalarý alacaktýr.
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Her Ýnsan
Yüce Bir Deðerdir
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

ZEKÝ ve BÝLGÝLÝ, AMA!..
1984 yýlý ortalarýnda ÝTÜ Ýnþaat
Fakültesinden mezuniyetimizin 25.
yýlýný Bolu'da kutlamak için bir turizm
firmasýnýn otobüsü ile eþlerimizle birlikte Ýstanbul'dan yola koyulmuþtuk. Tam
dolduramadýðýmýz için otobüsün bir
yarýsýnda biz yaþlardaki hukukçulardan
oluþan neþeli bir grup daha vardý. Türk

insanýnýn o cana yakýn sýcaklýðýyla
onlarla anýnda kaynaþývermemiz hiç de
zor olmamýþtý. Zaten turizm firmasý da
her iki gruba ayný programý uygulamayý
planlamýþtý. Þarkýlar, fýkralar, espriler,
kahkahalar içinde yol alýrken, hukukçular içindeki bir bey hepimizin beðenisini kazanmýþ; zekâsý, hazýrcevaplýlýðý,
bilgisi ile on üzerinden on almýþtý oy
birliðiyle...
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Ne var ki, Bolu'daki ikinci
günümüzde turizm firmasýnýn, çaresizlikten gezi programýnda ufak bir
deðiþiklik önerisi karþýsýnda, o hukukçu
beyin nasýl da sinirlenip küplere
bindiðini, öneri sahiplerinin alttan
almalarýna, özür dilemelerine raðmen
suratýnýn nasýl saatlerce asýlý kaldýðýný
doðrusu görmenizi isterdim. Keyfine
uymayan en ufak bir pürüz karþýsýnda, o
zekâ, o kültür bir yana gitmiþ, yerini
sinir küpü, söz dinlemeyen, saldýrgan
bir dile çabucak terk edivermiþ, iki
grubun beraberliði de böylece hiç
yüzünden sona ermiþti. Kuþkusuz
yaþadýðýmýz bu olay bir istisna deðildi.
Günlük yaþamýmýzda, televizyonlardaki
tartýþma programlarýnda örneklerini
sürekli görüp durmuyor muyuz?
Yurdumuzun en iyi okullarýnda, en iyi
eðitim alarak yetiþmiþ, dünya ve umur
görmüþ, yaþýný baþýný almýþ kiþilerin;
küçük çýkarlarýna, benliklerine en ufak
bir dokunuþta böyle 180 derece tersine
dönüvermeleri üzerine derinliðine
düþünmeliyiz. Belli ki okullardaki sýrf
bedenimize, aklýmýza yönelik eðitim
yeterli olmuyor. Yunuslarý, Mevlânâlarý
yetiþtiren gönül arýtma kurumlarýna
þimdilerde sahip olmadýðýmýza göre,
ancak bireysel olarak kendimizi ele alýp
ruhsal geliþimimizi saðlamak zorundayýz bu yýllarda...
Arýnma yolunda engelsiz yürümek
için; etrafýmýzdan yaylým ateþi gibi
sürekli bizleri þaþkýna çeviren, kolumuzu kanadýmýzý kýrýp bitap düþüren,
özgüvenimizi yýkan bitmez tükenmez
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tenkit ve aþaðýlamalara fazla önem vermemeli. Ve daha fenasý bizzat kendi
içimizden kendimizi sürekli suçlamalara sýrtýmýzý dönüp "dur" demeli,
kulaðýmýzý olumsuzluklara sýmsýký
kapamalýyýz!. Ne çevremizin ne
kendimizin bu yanlýþ tenkitlerine deðil,
bizlere seslenen Bizim Celselerimiz’deki insanlýk dostu rehber varlýðýn
hepimizi yücelten þu sözüne kulak vererek kendimizle savaþýmýzda güç
kazanmalýyýz:
“Her insan O'nun sevgisinden
yaratýlmýþ yüce bir deðer, eþsiz bir
varlýktýr.”
Yüksek boyutlardan Bartolomew
rehber varlýk da “Rüyadan Uyanýþ”
kitabýnda insanýn yüceliðini þu sözlerle
açýkça gözler önüne serer:
“Siz saf bilinçli farkýndalýksýnýz ve
hakkýnýzdaki baþka herhangi bir tarif
yalandýr… Siz aklýnýzýn ve kalbinizin
sevgi ýþýðý ile dolu olduðunu henüz
idrak etmiþ deðilsiniz. Ve sevgi ýþýðý saf,
bilinçli bir farkýndalýktýr. Farkýndalýk ve
sevgi birdir, aynýdýr. Sevgi, farkýndalýðýn nasýl duyumsandýðýdýr. ‘Tanrýsal
Sevgi’ diye bir þeyin var olduðuna ve
sizin aslýnda o olduðunuza inanmaya
karar verdiðinizde, onun olduðunu
bildiðiniz yere ulaþmak üzere, hayatýnýzýn bitip tükenmez boþ gevezeliklerini susturmaya can atacaksýnýz. Siz
tam sevgi ve tam þefkatsiniz. Ve siz ona
ulaþabildiðiniz anda bu; gönlü, aklý ve
fiziksel bedeni dolduran harika bir yükseliþ, bir ferahlýk duygusu verir.”
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BUNLARA BÝR ÝNANABÝLSEK
Bu sözlerin doðruluðuna aklýmýz ve
gönlümüzle tam tamýna bir inanabilsek,
olgunlaþma ve yükselme gücüne hepimizin eþ oranda sahip olduðumuzu bir
benimseyebilsek yolumuz ne kadar
kolaylaþacak... O zaman bedenimizi
güzelleþtirmek, saðlýklý tutmak için spor
merkezlerinde yorucu eðitimleri nasýl
sabýrla yapýyorsak, sevdiðimiz bir konuda çözemediðimiz bir sorumuza cevap
bulmak için kitaplar ve düþünceler
içinde nasýl durup dinlenmeden çaba
gösteriyorsak; bebeðimize kavuþmak
için nasýl 9 ay 10 gün bin bir zahmete
katlanýyorsak; gönlümüzün arýnmasý
ruhumuzun güzelleþmesi için kendimizle olan savaþýmýzý da ayný zevkli bir
uðraþa çevirebiliriz. Çektiðimiz zahmetler "tadýn kavurucu ateþi" þekline
dönüþeceðinden, hayatýn tüm zorluklarýna raðmen, yýllar yýllarý kovalarken
daha sevecen, daha sabýrlý, daha
hoþgörülü, merhametli, fedakâr olacaðýmýz ve yaþam sevinciyle dolup taþacaðýmýz mutlaktýr. Ýþte o zaman büyük
þair Nazým Hikmet'in þu dileði gerçekleþecek:
“Yaþamak,
Birer birer ve hep beraber
Ýpekli bir kumaþ dokur gibi,
Hep bir aðýzdan
Sevinçli bir destan okur gibi
Yaþamak”
Býkmadan tekrar edelim. Arýnmanýn
yolu kendimizi sevmekten, insan
olmanýn yüceliðini bilmekten geçer.
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Öyleyse her birimizin ne emeklerle
insan düzeyine ulaþtýðýmýzý, ne deðerlerle bezenmiþ olduðumuzu kutsal
kitaplardan, peygamberlerden, Mevlânâ’dan, yüce rehberlerden örnekler
aktararak yeniden akýl sahnemize
taþýyalým. Bunlarý tekrar hatýrladýktan
sonra sizleri ABD Kaliforniya'ya
götürüp Kryon varlýðýn kendimizle
savaþýmýzda bizlere destek olacak sözleriyle baþbaþa býrakacaðým.
MÝLYARLARCA YIL
ÖNCE de VARDIK
Etrafýmýz maddelerle, bitkilerle, hayvanlarla alabildiðine dolu. Biz ise düþünen akýllarýmýzla onlardan kuþkusuz
çok ilerdeyiz. Tanrýsal bir adaletsizlik
olmayacaðýna göre; aþamalardan geçe
geçe, deneyimler yaþaya yaþaya
bileðimizin hakkýyla insanlýk onuruna
kavuþtuðumuza inanmak aklýn gereði
deðil mi?
Kuyruklu yýldýz gibi, bir görünüp bir
kaybolan geçici varlýklar deðiliz. Þu
içinde yaþadýðýmýz evrende bile deðil,
daha önceki evrenlerde kalýptan kalýba
geçerek insan düzeyine ulaþtýk. Ve 14
milyar yaþýndaki þu evrenimizin
baþlarýnda bir baþka planette "Kâlû
belâda" iyiyi de kötüyü de seçmede
akýllarýmýzla serbest býrakýlarak, insanlýk serüvenine katýldýk. Mevlânâ'nýn þu
sözlerini sürekli hatýrýmýzda tutmalýyýz:
“Ben bitki öncesi hayatýmdaydým.
Öldüm, yetiþip geliþen bir varlýk, bir
bitki oldum. Bitki iken öldüm hay-
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van görünüþünde ortaya çýktým.
Hayvanlýktan da geçtim, hayvanken
de insan oldum. Artýk ölüp de yok
olmaktan ne korkayým? Bir hamle
daha edeyim, insanken öleyim de
melekler âlemine geçip kol kanat
açayým. Melek olduktan sonra da
ýrmaðý atlamak, melek sýfatýný da
terketmek gerek. Her þey geçicidir,
yok olur. Ancak O'nun gerçeði ebediyen kalýcýdýr!..”
(Mesnevi 3.cilt s:319)
Kuþkusuz Mevlânâ, Darwin kuramýndaki bedensel tekâmülden deðil, ruhumuzun belki de yüzlerce milyar yýl
süren o emsalsiz serüveninden
bahsediyor. Bu sözlerin ýþýðýnda: “Her
insan O'nun sevgisinden yaratýlmýþ yüce
bir deðer eþsiz bir varlýktýr” ifadesi tam
da yerini bulmuyor mu?
Daha önceki evrende yaþadýðýmýz
insan öncesi safhasýnýn son aþamalarýnda bizlere aklýn verildiði ve geliþtirilerek serbest býrakýldýðý Bizim
Celselerimiz’de þöyle anlatýlmaktadýr:
“O sizi her þeyinizle tam yarattý,
yalnýz þaþmadan doðruda olasýnýz
diye. Ve iþte kendinizi böyle yoklayýp, yerinizi bulmak için size akýl
verdi. Ve aklýnýzý öyle geliþtirip
serbest býraktý. Yalnýz ayrý
olduðunuz yer O'ndan, iþte
buradandýr. ”
Çocukluðumuzda "Kâlûbelâ'dan beri
Müslüman'ým" sözü, anlamýný bilmesek
de sürekli tekrarladýðýmýz bir cümle idi.

SEVGÝ DÜNYASI

Kuraný Kerim'in Araf suresinin 172.
âyetinde, tüm varettiklerinin terbiyecisi
Yüce Yaratýcýmýzýn hepimize: "Ben
sizin Rabbiniz deðil miyim?" diye sorduðu ve topluca "Evet" diye cevapladýðýmýz anlatýlýr.
Ýþte bizler Türkçe'de KÂLÛ = Dediler,
BELÂ = Evet sözcüklerini birleþtirerek
o güne "Kâlû belâ günü" demekteyiz.
Bizim
Celselerimiz’de
evrenin
baþlangýcýnda yaþadýðýmýz o güne þöyle
deðinilir:
“Ýþte siz o günde de böyle bir
yerde toplu secde edip durdunuz.
Ýþte sizin için hayýr, iþte sizin için
þer o günden baþladý, böyle son
güne kadar. ”
Ve 14 milyar yýl önceye uzanan o günden sonraki milyarlarca yýllýk sürede iki
ayrý planette insanlýðýn iki ayrý dönem
yaþayýp, uzun zamanda uykuda kaldýðý,
Dünya’da geçirmekte olduðumuz
üçüncü dönemi tamamlayýp son olarak
bir dördüncü dönem yaþayacaðýmýz
Bizim Celselerimiz’de:
"O dört defa öldürüp diriltendir."
cümlesiyle bizlere düþündürülmek
istenmektedir sanýyorum. Kuraný
Kerim'in Ýnsan suresi 1. âyetinde uykuda geçen bu dönemimize þöyle
deðinilmektedir:
“Ýnsanýn üzerinden henüz kendisinin anýlan birþey olmadýðý uzun
bir süre geçmedi mi?”
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ÂDEMOÐLU:
EÞREF-Ý MAHLÛKAT
Âdem ve Havva ile baþlayan dünya
hayatýmýzýn çok ayrýcalýklý bir özelliði;
EREN RUH'umuzun yanýsýra; Tanrýsal
bir soluðun, yüksek benlik, ÖZ RUH
diye isimlendirdiðimiz O'ndan bir
parçanýn da bizlere bahþedilmiþ
olmasýdýr. (Þahsen, kutsal ifadelerde
sözü edilen: "Âlemlerde kimseye vermediðimi size verdim" denilen ödülün
de bu olduðunu düþünüyor ve dolayýsýyla kendi deðerimizi bilmemizin
istendiðine inanýyorum.) Tüm insanlarda hepimizde ortaklaþa varolan bu ÖZ
RUH bu tekâmüle muhtaç olmayan,
vicdanî duygularýmýza kaynaklýk eden
parçamýz, "insanýn insana farksýzlýðýnýn" da en önemli kanýtýdýr. Ve ayrýca insana.: "Âlemlerin gururu" ve
"Yaratýlmýþlarý en þereflisi" (Eþref-i
Mahlûkat) unvanlarýný kazandýran bu
özellik olmalýdýr ki, yeryüzü melekleri
O'nun emri ile insana secde ederek,
onun hizmetine verilmiþtir. Bu potansiyelden dolayý þimdi en kötüde
olduðunu gördüðümüz bir kardeþimizin
uyanýp kendine gelip, boþa geçirdiði
zamanlarý hýzla telafi ederek, gönlünü
arýtýp yücelere ulaþmasý elinin altýnda
hazýr beklemektedir.
AYNI HAMURDAN
AYNI ÇAMURDAN VAREDÝLDÝK
Büyük yazar Tolstoy haklý olarak:
“Kimse kimseyi küçümseyecek kadar
büyük deðildir” der. “Ýnsanýn insana
farksýzlýðýný” benimsemek öylesine
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öðrenmemiz ve asla unutmamamýz
gereken bir ana kuraldýr ki, gülyüzlü
peygamberlerin bile bu konudaki soru
ve tereddütleri yüce kattan kesin iþaret
ve sözlerle cevaplanýp giderilmiþtir.
Örneðin: Zamanýmýzdan üç bin yýl
önce, büyük hikmet ve yeteneklerle
bezenmiþ kral ve peygamber Hz.
Süleyman'a; aslýnda öz olarak diðer
insanlardan farkýnýn olmadýðý, kuyu
baþýnda güzel bir hanýmla sohbet
ederken yaþadýðý dramatik bir olayla,
anýnda cevap verilmiþti. Konuþma
esnasýnda oynadýðý týlsýmlý yüzüðünü
suya düþüren ve büyük telâþla elini suya
daldýrýnca bir tek deðil hepsi birbirinin
ayný olan bir avuç yüzük çýkaran Hz.
Süleyman'ýn nasýl þaþkýnlýktan þaþkýnlýða düþtüðünü bir tahâyyül edin.
Aralarýndan kendi esas yüzüðünü
seçmede büyük güçlük çeken Hz.
Süleyman'a, güzel kadýnýn mânidar cevabý tam da Yaradan'ýn dileðine uygun
oluyor: “Görüyorsun ki hepsi de birbirinin ayný!..”
Bir baþka gülyüzlü peygamberin
Yaradan'la yaptýðý yaman söyleþide de
fark konusunun gündeme geliþi Bizim
Celselerimiz’de þöyle bildirilmiþti:
“Hani bir zaman, bir gülyüzlü ile
söyleþi yapmýþlardý ya yaman...
Gülyüzlü: "Beni Sevgisinden
Varedenim sevgisinden varettiklerinin arasýnda, beni onlardan
farklý mý göstereceksin?!.." diye
sordu. "Farkýn yalnýz bildireceklerinde olacak. Farkýn yalnýz,
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onlardan az önce bileceklerinde
olacak!.." dedi. ”
Görülüyor ki, peygamber de olsa özde
insanlardan bir farkýn olmadýðý, sadece
Yaradan'dan vahiyle aldýðý bilgilerden
dolayý geçici bir farkýn bulunduðu ve bu
bilgilerin de zaten hemen paylaþýlmak
üzere verildiði vurgulanýyor bu yaman
söyleþide. Paylaþýldýktan sonra ise
bileþik kaplarda olduðu gibi aradaki
geçici fark, hemen eþitlenme yoluna
gidiyor.
Milyarlarca ve milyarlarca yýl süren
ruhsal hayatýmýzý serbest akýl sahibi
hâle gelebilmenin ayrýcalýðýný ve hepsinden öte içimizdeki içte yanýlmayan
ve yanlýþa varmayan O'ndan bir parçayý,
"Öz ruhu", yani "Yüksek benliði"
taþýdýðýmýzý bir düþünürsek, yaþam
sýnavlarýnda üstesinden gelemeyeceðimiz, çaresiz kalýp çözemeyeceðimiz
ne sorunla karþýlaþabiliriz ki?!..
Ýçimizdeki o güce, berrak bir gönülle
ulaþabildiðimiz an O'nun gücü ile
güçlenerek yenemeyeceðimiz hangi
problem kalýr ortada?
Hamurumuzda ve çamurumuzda bir
fark olmadýðýna göre, koþullarýmýz ne
olursa olsun üstün ahlâkýn yüceliklerine
ulaþmýþ kardeþlerimize benzememiz
için yol bizlere de alabildiðine açýk
deðil mi?!..
Rehber varlýk Kryon'un dilinde tüy
bitercesine sürekli tekrarladýðý þu öðüt
ve tavsiyeleri bu bakýþ açýsýyla okunursa sanýrým gerçeklerden uzak uygulan-
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masý imkânsýz sözler sanýlmaz da, bir
ucundan adým adým günlük yaþamýmýzda yerini alýr…
"Siz daha yüksek þeylere geçmeyi
beklemeden önce, günlük yaþamýnýzda neyin yanlýþ olduðuna bakmalýsýnýz. Sizin gün be gün üzerinde
odaklanacaðýnýz esas nokta, aydýnlanmanýza eþlik etmesi gereken
HUZUR ve DENGEYÝ yeniden
kazanmaktýr. Bunu saðlamak için
size ilk öðüdüm kendi olumsuz girdaplarýnýzý yaratmaya son vermenizdir. Günlük yaþamlarýnýz olaylara ve diðer insanlara uygunsuz
tepkilerle doludur... Siz günbegün
tüm bu yýllar boyunca zihninize
basýlmasýna izin verdiðiniz düðmelere tepki göstermeme üzerinde
yoðunlaþmaksýnýz. Bir baþka insan
size kötü davranýp, size acý mý
verdi? Bir þeyler görünüþte yanlýþ
mý gitti? Bir insan sizi düþ kýrýklýðýna mý uðrattý? Bu tür þeyleri kontrol
altýna alýn. Siz onlarý neredeyse
tümüyle hükümsüz býrakabilirsiniz.
Önce hayatýnýza huzur getirin.
Size endiþe ve sýkýntý veren durumlara gösterdiðiniz tepkileri kontrol
etmeyi öðrendiðinizde güç kazanýrsýnýz. Bu güç sizi onu tekrar
tekrar yapmanýzý saðlayacak bir
yere yükseltir. En sonunda çevrenizdeki görünüþte sizin kontrolünüzde olmayan olaylarýn aslýnda fazlasý ile sizin kontrolünüzde
olduklarýný da anlarsýnýz.
(1. kitap S:117-118)
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Savaþ ve Barýþ
Ýnsanýn ne olduðu tam olarak bilirsek, kimseye kötülük edemeyiz.
Ýsmimiz gibi cismimizi de insan edebilirsek, barýþ sürekli olarak,
bir daha bozulmamak üzere yerleþir yeryüzüne.
Güngör Özyiðit, Psikolog

avaþ ve Barýþ" Tolstoy'un
ünlü romanýnýn ismi. Biri
savaþ, insanlýðýn kurtulmak istediði. Diðeri
Barýþ, insanlýðýn en büyük özlemini
çektiði iki kavram.

“S

Ýnsanlýk, binlerce yýl süren bilinen
tarihi içinde ancak 293 yýl barýþ içinde,
daha doðrusu birbirini boðazlamadan
yaþayabilmiþ. Bu sözde barýþ da, çok
kere, biraz dinlenmek, kendini toparlamak ve yeni bir savaþa hazýrlanmak

için fýrsat sayýlmýþ. Böylece insanlýk
tarihi savaþ denen saçma bir eylemin
egemenliðinde bugüne ulaþmýþ. Bugün
yine insanýn insan tarafýndan akýtýlan
kaný var yeryüzünde. Yine yer yer en
acýmasýz iþkenceler sürüp gidiyor. Ve
insanýn insana olan hýncý bir türlü bitmek bilmiyor. Þurasý ne tuhaf ki, birbirlerini hiç tanýmayan, birbirlerine
karþý hiçbir kiþisel düþmanlýðý olmayan
ve birbirleriyle ilk kez savaþ meydanlarýnda karþý karþýya gelen insanlar birbirlerini öldürmek zorunda býrakýlýyor-
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lar. Ne komik ve ne acý! Aslýnda insanlarýn çoðunluðu, yani uluslar, birbirlerine düþman deðiller. Hem neden olsunlar ki? Ancak türlü tutkunun tutsaðý
yöneticiler, çirkin politikacýlar, silâh
tüccarlarý ve de savaþtan çýkarý olan
gönlü karalar, yalnýz karanlýkta uçabilen yarasalar, iþte bunlar yasak etmiþ
barýþ güneþini insanlara ve aðu katmýþ
yaþamýn bin bir çiçekten oluþan balýna.
SAVAÞ
KURBANLARI
Þimdi ýþýk hýzýyla iþ gören bir zaman
santralindeki santral memuru gibi
zaman fiþini Ýsa'dan önce 333 yýlýna
takýyorum. Ýskender'in ordusundaki bir
nakliye eri olan Symmachos'un anasýna
yazdýðý mektubu dinliyoruz:
"Sevgili anam, elime fýrsat geçmiþken
yine sana bir mektup ulaþtýrayým
dedim. Ýlkin þunu haber vereyim ki, þu
anda bir Fars köyü olan Gogemala'da
bir barbarýn evinde hasta yatýyorum.
Haftalar var ki burada müthiþ bir meydan savaþý olmuþtu, orada yaralandým.
Hekim artýk yakýnda ayaða kalkacaðýmý söylüyor. Ne yazýk ki yalnýz tek
ayaðýmýn üstüne kalkacaðým; çünkü
biri sizlere ömür!
"Anacýðým, sakýn küçük kardeþim
Agathon'a askerlik hevesi aþýlama,
benim izimden yürümeye kalkmasýn.
Davulun sesi uzaktan hoþ geliyor.
Ama çektiðimizi bir biz biliriz, bir
de Tanrýlar bilir. Her kahramanlýk
destanýnýn ardýnda ne kadar acý, ne
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kadar gözyaþý ve ne kadar kan saklýdýr,
kimse ondan söz etmez…"
Þimdi zaman fiþimizi 1945'in
Hiroþima'sý ile irtibatlayalým. Yine bir
mektup dinliyoruz; bomba olayýný
yaþamýþ Tamiki Hara'nýn mektubu:
"Kafama ansýzýn bir þey vuruldu ve
her þey karardý. Haykýrdým ve kollarýmý
yukarý kaldýrdým. Karanlýklar içinde
bir fýrtýnanýn uðultusunu duyuyor ve ne
olduðunu anlamýyordum. Sanki yer
yerinden oynamýþtý. Koyu toz bulutunun ardýndan bir mavi boþluk göründü.
Her yer ölü doluydu. Hayatta kalanlar
þaþkýn bir þekilde ölüler arasýnda
dolaþýyorlardý. Sanki düþ içindeydim.
Üzerimdeki gökyüzü tam bir sessizliðe
gömülmüþtü. Yeryüzüne ancak atom
bombasýnýn patlamasýndan sonra
geldiðim izlenimine kapýldým…"
1945'de atom radyasyonunun etkisinde kalan Hara, 1951'de intihar eder.
Ayný felaketi yaþamýþ, Nagazaki'deki
bir çocuðun cevap bekleyen sorularýna
kulak verelim:
"Savaþ nedir? Barýþ nedir? Barýþý
savunmak için o korkunç Atom Bombasý gerekli mi? Ýnsanlýkla bilim niye
ayný hýzla ilerlemiyor? Çözülmemiþ bu
sorular içimi kemiriyorlar…"
Dünyayý yöneten büyüklerin bu sorularý yalana kaçmadan nasýl yanýtlayacaklarýný bilemiyorum. Neyse ki yine
bir çocuk yetiþiyor imdada ve þöyle
diyor:
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DOSTLUK
DAHA GÜZEL

"Bilim bilim diyoruz. Peki, nedir bu
bilim? Þu atom bombasý da bilimsel
geliþmenin bir ürünü deðil mi? Bir
kerede yüz bin insanýn canýný alan bir
þey gerçekten bilimsel bir geliþme
midir? Hayýr. Bilim insanlýða yararlý,
uygarlýðý ileri götüren araçlarýn doðmasýna yardým etmeli. Ayrýca bilimin
görevi insanlýðýn yaþama düzeyini yükseltmektir. Yoksa onu toptan yok etmek
deðil.."
Aferin sana küçük kardeþ! Sen yarýna
doðru umut gibi büyü. Ama ne olur, bir
tarafýn hep çocuk kalsýn, saflýðýn bozulmasýn. Aslýnda
bilimin tek
yanlý geliþimi
ve politikacýlarýn bilimin verilerini
hayra kullanacak olgunlukta olmamalarý bu kötü
sonuçlarý
doðurdu.

Ýkinci Dünya
Savaþý'nda geçmiþ
ilginç bir olay vardýr.
Savaþýn sonuna doðru,
Almanya teslim oldu
olacak. Bir kasabada
sokak çarpýþmalarý
yapýlmakta. Elde
tüfek, belde fiþek bir
Amerikalý o siperden
bu sipere, kan ve barut kokusu içinde
koþuþurken, birden kasabayý tanýr gibi
olur. Gerçekten burasý savaþtan önce
"Ziraatçýlýk eðitimi" aldýðý kasabadýr.
Ýþte karþýda postane, kahveler, sokak
lambalarý, hepsi geçmiþteki anýlarýndan
bir þeyler taþýmaktadýr. Kasabayý evi
gibi yakýn bulur kendine. Ve
kasabadakileri de ailesi gibi..
Gençliðinin en güzel günleri burada, bu
insanlar arasýnda geçmiþtir. Derken bir
karaltý görür az ilerde. Bir Alman
askeridir bu. Hemen silâhýna sarýlýr.
Dipçiði kendiliðinden bir alýþkanlýkla
omzuna dayar. Bir gözünü kapar ve
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niþan alýr. Tek bir iþ kalýr geriye: Tetiðe
basmak. Ama basamaz tetiðe. Biraz
önceki duygular, tatlý anýlar, yüreðinden düþmanlýk duygularýný alýp götürmüþtür. Dostça bir iliþki kurmak için
kendi diliyle seslenir karaltýya. Alman
askeri bir kedi çevikliði ile kendini atar
bir yýkýk duvardan ve siper alýr.
Birbirini tanýmayan bir Amerikan, bir
de Alman askeri karþý karþýyadýr þimdi.
Savaþýn kuralý gereði birinden biri ölecektir, birbirini tanýsalar da tanýmasalar
da. Amerikalý duvarýn arkasýndan, onun
dili ile Alman'a kasabadaki anýlarýný
anlatmaya baþlar ve sohbet iyice koyulaþýr. Ne zaman ki Amerikalý, pansiyoncu Bayan Gauss'un yanýnda kaldýðýný söyler. Alman duvarýn arkasýndan
çýkýp, Amerikalýnýn yanýna gelir. Ve
"Bayan Gauss benim teyzemdi. Geçen
yýl öldü. Ne kadar üzüldüm bilemezsin" der. Ve sohbet bir anýdan
diðerine atlayarak devam eder. Birden
tüfeklerini unuttuklarýný fark ederler.
Ve tüfeklerine sarýlacak yerde, daha
güzel bir þeye, birbirlerine sarýlýrlar.
Artýk savaþ söz konusu deðildir onlar
için. Ve tabii düþmanlýk da.
SANATIN KURTARICI ELÝ
Yýllar önce "Sevgi Dünyasý"nda bir
yazý okumuþtum: "Fatoþ'u Kim
Yiyecek?." Küçük bir çocukla, Fatoþ
isimli bir kuzunun öyküsüydü bu.
Çocukla Fatoþ günlerini birlikte
geçirirler. Kýrlarda gezinir, bahçede
oynarlar. Giderek ev halký da alýþýr
Fatoþ'a. Ve Fatoþ, onlar arasýnda, onlar-

dan biri gibi olur. Bir yandan da büyür,
kocaman bir koyun haline gelir.
Ve bir gün, evet bir gün, bir bayramda, söylemeye dilim varmýyor ama o da
diðer koyunlar gibi kesilir ve oldukça
daðýnýk bir þekilde sofraya gelir. Ama
kimsede yemeðe el uzatacak ne iþtah
ne de takat vardýr. O arada çocuk
düþünür: "Her gün iþtahla ve neþe
içinde diðer koyunlarýn etini yediðimiz
halde, buna niye el uzatamýyoruz?"
diye. Ne var ki o, herhangi bir koyun
deðildir iþte. Onun ismi vardýr,
Fatoþ'tur o. Ve düþüncesini sürdürür:
"Öyleyse biz tanýdýðýmýz, bazý þeyleri
paylaþtýðýmýz, birlikte anýlar biriktirdiðimiz, ismini bildiðimiz kimselere
kolay kolay kötülük edemeyiz. Fakat
herkesi, o kadar yakýndan nasýl tanýrýz
ve sonra herkesin ismini nasýl bilebiliriz?! Ancak umutsuzluða kapýlmayalým
hemen. Yine de herkesin herkes tarafýndan bilinen bir ismi var: "ÝNSAN"!
Ýnsanýn ne olduðunu tam olarak
bilirsek, kimseye kötülük edemeyiz.
Ýsmimiz gibi cismimizi de insan edebilirsek, barýþ sürekli olarak, bir daha
bozulmamak üzere yerleþir yeryüzüne.
Düþüncelerim beni götürüyor uzak
bir geçmiþe. Ve Yunus'tan esen sevgi
rüzgârý þunlarý söyletiyor dilime:
Gelin tanýþ olalým
Ýþin kolay kýlalým
Sevelim, sevilelim
Dünya kimseye kalmaz
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Etkili Ýnsanlarýn
Yedi Alýþkanlýðý - 2

Derleyen Nihâl Gürsoy

Geçen sayýmýzda Stephan R. Covey’in Etkili Ýnsanlarýn Yedi Alýþkanlýðý kitabýndan,
aþama aþama insana yaraþýr biçimde dürüst, uyumlu, huzurlu, baþarýlý bir yaþam
için deðiþime ayak uydurmamýzý saðlayan ilkelerden bazýlarýna deðinmiþtik.
Bunlar; proaktif olmak ve sonunu düþünerek iþe baþlamak idi. Ýlke merkezli bir
yaþam oluþturabilmek için, Covey’in sýraladýðý diðer alýþkanlýklara bu sayýmýzda
devam ediyoruz.
3.ALIÞKANLIK:
ÖNCELÝKLÝ ÝÞLERÝ ÖNE AL

“En önemli þeyler, asla en önemsizlerin
insafýna býrakýlmamalý.” GOETHE
Öncelikli iþleri öne alabilmek için kullanacaðýmýz metotlar aþaðýda yer almaktadýr.
1. Baðýmsýz Ýradenin Gücü: Öz bilinç,
hayal gücü ve vicdana ek olarak dördüncü doðal yeti olan baðýmsýz irade, etkili

öz yönetimi tam anlamýyla olasý kýlar. Bu
karar vermek, seçim yapmak ve bunlara
uygun olarak davranabilmek demektir.
Edilgen olmak yerine, etkin olabilmektir.
Dürüstlüðümüz ve kendimizi disipline
edebilme yeteneðimizle yakýndan ilgilidir. Kendimize verdiðimiz sözleri tutabilmek; kendimize karþý dürüst davranmak
ve bunu yapabilmek için gereken disiplini uygulayarak saðlanabilir. Ani istek ve
arzularýmýzýn, öncelikli iþlerimizin önüne
geçmesini istemiyorsak kendi üzerimizde
bu denetimi saðlamak durumundayýz.
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2. Zaman Yönetimi: Zaman bizden
baðýmsýz olarak çalýþmasýna raðmen; biz
kendimizi doðru bir biçimde programlayarak, zamaný iyi deðerlendirebiliriz.
Günlük yaþam içerisindeki ivedi konular
gözle görülür bir biçimde üzerimizde
baský oluþtururlar. Bizi hemen harekete
geçmeye zorlarlar. Çoðu zaman da önemsizdirler. Önemli olan ise, oluþturacaðý
sonuçlar bakýmýndan, diðerinden
kolaylýkla ayýrt edilebilir. Bir þey önemliyse; görevinize, deðerlerinize, öncelikli
hedeflerinize katkýda bulunur. Bazý þeylerin oluþmasýný saðlamak için; þartlarý
ve fýrsatlarý kollamak ve hemen harekete
geçmek gerekebilir. Etkili kiþilerin zihinleri sorunlara deðil, fýrsatlara ve çözümlere açýktýr. Onlar, fýrsatlarý besleyip,
sorunlarý kuruturlar.
3. Hayýr Demeyi Becerebilmek:
Kendiniz için nelerin daha önemli
olduðuna karar verebilmeli ve diðer
þeyler için “hayýr”demek cesaretini
gösterebilmelisiniz. Çoðu zaman iyi, en
iyinin düþmanýdýr. Doðru ilkelerden
oluþan bir merkeze sahip olmak ve kiþisel
amacýmýz üzerinde yoðunlaþmak, bize
bu kararlarý verebilmek için gerekli bilgeliði saðlar.
4. Yetki Vermek: Birçok kiþi baþkalarýna yetki vermeye yanaþmaz. Çünkü
bunun zaman ve çaba gerektirdiðini, iþi
tek baþýna yapmanýn daha iyi olacaðýný
düþünür. Oysa baþkalarýna etkili biçimde
yetki vermek¸insanlarý harekete geçirebilmek bakýmýndan en güçlü etkinliktir.
Sorumluluðu eðitilmiþ, usta kiþilere
devretmek, enerjinizi diðer güçlü
etkinliklere yöneltmenizi saðlar. Yetki
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vermek, hem kiþiler hem de örgütler için
geliþim anlamýna gelir. Temelde iki yetki
verme yöntemi vardýr. “Emir eri yetkisi”
vermek ve “kaptanlýk yetkisi” vermek.
Üretici insanlarýn çoðu, emir eri yetkisi
verme paradigmasýna sahiptir. Baþka birini taahhüt altýna sokacak þekilde tam
anlamýyla yetki devretmeyi bilmezler.
Hareketlerine müdahale ederek, teftiþ
ederek kaç kiþiyi yönetebilirsiniz?
Kaptanlýk yetkisi ise, çok daha etkili bir
yöntemdir. Bu, baþkalarýnýn özgür
iradesini, vicdanýný, hayal gücünü ve öz
bilincini takdir paradigmasýna dayanýr.
Odak noktasý yöntemler deðil,
sonuçlardýr. Kaptanlýk yetkisi alan kiþi,
sonuçlardan sorumludur. Güven, insan
motivasyonunun en yüksek þeklidir.
Ýnsanlarýn en iyi yanlarýnýn ortaya çýkmasýný saðlar. Ancak, zaman ve sabýr
gerektirir. Ayrýca insanlarýn eðitilip,
geliþtirilmesini de gerektirir.
4. ALIÞKANLIK:
KAZAN-KAZAN DÝYE DÜÞÜN
Kazan - kazan, bir teknik deðildir. Bu
insanlar arasý etkileþimle ilgili bütünsel
bir felsefe olduðu gibi zihinsel ve
düþünsel bir düþünce tarzýdýr. Bu tutum,
bütün insan etkileþimlerinde sürekli
olarak karþýlýklý yarar arayýþýndadýr.
Kazan - kazan, anlaþma ya da çözümlerin karþýlýklý fayda ve hoþnutluk saðlamasý anlamýna gelir. Yaþamý, bir rekabet
arenasý deðil, bir iþbirliði alaný olarak
görmektir. Çoðu insanýn algýlama biçimi
kýyaslara dayanýr. Güçlü ya da zayýf, iyi
ya da kötü, kaybetmek ya da kazanmak
gibi. Bu tarz bir düþünce biçimi temelde
hatalýdýr. Bu ilkelerden çok güç ve
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statüye dayalý bir düþünce tarzýdýr.
Kazan - kazan’ýn temelinde ise þu bakýþ
açýsý yatar. “Herkes için, her þeyden
yeterince vardýr. Bir insanýn baþarýsý,
diðerlerinin baþarýsýzlýðý anlamýna
gelmez. Diðerlerinin baþarýsýzlýðý uðruna
da kazanýlmasý gerekmez.” Kiþiyi ve
diðerlerini yükselten, yücelten bir
tutumdur. Karþýlýklý öðrenme, karþýlýklý
etkileme ve karþýlýklý yararlarý içerir.
Aþaðýdaki ilkeler doðrultusunda bu
tutuma sahip olabiliriz.
Karakter: Kazan - kazan'ýn temelini
oluþturur. Karakter olarak aþaðýdaki özelliklere sahip olup, uyguladýðýmýzda bu
alýþkanlýðýmýzý geliþtirebiliriz.
Dürüstlük: En köklü deðerlerimizle
neyin uyum saðladýðýný bilmek kendimize verdiðimiz deðeri tanýmlar. Deðerlerimizi açýkça tanýmlar ve günden güne her
þeyi bu deðerlerin etrafýnda proaktif bir
biçimde düzenleyip, uygularsak, öz bilincimizi ve baðýmsýz irademizi geliþtiririz.
Anlamlý sözler ve vaatlerde bulunup,
bunlarý yerine getirebilmenin gerekle
rini yaparýz. En köklü deðerlerimizle
neyin uyum saðladýðýný bilmiyorsak,
yaþamýmýzda bu ilkeyi uygulamamýz
imkânsýzlaþýr. Güven temeli oluþturamadýðýmýz için, kazan - kazanda yüzeyde kalan etkisiz bir tekniðe dönüþür.
Dürüstlük bu temelin sacayaðýdýr.
Olgunluk: Cesaretle, saygý arasýndaki
dengedir. Bir insan, duygu ve inançlarýný,
baþkalarýnýn duygu ve inançlarýna saygý
göstererek, cesaretle açýklayabiliyorsa
olgun demektir. Özellikle de konu, her
iki taraf için de önemliyse. Kazan - kazan
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alýþkanlýðýný uygulayabilmeniz için, hem
iyi hem de cesur olmanýz gerekir. Yalnýz
anlayýþlý deðil, güvenli de olmanýz
gerekir. Saygýlý ve duyarlý olmanýzýn
yaný sýra cesur da olmanýz gerekir. Bunu
yapabilmek; saygý ve cesaret arasýndaki
dengeyi saðlamak, gerçek olgunluðun
özüdür. Kazan - kazan’ýn da temelidir.
Bu olgunluða sahipseniz; dinleyebilir,
empati kurabilir, ayný zamanda cesaretle
karþý da çýkabilirsiniz.
Bolluk Zihniyeti: Kazan - kazan için
gerekli olan üçüncü karakter özelliði bolluk zihniyetidir. Yani herkes için her þeyden yeterince olduðu düþüncesiyle
hareket edebilmek. Kýtlýk zihniyetinde
olan insanlar, hayatta her þeyin belirli bir
miktarda olduðunu düþünürler. Birinin
kazancýnýn ötekinin kaybý olduðu bakýþ
açýsýndan yola çýkarlar. Kýtlýk zihniyetinde olan insanlar, ün ya da baþarýyý,
güç ya da kazancý, bunlarýn saðlanmasýna yardým eden insanlarla bile paylaþmakta güçlük çekerler. Baþka insanlarýn,
hattâ kendi yakýnlarýnýn, dostlarýnýn
bile baþarýlarýna sevinmeyi beceremezler.
Sanki kendilerinden bir þey alýnmýþ
gibi hissederler. Her zaman kýyaslayýp,
her zaman yarýþýrlar. Kendilerine
verilen deðeri artýrmanýn yolunun baþka
insanlarý deðersizleþtirmekten geçtiðini
zannederler. Kýtlýk zihniyetindeki insanlarýn, üyelerinin birbirini tamamladýðý bir
ekibe girmeleri zordur. Onlar; farklýlýklarý, itaatsizlik veya sadakatsizlik gibi
algýlarlar.
Diðer taraftan bolluk zihniyeti; insanýn
kendisine verdiði köklü deðer ve güven
duygusundan doðar. Saygýnlýðýn, itibarýn,
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kazancýn ve birlikte karar vermenin paylaþýlmasýyla sonuçlanýr. Seçeneklere,
olanaklara ve yaratýcýlýða yol açar.
Diðerlerinin benzersizliðini takdir eder.
Ýnsanlar arasýndaki olumlu etkileþimi,
büyümeyi ve geliþmeyi hýzlandýrýr. Genel
zafer; baþkalarýný yenerek zafer saðlamak
deðil, ilgili herkesin yararýna sonuçlar
saðlayacak iletiþim ve etkileþimi kurmakla mümkündür. Ayný insanlarýn baðýmsýzca çalýþarak yapamayacaklarý þeyleri birlikte baþarabilmeleridir. Dürüstlük,
olgunluk ve bolluk zihniyeti açýsýndan
geliþkin bir karakter; teknik ya da tekniksizliði aþan büyük bir samimiyete ve
içtenliðe sahiptir. Liderliðin gerçek sýnavý
budur, bu etkili liderliði de aþan,
dönüþtürücü liderliktir.
5. ALIÞKANLIK:
ÖNCE ANLAMAYA ÇALIÞ,
SONRA ANLAÞILMAYA
“Kalbin, mantýðýn hiç bilmediði nedenleri vardýr.” PASCAL
“Önce anlamaya çalýþ” ilkesi, çok
esaslý bir paradigma deðiþimi gerektirir.
Genellikle, önce anlaþýlmak isteriz. Çoðu
insan, karþýsýndakini anlamak amacýyla
deðil, yanýtlamak amacýyla dinler. Ya
konuþurlar, ya da konuþmaya hazýrlanýrlar. Her þeyi kendi paradigmalarýnýn
süzgecinden süzüp, baþkalarýnýn yaþamlarýný kendi yaþamlarýyla özdeþleþtirirler.
Bir baþka insanýn neler yaþadýðýný çoðu
zaman anlayamazlar. Anlamaya çalýþmak,
belli ilkeleri içermektedir.
1. Empatik Dinleme: Empatiyle dinlemekteki amaç, anlamak niyetiyle dinle-
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mektir. Bu tamamen farklý bir paradigmadýr. Empatiyle dinlemek; baþkasýnýn
deðer yargýlarýný kavramaktýr. Etrafa bu
mercekle bakar, dünyayý onlarýn gördüðü
gibi görmeye çalýþýr, onlarýn paradigmasýný da neler hissettiklerini de anlamaya çalýþýrýz. Empatiyle dinlemenin
özü, karþýnýzdakiyle ayný fikirde olmanýz
deðildir. Onu, tam anlamýyla derinlemesine, hem zihinsel hem de duygusal açýdan anlamanýzdýr. Empatiyle dinlemeyi
becerebildiðinizde, bir baþkasýnýn
yüreðindeki ve zihnindeki gerçekliði
görürsünüz. Odak noktanýz, bir baþka
insan ruhunun derin mesajýný elde etmektir. Bir insanýn fiziksel yaþamýný sürdürme isteðinden sonraki en büyük gereksinimi, psikolojik canlýlýktýr. Yani anlaþýlmak, onaylanmak, takdir edilmektir. Bir
baþkasýný empatiyle dinlediðiniz zaman,
o insana psikolojik solunum olanaðý
tanýrsýnýz. Bu yaþamsal sorunu karþýladýktan sonra etkilemek ya da sorun çözmekle ilgilenebilirsiniz. Derinlemesine
dinlemek, büyük bir güven ister, çünkü
yüreðinizi açmanýz gerekmektedir.
Etkileyebilmek için önce etkilenmeniz,
gerçekten anlamanýz gerekir.
2. Reçete Yazmadan Önce Teþhis
Koyun: Önce anlamaya çalýþmayý hayata
geçiren ve yararlý olmasýný saðlayan
ilkedir. Bu, bütün gerçek profesyonellerin
özelliðidir. Örneðin; gittiðiniz doktorun
teþhisine güvenemiyorsanýz, yazdýðý
reçeteye ve uyguladýðý tedaviye de
güvenemezsiniz. Bu, bütünüyle farklý bir
yaklaþýmdýr. Profesyonel, teþhis koymak
için anlamayý öðrenir. Ayrýca insanlarýn
gereksinimleriyle, kendi ürün ve hizmetleri arasýnda bað kurmayý da öðrenmiþtir.
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Eðer bu bað yoksa “Ürünüm ya da
hizmetim bu gereksinimi karþýlayamaz”
diyecek kadar da dürüsttür. Ýnsanlar,
anlaþýlmak ister. Bunu baþarmak için
büyük bir zaman yatýrýmý yapmanýz
gerekse bile ileride zaman açýsýndan
kazançlý çýkarsýnýz çünkü zamaný doðru
bir biçimde deðerlendirmiþsinizdir.
3. Anlayýþ ve Algýlama: Baþkalarýný
dikkatle dinlemeyi öðrenirken,
algýlarýmýzda da olaðanüstü farklýlýklar
oluþtuðunu görürüz. Ayrýca, insanlar birlikte bir ekip çalýþmasý yaptýklarýnda bu
farklýlýklarýn bize neler kattýðýný da
anlarýz. Birlikte sonuçlarýn üstesinden
gelmek ve kazan - kazan ilkesinden
yararlanmak için, önce algýlarýmýzýn
sýnýrlarýný aþmak zorundayýz.
4. Sonra Anlaþýlmaya Çalýþmak: Sonra
anlaþýlmaya çalýþmak, alýþkanlýðýn diðer
yarýsýdýr. Kazan - kazan çözümlerini üretmek için de diðeri kadar önemlidir.
Olgunluðu; cesaret ve saygý arasýndaki
denge olarak tanýmlamýþtýk. Anlamaya
çalýþmak saygý, anlaþýlmak ise cesaret
ister.
Acele etmeden tane tane konuþarak,
anlayýþýmýzýn derinliðini ifade ederek,
fikirlerimizi açýk seçik ve mantýk
çerçevesinde sunduðumuzda güvenilirliðimizi ve inanýlýrlýðýmýzý artýrmýþ oluruz. Kendi fikirlerine saplanýp kalmýþ biri
durumuna da düþmeyiz. Bilinen tüm
gerçekleri ve algýlarý hesaba katarak
kendi görüþlerimizi cesaretle ortaya
koyabildiðimizin anlaþýlmasý, görüþlerimizin isabetliliði konusunda ikna
olmalarýný saðlayacaktýr.
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5. Teke Tek: Anlamaya ve anlaþýlmaya
çalýþmak çoðu zaman teke - tek münasebetleri içerir. Baþkalarýný ne kadar iyi
anlarsanýz onlara o kadar çok saygý
duyarsýnýz. Bunu yapmak için sorun çýkmasýný beklemeyiniz. Ýnsanlarla teke tek
samimi ve içten iliþkiler kurun. Onlara
zaman ayýrýn anlamaya ve anlaþýlmaya
çalýþýn. Baþka insanlarýn ruhuyla temasa
geçmek, kutsal bir toprakta yürümek
gibidir. Özellikle sevdiðiniz insanlarý
derinlemesine anlamak için yaptýðýnýz
zaman yatýrýmý, açýk iletiþimde
olaðanüstü kazançlar saðlar. Sorun
çýkarabilecek olay ve durumlarý
baþlangýçta ortadan kaldýrýr. Birbirimizi
gerçekten derinlemesine anladýðýmýz
zaman, yaratýcý çözümlerin ve üçüncü
seçeneklerin de kapýsýný açmýþ oluruz.
Anlaþmazlýklarýmýz artýk iletiþim ve ilerlemeyi engelleyemez. Tersine bizi sinerjiye ulaþtýran basamaklar haline gelir.
6. ALIÞKANLIK: SÝNERJÝK OL
Sinerji, iyi kavrandýðý zaman bütün
yaþamýn en büyük etkinliðidir. Sinerji,
ilke merkezli liderliðin özüdür. En basit
tanýmýyla bir bütünün parçalarýnýn
toplamýndan daha büyük olmasý demektir. Parçalarýn birbiriyle iliþkisinin tek tek
kendi etkilerinin toplamýndan daha büyük
olmasý ve kendi baþýna bütününün bir
parçasý olmasý demektir. Bu sýradan bir
parça deðildir. Katalizör etkisi en fazla,
en güç verici, en birleþtirici ve en heyecan uyandýran parça demektir.
Sinerji, doðada her yerde vardýr. Ýki
bitkiyi yan yana diktiðiniz zaman kökler
birbirine karýþýr ve topraðýn niteliðini
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geliþtirir. Böylece her iki bitki de ayrý
kaldýklarý zamanda olduðundan daha iyi
yetiþir. Buna benzer pek çok örneði doðada gözlemleyebilirsiniz. Sinerji, doðru
ilkelerle, doðru biçimde uygulandýðýnda
bizden sonraki kuþaklar için çok fazla
katký saðlayacaktýr. Daha az savunmacý,
daha az düþmanca ve bencil, daha açýk,
daha güven dolu, çok daha sevgi, ilgi
dolu, yargýlama gereði duymayan bir
yaþam biçimi yaratabilir. Sinerjiyi
hayatýmýzda uygulayabilmek için
öncelikle doðru ilkelerle baðlantýsýný
kurabilmeliyiz.
A. Sinerjik Ýletiþim: Sinerjik iletiþim
kurduðunuz zaman þuna inanarak
baþlarsýnýz. Ýki taraf da daha fazla
anlayýþlý olacaktýr. Karþýlýklý öðrenme
daha çok ivme yaratacak bu da sizi daha
çok geliþtirecektir. Çoðu kiþinin aile
yaþamýnda ve diðer iliþkilerinde azýcýk
bir sinerji deneyimi bile olmamýþtýr.
Onlar, kendilerini korumalarýný ya da
savunmalarýný gerektiren bir iletiþim
modelini seçecek þekilde eðitilmiþlerdir.
Kendilerine sunulan senaryo böyledir.
Bunun sonucu olarak hiçbir zaman sinerjik olamazlar. Çok kiþiye, sinerjik olmak
olaðanüstü bir þey gibi görünür. Sanki
yaþamýn doðasýna pek uymayan sýradýþý
bir model gibi görünür. Ama bu doðru
deðildir. Bunu hepimiz günlük
yaþamýmýzda yaratabilir ve deneyimleyebiliriz. Ancak, bunun için olaðanüstü bir
özgüven, açýk yüreklilik ve gözü peklik
gerekir. Yaratýcý çabalarýn çoðunun
sonuçlarýný önceden tahmin etmek
imkânsýzdýr. Çoðu zaman belirsiz, rastlantýsal, deneyerek elde edilecek þeyler
gibi gözükür. Ýnsanlarýn belirsizliðe karþý
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hoþgörüleri yok ise, güven duygularýný,
ilkelere ve iç deðerlerine karþý dürüstçe
baðlýlýklarýndan almýyorlarsa, yüksek
düzeyde yaratýcý çabalara giremezler.
Korkularý buna engel olur. Belirli bir
yapýya, kesinlik ve tahmin edilebilirlik
gibi gereksinimlere ihtiyaçlarý çok
fazladýr.
B. Farklýlýklara Deðer Vermek:
Sinerjinin özüdür. Gerçekten etkili olan
bir insan, karþýsýndakinin algýsal sýnýrlýlýðýný anlayabilir, diðer insanlarýn
yürekleri ve zihinleriyle etkileþim kurabilir ve bunu gerçekleþtirdiðinde elde
edilecek zengin kaynaklarý takdir edecek
bir alçakgönüllülüðe ve saygýya sahiptir.
Bu insan, farklýlýklara deðer verir çünkü
o farklýlýklarýn bilgisinin artmasýna,
gerçeði kavramasýna katkýda bulunduðunun bilincindedir.
C. Kuvvet Alaný Analizi: Ýtici
kuvvetler; genellikle pozitif, akýlcý, mantýklý, bilinçli ve ekonomiktir. Bunun
karþýsýndaki engelleyici kuvvetler ise
çoðu zaman negatif, duygusal, mantýksýz,
bilinçaltý ya da toplum psikolojisinin
ürünüdür. Ýki güç de son derece gerçektir
ve deðiþimle ilgilenirken her ikisini de
hesaba katmak gerekir. Ýtici kuvvetleri
artýrmak bir süre için sonuç saðlayabilir
ama engelleyici kuvvetler yerinde kaldýðý
sürece iþ giderek zorlaþýr. Bu týpký bir
yayý itmeye benzer ne kadar iterseniz o
kadar zorlanýrsýnýz. Sonunda yayýn
kuvveti birdenbire düzeyi eski haline
getiriverir. Ancak, iþin içine sinerjiyi
soktuðumuz zaman, alýþkanlýðýn amacýný, alýþkanlýðýn becerisini, alýþkanlýðýn
etkileþimini kullanarak doðrudan
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doðruya engelleyici kuvvetlere etki
yaparsýnýz. Bu kuvvetlere etki edecek
bir ortam yaratýrsýnýz. Buzlarý eritip,
gevþetip engelleyici kuvvetleri itici
kuvvetlere dönüþtürürsünüz. Ýnsanlarýn
sorunla ilgilenmelerini, soruna vakýf
olmalarýný saðlarsýnýz. Sonunda insanlar,
bunun kendi sorunlarý olduðunu düþünüp,
genellikle çözümün bir parçasý haline
gelirler. Bunun sonucu olarak; yeni ortak
hedefler yaratýlýr ve bütün giriþimler
yukarýya doðru beklenmedik bir biçimde
yükselir.
7. ALIÞKANLIK:
BALTAYI BÝLEMEK
“Bazen küçük þeylerden, ne müthiþ
sonuçlar alýndýðýný gördükçe; içimden
küçük þey diye bir kavram olmadýðýný
düþünmek geliyor.” BRUCE BARTON
Yedinci alýþkanlýk, en deðerli varlýðýmýzý, yani kendimizi korumak ve
geliþtirmektir. Doðamýzýn dört boyutunu,
fiziksel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal
yenilemektir.
Deðiþik sözcükler kullansa da yaþam
felsefelerinin birçoðu bu dört boyutla
yakýndan ilgilenir. “Baltayý Bilemek”
temelde bu dört yönlendirmenin
hepsini birden ifade etmek demektir.
Doðamýzýn dört boyutunu da akýllýca ve
ýsrarlý bir biçimde kullanmak anlamýna
gelir. Bu yaþam boyu yapabileceðimiz en
önemli yatýrýmdýr. Yaþamla baþa çýkmak
ve katkýda bulunmak için elimizdeki tek
araç olan kendimize yatýrým yapma
olanaðýný gerçekleþtiririz. Biz kendi çalýþmalarýmýzýn aracýsýyýz ve etkili olup, bal-
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tayý bu dört biçimde bilemek için düzenli
olarak öncelikli zaman ayýrmak durumundayýz.
A. Fiziksel Boyut: Fiziksel boyut,
fiziksel bedenimize etkili bir biçimde
bakmayla ilgilidir. Doðru besinler almak,
yeteri kadar dinlenip gevþemek ve düzenli olarak egzersiz yapmak olarak
özetlenebilir. Fiziksel boyutu yenilemenin özü, vücudumuzu düzenli biçimde
çalýþtýrmaktýr. Bu sayede, uyum saðlama
ve mutluluk duygusunu kazanýr ve
geniþletiriz. Fiziksel saðlýk temellerine
dayanarak hareket ederken, kendi paradigmanýz, kendinize verdiðiniz deðer,
özgüveniniz ve dürüstlüðünüz çok
derinden etkilenecektir.
B. Ruhsal Boyut: Ruhsal boyutunuzu
yenilemek, yaþamýnýzda liderlik saðlar.
Ruhsal boyut sizin özünüz, merkeziniz,
kendi deðerler sisteminize baðlýlýðýnýzdýr.
Bu, yaþamýn özel, son derece deðerli bir
yanýdýr. Size ilham veren, yücelten, sizi
tüm insanlýðýn kalýcý gerçeklerine
baðlayan kaynaklardan beslenerek
sürdürürsünüz yaþamýnýzý. Bu nedenle,
kiþisel misyonumuzu bilmek, anlayabilmek önemlidir. Yaþamýmýzýn liderlik
merkezinden güç almaya ve onu
güçlendirmeye zaman ayýrdýðýmýzda, bu
bir þemsiye gibi her þeyin üzerine yayýlýr.
Bizi yeniler, tazeler, özellikle doðru ilkelerle sürekli beslenirsek, o günün olaylarýný o deðerlerle uyumlu olacak þekilde
yaþarýz. Ruhani bir lider olan Dawid O
Mc Kay, “Yaþamýn en büyük savaþlarý,
her gün ruhun sessiz odasýnda geçer.”
demiþ. Oradaki çarpýþmalarý, doðru ilkelerle uyum içine girerek kazanýrsanýz,
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birbiriyle çeliþen konularý çözüme
ulaþtýrýrsýnýz ve ne olduðunuzu bilmekten
gelen bir huzur duyarsýnýz. Bir iþbirliði
çerçevesinde baþkalarýnýn huzurunu ve
refahýný saðlamayý düþünerek, diðer
insanlarýn baþarýlarýna içtenlikle sevindiðiniz zaman, bunu doðal bir þekilde
zaferleriniz izler.
C. Zihinsel Boyut: Zihinsel geliþiminizle, çalýþma disiplininizin büyük
bölümünü resmi eðitim saðlar. Ama
okulun dýþ disiplininden kurtulur kurtulmaz, çoðumuz zihnimizin körelmesine
izin veririz. Artýk, ciddi bir biçimde okumaz, kendi etkinlik alanýmýz dýþýndaki
konularý derinlemesine incelemeyiz. Yazý
da yazmayýz. Düþüncelerimizi yazýya
aydýnlýk, damýtýlmýþ bir dille dökmeyiz.
Onun yerine televizyon seyrederiz. Oysa
sürekli eðitim, zihnin yenilenmesi
bakýmýndan çok önemlidir. Dimaðý
düzenli olarak eðitmek ve geliþtirmek,
okumak ve yazmak, zihinsel berraklýk,
isabetlilik ve düþünce çerçevesi saðlar.
Derin düzeyde iliþki kurmamýza, iyi
düþünerek doðru mantýk yürütmemize
ve etkili bir biçimde anlaþýlmamýza
katkýda bulunur.
Düzenleme ve planlama da zihnimizi
yenileme þekillerindendir. Sonunu
düþünerek iþe baþlamak için her þeyi
önceden düzenli bir biçimde planlamak
gerekir. Esasen baltayý bilemenin sonunu
düþünerek iþe baþlamakla yakýn temasý
vardýr.
D. Toplumsal – Duygusal Boyut:
Toplumsal – duygusal boyutumuzu
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yenilemek diðerleri kadar zaman
almaz. Bunu gündelik yaþamýmýzda
diðer insanlarla iliþkilerimiz esnasýnda
rahatlýkla yapabiliriz. Ancak diðer
alýþkanlýklarýn tümünü büyük ölçüde
benimseyip, uygulamaya sokmuþ olursak,
bunu toplumsal boyutta yaþayabiliriz.
Kendimizi zorlamamýz ve deneyim
kazanmamýz gerekebilir. Ýç güvenliðimiz
nereden gelir? Bu baþkalarýnýn bizim
hakkýmýzda ne düþündükleriyle ya da
bize nasýl davrandýklarýyla baðlantýlý
deðildir. Durumumuz ya da konumumuzla da ilgisi yoktur. Bizim içimizden
doðar. Yüreðimiz ve zihnimizin derinlerindeki isabetli paradigmalar ve doðru
ilkelerden, içimizle dýþýmýzýn uyum
halinde olmasýndan çýkar. Gündelik
alýþkanlýklarýmýzýn en derin deðerlerimizi
yansýttýðý dürüst bir yaþam sürmekten
kaynaklanýr. Ýç güvenliðimizi etkileyen
unsurlar arasýnda baþkalarýyla yaratýcý bir
iþbirliði saðlayan etkili iliþkiler kurup
karþýlýklý baðlýlýk kurmak da vardýr.
Bunun yanýnda, baþkalarýna anlamlý
biçimde hizmet etmeye çalýþmakla da
geliþir.
N. Eldon Tanner, “Hizmet, bu dünyada
yaþama ayrýcalýðýmýz için ödediðimiz
kiradýr.”diyor. Hizmet etmenin pek çok
yolu vardýr. Ýnsanlar için koþulsuz sevgi
yatýrýmlarý yapmak herkesin yararlanabileceði bir hizmet fýrsatýdýr.
Doðru ilkelere ne kadar uyum
saðlarsak, doðamýzdaki ilâhi lütuflar da o
kadar ortaya çýkacaktýr. Yaradýlýþýmýzýn
ön gördüðü seviyeye çýkabilmemiz de
ancak bu þekilde mümkün olacaktýr.
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Aydýnlanma
Mum olmak kolay deðildir… Iþýk saçmak için önce yanmak gerekir. MEVLÂNÂ

Seyhun Güleçyüz

ydýnlanma, insanýn kaderini
eline almaya ve eylemlerinin
nihai amacýný insanlýðýn esenliði olarak belirlemeye karar
vermesidir. Aydýnlanmak insani deðerlerin öne çýkmasý, uygulanmasý için ve
insanýn tekâmülü için çok gereklidir.
18.yy’da felsefede aydýnlanmanýn
temellerini atan ilklerden biri olan
Emanuel Kant “Ýnsanýn kendi aklýný
kullanma cesareti aydýnlanmadýr”
demiþtir. Kant'a göre aydýnlanma,
insanýn erginleþmesi ve kendi aklýný
baþkasýnýn kýlavuzluðu ve yardýmý
olmaksýzýn kullanma kararlýlýðýný ve
yürekliliðini gösterebilmesidir.
Aydýnlanmanýn parolasý ise “SAPARE
AUDE”dir yani insanýn aklýný kullan-

A

ma cesaretini göstermesidir.
Doða insanlarý yabancý bir yönlendirme olmadan yaþamaya yönlendirmiþ
olmasýna karþýn, tembellik, korkaklýk
nedeniyle insanlar bütün yaþamlarý
boyunca kendi rýzalarýyla, erginleþmemiþ olarak kalýrlar. Bu nedenlerdendir ki, böyle insanlarýn baþýna
gözetici, yönetici olarak gelmek
baþkalarý için kolay olmuþtur. Düzen
gereði bir baþa uymak, belli sýnýrlar
ve ölçüler dâhilinde birlikte yaþam
için gerekli olsa da, önemli kararlarý
ergin insanlar oluþturur ve uygularlar.
Aydýnlanma, yaþam tecrübelerini aklýn,
gönlün itici gücüyle sentezleme,
özetlemedir. Tarihte bu döneme
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“Aydýnlanma Çaðý” denir.
Aydýnlanma ayný anda hem rasyonel
hem ampiristtir. Descartes’in olduðu
kadar, Locke'nin de mirasçýsýdýr. Eskileri, modernleri evrenselleri ve tikelcileri gönülden benimser. Tarihe ve sonsuzluða, ruhsallýða, tekâmüle, ayrýntýlara ve soyutlamaya, doðaya, doðaüstüne, sanata, özgürlüðe ve eþitliðe sýmsýký
el vermiþtir. Bütün bu fikirlerin birbiriyle uyumlanmalarýný, yanýsýra hayata geçiþini de saðlamýþtýr. Aydýnlanma
düþüncesinin birinci ve en temel özelliði, insanlara dýþarýdan dayatýlan kurallar yerine kendi tarafýndan istenmiþ
olan yasalara, normlara ve kurallara
uyulmasýný tercih edilmesidir. Özerklik,
yani kiþinin kendi kendini yönetmesine
baský olmadan izin verilmeli ve özgürlük yani baský olmadan istediðini baþkalarýný rahatsýz etmeden, belli sýnýrlarda yapabilmesini saðlamasýdýr. Bunlar
ayný sürecin eþit düzeyde vazgeçilmez
iki anýna iþaret eden kelimeler, özelliklerdir. Bu sürece dâhil olabilmek için
tam bir irdeleme, sorgulama, kuþkulanma özgürlüðüne sahip olmak gerekir.
Her tür otorite sýnýrlý ve doðal olmalýdýr. Aydýnlanma iþte bu anlamda baþtanbaþa ayný fiziksel yasalara uyan ve
beþeri toplumlarla da ilgili olarak ayný
davranýþ mekanizmalarýný ortaya
çýkaran cennet gibi bir dünya yaratýr.
Bu dünyada insanlarýn yaþamlarýný
yönlendirmesi için geçmiþin otoritesine
deðil, geçmiþin tecrübelerinden sentezlenmiþ gelecek projelerine ihtiyaçlarý
var. Yani “geçmiþin süzgeci geleceðin
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tanelerini verir” dediði gibi bir Yüce
Bilge'nin. Dogmalar ve kurallarýn
erginleþme, olgunlaþma yolunda çoðu
zaman insana ayak baðý olduðunu
unutmayalým. Aydýnlanmanýn 18. yy'da
ana akýmýnýn temelinde, doðallýðýn
önemi belirlenmiþtir. Dinlerdeki
hoþgörü ve vicdan duygusuna deðer
verilmiþ, öne çýkarýlmýþtýr. Akýl ve
tecrübe, bilginin iki önemli kaynaðý
olmuþtur. Çünkü akýl insaný bilgiyle
besleyerek, itici güç olarak yükseltirken, davranýþlarýný da olumlu
yönde etkiler. Onun güçlü, doðru bir
kiþiliði olmasýný saðlar. Bilginin özgürleþmesinin kapýlarý açan aydýnlanma,
hem bilime giden yolu açar, hem de
insanýn özgürleþmesine hizmet eder.
Aydýnlanma filozoflarý bu yüzden
insaný, olmasý gereken haliyle deðil,
olduðu haliyle kabul edilmesini savunmuþlardýr. Aydýnlanma, insaný despotizmden kurtarýrken, insanýn egemenlik
ilkesini belirler, þöyle ki; “Her türlü
iktidarýn kaynaðý halktýr ve hiçbir þey
genel iradeden üstün deðildir” demiþtir.
Aydýnlanmanýn dünyaya yayýlmasý
için, dinsel iktidarýn etkisinden çýkarýlmasýnda hemfikir olan aydýnlar, ekonomide geçmiþten gelen imtiyazlar ve
hiyerarþilerin yerine, emeðin, bireyin
çabasýnýn önünü açmýþlardýr. En önemli
aydýnlanma ilkesi þudur;“Þayet bütün
insanlar özdeþ bir halklar kümesine
sahipse, bundan hukuken eþit olduklarý
sonucu çýkar” demiþlerdir. Eþitlik talebi
evrenselliðin bir sonucudur. Kadýnlar
yasalar karþýsýnda erkeklerle eþit
olmalýdýr. Ve bir insanýn özgürlüðünün
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devredilmesi, asla meþru olamayacaðý
için kölelik kalkmalý, çocuklarda birey
olarak görülmelidir. Ýþte görülüyor ki
aydýnlanma düþüncesi, bu genel fikirlerle evrenseldir. Bu fikirlerin ve ilkelerin tam olarak uygulanmasý için 21.
yy’da, yani günümüzde hâlâ çalýþmalar
devam etmektedir. Önceden verilen bu
vaatler; iki dünya savaþýnýn ölümcül
sonuçlarýna, kýyýmlarýna ve teknik icatlarýn kötüye kullanýlmasýna yol açmýþtýr. Þöyle ki; bir bilim insanýnýn atom
füzyonunu iyi niyetle enerji üretmesi
için keþfetmesi yüzünden, milyonlarca
insan Hiroþima ve Nagazaki’de yaþamdan sökülüp alýnmýþ ve bunun canice
sonuçlarý 20. yy’da tüm aydýnlarýn
umutlarýný yalanlamýþ gibidir.
Jean Jacques Rousseau bu oluþumu
sanki sezmiþ gibi konuyu insan üzerinden çok güzel açýklamýþtýr. Ýnsanýn
kendisini diðerlerinden ayýrt etme
ihtiyacý insanlardaki, en iyi ve en kötü
yönlerindendir. Ýnsan erdemlerinden
olduðu kadar kusurlarýndan da sorumludur. Yine de insan, onun deðiþmesine
ve dünyayý deðiþtirmesine olanak veren
belirli bir özgürlükle donatýlmýþtýr. Ve
iyi gibi kötüyü yapmasýna yol açan da
aklýnýn bu özgürlüðüdür. J.J. Rousseau
bu özgürlüðü, “iyi ile kötü insanda ayný
kaynaktan gelir” diyerek açýklar.
Anladýðýmýz kadarýyla aydýnlanmanýn
dünyada uygulanmasý, gerçekten
insanýn elindedir. Yani insan dünyada,
büyük bir sorumlulukla bulunmaktadýr.
Peki, sorumluluklarla yüklü olan insan
dünyada neden var?
Bu sorunun cevabý insanýn aklý ve
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aklýnýn duyulmayan sesi olan düþüncelerine baðlý biçimde geliþen
farkýndalýðý ile çok yakýndan iliþkilidir.
Görüyoruz ki, dünya uygarlýklarý
zamanýn akan enerjisi içinde üretiyor
ve üzerinde rahatça yaþayan insanlar
ise gelip gidip, öðrenmeyi, eðitilmeyi
her çeþidiyle deneyimliyorlar. Günlük
hayatýn aðýr koþullarý içerisinde bu
hayat planlarýný uygulamak için hayatta
kalmaya çalýþýyorlar. Bunun için insan
denen organizmada uyum, iç özgürlük,
özgüven, kendini fark etme, kendini
ana esaslara uydurma, benimseme,
tecrübelerle akýl, gönül birliðine ulaþma öne çýkýyor. Bu yolda itici güç olan
zaman sayesinde hýzla tekâmül etme
isteði, öncelikli olmaya baþlýyor.
Ýnsanýn ruhundaki O’nun sevgisi onu,
huzura, mutluluða, öðrenmeye ve
sevgisini çoðaltmaya akýp giden
zamanla birlikte çekip götürüyor.
Günlük hazlar, kopamadýklarý yani egolarý ve tecrübesinin az olduðu konulardan yakalanan insan, kötülüðe âlet olabiliyor. Bir bilgenin benimle geçmiþ
zamanlarda paylaþtýðý hayat tecrübelerinden süzülen bilgiler, biz insanlarýn birarada oldukça neden daha hýzlý
arýnabileceðimizi ve böylece de neden
varolduðumuzu, neden bu sorumluluklarý yüklendiðimizi daha çabuk ve açýk
biçimde anlayabileceðimizi ve dahasý
bunu anlamanýn coþkusuna ve güvenine kavuþabileceðimizi öðretmiþti.
Zihinlerinde ki prangalarý bir an önce
çözerler. Hikâyemiz aslýnda bir fabldýr,
þöyle baþlar; “Eski zamanlarýn birinde,
soðuk kýþ günlerinde pek çok hayvan,
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en çok da kirpiler soðuktan kýrýlýr
çünkü onlarý soðuktan koruyacak
kürkleri yoktur. Onlar da kendilerini
donmaktan korumak için birbirlerinin
ýsýsýndan faydalanýrlar. Çok sayýda
kirpi donmamak için birbirine iyice
yaklaþýr ama dikenlerinden canlarý acýr,
ayrýlýrlar ve üþürler. Tekrar birbirlerine
yaklaþýr, uzaklaþýr sonuçta soðuktan
donmamak ve batan dikenlerin acýsý
arasýndaki ikilemden, aralarýndaki
uzaklýðý ayarlar ve donmadan hem
birarada bir beden olur hem de dikenlerini batmayacak mesafede tutarak
sýcacýk bir kýþ geçirirler.”
Görüyoruz ki insan pek çok olumlu,
olumsuz duygularý (kýskançlýk,
hoþgörü, iyilik, kötülük) alegorik
düþünüldüðünde “cennet ve cehennemi” zihninde taþýyor. Pir Sultan Abdal
bu konuya þöyle bir açýklýk getirir.
“Cehennemin ateþi yoktur. Her insan
ateþini bu dünyadan götürür." Bu
duygular insanýn eseridir. Ýnsan bu
duygularýn olumsuz olanlarýndan kendinin farkýna varýp, iyi tanýdýkça, ahlâki
deðerlerle kendini besleyip, akýl gönül
birliðine erdikçe, kendi tecrübesi ve
bilgisiyle kurtuldukça, tek boyutlu
algýlamadan sýyrýlarak, umutlarýna,
hayallerine korku ve kaygýdan uzak
saf sevgi ve sevince kavuþmaya baþlar.
Onu yere çakan zincirlerinden kurtularak özgürleþir. Biliyoruz ki hayat
insan odaklýdýr. Yani yaþadýklarýný
kendi yaratmýþtýr. Sebep- sonuçlarýn
etkisi vardýr hayatýnda. O halde onlarý
deðiþtirme gücü de kendine aittir.
Burada gerekli olan, yaþamýn sýrf
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almak, istemek deðil istemeyi hak etme
idrakine varmaktýr, sözün özü vermektir. Vererek, tüm canlýlara iyilik yapmak sevgiyi arttýrýr. Gönül kapýlarý
açýlýr, aklý geliþir ve çalýþma hýzý artar.
Bize bu imkânlarý verene, imkânlarý
kullanmamýzý saðlamak için verdiði
müthiþ organizasyon olan bedenimizin
varlýðýna, saðlýðýmýza, aldýðýmýz her
nefese þükredelim, deðerini gönülden
hissederek. Neden mi? Bunlarýn gerçek
farkýndalýðý bizim aydýnlanmamýzda
itici güç olur.
ABD yerlilerinden Navaho Kabilesi
üyeleri çocuklarýna her sabah doðan
Güneþin yeni bir Güneþ olduðunu öðretir, “Güneþi kutsayarak baþladýk güne”
diyerek þükranlarýný sunar, sonra da
”Güneþin bir günlük ömrü var. Bu
zaman sürecini iyi bir þekilde deðerlendirmelisin ki, Güneþ deðerli
zamanýný senin gününü aydýnlatmak
için boþa harcamýþ olmasýn” derlermiþ.
Görüyoruz ki insanlarýn da içinde
bulunduðu bu büyük düzende, insan
zamanýnýn ölçüsüyle bir günün bile
çok deðeri var.
Aborjinlerin ise her yeni güne
baþlarken yaptýklarý dua, hâlâ insanlarýn dualarýnýn içinde deðerli bir
yerdedir çünkü ders niteliðindedir:
“Seni ayakta tutmaya yetecek kadar
güzellikle dolu bir yaþam sürmeni
dilerim. Aydýnlýk bir bakýþ açýsýna
sahip olmana yetecek kadar güzellikle
dolu bir yaþam sürmeni dilerim. Güneþi
daha çok sevmene yetecek kadar yaðmur diliyorum. Ruhunu canlý tutmaya
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yetecek kadar mutluluk diliyorum.
Yaþamdaki en küçük zevklerin daha
büyükmüþ gibi algýlanmasýna yetecek
kadar acý diliyorum. Ýsteklerini tatmin
etmeye yetecek kadar kazanç diliyorum. Sahip olduðun her þeyi takdir
edecek kadar kayýp diliyorum. Son
elvedayý atlatmaya yetecek kadar
“Merhaba” diliyorum”
Bu dua bence insanýn, insan olma
yolundaki aydýnlanmasýnýn yaþar gibi
yaparak deðil de; farkýndalýkla, severek, kendinle hoþ geçinerek, coþarak
yaþamasýnýn yolunu göstermektedir.
Ben yaþamý izafi buluyorum. Çünkü
bunu belirleyen insanýn yaþarken
gerçekleþtirdiði eylemler ve oluþan
duygulardýr. Öyleyse yapýlacak þey
insan için bellidir. Aydýnlanma, yani
berrak bir iç sese sahip olabilmeyi
baþarabilmektir. Korkularý, þüpheleri
olmayan, kendini, gücünü iyi bilen,
tam teslim, akýl gönül birliði içinde ýþýk
saçan bir insan, aydýnlanmýþ bir
gönüldür. Böyle olabilmenin en kýsa
yolu sükûnet içinde olmakla, kendini
O’na satmakla yani Rabbinin buyruklarýna tam uyacak saflýkla olabilir.
Ayrýca aydýnlanma kaynaðýný da asla
gözardý etmemeliyiz. Yani bilimin
bildikleriyle yetinmeyeceðiz, inancýmýzý uyanýk tutmak için kervancýbaþý
yani Yaratýcý’nýn ve ilâhi âlemin
görevlilerinin sözlerine yine akýl ve
mantýðýmýzla kulak verip, öðrenip
uygulamalýyýz, onlarý örnek almalýyýz,
tabi ki onlarý iyi tanýyarak. Bu arada
vesvese veren bizimle daha çok uðraþabilir, bu yüzden düþüncelerimizi kon-
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trolü elden býrakmayarak, duygu ve
davranýþlarýmýza hükmedip, aklýmýzla,
gönlümüzü terbiye edebiliriz. Ben
dikkatimizi uyanýk tutmamýzýn, farkýndalýðýmýzý arttýrdýðýný da biliyorum.
Böylece doðru düþünceyi öne çekerek,
arýnmýþ gönle ulaþýrýz. Artýk idrakimiz
artmýþ olur. Yapýlan bilimsel çalýþmalar,
aklýn ve ruhun olumlu duygu ve
düþünceleri benimsemeye meyilli
olduðunu bulmuþ ve mutluluk için itici
güç olduðunu göstermiþtir.
Yüce Bilge’nin dediði gibi: “Doðru
düþünmek, gerçek ibadettir.” Ýnsanýn
aydýnlanýp, insanüstüne ulaþmasýný
saðlar.
Gandi, insanýn aydýnlanmasý için, çok
özel bir liste vermiþ.
Söylediklerinize dikkat edin,
düþünceniz olur.
Düþüncelerinize dikkat edin,
duygunuz olun.
Duygularýnýza dikkat edin,
davranýþýnýz olur.
Davranýþlarýnýza dikkat edin,
alýþkanlýklarýnýz olur.
Alýþkanlýklarýnýza dikkat edin,
deðerleriniz olur
Deðerlerinize dikkat edin,
karakteriniz olur.
Karakterinize dikkat edin,
kaderiniz olur.
Aydýnlanmamýzýn kaderimizi olumlu
etkilediðini hatýrlayabilmemizi diliyorum…
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Dünyadan Tahliye ve Dünyanýn Nadasa Býrakýlmasý

Geçmiþte Gerçekleþen
Yükselme / Alýnma
Derleyen: Ýsmail Hakký ACAR

GEÇMÝÞTE GERÇEKLEÞEN:
YÜKSELME / ALINMA
Dünya üzerinde geçmiþ öyle
medeniyetler vardýr ki, bir anda zirvede
bir geliþmiþlikle ortaya çýkmýþlar, sonra
birden ortadan kaybolmuþlar, yerlerini
daha geri medeniyetlere, kültürlere
býrakmýþlardýr. Örneðin Sümerler,
Mýsýrlýlar, Mayalar, Aztekler vs.
Önleri, önceleri yok, o tarihte ortaya

koyduklarý medeniyetin,kültürün
temeli, kökü bilinmiyor, sonra da
ortaya koyduklarý medeniyet, kültür
devam etmiyor. Ortaya çýkýyorlar
–bugün dahi izahý, yorumu yapýlamayan– günümüze kadar gelen
yapýlar, metinler, heykeller, kabartmalar, resimler yapýyorlar.
Devamlarýna bakýlýnca,yerlerini daha
geri medeniyete, kültüre býrakarak
‘kay-bo-lu-yor-lar’.
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Teotihuacan: ‘Ýnsanlarýn
Ýlâhlar Haline Geldikleri Yer’
1987 yýlýnda UNESCO tarafýndan
‘Dünya Mirasý’ olarak ilan edilen
Teotihuacan’ýn, Kolomb öncesi
dönemde Kuzey Amerika'nýn en ünlü
kenti olduðu bilinmektedir. Kimler
tarafýndan kurulduðu ve niçin aniden
terk edildiði hâlen açýklýða kavuþmamýþ bu kadim þehrin kuruluþu ve
kuruluþ tarihi hakkýnda da farklý
görüþler vardýr. Hiyeroglifik yazýlarýn
dýþýnda kentten söz eden hiçbir metin
ve belge bulunmamaktadýr.
20. yüzyýldaki arkeolojik bulgular,
Meksika’da Aztek kültüründen önce
Toltekler gibi Aztekler’den daha ileri
kültürlerin var olduðunu ortaya koymuþtur ki, olasýlýkla, Teotihuacan’ýn
kurucularý da Aztek öncesi ileri kültürlerden gelmektedirler. Kente
‘Teotihuacan’ adý, kenti terkedilmiþ
haliyle bulan Aztekler tarafýndan
verilmiþtir ve kelime‘insanlarýn ilâhlar
haline geldikleri yer’anlamýna gelmektedir.
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Bazý yazýtlarda bu kent ‘Tollan’ adýyla da anýlýr. Bu ad Toltekler’in
deðindiði kayýp baþkent ‘Tula’adýnýn
uyarlamasýdýr. Fransýz metafizikçi René
Guénon’a göre ‘Tula’, binlerce yýl önce
batmýþ bir kýtadaki aydýnlanma /
inisiyasyon merkezinin adýydý ve bu
kýtadan göç etmiþ olanlar, diðer kýtalarda kurduklarý aydýnlanma / inisiyasyon
merkezlerine anavatanlarýndaki
merkeze ithafen bu ismi vermiþlerdir.
Teotihuacan kentiyle ilgili en önemli
gizem, kentte yaþayanlarýn halen
anlaþýlamamýþ bir nedenle kenti aniden
terk etmiþ olmalarýdýr.
“Sakallý Yýlanýn Sýrrý:
Öteki Dünya’ya Açýlan
Kapýnýn Eþiðinde” (1)
Ertuðrul ÖZKÖK, Hürriyet
Gazetesinde 25-27 Haziran 2017 tarihleri arasýnda yayýmlanan ‘Sakallý
Yýlanýn Sýrrý - Öteki Dünya’ya Açýlan
Kapýnýn Eþiðinde’baþlýklý üç günlük
dizisinde bu medeniyetle ilgili bulgulara deðinmektedir:
“Bir iddiaya
göre, uzaklardaki
bir yanardaðda
meydana gelen
büyük patlamadan
sonra buraya
gelip
Teotihuacan’ý kurmuþlardý. Büyük
bir patlamadan
gelmiþler ve
hiçbir iz býrak-
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madan kaybolup gitmiþlerdi. Üstelik çok geliþmiþ bir uygarlýk olduðu
halde, þehrin ne kuruluþu, ne krallarý, ne de terk ediliþi ile ilgili tek
yazýlý belge býrakmamýþlardý. Sanki
ilâhi bir el o garip olayý kimsenin
öðrenmemesi için bütün izleri tek
tek silmiþti. Þehrin adýný
‘Teotihuacan’ koymuþlardý.
Azteklerin eski dili Nauhatal’a göre
bu, ‘Ýnsanýn Tanrý olduðu yerdi’.
Bazýlarý þehrin isminin gizli bir
þifre olduðunu düþünüyor.
“Sergio Gomez Chavez (2), o
Mart sabahý, her zamanki iþyerine
gelmiþti. Yaðmur dinmiþ, etrafa
toprak kokusu yayýlmýþtý. Her
sabah ayný þeyi yapardý. Ofisinden
çýkar, piramit þeklindeki tapýnaða
doðru yürür, bir tur atardý. O gün
tapýnaðýn merdivenlerinin baþladýðý
düzlüðe geldiðinde tuhaf bir þeyle
karþýlaþtý. Önünde 1 metre geniþliðinde bir çukur duruyordu. Bir
akþam önce oradan ayrýldýðýnda
böyle bir þey yoktu. Yýllardýr orada
çalýþýyordu ve gözünün önünde
apaçýk duran böyle bir çukuru fark
etmemesi mümkün deðildi. Evet,
yýllardýr her gün üzerinden yürüyerek geçtiði yerde 1 metre
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ertugrulozkok/sakalli-yilanin-sirri-1-oteki-dunyaya-acilankapinin-esiginde40500868https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ertu
grul-ozkok/tabutu-mezardan-firlatan-el-ninonunilahi-isareti40501603https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ertu
grul-ozkok/sakalli-yilanin-sirri-3-magaraninsonundaki-bizi-donduran-manzara-40502266
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geniþliðinde bir çukur açýlmýþtý.
Çukur epey derine gidiyordu.
“O deliðin baþýnda 15 dakika tek
baþýna durduktan sonra, ofise
dönüp yanýnda çalýþan genç arkeologlarla birlikte deliðin baþýna
geldi. Yanýnda uzunca bir halat
getirmiþti. Önce ipin ucuna bir
aðýrlýk baðlayýp aþaðý sarkýttýlar.
Halat, 12 metre derine kadar inip
zemine vurmuþtu. Meraký artýk doruðuna çýkmýþtý. Çok tehlikeli bir
iþe giriþti. Halatý beline doladý,
arkadaþlarýnýn yardýmýyla deliðin
aðzýndan kendini yavaþça içeri
býraktý. Halatýn ucunda ayaðý yere
bastýðýnda biraz geniþçe bir
boþluða gelmiþti. Burasý kesinlikle
bir kuyu deðildi. Önünde bir koridor / tünel vardý.
“3D tarayýcýlarý, esrarengiz
tünelin 110 ile 120 metre uzunlukta
olduðunu gösteriyordu. Ama tünel
103’ncü metrede bitmiþ, aðzýný
kapatan dev kaya þeklindeki kapýya
ulaþmýþlardý. Tünelin her iki ucundaki taþ kapýlar öylesine saðlam ve
tam uyacak þekilde yapýlmýþtý ki,
toprakla birleþmiþ, içeridekileri
korumuþtu. Tünelin bittiði maðaranýn hemen giriþinde, sol tarafta
çok ilginç bir þey bulmuþlardý. Bu
tünelin içinden baþlayýp piramit
þeklindeki tapýnaðýn en ucuna
Sergio Gomez Chavez, Teotihuacan Maya
þehrinin kalýntýlarýndan sorumlu Meksika
Ulusal Arkeoloji ve Tarih Enstitüsü’nde
çalýþan arkeolog.
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doðru 90 derece dik þekilde uzanan
boru gibi bir boþluktu.”
Devamýný Ertuðrul Özkök þöyle
anlatýyor:
“Peki bu geçiþ tam nerede oluyordu? Beni biraz önce gösterdiði
borunun altýna götürüyor ve tekrar
yukarý baktýrýyor. Yukarý doðru
uzanan aydýnlýk bacayý görüyorum.
“Ýþte buradan” diyor.
“Maðaranýn hemen baþlangýç
yerinde 4 heykel bulunmuþ. ……
“Bu heykellerin bizi en þaþýrtan
yaný nedir biliyor musun?”
“Nereye baktýklarý” deyip
önümüzdeki bacanýn derinliðini ve
üst tavanýný gösteriyor.
“Merakla oraya bakýnca
donup kalýyorum. Karþýmda týpký
NASA fotoðraflarýnda gördüðüm
bir gezegen topografyasý duruyor.
Neredeyse o paletli araçlarý ve
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üzerlerindeki vericileri görür
gibi oluyorum. “Tabiat burada
Mars gibi bir coðrafya yaratmýþ”
diyorum.
“Hayýr onu tabiat yaratmadý”
diyor ve devam ediyor: “Bu
gördüðünü de insanlar yaptý.
Yani önce Teohiuacan’ý kurup bu
tüneli yapan, sonra tünelin iki
aðzýný kayalarla mühürleyip bilinmezliðe giden insanlar, uzaya benzeyen bu görüntüyü yarattýlar.”
Þaþkýn bir biçimde dinliyorum ve
“Peki nereye gittiler?” diyorum...
“Biz de henüz bilmiyoruz” diyor...
“Neden ve nereye gittiklerini henüz
bilmiyoruz.”
“Büyük patlamadan gelip uzaya
mý gittiler?” diye soruyorum. Ama
Sergio Gomez bir arkeolog ve olaylarý komplo teorileri ile açýklamak
gibi bir anlayýþý yok. “Bizim sadece
burada yaþayan insanlarýn inanýþlarýný, sembollerini ve mitolojilerini
anlama görevimiz var”
diyor.
Bana tekrar
Teotihuacan
kelimesinin
anlamýný
anlatýyor:
“Unutma
Teotihuacan,
‘insanýn tanrý
olduðu yer’
anlamýna
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geliyor. Bu bir anlamda tanrýnýn da
insan olduðu yer deðil mi?”
Dýþarý çýkmaya hazýrlanýrken
kolumu tutuyor ve sözünü tamamlýyor: “Biz burada 13 yýldan beri
tanrýlarýn mezarlarýný arýyorduk.
Ama bulamadýk. Bizim yorumumuz
þu: Burasý kutsal bir yer ve bu tünel
iki dünya arasýndaki geçiþi temsil
ediyor. Biri üst dünya, öteki yeraltý
dünyasý. Yaradýlýþýn olduðu yer
olarak tasarlanmýþ.”
“Peki bu geçiþ tam nerede
oluyordu? Beni biraz önce gösterdiði borunun altýna götürüyor ve
tekrar yukarý baktýrýyor. Yukarý
doðru uzanan aydýnlýk bacayý
görüyorum. “Ýþte buradan” diyor.
“Tünelin baþýna dönüyoruz. Bizi
yukarý çýkaracak olan yük asansörüne biniyoruz ve aðýr aðýr yukarý
çýkýyoruz. 21’inci yüzyýlýn en büyük
arkeolojik buluþu olarak kabul
edilen tüneldeki iþimiz bitiyor.”
BÝTÝRÝRKEN
Karantina günleri bizlere, Dünya’nýn
kurtulabilmesi için doðanýn bir süreliðine insan elinden alýnmasýnýn,
‘nadasa býrakýlmasý’nýn ‘tek çözüm’
olduðunu gösterdi. Ancak bunu
yönetimler ve/veya bireyler maalesef
akýl ve mantýk yürüterek gerçekleþtirebilecek yapýda/anlayýþta deðiller.
Bu çözüm, doðanýn doðal tepkisi/bir
evrim olarak ortaya çýkacak gibi

gözükmektedir. Bu dönüþümde
aþamasýnda ‘O’nun Görevlileri’
tüm çabalarý ile insan Kardeþlerini
kurtarmak isteseler bile sadece kurtulanlarýn adedinin artmasý için zamaný
öteleyebilmekte, zamaný uzatabilmektedirler.
Muhtemel Plan
Dünya üzerindeki doðal geliþmelere
bakýldýðýnda, bu geliþmeler bilim ve
spiritüel kaynaklardan alýnan Bilgiler
ýþýðýnda irdelendiðinde –fantastik
olarak nitelendirebileceðimiz, filmleri
aratmayacak– bir senaryo karþýmýza
çýkmaktadýr. Öncelikle bilimsel ve
spiritüel bilgileri birarada yorumlamaya çalýþan sekiz Bölümlük
‘Evren’de, Güneþ’te ve Dünya’da
Enerji Deðiþimleri’ dizisinde ve
takiben bilim aðýrlýklý kaleme alýnan
‘Öngörü ve Gerçekleþme’ dizisinin
ilk üç Bölümünde anlatýlmaya
çalýþýldýðý gibi ‘Dünyamýz ve Ýnsanlýk
çýkmaz bir yol üzerinde yürümektedir’.
Bu gidiþ önemli bir ‘deðiþim /
dönüþüm’ ile sonuçlanacak gibi
görülmektedir. Kuran-ý Kerim’in
21. Enbiya Suresi’nde yazýlý
olduðu gibi “Yeryüzü salih kullara
kalacaktýr”.
105. Yemin olsun, Zikir’den (*)
sonra Zebur’da þunu yazmýþtýk:
Yeryüzüne benim iyilik ve barýþ
seven kullarým vâris olacaktýr.
(*) Burada Zikir’den kasýt, bazý müfessirlere
göre Tevrat’týr.
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106. Kuþkusuz, bunda, kulluk
eden bir topluluk için kesin bir
teblið vardýr.
Spiritüel tebliðlere göre o günlere
yaklaþýlmýþtýr. Bu Çalýþma kapsamýnda
alýntý yapýlan aktarýmlarda kýsmî farklar olsa da, muhtemel plan þöyle
yorumlanabilir:
1) Öncelikle insanlar arasýnda Hz.
Ýsa’nýn "çoklarý çaðrýlýr, pek azý
seçilir"sözüyle iþaret ettiði gibi ‘olumlu
seçilim / pozitif seleksiyon’ yapýlýp
Dünya boþaltýlacak,
2) Bu boþaltmada, ruhsal titreþimlerini YÜKSELTMÝÞ kâmil / salih / iyi
insanlar, baþka bir ortamda ‘karantina’ya alýnýp inisiye edilmek / aydýnlatýlmak için eðitilecek,
3) Doða ‘Yeryüzü Deðiþimleri’ ile
yenilenecek ve ‘nadasa býrakýlacak’,
4) Bereketli topraklar üzerinde
gerek ‘Gaia’nýn, gerekse ‘Ýnsan’ýn
Bilinç olarak yükselmiþ olduðu, bir
üst boyuta taþýndýðý ‘Yeni Dünya’da
‘Yeni Ýnsan’la ‘Doðru Yaþam Bilgileri’
ýþýðýnda ‘Yeni Yaþam’ baþlayacaktýr.
Yaklaþýmlarýn Ýrdelenmesi
Jiddu Krishnamurti, David Bohm,
Bedri Ruhselman, Bruce Lipton
gibi bazý bilim insanlarý ve düþünürler
böyle bir ‘kökten bilinç deðiþimi’nin
doðal seyir içinde ‘kendiliðinden’
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oluþacaðýný öne sürerken, diðerleri
deðiþim aþamasýnda Galaktik / Uzaysal
el uzatmalarýnýn, yardýmlarýn söz
konusu olacaðýný vurgulamaktadýr.
Kuantum Teorisi’ni biyolojiye uygulayan, maddenin yeni tanýmý ve alan
yaklaþýmý ile hücre dinamiðini açýklayan Bruce Lipton’un uluslararasý
alanda tanýnmýþ bir yazar olan Steve
Bhaerman ile birlikte kaleme aldýðý
‘Kendiliðinden Evrim, Olumlu Geleceðimiz ve Buradan Oraya Ulaþmanýn
Bir Yolu - Spontaneous Evolution, Our
Positive Future and a Way to Get There
From Here’ kitabýnda ‘kendiliðinden
evrimi’ þöyle anlatmaktadýr:
“Bilim tarafýndan biyolojik
zorunluluk olarak ortaya konduðu
gibi tüm canlý organizmalarýn
içinde doðuþtan gelen, doðal olarak
‘hayatta kalma’ dürtüsü vardýr.
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Geleneksel bilim ve
dinin bize söylediklerinin aksine, evrim
ne rastgeledir ne de
önceden belirlenmiþtir; aksine canlý varlýk ile çevre arasýnda
akýllý bir danstýr.
Krizler veya fýrsatlar
nedeniyle koþullar
olgunlaþtýðýnda,
biyosferi daha yüksek bir tutarlýlýk düzeyinde yeni
bir dengeye getirmek için tahmin
edilemez þeyler –deðiþimler–
gerçekleþir.”
Ancak bazý spiritüel kaynaklar da söz
konusu deðiþimi kabul etmekte, ancak
bu deðiþim aþamasýnda daha çok
insanýn kurtulabilmesi için Galaktik /
Uzaysal el uzatmalarýn olacacaðýný,
Dünyadýþý Uzaylý Görevlilerin devreye
girip yardým edeceklerini, ruhsal
titreþimlerini yükseltenleri bir süreliðine alýp dünyadan uzaklaþtacaklarýný
öne sürmektedir. Keza
kiþisel yorumuma göre
Bizim Celselerimiz'deki
rehberlik bilgileri de bu
yöndedir.
Deðiþimi
Gerçekleþtirecek
Olan, ‘Ýnsan’
Ýnsanlýk hâlâ Dünya’da
karþýlaþtýklarý olumsuz
deðiþimleri ‘Dünya Deðiþimleri’, ‘Ýklim Deðiþim-
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leri’ olarak görmektedir. Ancak çok az
sayýda araþtýrmacý ve bilim insaný baþlarýný yukarý kaldýrýp, gözlerini uzaya
dikip, depremler de dâhil bu deðiþimlere ‘Evrensel / Kozmik Enerji Deðiþimi’, bir ‘sürecin sonu’ olarak bakmaktadýr. Ayrýca paranýn tanrý olduðu,
tüketmeye ve yok etmeye dayanan
ekonomik sistemlerin ortaya çýkarttýðý
sosyal yaþam tarzý, ahlâk anlayýþý, kültürel yozlaþma, hak, adalet ve vicdan
duygusundan uzaklaþma yaþanan sürecin gerçek yüzünü görmeyi engellemekte ve bu süreci hýzlandýrmaktadýr.
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‘Ölümsüz Üstatlarýn Yaþam Ve
Öðretisi’, Kitabýnýn 2. Cildinin 128129 sayfalarýnda þöyle bir ifadeye rastlamaktayýz:
“Tanrý'nýn Çocuklarý O'nun mükemmel plânýný gerçekleþtirmesinde
her bitki, çiçek ya da aðaç gibi
gereklidir ve onlarýn, O'nun öngördüðü mükemmel biçimde iþbirliði
yapmalarý gerekir. Ýnsanýn bu
mükemmel iþbirliði plânýndan uzaklaþmasý Dünya’nýn dengesini bozmuþ ve depremlerin ve dev dalgalarýn bu bölgeyi silip süpürüp,
O’nun Çocuklarýnýn büyük bölümünü yok etmesine neden olmuþtur.
Dünya’yý dengede tutan þey,
Tanrý'nýn Çocuklarýnýn kalbinde
saðduyu ve güç ile iþbirliði yapan
kusursuz SEVGÝ’dir. Onlar bu
kuvveti, salt duyusal haz ve bedensel þehvet düþünceleriyle ve yanlýþ
anlayýþ ürünü düþüncelerle daðýttýklarýnda, Dünya o kadar dengeden çýkmýþtýr ki dev dalgalar hücum
edip insaný ve onun baþarmýþ
olduðu iþleri neredeyse tümüyle yok
etmiþtir. O zamanlar insan bugün
baþarmýþ olduðundan çok daha
fazla þey baþarmýþtý. Ama Tanrý
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insanýn sevgi ve denge ya da nefret
ve dengesizlik düþüncelerini kontrol
etmez; onlarý kontrol etmek insana
düþer. Dünya’yý dengeden çýkaran
düþünce kuvveti, neden olduðu
büyük âfet tarafýndan daðýtýldýðýnda, o zaman Tanrý kudretli gücüyle
Dünya’yý yine uygun dengesine
kavuþturabilirdi; ama insanýn
düþüncesi hâkim olduðu sürece
Tanrý hiçbir þey yapmaz.”
Yani ‘görev’ insana düþmektedir.
Ama insanýnýn bugünkü düþünce
yapýsý deðiþmeden, bilinç sýçramasý
yapmadan, bilinç düzeyini
YÜKSELTMEDEN bu zor, hattâ
olanak dýþýdýr. Bu nedenle gene
insanýn oyuncusu (aktörü) olacaðý ve
de insan tarafýndan yürütülecek bir
planýn devreye girmesi gerekmektedir.
Ýran edebiyatýnýn büyük þairi,
Mesnevi türünün büyük üstadý ve Ýslam
âlimi Sadi Þirazi’nin (1210-1291)
dediði gibi “yoksullar doymadýðýnda
varsýllar aðlamýyorsa dünya tez yýkýlýr”.
Günümüzün olumsuz geliþmelerini
umursamayanlar maalesef –tamamý
olmasa bile– varsýllardýr. Þu veya bu
þekilde elde ettikleri nimetlerden
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vazgeçmek istemeyen ‘varsýllar’ bu
deðiþim ve dönüþümde ‘engel’, ‘yoksullar’ ise bu deðiþim ve dönüþümde
‘kolaylaþtýrýcýlar’ olarak görülmelidir.
Yeni Ahit’te Matta Ýncili 19:22-24
âyetlerinde þöyle denmektedir:
“22. Genç adam bu sözleri
iþitince üzüntü içinde oradan
uzaklaþtý. Çünkü çok malý vardý.
23. Ýsa öðrencilerine, “Size
doðrusunu söyleyeyim” dedi.
“Zengin kiþi Göklerin
Egemenliði’ne zor girecek.”
24. Yine þunu söyleyeyim ki,
devenin iðne deliðinden geçmesi,
zenginin Tanrý Egemenliði’ne
girmesinden daha kolaydýr.”
Ayný mesaj Kuran-ý Kerim’in Âraf
Suresi 7:40 âyetinde þöyle aktarýlmaktadýr:
“40. Âyetlerimizi yalanlayan ve
onlar karþýsýnda büyüklük taslayanlar var ya, gök kapýlarý açýlamayacaktýr onlar için ve deve iðne
deliðinden geçinceye kadar cennete
giremeyeceklerdir onlar. Suçlularý
böyle cezalandýrýrýz biz.”
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“Ýsteseniz de istemeseniz de”….
Bu ‘deðiþim ve dönüþüm’ insanlarýn
isteðinden baðýmsýz olarak, insanlar
‘istese de istemese de’ gerçekleþme
yolundadýr:
“Ýsteseniz de istemeseniz de
O’nun hayrý mutlak bilinecektir.”
“Elbet ki, bir yere varmak için,
þimdi sizin gözünüzün göremediði
ince, dar yollardan geçecek, sabrýnýzla ölçülecek, bir biçime sokulup, bir kalýba döküleceksiniz. Ýþte
bu, sizin için deðiþmeyen esastýr ve
deðiþmeyecektir. Bunu O öyle
emretti ve sizi yalnýz bunun için
varetti. Ýsteseniz de istemeseniz de
olacaktýr O’nun dileði.”
“O’nun emri bir gün mutlak her
yeri saracak... Ýnsanlar istese de
istemese de o güne varacak. O gün
belli bir yöndedir...O gün bütün
günlerden öndedir... O gün
‘Toplantý Günü’dür... O gün her
þey duracak, her þey yeniden
baþlayacak.
O güne, o
günden önce
hayýrla hazýr
olunuz.”
YOLUMUZ
AÇIK
OLSUN
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Kurtuluþlar
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.
Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn kapýlarýný
aralamaya çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz Tobin Hart geçen ay,
"ZAMANIN ÖTESÝNDE" baþlýklý bölümde bize, bazý çocuklarýn, zaman
algýsýyla ilgili þimdi, geçmiþ ve gelecek arasýndaki köprüleri kurabildiklerinden söz etmiþti. En çarpýcý kanýtlar ise çocuklarýn anýlarýndan ve geçmiþ
yaþamlarýndan hatýrladýklarýndan ve gelecekle ilgili içsel biliþlerinden geliyordu, ki geçen ay çeþitli vakalarýndan seçtiði örnekleri de bize sunmuþtu.
Çocuklarýn yaþadýklarý deneyimler ayrýca bize Zaman'ýn çok boyutlu bir
dünyada nasýl büküldüðünü anlayabilmemize de yardýmcý olabiliyordu.
Týpký gelecekte olacak olaylarý bazen bilebilen ve bu kehanetlerine henüz
küçük bir çocuk iken baþlamýþ olan Hildegardlý Bingen gibi (diðer sayýlarýmýzdan hatýrlayacaksýnýz) çocuklar bize bazen neyin geliyor olduðunu veya
uzun zaman önce neyin vuku bulduðunu da anlatabiliyorlardý.
Tobin Hart, Virginia Üniversitesi Týp Okulunda Psikiyatri Bölümü eski
baþkanlarýndan Ian Stevenson'un geçmiþ yaþamlarla ilgili kanýt toplayabilmek amacýyla, tarihi resmi evrak kayýtlarýný incelemiþ olduðundan söz
etmiþti. Doðum, evlilik, ölüm, hastane kayýtlarý, tapular ve benzerlerinin de
bulunduðu bu kayýtlar, geçmiþ yaþamlara ait vizyonlarýn gerçekleþip gerçekleþmediðinin kanýtlarýna varabilmesi açýsýndan oldukça fazla önem taþýyordu. Yazar geçen ay, Stevenson'un titiz araþtýrmalarýnýn bu çocuklarýn hatýrladýklarý ve duygusal tepkiler verdikleri olaylarýn onlarýn geçmiþ yaþamlarýnda vuku bulduðuna dair bizlere çarpýcý kanýtlar sunduðunu vurgulamýþtý.
Çocuklarýn farkýndalýklarý, þaþýrtýcý biçimde geçmiþe ve oradan geleceðe
uzanmaktadýr. Ve tüm bunlar Zaman denilen varlýðýn gizemini çözmemize
yardýmcý olabilir.
Konumuza bu ay "Kurtuluþlar" baþlýðý altýnda devam ediyoruz.
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B

ir anne ve baba için katlanmasý en zor olan
duygulardan biri de kaza
anýnda çocuklarýný çaresizce izlemeleridir. Bazen çocuklardan
biri þanslý çýkar ve sadece birkaç sýyrýk
ve gözyaþýyla kurtulur. Þans dediðimiz
þey bu tarz zor zamanlar için bulabileceðimiz en mantýklý açýklama gibi
görünür. Ama þans dediðimiz etkenin
dýþýnda, çocuklar bizlere o görünmeyen
dünyanýn o anda nasýl da doðrudan ve
kutsal bir müdahalede bulunduklarýný
gösterip anlatýrlar. Aþaðýda okuyacaðýnýz hikâyeler iþte o görmediðimiz
dünyanýn iyiliklerini gözler önüne sermektedir.

Ginger bir firmada bilgisayar bölümü
proje yöneticisi, kocasý ise emekli bir
askerdi. O zamanlar henüz iki yaþýnda
olan kýzlarý Eryn bir akþam üçüncü
katta bulunan odasýnda oynarken,
yaþadýklarý olayý anne Ginger bana
þöyle anlatmýþtý: "Kýzýmla yukarý kattaki odasýnda epey oynadýktan sonra
aþaðý katta bulunan çamaþýr kurutucusunun iþinin bittiðini söyleyen
sinyalini duydum. Kuruyan çamaþýrlarý
çýkartabilmek için hemen aþaðý kata
indim. Bu arada kocam Skip eve girdi.
Birlikte ikinci kata doðru yöneldik.
Skip her akþam eve geldiðinde Eryn ile
ritüelleri olurdu. Kýzým ona doðru
koþar ve adeta kendini boþluða
býrakýrdý. Böylece Skip onu yakalar,
havaya kaldýrýr ve bolca kucaklar ve
öperdi. O akþam ikimiz de ikinci kattan
üçüncü kata çýkan merdivenin ara
bölümündeydik ki, fizik kanunlarýný
altüst eden bir olay yaþadýk.
Kýzýmýz babasý onu kucaklasýn
diye kendini merdivenin baþýndan
aþaðýya attý. Onu yakalayabilecek bir
durumda deðildik ve panik ve çaresizlikten donmuþ vaziyetteydik. Aniden
tam yarý yolda görünmez bir el tarafýndan gerisin geriye merdivenin baþýna
oturtulduðunu gördük. Hemen
yukarýya koþtuðumuzda Eryn bizim
göremediðimiz bir þeye doðru sýrýtarak
bakýyordu."
John ise üç yaþýndaydý. Kendisinden
büyük olan üvey abisi ile birlikte bir
apartmanýn üçüncü katýnda oturan bir
arkadaþlarýný ziyarete gitmiþlerdi. Bu
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dairenin mutfaktan balkona açýlan bir
kapýsý vardý. Oraya varýþlarýndan birkaç
dakika içinde John, balkonda bulunan
bir sandalyenin üzerine çýkýp, aþaðýya
doðru eðilmeyi ve o yükseklikten yere
düþmeyi baþarmýþtý. Apartmandaki
kiþilerden birisi onun düþtüðünü görmüþ, hemen 911'i aramýþtý. Bu arada
diðer komþular da panik halinde
aþaðýya inmiþti. John'ýn bilinci
yerindeydi ve ona hareket etmemesi
söylendi. Aðlamýyordu ama etrafýndaki
kargaþadan rahatsýz olmuþa benziyordu. Ambülâns hemen geliverdi ve John
en yakýn hastaneye götürüldü. Hiçbir
kemiði kýrýlmamýþtý ve sadece bir iki
yeri kesilmiþti o kadar. Annesi onu hastanede karþýladý ve onun iyi olduðunu
gördü. Ona neler olduðunu sordu.
John: "Altýn renkli kýyafet giymiþ bir
adam beni düþerken yakaladý anne.
Onun kim olduðunu öðrenmek istiyorum" diye cevap verdi.
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Bir öðretmen olan Nancy ise þunlarý
söyledi: "En küçük oðlum dört yaþýndayken, arka verandada Matcbox
marka oyuncak arabalarýyla oynuyordu
ki arabalardan biri verandanýn dýþýna
düþtüðü için o da arkasýndan koþtu.
Lakin koþarken ayaðý takýldý ve tam
kafa üstü düþerken adeta görünmeyen
bir güç tarafýndan saðýna doðru
döndürülerek ayaðýnýn üstüne dikildi.
Bu inanýlmaz bir þeydi. Daha sonra
oðlum, onu bir meleðin düþerken
yakaladýðýný ve onu sað tarafýna
döndürerek ayaðýnýn üstüne dikilmesini
saðladýðýný söyledi. Melek beyaz renkliydi ve týpký bir heykele benziyordu."
Mark ise bir havayolu pilotuydu. Beþ
yaþýndaki oðlu evlerinin üçüncü katýndan düþmüþtü. Bu olayý þöyle anlattý:
"Bizim için olabilecek en büyük kâbustu. Aþaðýya doðru koþtuðumuzda tümüyle panik içindeydik. Düþtüðü yere
vardýðýmýzda, yerde
oturduðunu, biraz
þaþýrmýþ olsa da iyi
durumda olduðunu
gördük. Etrafýna
bakýnýp duruyor, o
adamlarýn nereye
gittiðini soruyordu
bize. Hangi adamlar diye sorduðumuzda bize: "Altýn
renkli kýyafetler
giymiþ olan adamlar beni düþerken
yakalayýp yere
indirdiler" dedi."
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BÝR TEMKÝN SÖZCÜÐÜ
Mistikler ve ermiþler görünmeyeni
görme yeteneklerini tanýmlamýþlardýr
bizlere. Lakin epeyce çoðu bu yetenekleri ya da kapasiteleriyle ilgili temkin
sözcüklerini de bize aktarmýþlardýr.
Þöyle ki, dikkatli olmadýklarý takdirde,
kendilerine bahþedilmiþ olan bu güçlerden fazlaca büyülenerek, spiritüel yollarýndaki hedeflerini gözden kaçýrabilirlerdi. Örneðin, psiþik yeteneklerini
baþkalarýna duyduklarý þefkat ve ilgi
ile, zekâlarý ile, duygusal olgunluklarý
ile ve de kiþisel sorumluluklarý ile birlikte geliþtiremezlerse, kendi baþarýlarýna gereðinden fazla önem atfedeceklerinden dolayý, sonunda hem kendilerinin hem de diðerlerinin spiritüel
geliþimleri üzerinde yýkýcý etkiler
yaratabilirlerdi.
On iki yaþýndaki bir kýz telepati
yeteneði ile ilgili þunlarý anlatmýþtý:
"Hayatýn onsuz nasýl olabileceðini
düþünmek zor, ben buna alýþtým çünkü.
Ama hayatýmýn en önemli þeyi de
deðil. Ben ona sahibim ve kullanacaðým."
Spiritüel potansiyeli geliþtirmek
demek, kiþinin kendisine ait olan farklý
parçalarýný bütünleþtirmesi ve dengelemesi anlamýna gelir. Bir spiritüel yaþamý belirleyen bizim harika deneyimleriniz veya olaðanüstü yeteneklerimiz
deðildir. Asýl olan onlarla ne yaptýðýmýz, neler öðrendiðimiz ve nasýl
yaþadýðýmýzdýr. Ýþte bu bizim spiritüelliðimizin bir ölçüsüdür. Yaþadýðýmýz
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derin tecrübeler hayat yolculuðumuzdaki önemli kilometre taþlarý olabilirler.
Sezgisel kapasitemiz her ne kadar
güçlü olursa olsun bazen bir þeyi bilmenin yanlýþ bir yolu da olabilir. Bu
kapasitemiz sevgiyle ve bilgelikle
yönetilmez ise eðer, dengesini kaybedip yoldan çýkabilir de. Pek çok
ermiþin ve bilgenin bizleri uyardýðý
gibi, ister fiziksel, ister entelektüel,
isterse de sezgisel olsun, insanoðlunun
sahip olduðu her hangi bir güç ya da
kuvvet, kalbin (gönlün) enerjisiyle de
yönetilmez ise (yani onlardan rehberlik
almaz ise) sonunda yýkýcý olabilir.
Bu arada bu kitapta bizler çocuklarýn
içsel biliþlerinin ve bu çok boyutlu
gerçekliðin, týpký bir buzdaðýnda
olduðu gibi sadece bir bölümüne
dokunmaktayýz. Ýnanýlmaz þifa
yetenekleri gösteren, henüz dünyada
bulunmayan teknolojileri anlatan, perileri gördüklerini iddia eden, diðer gezegenlerdeki yaþamlarý anlatan, Tanrý ile
konuþan ve pek çok diðer muhteþem
deneyimlerini paylaþan çocuklarla
konuþmaktayým. Özellikle çocuklar
için yeryüzünde ve cennette bizim
hayal edebileceðimizden çok daha
fazlasý yer almaktadýr. Ebeveynler ve
arkadaþlar olarak bizim görevimiz
onlara saygý duymak, çocuklarýn neyi
nasýl gördüklerini anlamaya çalýþmak
ve onlarý yargýlamak yerine
cesaretlendirmek olmalýdýr.
(Gelecek Ay: "Yeryüzünü ve Cenneti
Dengelemek" baþlýklý bölümle devam
edeceðiz.)
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Kaosun Ortasýnda
Sevinci Bulmak - 1
Kryon Celsesi
25.07.2020 Indianapolis, Indiana
Medyum: Lee Carroll,
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar,
ben Manyetik Hizmetten
Kryon. Þu anda ülkeniz
(ABD) pandeminin ikinci
dalgasýný yaþamaya baþladý. Bu çok
zor bir zamandýr ve zor zamanlarýn
bedeli aðýrdýr. Zaten “Kaosun Ortasýnda Sevinci Bulmak” baþlýðýnýn nedeni
de budur. Neþenin, sevincin þifa gücü
asla hafife alýnmamalýdýr. Size bu
celsede daha önce büyük ihtimalle hiç
duymamýþ olduðunuz, bilmediðiniz
bazý bilgiler vermek istiyorum.

S

Bu virüs belli bir süre sonra ortadan
kaybolup tarihteki yerini aldýðýnda, þu
aþamada henüz bilinmeyen ama þüphe
duyulan birçok þey açýða çýkacaktýr.
Bunlardan birisi de þudur: Saðlýk sektörü çalýþanlarý, hasta insanlarla,
hastalýktan muzdarip insanlarla meþgul
olan kiþiler pandemi sýrasýnda diðer

bazý hastalýklarýn artýþ gösterdiðini
açýða çýkaracaklardýr.
Bilincinize ayarlý olan kimyanýz
endiþeye, korkuya, strese ve mutsuzluða tepki vermektedir. Böyle
durumlar aslýnda diðer hastalýklara
davetiye çýkarmaktadýr. Çünkü baðýþýklýk sisteminiz böyle durumlarda
zayýflamakta ve böylece etkinliði azalmaktadýr. Neþenin en iyi ilaç olduðunu
belirten o eski özdeyiþ gerçekten de
doðrudur. Ýnsan sadece bilinci
aracýlýðýyla kendisine þifa verebilir,
hattâ aslýnda ölmesi gereken durumlarda bile hayata tutunabilir.
Bedeniniz bilincinizle baðlantýdadýr
ve sizler en zor durumlarda bile
yaþamýnýzý sürdürebilirsiniz. Tüm yapmanýz gereken bedeninize ne yapmak
istediðinizi haber vermektir. Baþka bir
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ifadeyle, patron sizsiniz, kararlarý vermek size düþer. Bu baðlamda en önemli faktörler neþe, mutluluk ve huzurdur.
Her bir insan içinde bulunan sevinç
hatýralarýný çekip yüzeye çýkarma ve
böylece kaos zamanýnda bile neþeli,
güvenli ve huzurlu olma yeteneðine
sahiptir. Tüm yapmanýz gereken
söylediklerime inanmak ve bunlarýn
doðruluðunu idrak etmektir. Ýçinizdeki
çocuk her zaman sizinle birliktedir ve
istediðinizde çocukluðunuza ait olan o
neþeli hatýralarý yüzeye çýkarabilirsiniz.
Bu sayede zorluklardan ve çaresizlikten kaynaklanan ve içinden çýkýlmasý
çok zor olan gayya kuyusuna düþmekten kurtulabilirsiniz. Hattâ bazýlarýnýz o
kuyunun içine düþtünüz bile. Sizin
içinizde böyle zamanlarda ilave
hastalýklar ve endiþe olmadan huzurlu
ve neþeli olmanýzý saðlayan âletler var.

Bazýlarýnýz içinizdeki çocuktan öylesine koptular ki, kendilerine o çocuðu
uzun zaman önce gömdüklerini bile
telkin ediyorlar.
Size sabahlarý uyandýðýnýzda kendinizi nasýl hissettiðinizi soruyorum.
Kalkar kalkmaz endiþe üstünüze kâbus
gibi çöküyor ve tüm gününüz böyle mi
geçiyor? Durum buysa, size bunun hiç
de gerekli olmadýðýný hemen söylemeliyim. Gelecekte mümkün olacak
þifadan deðil, þu anda mümkün olan
þifadan söz edeceðim. Neþe ve gülme
insanlar için en büyük þifacýdýr. Bu
baðlamda düþünce þekliniz deðiþtiði
için geleceðiniz bile deðiþir. Bu konu
hakkýnda bir sonraki celsede konuþacaðým.
Ve öyledir.
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Kaosun Ortasýnda
Sevinci Bulmak - 2
Kryon Celsesi
25.07.2020 Indianapolis, Indiana
Medyum: Lee Carroll,
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Pek çok insan zor zamanlardan geçiyor. Durum pek çok
insan için zor çünkü bu salgýn hastalýðýn ne kadar süreceði, beraberinde
neler getireceði ve neler olacaðý bilinmiyor. Eski normal ortadan kayboldu
ve dolayýsýyla alýþtýðýnýz gibi planlama
yapamýyor ve beklenti oluþturamýyorsunuz. Korku ve endiþe yaratan bir
korku unsuru hep gözünüzün önünde
duruyor. Bunun çaresi içinizdeki
çocuðu ve neþeyi bulmaktýr.

S

Bu celsede dört öneri yapacaðým. Bu
önerilerin neredeyse her biri doðrusallýk ve mantýk sýnýrlarý içinde yaþayýp
çalýþan ve iþin içinde baþka bir þey,
hikâyenin geri kalan kýsmý, olduðunu
anlayamayan insanlarýn gözlerini
devirmelerine yol açacaktýr.
Görünenden çok daha fazlasý vardýr ve
bunlar hiç düþünemeyeceðiniz yollarla
ortaya çýkmaktadýr.

Sizde homeopatinin hitap ettiði ve
sizden çok daha fazla bilgiye sahip
olan bir akýllý beden var. Bu akýllý
beden baðýþýklýk sistemini anlar,
hastalýklarýn önlenmesiyle ve onlarla
savaþmakla meþgul olur. Baþka bir
deyiþle sizde, ne yaptýklarýný hiç anlamasanýz ve bilmeseniz bile, çalýþan
bazý parçalar vardýr.
Ýlk tavsiye anlamlý ve güçlü olumlamalar bulmanýz (belki de 3 veya 4
adet), onlarý ezberlemeniz ve ihtiyaç
duyduðunuz kadar sýklýkla onlarý sesli
olarak söyleminizdir. Onlarý bir yere
yazýp okumanýzý tavsiye etmiyorum.
Uyanýp yataktan kalkar kalkmaz güne
bu olumlamalarý söyleyerek baþlayýn.
Aslýnda acýlarla boðuþurken kendinizi
harika hissettiðinizi söylemenin tezat
(oksimoron) gibi göründüðünün farkýndayým ama çare budur. Beden sizi dinlemektedir. Beden söylenen kelimeleri
duyar ve bilincinizin patron olduðu
temeline dayalý olarak bu sözlere
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uygun hareket eder. Eðer bedeninizin
ve bilincinizin patronu sizseniz,
bedeninize ne yapmasý gerektiðini nasýl
söylersiniz? Bunu sesli olarak ifade
edersiniz.
“Ben huzurlu bir insaným çünkü beni
seven ve her zaman benim çevremde
olan yaratýcýnýn hayýrseverliði ile
yaratýlýþýn sevincine iþtirak ediyorum.”
(Ayný anda kendinizi çok kötü
hissediyor olabilirsiniz tabii.)
Bunun iþe yaradýðýný göreceksiniz.
Zaten böyle olmasaydý, gezegenin her
tarafýndan çok sayýda olumlama süreci,
kartlar ve öðretim faaliyeti olmazdý.
Bütün mesele akýllý bedeninizin, hücresel yapýnýzýn dinliyor olmasýdýr.
Olumlamayý gün içinde, sabahlarý,
akþamlarý ve geceleri yatmadan önce
size uygun geldiði þekilde ve zamanda
sesli olarak ifade edin (en az üç adet
olumlamayý ezberleyin). Bir müddet
sonra içsellik bunun aslýnda patronun
bir talebi olduðunu anlayacaktýr. O
andan sonra kimyada deðiþiklik baþlayacaktýr.
Ýkinci öneri ise þudur: Hepinizin
belirli zamanlarda bir dýþ kaynaða
güldüðünüz olmuþtur. Bu bir kitap, bir
film, bir video, bir dergi veya benzer
bir þey olabilir. Bu kaynaðý bulup ona
yeniden bakmanýzý istiyorum.
Kaçýnýlmaz olarak yeniden gülmeye
baþlayacaksýnýz, kimyanýz bunu
kaydedecek ve deðiþecektir. Eðer bu
konu üzerinde çalýþýrsanýz, kaosun
ortasýnda sevinci bulmanýn hiç de o
kadar zor olmadýðýný anlayacaksýnýz.
Sizi geçmiþte eðlendirmiþ ve güldür-
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müþ olan bir kaynak bulun ve ondan
yararlanýn.
Üçüncü öneri bir aksiyomdur. Basit
bir hakikati idrak edin. Bu hakikatin bir
bölümü bedeninizin þifa bulmak istediði gerçeðidir. Beden bunu bilinçten
daha fazla istemektedir. Ýþte bu yaþamý
sürdürme içgüdüsüdür. Siz bu iþi yapmaya baþladýðýnýzda, beden ve içsellik
niyetinizi anlar ve bilincinizin bir
bölümü ne yapmak istediðinizi bilir.
Böylece beden ile bilinç iþbirliði
yaparlar. Ýçselliðinizin yaþamý
sürdürme içgüdüsü çalýþmaya baþlar.
Böylece daha huzurlu ve neþeli olmaya
baþlarsýnýz.
Bu hakikatin ikinci bölümü ruhsaldýr.
Yaratýcý sizi düþündüðünüzden ve
bildiðinizden çok daha fazla umursamaktadýr. Olumlamalara ve içinizdeki
çocuðu bulmaya baþladýðýnýzda,
ruhunuzun bir bölümü sizin hür
iradenizle bir süreci baþlatmaya karar
verdiðinizi anlar ve iþbirliði yapar.
Kural gereði içinizdeki yaratýcýnýn
parçalarýný bulmayý seçtiðinizde,
ýþýðýnýz parlamaya baþlar. Rehberleriniz ortaya çýkarlar, rüyalarýnýz temizlenmeye baþlar ve çevrenizde daha
fazla hayýr hissedersiniz.
Dördüncü önerimiz: Mecbur
kalmanýz halinde bu olayý zorlamanýzdýr. Böylece yaþamý
sürdürürsünüz ve baðlantýlar yivine
yerleþirsiniz. Daha büyük bir þeyin
parçasý olduðunuzu fark etmeye
baþlarsýnýz. Aslýnda sahip olduðunuzdan daha fazlasýný hak ediyorsunuz
ama kapýyý yeteri kadar açmýyorsunuz.
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Size bunlarý 31 yýldan beri söylüyorum.
Dördüncü öneri görkeminizi anlamanýzdýr. Eðer bu dört önerinin gereðini yaparsanýz, onlarý idrak eder ve

anlarsanýz, size kaosun ortasýnda
huzurlu olacaðýnýzý garanti ederim.
Biz size tutkunuz.
Ve öyledir.

Kaosun Ortasýnda
Sevinci Bulmak - 3
Kryon Celsesi
26.07.2020 Indianapolis, Indiana
Medyum: Lee Carroll,
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Ýlk celsede sevincin bedenin
kimyasýnda deðiþikliðe yol
açan þifa özelliklerini belirlemiþtik. Bu
çerçevede endiþenin ve anksiyetenin belki
de covid-19 virüsünden bile daha fazla
hastalýða neden olduðundan söz etmiþtik.
Ýkinci celsede kiþisel olarak neþe ve sevinci bulmanýn yollarýný ve zor ve sýkýntýlý zamanlarda huzur bulabilmek için
gerekli olan bazý özellikleri belirtmiþtik.
Neþe sadece bir duygu deðildir ve aslýnda
zihinsel bir durum olabilir. Bu üçüncü
mesajda sizin diðerleriyle olan iliþkilerinizden söz edeceðiz. Bundan önce
birçok kez yaþlý ruhun burada bulunma
sebebini anlattýk. Yaþlý ruhun iþi huzur ile

S

neþeyi yaygýnlaþtýrmak ve üstatlýðýn nasýl
olabileceðini göstermek amacýna yönelik
olarak enerji kolaylaþtýrýcýsý görevini ifa
etmektir. Bu celse diðerleri nezdinde kullanabileceðiniz birkaç özellikle ilgilidir.
Tabii ki olay yine neþeye, gülmeye ve
zihinsel huzura çýkmaktadýr. Þu aþamada
bundan önceki iki celseyi dinlediðinizi
(veya okuduðunuzu) ve böylece üçüncü
celseye hazýr olduðunuzu varsayýyoruz.
Menfilik bir alýþkanlýktýr. Kültürel açýdan
bazý deyimleri kullanmaya, bazý özellikleri sergilemeye alýþýk ve topluma uyum
saðlamaya hevesli olursunuz. Böylece
farkýna bile varmadan genellikle menfi
davranýþ ve tutum sergilersiniz. Ýstenmeyen bir þeyin olmasý durumunda “Ben
böyle olacaðýný zaten biliyordum” dediði-
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nizde, ne olur? Bu durumda bedeninize,
kendinize ve evrene menfilik beklentisi
içinde olduðunuzu beyan etmiþ olursunuz.
Bu bir alýþkanlýktýr.
Ýlk özellik kiþinin kendi söylediklerini
dinlemesi ve ne dediðini anlamasýdýr.
Belirli durumlarda söylediklerinizi dinleyin ve içinde yaþadýðýnýz kültürün
menfi olduðunu hep akýlda tutun. Medya
araçlarýnýn sizlerin dinlemenizi ve izlemenizi veya okumanýzý saðlamak için neler
yaptýðýný görmeye ve anlamaya çalýþýn.
Bunun kesinlikle olumlu, morali yükseltici ve eðlenceli olmadýðýný göreceksiniz.
Bu birinci husustu.
Ýkinci husus eyleme dönüþebilir bir
durumdur ve dolayýsýyla iþin içinde çalýþma, iþ vardýr. Diðer insanlarla beraberken
onlarla ters düþmeksizin, onlara karþý
koymaksýzýn menfiliði reddetmeye
çalýþýn. Söylediklerinizle diðerlerinin
kendilerini yanlýþtaymýþ gibi hissetmelerine neden olmayýn. Örneðin, siz “Bugün
harika bir gün” dediðinizde, diðerleri
günün onlar için hiç de harika olmadýðýný
söyleyebilirler. Bunun üzerine bu durumun deðiþebileceðini söylediðinizde,
onlar bunun o gün için mümkün
olmadýðýný iddia edebilirler.
Etrafýnýzdaki insanlarýn çoðunun olumlu bir þey söylemek istemedikleri dikkatinizi çektiðinde çevrede ne kadar fazla
menfilik olduðunu görürsünüz. Buna raðmen olumlu tutumunuzu devam ettirmeniz halinde, hemen göremeseniz bile
mutlaka deðiþikliklere yol açarsýnýz.
Böylece olumlu bir kiþi olarak tanýnýr ve
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bilinirsiniz. Olumlu bir kiþi her zaman ve
her yerde en çekici ve hayranlýk
uyandýran insandýr. Her zaman menfi olan
bir kiþi ile beraber olmak hakkýnda ne
düþünüyorsunuz? Hiç kimse bunun
eðlenceli ve cazip olduðunu söylemeyecektir. Eðer insanlarý deðiþtiremiyorsanýz
(bu zaten neredeyse imkânsýzdýr), en
azýndan onlara bir seçenek sunmuþ olursunuz ve zaman içinde bazýlarý gerçekten
de deðiþmeye baþlar. Asla diðer insanlarla
ters düþmeyin ve bunun yerine neyin iyi
olduðunu göstermeye çalýþýn.
Üçüncü husus en zor olanýdýr. Ben bunu
pek sýk söylemem. Bazý insanlar kelimenin tam anlamýyla menfiliðe saplantýlýdýrlar ve onlarýn deðiþmesi son derecede zordur. Hattâ bu insanlarýn kiþilikleri
bile menfidir ve diðerlerinin mutluluðu,
diðerlerinin olumlu tutumu onlarý rahatsýz
eder. Bunun çözümü onlardan kaçýnmak,
aileye mensup olsalar bile onlarla beraber
olmamaktýr.
Dördüncü husus neþenin bulaþýcý olmasýdýr. Eðer neþeliyseniz, etrafýnýzda bulunan diðerlerini de neþeli olmaya teþvik
edersiniz. Ýnsanlar çoðunlukla sürekli
eleþtirel tutum sergilemeyen, sürekli
siyasi tartýþmalara girmeyen kiþilerle birlikte olmayý tercih ederler. Dünyada
yaþamýþ olan üstatlar çok nadiren eleþtiri
yaptýlar. Onlarýn aðýzlarýndan çýkan sözler
ve verdikleri mesajlar hep moralleri yükseltmeye yönelikti. Mümkün olandan
bahsettiler ve en hayýrsever þekilde ümit
aþýlamaya çalýþtýlar. Neþenizle diðer
insanlarý olumlu yönde etkileyebilirsiniz.
Ve öyledir.

