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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Gerçek inançlý insanlar gerekiyor Dünyamýz için. Özgür düþünceli,
yeniliðe açýk, güzelliklere vurgun, temizlikler içindeki inananlar...
Gerçekçidir onlar; baþýmýza gelen her þeyin bir sebebi olduðunu, doðanýn,
yýldýzlarýn uyarmak için bizlerle konuþtuðunu bilirler. Birin Biri’ne olan
inançlarý da gerçektir, bu nedenle her þey yerli yerinde ve gerektiði gibidir
onlar için. Çok mu sýkýlýyoruz, her þey üst üste mi geliyor? Acaba sebebi
ne olabilir? Büyük kötülükleri herkes bilir ama ya üzdüðümüz, kýrdýðýmýz
gönüller, hayvanlara yaptýðýmýz eziyetler, doðanýn altýný üstüne getirmeler... Bunlarý yapanlar eninde sonunda bedelini öderler. Ýnananlar bunu
bilir. Topluca ya da kitleler halinde yapýlan yanlýþlarýn geri dönüþü daha
amansýz, daha korkunç olacaktýr ve daha fazla insaný, belki de tüm
Dünyayý etkileyecektir hiç þüphesiz. Kötülük dönücüdür ve inananlar bu
gerçeði de bilirler kendi adlarýný bildikleri gibi. O sebeple hayatlarýnda
verdikleri kararlar, attýklarý adýmlar Sevgisinden Vareden’in izni ve rýzasý
dilenerek bozulmayan esaslara baðlý olan nizamlara uygundur.
Ýnananlar, Sevgisinden Yaratan’ýn zaman zaman tek tek ya da kimi
zaman topluca bizleri sýnadýðýný da bilirler. Sýnav vakti geldiðinde sýkýntý
içinde bunalýrken bile kötülükten sakýnmak için O’nun adýna ve koruyucu
hayrýna sýðýnýrlar. Bu sýnav bazen korktuklarý veya en hassas olduklarý
bir konuda olabilir. Yani sýnav hem arýnma yönünde hem de inanç
yönünde gelebilir. Hani o inandýðýndan ve korunacaðýndan emin yürürken
hiç beklenmedik, korkutucu durumlarla karþýlaþtýðýnda insanýn “Acaba?”
deyip O’nun sevgisinden, yüceliðinden ve yoktan varediciliðinden þüphe
ettiði anlar... Ýþte gerçek inançlý insanlar O’nun için þüpheye düþmezler,
sýnamayý azap sayýp sýkýlmazlar. En üzgün ve hüzünlü olduklarý zaman
bile yüzleri gülümser, dilleri güzel söz söyler. En zor anlarda O’nun
gücünü ve sevgisini daha çok hissettiklerinden, sýnavýn bitmesini sabýrla
beklerler.
Ýþte böyle insanlara ihtiyacý var Dünyamýzýn her zamankinden daha
çok. Önümüzdeki zamanlarda daha da artabilir bu ihtiyaç; vurdumduymazlýðýn zerresinin olmadýðý sakinliklerinde biraz olsun huzur
solunabilecek, serinliklerinde sýðýnak bulunabilecek insanlara. Ýyide,
doðruda, çalýþkan, bilgiye âþýk, sevgi dolu yaþarsak gelecek güzel
günleri, özlediðimiz Dünyanýn nasýl olacaðýný bize tatlý tatlý anlatan,
duyumsatan insanlara.
En Derin Sevgilerimizle
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Sabýr, kiþinin aklýyla,
düþüncelerini, duygularýný
ve hareketlerini sürekli kontrol
etmesidir öncelikle.
Sonra belli bir gayeye veya
hedefe ulaþmak için geçirilmesi
gereken uygun bir süre
olduðunu bilmektir.
O süreyi telâþsýz ve acelesiz
olarak sürekli bir çaba içinde
geçirmektir. Ýyi bir sonuca
ulaþabilmek için o hedefe
ulaþacaðýna da kesin olarak
inanmak gerekir.
Geçen çalýþma ve hazýrlanma
süresi içinde her çeþit sýkýntýya
ve zorluða da þikâyet etmeden
katlanmalýdýr.
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Dr. Refet Kayserilioðlu

Yükselme Yolunda
Sabýr Çok Gereklidir

SEVGÝ DÜNYASI

SABIRSIZLIK
ÖRNEKLERÝ
Bebek sahibi olmak
isteyen bir kadýn öncelikle
gebeliðin 9 ay 10 gün
süreceðini öðrenecektir.
Erken doðumun, çocuðun
saðlýklý olmasý ve yaþayabilmesi þansýný azaltacaðýný bilecektir. Altý ay
oldu þu çocuk doðuverse,
8 ay oldu hâlâ doðmadý,
gibi aceleciliklerin zararlý
olduðunu görecektir.
Bilecektir ki erken doðan
çocuklarýn hem geliþmesi
yavaþ olmakta, hem de
yaþamasý zor olmaktadýr.
Sabýrla doðum gününü
bekleyecek, gerekli
muayeneleri zamanýnda
yaptýracak, iyi beslenecek,
yürüyüþler yapacak ve
gerekli ilâçlarý alacaktýr.
Böylece hem gebelik
süresinin az sýkýntýyla
geçmesini, hem çocuðun
saðlýklý büyümesini hem
de doðumun daha kolay
olmasýný saðlamýþ olacaktýr. Sabýrsýzlýk ve telâþ
içinde olursa, bazý korkulara yakalanmaktan kurtulamayacak, doðumunu da
güçleþtirecektir.
Bir yabancý dil öðrenmek isteyen bir delikanlý,
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bunun bir günde veya bir
ayda olamayacaðýný önceden bilirse, telâþ ve acele
etmeden, ama her gün
düzenle çalýþarak, adým
adým hedefine doðru
yürür. Bu arada yabancý
dili en iyi þekilde
öðreneceði inancýný sürekli
güçlendirmelidir. “Ben
mutlaka en iyi þekilde
öðreneceðim” diyerek
kendine telkinde bulunmalýdýr. Hedefe er geç
ulaþacaðýna inanarak
çalýþan kimse, her gün
öðrendikleri ile sevinir,
yeni güçler kazanýr.
Telâþsýz, endiþesiz ve
sabýrlý olduðu için de,
geçen çalýþma zamaný ona
hiç uzun gelmez. Çünkü
onun düþünceleri geçen
sürenin uzunluðuyla ve
kýsalýðýyla meþgul olmaz.
Neleri öðrendiðiyle, daha
neleri öðrenmesi gerektiðiyle ilgilenir. Bu da ona
sýkýntý deðil, mutluluk ve
sevinç verir.
Bunun tersine sabýrsýz
bir delikanlý geçen günleri
sayar. “Þu kadar zaman
geçti, hâlâ öðrendiklerim
ne kadar az!..” diye
hayýflanýr ve üzülür.
Öylece de öðrenme hevesi
kýrýlýr, öðreneceðine inancý

zayýflar, bir süre sonra da
“Ben bunu baþaramýyorum” diye kendini
kötüleyerek çabasýný tamamen býrakýr. Ama bu
baþarýsýzlýk, onun hayatýnýn baþka iþlerini ve
çalýþmalarým da etkiler.
Hâlbuki baþta sabrý
öðrenseydi, hedefe acele
ve telâþ etmeden belli bir
sürede ulaþýlabileceðini
bilseydi, bu baþarýsýzlýða
ve bu sýkýntýya uðramazdý.
Arabasýyla Taksim’den
Göztepe’ye gitmek isteyen
bir adam, yollar açýksa, bu
yolu 15-20 dakikada alabilir. Trafiðin týkalý oluþ
durumuna göre bu zaman
1 saat olabilir. Taksim’den
yola çýkan sabýrlý bir insan
telâþ ve acele etmeden,
ama yolda da oyalanmadan makul bir sürede
hedefine ulaþýr. O, denemeleriyle ne kadar
zamanda gideceði yere
varabileceðini bildiðinden
tedbirli ve dikkatli olarak
arabasýný kullanýr, kazasýz
belâsýz varacaðý yere varýr.
Ama kiþi sabýrsýz ve
aceleci ise, herkesin önüne
geçmeyi de marifet sayacak kadar çocukça zevklerin peþinde ise, kendini
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de, baþkalarýný da tehlikeye atarak zikzaklar
yaparak gider. Bir arabanýn önüne geçememiþse
içi içine sýðmaz. Tehlikeli
bir þekilde sollamýþsa öbür
arabada da sinirli bir insan
varsa, kovalamaca ve
kavga kaçýnýlmaz olur.
Tabii bu arada bir kaza
yapmamýþsa. Bu acele ve
telâþ, bu sabýrsýzlýk neden?
O delikanlýnýn veya
adamýn gideceði yerde
yetiþeceði önemli bir iþi
olacaðýný sanmayýnýz.
Gidecek televizyonun
karþýsýnda oturacaktýr.
Sinirleri yolda iyice bozulmuþsa eþiyle kavga edecektir.
Bu örnekleri çoðaltabiliriz. Bir müzik âletini
öðrenmek isteyen kimsenin sabýrla çalýþmasý veya
sabýrsýz davranarak yan
yolda öðrenmeyi býrakmasýndan bahsedebiliriz.
Zengin olmak isteyen,
ama bunun hemen oluvermesini bekleyen, piyango
bileti almayý hiç ihmal
etmeyen insanlar vardýr.
Onlar sabýrla çalýþmayý,
adým adým para toplamayý
ve hedefe ulaþacaðýna inanarak, dikkatle yeni giriþimlere giriþmeyi göze

alamazlar. Çoðu zaman da
hedefe ulaþamazlar. Sonra
suçu þanssýzlýkta bulurlar.
Bizim Celselerimiz’de çok
güzel belirtildiði gibi:
“Ýnanarak sabredenler,
ulaþacaklardýr.”
“Günü gün ortasýnda
bitirenler, hayrýn nerede
olduðunu bilemezler.
Olacaklara erken var
mak isteyenler, aslýnda
gecikenlerdir.”
Hedefe ulaþacaðýna,
meselâ yükselme yolunda
bir gün istenilen insanüstü
seviyeye varacaðýna inanarak çaba harcayanlar ve
sabredenler mutlaka bir
gün istenilen hedefe varýrlar. Günü gün ortasýnda
bitirenler ise acele ve
telâþla her þey hemen oluversin diyenlerdir. Hâlbuki
gün boyu yapýlacak
çabalarla, öðrenilecek ve
bulunacak gerçekler
vardýr. Hayýr, o gerçekleri
bulmakta, öðrenmekte,
özümsemekte ve uygulamaktadýr. Sabýrsýz olan
bunlarý yapamaz.
Olacaklara erken varmak
isteyenler, alýnacaklarý alamazlar, öðrenilecekleri
bulamazlar ve gönüllerine

hiç benimsetemezler ve
doðal olarak gecikirler,
yolda kalýrlar. Eski bir
deyiþi günümüz
Türkçesine çevirerek
söyleyelim: “Yavaþ
yürüyen hedefine ulaþýr.
Hýzlý gidenin ayaðýna eteði
dolaþýr.” (Eriþir menzili
maksuduna aheste giden,
tiz-i reftâr olanýn payine
dâmen dolaþýr)
SABIR NEDÝR?
Sabýr, kiþinin aklýyla,
düþüncelerini, duygularýný
ve hareketlerini sürekli
kontrol etmesidir öncelikle. Sonra belli bir gayeye
veya hedefe ulaþmak için
geçirilmesi gereken uygun
bir süre olduðunu bilmektir. O süreyi telâþsýz ve
acelesiz olarak sürekli bir
çaba içinde geçirmektir.
Ýyi bir sonuca ulaþabilmek
için o hedefe ulaþacaðýna
da kesin olarak inanmak
gerekir. Geçen çalýþma ve
hazýrlanma süresi içinde
her çeþit sýkýntýya ve zorluða da þikâyet etmeden
katlanmalýdýr. Demek ki
sabýrda;
1. Önce belli bir hedefe
ulaþma inancý vardýr.
2. Sonra o hedefe ulaþa-

SEVGÝ DÜNYASI

bilmek için uygun bir
sürenin acelesiz, telâþsýz
ve endiþesiz geçirilmesi
gerekir.
3. Geçilecek yollarýn
veya aþamalarýn iyice
bilinmesi icap eder.
4. Hedefe ulaþmanýn
düzenli çalýþmalarla ve
doðru gayretlerle olacaðýný
da bilmek gerekir. Yani
sabýr, tembelce oturmak,
hiç çaba harcamadan beklemek deðildir.
5. Bütün bunlarý baþarýyla yürütebilmek için de
düþünceleri, duygularý ve
davranýþlarý hedef
yönünde sürekli yönlendirmek ve kontrol
etmek icap eder.
Sabrý bir yönüyle otomobilin fren tertibatýna
benzetebiliriz. Arabanýn
düzenli, kazasýz belâsýz
yürümesi, gaz pedalý ile
fren pedalýna uygun
zamanlarda basarak
gerçekleþir. Sürekli fren
pedalýna basýlýrsa araba
tam durur. Sürekli gaz
pedalýna basýlýrsa araba
gittikçe hýzlanýr. Öyleyse
hýzlanmak gereken yerde
gaz verilecek, yavaþlamak
gereken yerde fren yapýlacaktýr. Gaz vermek nasýl
bir enerji harcamaksa, fren
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yapmak da enerjiyi, ters
yönde, durdurma yönünde
harcamaktýr. Sonuç olarak
sabýr, zararlý atýlýmlarý
frenler. Dikkatli ve
temkinli yürümeyi saðlar.
Sabýrlý olan hedefe doðru
giden yolda karþýlaþýlacak
her türlü sürprize hazýr
olarak dikkatini uyanýk
tutar, gereken tedbirleri
yerinde ve zamanýnda
alarak ilerlemek, ancak
sabýrlý olmakla mümkün
olur. Sabýrlý yürüyüþ, hem
sonuca inanarak, hem de
enerjiyi dozunda kullanarak, dikkatli ve temkinli
bir yürüyüþtür. Sabýr,
aceleciliði, telâþý, dikkatsiz
hareketi önler, çabuk ümitsizliðe, yýlgýnlýða, usanmaya kapýlmayý engeller
ve gayeye kesin ulaþtýrýr
insaný.
SABRI ÖÐRENMEK
GEREKÝR
Sabrý öðrenmek, sabýrlý
yürüyüþe alýþmak için
yapacaðýmýz iþin, baþýný
ve sonunu iyice öðrenmemiz lâzýmdýr ilk baþta.
Yapacaðýmýz iþ nedir?
Nasýl baþarýlýr? Neler yapmalý, nasýl bir çaba içinde
olmalýdýr? Yapacaklarýnýzý
hangi sýrayla yap-

malýsýnýz? Vakitsiz adýmlardan, atýlýmlardan ve
konuþmalardan nasýl
sakýnmalýsýnýz? Bunlarý
iyice bilmek ve doðru
uygulamak gerekir.
Diyelim ki siz bir
ülkenin liderisiniz, siz o
ülkede bazý deðiþiklikler
ve hattâ bazý devrimler
yapacaksýnýz. Yapacaðýnýz
iþi vaktinden önce açýklarsanýz ve vakitsiz bazý
giriþimlerde bulunursanýz,
o iþi daha baþtan baþarýsýzlýða mahkûm etmiþ olursunuz. Size engel olmak
isteyecek muhalifleri
uyandýrmýþ, onlarýn
karþýnýzda bir cephe oluþturmasýna yol açmýþ olursunuz. Demek ki vaktinde
konuþacak, en uygun
zamanda en doðru giriþimi
yapacaksýnýz. Davanýza
destek olacak taraftarlar
kazanacaksýnýz. Onlarý
gizlice bilgilendirecek ve
eðiteceksiniz.
Güçlendikten sonra, tam
vaktinde ortaya çýkacaksýnýz. Ýþte Atatürk böyle
yapmýþtýr ve baþarýya
ulaþmýþtýr. Ýstiklâl Savaþý
sýrasýnda halifeliði kaldýracaðýný söyleseydi, o
savaþ asla kazanýlamazdý.
Ondan sonraki meclis
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kurulamaz, daha sonra
da cumhuriyet ilân
edilemezdi.
Demek ki vaktinde konuþmak, vaktinde almak,
vaktinde vermek gerekir.
Çok konuþan, yersiz, hesapsýz konuþan, plansýz,
programsýz giriþimler
yapan liderlerin baþarýsýzlýðýný, kendilerine ve
ülkelerine verdikleri zararlarý her gün görmekteyiz.
Ýþte böyleleri sabrý öðrenmemiþ, hattâ bunun gereðini bile görememiþ kiþilerdir. Hâlbuki lider olacak
kiþilerin sabrý öðrenmiþ
olmalarý gerekir. Ancak
öyle vakti iyi hesap edebilir. Zamanýn ölçüsünü
bilerek en uygun zamanda
adým atabilir. Sabrý öðrenerek dilini, elini tutmasýný, gereksiz giriþimlerden
sakýnmasýný baþarabilir.
Burada Bizim Celselerimiz’deki þu sözleri hatýrlatmak çok güzel olacak:
“Sabýrlý ve istekli
olanlar için hiçbir
zorluk yoktur...
“Gayret ve sabýr
bastonunuz olsun..”
“Sabýrla beklemek,
tembelce oturmak

demek deðildir,
bilirsiniz. Çalýþarak
neticeyi beklemektir
aslýnda...”
“Size sabýr tavsiye
ediliyorsa bu asla atalet
içinde beklemek deðildir, inanýnýz. Tahammül
ederek daha çok çalýþ
maktýr sabýr.”
Vakitsiz ve yersiz konuþmalar, atýlýmlar, giriþimler
çoðu zaman kiþiye ve
bazen de çevresine büyük
zararlar verir. Her yerde
çam devirenler, gönül
kýranlar, paldýr küldür
konuþanlar vardýr. Onlar
dillerini ve düþüncelerini
kontrol edemeyendir.
Sabrý öðrenmek, bilgili ve
kontrollü harekete alýþmak, kiþiyi büyük zararlardan korur ve toplum
içindeki saygýnlýðýný da
artýrýr.
SABIR ÜSTÜN BÝR
MEZÝYETTÝR
Sabrý elde eden, zamaný
kaybetmez, kazanýr.
Enerjisini ve emeðini boþa
harcamaz. Baþarýya emin
ve güvenli adýmlarla
yürür. Sabrý elde etmek
için aklýmýzý geliþtirmemiz, bilgilerimizi artýr-

mamýz, tecrübelerimizden
veya baþkalarýnýn tecrübelerinden ders almamýz
gerekir. Sabrý uygularken,
vesvese verenin, bizi ümitsizliðe, karamsarlýða çekecek telkinlerine de
kapýmýzý tam kapatmamýz,
kendimize güvenimizi hep
diri tutmamýz icap eder.
Sonra da her düþüncemizi,
her konuþmamýzý, her
hareketimizi sürekli kontrol etmemiz þarttýr. Sabrý
kazanan kudretli bir kiþi
olur. Sabýr gerçekten
büyük bir meziyettir.
Görüyoruz ki sabrý elde
etmek sürekli bir çabayý
gerektiriyor. Ama bir iþte
sabýrlý hareket etmeye
alýþan kiþi, her iþinde
sabýrlý hareket etmeye
baþlar. Sabýr gücünü, onun
ruhu benimsemiþtir artýk.
Sabýr bastonu her zaman
onun elinde olacaktýr.
SABIRLA
TAHAMMÜLÜ
AYIRMAK GEREKÝR
Sabýr bir hedefe doðru
hesaplý, kitaplý ve kontrollü yürüyüþse, tahammül
de bazý sýkýntýlara, çevreden gelecek kötü sözlere,
kötü davranýþlara katlanabilmektir. Burada da
nefse hâkimiyet
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vardýr. Fakat burada
bize yakýþmayacak bir
tepkiyi yapmamak için
kendimizi tutmak vardýr.
Bu da elbette büyük bir
meziyettir, insan iliþkilerinin güzel yürümesinde
bazý þeylere katlanmasýný
bilmek icap eder. Kötüyle
kötü olmamak, ona
uymamak gerekiyor.
Bizim Celselerimiz
katlanmayý (tahammülü)
þu çarpýcý sözlerle tavsiye
etmektedir:
“Siz sizi ýsýran köpeði
ýsýracak mýsýnýz? Ýþte
siz, o karanlýða girenlerden olmayýn.”
Biz, bizi ýsýraný ýsýrmayacaðýz ama onun tekrar
ýsýrmasýna engel olmak
için de onu uzak tutacaðýz
ve dikkatli olacaðýz. Ama
kendimizi savunacaðýz
diye kötü ve çirkin tepkiler yapmayacaðýz. O çeþit
tepkiler bizi küçültür.
Bazen ciddi bir bakýþ,
korkmayan, ezilmeyen,
kendinden emin bir duruþ,
en güzel cevabý oluþturur.
Haksýz hücumlar, hattâ
iftiralar karþýsýnda susmak,
kendini savunmaya kalkmamak, bazen en büyük
savunma olur. Haksýzlýða
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uðradýðýnýzý gören vicdan
sahibi insanlar, sizi savunmaya baþlarlar.
“Sabrediyorum, tahammül gösteriyorum, çok
þeye katlanýyorum, ama
fayda etmiyor. Karþý taraf
hep bildiðini okuyor.”
diyenler oluyor. Onlara
tavsiyem “Siz tahammül
etmekte, insanca davranmakta devam ediniz. Onun
yanlýþým gördüðünüzü,
onun gibi davranmadýðýnýzý göstermekte
devam ediniz. Sonuç sizin
hayrýnýza olacaktýr. O bir
gün, yaptýðýndan utanacak,
sizin büyüklüðünüzü
örnek alacaktýr. Kýzmak,
tartýþmak, kavga etmek,
gerginliði devam ettirmek
iki tarafýn da zararýnadýr.
Hâlbuki katlanan (tahammül eden), tahriklere
kapýlmadýðým, kýzgýnlýða,
heyecana, telâþa
düþmediðini, duygu ve
düþüncelerine hâkim
olduðunu göstermiþ olur.
Bu da üstünlük deðil
midir?
Tahammül edilecek
baþka konular da vardýr.
Çalýþtýðý, çaba harcadýðý
halde yeteri kadar kazanamayan kiþilerin yokluklara, sýkýntýlara katlanmasý

gerekebilir. Burada ümitsizliðe, karamsarlýða
kapýlmadan, yeni çýkýþ
yollarý, yeni kazanç
yollarý aramak þarttýr.
Hastalýða ve bedenî acýlara katlanmak gerekebilir.
Herkesin baþýna böyle þeylerin gelebileceðini ve
bunun geçici olduðunu
düþünerek kiþi kendini
yatýþtýrabilir. Ölüm ve
ayrýlýk durumlarýna katlanmak zorunda kalabilir
insan. Böyle durumlarda
ilâhi takdiri düþünmek,
ölenle ölünmeyeceðini
bilerek, onun için hayýr
dualar etmek en doðrusudur. Sevdiðiniz sizi
terketmiþ olabilir, kendinizi boþlukta hissedebilirsiniz. Böyle durumlarda, kendi ayaklarýnýzýn
üstünde durmanýz gerektiðini, hayatýn yeni imkânlarý, yeni güzellikleri mutlaka karþýnýza çýkaracaðýný
düþünmelisiniz.
Hayatýmýz, dünya
bedenimiz kýymetlidir.
Baþýmýza gelen acý ve tatlý
tüm olaylar, bizim olgunlaþmamýz, yükselmemiz
içindir. Çabuk paniðe,
çabuk üzüntüye kapýlmamaya alýþacaðýz. Sabýr ve
tahammülle pek çok engeli
yenebiliriz.
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 11

Aklýný ve Gönlünü
Emeðine Vermek
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

üngör Özyiðit dostumun
verdiði þu örneði hiç unutmadým: “Aramýzdan biri
uzun yýllar çalýþýp çabalayarak; uykusuzluklar, kahýrlar çeke çeke
güzel bir kitap yazýp yayýmlasa, sayfalarýný çevirirken ne büyük mutluluk
duyar, kokusu bile ona ne güzel gelir
deðil mi?"

G

Resim: Hasat, Léon-Augustin Lhermitte

Sonra sözü bizlere getirerek þöyle bir
soru yöneltir: “Yazar; bu binbir emek
dolu kitabýna kendi adýný deðil de, sizin
adýnýzý koysa; yayýmlandýktan sonra
gerçek yazarýn o büyük sevincini, o
büyük coþkusunu sizin de yaþamanýz
hiç söz konusu olabilir mi?!.." Henüz
baþarýya ulaþmamýþ da olsa yorgunluktan bitap da düþse, aklýný ve gönlünü
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emeðine katan inançlý kiþilerin günün
sonunda nasýl da sabýr ve sevgi içinde
olacaklarýný "Kuraný Kerim’den Ýlhamlar" da Behçet Kemal þöyle þiirleþtirir:
Günün omuzlara çöktüðü saat;
Yorulmuþ insanýn hayat yükünü
Söylene yüksüne çektiði saat.
O saati de sever inanan yürek,
Çevresine sabrý salýk vererek.
ABD baþta olmak üzere dünyanýn
deðiþik ülkelerinde uzun yýllar bilgiler
veren, davet üzerine Birleþmiþ
Milletlerde bile celseler yapan Kryon
rehber varlýk; insanlýðýn yücelmesi için
yola koyulan gönülerlerinin bile zaman
zaman zorluklar yaþayarak deðil,
kolayýndan baþarý isteklerini þöyle
yanýtlar:
“Kryon ben sadece iyi yanlarý istiyorum. Bana yol boyunca bazý zorluklarýn
olabileceði söylendi. Ama ben bu yolun
o taraflarýný istemiyorum. Sadece iyi
þeyler yaþayabileceðimiz bir süreç yok
mu?..
“Sevgili varlýklar bu zorluklar
tümüyle iyi bir þeydir! Siz bir meydan
okumayla karþýlaþacaðýnýzý ve bu meydan okumanýn olumsuz olacaðýný
gelmeden önce belirlemiþ bulunuyorsunuz. Ya eðer bu meydan okuma, yeni
bir ev inþa edebilmeniz için temeli
kazýyýp temizlemekse? Ya eðer bu meydan okuma sadece öðrenim aþamalarýndan geçmekse? Sizin isteðiniz bir
kadýnýn þöyle demesine benziyor: 'Ben
çocuk sahibi olmanýn hamilelik ve
doðurma bölümünden hoþlanmýyorum.
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Leylek hikâyesinden çok daha fazla
hoþlanýyorum'.”
Bizim Celselerimiz’de bir gülyüzlü
peygamber ayný soruyu þöyle cevaplar:
“Bir zamanda, bir hayýrlý gülyüzlüye, inandýðýný zannettiði biri, hani dedi
ya: 'Ýnanýyorum, doðrusun. Sen þimdi
O'nun elçisisin mutlak görüyorum en
iyi olansýn içimizde. Dediðin mutlak
olacak... Ama bana 'yap' dediklerin,
ama bana 'uy' dediklerin zor geliyor...
Ben sadece inansam da, uymasam
olmaz mý?' dedi. Gülyüzlü ona: 'Olur
elbet ki, yalnýz sen o zaman, O'nun
senin için varettiklerinden, yani sana
nimet olanlardan istifade etmeyeceksin…”
Ayný konuda bir baþka celsede þunlarý
söyler:
“Kolaylýða ne kadar düþkünsünüz...
Her þey rahat, her þey kolay, etraf toz
pembe olsa yaþamaktan zevk alacaksýnýz; asýl zevk nerededir bilmediðinizden...”
Aslýnda görmüþ geçirmiþ, olgunlaþmýþ tüm insanlar bunun farkýnda
olduðundan þair tek cümleyle tüm
gerçeði özetleyiverir:“Zafer biraz da
hasar ister”
ALMAYA, ALMAYA,
ALMAYA GELDÝK!.
Ama bir de hayata hiç anlam vermeden, öylesine doðup, öylesine yaþayýp,
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öylesine gidenler de var aramýzda.
Mutluluðu vermekte deðil sadece
almakta görenlerin çoðunlukta olduðu
günümüz dünyasýnda; ayrýca insanýn
insana zûlüm ve iþkencesinin de görüyoruz ki, bir türlü önüne geçilemiyor.
Kabataþ Lisesi'nden rahmetli hocam
Behçet Necatigil o güzelim Dönme
Dolap þiirinde bu bilinçsiz yaþamý ne
güzel dile getirir. Þiirin þu ilk iki
kýtasýnda bile bu bilmeden, anlamadan
sarhoþça yaþamanýn duygusunu bizlere
nasýl da yaþatýverir:
Nereden, niçin mi geldim,
Bilmeden bir þey diyemem, ya siz?
Hem hiç önemli deðil,
Geldim yer açtýlar oturdum.
Girip çýkanlar vardý
Zaten ben geldiðimde.
Baþka þeyler de vardý,
Ekmek gibi, su gibi.
Gülüþler, öpüþler ne bileyim hepsi.
Doðrusu anlamadým
Bir düðün dernek mi?
Zaten de kimileri düþünceli durgundu.
Gidenler niye gitti
Doðrusu anlamadým.
Zaten ben geldiðimde...
Freud ve Adler'den sonraki Üçüncü
Viyana Psikoterapi Okulu'nun kurucusu
ve Logoterapi tedavi yönteminin bulucusu psikiyatri ve nöroloji profesörü
Viktor Frankl kitabýnda yaþamda hiç bir
anlam olmadýðýný savunan çaðdaþ
nihilizm (hiççilik) akýmýnýn, psikolog
ve psikiyatrlarý bile pençesi altýna
aldýðýndan acý acý yakýnýr. Nihilist hayat
görüþlerini hastalarýna aktaran bu tera-
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pistlerin, tedavi bir yana; onlarýn
nevrotik ve psikotik sendromlarýný daha
da pekiþtirdiklerini görmekten aþýrý
üzüntü duyar.
“Öðrenilen Anlamsýzlýk” kavramýný
ortaya koyan George A. Sargent kendisine terapistinin þu sözleri ile nasýl da
anlamsýzlýðý aþýlamaya çalýþtýðýný þöyle
anlatýr: “George, dünyanýn bir þaka
olduðunu anlamalýsýn. Adalet diye bir
þey yoktur, her þey rastlantýdýr. Bunu
kavradýðýn zaman kendini ciddiye
almanýn ne kadar aptalca olduðunu
anlayacaksýn. Evrende büyük amaç diye
bir þey yok. Evren sadece evrendir.
Bugün ne yapacaðýn konusunda
verdiðin kararda da özel bir anlam
yok.” Oh ne güzel!.. Zaten hiçbir anlamý
olmayan þu hayatý yan gelip yatarak hiç
bir þeye aldýrmadan sorumsuzca
yaþayýp gidelim öyleyse. Þair bize:
“Suya dokunmazmýþ, sabuna dokunmazmýþ Pise bak!” dermiþ. Eh ona da
aldýrmayýz olur biter.
Bizim Celselerimiz’de Yaradan'dan ve
anlam bulmaktan uzak yaþarken
kendimize ve birbirimize çektirdiklerimiz þu alev alev yanan sözcüklerle
bizlere hatýrlatýlýr:
“O sizi severek yarattý. Elbet ki,
huzurunuzu ister. Ama siz, kendi
ayaðýnýzla þer yolunda gidensiniz. Ama
siz, birbirinizin gözünü çýkarýrsýnýz.
Ama siz, birbirinizin kuyusunu
kazarsýnýz. Görmüyor musunuz, görmüyor musunuz ki; O yalnýz veriyor, O
yalnýz seviyor, O yalnýz yaratýyor... Siz
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neden, niçin yok etmek için ve yok
olmak için uðraþýyorsunuz?!..”
Bir baþka bildirisinde rehber varlýk
huzuru kendi ellerimizle yokettiðimizi
þöyle haykýrýr:
“Bu yol vuruculuk daha ne zamana
dek sürecek?!.. Bu kuþku, bu korku,
bu kin, bu nefret, bu düþmanlýk, bu
gaflet!.. Bu mu kalsýn elinizde? Huzur
apaçýk bir nur gibi dururken yanýnýzda!..”
Akla önem vermeyen, çile çekmeyi
ayýp sayan bu nihilist yaþamý Behçet
Kemal Çaðlar Kur'aný Kerim'in Fetih
suresinden þu mýsralarla aktarýr:
Ey hazýr imkânlarý harcayýp
Çiðneyenler,
Sonra da "Allah bize
Yardým etmez” diyenler.
Hiç akýl yormaksýzýn,
Hiç çile çekmeksizin
Hazýra konmak niçin,
Nenize yardým sizin?
Ne ektin ne biçesin?
Ne yapýp ne umdunuz?
Hiçbir hayra yaramaz
Bir berbat toplumsunuz!..
BU NE BÜYÜK BÝR SINAV!..
Ýnanarak, O'na ve O'nun düzenine teslim olarak yaþayanlarýn bile, çektikleri
sýkýntýlarýn 59’uncu saniyelerinde:
"Ama bu kadarý da fazla" diye inleyerek
yukarýlara þikâyet dilekçeleri gönderdiklerini tarihten ve günlük dene-
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yimlerimizden kuþkusuz biliyoruz.
EREN RUH'umuzun yanýsýra Yaradan'dan bir parçayý, ÖZ RUH'u hepimiz
taþýyoruz. Melekût âleminden kalýn
perdelerle ayrýlmýþ düalite dünyasýnýn
olaðanüstü çetin sýnavlarýyla boðuþan
insanoðlunun, yaþama içgüdüsünün de
etkisiyle, sabrýnýn tükenip þikâyetlere
koyulmasý da an meselesi oluveriyor.
O'nun sabrý sonsuz olduðundan halimizi anlayýp acýyarak, baðýþlama ve rahmet kapýlarýný ardýna kadar açýk tuttuðunu; sýzlanmalarýna raðmen teslimiyetten
ayrýlmayan
gülyüzlü
peygamberlerin yaþantýlarýndan biliyoruz. Ýþte Bizim Celselerimiz'den
hepimize örnek olacak bir gülyüzlünün
dramatik serüveni:
“Bir hayýrlý bir zaman, bir yol gösterildiðinden, yola çýktý evinden. Sevgisi
ve inancý bütün, yol boyunca yürüdü
bir hayli, yorulmadan ve dinlenmeden.
Bir zaman geldi susadý çok yola çýkmýþ
olan hayýrlý. Bakýndý etrafýna, içebilmek için bir damla su yok!.. Yürüdü
yine azimle, önceden öðrendiðini,
önceden vaat edileni bilerek, isteyerek.
Yürüdü, susuzluðu daha da arttý.
Yürüdü... Ve bir zaman gayret diledi
O'ndan. Bakýndý etrafýna, aradý içmek
için bir yudum su. Olmazsa su,
yürümesi imkânsýz. Olmazsa su,
görmesi imkânsýz. Ve olmazsa su diye
düþündü duyabilmesi imkânsýz. Diz
çöktü ve secde etti olduðu yerde. Dedi
ki: ‘Beni Sevgisinden Varetmiþ Olan,
susuz ve gayretsizim þimdi ben...
Halbuki yola çýkarmadan önce, bana
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neler vaat etmiþtin biliyorum sen. Ya
Sen yanlýþtasýn, ya ben anlamadým...
Anlamak için bana haber gönder’dedi... Bir zaman öyle secdede bekledi...
Ve kulaðýna bir ses geldi, bütün sözlerin ve bütün seslerin ötesinden, hiç
kimsenin duyamayacaðý, yalnýz onun
duyacaðý gibi: ‘Kalk ve yürü!’ Kalktý
yerinden, hayýr için yola çýkmýþ olan
yürümeye baþladý adým adým... Her
adýmda daha güçlük, her adýmda daha
zorluk ve her adýmda gittikçe yok olan!
Birdenbire bir pýnar belirdi karþýsýnda. Yanýna vardý pýnarýn. Önce berrak
suyun aksinde yüzünü gördü yolcu.
Saçý sakalý uzamýþ gözleri göçmüþtü
içeri. Eðildi içmek için sudan, yudum
yudum kanýncaya dek içti. Elini
yüzünü yýkadý ve bir süre bekledi. Ve
sonra yeniden, akseden yerde yüzüne
baktý birden. Saçý ve sakalý uzamýþtý
gerçekten, ama güzel ve temizdi...
Gözleri çökmüþtü içeri, ama canlý ve
görüyorlardý. Gözlerinin rengine baktý
bir ara; sanki þimdi onlar, onun gözleri
deðildi artýk... Sanki þimdi onlar, bundan böyle görecekleri baþka þeylere
hazýrdý... Ýþte o zaman yola çýkan
yeniden her þeyi anladý. Ve yeni gelen
sesle, yeniden çýktý yola, en güçlü
adým, en güçlü nefesle!..”
Sýnavlarý baþarýyla geçerek iyiliðe,
mutluluða, inanca kavuþmuþ insan Fecr
suresinde Behçet Kemal Çaðlar'ýn
"Kur'aný Kerim'den Ýlhamlar"ýnda Yaradan tarafýndan þöyle tanýmlanmaktadýr:
Sen ey iyi insan, sen ey mutlu can,
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Vicdanýnda huzur, kalbinde iman;
Þüpheden vaktiyle sýyrýlmýþ olan;
Tanrý'ya sýðýnan rýzkýna kanan!
Yüzün var çýkmaya benim karþýma;
Makamýn cennettir, korku taþýma!..
Bu tanýmýn dördüncü mýsrasýnda
"rýzkýna kanan" denerek; aklýmýz, gönlümüz ve gücümüzle çalýþýp didinmeyi
ihmal etmediðimiz halde hissemize
düþen kýsmetimize de razý olmamýz bizden istenmektedir. Bu da çok az seçilen
bir yol þu dünya mektebinde.. Þair boþuna mý söylemiþ: Kime sorsam bir odasý
noksan!.. Ýþte Bizim Celselerimiz’den
bunun bir örneði:
“Hani bir gün, çok çalýþtýðý halde
kazancýný az görüp de, sebebini
araþtýran adam vardý ya, aðabeyleri ile
hoþ geçinmeyen... Ve hani bir gün
sebebi bulmak için, öyle istedi, diledi
de meçhûl bir yere alýndý ve gösterildi
ona üç çeþme... Birincisinden gürül
gürül sular akmadaydý. Ve ona denildi
ki: ‘Ýþte bu senin kardeþlerinin en
büyüðünün hissesidir.’Ýkinciden gürül
gürül su akmaktaydý. Ve ona denildi ki:
‘Ýþte bu, senin kardeþlerinin ikincisinindir.’
Üçüncüden ip inceliðinde su akýyordu ve sordu: ‘Bu kimindir?’ ‘Senindir’
dediler. Dedi ki: ‘Ben çok çalýþýyorum
ya; onlar benden az çalýþýyorlar. Bu
hak mýdýr?’Bir ses geldi kulaðýna:
‘Sus!.’ Þimdi o da kesilecek; çünkü sen
þükretmiyorsun!..”
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KRYON'DAN
IÞIK ÝÞÇÝLERÝNE ÖÐÜTLER
Sorumluluk bilincini geliþtirerek,
doðru yönde emek sarf ederek
yürünürse bir avuç aydýnlanmýþ insan
bile dünyanýn kaderini deðiþtirebilir.
Böylece Iþýk iþçisi olmayanlara bile
gelecek yýllarda inanç ve yükselme fýrsatlarý sunulabilir.
Iþýk iþçilerinden dünyanýn þu çok zorlu yýllarýnda büyük bir gayret ve çaba
beklendiðini dile getiren KRYON’ýn þu
sözleriyle yazýmý noktalýyorum:
“Yeniçaðýn niteliklerinden biri sorumluluk bilincidir. Yeniçað insaný hayatýnda olagelen her þeyden tümüyle kendisinin sorumlu olduðunu anlar. Bu olan
bitenlerin sizin tarafýnýzdan planlandýðýný sezgisel düzeyde bilmek anlamýna
gelir. Sizin yaptýðýnýz hiçbir þey önceden
mukadder kýlýnmýþ deðildir. Siz kendi
yaþamýnýza sahip olabilirsiniz. Ve o
sizin seçtiðiniz gibi deneyimlenecektir.
“Sizin bu sözleri dinlemeniz ya da
okumanýz önceden mukadder kýlýnmýþ
deðil, sizin kendi seçiminizdir....
Hayatýnýzda durup 'Bu benim baþýma
niye geldi?' diye düþünmenize yol açacak birçok þey meydana gelecek. Sonra
yanýtý sezginiz yoluyla bulacaksýnýz. Siz
ayrýca yeryüzüne karþý da sorumlusunuz. Siz bu gezegenin sadece insanlýðýnýzýn bir taþýtý olduðunu; onun
üzerinde yürüdüðünüz ya da havasýný
soluduðunuz veya sadece keyfini
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sürdüðünüz bir þey olduðunu düþünmüþ
olabilirsiniz. Hiçbir þey gerçekten bu
kadar uzak olamaz.... Siz bu gezegeni
büyük bir sorumlulukla selâmlayýp 'Yeni
enerji için ben burada seninle birlikteyim ve sen de benimle birliktesin ve
biz birlikte titreþimi deðiþtireceðiz; birlikte bir bütün olarak' demelisiniz,. Eski
insanlarýn yaptýklarý gibi gökyüzünü
selâmlayýn, topraðý selâmlayýn, rüzgârlarý ve sularý selâmlayýn... Sizin
bütünün bir parçasý olduðunuzu, biri
olmadan diðerinin de var olamayacaðýný ve insan ona saygý gösterip
sorumluluk üstlendiðinde sistemin
tamam olduðunu sözle ifade ederek onu
onurlandýrýn. Ve inanýn bana sevgili
varlýklar, siz bunu yapmaya baþladýðýnýzda, o da sizi onurlandýracaktýr. O
sizi besleyip barýndýracak ve güvenlikte
tutacaktýr. ” (3.Kitap S:84-86)
“Kentlerinizin en karanlýk, en þiddet
dolu bölgeleri bile bir avuç aydýnlanmýþ
insan tarafýndan deðiþtirilebilir. Dinlenen bir grup iþçi içinde, en azýndan biri
ayaða kalkýp çalýþmaya baþlamalýdýr ki,
diðerleri de onu izlesinler; aksi takdirde
hepsi dinlenmeye devam edecektir.
Dolayýsýyla siz bizzat gözlemlemeye
çalýþtýðýnýz deðiþimin katalizörüsünüz.
Önce siz deðiþmeden çevrenizde hiçbir
þey meydana gelmeyecektir... Önce
diðerlerinin baþlamasý için beklemeyin.
Ruh (Tanrý) sizin potansiyelleriniz
karþýsýnda heyecan duymaktadýr. Ýþi
sizin yapmanýzý beklememize raðmen,
size bunu baþarmanýzý saðlayacak
gereçleri de veriyoruz.” (3/ 51-52)
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Bir Ýnsaný Sevmekle
Baþlar Her Þey
Güngör Özyiðit, Psikolog

urgazada iskelesine inip,
birkaç adým attýktan sonra
Sait Faik heykeli sizi
ayakta karþýlar ve adaya
buyur eder. Adayý gezdikten sonra,
adada yaþayanlarýn iç dünyalarýný
merak ederseniz, Sait Faik'in öykülerini okumanýz gerekir. Öylece
özelde Burgaz'da yaþayanlarýn,
genelde tüm insanlarýn iç dünyalarýný,
duygu hallerini tanýr ve sonuçta þu
vargýya varýrsýnýz: "Bir insaný sevmekle
baþlar her þey.."

B

YAZMAYA YAZGILI BÝR ÖMÜR
Sait Faik Abasýyanýk, sanatý iþ edinmiþ, en iyi yapacaðý þeye adamýþtý kendini: Þiir ve öykü yazmak. Bunun için
de dolu dizgin, sereserpe gönlünce
yaþamak.. Bazen Beyoðlu caddesinde
turlamak, bazen Burgaz'da dolaþmak,
martýlarý seyretmek, balýkçýlarla balýða
çýkmak.. Kimi gün bir boðaz vapuruna
binip iskele iskele dolaþmak. Çiçek
Pasajý'nda kafayý çekmek, kimi gün
baþörtülü bir kadýncaðýzýn veya ya-
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lýnayak bir çocuðun peþinde saatler
geçirmek onun uðraþý olmuþtur.
Aileden kalma Burgazada'da yazlýk bir
köþkle, Þiþli'de bir apartman, onu para
kazanmak için bir yerde çalýþmak
zorunda kalmaktan kurtarmýþtýr. Yazý
Burgazada'da, kýþý Þiþli'de annesiyle
birlikte geçirir. Yüzeysel bir bakýþla
avarelikle geçen, boþa harcanmýþ, yazýk
olmuþ bir ömürdür bu. Ama ya ayný
adam insana ayna tutuyor, bizi bize
tanýtýyor ve ölümsüz þeyler söylüyor,
kalýcý deðerler ortaya koyuyorsa, o
zaman ne demeli? Böylesine sanatçý
denir olsa olsa..
Sait Faik'i en çok üzen, çevresinin ve
özellikle annesinin kendisine
iþsiz gözüyle bakmasýdýr. Ýçi
içini yer ve zaman zaman sorar
dostlarýna: "Yahu þu kadar yazý
yazýyorum, bana iþsiz denebilir
mi?" Ona: "Yaþamak nedir?"
diye soranlara karþýlýk verir:
"Balýk tutmak, kahvede oturmak, yanýmda pek sevdiðim
köpeðim, insan tanýmak.
Beyoðlu'nda bir aþaðý bir
yukarý dolaþmak, arada içmek,
hikâye yazmak, velhasýl hiçbir
þeye baðlanmadan avare
gezmek bütün gün. Ýþte ben,
böyle bir hayattan zevk alýrým,
buna yaþamak derim."
Buna raðmen Sait Faik, sýk
sýk bir iþe, bir baltaya sap olamamanýn acýsýný çekmiþ, boþ
gezenin boþ kalfasý olup
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olmadýðýnýn bunalýmýný yaþamýþ ve
kendini "lüzûmsuz adam" olarak hissetmiþtir. 40 yaþýnda annesinden harçlýk
almak, elbet ki onur yaralar ve bir
yerde sarsar insaný. Ama öyle de olsa
o, sanatçý doðuþunun gereðini yerine
getirmek zorundadýr. Kaldý ki,
sanatçýnýn da bir yeri yok mudur
toplumda?
SANATÇININ GÖREVÝ
Sanatçý olmanýn sancýsý içinde
kývranan Sait Faik, bir öyküsünde
sanatçýnýn doðuþunu, toplum içindeki
yeri ve iþlevini anlatýrken kimbilir nasýl
rahatlamýþtýr:
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"Dünyanýn yaratýlýþýndaydýk þimdi.
Ýnsanýn ilk zamanlarýný yaþýyorduk.
Onlar avlýyorlardý, ateþ yakýyorlardý.
Ben martýya ait bir mersiye (ölene
övgü) yazmýþ, ateþin karþýsýnda okumak
üzereydim. Bütün kabile halký bana
kýzmýþtý: "Bu herif çalýþmayacak
mýydý? Oturup kayalara düþünecek mi?
Martý ölmüþ. Onu seyredip bize masal
mý anlatacak?
“Gündüz Güneþin altýnda böyle
söyleyenler, gece olup da kütükler, çalý
çýrpý yanýnca, öbür tarafta rüzgâr
denizi homur homur söyletirken,
martýlar hâlâ deli gibi baðrýþýrken
ben bir türkü, martýnýn ölümünün
türküsünü tutturacaktým. Çalýþanlarý
bir üzüntü, bir garipseme, birbirine
sokulma hissi saracaktý.
“Bir iki gün að tamir edecek, balýk
tutacak, beceremeyecek, fakat akþamlarý da onlara üzülüp sevinme arzularý
veren türküler söylemeyecektim. "Ne
susarsýn be herif" diyeceklerdi. "Hani
bülbül gibi öterdin geceleri." "Ertesi
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sabah beni balýða giderken uyandýrmayacaklardý. Býrakacaklardý kendi
halime."
Sanatçýnýn yeri, deðeri ve görevi
bundan daha güzel anlatýlabilir mi,
bilmem. Yine de her þeyden bezdiði,
bunaldýðý, yazý yazmamaya karar
verdiði, herkes gibi olmayý düþündüðü
günleri olur Sait'in. Ýþte böyle bir
gününde adada dolaþýrken, balýkçýlarýn
pay bölüþmesinden doðan adaletsiz bir
duruma tanýk olur. Duygulanýr ve
sanatçý dürtüsü onu yazmaya zorlar.
Direnir bir süre, ama nafile. Gerisini
ondan dinleyelim:
"Yapamadým. Koþtum tütüncüye,
kalem kâðýt aldým. Oturdum. Ada’nýn
tenha yollarýnda gezerken caným
sýkýlýrsa, küçük deðnekler yontmak için
cebimde taþýdýðým çakýmý çýkardým.
Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktým."
Ýþte gerçek sanatçý budur. Yazmadan
edemeyendir. Yazmak zorunda olandýr.
Yazmaya yazgýlýdýr o. Genç bir þair, ünlü þair Rilke'ye bir mektup
yazýp, þiirlerinden
de birkaç örnek
göndererek, þairin,
bundan böyle þiir
yazýp yazmamasý
hakkýndaki fikrini
sorar. Rilke þöyle
yanýtlar gencin
sorusunu: "Eðer

SEVGÝ DÜNYASI
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þiir yazmadan yaþayabilecekseniz, yazmayýnýz. Yaþayamayacaksanýz, zaten
yazmak zorundasýnýz." Gerçekten soy
sanatçýlar için yaþamak ile yaratmak
veya sanatý için yaþamak ayný þeydir.

dünyayý seyret. Al gözüm efendim. Ýþte
sana kibrit alevi. Ýþte sana cigara
dumaný."

Gerçeði kimi zaman güzel'de, kimi
kere hak'da bulan Sait Faik, güzel ve
haklý bir dünyanýn özlemini çekmiþ,
insanlara sevgiyle ve ilgiyle bakmasýný
öðretmiþ, insanda insanlýðý görmüþ ve
göstermiþtir. Onun öykülerinde insan
sevgisi sel gibi akar. "Sevgi susuzluðu"
ve "Yaþama Sevinci" hemen her
hikâyesinde aðýr basar. Oktay Akbal'ýn
dediði gibi "dünya ermiþi"dir o.
Küçücük bir þey, bir kibritin çakýþý, bir
sigara dumaný bile onu coþturmaya,
yaþama sevincini buram buram tüttürmeye yeter:

Ýnsan Sait Faik'e göre hangi dinden,
ulustan, ýrktan olursa olsun, salt insan
olduðu için sevgili ve saygýdeðer bir
varlýktýr. "Anlaþýldý, ben bayraklarý
deðil, insanlarý seviyorum" derken,
onun sevgisi ulusal sýnýrlarý çoktan
aþmýþtýr. "Rengin sarý, kýrmýzý, esmer,
siyah, ne olursa olsun, lisanýný anlar,
kokunu duyar gibiyim" derken de ýrk
ayrýmýnýn saçmalýðýný ve insan
sevgisinin evrenselliðini belirtir. Hele
uydurma deðerler için, gerçek deðerleri
çiðneyenlere, düþmanlýk ve kavgayý,
dostluk ve sevgiye yeðleyenlere nasýl
yüreði yanarak insanca seslenir:

"Þu kibritin, þu yanmam diye fýsýr
fýsýrdayýp da, sonradan "peki emret
anam, yanayým" diyen þu kibritin ýþýðýna bak. Bu olur mu arkadaþ. Böyle bir
el sürçmesiyle açýlýveren hararet, ýþýk
bayramý gördün mü sen? Gül, sevin
arkadaþ. Þu aðzýmýzdan çýkan dumanlara bak! Nasýl uçuþuyorlar. Yaþýyorsun
efendi. Pýrýl pýrýl, tane tane, ýslak ýslak.
Cam cam, billur billur, fanus fanus,
çeþmibülbüller gibi yaþýyorsun dostum.
Dumanlarýmýza cigaralarýmýzýn
dumanlarýna bak efendi! Bu mavi þey
nedir? Bu insanýn içini sevinçten,
keyiften parlatan þey nedir? Ne kadýnla
yatmak, ne þarap içmek, ne arkadaþlarla prafa oynamak (üç kiþiyle oynanan
bir çeþit iskambil oyunu), ne tiyatro, ne
sinema seyretmek.. Hepsi bir yana

ÝNSAN SEVGÝSÝ

"Bu yeþil, sarý, lacivert bayrak sizin
bayraðýnýz. Komþu kabilenin bayraðý
da ayný renkte, ayný þekilde, fakat
üzerinde dokuz yýldýz var. Onun için mi
boðazlaþýyorsunuz? Kavgadan evvel
evlerinde yemek yediðin, baþý sana
dokunduðu zaman yaþadýðýný hissettiðin çocuðu bu dokuz yýldýz için mi
öldüreceksin?"
Ýnsan ve insanýn mutluluðudur esas
olan. Mutluluk ise, herkes tarafýndan
paylaþýlýrsa, bütünü kapsarsa tam olur.
Öyleyse: "Ýnsanlarýn bütününün saadeti için yapýlan her hareket insanlýk
hareketidir." Ýnsanlar birbirini sevmeli,
mutlu olmalý ve barýþ içinde kardeþçe
yaþamalýdýr. Bir hikâyesinde tek telli

SEVGÝ DÜNYASI
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saz þairinin (o zaman) dediði gibi:
"Tevrat ile, Ýncil ile, Kuran ile geldin
ise merhaba." Ve sonra daha da engin
bir hoþgörü ve sevgi: "Kitapsýza da
merhaba!" Ýþte Sait'in özlediði
dünya!..
Ýnsan sevgisi iliklerine dek iþlemiþtir
onun: "Ýnsanlarý sevmek, hayatý sevmek
ne iyi þey…" Ýnsanlarý sevmek, onlarýn
yüzünü güldürmek, bir þeyler yapmayý
gerektirir. Ýnsansýz, yapayalnýz, buz
gibi bir dünya düþü, üþütür onu.
Bir insan sesinin sýcaklýðý ancak
baharý getirir yeryüzüne: "Gelsin de
nereden gelirse gelsin.. Hýþt sesi
gelmedi mi fena. Geldikten sonra
yaþasýn çiçekler, böcekler,
insanoðullarý.." "Þu insanlara karanlýk
bile çok" diyen aydýn bir hanýma "Þu
insanlara hiçbir þey çok deðil" diyen
yine o. Bir baþka öyküsünde de "Bir
insaný sevmekle baþlar her þey" diyor
ki, ne kadar doðru!
Demek ki sanatçý iþe yaramaz,
lüzûmsuz bir adam deðil. O da görevli.
Görünmez ipliklerle gönülleri dokuyan,
insanlara birbirine sokulma, yaklaþma,
birbirini tanýma ve sevme eðilimi veren
bir insan. Bir gönül iþçisi. Öyleyse
toplum da onu kabul etmeli, gereken
saygýyý göstermelidir. Çünkü sanatçýya
saygý duyma, insana, emeðe, hayata,
özgürlüðe, saygý duymakla eþdeðerlidir: "Ne Mercan Ustaya ne kilimleri
dokuyan ellere, ne yazmalarý boyayanla, ne kalýplarý dökenlere, ne çeþmibülbüllere saygý duyduk. Saygý duymadýk

da ne oldu? Dünyayý birbirine kattýk
iþte." Oysa Dostoyevski'nin dediði gibi
"Dünyayý ancak sanat kurtaracak."
MAVÝ VE KARA
Sabahattin Eyüboðlu "Mavi ve Kara"
denemesinde, sanatýn karþýlýðý olarak
maviyi, paranýn karþýlýðý olarak da
karayý kullanýr. Ve "Son yýllarda kara
maviyi, yani para sanatý bulandýrýyor
gibi geliyor bana" der. Sanatçýnýn para
kaygýsý olmadan, pîr aþkýna çalýþtýðý
zaman gerçek eserler verdiðini, önce
para dediði zaman ise, o saf kaynaðýn
kuruduðunu, mavinin kara ile kirlendiðini belirtir.
Sanatçýnýn kazanmasýný, hattâ asýl
onun kazanmasýný, fakat paranýn kulu
olmamasýný öðütleyerek þöyle der:
"Sanatçýnýn bir evliya olmasýný,
dünyadan elini eteðini çekip, güzellik
yaratmanýn mutluluðu ile yetinmesini
mi istiyorum? Hayýr; dünyamýzýn en
çok onun dünyasý olmasýný istiyorum,
ama sanatçý kalmasý, insanlýðýn en
temiz sesi olmasý þartýyla."
Gerçi paranýn kulu olmuþ sanatçý da
bir þeyler verir belki: "Verir, kolayýna
kaçtýðý için de bol verir ama ne? Kirli
bir mavi, olmasa olur bir mavi."
"Ýdeal, ülkü, mefkûre apartman adý
olmaya baþlayalý gençliðin gözünden
düþtü, biliyorum" diyen Eyüboðlu'na
göre, her þeye raðmen sanatý paranýn,
maviyi karanýn üstüne çýkaranlar, iþte
onlar gerçek sanatçý, üst tarafý manatçý.

SEVGÝ DÜNYASI
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Yapay Zekâ
Derleyen Nihâl Gürsoy

özlük tanýmý olarak
yapay zekâ, bir bilgisayarýn veya bilgisayar
denetimindeki bir robotun, çeþitli faaliyetleri zeki canlýlara
benzer þekilde yerine getirme iþlevi
olarak tanýmlanmaktadýr. Bir baþka
tanýmla yapay zekâ (Artificial
Intelligence – AI), bilgisayar programlarý yardýmý ile insan iþlevlerine benzer
iþlevleri gerçekleþtirmeyi hedefleyen
biliþim dalýna verilen isimdir.

S

1950’lerde Shannon ve Tuning bilgisayarlar için satranç programlarý
yazýyorlardý. Ýlk yapay sinir að temelli

bilgisayar SNARC, Mit Minoky ve
Edmonds tarafýndan 1951’de yapýldý.
Son yýllarda insana birçok yönüyle
benzeyen, hattâ zaman zaman kendilerine sorulan sorulara baðýmsýz cevaplar
vererek insanlarý þaþýrtmaya baþlayan
yapay zekâlar hakkýnda deðiþik teoriler
üretiliyor. Buna göre ilerleyen dönemlerde yapay zekâlarýn birçok sektörde
çalýþma dünyasýnýn en baþarýlý çalýþanlarý olacaðý, onlarýn sunacaðý çalýþmalarýn insanlýða büyük fayda saðlayacaðý öngörülüyor. Fakat yapay zekânýn
bu aþamaya gelmesi hiç de kolay
olmadý. Aslýnda oldukça zorlu bir
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geliþim sürecinden geçerek bugünkü
yapay zekâ konsepti ortaya çýktý.
Tarihte birçok mitte (Antik Yunan,
Mýsýr, Çin) benzeri düþünce izleri
görülse de ilk yapay zekâ kavramý,
1956 yýlýnda New Hampshire,
Dartmouth College’da düzenlenen bir
konferansta gündeme gelmiþtir. O
nedenle 1956 yýlý yapay zekânýn
doðum yýlýdýr, denilebilir.
1987 – 1993 yýllarý arasýnda bu konuda bazý giriþimler olmakla birlikte,
yapay zekâ ilk önemli geliþmesini
IBM’in ürettiði Deep Blue adlý bilgisayar ile o zamanýn dünya satranç
þampiyonu Garry Kasparov’u yenmesiyle yaþamýþtýr. O zamandan
günümüze yapay zekâ hayatýmýza biz
tam farkýnda olmadan adým adým yerleþmiþtir. Günümüzde yapay zekâ
teknolojisi saðlýk, güvenlik ve eðitim
sektörleri baþta olmak üzere birçok
alanda kullanýlmaktadýr. Örneðin saðlýk
sektöründe kanser hücrelerinin belirlenmesi amacýyla 100.000 resim, yapay
zekâ ve doktor gözlemine sunulduðunda, yapay zekânýn kanser hücresini
teþhiste % 97 baþarý oranýyla doktorlarý
geride býraktýðý görülmektedir.
Cerrahide de oldukça baþarýlý bir
biçimde hizmet vermektedir.
Güvenlik sektöründe ise yapay zekâ
Athena Security’nin geliþtirmiþ olduðu
kamera sistemlerinin içerisinde yer
alarak, görüþ alanýnda silâh vb. suç
âleti gördüðünde kolluk kuvvetlerine
haber verilmesini saðlýyor.
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Bunlara ek olarak günlük hayatýmýzda sýklýkla kullanýlan akýllý telefonlardaki asistanlarda (Siri, Bixby, Google
asistant), sosyal medya platformlarýnda, navigasyon uygulamalarýnda
yapýlan her iþlemde yapay zekâ yer
almaktadýr. Bütün bunlar göz önüne
alýndýðýnda toplumda yapay zekâ ile
ilgili olumlu kanaatler oluþmaktadýr.
Fakat insanlarýn konu hakkýnda genel
düþünceleri incelendiðinde olumlu ve
olumsuz düþünenler olarak ikiye
ayrýldýklarý gözlemlenmektedir.
Milenyum çaðýnýn en alevli tartýþmasý
olan yapay zekâ, þimdiden insanlarý
kutuplaþtýrýyor. Bir gün dünyayý ele
geçirerek insanlara hükmedecekleri
düþüncesiyle, aslýnda mutlu insanlýðýn
geliþmesine katký saðlayacaklarý fikri
tartýþmalara yol açýyor.
Þimdi bu iki farklý düþünceyi nedenleriyle birlikte inceleyelim. Öncelikle
bu teknoloji ve geleceði hakkýnda
olumsuz düþüncelere sahip olanlarýn
kaygýlarýna bir bakalým:
Yapay zekâ teknolojisinin de diðer
teknolojilerde olduðu gibi insanlara
zarar vermesi için tasarlanabilme ya
da iyi bir iþ için programlanmaya çalýþýlýrken, zarara yol açabilme ihtimalleri
bulunmaktadýr. Bu kaygýlarýn neden bu
teknolojide bu kadar yer edindiðinin
nedenine gelince ortaya çýkabilecek
zararýn büyüklüðüdür. Fakat birçok
insanýn yapay zekâyý tehlikeli bir
teknoloji olarak görmesinin asýl nedeni
yapay zekânýn kontrolden çýkmasý
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durumunda nelerle karþýlaþabileceðimizi tam olarak bilmememizden kaynaklanmaktadýr. Birçok þirketin ve ülkenin
yapay zekâ üzerinde gizli çalýþmalar
yürütmesi de tedirginliðe yol açmaktadýr. Bu þirketlerden biri olan Google
– X’te yapýlan çalýþmalar hakkýnda
Google’ýn kendi çalýþanlarýnýn bile
sýnýrlý bilgisi bulunmaktadýr.
Yapay zekânýn gelecekte tehlikeli bir
hal alacaðýna dair Stephan Hawking ve
Elon Musk gibi alanlarýnda çok
baþarýlý insanlarýn da olumsuz söylemleri bulunmaktadýr. Stephan Hawking,
büyük bir baþarý gibi görülen yapay
zekânýn gelecekte insanlýðýn sonunu
getirebilecek olduðuna dikkat çekmiþtir. Elon Mask ise yapay zekânýn
gelecekte ölümsüz bir diktatöre
dönüþebileceði ve insanoðlunun
karþýlaþabileceði en büyük tehdit olabileceði görüþünü savunmaktadýr.
Ýngiltere’deki Cambridge Üniversitesi
Bilgi Mühendisliði ve Uber uygulamasýnýn bilim insanlarý ekibinin lideri
olan Zoubin Ghahramani ise burada
sorulmasý gereken anahtar sorunun bu
süper güçleri nasýl kullanacaðýmýzla
ilgili olduðunu söylüyor.”Bu süper güçleri, herkesin hayatýný iyileþtirmek,
küresel mutluluðu saðlamak için mi
kullanacaðýz? Yoksa bu süper güçleri
daha fazla güç ve iktidar saðlamak
uðruna insanlýða zarar vermek için mi
kullanacaðýz? Aslýna bakarsanýz ben,
makine tarafýndan ziyade insan tarafý
için endiþe ediyorum. Çünkü yanlýþ
ellere geçen her türlü teknoloji kötü
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amaçlara âlet edilebilir. Böyle bir ihtimale karþý her zaman tetikte ve korumada olmamýz gerekiyor“diyerek
insanlýðý tedbire davet ediyor.
Ülkemizde de konunun uzmanlarýndan Sabancý Üniversitesi Prof. Berrin
Yanýkoðlu; gelecekteki sonuçlardan
çekinen tarafta olduðunu belirtmiþ,
temkinli olunmasý gerektiðini vurgulayarak, “Robotlarýn tercihi yoktur, dolayýsýyla tehdit oluþturamazlar“ savýna
karþýlýk AI teknolojisindeki geliþmelerin inanýlmaz bir hýza eriþtiðinin altýný
çiziyor ve 10 yýl sonrasýnda bu
teknolojinin nereye ulaþabileceðinin
henüz tahmin edilemediðini söylüyor.
Örn. bir robotun kendi için dünyanýn
gerekli olduðunu fakat insanlarýn
dünyaya zarar verdiklerini anlamasýyla
dünyayý korumak adýna, robotlarýn
insanlýk için tehdit oluþturabileceðinin
mümkün olduðuna dikkat çekiyor.
Gelecekte yapay zekânýn manuel iþleri
devralmasýyla, yaratýcýlýk gerektiren
iþlerin insanlara kalacaðý ve insanlýðýn
geliþme göstereceði düþüncesine dair
ise, yaratýcýlýk yönünden yapay
zekâlarýn þu anda bile çok iyi iþler
çýkardýðýný, gelecekte hem yaratýcýlýk
gerektiren hem de manuel iþlerde
yapay zekâyý göreceðimizi söylüyor.
Bu durumda iþ sýkýntýsýnýn yanýnda
toplumsal baþka problemlerin de devreye gireceðini belirtiyor. Yapay zekânýn
ününün artmasýndan elde edilen ileri
teknolojik geliþmelerin yanýsýra birçok
dizi ve filmde (Örn. Westworld ve Ex
Machina) konu olarak ele alýnmasý da
etkili olmaktadýr. Birçok bilimkurgu
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filmi ve dizileri ünlü kurgu yazarý Isaac
Asimov’un oluþturduðu üç robot
yasasýndan esinlenerek yazýlmýþtýr.
Isaac Asimov’un 3 Robot Yasasý aþaðýdaki ilkelerden oluþmaktadýr:
1. Bir robot, bir insana zarar veremez
ya da zarar görmesine seyirci kalamaz.
2. Bir robot, birinci kuralla
çeliþmediði sürece insanlarýn emirlerine uymak zorundadýr.
3. Bir robot, birinci ve ikinci kuralla
çeliþmediði sürece kendi varlýðýný
korumakla mükelleftir.
Asimov bu üç yasa ile bireyin robot
konusundaki varlýðýný güvence altýna
almýþtýr. Ancak bu yasalar, tüm insanlýk
söz konusu olduðunda robotun nasýl bir
davranýþ içinde olacaðý konusunda
yetersiz kalmýþtýr. Bu nedenle Asimov
bu üç yasaya sýfýrýncý yasayý eklemiþtir.
Buna göre Sýfýrýncý Yasa: Bir robot,
insanlýða zarar vermez ya da zarar
görmesine seyirci kalamaz.
Sýfýrýncý yasa insanlarýn kafasýnda
soru iþaretleri oluþmasýna neden olmuþtur. Bu tartýþmalar bir robotun insanlýk
gibi soyut bir kavramý nasýl anlamlandýracaðý ve büyük topluluklarýn
savaþmasý durumunda nasýl karar vereceði konusunda yoðunlaþmýþtýr. Kabul
edilmelidir ki bu yasalarýn günümüz
teknolojisiyle hiçbir iliþkisi bulunmamaktadýr. Yine de gelecekte bu tür
sorunlarla karþýlaþýlmayacaðýný da
göstermemektedir. Peki, bizden daha
üstün bir yapay zekâ oluþabilir mi?

SEVGÝ DÜNYASI

Yapay zekâ teknolojisi üç baþlýk
altýnda incelenmektedir. Yapay dar
zekâ, yapay genel zekâ, yapay süper
zekâ. Þu anki yapay zekâ teknolojisiyle
(yapay dar zekâ); bir yapay zekâ, beste
ve resim yapabilme, týbbi taný koyabilme, hava tahmininde bulunabilme ve
daha pek çok alanda iþlev görebilmektedir. En son teknolojik geliþmeler
sonucunda bir yapay zekânýn beþ duyu
organýnýn algýlama düzeyine sahip
olmasýnýn çok yakýn olduðu belirtilmektedir. Bu durum, yapay süper
zekâ alt baþlýðýna girmektedir.
David Tall’in belirttiði üzere,
(Warwick Üniversitesi Matematik Prof.
Biliþsel Kuramlar üzerinde çalýþýyor)
"Üçlü Kuantum Mekaniði Prensibi"ne
baðlý olarak iþleyen ve ileten bu bilgisayarlarýn devasa iþlem gücüyle klasik
bir bilgisayarýn yüzyýllar içerisinde
yapabileceði iþi çok daha kýsa sürede
halledebilecek potansiyele sahip olduklarý düþünülmektedir. Böylesi bir
durumda insan türünü kim koruyacak?
Yapay zekâya karþý olumsuz tutum
sergileyen insanlarýn düþünce ve görüþlerinin nedenlerini inceledikten sonra
olumlu tutum sergileyenlerin bu tutumlarýnýn gerekçelerini nasýl açýkladýklarýna da bir bakalým.
Bu konuda olumlu düþüncelere sahip
olanlar, genel olarak her yeni keþif ya
da teknolojinin beraberinde iyi ve kötü
sonuçlarý getirme ihtimalinden yola
çýkmaktadýrlar. Yapay zekânýn ileride
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kötü sonuçlar doðurma ihtimalinin varlýðýný kabul etmekle birlikte, bunu en
basitinden ateþin keþfiyle kýyaslamaktadýrlar. Ateþ, insanlarýn ýsýnma ve
yiyeceklerini piþirme konusunda
yaþamlarýný büyük ölçüde kolaylaþtýrmakla birlikte birçok insanýn ve canlýnýn da yaþam alanýný küle çevirebilmektedir. Bilim insaný Tim Oates’e
göre, yapay zekânýn düþünüldüðü kadar
kötü olaylarýn meydana gelmesine
neden olmasý, bilimkurgu filmlerindeki
gibi kontrolden çýkmasý neredeyse
imkânsýzdýr. Oates bu düþüncesini dört
madde ile açýklamýþtýr. Yapay zekânýn
filmlerde iþlendiði gibi, kendi bilincini
edinmesi ve dünyayý ele geçirebilecek
duruma gelmesi için gerçekleþmesi
gereken dört madde vardýr:

Raymond Kurzweil’e göre; yapay
zekâ teknolojisi düþünüldüðünün
aksine her zaman hayat kalitemizi artýrmaya hizmet edecektir.

1. Yapay zekânýn, baþkalarýndan kendini ayýrabilme ve programlanmýþ olan
amacýnýn dýþýna çýkma fikrine sahip
olabilecek kapasiteye eriþebilmesi,
2. Kendine bir amaç oluþturabilmesi
için, motive olacaðý bir arzuya sahip
olabilmesi,
3. Bu arzusunu gerçekleþtirebilmek
için duygulardan sýyrýlýp bir plan oluþturmasý,
4. Böyle bir planý gerçekleþtirebilmek
için ise; bilgi, iþlem gücü, istihbarat ve
kaynaklara sahip olmasýnýn gerekliliði.

Kurzweill bunlara ek olarak, yapay
zekânýn geliþimiyle insan beyninin de
geliþim göstereceðinden bahsetmiþtir.
2030 yýlýna kadar hayata geçirileceði
düþünülen insan beyni ve makine
arasýndaki iletiþimi saðlayacak olan
neocortex teknolojisiyle insanlarýn
daha akýllý bir seviyeye geleceklerini
ifade ederek, yapay zekâ konusuna
olumlu yaklaþýmlarda bulunmuþtur.

Oates, bu durumlarýn birlikte gerçekleþebilmesinin son derece ihtimal dýþý
olduðunu belirtmektedir. Google’da
uzun yýllar mühendislik yapmýþ ve ayný
zamanda çok önemli bir gelecekçi olan

Raymond Kurzweil, bunlarýn yanýsýra
yapay zekânýn bazý iþlerin sonunu getireceðine dair oluþan kaygýlara karþýn
ise kaybolan iþlerin yerine mutlak yenilerinin geleceðini belirtmiþtir. Bu fikre
destek olarak, Dünya Ekonomik Forumu raporlarý gösterilmektedir. Raporlara göre, deðiþen teknoloji sonucunda
dünya çapýnda 12 milyon mobil uygulama geliþtiricisi olduðu saptanmýþ, yapay zekânýn birçok iþi otomatikleþtirmesi sonucunda insan gücü ve yeteneði
gerektiren iþlerin yerini, yaratýcý iþlerin alacaðý düþüncesi vurgulanmýþtýr.

Yapay zekânýn gelecekte olabilecek
getirileri, yararlarý ve zararlarýyla
birlikte detaylý olarak ele alýnarak
incelenmesi gereken bir konudur.
Ayrýca toplumun yapay zekâ konusu
hakkýnda ne düþündüðü, yapay zekânýn
geleceðine yön verecek etkenlerden
biridir.
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Özgürlük
Seyhun Güleçyüz

zgürlük kelimesi bile bana
ferahlýk duygusu verir.
Özgürlük aslýnda doðal
yaþamýn özüdür. Tüm
yaratýlmýþ canlýlar özgür olduklarý
zaman saðlýklý geliþir, hýzlý büyür ve
daha canlý olur ve daha çabuk olgunlaþýrlar. Aksi halde çoðu yaþam
sürelerinin sonuna bile ulaþamazlar.
Genel olarak özgürlük; herhangi bir
koþulla sýnýrlanmama, zorlama, kýsýtlamaya baðlý olmaksýzýn düþünme ve
davranma durumudur. Yani; insanýn her
türlü dýþ etkiden baðýmsýz olarak kendi
istencine, kendi düþüncesine göre karar

Ö

vermesi durumudur. Bu yüzden özgürlük, ayný zamanda düþünce ve akýlla da
baðlantýlýdýr. Özgürlük sosyal yaþamda,
kiþisel haklarla sýnýrlýdýr. Baþkalarýnýn
sýnýrlarýna taþmamak kaydýyla insanlar,
toplumda özgür davranabilirler ama
düþünce aklýn duyulmayan sesi olduðu
için aklýmýzda önemli hür organýmýz
olduðundan, düþüncelerimiz sýnýrsýzdýr,
özgürdür.
Görüyoruz ki, özgürlük akýlda baþlýyor ve bireyi inþa ediyor. Zihindeki
mahkûmiyet eþittir egolar. Kiþi kendini
ele alýp tanýdýkça ve kendini aklýna
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tanýttýkça egolarýný, tutkularýný kendine
yakýþtýrmayarak azaltýyor ve sevgiyi
öðrenmeye baþlýyor. Böylece aklýmýzla
sevgiye, sevgimizle gerçek inanca
doðru yol alarak, gerçek özgürlüðe
kavuþuyor insan. Mutluluða, huzura
yelken açýyor.
Burada dikkat edilmesi gereken
önemli unsur; kendine dikkat edip
iþlerken, insanýn kendi sorumluluðunu
da göz önünde tutmasýdýr. Atatürk,
kiþisel özgürlüðü tarif ederken
“Kimsenin fikrine ve vicdanýna
egemen olunamaz” demiþtir. Ýnsana
baktýðýmýzda, onun içinde sevgi,
tekâmül ve bütünlüðe ulaþma
dürtüsünü ve isteðini hissederiz.
Bu tüm yaratýlmýþlara verilmiþ olan
bir baðýþ, bir hediyedir bence.
Böylece tüm yaratýlmýþlar zamanýn
akýþý içinde, onunla birlikte Yaradan’a
doðru sanki çekilirler, akarlar yani
tekâmül ederler. Bu arada insan iç sesini yani, öz ruhun vicdan olarak fýsýldayan iç sesini duymayý, yol gösterici
fener gibi doðruyu gösteren ýþýðý takip
etmeyi, dinlemeyi ihmal etmemeli. Bu
iç sesin yalanla, yanlýþ duygu ve
davranýþlarla üstünü örtmemeli, o ses
yerine egolarýn isteklerini
aklileþtirmemelidir ki, kolayca özgürleþsin, akýl, gönül ve tecrübenin yol
gösterici bilgisiyle.
Ýnsanýn, özgürlüðü sorgulamasýnýn
belgelerini; ilk defa doðu filozoflarýndan antik Yunan felsefesinin rasyonalizm geleneðinin ilk filozoflarýndan biri
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olan, M.Ö. 515’de Ýtalya doðumlu
Parmenides'de görüyoruz. “Var olanýn
yapýsý bütündür, sarsýlmaz ve sonsuzdur, bölünemez” diyerek, varolmanýn
bütünü idrak etmek olduðunu anlatmýþtýr. Sokrates; “idrak etmenin yolunun bilgi edinme olduðunu ve bilgi,
tümevarýmsal bir yöntemle genel tanýma ulaþma ile elde edilmeli” der, M.Ö.
350 yýllarýnda. Bu ulaþýlan bilgiler
aslýnda ruhta saklýdýr diyen Sokrates
devam eder, “Önemli olan bu saklý,
doðru bilgiyi, doðru yöntemle açýða
çýkarmaktýr yani doðurmaktýr” der.
Bize göre bu doðru yöntem; aklýn
doðru bilgiden elde ettiði neticeyi
tecrübe edip, mantýk süzgecinden
geçirip, öz bilgi olmasý için ruha
benimsetmesidir. Sokrates;“Ýnsanýn
ruhunda (özünde) saklý olan bu doðru
bilgileri ortaya çýkarmasý için yaþam
boyu hayat tecrübeleri, araþtýrmalarý ve
soru-cevap yöntemiyle ortaya koyup,
benimseme tekniðine karþýt belirlemelerle, yani imtihanlarla evrensel ahlâki
deðerlere, kavramsal öze diyalektik
yöntemle ulaþmasýdýr” der.
Bu doðru olan bilgilerin, iyiyi
sevmek ve uygulamak için gerekli
olduðunu ve böyle yaþamanýn erdemli
bir hayat olduðunu savunur.
Dolayýsýyla; “Erdem bilgidir ve insan
kendi özünü bilgiyle bilip, bütünü idrak
ederek onunla bir ve özgür olur” der.
Bir bilgede erdem olarak; iyi olmayý,
iyilik yapmayý, doðru olup çalýþmayý
ve bilgili olmayý erdemin özü olarak
söyleyip, bunlarý yapmak için sevginin
gerekliliðini vurgulayýp, sevginin kut-
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sal olduðunu söyler. Demek ki; özgürlüðün yolu bu güzel hasletler ile aydýnlanýyor.
Gelelim Platon’a M.Ö. 470’lerde
Sokrates’in özgürlük kavramýndan
yola çýkarak, metafiziði öðrenmek yani
kendinin kölesi deðil efendisi olmak
için, önce fiziði bilmeliyim diyerek;
Mýsýr’daki Pisagor okulunda matematik, geometri dersleri alýr. Geometride
ilk adýmýn, en az iki noktayý birbirine
baðlayýp, matematik problemleri nasýl
çözülebiliyorsa, bu bakýþ açýsýyla
yaþamdaki her þeyin aslýnda ne
kadar da birbiriyle baðlantýlý olduðunu
idrak eder ve farklý görünen parçalarý
birbirine baðlayarak, aslýnda hiçbir
olayýn doðanýn bütününden ayrý
olmadýðýný görmeye baþlar. “Canlý,
cansýz olan her þey bütünün parçasýdýr.
Ýþte bu fikri yakalayan kiþi; artýk
kendinde olaný, damlanýn içindeki
okyanusu keþfeder ve platonik aþký
derinden yaþamaya baþlar. O artýk
kimseden ayrý deðil, herkesin bir
parçasýdýr ve dolayýsýyla dýþarýda
olaný sevmek, artýk karþýlýksýz
sevmek anlamýnda deðildir. Artýk,
herkes kendisi, kendisi de herkestir.
Gerçek özgürlüðe kavuþan insan
okyanusla akmaya baþlar” der.
Büyük Platon 2500 sene önce
söylediði, özgürlüðün bu güzel
anlatýmý günümüze gelene kadar çok
deðiþmiþtir. “Öz” antik çaðda Tanrý
iken, modern çaðda “Öz” doða olarak
yorumlanmýþtýr. Tasavvufta özgürlüðün
anlamý “Rab” ile birleþmek, fenafillâh
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mertebesine ulaþmaktýr. Tasavvuf
yolunda olan, ebedi olan Yaratýcý'nýn
zatî bilgisine ulaþmak için yol göstericilerden bilgi alýr ve bilgilerin örneðini
kendinde yaþayarak gösterir. Böylece
“BÝR” olan Allah’a yükselir. Tasavvuf
ilmine göre insan, tüm yaratýlmýþlardan
üstün olarak ve O’nun suretinden
varedilmiþtir. Bu hasletleri Allah’ýn
ilmiyle donanarak kendinde ortaya
çýkarýr, böylece Allah’la yaþayan olur.
Ýnsan-ý Kâmil vasfýný kazanýr. Rabbi
ile arasýnda sýnýr kalkmýþtýr. Artýk
insan olarak düaliteden de kurtulmuþ,
O’nun kudretlerinden bazýlarý onda da
belirmiþtir, bu hâl ise insanýn özgürleþmesidir. Ýnsan tekâmül etmiþ,
nefsini silmiþtir. Ýþte bu aþamayý Kryon
þöyle açýklar: “Tekâmülde yükselenlerde enerji deðiþimleri görülmektedir.
Böyle insanlarýn enerjileri daha fazla
yükselir, aktifleþir. Çünkü enerji
titreþimleri yani DNA titreþimleri
üstatlýk düzeyine ya da üstatlýða yakýn
bir düzeye yükselir. Böylece kiþide
kudretler belirir” der. Yani maddeye
hâkim olabilir, bir baþka deyiþle
“Rab’bin kudretinden olur” diyebiliriz.
Kryon bunu þöyle açýklýyor: “Onlar
týpký sizin gibiydiler ve sizde týpký onlar
gibiydiniz. Aranýzdaki tek fark onlarýn
size doðaüstü görünmelerine neden
olan, o insanlarýn DNA’larýnda ki
Tanrýsal bölümleri aktive olmuþtur
tekâmülleriyle birlikte.”
Özetle, bizde düaliteyi yaþayarak
olgunlaþýp DNA’mýzda ki, üstatlýk
enerjimizin ortaya çýkmasýný saðlarýz.
(Kryon Kitap 9)
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Böylece ruhsal arýnmýþlýk kiþiyi özgürleþtirir. Ýnsanýn ruhsal özgürlüðünün
DNA boyutundaki durumunu anlattýktan sonra gelelim 1790’da Hegel’e.
Kendisi Sokrates ve Platon'dan yola
çýkarak insanýn özgürleþmesi için
idraklenmesini þart koþar ve kademeli
bir geliþme ve tekâmülden söz eder.
Ýnsan önce saflýðýndan sýyrýlýr, kendini
tanýr, sonra egolarýný yöneterek
saflýðýný ve egolarýný terbiye ederek
yücelmiþ bilince ulaþarak bütünün
idrakine kavuþur. “Bu insanýn özgürlüðüdür” der. Hegel’e göre doðaya ve
insana uzak olan insan, kendindeki
sevgiyi ortaya çýkaramayan, kendine
yabancý, özgürlükten uzak bir varlýktýr.
Oysa 1850’ler de Karl Marx’a göre
özgürlük açýklamalarýnda; insanýn
özgürleþmesi toplumsal emek ve
gücünün dönüþümü ile mülkiyet iliþkilerinin ortadan kalkmasýyla mümkün
olur. Yani Hegel’ci anlayýþtan farklý
olarak Karl Max yaþamýn ve maddi
koþullarýn ruhu geliþtirdiðini söyler.
Önce dünya düzelecek sonra “Ruh”
diye savunur. Hegel ise önce ruh idraklenip, yükselecek sonra dünya diyerek,
dünya yaþamýný ikinci planda deðerlendirir. Karl Marx “Ýnsanýn özünü
içinde bulunduðu üretim biçimi ve
iliþkileri biçimlendirir, geliþtir” diyerek, ruhun özgürleþmesi, geliþmesi için
üretim biçimi ve iliþkiler önemlidir
vurgusunu yapar.
100 yýl sonra 1940’larda Jean Paul
Sartre “Varoluþ özden önce gelir. Ýnsan
diðer varlýklardan farklý olarak özünü
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gerçekleþtirmemiþtir. Dolayýsýyla,
idraklendikçe özgürleþerek seçimleri
ile kendini gerçekleþtirecek yani özünü
oluþturacaktýr. Varoluþçuluðun yani
Egzistansiyalizm’in özü de budur.
“Özgürlük budur” der.
Bu yüzyýlýn en çok okunan eðitici
kitaplarýný yazan psikolog ve sosyolog
Erich Fromm önce ahlâk nedir
sorusuyla özgürlük konusunu baðlar.
Ahlâk hem kuramsal hem uygulamalý
bir bilimdir. “Ahlâk konusu bireyin iç
dengesine ulaþmasý ve çevresiyle
bütünleþmesi bakýmýndan olduðu
kadar, toplumun düzeni açýsýndan da
son derece önemlidir” der. Ben de
doðru ahlâklý insanlarýn birlik olduðu,
birlikte tekâmül edip özgürleþtiði bir
toplumun, dünyada cenneti yaþayacaðýna inanýyorum. Erich Fromm özgürlük
için insanýn kendini iyi tanýmasý, ahlâklý olmak için kendine emek vermesini
önerir. Vicdan ise insaný kendine gelmeye çaðýran saattir. “Kendi kendisi”
olabilmek için ne yapmasý gerektiðini
de bildirir. Ayrýca hayatýn amaçlarýný ve
bu amaçlara ulaþabilmek için gerekli
kurallarý bilmesine, benimsemesine
yardým eder. Ama bazen kiþi yýkýcý
kuvvetler, akýldýþý tutkularýn etkisiyle
vicdanýný susturur, vicdanýnýn üstünü
örter ve bu köleliðe göz yumar. Ama
kendini tanýdýkça akýl, gönül birliði ile
ahlâki deðerlerini ortaya çýkardýkça
insan özgürleþmeye baþlar, idraki açýlýr,
yaratýcýlýðý, mutluluðu artar, korkularý
kaybolur, gerçek gücünü görür ve hýzla
tekâmül ederek tutkularýndan kurtulup,
özgürleþir.
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“Baþkalarýnýn sana yapmasýný
istemediðin hiçbir þeyi baþkalarýna
yapma” en temel erdem ilkesidir.
Özgürlüðe doðru atýlan ilk adým bu
cümlenin içindedir. Çünkü bilir ki,
baþkalarýna kötülük yaparken, kendine
de kötülük yapmaktadýr.
Diðer bir yazar Ekhart Tolle,
çaðýmýzýn özgürlüðü anlatan ruhani
öðretmenidir. Özgürleþmek Ekhart
Tolle için; tekâmül ederek egolardan
kurtulmakla baþlarken, eksiklerin yerini
Tanrýsal erdemler alýr. Ýlk basamak ise,
kendimizi tanýyýp, bilmektir. Özgürleþmek için kendimizi bilmek deyince,
kendini bilmek yani ruhsal seviyesini
bilmek, içsel bilinç haline geçmek
demektir. Yoksa kendi yaþadýklarýný,
yaptýklarýný bilmek deðildir. Kendini
olaylara kaptýrmamak, her þeyin geçici
olduðunu görmemize sebep olur zaman
içinde. Dirençsizlik, yargýsýzlýk,
baðlantýsýzlýk gerçek özgürlüðün üç
temel prensibidir. Bunlarý uygulayarak
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Tanrýsal huzura ulaþýr insan.
Dünya yaþamýmýzda karþýlaþtýðýmýz
zorluklar, acýlar biçime yani maddeye
aþýrý deðer yüklememizden kaynaklanýr. “Bu da geçer” sözü çok
derin bir anlam taþýr. Bütün biçimlerin,
anlarýn geçici olduðunu gösterirken,
ayný zamanda sonsuzluða da iþaret
eder, sadece içimizdeki sonsuzluk.
Bu büyük sonsuzluðu bildiðinden,
geçici olaný geçici olarak algýlar.
Ýçimize dönmek, içsesimizi dinlemek,
acýlarla baðlarýmýzý azaltarak korkularýmýzýn baðladýðý tutkularýmýzdan
bizi özgürleþtirir.
Ýçsel bilinçlenme için ayrýca
gülyüzlülerin fikirlerini tanýmak
bir nevi yol gösterici olur. Sevgi
kapýlarýmýzý açmamýza yardýmcý
olur. Krishnamurti; “Sadece özgür
akýl sevginin ne olduðunu bilir”
diyerek, bizlerin tutkularýmýzdan kurtuldukça, yerine her zaman sevgiyi,
doðru ahlâk ilkelerini koydukça; yani
iyi, doðru,
çalýþkan, bilgili
ve her þeyi ayýrt
etmeden seven
oldukça, saf
sevgiyle, yaratýcý
akýlla, arýnmýþ bir
gönülle birlikte
oluruz ve gerçekten hür oluruz,
bütünün bilincinde
Vareden ile ayný
titreþimde gerçekten özgür ve gerçekten varoluruz.
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Sonunda Bilim Adamlarý
Ruhu Keþfediyor
Deepak Chopra
Çeviren: Saffet Güler

G

ün batýmýný düþünün… Bu
imajý görür görmez, bu deneyimi beyninizde kodlayan fotonlarýn ikili bir kodu vardýr. Ýçinde bir mum
alevi olan karanlýk bir odayý düþünün.
Þimdi, eðer beyninizin içine bakabilseydik, orada mum olmazdý – sadece
titreþen fotonlarýn ikili kodu vardýr. Soru,
onu düþünmenizi istemeden önce o imajýn nerede olduðudur? Göstermek istediðim nokta þu; günbatýmýný veya bir
mum ýþýðýný tahayyül etmenizi istediðim
zaman, onu hatýrlamanýzdan önce o bilgi
beyninizde deðildir. Siz hatýrlamaya niyet
eder etmez, bilgi beyninizde ortaya çýkar.
Bilgi ondan önce neredeydi? Bilinçte bir
potansiyel olarak mevcuttu, ancak
beyninizde deðildi.
Bu nedenle anýlarým beynimde deðildir.
Bu çok önemli bir noktadýr, çünkü redüksiyonist model anýlarýmýzýn beynimizde
olduðunu söyler. Neden bunu söyler?
Çünkü beyin hasar gördüðünde, insanlarýn anýlarý hasar görür ister Alzheimer’s
hastalýðý veya koma hali ya da sarhoþluk
vasýtasý ile olsun.

Ama tartýþma temelsizdir: radyomun
hasar gördüðünü ve müzik çýkmadýðýný
söylemek ile ayný þeydir, bundan dolayý
müzik radyom tarafýndan üretilmiþ
olmalýdýr. Radyo müziði üretmez; sadece
müziði gerçekleþtirir. Televizyonum,
kutunun içinde gördüðüm tüm o insanlarý
üretmez; sadece onlarý baþka bir yerden
gerçekleþtirir. Böylece, beyniniz de
düþüncelerinizin kaynaðý deðildir.
Beyniniz, siz onlarý mekân - zaman
olaylarý olarak gerçekleþtirmeden önce
olasýlýklar olarak var olan dalga fonksiyonlarýnýn çökmesine neden olan kuantum enstrümandýr. Böylece beyniniz
olasýlýklarý alýr ve onlarý mekân - zaman
olaylarýna gerçekleþtirir. Beyin olasýlýðý
gerçekliðe dönüþtüren kuantum enstrümandýr. Tezahür etmemiþ olaný alýr ve
hem hayal gücünde hem de duyusal
deneyim olarak onu tezahür ettirir.
Mekân - Zaman olayý nedir? O, niyetin
donmuþ anýdýr. Tüm algý, sürekli olarak
dönüþen ve hareket eden olasýlýklar
denizindeki dalga fonksiyonlarýnýn
çökmesidir ve benim algým o dýþsal
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realiteyi dondurur, ama onu algýlamýþ olduðum zamana kadar o hareketine devam
etmiþtir. Bu sadece olasýlýklar denizinde
hareket eden bir fenomendir. Öyleyse bu
süreksizlik dünyasýndaki þey nedir? Her
þey sonsuz olasýlýklar denizi olarak var
olur ve her þey saf potansiyel olarak var
olur. Potansiyelin baþlangýcý ve sonu yoktur. O potansiyel olarak var olur.
Bilim, önce maddenin var olduðunu,
sonra enerjinin sonra da bilginin var
olduðunu söyler. Bilgi nedir? Bilgi sorular sorulmasýný bekleyen bir olasýlýklar
denizidir. Bilgi budur. Evren dalga
benzeri midir? Evren parçacýk benzeri
midir? Bu sizin sorunuza baðlýdýr. Eðer
dalga benzeri olan bir deney yaparsanýz,
evren dalga benzeridir. Eðer parçacýk
benzeri olan bir deney yaparsanýz, o
parçacýk benzeridir ve asla ayný anda
her ikisi deðildir. Bu, Heisenberg’in
belirsizlik prensibinin özüdür.
Evrenin parçacýk benzeri mi, dalga
benzerimi olduðu, soruya baðlýdýr.
Soruyu sormadan önce (Neye benziyor,
parçacýk benzeri mi yoksa dalga benzeri
mi?) o potansiyel olarak her ikisi þeklinde mevcuttur. Evren’i bir seçim yapmaya zorlayan sizin sorunuzdur. Siz
soruyu sormadan önce, evren bir seçim
yapmamýþtýr. Siz seçimi yapar yapmaz,
evren karþýlýk vermek zorunda kalýr.
Böylece doðanýn en temel seviyelerinde,
siz soruyu sorduðunuzda evren mekân –
zaman olaylarý için seçimler yapmaya
zorlanan sonsuz bir olasýlýklar denizidir.
Evren, gerçek olmadan önce, büyük bir
soru iþaretidir.
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Bilim adamlarýnýn þimdi tamamen rahat
olduklarý ilginç bir görüngü ‘mekânsýz
ilgileþim’ olarak adlandýrýlan fenomendir.
Mekânsýz ilgileþim, aslýnda kuantum
fiziðini geçersiz kýlma teþebbüsünde
Einstein tarafýndan tesadüfen tanýmlanan
bir þeydi.
Einstein kuantum fiziðinin bazý veçhelerinden çok rahatsýz idi. Bunlardan biri
mekânsýz ilgileþim idi. Bir diðeri Heisenberg’in belirsizlik prensibi idi. Aslýnda,
Heisenberg belirsizlik prensibini Einstein’a açýklamaya gittiðinde, Einstein þu
ünlü yorumu yapmýþtý, “Tanrý evrenle
kumar oynamaz”, çünkü mekanistik yasalarýmýz eðer evreni yeterince tanýrsak,
her þeyi tahmin edebileceðimizi söyler.
Az ve öz olarak, mekânsýz ilgileþim
þöyle iþler: Eðer iki adet atom altý parçacýðýnýz varsa, A ve B, ve bunlar çarpýþýrsa, biraz enerji ve bilgiyi deðiþ tokuþ
ederler, böylece A, A1 olur ve B, B1
olur; bunlar hafifçe deðiþmiþtir, aynen siz
ve ben çarpýþtýðýmýzda hafifçe deðiþmemiz gibi, biz de bilgiyi ve enerjiyi deðiþ
tokuþ ederiz. Böylece siz ayný kiþi
olmazsýnýz ve ben de ayný kiþi olmam.
En temel seviyelerde, atom altý parçacýklar çarpýþtýðý zaman enerji ve bilgi deðiþ
tokuþu yaparlar; o zaman diyelim ki A1
evrenin bir ucuna gitmeye baþlasýn ve B1
de diðer ucuna gitsin, ancak sonsuzluk
boyunca A1 ve B1 anýnda birbiriyle
baðlantýlý kalýrlar (Birbirleriyle anlýk
baðlantýlarýný sürdürürler).
Anlýk baðlantý þu anlama gelir: Eðer
A1’in ne yaptýðýný biliyorsam, B1’in ne
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yaptýðýný söyleyebilirim. Eðer A1’in nerede olduðunu biliyorsam, B1’in nerede
olduðunu söyleyebilirim. A1’in davranýþýnýn niteliðini bilerek, B1’in davranýþýnýn niteliðini size söyleyebilirim.
Einstein’ýn farklý olduðu yer, onun
sadece matematiksel bir ilgileþim
olduðunu ve bunda bir gizem olmadýðýný
söylemiþ olmasýdýr. Daha da fazlasý,
ilgileþime aracýlýk yapan þeyin olmamasýdýr, bu þu anlama geliyor; birinin
yaptýðý þeyi bilerek, diðerinin ne yaptýðýný bilebileceðimi bana söyleyen,
buradan oraya aracýlýk yapan bir enerji
yoktur. Böylece, aracý yoktur ve o azalmaz, hafiflemez. Azalmaz, hafiflemez
demek, mekânýn uzaklýðýyla ilgileþimin
kuvveti azalmak demektir.
Normalde, siz enerji sinyallerini veya
elektromanyetik sinyalleri kullandýðýnýz
zaman, Ters Orantýlar Yasasý devreye
girer: Birbirleriyle baðlantýlý olan iki nesneye sahipseniz (örneðin yerçekimi gibi),
sinyal zayýfladýkça mesafenin karekökü
kadar ters orantýyla zayýflar. Ancak azalmaz/hafiflemez, ilgileþimin kuvvetinde
azalma olmaz anlamýna gelir. Ne kadar
uzaða giderseniz gidin, ayný kalýr.
Uzaydaki Mesafe,
Ayrýca Zamandaki Mesafedir
Gece gökyüzüne baktýðým zaman, on
beþ milyon ýþýk yýlý uzaklýktaki bir yýldýzý
görüyor olabilirim. Bu, on beþ milyon yýl
önce mevcut olmuþ olan bir þeye bakýyor
olduðum anlamýna gelir. Eðer yýldýz beþ
milyon yýl önce patladýysa, bunu bir beþ
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milyon yýl daha bilmeyeceðim, çünkü
gece gökyüzüne baktýðýmda, geçmiþe
bakýyorum. Uzaydaki mesafe ayrýca
zamandaki mesafedir; ama azalmaz
demek, ilgileþimin kuvvetinin uzay –
zaman sýnýrlarýnýn dýþýnda hareket etmesi
demektir; bu anlýktýr. Böylece ilgileþimin
üçüncü özelliði, onun anýnda olmasýdýr.
Einstein, bunun sadece matematiksel
bir kavram olduðuna inanýyordu, ama
sonra John Bell ortaya çýktý ve bunu
þüphenin ötesinde kanýtladý. Bu ilgileþim
þimdi, doðada, her þeyin baþka her þeyle
anlýk olarak baðlantýlý olduðu temel bir
seviyenin var olduðunun belirlenmiþ
gerçeðidir. Bu bize her þeyin baðlantýlý
olduðu, her þeyin organize olduðu, her
þeyin baþka her þeyle anlýk olarak baðlantýlý olduðu, omniscience (her þeyi bilme)
veya omnipresence (ayný anda her yerde
bulunma) ya da omnipotence (her þeye
gücü yetme) diyebileceðimiz þeyin
matematiksel ve deneysel kanýtýný verir.
Size Einstein’ýn bundan neden rahatsýz
olduðunu söyleyeceðim: Çünkü tüm
fenomenlerin uzay - zamanda var
olmasý terimlerinde düþünüyordu, ama
bu baðlantýnýn tanýmladýðý þey, uzay
zamanýn ve nedenselliðin ötesinde, uzay
zaman sýnýrlarýnýn dýþýnda olan bir
bölgedir. Þimdi bilim adamlarý, biyolojiyi
mekânsýz baðlantýya müracaat etmeden
açýklayamayacaðýnýzý tamamen kabul
ediyorlar. Ýnsan bedeni ayný anda
düþünceleri nasýl düþünür, piyanoyu nasýl
çalar, mikroplarý nasýl öldürür, toksinleri
nasýl atar ve bir bebeði karnýnda nasýl
taþýr? Ve tüm bu þeyleri yaparken, her
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aktiviteyi diðer her aktiviteyle baðlantýlý
hale getirir, hepsi aracý olmadan anýnda
gerçekleþir, karaciðer hücrenizin aktivitesi ile böbrek hücrenizin aktivitesi arasýnda aracý yoktur ve yeni bebeðin üretimi
ile diðer aktiviteler arasýnda aracý yoktur.
Sadece bu deðil, bedeniniz bunlarý
yaparken, yýldýzlarýn hareketini de izliyor, çünkü bedeniniz olarak adlandýrdýðýnýz biyolojik ritimler aslýnda ekosistemin ve evrenin ritimleridir. Her þey her
þeyle baðlantýlýdýr ve sadece bu deðil, her
þey birbiriyle anlýk olarak baðlantýlýdýr.
Zaman yoktur, dâhil olan enerji yoktur,
çünkü enerji uzay – zamanýn içindedir.
Bu baðlantý, zaman sinyalleri veya enerji
sinyallerinin kullanýmý olmadan vardýr:
anlýktýr. Bu eþzamanlýlýk dediðimiz þeyin
temelidir. Mekânsýz ilgileþimler, doðanýn
aktivitesinin en etkileyici ve en baskýn
veçhesidir. Bu matematiksel olarak tamamen anlaþýlýrdýr; kuantum fiziði terimlerinde tamamen anlaþýlýrdýr, deneysel
olarak tamamen anlaþýlýrdýr.
Bu makalenin ilk yarýsýnda, eþzamanlýlýðý ve mekânsýz ilgileþimlerin doðanýn
aktivitesinin en etkileyici ve en baskýn
veçhesi olduðunu açýkladýk. Ýkinci
bölümde, belirsizlik ve gözlemcinin
etkisi kavramlarýný sunacaðýz.
Belirsizlik Nedir?
Süreksizliðin bir diðer özelliði, belirsizliðin artmasýdýr. Süreksizliðe ne kadar
derin girerseniz, daha çok belirsiz olur.
Heisenberg’in belirsizlik prensibine
bakalým: tüm fenomenler, siz deneyi
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yapýncaya kadar eþzamanlý olarak dalga
benzeri ve parçacýk benzeridir ve sonra
bunlar biri veya diðeri olur. Eðer birini
ölçüyorsanýz, diðerinin ne olduðunu bilmenizi engellersiniz.
Eðer pozisyonu ölçüyorsam, o zaman
momentumu bilmemi engellemiþ olurum.
Eðer onu bir parçacýk olarak biliyorsam,
o zaman onu ayný anda bir dalga olarak
bilemem. Bunun, deneysel yöntembilimlerin sýnýrlýlýklarý ile bir ilgisi yoktur;
doðanýn yasalarý ile ilgilidir. Ben soruyu
sorana kadar parçacýk benzeri veya dalga
benzeri olarak davranmaz.
Dahasý, doðanýn bu seviyesinde
hesaplamalar yapmaya baþladýðým
zaman, irrasyonel (oransýz) rakamlar kullanmak zorundayým. Ýrrasyonel bir rakam
kavramsallaþtýramayacaðýnýz bir
rakamdýr. Sonsuzluk irrasyonel bir
rakamdýr: onu canlandýramazsýnýz. Pi
irrasyonel bir rakamdýr, çünkü sonsuz
ondalýk yerlere sahiptir. 31’in karekökü
irrasyonel bir sayýdýr. Bunun ne olacaðýný
hayal edemem, ama hesaplamalar yapabilirim. Evren’in temel davranýþlarýný
hesaplamak için, kavramsallaþtýramayacaðým irrasyonel rakamlar kullanmak
zorundayým.
Ve hattâ, hata sýnýrý çok az olsa da,
davranýþýn temel seviyelerinden,
davranýþýn makroskopik seviyelerini
hesapladýðým zaman, hata sýnýrý katlanýr.
Böylece aslýnda, en temel seviyelerde
varoluþun seviyelerini ne kadar çok
incelersem, bunlar daha da fazla belirsiz
olur. Bu Tanrý’nýn bana, “Zamanda bu
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noktada, sýrlarýmý sana açýklamayacaðým.
Buraya kadar gelmene izin veriyorum,
ama buradan itibaren bana güvenmek
zorundasýn ve sana daha fazlasýný anlatmayacaðým” demesine benzer.
Belirsizlik, aslýnda bu seviyede kuantum bölgesinin dördüncü özelliði olan
yaratýcýlýðýn nedenidir. O yaratýcýdýr. Ve o
belirsizliðin artmasý nedeniyle yaratýcýdýr.
Eðer her þeyi kesin olarak bilseydiniz,
yaratýcýlýk için yer kalýr mýydý?
Yaratýcýlýk belirsizlik ile baþlar. Eðer her
þeyi bilseydim o zaman bu, hikâyenin
sonu olurdu, ama eðer bilmiyorsam, o
zaman yaratýcýlýk için yer kalýr ve ne
kadar fazla bilmezsem, yaratýcýlýða o
kadar çok yer kalýr. Böylece bu seviyede,
doðanýn yaratýcýlýðý belirsizliðin artmasýna dayanýr. Bu yaratýcýlýðýn karakteri
kuantumdur. Bu ne anlama geliyor?
Bunun þifa ile ilgisi olmalý, çünkü tüm
þifalar biyolojik yaratýcýlýktýr. Doða
sürekli olarak yaratmaktadýr.
Sadece Dýþýnýza Bakýn: Tüm Bu
Yaratým Tam Þimdi Gerçekleþiyor
O, bir zamanlar gerçekleþmedi; tam bu
anda gerçekleþiyor. Kuantum seviyelerde
fotonlar çöküyor, dalga fonksiyonlarý
mekân – zaman olaylarý þeklinde çöküyor
ve beyinlerimiz dalga fonksiyonlarýnýn
çöküþünü örneðin bir aðaca tercüme eden
kuantum enstrümanlardýr. Ancak bu aðaç
aslýnda tam þimdi ýþýk hýzýnda doðuyor ve
ölüyor. Tanrý bu aðacý yaratýyor. Eðer
Tanrý’ya inanmýyorsanýz, o zaman
nedensel kuantum mekanik iliþkili bir
alan aðacý yaratýyor!
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Ama bazý gizemler aðacý yaratýyor ve
bunu tam þimdi yapýyor. Tüm yaradýlýþ
tam þimdi gerçekleþiyor. Sadece tam
þimdi gerçekleþmiyor, ayrýca bazý geliþen
özellikler, bu yaratýcýlýk devam ederken,
tamamen tahmin edilemez olarak ortaya
çýkacaktýr, çünkü yaratýcýlýk kendisini
tekrarlar, çökmenin modelleri tekrarlanýr
ve o zaman aniden kuantum sýçramalar
olur ve bu kuantum sýçramalar geliþen
özellikler olarak adlandýrýlýr. Bu, onlarýn
daha önce var olmadýklarý ve sizin onlar
var olmadan önce onlarýn ne olacaklarýný
bilmediðiniz anlamýna geliyor.
Biyolojik Evrime Bakalým
Bu süreksizlikler ile bunu kesikli
görüyoruz. Kuantum fiziðindeki süreksizlikler, bir atom altý parçacýk bir yerden
baþka bir yere, iki nokta arasýndaki
mesafeden geçmeden gittiðindedir.
Öyleyse þimdi o buradadýr ve sonra
ordadýr ve buraya veya oraya gitmemiþtir.
Ve ayrýca o anlýktýr: burada ortadan kaybolur kaybolmaz herhangi bir zaman
gecikmesi olmadan orada ortaya çýkar.
Eðer Amerikan TV programý Star
Trek’i seyrettiyseniz, Kaptan Kirk’ün
“Iþýnla beni, Scottie” dediðini hatýrlarsýnýz. Scottie bir düðmeye basar ve Kirk
orda ortadan kaybolur ve baþka bir galakside ortaya çýkar ve zaman gecikmesi
yoktur. Buna fizikte kuantum sýçramasý
denir. Bu her zaman gerçekleþiyor.
Bu makalenin baþýnda, hayalinizde
kuantum sýçramalarý yarattýrdým.
Günbatýmýný, karanlýk bir odadaki mum
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ýþýðýný düþünmenizi istedim bunlar
hayalinizdeki kuantum sýçramalarý idi.
Belirli þekillerde davranmýþ olan fotonlarýn modelleri, zaman gecikmesi
olmadan diðer þekillerde davranmaya
deðiþti. Bunun gibi, doða kuantum
sýçramalarý vasýtasýyla “hayal kurar’.
Amfibiyanlardan (hem karada hem suda
yaþayan hayvan) kuþlara geçiþ, doðanýn
imgeleminde bir kuantum sýçramasýdýr.
Klasik Darwinci evrim amfibiyanýn,
uçarak yýrtýcý hayvanlardan kaçmak (en
uygun þekilde hayatta kalmak) istediði
için tüyler kazandýðýný söylerdi, ama
aslýnda tüyleri kazanmak biyolojik bir
dezavantajdýr. Bu, yaratýðý daha hantal
hale getirir. Ayrýca yeni bir metabolik hýz
elde etmek zorunda kalýr, çünkü uçan bir
yaratýðýn metabolik hýzý bir amfibiyanýn
metabolik hýzýndan tamamen farklýdýr.
Bu, yeni bir kas – iskelet sistemi gerektirir; þüphesiz, kanatlar gerektirir; yön
bulma yetenekleri gerektirir. Bir amfibiyan ile ilgili her þey bir kuþ ile ilgili her
þeyden farklýdýr. Böylece bu geçiþ eþzamanlý olmak zorundadýr; metabolik hýz,
tüyler, kas – iskelet sistemi: tüm bu
deðiþimler eþzamanlý olmak zorundadýr.
Bunlarýn her biri birbiriyle baðlantýlý
olarak mekânsýz olmak zorundadýr ve
aniden olmalýdýr, yoksa kuþ yýrtýcý hayvana yem olur. Bu, mekânsýz baðlantýlý
olaylarýn eþ zamanlýlýðýný gerektirir. Aksi
taktirde evrimde kuþ olmaz.
Benzer þekilde, primatlardan insan varlýklarýna geçiþ: burada insan varlýklarý
olarak oturuyoruz ve orada ayný DNA’nýn
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%99.999’unu paylaþan þempanzeler var.
Ancak bildiðimiz gibi þempanzeler
kendilerine Tanrý’nýn kim olduðunu ve
bir ruha sahip olup olmadýklarýný ya da
varoluþun doðasýnýn ne olduðunu sormazlar. Bu bir kuantum sýçramasý gerektirdi. Doðanýn yaratýcýlýðý kuantumdur.
Son Nokta Gözlemcinin Etkisidir
Gözlemci etkisi, gözlenmedikçe ve
gözlenme anýna kadar, evrenin sadece bir
olasýlýk olarak var olduðu anlamýna gelir.
Siz onu gözleyene kadar, baþka bir deyiþle bilinçli hissedebilir bir varlýk olmadan, evren var olmaz. Bu, John Wheeler’in katkýsýdýr. Wheeler, Einstein’ýn bir
öðrencisi idi, o þimdi 93 yaþýndadýr.
Wheeler son yüzyýlýn fiziðinin en büyük
devlerinden biridir. Evrenin, bilinçli bir
varlýk onu gözleyinceye kadar belirsiz,
durmaksýzýn akan bir kuantum çorbasý
olduðunu söyler. Bilinçli varlýk bir
balarýsý veya bir bukalemun ya da siz olabilirsiniz. Bu bilinç olmadan evren kendisini fiziksel formda üretmez.
Yukarýda tartýþmýþ olduðum noktalar,
ruhunuzun nitelikleridir. Neden? Çünkü
ruhunuz bir þey deðildir; o sonsuz
olasýlýklar alanýdýr. Ruhunuz her þeyi
bilendir, ruhunuz yaratmak için belirsizliði çoðaltýr ve kucaklar ve ruhunuz Tanrý
ile birlikte yaratýr. Tanrý siz katýlmadýkça
tezahür etmemiþ olarak kalýr.
Ruhun tanýmý nedir? Ruh, yorumlayan
ve seçimler yapan gözlemcidir. Eðer
bunu biraz daha geniþletmek isterseniz,
anýlar vasýtasýyla yorumladýðýný ve arzu-
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lar vasýtasýyla seçimler yaptýðýný söyleyebiliriz. Ruhun beþ niteliði þunlardýr:
Sonsuz olasýlýklar alaný
Her þeyi bilen (veya mekânsýz olarak
baðlantýlý olan)
Belirsizliði kucaklar
Yaratýcýlýðýn sonsuz kaynaðý
Tanrý ile birlikte yaratýr ve
Gizem ile birlikte yaratýr.
Herkes bir gözlemciye sahiptir; herkes
anýlara dayanarak gözlemliyor ve yorumluyor ve arzulara dayanarak seçimler
yapýyor ve herkes ortak zemine sahiptir,
bu ortak zemin: sonsuz olasýlýklar,
mekânsýz baðlantýlar, belirsizlik, üretme
ve yaratýcýlýk. Ruh budur.
Ruh ve Zihin Arasýndaki
Fark Nedir?
Zihin gözleme iþlemidir. Ruh, gözlemcidir. Bedeni de kapsayan fiziksel realite
nedir? Fiziksel realite gözlemenin nesnesidir. Zihniniz vasýtasýyla gözlemlersiniz
ve bedeni gözlemlersiniz ve diðer bedenleri gözlemlersiniz. Ama hatýrlayýn,
gözlediðiniz diðer bedenler ve baþka her
þey, sinir sisteminiz vasýtasýyla kendi
benliðinizdeki bedensel iþlemlerin tercümesidir.
Öyleyse, orada sizi gözlemlediðim
zaman, aslýnda zihnimdeki siz olarak
yorumladýðým bedensel iþlemleri gözlemliyorum. Böylece her þey bizim bedenimizde, zihnimizde ve ruhumuzda gerçekleþir. Gözlemci ruhtur, iþlem zihindir ve
fiziksel beden nesnedir.

Deepak Chopra 1947
Yeni Delhi, Hindistan
doðumludur. Hindistan’da
ve ABD’deTýp bilimi üzerinde
yaptýðý çalýþmalarýný
sona erdirerek Boston’da
doktor olarak kariyerine
devam etmiþtir.
Bir þekilde Batý týbbýna
inancýný yitiren ve alternatif
týbba yönelen Chopra
henüz 1995 yýlýndayken
pek çok kitabýn yazarý ve
California, Carlsbad’da
zihin ve beden iyiliði ile
ilgili eðitim programlarý
sunan Chopra Merkezinin
kurucusu ve eðitim
direktörü olmuþtur.
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Yeryüzünü ve Cenneti Dengelemek

Spiritüelliðe Önem Veren
Anne ve Babalar Olabilmek

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

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn kapýlarýný
aralamaya çalýþan yazý dizimizde Tobin Hart geçen ay "Kurtuluþlar" baþlýðý
altýnda anne ve babalar için katlanmasý en zor olan duygulardan birisinin
kaza anýnda çocuklarýný çaresizce izlemeleri olduðunu anlatmýþtý. Öyle ciddi
kazalar yaþanýyordu ki, bazen çocuklardan biri þanslý çýkabiliyor ve sadece
birkaç sýyrýk ve gözyaþýyla kurtulabiliyordu. Çocuklar bizlere o görünmeyen
dünyanýn o anda nasýl da doðrudan ve kutsal bir müdahalede bulunduklarýný
gösterip anlatan örnekler sunmalarý yönünden ilginç varlýklardý.
Yazarýmýz bu baðlamda Eryn isimli küçük kýzýn babasý eve geldiðinde merdivenden tam düþerken görünmez eller tarafýndan nasýl da tutulup güvenli bir
þekilde oturtulduðunu ayrýntýlarýyla anlatmýþtý. Eryn daha sonra kendisini
kurtaran görünmez kahramanlara gülümsüyordu. Týpký bu örnek gibi geçen
ay üç yaþýnda olan John'un üçüncü kattan yere düþtüðü halde burnu kanamadan kurtulmasýný anlatmýþ ve John'un daha sonra: " Altýn renkli kýyafet
giymiþ bir adam beni düþerken yakaladý anne" deyiþini aktarmýþtý. Hemen
ardýndan ise Nancy'nin ve Mark'ýn oðullarýnýn yaþadýðý ve ölümle sonuçlanabilecek düþme olaylarýný yine görünmez altýn renkli giysili adamlarýn
önlediðine dair çocuklarýnýn net vizyonlarýna yer vermiþti.
Tobin Hart yazýsýnýn ikinci bölümünde ise spiritüel yetenek ve kapasitelerle
ilgili mutlaka temkinli davranmak gerektiðinin altýný çizmiþti. Þöyle ki bu
tarz insanlar dikkatli olmadýklarý takdirde, kendilerine bahþedilmiþ olan bu
güçlerden fazlaca büyülenerek, spiritüel yollarýndaki hedeflerini gözden
kaçýrabilirlerdi. Spiritüel potansiyeli geliþtirmek demek, kiþinin kendisine ait
olan farklý parçalarýný bütünleþtirmesi ve dengelemesi anlamýna gelmeliydi
ve asýl olan, onlarla ne yaptýðýmýz, neler öðrendiðimiz ve nasýl yaþadýðýmýz
olmalýydý.
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ster büyük bir planlama ve
niyetin neticesinde, isterse
de hiç beklemediðimiz bir
anda hayatýmýza girmiþ
olsunlar, çocuklarýmýzla kutsal bir
anlaþma imzalarýz. Ve tüm anlaþmalarda olduðu gibi bunun da taraflarý bir
amaç doðrultusunda biraraya getirme
özelliði vardýr. Aþaðýdaki satýrlar
boyunca bu anlaþmanýn özünü, onun
hem ebeveynler ve ruhsal arkadaþlar
olarak üstlendiðimiz rolleri hem de
içimizdeki çocukla olan iliþkimizi
ilgilendirmesi nedeniyle irdelemeye
çalýþacaðýz.

Ý

Jim ve Krista iþte böyle bir anlaþma
yapmýþ olduklarýný 3 yaþýndaki
oðullarýnýn aðzýndan þaþýrtýcý biçimde
öðrenmiþlerdi. Bir akþam yemeðinde
henüz sofradayken oðullarý aniden þunlarý söyledi:
"Cennet çok hoþ bir yerdi." Birkaç
dakika sessizlikten sonra þöyle devam
etti:
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"Siz de biliyorsunuz ki ben burada
mutluyum." Anne ve babasý:
"Biz de bunu biliyoruz caným. Sen
burada olmaktan mutlusun."
"Evet. Ben cennetteyken Tanrý’ya
bana bir teleskop vermesini diledim ve
buraya baktým. Sonra da sizi gördüm
ve sevdiðimi Tanrý'ya ilettim."
Krista: "Bu harika bir þey. Baban da
ben de senin geleceðini biliyorduk."
"Evet, ama bu senin babamý tanýmandan önceydi. Ben bana karþý gerçekten
iyi olacaðýnýzý bildiðimden dolayý sizin
biraraya gelmenizi saðladým."
Bu ifþaat her ikisinin de kalbindeki
en derin telleri titretmiþti. Krista bu
durumu bana þöyle açýkladý: "Jim ile
henüz flört ediyorken, henüz daha ortada bile olmayan oðlumuz ile ilgili
esrarlý bir his algýlamýþtýk. Öyle ki her
dakika aramýzda onu konuþuyor ve
evlilik videomuzda bile onun adýný
anarak "þerefe" diyorduk birbirimize.
Elbet ki bu her zamanki davranýþýmýz
olmadýðýndan dolayý biraz tuhaftý. Ama
ilginçtir ki tüm flört dönemimiz boyunca oðlumuzun varlýðýný, o adeta canlýymýþ gibi etrafýmýzda hissettik. O
akþam sofrada onun yaptýðý ifþaat bu
nedenle tam yerine oturmuþtu."
Peki, kendileriyle kutsal bir anlaþma
imzaladýðýmýz bu çocuklar acaba kimlerdir? Bu çocuklarýn eþsiz kiþilik-
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lerinin ufak iþaretlerini onlar henüz
bebekken görmeye baþlarýz. Tepkileri,
ilgilerini çeken þeyler (nelere doðru
çekildikleri), bizde neler uyandýrdýklarý, bu çocuklarýn çok özel varlýklar
olduklarýný bize anlatýr.
Annelerden biri, çocuklarýnýn sýradýþý
özellikleriyle ilk kez karþýlaþtýðýnda,
onlarýn aslýnda göründüklerinde de
derin varlýklar olduklarýný kavramýþ ve
bunu þöyle aktarmýþtý:
"Çocuklarýmýn onlar henüz doðmadan önce nasýl varlýklar olacaklarý
bir rüyamda bana gösterilmiþti.
Örneðin oðlumun, genç bir adam
olarak bir Çinli öðretmenle çalýþtýðýný
görmüþtüm. O vakitler bunun ne anlama geldiðini anlayamamýþ ve bu
rüyamý oðlumla hiçbir zaman paylaþmamýþtým. Aradan 20 geçtikten sonra
bu rüyam aklýma geldiðinde gülümsemek zorunda kalmýþtým çünkü oðlum þu
anda Çin'de Tao felsefesi okuyor.
"Evet, çocuklarýmla ilgili bu tarz
rüyalarým oldu ve ben bunlardan yola
çýkarak esasýnda onlarýn benim çocuklarým olmadýðýný görebiliyordum.
Çünkü onlar hasbelkader benim çocuklarým olmuþ olan özel benliklerdi. Bu
benim yaþadýðým bir aydýnlanmaydý."
Anne ve babalar için en önemli
mesajlardan birisi de þudur: "Sizin
çocuðunuz esasýnda sizin deðildir."
O zaman sorulacak sorular þöyle olmalýdýr: "Çocuðunuz size neden geldi
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yani sizi neden seçti? ve "Anne ve
babalar olarak onlarýn bu yaþamlarýndaki amaçlarýna kavuþabilmeleri için
onlara nasýl yardýmcý olmanýz gerekir?"
Bir çocuðu genetik olarak bizden
türeyen bir varlýktan daha çok spiritüel
bir varlýk olarak tanýdýðýmýzda, týpký
yukarýdaki annede olduðu gibi,
içimizde muhteþem bir deðiþim, bir
aydýnlanma yaþarýz. Ortaya çýkan þey,
henüz bir insan olarak olgunlaþmamýþ
bu varlýða karþý içimizde doðan saygý
ve derin hürmet duygusudur. Evet,
çocuklarýmýz bize ait deðildirler çünkü
onlar kendi özel ruhlarýna, üstlendikleri misyonlarýna (çaðrýldýklarý yere) ait
olan varlýklardýr. Halil Cibran da bunu
bize þöyle anlatýr:
"Çocuklarýnýz sizin aracýlýðýnýzla
geldiler ama sizden gelmediler ve
sizinle birlikte olsalar da sizin
deðildirler."
Evet, bizler ebeveynler olarak çocuklarýn bu hayata giriþ yaptýklarý ve
keþfedecekleri dünyaya açýlan
kapýlarýz. Ama onlar sadece bizim
deðildirler. Gözle görülmeyen kozmik
bir anlaþma uyarýnca bizler onlarýn
sponsorlarý, evsahipleri ve rehberleri
olarak onlara hizmet ederiz. Belki de
çocuðumuz, Mars gezegeninden bir
ziyaretçi ya da bir öðretmen, bir eski
arkadaþ veya yeni bir oyun arkadaþýdýr.
Biyolojik anne ve babalarýn ve yasal
rehberlerin tek ebeveynler olmadýk-
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larýný kavramak da önemlidir. Öðretmenler, akrabalar, arkadaþlar ve
komþular olarak da bu ebeveynliði
paylaþýrýz hepimiz. "Ruhsal anne
babalýk" her türlü kýlýk içinde gösterir
kendini bize:
* Kendi çocuðunu kütüphaneye
götürürken, komþusunun çocuðunu da
götürerek, onda yeni ufuklarýn açýlmasýna hizmet eden, zihnini hayýrlý
biçimde uyaran ve geliþmesine hizmet
eden bir komþu.
* Bir çocuða tatlý bir kurabiye ikram
eden ve ona yumuþacýk ve sevgi þefkat
kalbini açan yaþça büyük bir arkadaþ.
* Bir çocuðun gayretinin farkýna
vararak onu: "Çok iyi iþ çýkardýn"
diyerek yüreklendiren, çocuðun kendi
deðerini bilmesini saðlayan ve
yeryüzündeki mevcudiyetini kutsayan
bir öðretmen ya da bir koç.
* Bir çocuðun daha fazlasýný baþarabilme kapasitesine sahip olduðunu
gören ve onun karakterini ondan daha
fazlasýný beklediðini söyleyerek (iyi
davranýþlar, iyilikler, ev ödevlerini
zamanýnda yapmasý gibi) þekillendiren
bir arkadaþ.
* Çocuða karþý dürüst davranan ve
bundan dolayý da ona her daim doðru
olmasýný hatýrlatan bir akraba.
* Çocuða önemli konular hakkýndaki
fikirlerinin ve düþüncelerinin neler
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olduðunu sorarak, onun iç dünyasýný
onaylayan bir öðretmen.
* Bir çocuða sadece kendi olmasýnýn
doðru olduðunu öðreten uçrak (marjinal) bir akraba ya da bir arkadaþ.
Ýþte bunlar bir yaþamý þekillendiren
basit günlük spiritüel iliþkilerdir.
Bunlar, bir çocuðun iç dünyasý geliþsin
diye onu yumuþatan, ona destek olan,
ilhamlar veren, hayal gücünü
kuvvetlendiren ve onun kendi deðerini
onaylamasýný saðlayan iliþkilerdir.
Onlarý istismar eden çok zor þartlarda
yetiþmiþ çocuklarýn yaný sýra mücadele
güçleri ellerinden alýnmýþ olmasýna
raðmen çok çaba göstermiþ nice çocuk
vardýr. Bu tarz çocuklarýn yanýnda her
zaman onlara kaldýraç rolü üstlenmiþ
bir spiritüel arkadaþ, hayatlarýnda fark
yaratmýþ biri, onlarda bir kývýlcým
yakalamýþ bir insan, onlarý fark etmiþ
olan, iyilik dolu bir sözcük sarf ederek
onlara hakiki ilgi gösteren birisi olmuþtur. Hepimiz de iþte bu þekilde spiritüel
yönden anne-babalýk yapabilme fýrsatýna sahibiz ve böyle zamanlarda çocuklar bir veya iki ebeveynden daha
fazlasýna ihtiyaç duyarlar.
Bazen asýl anne-baba bu anlaþmanýn
maddeleri uyarýnca çocuklarýnýn bir
þeyi baþarmasý için itici kuvvet olma
rolü üstlenmiþlerdir. Çocuðun gözlerinden bakýnca böyle bir anne-baba
hayranlýk duyduðu bir otoriteye veya
baþka bir sembole dönüþür. Bu bazen
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ergenlik çaðýna eriþmiþ çocuklarýn
bireyselliklerini kazanma mücadeleleri
sýrasýndaki bakýþ açýlarýný oluþturur.
Anne-babalar çocuklarý kendi fikirlerini ve inançlarýný netleþtirsinler ve kendi
limitlerini bulsunlar diye onlara belirli
sýnýrlar saðlarlar. Bu tarz durumlarda,
diðer anne-babalar ya da "spiritüel
arkadaþlar" onlara baþka rol modeller
oluþtururlar. Bunlarýn arasýnda onlarý
can kulaðýyla dinleyip, onlarla
ilgilenebilenler, onlara iyilikle
davrananlar, vizyon oluþturanlar, bilgece davrananlar, onlara kendi yansýmalarýný görebilecekleri aynalar oluþturarak belki de "Sanýrým kendi anne ve
babam hiç de kötü deðilmiþ" dedirtenler bile güzel örnekler oluþtururlar.
"The Education of Little Tree"
(Küçük Aðacýn Eðitimi) isimli kitabýnda Forrest Carter, küçük bir çocuðu
kendi dilinden anlatýr. Bu çocuk anne
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ve babasýný kaybettikten sonra anneannesi ve dedesi ile yaþamak üzere þehir
dýþýndaki bir daðlýk yöreye gönderilir.
Kitapta: "Seni anladým" sözcüðünün
mânâsýný açar. Ona göre birbirini en iyi
anlayanlar, birbirini en iyi sevenlerdir
de. Anneannesi ve dedesine göre de
"anlamak" aslýnda "sevmek" demektir
ve esasýnda ayný þeydir. Anneannesi:
"Anlamadýðýn bir þeyi sevemezsin. Ne
insanlarý ne de Tanrý'yý" der. Dedesi
ise: "Kimi anlýyorsan onu seviyorsun
demektir" der.
Belki de anne-babalar ve spiritüel
arkadaþlar olarak bir çocuðu anlamak
en büyük görevimizdir. Lâkin anlamak
ayný zamanda hem kendi çocuðumuzun
hem de diðer çocuklarýn "yanýnda durmak" anlamýna gelir.
Gelecek Ay: Konumuza "Dikkatle
Bakmak" baþlýðý ile devam edeceðiz.
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Bilincin Kýþý
Kryon Celsesi
22.08.2020 Vancouver, British Columbia - Canada
Medyum: Lee Carroll,
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Þu anda uyanýþ gerçekleþmektedir. Bu sizlerin þimdiye
kadar farklý bir gerçeklikte olduðunuz
– uyumakta olduðunuz – ve uykudan
uyanmanýn tam gerçekliðin hâkim
olmadýðý bir zamandan geri gelmek
anlamýna gelmektedir. Uyuklama halinden alýþýk olduðunuz bir gerçekliðe
geri geliyorsunuz. Uyanmak ile ilgili
mecazi ifade ile eski gerçekliðin,
gerçeklik olduðunu zannettiðiniz eski
enerjinin uyuklama halinden uyanýp
çýkmak üzere olduðunuz kast edilmektedir. Þu aþamada daha yüksek bir
gerçekliðe, hakikatin daha yüksek bir
seviyesine uyanýyorsunuz. Bunun için
boyutlarýn deðiþmesi de diyebilirsiniz.

S

Bu sabah sizin ilâhi mirasýnýzdan söz
ettik. Sizler aslýnda en baþtan itibaren
ilâhisiniz. Bununla birlikte, dünyada
kaç kez yaþadýðýnýz ve akaþýnýzýn
içeriði genellikle nasýl ve ne zaman
uyanacaðýnýzý belirler. Þimdi her

birinizin yanýnda bir paket tohumla
birlikte doðduðunuzu hayal etmenizi
istiyorum. Buradaki tohum kelimesi
içinize yerleþtirilmiþ olan bilgiler için
mecaz olarak kullanýlmaktadýr.
Dünyada yaþadýðýnýz ömürler boyunca edindiðiniz ve topladýðýnýz tecrübeler ile tohumlarý sularsýnýz. Dolayýsýyla,
en fazla ve en uzun süre ile sulanmýþ
olan tohumlara yaþlý ruh sahiptir ve
belli bir dönemde tohumlar canlanmaya baþlar. Aslýnda bu tohumlar potansiyellerdir ve bunlardan birisi yeni bir
gerçekliðe uyanabilme yeteneðidir. On
iki Çemberini yapýyor olmamýzýn sebebi de budur. On iki Çember tohumlarýn
son sulanmasýnýn baþlangýcýdýr.
Bunlarýn hepsi hür irade çerçevesinde
olmaktadýr. Sizler için gezegene geldikten sonra tohumlarý gözardý etmeyi tercih edebilecek durumda olduðunuz
fikrini anlamak zor olabilir. Bu durumda o insan kendi ihtiþamýný inkâr etmiþ
olmaktadýr fakat bu da hür irade ve
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serbest seçim hakkýnýn klasik bir
örneðidir. Geçmiþte bu durumu ýþýk
iþçisinin kendisini içine kapattýðý dolap
olarak tarif etmiþtik.
Bu uyanýþ sistemi baþtan itibaren tüm
yaþamlarýnýzda hep sizinle birlikte
olmuþtur. Zaten bu yüzden ruhsal
geliþme çaðlardan beri mümkün olmuþtur. Ýþte tam bu sýrada 2012 yýlýnda
iþaret noktasýný geçiverdiniz. Sizce
Gezegen'e ne olmaktadýr? Hangi kararlarý aldýnýz? Sizin için en önemli
hususlardan birisinin kendi deðerini
bilme tohumunu sulama kararý
olduðunu anladýnýz mý?
Sürekli olarak korku ve endiþe ile
bombardýman ediliyor olmanýza raðmen, aslýnda gereksiz olan bu korku ve
endiþelerden kurtulmalýsýnýz. Artýk ya
eski enerjiye ait olan endiþe ve korku
enerjisini kabul etmeli veya
ihtiþamýnýzýn farkýna vararak bu çukurdan tümüyle çýkmalýsýnýz. Bu aslýnda
sýfýrdan baþlama zamanýdýr ve bundan
sonra neler olacaðýný göreceksiniz.
Þu aþamada korku ve endiþe ile
boðuþan ve bana inanmakta çok zorluk
çeken herkese bir yýl sonra yeniden
benimle konuþmalarýný söylüyorum. Bu
budama dönemidir ve taþlarýn altýnda
gizlenen pek çok menhus (kötü ve
uðursuz) yaratýk kafayý dýþarý çýkarmaktadýr. Gerçekleþmekte olan deðiþim
sonucunda her þey yeniden yapýlanmaya tabi olacaktýr. Ýliþkiler deðiþmektedir
ve çevrenizde bazý kiþiler uzaklaþýrken,
bazýlarý daha yakýna gelmektedir.
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Hepiniz bu dönemi atlatacaksýnýz.
Enerji deðiþmektedir ve buna baðlý
olarak farklý bir düþünce tarzý ortaya
çýkmaktadýr. Uluslar temelinde bundan
sonraki iki yýl içinde hiç beklenmedik
þeyler olacaktýr. Her zaman örtü altýnda
tutulmuþ olan bazý sýrlar ifþa edilecektir. Bu sizin Gezegen ile ilgili görüþlerinizde deðiþikliðe yol açacaktýr.
Bundan böyle uluslar bazýnda düþünmek yerine bireysel olarak, insan
bazýnda düþünmeye ve bireyler arasýndaki iþbirliðini arttýrmaya ne dersiniz?
Sizler bir bilinç paketini açmak
üzeresiniz ve pek çok þey size yeni bir
ýþýk altýnda gösterilecektir. Eski enerji
ile yeni enerji arasýndaki köprüyü geçeceksiniz ve bu durumda gezegende her
þeyin deðiþme potansiyeli kendisini
kuvvetle gösterecektir. Deðiþimin
böylesine hýzlý gerçekleþmesi durumunda, ortaya çýkan asýl mesele her
þeyin kapkara görünmeye baþlamasýdýr.
Yaþlý ruhlar bu nedenlerden ötürü
buradadýr. Sizler þu aþamada bir nevi
kýþ mevsimi yaþýyorsunuz ve ben buna
“Bilincin Kýþ Dönemi” adýný veriyorum. Ancak, zaman içinde güneþ
yeniden parlayacak ve ortalýk ýsýnacaktýr. O zaman kuþlar sizin daha önce
duymadýðýnýz þarkýlar söyleyecekler.
Tohumlar sulanýyor ve uzun zaman
önce içinize yerleþtirilmiþ olan ilâhilik
tedricen yüzeye çýkýyor. Bütün bunlara
inanmakta ve sindirmekte zorluk çekiyor olabilirsiniz. O zaman yaklaþýk
olarak bir yýl sonra yeniden bu hususlarý görüþelim diyorum. Ve öyledir.
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Rahatsýz Deðiþim
Kryon Celsesi
28.08.2020, Cuma Banff, Alberta, Canada
Medyum: Lee Carroll,
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Tanrý burada neler olduðunu
bilmektedir. Burada çok boyutlu bir yerdeyiz ve ne zaman dinlediðinizden baðýmsýz olarak, bu mesajýn sizler
için hep ayný etkiye sahip olduðunu bilmek ve anlamak sizin açýnýzdan zordur.
Þimdiye dek bunun aksini söyleyen ne
kadar çok þey dinlemiþ olursanýz olun,
Tanrý sevecen, özen gösteren ve kibar bir
yaratýcýdýr.

S

Pek çok insan korkuya kapýlmýþ durumdadýr ve her þey çok farklý olduðu için
herkes þu anda dünyada neler olup bittiðini öðrenmek istiyor. Eðer insanlar deðiþimi kontrol etmiyorlarsa veya planlamadýlarsa, deðiþimden hoþlanmazlar ve
deðiþimi istemezler. Çoðunlukla korku
oluþur çünkü insanlar nelerin geldiðini
bilmezler.
31 yýldan beri sizlere deðiþimden söz
ediyorum. “Zamanýn Sonu” baþlýklý ilk
kitap mahþer, yok oluþ da dâhil olmak
üzere her þeyin deðiþeceðini anlatýyordu.

Ýnsanlýðýn aslýnda 2012 yýlýndan sonra
devam etmesi beklenmiyordu ama siz
baþardýnýz ve devam ettiniz. Öngörülen
sonu aþtýnýz ve þimdi artýk gelecekle ilgili
hiçbir kehanet veya öngörü yok. Ben bu
döneme “Bilincin Kýþý” adýný veriyorum.
Kadim halklar insanlýðýn 2012 yýlýnda
bu dönemi atlatabilmesi durumunda,
gezegenin bu zamana kadar gördüðü en
yüksek bilincin baþlangýcýnda olacaðýný
söylüyorlardý. Þimdiye dek duyduðunuz
veya size öðretilmiþ olan her þeyin aksine
ben size insan tabiatýnýn aslýnda hareketli
bir hedef olduðunu söylüyorum. Yüksek
bilinç ve olgunluk ile birlikte insan tabiatý
deðiþmeye baþlamýþtýr. Kryon’un genel
mesajý insanlarýn büyümeye ve olgunlaþmaya baþladýklarýdýr. Eðer yaþlý ruhlarýn
taleplerine uygun hareket etmeye baþlamazlarsa, þu anda görevde olan dünya
liderleri pek uzun süre ile görevde
kalmayacaktýr. Sizler çözümleri ve ilerlemeyi görmeye baþlýyorsunuz. Hem
“yeni normal”, hem de “yeni insan”
artýk ortaya çýkmýþtýr. Ben insanlara
tutkun olan Kryon’um. Ve öyledir.
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Yaþlý Ruhun Zorluklarý
Kryon Celsesi
29.08.2020, Cumartesi, Banff, Alberta, Canada
Medyum: Lee Carroll,
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Sevgili yaþlý ruhlar, ne
düþünürseniz düþünün,
sizler daha önce de Dünya'da
yaþadýnýz. Bu Gezegen'de yaþadýnýz ve
en þahane þeyleri, en dehþet verici þeyleri tecrübe ettiniz, üzüldünüz ve mutlu
oldunuz.

S

Pek çok kez Dünya'da yaþamayý
hayal edin. Bu Gezegen, çaðlar boyunca karanlýk enerji içinde bata çýka ilerlemiþtir. Özgür iradenizle savaþa uyanmamayý ve görünüþte sonsuzluk kadar
uzun dönemler boyunca karanlýk enerji
içinde bulunmayý seçtiniz. Oysa þimdi
gerçekliði ve bilinci etkileyecek olan
deðiþim gelip çattýðý için ben buradayým. Ýnsan tabiatý da dâhil olmak üzere,
sizin istikrarlý ve ayarlanmýþ olduðunu
zannettiðiniz her þey deðiþecektir.

Bilmenizi istediðim bir özellik var.
Dünyada geçirdiðiniz her bir yaþam,
okuldaki bir sýnýfa benzer. Kendiniz
hakkýnda, insan tabiatý hakkýnda, neyin
iþe yaradýðý ve neyin iþe yaramadýðý
hakkýnda bilgi sahibi olursunuz.
Burada ne kadar çok zaman geçirirseniz, okulda o kadar fazla bilgi alýr
ve o kadar fazla aydýnlanýrsýnýz. Ölüp
yeniden geldiðinizde, daha önce burada
olduðunuzu hissedersiniz. Ýçselliðiniz
bunu bilir, epifiz beziniz bilir ve bir
þekilde iþlerin nasýl yürüdüðünü
bilirsiniz.
Dünyada geçirdiðiniz altýncý,
yedinci seferden sonra farkýndalýðýnýz
geliþmeye baþlar. Olgunluk ve bilinç
baðlamýnda Gezegen paramparça
durumda olsa bile, hayal edebileceðiniz
en düþük enerji ile karþýlaþýyor olsanýz
bile, bir düzeyde içinizde hatýrlayan bir
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kývýlcým vardýr. Her bir yaþam size yalnýz olmadýðýnýzý öðreten, bunu kavramanýza yardýmcý olan bir tecrübe katmanýdýr. Zamanla bir Yaratýcý
olduðunu, sevgi olduðunu ve þifa yaratmak için yapabileceðiniz þeyler
olduðunu anlarsýnýz.
Dünyada þimdiye dek kaç kez
yaþadýðýnýzý düþünüyorsunuz? Eðer
Lemuryalý iseniz, birkaç bin kez
yaþamýþsýnýzdýr. Çok uzun olmayan
bir süre önce kafa kesme þeklinde
idamlar kamuoyuna açýk þekilde
gerçekleþtirilirdi ve insan topluluklarý
“eðlence” için toplanýp idamý izlerlerdi.
Eðer bu sizi rahatsýz ederse, bunu
söyleyemez veya gösteremezdiniz
çünkü düþük enerjiye uyumsuz
davranýþýnýzdan dolayý, toplumun
öfkesinin hedefi haline gelirdiniz.
Dolayýsýyla hiçbir þey söylememeyi

45
tercih ederdiniz. Zaten bu yüzden
uyanmanýz halinde akaþýnýz size sessiz
kalmanýzý söylemektedir.
Bunun sonucunda yapmak üzere
geldiðiniz pek çok þeyi yapamama
durumunda kalýrsýnýz ve bu da kendinize verdiðiniz deðerde eksilmeye yol
açar. Ancak, artýk bir deðiþimle birlikte
renkler görünmeye baþladý ve sizin
zamanýnýz geliyor. Iþýk gezegene
gelmeye ve çekici olmaya baþladý.
Deðiþim buna izin veriyor.
Olaylar her zaman göründüðü gibi
deðildir. Sizler bir amaca yönelik
olarak buradasýnýz ve eðer gezegenin
bir kurbaný olduðunuzu düþünüyorsanýz, hâlâ gidecek çok uzun bir yolunuz var demektir.
Ve öyledir.
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46

Siyah ve Beyazdan
Çýkmak
Kryon Celsesi
30.08.2020 Pazar, Banff - AB, Kanada
Medyum: Lee Carroll,
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Dünkü celsede özel olarak
yaþlý ruhlarýn ve genel
olarak da insanlýðýn boyutsallýk
baðlamýnda sýnýrlarý zorladýðýný söyledim. Boyutsallýk sizin gerçekliðinizdir
ve deðiþmeye baþlamýþtýr. Sanki tavan
yükseliyor gibidir ve böyle bir durumda farkýnda olduðunuzdan daha fazlasý
size ifþa edilmektedir. Anladýðýnýz gibi
bu bir mecazdýr ve hafifçe de olsa da
perdenin diðer tarafýný görebiliyor
olduðunuz ima edilmektedir. Sözü
edilen perde sizi yalnýz baþka boyuttan
ayýrmakla kalmamýþ, ayrýca daha
büyük bir hakikatten de ayrý tutmuþtur.

S

Yaþamýn anlamýnýn ne olduðu sýk sýk
ve birçok kiþi tarafýndan sorulan bir
sorudur. Bu baþlýklý kitaplar
kütüphaneleri doldurmaktadýr ama hiç

kimse cevabý gerçekten biliyor gibi
görünmemektedir. Belki de perde
azýcýk kalkmaya baþlamýþtýr ve bu da
perdeyi kenara çekmeye benzer.
Sizler boyutsallýðý zorluyorsunuz.
Boyutlarýn çoðu atomik yapý ile ilgili
çalýþmalarda belirlenmektedir. Þimdiye
dek dört boyut vardý ve dördüncü
boyut zaman olarak belirlenmiþti.
Ancak, bilim insanlarý çok daha fazla
boyut olduðunu söylemektedir. Birkaç
yýl öncesine kadar 11 boyuttan söz
ediliyordu ama kýsa süre içinde rakam
26 boyuta kadar çýktý. Muhtemelen çok
daha fazlasý vardýr.
Sizlerin hakikatin sadece bir kesirini
ifade eden bir gerçeklikte yaþýyor
olmanýz mümkün müdür? Iþýðýn ayný
anda iki ayrý yerde olabileceðini biliyor
muydunuz? Dolaþýklýðý duymuþ muy-
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dunuz? Biri bir gezegende, diðeri de
Galaksideki baþka bir gezegende olan
iki þey ile gerçek zamanlý olarak ayný
anda iletiþime geçebileceðinizi biliyor
muydunuz? Bu dolaþýklýk ile ilgili olan
boyutsal bir gerçekliktir.
Pek çok insan kendilerine tanýdýk
geldiði için kendi kutularý içinde
kalmayý tercih eder ama kutunun dýþýna
çýktýðýnýzda, bu tanýdýk olma durumunun geliþtiðini fark edersiniz. Yeni bir
boyuta temas ediyorsunuz ve bu sizi
korkutmamalýdýr. Dünyada en fazla
tecrübesi olanlar giderek daha duyarlý
olmaya baþlayacaktýr. Gerçi hepinizin
endiþeli olmak için sebepleriniz var
ama size çözümler olacaðýný söylüyorum.
Eðer kendinizi iyi hissediyorsanýz, o
zaman size “Ruha girmeye baþlamýþ
olan yeni boyuta hoþ geldiniz” diyorum. Ruhunuz sizin çok boyutlu bir
parçanýzdýr ve þimdiye dek sizinle geri
kalan parçanýz arasýnda bir duvar vardý.

47
Duvarýn diðer tarafýnda hayatýnýzý
geliþtirecek, ilerletecek ve güzelleþtirecek pek çok þey var.
Böylece hücresel yapýnýzý daha iyi
anlamaya baþlýyorsunuz. Bilinciniz
patron olduðuna göre bedeniniz
üzerinde kontrole sahipsiniz. Hücresel
yapýnýzýn çok boyutlu parçalarýna
dokunabilir ve hissedebilirsiniz. Onlara
hiçbir þey söylemeyip, hiç talimat vermeyip DNA’nýzý ve hücresel yapýnýzý
kendi baþýna býrakýr ve kafalarýna göre
takýlmalarýný bekleyebilir veya patron
siz olduðunuz için onlara ne yapmalarýný gerektiðini söyleyebilirsiniz.
Ruhunuz size mi aittir yoksa Tanrý’ya
mý aittir? Ýçrek cevap ruhunuzun her
zaman çekirdeðiniz olduðu ama sizin
sadece ufacýk bir parçasýnýn farkýnda
olduðunuzdur. Bunun sebebi deðiþime
kadar içinde bulunduðunuz düþük
bilinçtir ama þimdi iþler deðiþmektedir.
Þimdi artýk mantýðýn ötesine geçen
bazý þeyler hissediyorsunuz. Aslýna
bakarsanýz, ilâhiliðinize
yaklaþýyorsunuz.
Ruhunuz bir taraftan
sizin parçanýz, diðer
taraftan Yaratýcý
Kaynaðýn bir
parçasýdýr.
Sizi çok boyutlu dostunuz olan Gaia ile
tanýþtýrmak istiyorum.
Hattâ bazýlarý Gaia ile
medyumluk aracýlýðýyla
temas bile kurdular.

Resim: Gaia’nýn Soluðu, Josephine Wall
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Size Gaia’nýn mesajýný ileteceðim. Gaia
diyor ki:
“Ben sizin kim olduðunuzu biliyorum
ama siz beni gerçekte bilmiyorsunuz.
Ben sizlerin her enkarnasyondaki
bedeninizi biliyorum. Doðduktan sonra
beni nefes olarak içinize çektiniz. Sizi o
zaman biliyordum ve önceki isimlerinizi de biliyordum.”
“Aðladýðýnýz zamanlarý biliyorum.
Sizin kederinizi hissettim ve sizi
teselli etmeye çalýþtým. Elimi her
zaman rehberlik amacýyla üzerinizde
tuttum. Her ölüþünüzde yanýnýzdayým.
Sizin gelip gittiðinizi izledim.
Gülmenizi duydum ve acýnýzý paylaþtým. Ben Gaia’yým ve dünyadaki
ortaðýnýzým. Ben hayvanlarýn içindeyim, dünyanýn topraðýnýn içindeyim,
tohumlarýn üstünü örterim ve yediðiniz
gýda maddelerini yetiþtiririm. Ben
ormandayým ve en temel tedavileri
saðlarým. Ben her doðumunuzda
sizinle birlikteydim.
“Bana dikkat etmeniz için size
yalvardým çünkü hayatýnýzý
güzelleþtirir, iyileþtiririm. Gaia ve
insan simbiyotik bir iliþki içindedir
ama artýk beni tanýmýyorsunuz.
Boyutsallýkta artýþ ile birlikte beni
hissetmeye baþladýnýz ve size benden
korkmanýza hiç gerek olmadýðýný
açýkça belirtmek istiyorum.”
Bu dünyanýzýn size gönderdiði
mesajdýr.
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Etrafta sürekli deðiþim gördüðünüz
için bu insanlar açýsýndan korkutucu bir
zamandýr. Yaþlý ruhlarýn birçoðu farkýndalýkta ilerleme ve geliþme görmeye
baþladý. Farkýndalýðýnýzýn deðiþmekte
olduðunun farkýna varýyorsunuz. Þu an
itibarýyla siyah ve beyazdan çok renkliliðe doðru gidiyorsunuz ve bunun için
ayarlama, bilgelik, hoþgörü ve izin
gerekir. Ýþte insanlýða olan budur ve bu
da birçok insana rahatsýzlýk verirken,
bazýlarýna da rahatlýk saðlamaktadýr.
Bunlarýn hepsi uygundur.
Sizler bu Galakside biricik olduðunuzu düþünüyorsunuz ama durum hiç
de böyle deðildir. Aslýnda sizler mahalledeki (galakside) yeni çocuklarsýnýz.
Bu Galakside çok büyük bir aile var.
Bu gezegende yaþamý yaratan elementlerin ve özelliklerin aynýsý Galaksinin
her tarafýna yayýlmýþ olan birçok gezegende de vardýr. Galaksideki gezegenlerin bazýlarý sizinkine çok benzeyen
tecrübelerden geçmiþlerdir. Çoðu
dehþeti, savaþlarý ve hattâ soykýrýmý
yaþamýþlardýr. Onlar da deðiþimden
geçtiler ve farkýndalýk kazandýlar.
Gördüðünüz ve tecrübe ettiðiniz hiçbir
þey aslýnda yeni deðildir. Ben bunlarýn
hepsini daha önce de gördüm.
Iþýk geliyor. Ondan korkmayýn. Bu
çok özel ve güzel bir zamandýr ama
ayný zamanda birçok insan için çok da
amansýz bir zamandýr çünkü onlar
söylediklerimi anlayamýyorlar. Ancak,
zamanla herkes söylediðim her þeyi
anlayabilecektir. Ve öyledir.

