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Sevgili Dostlar
Hangi dinin mensubu olursak olalým eðer o dine ve Yaradan’a
inanýyorsak bunu ölçmenin en temel iki kuralýný söyleyebiliriz:
1. Doðru olmak yani “yanlýþ hareket etmemek, hakikatleri ve gerçekleri
saklamadan göstermek, yalan söylememek.” 2. Ýnsanýn insana farksýz
olduðunu kabullenip ona göre yaþamak.
Hani derler ya “para ile imanýn kimde olduðu belli olmaz” veya
“benim inancýmý sen bilemezsin, ancak Allah bilir” Para konusu bir
yana, inancýn ve imanýn kimde olduðu apaçýk ortadadýr aslýnda bilenlere
ve gören gözlere ayan beyan. Bu konuda dikkate alýnacak son delil,
kiþinin aðýzdan çýkan sözlerdir aslýnda. Ýnanmadýðýný söyleyenler için de
geçerlidir bu. Çünkü inanç söz konusu olduðunda esas delil sözler deðil,
yapýlan iþler, yaþanýlan hayat ve eylemlerdir. Ýnanmadýðýný söyleyenlerin
davranýþlarý, eylemleri doðruluk ve hak esaslarýna uyuyorsa onlar ne
derlerse desinler inananlardandýr. Ayrýca gerçekten inanan bir insan
inandýðýný baþkalarýna ispat etmek gereðini duymaz.
Elbette bu iki temel kuralý kendi inancýmýzý kontrol etmek için de
kullanabiliriz. Malûm inandým diyen kiþi öylece kabullenilip býrakýlmaz
hemen. Ayrýca inancýn yeni bilgiler ve tecrübelerle geliþtirilmesi
elzemdir. Öyleyse dönüp kendimize bir bakalým: Her sýkýþtýðýmýzda
kolayca yalana baþvuruyor muyuz? Ýnsanlarý üzerek, tehlikeye atarak
bile bile yanlýþlar yapmaktan gizliden zevk alýyor muyuz? Bilmeleri
gereken gerçekleri onlardan saklýyor muyuz? Ýnsanlarý toplumdaki
yerlerine, fiziksel özelliklerine göre ayýrýyor muyuz? Ýnanan insan
çalýþkan, hareketli, cývýl cývýl, iyimserlikle ve þefkatle dolu bir enerji topu
gibidir. Güleryüzlüdür, büyükle büyük, küçükle küçük olur, yalansýz bir
þekilde gönüllerden gönüllere akar. O, Yaradan’ýn önünde O’nun her
kulunun eþit ve farksýz olduðunu bilir ve “yaradýlmýþý hoþ görür,
Yaradan’dan ötürü” Kendimizi yeni tanýdýðýmýz bir kiþiyi deðerlendirir
gibi mercek altýna almak, her yönüyle incelemek sanýldýðý kadar kolay
deðildir þüphesiz, insan karþýsýna çýkan tablodan irkilebilir. Ama inancýn
kendisi Yaradan’la doðrudan iliþkimizin ölçütü olduðundan önemli ve
ciddi bir konudur; her türlü dikkati ve ihtimamý hak eder.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Bizim Celselerimiz’de bu
düþündürücü olay anlatýlýr.
Bu olayda gönül birliðine
varmanýn önemi, gönül
ayrýlýðýna düþülünce nasýl
hayýrlarýn ve yardýmlarýn
kesildiði açýkça anlatýlýyor.
Yaradan'ýn huzuruna da
ancak gönül birliðine
ulaþýlarak varýlabileceði
belirtiliyor.
Gönül birliði nedir?
Niçin bu kadar önemlidir?
Gönü! birliði olmadan
birlik kurulamaz mý?
Bu sorularý iyice düþünüp
cevaplamaya çalýþýnýz
kendi kendinize.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Gönül Birliði
Yaþamýn Gayesi,
Mutluluðun Çaresidir
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ÝKÝ HAYIRLI KÝÞÝ...
“Bir vakitte, bir yerde
hayýrla, hayýr aðýzlarýyla
bir olmuþ, gönül gönüle
vermiþ iki kiþi, bir hayrý
iþlerlerdi. Onlarýn hayrýna ortak, onlarýn içinden yalnýz birinin gördüðü, öyle küçük hayýrlýlar vardý, yanlarýnda
onlarýn. Öbürünün
görmediði, öbüründen
habersiz. Gönül gönüle
verdiklerini zanneden,
iki kiþiden biri, bir gün
hayrýn dýþýna çýktý; hep
ki bilmeden, istemeden.
Hep hayýrda olan ve
bütün hayýrda olanlarý
gören, o en küçük olanlarýn da farkýna varan,
arkadaþýnýn yaptýðýndan
habersiz, küçüklerin
onlarýn bulunduðu yeri
terk ettiklerini gördü. Ve
arkadaþýna: Artýk onun
gönlünde, kendi gönlündekinden baþka bir þeyin
var olduðunu söyledi. Ve
gönüllerinin artýk birlikte, tüme varamayacaðýný
bildirdi.
Yanlýþý yapan, bilmeden yanlýþa varan, bir
hayli düþündü, bir
zaman. Yanlýþýný bulmak
için düþündü ve döndü
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kendine baktý. O zaman
gözünün görmediði,
kulaðýnýn duymadýðýný
duydu, o vakte kadar
dilinin söylemediðini
söyledi. Arkadaþýnýn
gördüklerini gördü gözleriyle. Ve iþte o zaman,
o en küçük olanlar,
yeniden döndüler geri.
Ve yeniden ikisi gönül
gönüle verip, bütün
olarak O'na vardýlar.
Ýþte size, onlardan bu
gece selâm var.”
Bizim Celselerimiz’de
bu düþündürücü olay
anlatýlýr. Bu olayda gönül
birliðine varmanýn
önemi, gönül ayrýlýðýna
düþülünce nasýl hayýrlarýn ve yardýmlarýn
kesildiði açýkça anlatýlýyor. Yaradan'ýn huzuruna da ancak gönül birliðine ulaþýlarak varýlabileceði belirtiliyor.
Gönül birliði nedir?
Niçin bu kadar önemlidir? Gönül birliði olmadan birlik kurulamaz mý?
Bu sorularý iyice
düþünüp cevaplamaya
çalýþýnýz kendi kendinize.
Sonra dünyadaki
tekâmülle, gönül birliði

arasýndaki iliþkiyi,
araþtýrmaya çalýþýnýz.
Bulacaðýnýz þeyler ve
varacaðýnýz sonuçlar sizi
çok þaþýrtacaktýr. “Gönül
birliði bu kadar önemli
miymiþ?” diyeceksiniz.
Þimdi birlikte düþünelim:
“Ýyi biliniz ki bir
olmak için var edildiniz
ve bir olmak için geldiniz buraya. Siz ayrýlýktaki sebebi yanlýþ yerde
deðil, önce kendi
düþüncelerinizde
arayýnýz.”
Ayrýlýðýn sebebi, insanlarýn yanlýþ düþüncelerinde, bencilliði en doðru
þey olarak görmelerinde,
önce kendilerini, yalnýz
kendilerini düþünmelerindedir. Bugün çoðunluðun, insanlarýn da,
devletlerin de en doðru
davranýþ diye benimsedikleri çýkarcýlýk, aslýnda
birçok sýkýntýlarýn, ayrýlýðýn, düþmanlýðýn, kavgalarýn ve savaþlarýn
gerçek sebebidir. Ülkelerdeki anarþinin, trafikteki kargaþanýn ve her
iþteki, her yerdeki
keþmekeþin tek sebebi,
herkesin yalnýz kendini,
kendi çýkarýný düþünme-
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sidir. Ben kendi iþimi
yürüteyim de, baþkasý
isterse ezilsin, isterse
ölsün. Kendisine ufacýk
bir zarar gelince feryat
figan baðýrmak, baþkasýna on misli fazla zarar
gelince kulaklarýný týkamak, gözlerini kapamak,
gönlünde en ufak bir
acýma duygusuna bile yer
vermemek, vurdumduymazlýðý bir marifet gibi
görmek. Ýþte bu tutum ve
davranýþlar ayrýlýðýn hem
sebebi, hem de ta kendisi
deðil mi?
Ayrýlýðýn temelinde
bencillik, bencilliðin
temelinde de sevgisizlik
yatýyor. Sevgisizliðin
temelinde ise bilgisizlik
upuzun uzanmýþ duruyor.
Buradaki bilgi elbette
fizik, kimya, tarih veya
matematik bilgisi
deðildir. Buradaki bilgi
hattâ týp veya psikoloji
bilgisi de deðildir.
Buradaki bilgi, hayatýn
gerçek gayesini görme
bilgisidir. O gayeye ulaþmak için geçilecek yollarý, yapýlacak tutum ve
davranýþlarý bilme bilgisidir. Bunlara biz
“DOÐRU YAÞAM
BÝLGÝLERÝ” diyoruz.

Týp bilgisi insanýn saðlýk
içinde kalmasýný saðlamaya, hastalýklarý
tedaviye çalýþýr. Psikoloji
insanýn diðer insanlarla
iliþkilerini düzenlemeye,
ruh hallerini ve ruhî
sýkýntýlarý inceleyerek
onlarý düzeltmeye çalýþýr.
Fizik, kimya, matematik
maddi olaylarý anlamaya,
onlardaki kurallarý
bularak, yararlanmaya
götürür kiþileri. Ekonomi
bilimi, insanlarýn ve
toplumlarýn gelirlerini,
giderlerini düzenler. Hukuk ilmi, insanlar arasýndaki toplum düzenini
saðlamaya çalýþýr.
Bütün bu bilimlerin
hepsi elbette gereklidir
ve yararlýdýr. Ama bunlarýn hepsi insaný dar bir
kesit içinde ele alýp, o
kesit içinde inceler. O
dar kesit içindeki hayatýný düzenlemeye çalýþýr.
Hâlbuki doðru Yaþam
Bilgileri, insan hayatýný
daha geniþ bir görüþ
açýsýndan ele alýr. Ýnsanýn
ilk var oluþundan baþlayarak, dünya ötesi
devrelerdeki hayatýný da
düzenlemeyi gaye edinen
geniþ bir bilgidir. Bu
geniþ bilgi, ister istemez

hepimizi Sevgisinden
Vareden’in varediþindeki
gayeyi bulmaya ve o
gayeyi gerçekleþtirmeye
yöneltir kiþiyi. O gayeyi
insanlar ne kadar düþünseler tam göremezler.
Öyleyse insana o bilginin
Yaradan'ýn katýndan
bildirilmesi gerekir.
Nitekim böyle de
olmuþtur. Ýnsan dünyada
var edildiðinden beri bu
bilgi gittikçe geliþerek
insanlara gülyüzlüler
aracýlýðýyla bildirilmiþtir.
Günümüzde de geliþen
bilimsel metotlarla ve
spiritüalizmanýn öðrettiði, medyumlar
aracýlýðýyla bilgi alma
metoduyla, yeni bilgiler
alýnmaktadýr. Bu alýnan
bilgiler, dinlerde
bildirilen bilgilere zýt
veya aykýrý deðil, ama
onlarý geniþleten,
geliþtiren ve günümüz
þartlarýna uygun olan
yüce bilgilerdir.
Bu bilgiler, bu doðru
yaþam bilgileri, insanlara
en önce Yaradan’ýn varlýðýný, birliðini, O’nun
yasalarýna ve buyruklarýna uymak gerektiðini,
O'nu gönülden sevmek
gereðini öðretiyor. Ýkinci

SEVGÝ DÜNYASI

olarak insanlarýn O'nun
sevgisinden varedildiðini, herkesin özünde
O'nun sevgisinden bir
parça olduðunu öðretiyor. Öyleyse insanlar
ayný özden yaratýlan
kardeþlerdir. Kardeþlerin
bu gerçeði bilerek birbirlerini sevmeleri gerekir.
Mademki herkesin özü
O’nun sevgisinden var
edilmiþtir, o halde insaný
sevmek, O'nu sevmek
demektir. Üçüncü önemli bilgi, insanlarýn dünyada tekâmül etmek, yükselmek zorunda olduklarýdýr. Yükselmenin
merdiveni de beþ basamaklýdýr: Ýyilik, doðruluk, çalýþmak, bilgi
edimek ve sevmektir.
Bunlarý en güzel þekilde
gerçekleþtirmek gerekmektedir.
O'ndan gelen dördüncü
önemli bilgi, arýnmak
zorunluluðudur.
Tekâmüle engel olan
aþýrýlýklardan, tutkulardan, ihtirastan, gurur,
benlik, kin, nefret,
kýskançlýk gibi geri
duygulardan sýyrýlmak
gereðidir. Ýnsanýn sürekli
iç mücadelesini, kendi
gönlünü sürekli kontrol
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ve gözetim altýnda tutmasýný gerektirir, bu arýnma zorunluluðu.
Arýnmak, aslýnda
sanýldýðý kadar zor
deðildir. Önemli olan
aþýrýya kaçmamak,
dozunda, kararýnda kalabilmek, gereðini kabul
etmek, sonra kendi gönlünü sürekli gözetim
altýnda tutarak aþýrýya
gitmeyi anýnda önlemektir. Yoksa arýnmak her
þeyden uzak durmak,
dünyadan el etek çekmek, tüm isteklere zincir
vurmak deðildir.
Arýnmak ve iç gözetim
(oto kontrol) otomobilin
freni gibidir. Frensiz arabanýn her an kiþiyi
felâkete götüreceðini
biliriz. Arýnmak konusunu ayrý bir yazýda
daha etraflý olarak
inceleyeceðim.
Beþinci önemli bilgi
ise, insanlarýn gönül birliðine varmak zorunda
olduklarýdýr. Bu bilgi
diðer dört bilgiyi benimseyerek, onlarýn sonunda
ulaþýlacak bir bilgidir.
Yaþamýn, dünyada bulunmanýn son gayesi insanlarýn tam bir gönül birliðine ulaþmalarýdýr.

Onun için celsede: “Ýyi
biliniz ki, bir olmak için
var edildiniz ve bir
olmak için geldiniz
buraya” diyor. Dünyaya
geliþin, burada yaþayýþýn
gayesi bir olmayý öðrenmek ve birliðe ulaþmak
içindir.
Gerçek birlik, gönül
birliðiyle gerçekleþir.
Ýnsanlarýn birbirinin
kardeþi olduklarýný idrak
etmeleriyle olur. Bir
olmanýn aslýnda herkesin
yararýna, ayrýlýðýn ise
herkesin zararýna
olduðunu görüp öðrenmek icap eder. Ancak o
zaman bir olmak, istenip
özlenmeye baþlar. Bir
olmak için, insanlarýn
birbirini kendi öz kardeþi
gibi, kendi evlâdý gibi,
sevgilisi gibi düþünmesi,
çok düþünmesi ve çok
sevmesi gerekir. Gönül
birliði ancak bunlarý bilerek ve bu bilgileri ruhumuza, gönlümüze benimseterek oluþabilir.
“Þimdi insan sýkýntýdadýr, O’nun hayrý yalnýz birliktedir.”
Ýnsanýn sýkýntýda oluþunun sebebi ayrýlýkta olu-

SEVGÝ DÜNYASI
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þundandýr. Ayrýlýkta olanlar, Yaradan'ýn buyruklarýna uymayanlardýr.
Onlar kolayca baþkalarýný
düþman ve kendileri için
zararlý görürler. Zararlý
olarak gördükleri kiþileri
de ilk fýrsatta yok etmeye
çalýþýrlar. Ýþte sýkýntýlarýn,
huzursuzluðun, korkunun, güven duymayýþýn
temel sebebi, insanlarýn
birbirini kardeþ olarak
deðil de, düþman olarak
görmelerinden, sevmek
gerekirken nefret
etmelerinden, her an
birbirinden korkmalarýndan, kuþkulanmalarýndandýr. Bunlarýn sebebi de yukarýda
sýraladýðým beþ temel
bilgiden yoksun
oluþlarýndan deðil mi?
Bu gerçek apaçýk
görülmüyor mu?
Öyleyse ne yapalým da,
bu temel yaþam bilgilerini insanlara öðretelim ve
benimsetelim? Ýnsanlara
birliðin en güzel örneðini
göstermek gerekiyor
önce. Bugüne kadar
insanlar hep ayrýlýðýn,
bencilliðin, çýkarcýlýðýn,
sevgisizliðin, düþmanlýðýn örneðini gördüler
ve görmekteler. Gerçek
gönül birliðinin örneði az

ve seyrektir. Geniþ topluluklarda hemen hiç
görmediler. Ayný milletin, ayný dinin ve
ayný mezhebin, ayný
partinin, ayný doktrinin
mensuplarý, devamlý bir
didiþme, itiþme, ayak
kaydýrma yarýþý, yani
sevgisizlik içinde. Dýþa
karþý birler ama, kendi
aralarýnda hiç de gönül
birliði yok. Birlikleri de
ortak çýkarlarý saðlamak
için kurulmuþ “çýkar”
birliði, sevgi birliði deðil.
Karþýlýksýz vermeyi
mümkün kýlan, gönül
birliði deðil.
Ýnsanlar 10 kiþi, 20
kiþi, hele 50 kiþi arasýnda
böyle benimsenmiþ bilgilerden kuvvet alan,
gerçek gönül birliðini bir
görebilseler, çok þey
deðiþir onlarýn arasýnda,
onlarýn zihninde ve
onlarýn gönüllerinde.
Çünkü:
“Gönlü O'na yer olanlar, gönülleri bir olanlar,
sesleri gür, sözleri hoþ,
gözleri güzel olanlardýr
elbet.”
Ýki sevgili arasýnda,
ana-babayla çocuklarý
arasýnda öyle saf

sevginin, gönül birliðinin
örneklerini gördüðümüz
oluyor. Ve onlarýn nasýl
mutlu, nasýl huzurlu,
nasýl güvenli bir yaþam
sürdüklerini de görüyoruz. Çünkü doðru
yaþam bilgilerini benimsemek, dar bir çerçeve
içinde bile uygulamak,
insanlarý mutlu ediyor.
Ama gerçek mutluluk
tüm insanlar arasýnda bir
gönül birliði kurulmasýyla olur. O zaman ne
nükleer savaþ tehlikesi,
ne dünyanýn mahvolmasý
korkusu, ne düþman millet, ne silâhlanma yarýþý,
ne açlýk, ne sefalet, ne
sömürü kalýr. Aksine
herkes birbirini memnun
etmek, mutlu etmek
yarýþý içinde olur. Yarýþ
þimdi olduðu gibi ayrýlýkta, düþmanlýkta, kötülükte ve silâhlanmakta
olmaz. Gönül birliði olan
dünyada yarýþ iyilikte,
hizmette, bilgide,
sevgide, çalýþmakta, yeni
þeyleri bulmada, ortak
deðerleri, ortak bilgileri
ve ortak rahatlýðý, konforu arttýrmakta olur.
Onun için yazýmýn
baþlýðýný “Gönül Birliði,
Yaþamýn Gayesi,
Mutluluðun Çaresidir”
koydum.

SEVGÝ DÜNYASI

Ýnsanlara bu temel
yaþam bilgilerini benimsetmek, onlarý benimseyen, onlara inanan
kiþilerin en büyük görevi
olmalýdýr. Bu bilgiler,
konuþmalarla, konferanslarla, þiirlerle,
musikiyle, tiyatro ve
sinema eserleriyle,
radyo ve televizyonla
sürekli olarak, býkmadan,
usanmadan her kanaldan
duyurulmalýdýr. Ancak
böyle böyle insanlar o
bilgileri öðrenir, düþünür,
benimser ve uygularlar.
Bu bilgilerin daha çok
kiþi tarafýndan benimsen-
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mesi, hem onlarýn,
hem de hepimizin hayrýna ve mutluluðunadýr.
Birbirini sevmenin,
gönül birliðine varmanýn
gereðine inananlarýn ve
bunu uygulayanlarýn
sayýsý arttýkça hem
Yaradan'ýn dileði ve
emri gerçekleþmiþ hem
de insanlar gölgesiz bir
mutluluða ulaþmýþ
olurlar.

mek gerekir. O zaman
O’nun katýndan gelen
bilgilerin de deðeri
anlaþýlýr kolaylýkla.
Gönül birliði içinde
olanlara çok iþ düþüyor.
Onlarýn iþleri ne derece
zorsa, o derece mutluluk
verici ve o derece
yücelticidir. Gönül
birliði içinde olanlarýn
korkacak hiçbir þeyleri
olmamalýdýr, çünkü

Ýnsanlara elbette
öncelikle Yaradaný’ný
tanýtmak ve sevdirmek
ve O’nun buyruklarýna
uymak gerektiðini öðret-

“Gerçek gönül birliði
içinde olanlar, yýkýlmaz
kale içindedirler. Saf
birliði yapanlar, delinmez çelik gibidirler.”

SEVGÝ DÜNYASI
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 26

Geçmiþ,
Geleceðe Iþýk Tutar
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

YANLIÞTA AYAK DÝRENÝLÝRSE…
Önce
peygamberler
tarihinden
çýkardýðým bir ilâhi kural üzerinde durmak istiyorum. Hz. Nuh Yaradan’dan
vahiy ile aldýðý en doðru, güzel sözleri,
ahlâkýn en doðru yöntemlerini örnek
davranýþlarýyla etrafýndakilerle paylaþtýðý halde ona inananlarýn sayýsý pek
az olmuþtu. Oðlu bile inkârcýlar arasýndaydý. Buna raðmen dinini yayma

çabalarýný sürdürürken, anlamýþtý ki bir
kiþi bile yanýnda olmayacaktý artýk.
Nihayet her okuyuþumda yüreðimi
sýzlatan o sözü söylemiþti Hz. Nuh
Yaradan’ýna “Ben yenildim!..”
Bu söz üzerine “Dur!” demiþti
Yaradan. Artýk Hz. Nuh’un dinini
yayma, ilâhi sözleri paylaþma çabalarýna son nokta konuyordu böylece.
Biliyorsunuz sahili olmayan kurak bir
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yerde gemi yapma emri almýþ, sonradan
oðlu dâhil herkes tufanda boðulup
ölürken, Hz. Nuh gemisiyle kendisine
inananlarý kurtarmýþtý. Onlar yeni bir
beldede Rabbin buyruklarýna uygun
güzel bir yaþam sürmüþ çoðalmýþlardý.
Ve birkaç nesil, bu doðru dürüst
yaþamýn hem keyfini sürmüþ hem de
olgunlaþma basamaklarýnda üstün insan
düzeyine ulaþmýþlardý.
Nuh’dan sonraki peygamberlerde de
benzer olaylar yaþanmýþtý. Böylece
anlýyoruz ki, peygamberlerin bütün
çabalarýna, hattâ mucizelerine raðmen,
topluca inkârda ayak direyip gelecek
nesillerin de doðruyu bulmasýný
engelleyen topluluklar, azap hükmüyle
ortadan kaldýrýlýyor ve kurtarýlan inanmýþ kiþiler doðru yaþam prensipleriyle
tekâmül basamaklarýnda hýzla yukarý
çýkýyorlar.
EÞSÝZ BÝR BELDEDE
YAÞAYANLAR
“Hani bir zaman, bir yerde, o deniz
kenarýndaki ülkede her þeyin en güzeli
vardý ya. Hani insanlar son derece
mutlu, Güneþ altýnda hür, neþe
içindeydiler ya. Ýþte bu rahatlýk onlarý
zaman içinde yanlýþ düþünceye itti de
birbiri aralarýnda kýskançlýk hâsýl
oldu. Ve onlar bu kýskançlýk yüzünden
yalan söylemeye baþladýlar, sonlarý
kapkaranlýk, kupkuru günler oldu
biliyorsunuz.”
Bizim Celselerimiz’den aktardýðým
yukarýdaki paragraf “hani” diye
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baþladýðýndan yer ve millet adý anýlmamýþ olsa da, iyice incelersek bunlarý
bulabileceðimiz bizlere hatýrlatýlýyor.
Celselerimizi tam kavrayabilmek
için bu tür konularda kendi bulduklarýný geçen ay sizlerle paylaþmaya
baþlamýþtým. Bunu birkaç ay sürdüreceðim.
Hz. Hûd’un peygamber olmadan
önce kavminin nasýl hayat sürdüðünü
geçmiþ yazýlarýmda þöyle anlatmýþtým:
Nuh Tufaný üzerinden epeyce yýllar
geçmiþti. Kuran’da Âd diye anýlan bir
kavim tufandan kurtulanlarýn ve Nuh
ailesinin neslinden türemiþ insanlardan
oluþuyordu. Tanrý’nýn bin bir bereketle
donattýðý, Kuran’da “Ahkaf” diye anýlan
Arap yarýmadasýnýn en güneyindeki bir
bölgeye yerleþmiþlerdi. Umman Denizi
kýyýsýndaki baðlar, bahçeler, ýrmaklarla
dolu þimdi Yemen diye bildiðimiz bu
coðrafyada yaþamak ne kadar da keyifli
idi. Þiirlere, mesellere konu olmuþ ünlü
Ýrem baðlarý, bahçeleri onlarýn eseriydi.
Sütunlar üzerine kurduklarý yüksek
binalarda refah içinde bir ömür sürüyorlardý. Kuran’da bu muhteþem beldeden
uzun uzun söz edilir:
“Görmedin mi, ne yaptý Rabbin Âd
kavmine, sütunlarla dolu Ýrem’e. Ki
beldeler içinde onun benzeri yaratýlmamýþtý.” (Fec/6-8)
Âd kavminin insanlarý boylu poslu,
güçlü kuvvetli bir nesil olduklarý için
komþu kavimlerden de pek çok esir
devþirmiþlerdi. Az çalýþarak günlerini
gün etmenin tadýyla mutlu yaþamak için
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her þeyleri mevcuttu. Kendilerini bilgiye, sanata, edebiyata adamak doðru
dürüst insanca bir düzen kurmak varken
ne yazýk ki, yukarýdaki celsede
anlatýldýðý gibi rahatlýk batmýþ
kýskançlýkla birbirleri ile yarýþa ve gösteriþe yönelmiþlerdi.
Düzenlerine daha doðrusu düzensizliklerine geçerlilik yani meþruiyet
kazandýrmak ve kendilerini saðlama
almak zorunluydu onlar için. Allah’ýn
gerçek dini iþlerine gelmedi. Öyleyse
sahte bir din oluþturulmalý idi. En kolayý
elleriyle yaptýklarý putlarý Allah yerine
koyup, çýkarlarýna uygun bir takým
kurallarý, dini bir kisveye büründürmek.
Ortaya koyduklarý bu þeytani düzene
baþkaldýracak her kiþiyi de dinsizlikle
suçlayýp kýsa yoldan icabýna bakmak.
Ýþte Hz. Hûd böyle bir toplumda
yaþýyordu. Hükümdara en yakýn bir
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ailenin çocuðu olduðundan, istese en
güzel bir yaþam onu bekliyordu. Ama
kölelerin ve altta kalanlarýn acýsý gönlünü daðlýyor, doðru, âdil bir düzen için
kafa yoruyor içi içini kemiriyordu. Ýþte
çaresizliðin çukurlarý içinde debelenirken yüce melek Yaradan’ýn emir ve
dileklerini ona vahyederek peygamber
olduðunu müjdelemiþti. Toplumun
hâkim zümresi rahatlarýnýn bozulacaðý
böyle bir âdil düzene hiç de taraftar
olmadýlar. Hz. Hûd’u beyinsizlikle
suçladýlar.
Peygamber onlarý Rabbin nimetlerini
inkâr etmemeye davet etti. Ve Nuh’un
neslinden atalarýnýn emekleriyle oluþmuþ en güzel bir beldede, þükür içinde
olmayý, doðruluk içinde yaþamayý
öðütledi. Ama nafile. Birçoðu kölelerden oluþan az bir taraftarý oldu. Ýnkârcýlarý Rabbin azabýndan da korkutmaya
baþladý. Gülüp geçtiler.
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Hz. Hûd ve ona inananlar Rabbin bir
sözü ile önce o beldeden uzaklaþtýrýldýlar. Ve Kuran’da Hâkka suresi
6-8 âyetlerinde anlatýlanlar ise Âd
kavminin acý sonu oldu:
“Âd ise gürleyen sesle gelen soðuk
rüzgârlý bir fýrtýna ile mahvedildi. Onu,
onlarýn üzerine 7 gece 8 gün hiç ara
vermeden saldý. Topluluðu orada yerlere serilmiþ görürsün. Ýçleri boþaltýlmýþ
hurma kütükleri gibidirler. Bak þimdi
onlardan bir kalýntý görebilir misin?”
DÝÐER BÝR ÖRNEK
“Hani bir zamanlar gönül gözü açýk
bir Ulu vardý ya... Zaman zaman O’na
yönelir, O’ndan direkt alýrdý bazý þeyleri. Ama bir zaman geldi, iþte o Ulu
yanlýþý yapýverdi. Kendine yakýn þeytaný arkadaþ edindi de, gelenlerin,
bildirilenlerin aksini yaptý. Bir zaman
öylesine hoþ günleri oldu ve tamamen
vesvese verene uydu. Ama onun en
sonunu biz size anlatmak istemeyiz.”
Hz. Musa ve Yeþu’nun peygamberlik
dönemlerinden sonraki 200 yýlda 6’sý
kudretli, 6’sý sýradan olan 12 kiþilik
“Hâkimler” döneminde Ýsrailoðullarý
kuvvetlenmiþler, daðlýk bölgelerden
ovalara inip oldukça güçlü bir ulus
haline gelmiþlerdi. Rabbin talimatýyla
Hz. Musa tarafýndan yaptýrýlan ve içinde
kutsal emanetlerin, tanrýsal buyruklarýn
bulunduðu “Ahit Sandýðý” ve güçlü din
adamlarý da onlar için bir güvence idi.
Ne var ki, Anadolu’nun Batýsýna yer-
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leþmiþ olan iri yarý vücutlara sahip olan
Filistî’ler, vardýklarý yerleri yýkýp yakýp,
yaðma ederek güneye doðru göç etmeye
baþlamýþlardý. Bu arada Hititleri yýkýp,
onlardan demir iþleme sanatýný
öðrendiler. Ve en sonunda Filistîn’de
Kenan ülkesinin güneyine ulaþýp oraya
yerleþtiler. Ýsrailoðullarý’nýn onlardan
uzun süre haberleri bile olmadý.
Hâkimler döneminin sonlarýna doðru
ise, artýk onlarla savaþmaktan baþka
çareleri kalmamýþtý. Samson gibi bir
süpermenle biraz nefes almaya
baþlamýþlardý. Samson öldürülmüþ, din
adamlarý da yozlaþmýþtý.
Rabbin lütfu yine onlarýn üzerindeydi.
Çünkü mabette çok güzel yetiþtirilmiþ
Samuel isimli biri Ýsrailoðullarý’na
peygamber olarak seçilmiþti. Tanrý’nýn
elçisi olduðu her davranýþýndan belliydi.
Halk onu kabul etmekte fazla zorlanmadý. Ama sevinçleri fazla sürmedi.
Filistî’lerle yaptýklarý bir savaþta güç
kazanmak için yanlarýnda götürdükleri
Ahit Sandýðý’ný Filistî’ler birçok esirlerle birlikte alýp kendi ülkelerine götürmüþlerdi.
Ýsrailoðullarýn’da ancak komþularý
gibi bir krallarý olursa Filistî’leri
yenebilecekleri düþüncesi hâkim oldu.
Peygamberi zorladýlar. O da çaresizce
Rabbe dilekçi oldu. Ve Saul’ün Tanrý
tarafýndan kral seçildiðini halka bildirdi.
Beðenmediler. Peygamber, “Ahit
Sandýðý’nýn geri gönderilmesi, krallýðýnýn delili olacaktýr” diyen Tanrý
buyruðunu onlara iletince, biraz
duruldular.
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Gerçekten Ahit Sandýðý Filistî’lerin
baþýna belâ olmuþtu. Mabede yerleþtirdiklerinde putlarý kendiliðinden
devrilip kýrýlýyor; kimin yanýna
götürülürse o da düþüp ölüyordu.
Böylece 7 ayýn sonunda sandýðý, ineklerin taþýdýðý bir arabaya koyup düþmanlarýna doðru salýverdiler. Kuran’da da
söylendiði gibi: “Onu melekler
taþýdýðýndan” doðruca esas sahiplerinin
eline ulaþtý Ahit Sandýðý. Saul’un krallýðý böylece perçinlendi. Ayrýca
savaþlardaki
orduya
hâkimiyeti,
cesareti, önderliði ile seçimin doðruluðunu herkese gösteriyordu. Ama þeytana uymaktan, dünya malýna ve zevklerine aþýrý yönelmekten de geri durmuyordu. “Güç baþtan çýkarýr, mutlak
güç kesinlikle çýkarýr” sözü bir defa
daha doðrulanýyordu böylece.
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Peygamber Samuel’in Rabbinden
getirdiði talimatlarý bile dinlemiyor,
gönderildiði bir savaþtan “Bir tek
ganimet bile alýp getirmeyeceksin”
emrini güzel mallara tamah edip uygulamýyordu. Zapt edilmez durumda idi.
Samuel çaresiz, hattâ ona bile zarar vermesi ihtimal dâhilinde. Nitekim Allah,
artýk Saul’ü istemeyip onun yerine,
henüz genç yaþlarda olan Davud’u
iþaret ettiðinde, bu haberi Saul’den saklýyor. Davud’un yanýna da baþka
bahaneler uydurup öyle gidebiliyor.
Ancak Rabbin emri kesin: “Artýk Saul
ailesinden krallýk alýnmalý.” Peygamber
çekinerek de olsa bunu Saul’e fýsýldýyor
ama gücü yok ki gerçekleþtirmesi
imkânsýz. Halka açýklandýðýnda ise bir
iç savaþ çýkmasý kaçýnýlmaz. Davud’a
gelince o hiç kralllýða hevesli deðil.
Saul’ün komutasýnda Filistîler’le savaþmaktan baþka emeli yok. Ve çok geçmeden bu arzusuna kavuþuyor, hem de
nasýl? Öyle büyük bir olayýn kahramaný
oldu ki, halk türkülerde, þarkýlarda bile
artýk onun adýný anmaya baþladý.
Filistîler’le yapýlan bir savaþta, önce
her iki taraftan bir bir seçilen iki kiþinin
kozlarýný paylaþmasý, içlerinden birinin
ölmesi gerekiyordu. Zaten iri yarý olan
Filistîler en iri ve güçlü olan Golyat’ý
seçmiþlerdi. Davud da daha ziyade
kendi isteðiyle onun karþýsýna çýkmýþtý.
Er meydanýnda, Davud öteden beri
çok kullandýðý sapanýndan þimþek hýzýyla bir taþ fýrlatarak Golyat’ý alnýndan
vurup yere düþürdü. Bu fýrsatý kaçýrýr mý
hemen kýlýcýný çekip onu öldürdü.
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Saul, Davud’un kendi yerini almasýndan çok kuþkulandýðýndan onu
öldürmek için sürekli takipte. Ve her
defasýnda Davud bir yolunu bulup
kaçarak canýný kurtarýyor. Bu arada
Saul’ü uykuda iken öldürebileceði bir
fýrsat eline geçiyor ama krala elini bile
sürmeden sadece eteklerini yere çivileyip uzaklaþýyor.
SAUL’ÜN SONU
Peygamber Samuel kralýn yanýna bile
yanaþmýyor artýk. Hiçbir buyruða
uymayan bu adamla konuþacak nesi var
ki?.. Ýyice yaþlanmýþ olan Peygamber
nihayet son nefesini verip Rabbi’ne
kavuþmuþtu. Ýsrailoðullarý peygambersizdi ve Allah’tan haber alýp ona göre
davranmak imkâný da kalmamýþtý. Saul
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eskisi gibi Rabbin’den
vahiy yoluyla haber
almayý denemiþti ama
nafile bir gayretti bu. Gök
kapýlarý ona kapanmýþ
görünüyordu. Ünlü bir
medyum kadýna baþvurmak zorunda kaldý.
Çaðýrdýðý
Samuel’in
ruhuydu. Çünkü Filistîler
bütün güçlerini toplamýþ,
son bir darbe vurma
h a z ý r l ý ð ý n d a y d ý l a r.
Peygamber’den eskisi
gibi bir kurtuluþ çaresi
almak istiyordu. Samuel
bu çaðrýya uydu ve geldi
ama hýþýmla: “Beni niçin
rahatsýz ediyorsun” dedi.
Geçmiþte Rabbin sözünü
dinlemediði, krallýktan vazgeçmediði
konusunda onu azarladý. Son sözleri
aynen þöyle oldu:
** “Ve Rab Ýsraili de seninle beraber
Filistîler’in eline verecek. Yarýn sen ve
oðullarýn benimle beraber olacaksýnýz.”
(Tevrat 1. Samuel 28/19)
Peygamberin sözleri aynen gerçekleþti. Savaþta Saul’ün üç oðlu öldürüldü.
Sýra Saul’e gelmiþti. O da kýlýcýnýn
üzerine abanarak kendini öldürüp
Samuel’in âleminde yerini aldý.
Yukarýda Bizim Celselerimiz’de
anlatýlan olayýn bu olduðunu düþündüðümden, zamanýmýzdan 3000 yýl
kadar önce yaþanan bu gerçekleri sizlerle paylaþmak istedim.

SEVGÝ DÜNYASI
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Tarihin Yönü
Güngör Özyiðit, Psikolog

T

arih, insanýn insan olma olanaklarýný gerçekleþtirme sürecidir. Ýnsan Dünyayý ve kendini tanýyarak, bilgi ile aydýnlanarak,
pratik içinde piþerek, aþama kaydederek bugüne gelir. Hep daha ileriye
akan zamanla birlikte deðiþip dönüþerek sürekli bir devinimin öznesi olur.

birey olduðunun bilincine erer, hak ve
özgürlüklerin farkýna varýr. Yýldýzýnýn
parladýðý tarihin yüksek gerilimli anlarýnda evrim, devrime dönüþür. Toplum
yapýsý niteliksel deðiþimlere uðrar.
Ýnsanýn toplumdan ayrýlamayacaðý,
ikisinin bir bütünü oluþturduðu gerçeði,
ne yazýk ki, geç zamanlarda anlaþýlýr.

Ýnsan uzun süre bir sürü psikolojisi
içinde uyuduðu ya da uyutulduðu
uykudan Yeniçað’ýn þafaðýnda uyanýr,

Ýnsan tarihe bakarak ve tarih yaparak
geleceði belirler. Bu anlamda tarih, hep
toplum halinde yaþayan insanlarýn
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geliþim evrelerini içeren bir oluþum
sürecidir. Tarih bilincine eriþmek, söz
konusu evreleri tanýmak olduðu kadar,
insaný ve insanlýðý daha ileriye götürme
iradesini de beraberinde getirir.
Tarihi insanlar yaptýðýna göre gerçekte tek bir tarihten, insanlýk tarihinden
söz edilebilir. Ayrý ayrý uluslarýn tarihi
onun bölümlerini oluþturur ancak.
Renkler ne kadar farklý görünseler de
hepsi beyaz ýþýðýn deðiþik dalga boylarýndaki yansýmalarýdýr aslýnda. Ve her
nesne ýþýða gösterdiði tepki ile, emdiði
ve yansýttýðý ýþýða göre rengini verir ve
ýþýðýn içinde erir.
Binli yýllarýn ilk yarýsýnda dinin ve
derebeylik düzeninin bir baský aracý
olarak egemen olduðu Ortaçað’ýn alacakaranlýðý, baðrýnda Yeniçað’ýn
tohumlarýný taþýr ayný zamanda.
Ortaçað daha çok insanýn içe dönük,
bir köþeye çekilip nefsini düzeltmesine,
Tanrý ile dikine iliþkisinin bilincine
ermesine yönelik bir çalýþma dönemidir. Bin yýlýn ortasýnda Rönesans ve
Reform hareketiyle insan baskýdan
silkinir ve kendine gelir. Aydýnlanma
ve devrimlerle birlikte insanoðlu kendi
yazgýsýný belirleme konusunda söz ve
hak sahibi olur.
EÞÝTLÝK, KARDEÞLÝK,
ÖZGÜRLÜK
Yeniçað’ýn karakteri dýþa ve iþe atýlmasýdýr, eyleme geçmesidir, hak ve
özgürlüklerini kazanmak için mücadele
etmesidir. Ýnsanlýk adýna bazý kazaným-
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lar saðlanmasýna karþýn devrimlerin
amaçladýðý özgürlük, eþitlik ve kardeþlik gibi kavramlarýn içleri tam doldurulamaz. 1789 Fransýz Burjuva Devrimini
gerçekleþtirenlerin, yönetimi ele geçirince bencillikleri üstün gelir ve kýsa
sürede söz konusu kavramlar kendi
sýnýf çýkarlarýna uygun hâle getirilir.
Devrimin halk yararýna getirdiði tek
yenilik, yasalar önünde eþitliktir. Ama
bu kere yasalar önündeki eþitsizliðin
yerini servet bölüþümündeki eþitsizlik
alýr ve paranýn saðladýðý güç sayesinde
zenginler, yasalar önündeki eþitliði
kendi yararlarýna rahatça bozabilirler.
Yoksul yýðýnlar çok geçmeden þunu
anlarlar: Ekonomik eþitsizliðin somut
gerçeði yanýnda yasalar önünde
eþitliðin saðladýðý üstünlük biraz soyut
ve biraz da hüsnü kuruntu olarak kalýr.
Kardeþlik, halkýn mal mülk sahibi
burjuvalarla el ele soylulara karþý
baþlattýklarý devrimden kalma güzel bir
anýdýr sadece; devrim baþarýya ulaþtýktan sonra nedense unutuluverir. Belki
de halkýn iþi orada biter.Burjuva devriminin getirdiði özgürlük de eþitlik,
kardeþlik gibi soyut ve biçimseldir.
Yasalar çerçevesinde insan istediðini
yapmakta özgürdür denilir. Oysa daha
çok zenginlere özgü bir özgürlüktür bu.
Zira ekonomik özgürlük olmadan diðer
özgürlükler kâðýt üzerinde yazýlý deðerler olarak kalýr.
Ýþte sosyalist bir devrime tam da
burada gereksinim duyulur; öylece
özgürlüðe ekonomik bir boyut
kazandýrmak istenir. Ama ne yazýk ki
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sonuç sosyalist devrimler de uygulamada yönetici bir azýnlýðýn, uzman bir
bürokrat kadrosunun diktasýna dönüþür.
Yeniçað’ýn Ortaçað’dan öðrendiði
önemli bir ders de dinin insan elinde
nasýl yozlaþýp bir baský ve zulüm aracýna döndürüldüðünü görüp gerekli önlemi almaktýr. Ýþte laiklik ilkesi ile dini
siyasetten arýndýrýp bu kutsal alaný,
Yaratan’la yaratýlan arasýnda çok özel
bir iliþki olarak vicdan özgürlüðü
içinde deðerlendirmektir.
BÝREYSELLÝK SÜRECÝ
Tarihi sürecin belirgin bir özelliði de
birey olma bilincinin gitgide güçlenmesidir. Ýnsanýn ayrý bir varlýk olduðunu
farketmesi bir yandan yalnýzlýk, çaresizlik duygusu doðururken diðer yandan kiþisel çaba ile güç kazanmasýna
yol açar. Dinsel baskýnýn kalkmasý,
geleneklerin gevþemesi, devlet
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gücünün bir ölçüde
dizginlenmesi,
özgür düþünmenin
yaygýnlaþmasý,
ekonomik alanda
“býrakýnýz yapsýn,
býrakýnýz geçsin”
ilkesinin geçerli
kýlýnmasý, bireyi
kendine dayanmak,
kendi gücüne
güvenmek zorunda
býrakýr. Kapitalizm,
ona dilediði kadar
kazanma þansý
tanýr. Zengin olmak, ün kazanmak,
mal mülk edinmek elindedir artýk.
Karýþaný görüþeni yoktur. Baþarýdan
baþarýya koþmak iþten bile deðildir.
Yeter ki parasý olsun. Onun için çok
çalýþmak gerekir. Vakit nakittir. Ýþ ve
para tanrýlaþýr sanki. Ýþ adamý,
Ortaçað’daki din adamýnýn yerini alýr;
o denli saygýnlýk kazanýr. Yeni dinin
her kapýyý açan anahtarý, paradýr. Bu
arada özel giriþim özgürlüðü insanda
bazý yeteneklerin geliþip güçlenmesini
saðlar. O sayede insan kendine güvenmeyi, sorumluluklar yüklenmeyi,
kararlar verip risklere girmeyi ve
çalýþýp çabalayarak iþ ve hizmet ortaya
koymanýn erdemini öðrenir; iþ yapma
becerisini edinir.
Böylece Kapitalizm bireyi yalnýzca
geleneksel baðlardan kurtarmakla
kalmaz ayný zamanda onda aktif
eleþtirici ve sorumlu bir benliðin
geliþmesine yol açar. Ama diðer yan-
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dan sermayenin emeði alabildiðine
sömürmesine de yeþil ýþýk yakar.
Saðlýklý yol, sað ve sol görüþteki yararlý yanlarý alýp ona tanrýsal boyutu da
ekleyerek bireyle toplum arasýnda dengeli bir iliþkiyi kurabilmektir. Ýnsanýn
tarih boyunca kazandýðý birikim, eðer
isterse, bunu baþarmaya elverir.
TÜRKÝYE’nin MÝSYONU
Milenyumun baþlarýnda kendi
istekleriyle Ýslâm dinini kabul eden
Türkler, ilerleyen zamanlarda Ýslâm’ýn
koruyucusu kesilirler ve Haçlý
Seferleri’ne karþý kale gibi dururlar.
Selçuklular’dan sonra Osmanlýlar da
Ýslâmiyet’i üç kýtaya yayar, otuz kadar
ýrký bünyesinde barýndýrarak ve adaletle
yöneterek egemenliklerini 600 yýl
sürdürmeyi baþarýrlar.
Türkiye, tarih içinde atalarýnýn yerine
getirdiði bu görevin günümüzde doðal
adayý durumundadýr. Türkiye’nin
geçmiþten getirdiði miras olarak tarihsel bir deneyim ve birikim zenginliði
var. Bu hepimizin kolektif bilinçaltýna
iþlenmiþ, genlerimize yazýlmýþ.
Bozulmadan duran Kuran’a dayalý bir
tasavvuf kültürüne sahibiz. Buna baðlý
olarak Ahmet Yesevi, Yunuz Emre,
Mevlânâ, Hacý Bayram Veli ve Hacý
Bektaþ Veli gibi nice evrensel deðerler
yetiþtirmiþiz. Üç yüz yýldýr batýlýlaþma
çabasý sonucu Batý’nýn akýlcý ve bilimsel görüþünü belli bir ölçüde kazanmýþýz. Yüzde yetmiþe yakýn genç ve
yetenekli nüfusa sahibiz. Her konuda

17
yetiþmiþ, eðitilmiþ bir insan gücümüz
var. Laik ve demokratik yönetimi
sürdürebilen tek islâm ülkesiyiz. 20.
yüzyýlda sömürgen devletlere karþý ilk
baðýmsýzlýk savaþý veren ülke olarak
üçüncü dünya ülkelerinin doðal
önderiyiz. Türkî devletlerle diðer
devletler arasýnda bir barýþ köprüsü
konumundayýz. Kaynayan kazan durumundaki Ortadoðu’da bir denge ve
istikrar unsuruyuz.
Tarihsel yürüyüþümüz Güneþ’i izliyor, Doðu’dan Batý’ya doðru. Orta
Asya’dan Batý Avrupa’nýn ortalarýna
kadar coðrafyamýz Doðu ile Batý’yý
birleþtiriyor. Kafa yapýmýz ve birikimimiz de Doðu’nun mistik kültürü ve
sezgisiyle Batý’nýn akýlcý, araþtýrýcý ve
eleþtirel düþüncesini uzlaþtýracak kapasitede. Ayrýca Anadolu birçok uygarlýðýn beþiði. Çeþitli kültürlerin buluþup
birbirini etkilediði bir kültür mozaiði.
Þair Ýsmet Özel’in dediði gibi “Ýnsanlar
hangi dünyaya kulak kesilmiþse,
ötekine saðýr” Batý, aklýyla kibirlenip
kendine kapanmýþ. Doðu, içine dalmýþ,
aklý dýþlamýþ. O yüzden ne Doðu
Batý’yý ne de Batý Doðu’tu tam anlayabiliyor. Bu sentezi baþarabilecek,
Doðu’nun gönlü ile Batý’nýn aklýný bir
edebilecek tek ülke: Türkiye!..
Öyleyse Türkiye deðiþen dünya
içinde “deðiþmeyen evrensel deðerlerin” öncülüðünü ve sözcülüðünü
yeniden üstlenmek durumunda.
Tanrý’nýn ve tarihin Türkiye’ye ve
Türklere biçtiði insanlýk misyonu bu!..
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Paganizm
Yeniden Doðuyor
Seyhun Güleçyüz

aganizm, kökenleri kadim
doða inançlarýna uzanan bir
inanýþ yoludur. 20. yüzyýlýn
sonlarýndan itibaren
paganizm terimi, Ýbrahimi dinler öncesi
eski pagan inançlarýnýn canlandýrýlmasý
ile yeniden gündemdedir. Çünkü küresel kapitalizm beþeri, içine hapsettiði

P

sanallýktan kurtulmanýn tek yolunun
doðayý ve insanýn doðasýný tanýmak
ve onun bireyselliðini kazanmasý
olduðunu artýk idrak etmeye
baþlamýþtýr.
Kapitalist bir yaþam insaný doðadan
çok uzaklaþtýrmýþ, binalara kapamýþtýr.
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Bu sistem insandan kendi koþullarýna
uygun olmasýný istemektedir. Yani
insan doðadan uzak, gönüllü kölelik
düzeninin içinde sanal âleme kapýlmýþ
yaþamaktadýr. Ýnsanlarý eðitimle de
yönlendirerek oluþturulan düzen, tek
tip yetiþmiþ olan insaný robot gibi
kendi sisteminde kullanmaktadýr.
Yalnýz bu yaþam insanda ruhsal açýdan çeþitli sorunlar yaratmýþtýr. Sistemin üst yapýsýnda ruh buna çare olarak
ilaç ve terapiler insanlarý mutsuzluðun
baðýmlýlýðýndan kurtaramamaktadýr.
Diðer bir grup insan da doðaya ve
kendi doðasýna dönme ihtiyacýnýn
gerekliliði paganizme olan ilgiyi arttýrmýþtýr. Genellikle 19. yüzyýldaki pozitivizm ve Hristiyanlýktan gelen süreç
paganizmi ilkel gösterse de, insanlýða
yön verenlerden Sokrates, Platon,
Aristotales, Lao Tzu, Buda gibi çok
sayýda bilge filozofun pagan geleneðinden gelmesi çok önemli bir deðerdir.
Modern hayatýn bu katýlýklarýndan
býkan insanlarýn çoðu Türkiye’de
Anadolu kültürünün özünü, geleneklerini besleyen pagan motiflerinden
etkilenmektedir. Eski Türklerin Paganizme çok yakýn yaþamalarý, kiþileri bu
kültüre ve paganizme yöneltmektedir.
Öte yandan dünyadaki ezoterizme olan
merak bu yaþama insanlarý çekmekte
ve tarafýný arttýrmaktadýr. Bu paganizm
inancýna yöneliþler onun anlaþýlmasýnda farklýlýklar da yaratmýþtýr.
Paganizm Lâtince “Paganus” yani
“Kiþiye ait” demekmiþ. Paganus Hint
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Avrupa dil kökü olarak “yerine baðlý”
anlamýna gelmektedir. Etimolojik
olarak “Pagan” kelimesi topraðýna
baðlýlýðý göstermektedir. Hristiyanlýkta
ise pagan kelimesi, Hristiyanlýk dýþý
çok tanrýlý dinleri tanýmlarken kullanýlmýþtýr. Özellikle çok eski inançlarý
anlatýrken mesela Kelt, Germen v.s.
dillerinde de pagan kelimesi yer bulmuþtur. Bu baðlamda pagan sözcüðü
tarihin içinde Hýristiyanlar tarafýndan
küçük görülen bir inanç sistemi
anlamýnda ifade edilmiþtir. Ortaçaðda
pagan demek dinsiz ve Müslümanlarý
anlatmak için kullanýþmýþsa da,
Rönesanstan sonra antik düþünceyi
anlatýrken dile gelmiþtir. Hermesci
öðretilerde “Bütün zihindir, Evren
zihinseldir” denerek, tüm yaratýlmýþlarýn bütünü oluþturduðu ve belli
bir akýl ürünü olduðu, akýl ihtiva ettiði
anlatýlýr. Bütün demek ayný zamanda
Tek demektir.
Paganizmde tek Tanrý inancý bundan
dolayý tüm yaratýlmýþlarý, tüm doðayý,
tüm evreni kapsar hepsi bütünü yani
Tek’i oluþturur denir. Bundan dolayý
da tüm yaratýlmýþlar kutsaldýr. Ýnsan
ise bütün parçasý olarak bütünle uyum
içinde yaþarsa varoluþ amacýný yerine
getirir ve uyumlanýr bütünle.
Görüyoruz ki Paganizm de inançlar
bütünüdür. Tek bir din, tek bir inanç
deðildir. Evrendeki her canlý ve her
cisim Tanrýnýn özünden yani Paganizm
etimolojisine göre, Tanrýsal bir özle
yaratýlmýþtýr. Böylece var olan her þey,
bütünü oluþturur. Ýnsan bu bütüne
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uyumlandýðýnda onunla ayný rezonansa
girer ki, bu bir yerde insanüstüne ulaþmak olur. Þamanizm, Animizm,
Budizm gibi doðayý merkezine alan
dinlerde de Pagan inancýný görmek
mümkündür.
Paganizm düþüncesi aslýnda ilk
varoluþumuzdan beri insanýn özgür,
ruhsal, fiziksel saðlýklý bir birey olarak
toplumda var olmasýný öngörür.
Sembolik anlatýmlarý bu amaca yöneliktir. Bir bilim insaný olan Mircea
Eliade göre “Kiþisel geliþim açýsýndan
þahsýn beceri ve niteliklerini arttýrmasý,
tekâmül etmesinin sebebi önemle,
dikkatle gerçek özünü ortaya çýkarmayý
içerir”
Paganizm bu amaca çok yardýmcý
olur. Çünkü insanýn doðayý ve kendi
doðasýný tanýmasýný saðlar. Böyle
yaþayan insan özgürleþir, çünkü aklýn
hürriyeti engel olunamaz oluþumdur,
insan için. Hepimiz biliyoruz ki her
þey ve biz bütünden olduk. Þimdi ne
kadar deðiþmiþ olsak da, her þeyimizle
hep birlikte hâlâ o bütünüz. Öyleyse
biz þimdi karþýmýzda olup bize kötü
gözle bakan kardeþimizi, az uzakta
duran yemyeþil bir dalý, bir bardaktan
içtiðimiz suyu, soluduðumuz havayý,
her þeyi, ya þunu ya bunu niçin bütünden ayrý gibi görüyoruz. Aslýnda hep
birlikte inanýyoruz ki, bir taneyiz.
Böyle düþünenler artýk doða ile
yeniden barýþmak ve onunla bütünleþip,
uyumlanmak için Paganizm, baþvur-
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duklarý en önemli kaynak oluyor.
Paganizm üç gruba ayrýlýyor.
1. Neo Paganizm: Modern Paganlarý
tanýmlayan bir terimdir. Dünyada milyonlarca insan paganizm inancýndadýr.
Düsturlarý arasýnda; hiçbir canlýya zarar
vermemek, doðanýn içinde yaþamak, az
tüketmek, birbirleriyle yardýmlaþmak
önemli yer tutar.
2. Mezo-Paganizm: Temel fikirleri;
evrendeki her þey kusursuz bir uyum
içerisindedir. Ýnsan bu uyumun bozulmamasý için çevreyle ve diðer canlýlarla barýþ içinde yaþamalýdýr. Âyin yapmazlar, Kýzýlderililer ve aborjinler bu
grup içindedirler.
3. Paleo Paganizm: Diðer din ve
kültürlerden çok az etkilenen bir
paganizm türüdür. Onlar için dünyada
sadece bu gün vardýr. 1960’lý yýllardaki
Hippi topluluðunun sloganlarýndan biri
olan “Carpe Diem” “Âný Yaþa” paleopagan inancýnýn temelidir. Liderlerin
aðaçlarla ve hayvanlarla konuþtuðuna
inanýrlar.
Tüm bu yazdýklarýmýzýn doðrultusunda baktýðýmýzda Paganizm, Hristiyanlýk
öncesi dinleri tanýmlamakta kullanýlýrken, çok geniþ anlamda bildiðimiz
tek Tanrýcý dinlerin dýþýnda kalan,
ancak evrensel ve kutsal bir gücü
kabul eden, doða merkezli, eski
inançlarý anlatmakta kullanýlmaktadýr.
Günümüzde yaþayan paganizm ise
sözü geçen eski temellerini koruyan,
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Dünya’nýn tükenmesine karþý bir
duruþ gösterebilen ve kutsallýðý
yeniden tesis etmeyi amaçlamýþ bir
yaþam biçimidir. Öyleyse paganizm bir
bakýma yeniden doða ile barýþmak,
onunla bir ve bütün olmanýn idrakine
ulaþýp onunla uyumlanmak için yapabileceðimiz kiþisel ve toplumsal eylemleri de kapsamaktadýr.
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Bir bilgi de dendiði gibi; “Ýþte siz
ondan, yeryüzü ve yeryüzündeki bütün
canlýlar birbirinize ayný bir zincir gibi
baðlýsýnýz. Zincirlerin halkalarý kopuyorsa eðer, geriye kalan parçalar ne
kadar büyük olursa olsun bir gün
çürüyecektir. Çünkü alýþveriþ bitmiþtir
de ondan” Paganizm, bu zincirin halkalarýnýn kopmasýný engellemek için
bütünü bozmamaya
çalýþan bir bilgi ve
inançlar topluluðudur.
Sevgili dostlarým
paganizmi yazarken 21.
yüzyýlda bizler dünyanýn
doðal dengesini bozmak
için çýlgýnlýklar yaparken
ve bilinçsiz küresel tüketim ile yok olmakta olan,
bu hayýr için var olmuþ
denge sisteminin çarklarýnda çaresizce dönüyoruz. Meselâ kuraklýk
bu dengesizliðin belirtilerinden biridir neticede,
doðada yeþil ve su olan
her þey tükenmektedir.
Acil tedbir alýnmazsa
canlýlarda dâhil, yaþam
yer yer yok olacak gibi
görülüyor. Bu yazdýklarým bilim dergilerinde
yazanlar ve bizim doðada
gördüklerimizdir. Þimdi
bazý insanlar yeniden
doðaya ve doða tabanlý
paganizme sarýlýyor.
Doðadaki her unsura kut-
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sallýk atfedip, öyle davranýyor. Hâlbuki
bu yüzyýlýn baþýnda doðayý yenmek
üzere teknolojiler geliþtirmiþtir
insanoðlu, bencilce… Çünkü bu
teknolojilerin Dünyamýzý tükettiðini
fark ettiler. Paganizmin temel felsefesi
doðayý yenmek deðil, doða ile uyumlanmaktýr. Öyleyse artýk bizler doðayla
saygýlý, uyumlu yaþamanýn gereðini
idrak ettik.
Ýlk insanlarýn doðayý kutsallaþtýrmasý
Paganizmin de var olduðunun delilidir.
Çünkü paganizmin temelini teþkil eder.
Yani paganizm tarihin erken dönemlerinde özgün olarak, özellikle de
ataerkil toplumlarda devlet dini olmuþ
ve yönetici ise Tanrý’nýn izdüþümü
olarak Tanrýlar adýna savaþlar yapan
insan olmuþtur. Oysaki daha da önceki
tarihi dönemlerde anaerkil olarak
yönetilen toplumda barýþ, mülkiyet
kavramýnýn yerini paylaþým almýþtý. Bu
dönem Paganizminin izleri hâlâ dünyada yaþanmaktadýr. Moldovya’da paganlar 21. yüzyýlda hem de 2022 Ocak
ayýnda her sene þiddetli kar yaðdýðýnda
yaptýklarý gibi ormanlarda aðaçlarý
bahara cesaretlendirmek için sadece
kadýnlar olarak el ele vererek ulu
aðaçlarýn etrafýnda dönerler.
Görüyoruz ki, Paganizm diðer dinlerden farklý olarak kutsallýðý doðadaki
her varlýða daðýtmýþ, tanrýsallýðý soyutta
deðil, somutta sembolize etmiþtir ve
etmektedir. Bu baðlamda bakýldýðýnda
paganizm bir “New Age” akýmý
deðildir ve pagan adýnda bir “Din” hiç
deðildir. Ýnsanýn din anlayýþýndan uzak-
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týr. Ama insanýn Doða ve Evren ile
iliþkilerini düzenleyen, onun kutsallýk
inancýna dayalý genel bir inançlar
bütünü, özetle her zaman böyle bir
yaþam tarzý olmuþtur. Neo-Paganizm
ötesinde yani daha da yeni paganizm
anlayýþýnda, yukarýda anlattýklarýma
dayanarak bakýldýðýnda; “Doðanýn kutsallýðýný ön plana alan ve bu Tek
Yaratýcý’ya baðlý kutsallýðý Dünya’nýn
eril ve diþi formlarýný kullanarak Tanrý
ve Tanrýçalar kavramý ile ifade eden,
ancak günümüz kapitalist yaþamýn
kalýplarýna karþý çýkan yeni bir pagan
düþüncesine ulaþýlacaðý düþünülebilir.”
“Dünyanýn hýzlý bir þekilde gittiði
felaketler çaðý sonucunda, geçmiþi
düþünce esaslarýna baðlý olsa da,
deðiþmiþ bir pagan düþüncesinin
doðuþuna sahne olacaktýr.“ Fikri
çok taraftar toplamaktadýr. Ýlkçaðlarda
insanlar yaþamlarýný, doðanýn ritmine
göre düzenlemiþtir. Güneþ batýnca
uyumuþlar, doðunca kalkýp iþlerini
yapmýþlardýr. Pagan gelenekleri de
kaynaðýný doðadan aldýðý için her
zaman, doða ile mevsimsel uyumlanmayý aslýnda bir içsel uyumlanma
olarak ele almýþlardýr ve doða ile
kendilerini uyumlayýp saðlýklý
yaþamýþlardýr.
Bu düþünceye göre; kalýplaþmýþ
yaþamý hazýrlayan doðadan uzak kapitalist hayat ve düzen insanlarda aksaklýklara sebep olmaktadýr. Hâlbuki doða
ile bütünlenen inanç sistemleri insanýn
kalýplardan kurtulup özüne dönmesini,
huzurlu, dingin birey olmasýný saðla-
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maktadýr. Sanal yaþamdan kurtulmak,
doðanýn katledilmesine çaresizce seyirci kalmamak için insanlarýn bir kýsmý
þehirlerden ayrýlmakta, doðada yaþamaya baþlamaktadýr.
Bazýlarý da “Kadim Bilgelik” diye
adlandýrýlan inançlar bütününe
yönelmektedir. Çünkü Paganizm yani
“Kadim Bilgelik” kutsalýn tezahüründen ötürü her canlýda ve nesnede
Tanrýsal tözün var olduðuna inanarak o
bütün ve tek olan tüm yaratýlmýþlarý
kutsal ve Tanrýnýn bir parçasý bilerek,
korur, gözetir ve kendinden ayrý tutmaz. Bu tanrýsal töz yani Tanrý’nýn
yaratýcý sevgisi Paganizmde ifadesini
diþil ve eril yönlerinden ötürü Tanrý ve
Tanrýça kavramlarýyla bulur. Pagan için
Dünya, yaþayan bir varlýktýr ve buna
egemen olan güçler Tanrýça ile sembolize edilir, doðurgan diþil enerjiden
dolayý. Toprak Ana terimi bu düþünceden doðmuþtur. Ýnsan ise dünyanýn
biyolojik bir parçasýdýr. Bundan dolayý
pagan, dünyanýn kutsallýðýna inanýyor
ve burada yaþamýn devam etmesi için
elinden geleni yapma sorumluluðunu
taþýyor.
Paganizmde, diðer dinlerde olan kulluk anlayýþý yoktur. Kiþi kendi iradesini
ön planda tutar. Doða ile uyumlanmayý
da, dünya hayatýný da kendi etik
anlayýþýyla düzenler, yani sýnýrsýz
özgürlük anlayýþý yoktur. Çünkü
doðanýn yapýsýna, diðer canlýlarýn haklarýna göre yaþar. Görüyoruz ki, pagan
her þeyden önce “Homo Religiosus”
tur yani öz olarak inançlýdýr. Bugünkü
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anlamda dindarlýk deðildir ama görünen her þeyin arkasýndaki kutsallýða
inançtýr onlarýnki.
Paganizmde kutsallýk her yerde
vardýr ve yaptýðý iþler bütün dýþ olaylar
kutsal ile baðlantýlýdýr. Böylece paganlarda kutsallýk hem dýþ dünyayý hem de
kendi kutsal yaþamlarýný da kapsamaktadýr. Yaþamýn ayný þekilde sürekliliðe
ait bütün eylemlerde, kutsallýðýn bir
parçasýdýr. Bu kutsallýk duygusu paganlarý; sevgi, þefkat, hoþgörü, sorumluluk,
saygý ve birbirlerine olduðu kadar her
canlýyý korumaya, hizmete yani Bizi
Sevgisinden Vareden’in insandan istediði güzel hasletlere yönlendirir. Bu
dönemde insan kutsallýktan çok uzak
yaþýyor ama geleceðini yok ediyor hâlbuki kutsallýðý günlük hayatýmýzdan
uzak tutmamalýyýz. Anadolu’da bu kutsallýðý köy hayatýnýn içinde görmek
hâlâ mümkündür. Ýnsanlar için doða
tümüyle kendini kozmik kutsallýk
olarak açýða çýkarma yeteneðine
sahiptir. Evrenin tümü zaten bütünü
düþünüldüðünde bir kutsal enerjinin
tezahürüdür. Onunla uyumlanan
insanýn kuraklýk alanda su bulmasý
bir örnektir.
Buradaki kutsallýk aslýnda Tek
Tanrýcý dinlerin ileri sürdüðü metafizik
kutsallýðýn ötesinde, Dünya’nýn,
Evrenin oluþuna baðlý bir kutsallýktýr.
Anlaþýldýðý gibi her yeri kapsayan
evrensel gücün tezahürünün kutsallýðýdýr. Yani paganlar taþa, kuþa, böceðe
tapanlar deðil tüm yaratýlmýþlardaki
kutsallýða saygý duyanlardýr.

SEVGÝ DÜNYASI
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Sabýr
Erol Yurderi

"Sabýr, hayýr yolcusunun asasýdýr."
elirli bir uyanýþý yaþayan
veya yola giren insanlar,
bilgeliðe ulaþmadan, bilge
olarak kabul edilmeden
önce, evrensel yasa gereði, belirli denemelere, sýnavlara sokulurlar. Bunlar
çok özel, çok ince
sýnavlardýr. Çünkü bilgeliðe doðru adým
atýldýkça her þey
incelir.

B

Ýnsanýn da ince
olmasý gerekir;
düþüncede, akýlda,
mantýkta, duyguda,
sezgide, gerçekte ve
hayalde, yani her
þeyde. Ve insan bunu
gerçekleþtirmek zorundadýr. Onun için insanlardan büyük bir olgu
istenir. Bu da sabýrdýr.
Sabrý tarif etmeden
önce, her birimiz,
kendi içimize dönelim
ve sabrýn nasýl bir
kavram olduðunu

düþünelim!.Sabýr deyince ne anlýyoruz?. Sabýr, pasif bir bekleyiþ midir,
yoksa aktif bir olay mýdýr?
Sabýr; tembelce bir bekleyiþ veya boþ
oturuþ deðildir. Tersine, geçirilmesi
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gereken süreçte, devamlý iç mücadele
isteyen, duygularý, düþünceleri ve
hareketleri devamlý kontrol etmeyi
gerektiren, aktif bir durumdur. Sabrýn
içinde kendine hâkimiyet vardýr.
Dolayýsýyla karþýlaþacaðýnýz herhangi
bir olaya karþý göstereceðimiz sabýr,
sizi birçok yanlýþtan ve zarardan korur.
Sabrýn karþýtý olan sabýrsýzlýkta ise,
acele etmek ve olayýn sonucuna bir an
önce varmak isteði yatar. Kendini kontrol etmeyip egosu doðrultusunda
hareket eden böyle bir kiþi, birçok yan-

lýþa neden olabilir. Çünkü evrensel
yasalara göre, bir þeyin, belirli bir
zaman içinde oluþmasý için, bir zamana
ihtiyacý vardýr. Bir çocuðun doðmasý
için nasýl dokuz ay geçmesi gerekiyorsa veya bir meyvenin olgunlaþmasý için
belirli bir zamana ihtiyacý olduðu gibi.
O yüzden olaylarýn sonucuna, sabretmeyerek bir an önce erken varmak
isteyenler, aslýnda o olayýn olmasýný
geciktirenlerdir. Her olaya karþý gösterilecek sabýr, size bu olayý irdelemek
için gerekli olan zaman dilimini
kazandýracaktýr.
O zaman sabrý þöyle
tarif edebiliriz:
Karþýlaþtýðýmýz her
olayda eyleme geçmeden önce gerekli olan
bu zaman dilimini,
sükûnetle, teslimiyetle,
içsel çalýþma yaparak
en iyi þekilde deðerlendirmektir, sabýr.
Ham bir meyve
yersek aðzýmýzý burar,
olgun bir meyve
yersek, aðzýmýz tadla
dolar. Her zaman olgun
meyve yemek için sabrý
öðrenmek zorundayýz.
Sabýr, her insanýn
öðrenmesi gereken bir
kudrettir aslýnda.

SEVGÝ DÜNYASI
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Yaradan’a Teslimiyet
Belgin Tanaltay

nsanoðlu hayatý boyunca
bir sürü sýkýntýlar yaþýyor,
zorluklarla mücadele ediyor, hastalýklar, kazalar
geçiriyor. Kimsenin yaþamý toz pembe
geçmiyor. Hayatýn en büyük gayesinin
tekâmül etmek yani ruhen olgunlaþmak
olduðunun bilincine varanlar,

Ý

Yaradan’a tam teslim yaþayanlar yaþam
mücadelesinden zaferle çýkýyorlar.
Dünya okulunda baþýmýza gelen olaylardan alacaðýmýz dersler vardýr.
Bunlarýn bir kýsmýný, dünyaya enkarne
olmadan, tekâmülümüz gereði ruhsal
planda, görevli rehber varlýklarýmýzla
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birlikte bizler planladýk, kabul ettik.
Zaman zaman Yaradan’ýn emrindeki
görevli varlýklar da, bizde, hýzla yükselme, olgunlaþma imkâný ve yeteneði
gördüðü için karþýmýza bize üzücü gibi
gelen olaylarý çýkartabilirler.
Sýkýntýlarla, zorluklarla, üzücü olaylarla karþýlaþan kiþi isyan etmeden,
ümitsizlik kapýsýndan bakmadan,
serinkanlýlýkla, sükûnetle düþünerek bu
olayýn baþýna neden geldiðini bulabilir.
Böyle kiþiler aslýnda Yaradan katýnda
en çok sevilenlerden olduklarý için en
çok sýnananlardýr. Yaradan’ýmýz kimseye zulmetmez ve O abes iþ yapmaz.
Buna inanan kiþi sabýrla karþýlaþtýðý
olayý deðerlendirmeye, sebebini bulmaya çalýþýr. Zorluklar karþýsýnda binlerce þikâyet, isteksizlik ve isyan içinde
olanlar, O’nun var ediciliðinden
þüphede demektir.
O bizi her halimizle, her düþüncemizle görür ve bilir. Bize þah damarýmýzdan daha yakýndýr. Hiçbirimizin
kötüye düþtüðünde, sýkýntýda ve üzüntüde olduðunda, O bizi öyle seyretmekten hoþlanmaz. Bizi her dardan, her
yoldan, her güç yerden çýkaracak yalnýz O'dur. O'nun bizden istediði sadece
O’nun deðiþmeyen ilâhi esaslarýna
uygun yaþamamýz ve O’nun sevgisinden var ettiði her þeyi sevmemiz.
Sýkýntýnýn da, huzurun da nerede ve
kimde olduðunu, her þeyin en güzel, en
iyi þekilde, nerede ve nasýl olacaðýný,
hakkýmýzda olacaðýn en hayýrlýsýný
bilen O'dur. Bize yalnýz bütün bütüne
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teslim olup, O’nun bizden istediklerini
yapmak, iþlemek düþer. O'nun için zor,
O'nun için kolay yoktur. O yalnýz "Ol"
der her þeye ve her þey hayrýmýza oluverir.
Bazen olmasýný istediðimiz þeyler bir
türlü gerçekleþmez. Geliþi ve gidiþi
belli olan tekâmül yolumuzda O hayrý
ve þerri belirtmiþ. Hayýr ile insan arasýna aracý olarak melekleri, insanýn
olgunlaþmalarýndan sorumlu olan yüce
görevli bedensiz varlýklarý koymuþtur.
Þer ile insan arasýna da hayra daha çok
yakýn olsun diye, vesvese vereni aracý
olarak koymuþtur. Dünya’da nasýl yaþamamýz gerektiði ile ilgili esaslarýný
gülyüzlü peygamberleri aracýlýðý ile
bildirmiþtir. Ýnsana akýlla birlikte sabýr
gücü de vermiþ. Bize zor gelen her
þeyi, iki elimizle, doðruda ve iyide
çalýþarak ve aklýmýzý doðruda ve hayýrda kullanarak, O’nun gönderdiði
esaslara uyarak halledebiliriz.
Vesvese veren de her zaman aleyhimize nöbettedir. Hayrý ve þerri
seçmek için aklýmýz özgür býrakýlmýþ.
Her iþimizi sevgi esasýndan ayrýlmadan, en iyi ve en doðru þekilde yapmaya çalýþtýkça, dikkatli davrandýkça,
O bize yardým edecektir ve iþlerimiz
dilediðimiz kadar doðru ise, mutlaka
hayra varacaktýr. Her þey her zaman
gönlümüzce olmayabilir. Ama hayra
varacak olan her iþimizde O bizimle
beraberdir.
Bazen kendimiz için bir þey yapmak
veya baþka insanlara, baþka canlara
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yardým etmek, kurtarmak için çok
çabalasak da bir türlü dilediðimiz sonuca ulaþamayabiliriz. Üzülmeden en
baþa dönüp tekrar düþünelim. Çünkü
üzülünce Yaradan’dan ve O’nun
yardýmcýlarýndan gelecek olan hayýrlý
enerjilere, yardýmlara ruhsal kanallarýmýzý kapatmýþ oluruz. Bir yerde
yanlýþ yapmýþ, O’nun esaslarýna
aykýrý davranmýþ olabiliriz veya
kader planlarý ve karmalar gereði
bizim dileðimiz O’nun dileði ile bir
olmayabilir.
Kendimiz veya baþkalarý için hayra
vardýrmak istediðimiz her iþimizde,
gönlümüz ve aklýmýzla yönelip önce
O’na, sonra O'nun varlýðýna, birliðine
ve nuruna sýðýnalým. Olmasýný istediðimiz þey için niyet edelim. Þüphesiz, tereddütsüz olacaðýna inanarak
düþüncelerimizi o konuya yoðunlaþtýralým. Gönlümüz ve düþüncelerimizdeki tüm olumsuzluklarý atarak, gönlümüzü O Her Þeyden Yüce Olan’a
açarak derin duyguyla dileyelim.
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Sonra aklýmýz ve gönlümüzü bir
ederek, sevgiyle, çalýþarak, sonuç
ne olacaksa olsun O’na teslim olarak
kabul edip sabýrla bekleyelim. Çünkü
kim neyi bilirse bilsin ve ne hazýrlamýþ
olursa olsun, yarýn olacaklarý yalnýz
O bilir.
Üzülmeden, sabýrla sevgiyle çalýþýnca
gerek rüyalarýmýz, gerek düþünceler
yoluyla ilhamlar olarak O’ndan ve
O’nun görevlilerinden mutlak yardým
gelecektir. Bir þeye hayýr ve sevgi ile
baþlamýþsak, hayýr ve sevgi ile bitmesi
için sabredersek, sabrýmýz bize en
güzel olaný, hayýrdan ve sevgiden ayrýlmadýkça getirecektir. Çünkü sevgi
O'ndandýr.
Yaradan’a Teslim Olanlar
Nasýl Yaþarlar?
Ruhsal anlamda teslim olduðumuzda, kontrol edemediðimiz
durumlar hakkýnda çözüm üretmeye
kendimizi zorlamaktan vazgeçer ve
bunu yerine her
þeyi orkestra þefi
gibi düzenleyen
Ýlâhi güce güveniriz. Teslimiyet
kendimize verebileceðimiz bir
hediyedir. Bir
inanç eylemidir.
“Bu nehrin
nereye akacaðýný bilmesem
de beni doðru
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yöne götüreceðine güveniyorum”
demektir.”
O’na teslim yaþayanlar, O’nun varlýðýna, yoktan var edici olduðuna
inanýrlar. O’nun buyruklarýna uygun
yaþarlar. O’nun önünde küçüklüklerini
bilirler. O’na ve ilâhi sisteme koþulsuz
þartsýz güvenirler. Hayrýn ve þerrin var
edicisinin O olduðunu bilirler. Olan
olaylarýn içindeki hayrý görmeye
gönüllü olurlar. O’ndan gelen her þeye
razýdýrlar. Olaný olduðu gibi kabul etme
erdemine sahiptirler. Baþlarýndaki iyiye
de, baþlarýndan geçen kötüye de
O’ndan olduðunu bilerek, imdat ve feryat içinde deðil, her nefeslerinde O’nu
anarak sevinç içinde þükrederek yaþarlar. En darda kaldýklarý zaman O’nu
anmanýn onlara yeteceðini, O’nun
maðlup edilmez gözle görülmeyen
ordularýnýn yanlarýnda olduðunu bilirler. Netice için sabýrla çalýþarak,
sükûnet içinde sevgi ile beklerler.
Hiçbir þeyden, geçmiþten, gelecekten
þikâyetçi olmazlar. Sabýr bastonunu
ellerinden hiçbir zaman býrakmadan
hayatýn akýþýna izin verirler. Her koþulda endiþesiz, þüphesiz, kuþkusuz ve
korkusuzdurlar.
Yaradan’a Teslim Yaþayanlar
Neler Kazanýrlar?
O’na teslim yaþayanlarýn, O’na uyup
çalýþarak sabýrla bekleyenlerin kazancý
çok olur. Yaradan’ý tanýyýp bildikleri ve
O’nun buyruklarýna uygun yaþadýklarý
için ruhen yükselme ve olgunlaþma
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yolunda hýzla ilerlerler. Gönülleri
Yaradan’la her zaman sevgi alýþveriþi
içindedir. Bedenen ve ruhen titreþimleri
O’nun sevgi enerjisiyle rezonans
halindedir. Kendilerini her þartta
güvende, rahat ve huzurlu hissederler.
Sükûnet içindedirler. Güleryüzleri,
sakinlikleriyle etraflarýna da hayýrlý
enerjiler yaydýklarý için baþkalarý
tarafýndan da çok sevilirler. Hiçbir
zaman usanmazlar. Selimdirler,
sâlimdirler, selâmettedirler. Sýkýntýda
ve zorda olduklarý anlarda O’na
güvenip, sýðýndýklarý için bütün dertleri
sabun köpüðü gibi akar gider.
Yaþamlarýnda yük gibi gördükleri her
þey hafifler. Zaten O kimseye taþýyamayacaðý yükü vermez.
‘’Sizin kendinize dert edindikleriniz,
kopamadýklarýnýzdandýr. Yalnýz
hizmeti ve yalnýz hizmet için sevmeyi
düþünürseniz, kurtulur ve kurtarýrsýnýz. Bilirsiniz ki, O size taþýmayacaðýnýz yükü vermez. Ve bilirsiniz
ki, içinizde en çok sýnanan, en çok
sevilendir þüphesiz. Bir yerde, bir
þeyden sonra, yalnýz O'na varmak
olduðunu, yalnýz O'nun var olduðunu
düþününüz. Her þeyden kopup, O'na
yönelmeniz için bu size yeter. O'nun
hayrýnýza, kâinatlar var ettiðini
düþününüz ve kâinatlar içinde, kendinizi. O zaman, gerçekten unutursunuz
ve lüzûmsuz görürsünüz derdinizi. Ve
lüzûmsuz dert edinenlere yardýma
koþar, bu gerçeði bildirirsiniz’’ .
(Bizim Celselerimiz)
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Bilgilerimizde
Sabahýn Çiyi - 1
Derleyen: Ýsmail Hakký Acar

Bilgilerimizde
‘Sabahýn Çiyi’ konusu
çokça vurgulanan bir
olgudur.
Özellikle de
‘Sabahýn Çiyi’ ile
gözlerimizi açmamýz,
O’na yönelmemiz
istenmektedir.
‘Sabahýn Çiyi’ndeki
hikmet / bilgelik
ne olabilir?

SEVGÝ DÜNYASI

‘ÇÝY’ ve
‘CHÝ ENERJÝSÝ’ ANLATIMLARI
Öncelikle ‘çiy’in ne olduðunu
bilmemiz gerekmektedir. ‘Çiy’, Türk
Dil Kurumu Sözlüðü’nde þöyle tanýmlanmaktadýr:
“Havada buðu durumundayken
akþamýn ve gecenin serinliðiyle yerde
veya bitkilerde toplanan küçük su
damlalarý, þebnem, jale,”
Bu ve benzer yüzeysel tanýmlarda
‘çiy’, sadece ”bir su damlasý” olarak
ifade bulmaktadýr. Ancak mistik
anlatýmlarda ‘çiy’e farklý mânâlar yüklenmektedir.
Farklý Ýnançlarda Çiy
Çiyin ne olduðu sorusuna, birçok
gelenek ve öðretide, saf ve kutsanmýþ
cennetsel bir armaðan olarak yanýt
verilir. Genellikle bu doðal olgu ruhsal
yenilenmeyi, aydýnlanmayý, barýþý ve
masumiyeti sembolize eder.
Çin'de, Kun-Lun Daðý’nda, ölümsüzlüðün sembolü olarak gördükleri ‘Tatlý
Çiy Aðacý’ vardýr. Budizm’de, ‘Amrita’
olarak adlandýrýlan ‘Tatlý Çiy’in ilâhi
bir nektar olduðu, ölümsüzlük gücüne
sahip olduðu ve göklerden yeryüzü
çiçeklerine bir lütuf olarak gönderildiði
doktrini aktarýlýr.
Eski zamanlarda çiy, tanrýlarýn habercisi ve yardýmcýsý olan Irida ile doðrudan iliþkilendirilirdi. Giysileri,
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gökkuþaðýnýn tüm renklerini içeren çiy
damlalarýndan oluþuyordu. Ayrýca
çiyin, tanrýça Eos'un gözyaþlarý olduðuna inanýlýrdý.
Hýristiyanlýkta, çiy damlalarý, Kutsal
Ruh'un armaðanýný sembolize eder,
‘solmuþ / bozulmuþ ruhlar’ýn yükselmesine yardýmcý olur, onlara nem
verir, yeniden doðma saðlar. Ayrýca
kutsal yazýlarda ‘çiy’ kelimesinin
altýnda, sýklýkla Tanrý anlamý bulunmaktadýr.
Bazý kültürlerde kýzlar alýç çalýlarýndan alýnan çiy ile yýkanýrlar, böyle bir
ritüelin gençliði uzattýðýna inanýlýr,
diðer kültürlerde ise þafaktan önce
yüzler çiy ile yýkanýr ve dilek yapýlýr.
Etnik-Bilim [Etno-Bilim]
Eskiden, kiþiler genellikle sabahýn
erken saatlerinde veya gece yarýsýndan
hemen sonra dýþarý çýkar ve taze çiy ile
yýkanýrlardý. Çiy ile nemlenmiþ bezleri
toplayýp, kendilerini iyileþtireceðine
inanarak bunlarý vücutlarýna sararlardý.
Ayrýca çýplak ayakla çiy üzerinde
yürüyerek ayaklarýndaki hassas noktalarý ve sinir uçlarýný uyarýrlardý.
Eski günlerde, çiyin ne olduðu ve
nereden geldiði sorusu sorulduðunda,
inançlara göre, “Doða'nýn insana þifalý
nem gönderdiði” cevabý verilirdi.
Gece ve sabah çiyine farklý özellikler
atfedilir. Yaþamýn kaynaðý olan Güneþ
ýþýnlarýnýn, sabahýn çiy zamanýnda çiye
nüfuz ettiðine, soðuk algýnlýðý ve
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bedendeki iltihaplanmalara karþý aktif
direnç gösteren pozitif iyonlar ile yüklendiðine inanýlmaktadýr. Ve akþam
çiyinin ise, aydan yansýyan ýþýkla
dolarak, serbest radikallere karþý duran,
sinirleri güçlendiren, kalp ve mide
saðlýðýný koruyan negatif elektronlar
olarak ortaya çýktýðý kabul edilir.
Geleneksel týp, çiy ile nemlendirilmiþ
bir bezle ayaklarý sarmayý tavsiye eder.
Bu yöntem romatizma ve genitoüriner
sistem (üreme ve boþaltým sistemleri
ile ilgili) problemler için kullanýlmaktadýr. Kalpte veya kan damarlarýnda
sorunlar varsa eller sarýlabilir. Vejetaryen-vasküler distoni [kas gevþekliði]
için de baþlarýna baðlarlar.”
Ýster istemez, “Bilgilerimizde önemi
defalarca vurgulanan ‘çiy’ ile mistik
söyleþi ve uygulamalarda söz konusu
olan ‘Chi Enerjisi’ arasýnda bir iliþki
olabilir mi?” sorusu akla gelmektedir.
Baðlayýcý olmamakla birlikte, ‘Chi
Enerjisi’ ile ilgili bazý görüþleri aþaðýda
aktarmaktayým:
Chi Enerjisi Nedir?
(Ulka Melek)
“Evrendeki her þey canlýdýr. Bir
örümcek aðý misali tüm evren sürekli
iletiþim ve enerji alýþveriþi içerisindedir. Bu enerjiye ‘Chi Enerjisi’ adý
verilir. Chi, eski Çin’de yaklaþýk, 3000
yýl önce uygulanmaya konulan bir
enerji türüydü. Ve bu enerjinin öðretisi
Çin Ýmparatorlarý, kraliyet mensuplarý
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ve kraliyetin uygun gördüðü yüksek
rütbeli kiþiler içindi. O kadar etkili bir
enerjiydi ki, bir çalýyý el ýsýsý ile yakabilmekte, insanlarýn bedenlerindeki
enerjileri yönetebilmekteydiler.
Bu enerji, geleneksel Çin Týbbýnda
en çok kullanýlan yöntem oldu. Hastalýklarý belirlemek, yaþamsal enerjiyi
yükseltmek ve blokajlarý çözmek için
harikulade bir güce sahipti. Yine
mekanlara yaþamsal enerjinin akabilmesi için Feng Shui yöntemi
geliþtirildi. Amaç, evrende sürekli
hareket halinde olan pozitif ‘chi enerjisi’ni yaþamsal alanlara doldurabilmekti. Ve bunda da ciddi bir baþarý
elde ettiler.”
Evrensel Yaþam Enerjisi Çi Nedir?
‘Chi Enerjisi’ ile ilgili
bir baþka anlatým:
“Çi son yýllarda sizin de daha sýk
duyduðunuz Çin týbbýnýn temel prensipleri içinde yer alan bir kavram.
Çi, evrensel hayat enerjisi demek. Ve
doðada var olan tüm canlýlarýn Çi’sinin
olduðuna inanýlýr. Çi bitkiler, hayvanlar, insanlar, taþlar, aðaçlar, deniz,
dünya, su aklýnýza gelen tüm biyodinamik varlýklarýn paylaþtýðý hayat
enerjisidir. Kadim kültürlerin hepsinde
vardýr. Orta Asya þamanlarý ona ‘Yüce
Ruh’ derken, Hint yoga kültüründe
‘Prana’, Çin týbbýnda ‘Çi’, Japonlar ise
‘Ki’ derler. Çi vücudumuzda gezinmesi
gereken, dönmesi gereken bir enerjidir.
Çi aslýnda evrensel hayat enerjisidir.
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Yaþlandýkça, hastalýkta bu enerji azalabilir. Hattâ Çin týbbý prensiplerine göre,
Çi enerjisinin azalmasý, durgunluðu
veya dengesizliði bizi hasta edebilir. Çi
enerjisi doðru ve iyi nefes ile vücutta
daha iyi dolaþýr. Çin týbbýna göre Çi
vücutta kendini gösterir, bunun da
temeli nefestir. Nefesle birlikte vücudumuza en önemli enerji kaynaðý olarak
Çi’yi alýrýz.”

madadýr sabahýn çiyi ile. Bunu anlamak için gerçekten düþününüz. Yolu
bilmek için, yüzünüzü yýkayýp dikkatle
bakmasýný öðreniniz.”

Bu alýntýlara dayanarak ‘Chi’, ‘çiy’in
karþýlýðý olabilir mi?

“Siz güne baþlarken, gerçekten
sabahýn çiyi ile yýkayýnýz yüzünüzü.”

BÝLGÝLERÝMÝZDE
‘SABAHIN ÇÝYÝ’
Bilgilerimizde ‘Sabahýn Çiyi’
konusunda öne çýkan Celselerimizi
þöyle sýralayabiliriz:
“Ýþte siz bunun için, yüzlerinizi
sabahýn çiyi ile yýkayýp, önce birbirinize sonra insan kardeþlerinize
hayýrla bakmasýný bileceksiniz. ……..
Þimdi sizin için, O’nun Gerçek
Sözünden, bir hayýr bahçesinde beyaz
bir gül açtý yeniden. Þimdi sizin için,
O’nun sevgi sözünden, bir hayýr
bahçesinde bir beyaz güle, bir yeþil
yaprak can veriyor. Þimdi sizin
hayrýnýza, O’nun Eriþilmezliðinden,
bir hayýr bahçesinde bir gül dalý,
üstünde yeþil yaprak, beyaz güle
yakýn. Ve þimdi sizin hayrýnýza, O’nun
affediciliðinden, bir hayýr bahçesinde,
bir dal üstünde bir yeþil yaprak, yeþil
yapraðýn can verdiði beyaz gül, yýkan-

“Sabahýnýzda, yüzünüzü sabahýn
çiyi ile yýkayýp, hayra hayýrla
baþlayýnýz. …Sabahýnýz yedi renklidir.
Sabahýnýza yedi renkli yüzünüzü
yýkayýp, yedi renk için baþlayýnýz.”

“O size gönlünüzde gerekli gücü
verdi. O size her gün güç gönderir,
almasýný bilirseniz. Ýþte onun için
sabahýn çiyinden alacaklarýnýz
baþkadýr. Siz sabahýn çiyine önem
veriniz.”
“Bir sabah, bir çiy belirdi birden, bir
yaprak üstünde, sabahýn erken vaktinde, ortalýktaki sabahýn neminden...
Güneþ yükseldi, yedi rengi süzdü içine
dileyerek çiy tanesi... Eridi, yedi rengin verdiði ile kendine, versin diye
yemyeþil yapraða can...
“Bir sabah, bir çiy tanesi belirdi birden, bütün yapraklarda olduðu gibi
sabahýn neminden... Hepsi süzdüler
birbirlerine bakarak ve övünerek,
eriyeceklerinden korkmadan, vereceklerini bilerek.
“Bir sabah çiy taneleri belirdi her
yerde ve her yer yeþerdi sabahýn nemi
ile. Yeþil yapraklardan çiy tanesinin
aldýðý öz, dolaþtý dallarý ve en güzel
çiçekleri açtýlar bahçede.
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“Ýnsanlar geldi bahçelere...
Gördüler çiçekleri, gözleri ile sevdiler,
sözleri ile söylediler, anladýlar, kokladýlar, bir zaman beklediler.
“Ýnsanlar doldu bahçelere, çiy
tanelerinden daha da çok, çiçeklerin
güzelliðine vurgun...
“Ýnsanlar doldu bahçelere, yeþillikler kadar gönülleri yeþil olan insanlar... Yapmak istediler yapýlacak olan
her þeyi... Çiy tanesi gibi vermek istediler, verilecek olan her þeyi.”
“Sabahýn çiyini hissediniz
yüzünüzde, gözünüzde, elinizde bilhassa, her þeyi yapmak için hayýrla...”
“Gönlü temiz olanlarýn
yüzünde O’nun güzelliði
vardýr. Çünkü onlar yalnýz
hayýrdadýrlar. Çünkü onlar,
sabahýn çiyinden nasiplerini
almasýný bilenlerdir.
“Dinleyiniz: Sabahýn
çiyinde kýrmýzý güle uzanan
el, yeþil yapraðýn sýrrýný
bilmiyor ve dikeni görmüyorsa kanayacaktýr.”
“Gün ýþýdý. Sabahýn ilk
ýþýklarý þimdi üstünüzedir...
Hayrý bilip, sabahýn çiyinden
ayrýlmaksýzýn dik durunuz.”
“Güneþ, hava, su, toprak...
Topraðýn üzerinde dibe kök
salmýþ bir aðaç... Ve aðaçta
bir yaprak yeþil, can gibi...
Üzerinde sabahýn çiyi, cam
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gibi... Gözünüz, gönlünüz, aklýnýz þaþmadan, üçü birden bir þeye bakabilirse, iþte o çiy tanesine baksýnlar.
Görecekler ki, onun hayrý büyüktür.”
“Sabahýn çiyi taze candýr, o saatte
gerçekten…
Siz, sabahýn ilk rüzgârýndan ve
sabahýn çiyinden istifade etmeyi elden
býrakmayýnýz. O ikisinde sizler için,
þimdi bilmediðiniz büyük hayýrlar
vardýr.“
“Ýþte size bir sýr: Sabahýn çiyinde
nurla yüzünüzü yýkayýnýz, O’na
yöneliniz, dileyiniz ve bekleyiniz.”
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“Siz Âlemlerin Rabbine her sabah
þükrederek baþlayýnýz gününüze ve
mutlaka sabahýn çiyini görmek için
erken baþlayýnýz güne.”
ÇÝY’ÝN YOÐUNLAÞTIÐI
ZAMAN DÝLÝMÝ
Bilgilerimiz kapsamýnda ‘Sabahýn
Çiyi’nin güçlü olduðu zaman dilimi de
net bir þekilde anlatýlmýþtýr. Kaldý ki,
Bilgilerimizde ‘Seher’ ile birlikte anýlan Seher Yeli de vurgulanmaktadýr:
“Siz mutlaka, sabahýn ilk rüzgârýndan ve çiyinden mutlaka istifade ediniz. Onda sizin için bilemeyeceðiniz
hayýrlar vardýr.”
Bu aktarýmlar, bizlerce klasik anlamda bilinen, ‘Fecr’, ‘Þafak’ ve ‘Seher
Vakti’ / ‘Seher Yeli’ tanýmlarýna denk
düþmektedir. Bu nedenle bu kavramlara
da çeþitli kaynaklarda bakmak faydalý
olacaktýr:
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parçaya ayýrmak, açýða çýkarmak, suya
yol vermek” gibi anlamlara gelen fecir
(fecr) isim olarak “güneþin doðmasýndan önceki tan yeri aðarmasý”ný ifade
eder. Türkçe’de “þafak sökmesi, gün
aðarmasý, sabahýn alaca karanlýðý”
denilen bu olay, gece ile gündüzü birbirinden ayýrdýðý veya gündüz aydýnlýðýný ortaya çýkardýðý için “fecir” diye
adlandýrýlmýþtýr.”
Þafak (daybreak, dawn)
Gene Türk Dil Kurumu Sözlüðü’nde
‘Þafak’ þöyle açýklanmaktadýr:
“Þafak, Türkçe "tan" kelimesinin
Arapça karþýlýðý, gün doðumundan
önce görülen alacakaranlýðýn (gün
aðarmasý) baþlangýç aþamasýdýr. Bu
vakitte Güneþ ýþýnlarý zayýftýr, Güneþ
henüz doðmamýþtýr ve ufkun altýndadýr.
Þafak, Güneþ ýþýnlarýnýn ufukta
belirdiði zaman anlamýna gelen gün
doðumundan farklýdýr.”

“1. Sabaha karþý ortalýðýn aydýnlanmaya baþladýðý zaman, gün aðarmasý,
tan vakti.

Seher Vakti / Seher Yeli
(early beams, dawn)
Bilgilerimizde yer alan “sabahýn ilk
rüzgârýndan ve çiyinden” aktarýmý,
‘sabahýn çiyi’ ile birlikte ‘Seher Yeli’ni
akla getirmektedir. Türk Dil Kurumu
Sözlüðü ‘Seher Yeli’ni þöyle tanýmlamaktadýr:

2. Güneþ doðmadan önce görülen
kýzýllýk, tan kýzýllýðý.”

“Sabahýn güneþ doðmadan önceki
zamaný” / “Seher vakti esen yel”

Türk Diyanet Vakfý Sitesi’nde ise,
‘Fecir’ þöyle tanýmlanmaktadýr:
“Arapça’da “yarmak, bir þeyi iki

Bir sonraki Bölümde ‘Sabahýn Çiyi’
konusunu bilimsel bulgular ile bütünleþtirmeye çalýþacaðýz.

Fecir (sunglow)
Türk Dil Kurumu Sözlüðü’nde
‘Fecir’in karþýlýðý þöyle yazýlýdýr:
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Ýnsan, Ýnsandan
Farksýz mýdýr?

Ö. Kayserilioðlu

“Bir þeyi çok iyi biliniz: Ýnsanýn insana farksýzlýðýný.
Ýnsanýn insana farksýzlýðýný söylemekten korkuyorsanýz,
o zaman gerçekten O’na inanmýyor ve kendinizi tanýmýyorsunuz demektir.”
nunla hangi konuda
konuþursak konuþalým sohbet her zaman ilginç, zevkli
ve bilgi dolu olur benim
için. Sevgili kardeþim Gündüz Somer ile
söyleþirken söz bu ayýn önsözü için de
ilham veren konuya geldi: Ýnsanýn, insana
farksýzlýðý. Kuran’daki Abese Suresi’ni
örnek gösterdi kardeþim ve “Hani Kuran
için, yazýlmýþ bir metin midir deðil midir
diye konuþanlar var ya, sadece bu sûre
bile Kuran’ýn insan eliyle yazýlmadýðýnýn
delilidir. Çünkü bir insan böyle bir olay
üzerine öylesine üst bir bilgiyi yerleþtiremez, bu insanýn düþünebileceði, akýl edebileceði bir þey deðildir” dedi. Haklýydý.

O

Oradan Tevrat’a geçti; Yaradan’ýn Hz.
Samuel vasýtasýyla Hz. Davud’u kral
olarak seçtiðini nasýl belli ettiðini anlattý.
Ayný duygu ve düþünce dilini konuþan iki
kardeþ sadece sözlerle deðil, gözlerimizden alýp verdiklerimizle de bilgi ve sevgi
aktarýyorduk biribirimize. Bilgiyi kendi
sözcükleriyle baðladýðý can alýcý yeri
söylerken birden durdu, cümlesi yarým
kaldý. “Siz insanlar görünüþe, yüzlere
bakarsýnýz ama Allah yüreklere…” Her
türlü ifadesine aþina olduðum güzel yüzü,

kalbini ele vermek istemiyordu sanki.
O’nun Hakk oluþuna, Hakk’ýn kendisi
olduðuna, tüm haksýzlýklarýn üzerinde
olduðuna iman muhteþemdir. Bütün
uðraþlarýnýzýn, bütün cehitlerinizin,
sabrýnýzýn, fedakârlýklarýnýzýn, karþýlýk
beklemeden verdiðiniz her þeyin kimseler
bilmese bile en Yüce tarafýndan bilinip
görüldüðüne iman… Onu anladýðýmý
zannediyordum; çünkü ben de onun gibi
gözyaþýma hâkim olmaya çalýþýyordum
o anda.
Bizi Sevgisinden Vareden her bir insaný
bir diðerinden ayýrmaksýzýn farksýz görüp
eþ sevgiyle sevdiðini, hepsinin tek tek
yalnýzca hayrýný istediðini gönderdikleri
arasýnda zaman zaman belli etmiþtir anlamak isteyenlere. Herkes kabý kadar alýr,
aklý kadar anlar, gönlü kadar deðerlendirir. Ama verilen mesajý bir ucundan
dahi olsa doðru deðerlendirebilmek
sonuçta gerçeðe eskisinden daha farklý ve
geniþ bir açýyla bakabilmemizin yollarýný
açacaktýr. O, iyi, doðru, çalýþkan, bilgisini
ve sevgisini artýran insanla bunlarýn tam
tersini yapan insan arasýndaki farký baþtan bu yana gülyüzlüler aracýlýðýyla bizim
anlayabileceðimiz bir tarz ve dille belirt-
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miþ, yapanlarýn aydýnlýklar içinde nasýl
ilerleyip yükseleceklerini, yapmayanlarýn
nasýl karanlýklar içinde kaybolup geride
kalacaklarýný bildirmiþtir. Bu kurallarý
ve esaslarý önce kendimizin uygulamasý
gerekirken O’nun yerine karar verici
bizlermiþiz gibi birbirimize hayatý zehir
etmemiz ne kadar yanlýþ bir tutumdur.
Hüküm yerinde olan yalnýz O’dur ve bir
kere hüküm verirse o þaþmaz olur. Ama
O’nu arkasýna aldýðýný zannedenler,
kendilerini diðerlerinden farklý ve üstün
görenler, hele bir de gücü ellerine geçirmiþlerse çeþitli istismar yollarýyla kendi
çýkarlarý için insanlarýn baþýna tebelleþ
olmuþlardýr her zaman. Eðer Yaradanýmýz
her yanlýþ yapaný derhal cezalandýrsaydý,
söylediklerini anlamayanlarý hemen
karanlýklara terk etseydi ortada kim
kalýrdý? En baþta O’nun adýna baþkalarýný
ezenler, üzenler kalkardý ortadan. Oysa
“O Eriþilmez Olan, inkârda olanlara
bile cezayý sabýrla verir.”

Biz insanlar henüz büyümemiþ çocuklar gibi övgüye, beðenilmeye þiddetle
ihtiyaç duyarýz ve bir ya da birkaç yönümüzle diðerlerinden çok baþka, farklý
olduðumuzu belli etmek için çýrpýnýp
dururuz. Oysa her þeyi gören, her gönlü
bilen Yaradanýmýz bizim hepimizi bir
bilir. “Siz, gerçeklerin tadýný tatmak,
iyiliklerin ipliðini bükmek için var
olansýnýz. Ýki büklüm olduðunuz halde,
topunuz parlak bir incisiniz.”

Herkesin eþit þartlarda, eþit imkânlarda
çeþitli hayatlar yaþamasýný, tecrübeler
edinmesini, gerçeði bulmasýný istemiþtir
O. Gördüðümüz, tanýdýðýmýz, bildiðimiz
herkesin eðer dünyaya gelmiþse O’nun
hayýr düzeninden, dünya nimetlerinden
yararlanmaya, güzelliklerini tatmaya,
O’ndan gelen bilgilere ulaþmaya, iyi
yaþamaya, yüzünün gülmesine, özgür
seçimler yapmasýna hakký vardýr. Bizler
ise biribirimizin hakkýna girerek, suçlayarak ezerek borçlanýr, yolumuzu uzatýr,
kendi irademizle yaptýðýmýz yanlýþlarla
farklýlýklar oluþtururuz; böylece yüklerle,
acýlarla defalarca gider gelir, gider geliriz
üzerinde rahatça dolaþýlan Dünyamýza…

Konuyu bilirsiniz: Hz. Muhammed,
onun vasýtasýyla daha fazla kiþiye ulaþarak misyonunu yapacaðýný düþündüðü bir
ileri gelen kiþiyle konuþurken yanýna
gözleri görmeyen bir adam yaklaþýp ona
da konusundan bahsetmesini ister.
Durumun mizansenini gözümüzde biraz
olsun canlandýrabilirsek Hz. Muhammed’in canýnýn neden sýkýldýðýný anlayabiliriz. Zavallý adam görmediði için
muhtemelen nerede duracaðýný bilememiþ, mesafeyi algýlayamamýþ, duyulmadýðýný zannederek birkaç kez yüksek
tondan seslenmiþtr. Sebep ne olursa olsun
Yaradan’ýn gerçeði çok baþka bir boyuttan ses verir:

Bu gerçeði idrak etmek, O’nun indinde
eþit olduðumuzu hazmetmek O’na inanan
kimileri için bile imkânsýza yakýn bir
iþtir. Nasýl olmasýn ki. Her inanç disiplini
kendi esaslarýnýn ve kurallarýnýn en
doðrusu olduðunu iddia ederken, bazýlarý
samimiyetle buna inanýp diðerlerini
cehennemlik olarak görürken nasýl ve
nerede buluþacaklar dersiniz? Ýþte gülyüzlülerin tecrübelerinde bunun
ipuçlarýný bulabiliriz belki de.
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“Yüzünü ekþitti ve öteye döndü, yanýna
kör adam geldi diye. Nereden bilirsin,
belki de o arýnýp temizlenecek. Belki de
düþünüp taþýnacak da öðüt kendisine
yarayacak. O, kendisini her türlü ihtiyacýn üstünde görene gelince, ki sen ona
yöneliyorsun; sana ne onun arýnmasýndan! O, koþarak sana gelen var ya; odur
içine ürperti düþen. Sen ona aldýrmazlýk
ediyorsun.” (80/1-10)
Bütün insanlýk, bütün canlýlar için her
gün býkmadan dua edip hayýr dileyen son
Gülyüzlü Hz Muhammed böyle bir tecrübeyi neden yaþadý ve bu eleþtiriye neden
maruz kaldý dersiniz? Meleklerin bile beden alýp günler geçirmeye baþladýklarýnda
kaçýnýlmaz olarak yanlýþlar yaptýklarý
Dünyamýzda o da bir beþerdi elbette.
Ama onun gibi saygýn ve görevli bir
kiþilik küçük bir hatasýnda neden hemen
sert bir üslûpla uyarýlýr? Elbette bizler
için, bizlere örnek olsun diye. Bir insana
göre çok haklý olabilecek bir sebeple
bilmeden, farkýnda olmadan eþitlilik
kuralýný unutuverdi diye. Yaradan’ýn
kendi gülyüzlüsüne karþý bile garip bir
kulunun hakkýný nasýl koruyup kayýrdýðý
belli olsun diye… Kim bilir buraya daha
kaç güzel ve doðru sebep ilave eder
gönül gözü açýk gerçek inananlar…
“Sana ne onun arýnmasýndan?” Ýnsaný
ürperten bu cümle ne çok þey anlatýyor...
Gülyüzlümüze derin saygý ve hürmetimizle: Çünkü sen kimin nasýl arýnacaðýný
bilemezsin. Bu konuda kendine göre
kararlar veremezsin. Senin görevin kimin
arýnacaðý ile ilgili seçimler yapmak deðil,
herkese eþit ve farksýz bir þekilde O’nun
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sözlerini bildirmektir yalnýz. Bu tahmini
çýkarýmdan bile anlayabiliriz, O’nun adýna insanlarý mahvedenlerin nasýl korkunç
bir suç iþlediklerini. Ama o söz karþýsýnda insanýn insana farksýzlýðýný bilen,
Yaradan’ýn sözü edildiðinde boynunu
büken gerçek inananlar titrerler ancak.
Hz. Davud’un kral olarak nasýl seçildiði Tevrat’ýn I. Samuel Bölümü 16. Bap’ta
anlatýlýr: Ýsrailoðullarý çevrelerindeki
kavimlerde olduðu gibi kendilerinin de
bir krallarýnýn olmasýný isterler ve bunu
artýk iyice yaþlanmýþ olan Hz. Samuel’e
bildirirler. Bu istekleri kabul görür,
seçilen kiþi kral olur. Kral Saul, yürürken
herkesten yüksekte baþý görülen, heybetli,
güçlü kuvvetli, kavmin içindeki en
yakýþýklý ve etkili adamdýr. Kavim memnundur, onunla övünmektedir. Saul, Hz.
Samuel’in rehberliðinde, onun aracýlýk
ettiði Yaradan’ýn direktiflerine uyarak
iþler yapar, türlü savaþlar, baþarýlar kazanýr. Ama zamanla sorduðu soruya hemen
cevap alamamaktan, aklýyla kolayca çözebileceði iþler için bile izin beklemekten
rahatsýzlýk duymaya baþlar ve Hz. Samuel’le aralarýnda anlaþmazlýklar baþ gösterir. Hz. Samuel, Saul ve Hz. Davud
üçlüsünün birbirleriyle iliþkileri, aralarýndaki dinamikler baþlý baþýna ele alýnmasý gereken ibretler içerir ve baþka bir
incelemenin konusu olabilir ancak. Sonuçta onu kral seçen Yüce Yer, krallýðý
ondan almaya yerine baþka birisini koymaya karar verir. Yeni kralý seçmek de
elbette yine Hz. Samuel’in görevidir.
Beytlehem’deki Yesse’nin oðullarýndan
biri olacaktýr kral ama hangisi olduðu
söylenmemiþtir.
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Yesse’nin ilk oðlu takdim edilir kendisine. Hz. Samuel onu görür görmez iþte
ancak kral olarak bu meshedilebilir diyerek yerinden doðrulurken “Onun
görünüþüne ve boyunun uzunluðuna
bakma; çünkü onu reddettim; çünkü Rab
insanýn gördüðü gibi görmez; çünkü
insan yüze bakar fakat Rab yüreðe
bakar.” der Yaradan ona. Ýkinci oðul da
onay almaz,, üçüncüsü de, dördüncüsü
de. Yesse’nin 7 oðlu da bir bir Hz.
Samuel’in önünden geçerler ve hiçbiri
deðildir onaylanan. Hz. Samuel babaya
“tüm oðullarýn bunlar mý?” diye sorar.
Yesse bir de en küçüklerinin olduðunu
dýþarýda koyunlarý güttüðünü söyler. Onu
da çaðýrýrlar. Kýzýl saçlý, güzel gözlü,
ufak tefek küçük kardeþ içeri geldiðinde
Hz. Samuel içinde duyar sesi: “Kalk onu
meshet. Çünkü bu o’dur.”
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“Çünkü insan yüze bakar fakat
Rab yüreðe bakar” bilgisi kutsal
kitaplarda pek çok yerde çeþitli
þekillerde örneklerle vurgulanan bir
bilgidir. Ýnsanlarýn etkili ve heybetli
dýþ görünüþe, iyi yetiþmiþliðe, zenginliðe, makama, yani çoðunluðun
üstünde ve farklý gördükleri durumlara zaaflarý dikkate alýnarak önce
kendilerini ve sonra baþkalarýný bu
tür özellikleri olmadýðý için eksikli
ve zayýf görmemeleri istenir. Bu
hem bir bakýþ açýsý verir insana hem
de insan dünyada býrakýp gideceði,
gideceði yerde iþine yaramayacak
sadece buraya ait olan deðerleri
deðil, Allah’ýn indinde makbul olan
deðerleri seçmesi için özendirilir.
“Siz varolanlarýn þüphesiz ki, en
mükemmelisiniz. Güzellik sizin
þeklinizde deðil, aklýnýzda ve ahlâkýnýzdadýr. Ahlâký en iyi olan, kötülüklerin
her çeþidinden korkandýr.” O, en
mükemmel varettiklerinin her birini bir
diðerinden ayýrmadan sever, aralarýna
fark koymaz, koyulmasýna razý deðildir.
Pek çok yerde dünya kurallarýna uyarak
yaþamamýz gerekiyorsa de asýl olaný
unutmadan yön verebiliriz yaþananlara:
“O her birinizi kendi sevgisinden bir
defada varetti aslýnda. Ve öyle sevdi ki
sizi ve öyle sevdi ki sizi, bütün vücudunuzun ve saçlarýnýzýn kýllarýndan daha
fazla ve bir kýlý hiçbir ayrý þeye
deðiþmeksizin... Öyle sevdi ki sizi, öyle
sevdi ki sizi, en güzel olaný verdi size,
birçok þeyi bulup baþarasýnýz diye.
Aklýnýz baþýnýzda, tecrübe imkâný
elinizde, birçok bilgi önünüzde, arayýp
bulmak elinizin altýnda.”
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Evrenin Sonu
Hakkýndaki Teoriler
Þeyda Ýpek 7.9.2021 Birgün’den

vrenin sonu için yapýlan
tahminler ve ortaya atýlan
teoriler bu bilinmezler
hakkýnda varsayýmlar yapmak zorunda. Bu teorilerden biri
Büyük Donma. Nereden geldik nereye
gidiyoruz? Kiþisel olarak belki ara ara
sorarýz bunu kendimize. Fizikçiler bu
soruyu evren için de sorarlar.
Evrenimiz þu anda yaklaþýk 13,8 milyar
yýl yaþýnda. Peki, evrenimiz nasýl
doðdu? Þu anda yaygýn olarak kabul
gören teori “Enflasyon teorisi”. Bu
teoriye göre evren çok küçük bir uzay-

E

zaman noktasýnýn çok büyük (eksponansiyel) oranda büyümesi ile doðdu.
Bu hýzlý büyüme evresine enflasyon
deniyor. Enflasyon bir süre sonra sona
erdi. Niye baþladýðýna ve niye bittiðine
dair teoriler olsa da henüz bu teorileri
doðrulayacak bir gözlem yok.
Enflasyon evresi bittikten sonra daha
sonra yýldýzlar ve galaksileri oluþturacak bütün temel parçacýklar ve karanlýk
madde bir þekilde oluþtu. Bu maddelerin nasýl oluþtuðunu da bilmiyoruz,
sadece teorilerimiz var. Bir teoriye göre
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enflasyona sebep olan “inflaton” adlý
bir temel parçacýk. Enflasyon sonrasý
diðer parçacýklara bozundu. Bu yaygýn
kabul gören bir teori olsa da doðruluðu
veya yanlýþlýðý gösterilmiþ bir kuram
deðil.
Evren, enflasyon sonrasý dönemde de
geniþlemeye devam ediyor. Bu geniþlemenin hýzý ve ivmesi evrenin içinde
bulunan enerjiye baðlý olarak deðiþiyor.
Þu anda evrenimizin içindeki enerjinin
büyük çoðunluðu karanlýk enerjiden
oluþmakta. Evren geniþledikçe soðuyor.
Örneðin kozmik mikrodalga fotonlarýna bakalým. Bu fotonlarýn þu anda
ölçülen sýcaklýðý yaklaþýk -270 °C.
Fakat bu fotonlar ilk yola çýktýðýnda
evrenimiz sadece 380 bin yýl yaþýndaydý, ve sýcaklýðý yaklaþýk 2700 °C idi.
Evrenimizin geniþlemesinin bir diðer
sonucu da içindeki yapýlarýn birbirinden uzaklaþmasý. Yani evrenimiz
yaþlandýkça içindekiler hem soðuyor
hem de yalnýzlaþýyor. Peki, bu soðuma
ve uzaklaþma sonsuza kadar devam
edecek mi? Büyük Donma. Bu sorunun
cevabý aslýnda evrenin içinde ne
olduðuna ve evrenimizin geometrisine
baðlý. Meselâ þu anda yoðunluðu sabit
olan karanlýk enerjinin yoðunluðunda
olabilecek çok küçük bir deðiþim
evrenin geniþlemesini etkileyebilir.
Evrenimizin tamamen düz deðil de
bir eðrisinin olmasý da evrenin
geniþlemesinin devam edip etmeyeceðine karar verebilir. Evrenin sonu
için yapýlan tahminler ve ortaya atýlan
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teoriler bu bilinmezler hakkýnda
varsayýmlar yapmak zorunda. Bu
teorilerden biri Büyük Donma. (Ýsmi
evrenin baþlangýç noktasý varsayýlan
Büyük Patlama’ya ithaf ediyor.) Bu
teoriye göre evren geniþleyip soðumaya devam ettikçe sýcaklýðý giderek
mutlak sýfýra yaklaþacak. Trilyonlarca
yýl geçtikten sonra yeni yýldýz oluþumu
duracak. Gitgide eski yýldýzlar ölecekler. Kara delikler bile yok olacaklar.
Evrenimizin baþlangýcý çok yoðun ve
küçük bir nokta iken, evrenimiz çok
büyük ve soðuk bir boþluða dönüþecek.
Bir baþka teori ise Büyük Sekme
denilen döngüsel bir kader. Bu teoriye
göre evrenin geniþlemesi bir süre sonra
duracak ve hattâ evren kendi içine çökmeye baþlayacak. Bu büzülme sonucunda evrenin içindeki enerji yoðunluðu gitgide artacak. Yeterli yoðunluða
ulaþýldýðýnda tekrar bir Büyük Patlama
gerçekleþecek ve yeni bir evren oluþacak! Bu teoriye göre bizim evrenimiz,
bizden önce gelen bir evrenin Büyük
Ezilme noktasýndan doðdu.
Yine bir baþka teoriye göre ise
evrenimiz vakum bozunmasý denen
bir mekanizma ile bir nevi faz geçiþi
yaþayacak ve bambaþka fiziksel özelliklere sahip olacak. Evrenimizin hangi
koþullarda ve nasýl oluþtuðunu, yani
baþlangýç noktasýný, bilmediðimiz gibi
sonunun nasýl geleceðini de bilmiyoruz. Ama uzun bir yaþam süreceðini
söyleyebiliriz. Tadýný çýkarmak için
daha çok zamanýmýz var yani!..

SEVGÝ DÜNYASI
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On iki Çemberi Celseleri

Ruhun Özellikleri - 1
Kryon Celsesi 01.09.2021
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Devam etmekte olan bu
deðiþim süreci nedeniyle
bu çok zor bir zamandýr. Bu deðiþim
sürecinden 2012 yýlýndan önce birçok
kez benim celselerimde söz edilmiþti
ama bu süreç bundan çok daha önceki
zamanlarda kadim halklar tarafýndan
da öngörülmüþtü. Þimdi 2012 yýlýndan
neredeyse 10 yýl sonra sizler de artýk
neler olup bittiðini görebiliyorsunuz

Bu ay yapacaðýmýz bu dört celseyi
“Ýnsan Ruhunun Olaðanüstü Özellikleri” olarak adlandýracaðýz. 31 yýl
önce gelip sizlere bilgiler aktarmaya
baþladýðýmýz zamandan beri ruh
kavramýný gündeme getiriyor ve ondan
söz ediyoruz. 2014 yýlý içinde yaptýðýmýz bazý celselerde “Ruhun 9 Özelliði” hakkýnda konuþmuþtuk. Þimdi
sizin kim olduðunuzu anlamanýz için
size hatýrlatýlmasý gereken dört
olaðanüstü özellikten söz edeceðiz.

Bu karanlýk ve aydýnlýk arasýnda
cereyan etmekte olan gerçek bir
savaþtýr ve bu savaþýn sonuçlarýný
bizzat gözlemlemeye baþladýnýz.
Nasýl daha fazla ýþýk yaratabilirsiniz
ve bunu yaparken yaþamýnýzý sürdürmeyi nasýl baþarabilirsiniz? Tüm çevreniz gürültü ve karanlýk ile sarmalandýðýnda olaylarýn ruhsal veçhesi ile
nasýl tutarlý bir uyumluluk içinde olabilirsiniz? Biz sizlerin gerçekte kim
olduðunuzu anlamanýza yardýmcý
olmaya çabalýyoruz.

Ruhunuz Yaratýcý Kaynaðýn bir
parçasýdýr. Bir insanýn ruhu ne kadar
büyüktür? Bu baðlamda ruh ile merkabah kavramlarýnýn ayrý olduðunu belirtmek gerekir. Merkabah sizin çevrenizde yer alan 8 metre geniþliðindeki
ruhsal balondur. Ruhunuzun sonu ve
baþlangýcý yoktur, ezeli ve ebedidir.
Sizler gördüðünüz ve bildiðiniz her
þeyin bir baþlangýcý ve sonu olduðunu
düþünmeye alýþýk ve buna göre formatlanmýþ olduðunuz için bunu idrak
etmekte çok zorlanýyorsunuz. Ancak,

S
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hep sözünü ettiðimiz perde, hür irade
ve benzerleri de dâhil olmak üzere,
her þeyin bir amacý vardýr.
Her bir insanýn DNA içinde yer alan
çok boyutlu bir parçasý vardýr. Þimdi
artýk buraya ýþýk gelmeye baþlamýþtýr
ve deðiþim süreci de aslýnda bununla
ilgilidir. Deðiþim sayesinde daha fazla
çok boyutlu kavrayýþ ve daha yüksek
bilinç düzeyine yol açmakta olan daha
fazla çok boyutlu farkýndalýk ortaya
çýkmaktadýr. Buna “bilincin evrimi”
diyebiliriz.
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Farkýndalýk arttýkça þu anda aklýnýza
bile gelmeyen çözümlere ulaþacaksýnýz.
Eðer yýlmadan ve pes etmeden bu
yolda devam edebilirseniz, ümitli
olmak için çok daha fazla sebebiniz
olacak. Gerçi karanlýk canla baþla
mücadele etmeyi sürdürüyor ama
sonunda aydýnlýk kesinlikle kazanacaktýr. Aslýna bakarsanýz, aydýnlýk þimdiden birçok alanda kazanmaya
baþlamýþtýr.
Ben insanlara tutkun olan Kryon’um.
Ve öyledir.

On iki Çemberi Celseleri

Ruhun Özellikleri -2
Kryon Celsesi, 08.09.2021
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bu hafta ruhun en karmaþýk
özelliði hakkýnda konuþacaðýz. Ruhun bu özelliðinden gerçi
þimdiye dek pek çok kez söz ettik ama
yine de anlaþýldýðýný söyleyebilecek
durumda deðiliz. Bu konunun anlaþýlmasýnýn bu denli zor olmasýnýn nedeni
sizlerin doðrusal dünyada yaþýyor

S

olmanýzdan dolayý hayal kýrýklýklarý
yaþamaktan kaçýnamýyor olmanýzdýr.
Halbuki perdenin diðer tarafýnda her
þey farklýdýr.
Sizlere çocukluðunuzdan itibaren
perdenin diðer tarafý (cehennem, cennet, vs.) ile ilgili olarak doðrusal bir
tarif verilmektedir. Size ruhun bu
olaðanüstü özelliðini söylediðimde, bu
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sizin hiç hoþunuza gitmeyecek ve hayal
kýrýklýðý yaþayacaksýnýz. 2014 yýlýnda
birkaç kez ruhun bölünmesinden söz
etmiþ ve diðer tarafa geçtiðiniz
(öldüðünüz) her seferde ruhunuzun
bazý parçalarýnýn Dünya’da yaþamaya
devam eden sevdiðiniz kiþilerde
kaldýðýný belirtmiþtik.
Bu sanki tanrýsallýðýnýzýn bir
parçasýnýn koparýlýp baþka bir kiþiye
verilmesi gibi bir durumdur. Bunun
doðrusal düþünce tarzý ile ifade edilmesi olduðunu ayrýca söylemeye herhalde
gerek yoktur. Biz bu olayý sizin rahatsýzlýk hissetmemeniz için farklý bir
þekilde ifade etmiþ ve buna ruhun paylaþýmý adýný vermiþtik. Ancak, gerçek
sizin düþündüðünüzden daha büyüktür.
Siz ruhunuzun ilâhi bir balon içinde
yer aldýðýný sanýyorsunuz ancak ruh
paylaþýmý ifadesi ruhunuzun bir deri
balon veya kýlýf içinde olduðunun
ima edilmesinden fazlasýný göstermektedir. Eðer çok boyutluluðu anlayabilseydiniz, ruh baðlamýnda herhangi
bir sýnýrlama olmadýðýný fark ederdiniz.
Ruhunuzun ne kadar büyük olduðunu
ifade edemezsiniz. Ruh paylaþýmý nasýl
iþliyor? Sizler asla yalnýz deðilsiniz.

Siz ruhunuzu pek çok insanla paylaþýrsýnýz ve onlar da baþkalarýyla paylaþýrlar. Sizler Tanrý’nýn ayný anda bir
milyar farklý yerde olduðunu herhalde
hayal edebilirsiniz. Özünüz Tanrý’dan
geldiðine göre Tanrý’nýn özelliklerine
sahip olmanýz gerekir.
Bu Dünya’dan ayrýldýðýnýzda
ruhunuzun bir parçasý sizi seven kiþilerle (bunlarýn mutlaka anne-baba veya
evlatlar olmasý gerekmiyor) kalýr. Sizi
seven kiþiler de Dünya’dan ayrýldýklarýnda bir parçayý onu seven kiþilerde
býrakýrlar. Eðer ruhunuzu bir kaba
koyup üstüne su ilave edebilseniz, bu
karýþýmýn bir kýsmýný sevdiðiniz kiþilerin kabýna koyabilirsiniz. Bu aþamada
kendi kabýnýzdaki karýþýmýn hangi
parçasýnýn kime ait olduðunu söyleyebilir misiniz? Hayýr, söyleyemezsiniz
çünkü karýþýmda bu ayýrt edilemez.
Þu an itibarýyla harika Akaþ ile birlikte ruhunuz sizi seven varlýklarla
doludur. Sevdiðiniz ve kaybettiðiniz
insanlarla birlikte onlarýn sevdikleri ve
kaybettikleri insanlarýn hepsi oradadýr.
Bu durum Akaþik aileyi ortaya çýkarýr
ki, sizler bunlarýn bazýlarýyla burada
berabersiniz ve aþk iliþkisini yeniden
canlandýrmak için bazýlarýyla bu
Dünya’da biraraya gelmeniz teþvik
edilmiþti. Ýþte bu sizin hayal
gücünüzün sýnýrlarýný çok aþan bir
sistemdir. Sonuç olarak sizler
muhteþemsiniz ve ruhunuz da
bunu yansýtmaktadýr.
Ve öyledir.
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On iki Çemberi Celseleri

Ruhun Özellikleri - 3
Kryon Celsesi 15.09.2021
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar,
ben Manyetik Hizmetten
Kryon. Sizlerin mevcudiyeti nedeniyle burasý bir
büyüklük, þifa ve ihtiþam mekânýdýr.
Buna inanmakta zorluk çekiyor olabilirsiniz ama Yaratýcý Kaynak sizleri
aynen bu þekilde görmektedir. Ýnsan
muhteþemdir ama iþin tuhafý (ironi)
insanýn bunu bir türlü hissedemiyor
ve algýlayamýyor olmasýdýr.

S

Bugün rehberlerden ve meleklerden
söz etmek istiyorum. Rehberler ve
melekler nereden geliyorlar? Sizin bu
soruya herhangi bir ruhani liderden
veya belki de bir medyumdan almayý
beklediðiniz cevap onlarýn göklerden
veya perdenin diðer tarafýndan geldikleridir. Aslýna bakarsanýz, yardýmýn
tamamý kendi ruhunuzdan kaynaklanmaktadýr.
Ýnsanlarýn kayýtlara geçmiþ, kutsal
metinlerde yer alan, meleklerle olan
temaslarýnýn hemen hemen hepsi
kiþisel olmuþtur. Dolayýsýyla, meleklerin normalde gelip kendilerini gösterdikleri toplantýlar pek söz konusu

olmaz. Meleklerle yaþanan grup tecrübeleri çok nadirdir çünkü bir melek
kendisini bir bireye gösterir ve onunla
temas kurar.
Buradaki meleðin görüntüsü
mevzubahis olan kiþinin hayalinde
yarattýðý imaja uygundur. Aslýnda bir
meleðin þekli yoktur. Gelen varlýk çok
güçlü çok boyutlu bir enerjidir ve bu
baðlamda kiþinin bilinçaltý böyle bir
hayale uygun bir araç yaratýr. Melek
büyük çoðunlukla beyaz bir kýyafet
giymekte ve baþýnda bir hâle olan
güzel bir kadýn figürüdür, çünkü
insanýn bilinçaltý esasýnda melekler ve
meleksi prensipler ile baðlantýlý olarak
bir anne þekli görmek istemektedir.
Orta Doðuya yaptýðýmýz seyahatlerden birinde partnerim Sina Daðýna týrmanmýþtý ve orada yapýlan celsede
verdiðimiz mesaj tabiatýyla Musa ile
ilgiliydi. O celsede Musa’nýn kendisine
verilen harmaniyi giymek için isteksiz
olmasýna raðmen yine de giydiðini
anlatmýþtým. Musa isteksizdi çünkü o
harmaniyi giymeyi hak etmediðini
düþünüyordu ama emir büyük yerden
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geldiði için yine de o makamýn
beklentilerini elinden geldiðince
tatmin etmeye çalýþýyordu.
Sözü edilen mekân Musa’nýn sözde
yanan çalýyý gördüðü ve onunla konuþtuðu yerdi. Musa’nýn burada
gördüðünü zannettiði ve yanmasýna
raðmen alevler tarafýndan tüketilmeyen
çalý, aslýnda tabii ki çalý filan deðildi
ama Musa o anda durumu böyle
algýlamýþtý. Ayrýca, Musa’nýn duyduðu
ses de kadýn deðil, erkek sesiydi.
Þimdi biraz duralým ve neler olup bittiðini inceleyelim. Perdenin diðer
tarafýnýn buradaki insanlarla ruhsal
temas kurmasý gerektiðinde kullanýlabilecek bir sistem olmalýdýr. Bazý
zamanlarda böyle bir iletiþimin içeriði
korkutucu olurdu. Þimdi gelip sizinle
konuþan bir enerji hayal edin. Bu
olayýn ve söylenenlerin bir anlam ifade
etmesi için bilinçaltýnýn bir insan formu
yaratmasý gerekir.
Aslýnda meleklerle gerçekleþen ve
kayda geçen her iletiþimin baþlangýcýnda “Benden korkma!” ifadesi yer alýrdý.
Ýyi de, baþýnda hâle, üstünde beyaz bir
kýyafet olan güzel bir kadýndan korkmaya ne gerek olsun ki? Tabii ki bundan daha fazlasý vardý. Eðer siz böyle
bir durumda olursanýz, önünüzde çok
büyük bir enerji olur. Unutmayýn ki
ruhunuz da Yaratýcý’dan bir parçadýr.
On iki çemberi aslýnda ruhunuzun bir
parçasýna gitmek için köprüyü geçmekten ibarettir ve o durumda siz ruhunuzun ne kadar muazzam olduðunu his-
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setmeye davet edilirsiniz. Atalar, akaþýnýz, meleklerle birlikte Tanrý da
ruhunuzun içinde bulunmaktadýr. Baþka
bir ifadeyle, melekler sizin için ruhunuzdan gelirler ve sizinle konuþurlar.
Þimdi biraz da rehberlerden söz edelim. Rehberler meleklerden biraz farklýdýr. Melekle temas çok derin bir
deneyim, neredeyse bir vizyon olarak
algýlanmaktadýr. Rehberler ise size ait
olan ve her gün sizinle birlikte çalýþan
varlýklar olarak tarif edilirler. Aslýnda
rehberler daha az konuþurlar ama sizi
sezgi aracýlýðýyla doðru zamanda ve
doðru yerde olmaya yönlendirirler.
Niyetiniz ve olumlamalarýnýz, eþzamanlýlýklarýn gerçekleþtirilmesi ve þifa
bulmak amacý ile doðru zamanda doðru
yerde olmanýz sizler için rehberler
tarafýndan geliþtirilir ve bu amaçla itilir
ve çekilirsiniz. Rehberler insan olduklarý için sizler nasýl isterseniz o þekilde
görülürler ve her kültürde ona uygun
bir görüntü sergilerler. Rehberler
baðlamýnda herhangi bir sayý veremezsiniz, çünkü her þey sembolizm
temeline dayalýdýr. Pek çok insan üç
adet rehberden bahseder ama bildiðiniz
gibi üç deðiþimin sembolüdür.
Rehberler sizin deðiþmeniz amacýna
yöneltilmiþ olarak vardýr. Rehberler
de ruhunuzdan kaynaklanýr. Diðer bir
deyiþle, ruhunuz deðiþmenizi saðlamak
amacý ile sizi itip çekmektedir. Burada
olmayý ve bu kadar sevilmeyi hak ediyorsunuz. Ben insanlara tutkun olan
Kryon’um. Ve öyledir.
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elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Eðer size Galaksinizin ve
hattâ evrenin her tarafýna
daðýlmýþ halde insan olmamakla birlikte ruhlarý olan varlýklar olduðunu
söyleseydim þaþýrýr mýydýnýz? Bir
ruh Tanrý’nýn bir parçasý ve muazzam
olmanýn yanýnda ayný zamanda çok
boyutludur ve dolayýsýyla ayný anda
birçok yerde olabilir. Bundan önce

rehberler ve melekler hakkýnda konuþtuk. Aslýnda herkesin melekler ile
rehberlerin ne olduklarý ve neler yapabilecekleri ile ilgili fikri ve düþüncesi
vardýr. Rehberler ve melekler sizin
ruhunuzun parçasýný oluþtururlar.
Bugün ruhun dördüncü olaðanüstü
özelliði hakkýnda konuþacaðýz. Bu size
en yakýn olan özelliktir. Yüksek benlikten söz ediyoruz ve pek çok insan bu
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kavrama aþinadýr dersem yanlýþ olmaz.
Celse yapmak denilince pek çok insan
perdenin diðer tarafýna uzanmayý ve
oradan buraya bilgi getirmeyi anlamaktadýr.
Yüksek benlik basitçe daha yüksek
seviyede titreþen siz misiniz yoksa çok
daha büyük bir þeyi mi temsil ediyor?
Aslýnda yüksek benlik bunlarýn
biraraya getirilmiþ halidir ve çok küçük
olabildiði gibi evren kadar büyük de
olabilir. Yüksek benlik sizin ruhunuzla
olan iliþkinizdir ve kýsmen dört boyutlu
dünyada yer alýr. Ruhunuzun tanrýsallýðý her daim ve On Ýki Çemberi
celselerinde sürekli sözünü ettiðimiz
köprüyü geçmenize gerek olmaksýzýn
emrinize âmâdedir. Yüksek benlik
öylesine yüksek düzeyde titreþir ki,
bazýlarý aslýnda onun ilâhilik olduðunu
öne sürerler.
Her bir insanýn her an emrine âmâde
olan yüksek benliði vardýr. Diðer
taraftan, eðer herkesin yüksek benliði
varsa, neden çoðu insan bunun farkýnda
deðildir? Sebep onun geri planda kalmasý ve sizin onun farkýna varmanýzý
beklemesidir. Yaratýcý Kaynak size kutsallýðýnýzý kendi baþýnýza bulmanýz
veya bulmamanýz baðlamýnda hür irade
ve seçim hakký bahþetmiþtir. Bundan
dolayý da gezegende kendi tanrýsallýðý
ile ilgilenmeyen milyonlarca insan
vardýr. Onlar yaþamý sürdürme çabasýndadýr ve bir þekilde yaþamayý sürdürürler. Bununla birlikte, yüksek benlik
ile birlikte ruh, rehberler ve melekler
vardýr ve sizin fark etmeniz için bekle-
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mektedirler. Baþka bir deyiþle, eþzamanlýlýk, þifa ve benzeri þeyler için
gerekli olan âletler aslýnda doðumdan
itibaren sizde mevcuttur. Bunlarýn varlýðýnýn anlaþýlýp kabul edilmesi uyanýþa
yol açar. Bu yolda devam ederseniz,
yaþlý ruh olarak kendi gerçekliðinizi
yaratabileceðinizi, kendinize þifa verebileceðinizi ve doðumda size verilmiþ
olan tüm âletleri kullanabileceðinizi
anlarsýnýz. Tanrý sizi sever ama sizler
seçim hakkýnýzý kullanmak suretiyle
bu âletleri kullanmayý öðrenmelisiniz.
Yüksek benlik bir grubun parçasýdýr
ve birçok yönden perdenin diðer tarafý
ile baðlantýlýdýr ama insan olmanýz
hasebiyle belirli biyolojik özellikleriniz
de vardýr ve bunlardan biri de Epifiz
bezidir. Epifiz bezi üçüncü göz ile
çok yakýndan iliþkilidir. Bu sizin
bedeninizin çok boyutluluðunun bir
parçasýdýr ve bu sayede Epifiz bezi
aracýlýðý ile bilgi gönderip alabilirsiniz.
Köprüyü geçip yüksek benliðinize
ve ruhunuza gittiðinizde, ailenizdeki
tüm yüksek benliklerle karþýlaþýrsýnýz.
Sizler kendinizi aileden ve gezegendeki
yaþlý ruhlardan ayrý tutamazsýnýz. Ýþte
bu eþzamanlýlýðýn açýklamasýdýr çünkü
hep birlikte çalýþýrsýnýz. Sözü edilen
grup içinde yer alabilmek için sadece
serbest seçim hakkýnýzý ve saf niyeti
kullanmalýsýnýz. Aslýnda yüksek benlik
eþzamanlýlýðýn yaratýldýðý alandýr.
Yüksek benlik size sezgileri verir ve
yol üstündeki çukurlara düþmekten
korur. Ben insanlýða tutkun olan
Kryon’um. Ve öyledir.

