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Sevgili Dostlar
O’nun yolunda insan kardeþlerine hizmet etmeyi seçen bir kiþinin
inancý, sevgisi, dikkati diðerlerinden çok farklýdýr. Tuzaklarla, tehlikelerle,
sürekli bir mücadeleyle geçecek, uzun bir yolculuktur bu. Ama sonuçtan
emindir ve sonucun her þeye deðen mükemmellikte olduðundan da. Seçimi
kabul edilmiþse eðer, ki bunu bir þekilde bilecek ve anlayacaktýr, tam bir
inanç, büyük bir heyecan ve azimle çýkar yola. Yaman bir karar, yaman
bir gidiþtir bu. En baþtan itibaren dikkatinden kaçýrmamasý gereken iki
konu tüm açýklýðýyla karþýsýnda belirir: Hayrý þerden, doðruyu yanlýþtan
ayýrt edebilme becerisi ve her þeye raðmen doðru olaný, hayýrlý olaný
seçme iradesi... Vermenin, fedakârlýðýn ve sabrýn her türlüsüne hazýr
olarak kendini ikinci planda, zaman zaman geride tutabilme, hattâ bazen
tamamen unutturma ustalýðý. Hizmeti, hayýr ve iyilik için sevgiden
varedilmiþ, özünde O’ndan bir parça taþýyan, diðer varedilenlerden baþka
ve farklý olduðu söylenen insana olacaktýr. Ne yapmýþ olursa olsun, ne
yaparsa yapsýn kurtulmayý peþinen hak etmiþ olduðu söylenen bir sevgilidir insan. Kendi de bir insan olan yolcumuz bunu bilmek zorundadýr,
bilecektir de; çünkü baþka bir yolu yoktur. O’nun yolunda ahitleþenlerden, ahdini bozmadan yürüyenlerden çýkan nurlu ýþýkla karanlýklarda
kaybolmaktan kurtuluruz; onlarýn yüzü suyu hürmetine Dünyamýz her
türlü acýya raðmen direnmekte devam eder, düzeni bozulmaz. Onlara
borçluyuz, onlarýn varlýðýna, onlarý Dünyamýzýn çeþitli yerlerine yerleþtiren En Yüce Sevgili’ye þükrümüz sonsuzdur. Bütün bunlar varken,
sevgiden varedilmiþ, kurtulmayý haketmiþ varlýklarýn iliþkileri, birbirlerinden alýp verme iþleri neden bu kadar zor ve sorunlu diye düþünmeden edemiyoruz deðil mi? Belki de fark buradadýr; belki de bu fark
içinde olunduðu için bilinemiyordur asýl yücelik; belki hissedenler,
anlayanlar ifade edecek kelimeleri bulmakta da zorlanýyorlardýr. Ama
yolcumuz bir þeyi iyice anlayacaktýr ki, yapacaðý iþ, dünya iþlerinden
vakit bulduðunda arada bir soluklanmak için gönlünü hoþ tutmak,
maneviyatla beslemek, sonra tekrar dünya iþerine dönerek yaþamak
deðildir; her an O’nun huzurunda olduðunun bilinciyle iyide, doðruda,
çalýþarak, bilgi ve sevgi dolu olarak ahlâklý bir þekilde yaþamaktýr.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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“Hayrý ve Þerri
iyi bilenler!..
Ýyi biliniz ki,
bir olmak için
var edildiniz ve
bir olmak için
geldiniz buraya.”
“Siz birbirinize
karþýlýklý haklarla
baðlandýnýz.
Ayný bir vücudun
uzuvlarý gibi.
Ýyi günlerde beraber,
kötü günlerde ayrý mý
olacaksýnýz.?”
Dr. Refet Kayserilioðlu

Ýnsana
Sahip Çýkmak
Gerek

SEVGÝ DÜNYASI

3

DÜNYA DA
UYANMA BAÞLADI

tekme de kendisi vurmak
ister.

Bir zavallý ve yoksul
insan gözünüzün önünde
hýrpalansa, dövülse,
kötülüklere maruz kalsa
ne yaparsýnýz? Tepkiniz
ne olur? Bunu bir
düþününüz ve kendinize
sorunuz. Vereceðiniz
cevap sizin olgunluk
derecenize ayna tutacaktýr. Ama doðru netice
almak istiyorsanýz bu
sorunun cevabýný bu
yazýyý okumadan veriniz.

Bir baþkasý : “Ýnsanlara
yardým etmek gereklidir.
Merhamet etmek, bir
insanlýk gösterisidir ve
bir yükseklik belirtisidir”
bilgisini kendisine yaþam
ilkesi yapmýþsa, ayni
olay karþýsýnda onun tepkisi ezilenin tarafýný tutmak, dövene ve ezene
mâni olmaya çalýþmaktýr.
Döven haklýymýþ,
deðilmiþ, onu hiç araþtýrmadan ne tarzda
mümkünse ona engel
olmaya çalýþmak onlarýn
ilk istedikleridir.
“Yapma, etme ayýptýr”
derler, güçleri yetmeyeceðini anlarlarsa yalvarýr,
yakarýrlar. Güçleri yeteceðini görürlerse araya
girerler, hattâ döveni
dövmek isterler.

Ýnsanlarýn tepkileri
genellikle edindikleri
ve yaþam ilkesi yaptýklarý
bilgilere göre olacaktýr.
Yaþam ilkesi yaptýklarý
bilgiler ne derece yüksekse, tepkileri de o
derece yüksek olacaktýr.
Meselâ birisi, “Hak
kuvvetlinindir, zayýf
olan ezilir” bilgisini
doðru kabul etmiþse ve
bunu kendine yaþam
ilkesi yapmýþsa, ezilenin
feryatlarýný zevkle dinler,
çaresiz çýrpýnýþlarýný
“Oh olsun!” diyerek
seyreder. Güçlüye
hayranlýðýný belli
eder. Kendi gücünü
de ispatlamak için bir

Bir üçüncü tip insan da
“Ýnsanlar kardeþtir.
Ýnsanlar birbirlerine
insanca davranmalýdýr.
Ýyilikle, sevgiyle insanlarý düzeltmek gerçek
insanlýktýr ve gerçek
güçlülük budur. Ceza bir
kiþiyi düzeltecek dozda
olmalýdýr” bilgisini kendisine yaþam ilkesi yap-

mýþsa, ayni olay karþýsýnda onun tepkisi ne olacaktýr? Böyle bir kimse
döveni de, dövüleni de
kardeþ gördüðü için,
önce olayýn nedenini
anlamak isteyecektir.
Dövülen o dayaðý hak
etmiþse, bunun onu
düzeltip düzeltemeyeceðini araþtýracaktýr.
Döveni haklý buluyorsa,
bu ceza veriþte hýrsýna
mý kapýldýðýna, yoksa
karþýsýndakini terbiye
etmeye mi çalýþtýðýna
bakacaktýr. Yok, döveni
haksýz bulmuþsa ona
kötülüðün dönücü
olduðunu anlatmaya
çalýþacak, onu doðru
düþünmeye çekmeye
uðraþacaktýr. Burada
maksadý taraf tutmak
olmadýðý, merhametine
veya kýzgýnlýðýna da
yenilmediði için, her iki
tarafa da yardým etmeye,
iki tarafý da doðruya çekmeye çalýþacaktýr.
Görülüyor ki, kiþilerin
yaþam ilkesi yaptýklarý
bilgiler yükseldikçe,
onlarýn tepkileri ve davranýþlarý da yükseliyor.
Ýþte insanlara doðru ve
üstün yaþam bilgilerini
benimsetmek bu yüzden
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çok önemlidir. “Bilginin
daha az doðrusu, orta
doðrusu, daha üst
doðrusu olur mu?” diye
aklýnýza gelebilir.
Yukarýdaki misal bunun
olabileceðini gösteriyor.
Aslýnda bilgi, olaylarý
þekillendiren iliþkiler
topluluðudur. Olaya
bakýþ açýsýnýn küçüklüðüne ve büyüklüðüne
göre bilgiler de küçük,
eksikli veya büyük, geniþ
kapsamlý olurlar. Yalnýz
kendi çýkarýna baðlý
kimse, her þeyi kendi
çýkarý, kendi zevki, kendi
beðenilmesi, alkýþ almasý
yönünden ele alacaktýr.
Daha geliþmiþ kimseler,
kendilerini baþkalarýnýn
yerine koyabilen, onlara
acýyabilen, onlara el
uzatmayý bir görev bi
lenlerdir. Günümüzün
dünyasýnda, bilhassa
geliþmiþ ülkelerde bu tip
merhametli, yardýmsever
insanlar çoðunluktadýr.
Daha da geliþmiþ kiþiler,
Yaradan’ýn dileðini görebilen kiþilerdir. Onlar insanlarýn kederde, sevinçte, varlýkta ve yoklukta
bir olmasý gerektiðine
inanan kiþilerdir. Onlar
kimsenin dövülmesini
istemedikleri gibi, kimsenin de döven olarak

suç iþlemesini istemezler.
Bir ceza verilmesi gerekliyse, bunun kiþiyi
düzeltmesini, baþkalarýna
da caydýrýcý bir örnek
olmasýný isterler.
ÝNSANÝ DEÐERLERE
SARILANLAR
Bugün dünyada, bilhassa geliþmiþ dediðimiz
ülkelerde insani deðerlere sarýlanlar, demokrasiyi savunanlar, insanlarýn sorgusuz, sualsiz
hapse atýlmasýný istemeyenler var. Mahkemede bir hüküm giymeden, cezasý kesin olarak
ispatlanmadan insana
iþkence edilmemesini ve
aylarca tutuklu tutulmamasýný isteyenler var.
Bunlar genellikle vicdanlarýnýn sesini dinleyen iyi
insanlardýr þüphesiz.
Onlar baþka milletlere
ve hükümetlere de yaptýrýmlar uygulanmasýný
istiyorlar. Milletlerarasý
kurumlan bu yönde harekete geçiriyorlar. Bunlar
bazen çok haklý ve doðru
oluyorlar, bazen de zavallýyý ve ezileni koruyacaðýz derken bilmeden
haksýzlýða sapýyorlar,
suçluyu, katili koruya-

biliyorlar. Bunlar niyetleri iyi, ama araþtýrmalarý, incelemeleri az,
bilgileri noksan kiþiler
oluyor. Yanlýþa sapmamanýn tek yolu bilgiyi
artýrmak, bilgiyi yükseltmek ve her insaný eþ
sevgiyle sevmektir. Hele
gizli niyetli ve peþin
kararlý hiç olmamaktýr.
Aslýnda vicdani deðerlerin ön plâna çýkmaya
baþlamasý, maddeci ve
çýkarcý bir düþünce sistemiyle þartlanmýþ dünyamýz için iyi bir tekâmül
(geliþme) aþamasýdýr.
Þüphesiz bizleri çok
sevindiren bir geliþmedir. Çünkü o merhaleden
bir adým daha üste çýkmak çok kolaydýr.
YABANCI DEÐÝL,
KARDEÞÝZ
Daha üstün, daha
geliþmiþ ve Yaradan’ýn
dilediði insan olmak için
tüm insanlara en iyi
dileklerle sahip çýkmak
gerekir. Ýyi de, kardeþimiz kötü de, katil de
kardeþimiz, öldürülen de,
sömürülen de, sömüren
de kardeþimizdir. Bize
dostluk eden, yardým
eden, iyilik eden, sevgi
gösteren de kardeþi-
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mizdir. Düþmanlýk eden
de, sevgisizlik gösteren
de, hakkýmýzý yiyen de,
kötülük eden de kardeþimizdir. Biz herkesi
kardeþ olarak kabul edeceðiz öncelikle, çünkü
gerçek budur. Yaradan
bizi ayni özden, kendi
sevgisinden, ayni yöne
doðru yolcu olarak yaratmýþ çünkü. Bizim
Celselerimiz’de bakýnýz
bu gerçek ne güzel dile
getiriliyor: “Elbet ki siz,
bir þey için, etrafýnýzdakilerle birlikte, bir þeyden, bir yere yolcu olarak yaratýldýnýz, iþte siz
bunun için sýnanýrsýnýz...
Büyümek için mutlaka
bir olmalýsýnýz. O zaman
var olduðunuzu bileceksiniz.”
Bir olabilmek için
sýnanýyoruz demek ki
dünyada. Dünyadaki yolculuðumuz bilgi ve
tecrübelerimizi artýrarak,
olaylar içinde yoðrula,
yoðrula, sevmeyi,
kardeþliði öðrenmek,
bencillikten, teklikten
kurtulmak, sencilliðe,
çokluða ulaþmak, tüm
insanlarla birliðe ulaþmaktýr. Böyle bir birlik
ancak sevgiyle olur.
Ýnsanlarý kardeþ olarak,
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evlât olarak, hattâ sevgili
olarak gönle almadan
onlarla tam birliðe
ulaþýlamaz. Böyle bir birlik bize neler kazandýrýr,
neler kaybettirir acaba?
Ýnsanlarý sevgiden, birlikten ve ilgiden uzaklaþtýran çoðu zaman
kendinden bir þeyler
kaybedeceði korkusudur.
Bu korkunun temelinde
yatan da az veya çok
bencillik ve çýkarcýlýktýr.
Ýnsanýn kendisini tarafsýzlýkla ele almasý
gerekir. Kendini haklý ve
mazur görmesi de,
kendine gereksiz yere
zulmetmesi de doðru
deðildir. Çünkü tekâmül,
adým adým olur, bir
günde olmaz.
Ýnsan sevgiden, ilgiden
ve birlikten neler kaybedebilir? Emeðinden,
malýndan, bilgisinden
vermesi gerekebilir.
Bunlardan verince kendisi yoksul mu kalýr? Aç
mý kalýr? Yoksa verene
Allah daha çoðunu mu
verir? Ýnsan verdikçe
Yaradan’ýn ona verip
durduklarýný hak etmeye,
daha doðrusu. O’na olan
borcunu ödemeye baþlar
öncelikle. Verene, gönülden verene, insanlar-

dan, yücelmiþ varlýklardan ve Yaradan’dan
daima yardýmlar akar.
Veren kiþi gönülden
verirken gönlünde bir
sevinç, bir huzur, bir
mutluluk duymaya
baþlar. Bu da onun
kazancýdýr.
Verdiklerinden sevgi ve
teþekkürler toplar, bu da
onu sevindirir. Vermek
onun kendine karþý da
saygýsýný artýrýr. Ýnsanlýðýný kendisine kanýtlamýþ olur. Öyleyse vermekle, sevmekle, ilgi
göstermekle insan
kaybeder gibi
görünürken aslýnda
sürekli kazanmaktadýr.
Ýnsanlarýn vermekten ve
sevmekten korkularý bu
bilgiden yoksun
olmalarýndandýr.
Bizim Celselerimiz
daha ilk bildirilerinden
itibaren insanlarýn birbirini sevmelerinden, birliðe ulaþma zorunluluklarýndan bahsediyor:
“Birbirinizi sevmek,
sizi birbirinize yaklaþtýrýr, sizi bir yapar.
Bir düþünen, bir þeyi
arzulayan, bir þeyi
isteyen kafalar, ona
çabuk ulaþýrlar.”
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“Düþünce birliðine
vardýðýnýz zaman, her
þeyi kökünden halletmiþ
olacaksýnýz... Bütün
insanlar ayni þeyi
düþündüðü zaman,
biliniz ki çok mesut bir
dünya olacak”
Bir olmamýz, bütün
insanlarýn birliðe ulaþmalarý, birbirini aldatmak, kandýrmak yerine,
birbirine yardýmcý ve
destek olmalarý, iyi
hizmetler ve iyi mallar
vererek hakça kazanmalarý herkesi mutlu
eder. Dünyada bir güven,
bir huzur hâkim olur.
Kimse kimsenin malýna,
parasýna, emeðine v.s.
göz dikmez, haksýz
saldýrýlar, hak yemeler,
kavgalar dövüþler kalkar,
bilimde, hizmette, yeni
ve güzel þeyler bulmada,
daha iyiyi, daha olgununu, daha yararlýyý
insanlara vermede bir
yarýþ baþlar. Öyle bir
dünyada belki parazitler,
baþkasýnýn sýrtýndan geçinenler barýnamaz. Ýnsanlarý savaþa sürükleyerek
silâh satmak isteyen
kýþkýrtýcýlarýn iþleri bozulur belki. Ama yeni yeni
sanayi kollarý türer, yeni
buluþlarla yepyeni iþ

alanlarý açýlýr. Dünya
barýþ içinde, yarýþ
dünyasý olur. Bugünkü
gibi kuvvette, silâhlanmada, zorbalýkta ve
kötülükte yarýþ dünyasý
olmaktan çýkar. Ama
öyle bir dünyada insanlar
bilimde hýzla ilerler.
Dünya bir cennet olduðu
gibi, insanlar evrenin,
baþka yýldýzlarýn nimetlerinden de, oralara da
zarar vermeden, yararlanmaya baþlarlar.
Bulunacak o kadar çok
þey var ki. Kavgalar,
bencillikler ve ayrýlýklar
bunlara engel oluyor.
Ýnsanlarýn güçleri, bilgileri, zamanlarý,
düþünceleri sürtünme
kuvvetleriyle boþ yere
harcanýyor. Ve bu yalnýzca gözyaþý getiriyor.
ÖRNEK OLACAÐIZ
Mademki yaratýlýþýmýzýn ve Dünya’da
bulunuþumuzun gayesi
bir olmaktýr. Mademki
Yaradan’ýn en büyük
emri ve dileði de insanlarýn aralarýnda kavgalarý, ayrýlýklarý kaldýrarak
özde bir olduklarýnýn
idrakine varýp birliðe
ulaþmalarýdýr. Öyleyse bu
bilgileri bilenlerin, bun-

lara inananlarýn yapacaklarý þey örnek olmaktýr.
Asýrlardýr insanlar yanlýþ
veya eksik bilgilerle þartlanmýþ ve kalýplaþmýþ
haldedirler. Bir de yüz
sene veya bin sene öncesine göre doðru olan
þeyler, bugüne, bugünün
geliþmiþ insanýna ve
dünyasýna göre doðru
olmayabilir. Bunun
içindir ki Yaradan’ýn
katýndan insanlarýn
ihtiyaçlarýna göre daima
yeni yol gösterici bilgiler
gelip durmuþtur.
Yeni bilgileri anlamýþ,
onlarýn doðruluðuna inanýp gönüllerine benimsetmiþ olanlarýn içinde de
eski inandýklarý ve þartlandýklarý gerçeklerin
kýrýntýlarý olabilir. Daha
üst bilgiye ve daha üst
realiteye geçmek sürekli
dikkati, tutum ve davranýþlarýný incelemeyi,
duygu ve düþünceleri
yeni bilgilere uydurmak
için gayreti gerektirir.
Bir yandan kendilerini
düzeltirken, yükseltirken, bir yandan da insan
kardeþlerine güzel örnekler göstermeye baþlayanlar, üst realitenin sýnýrýna
gelmiþ pek çok kimseyi
hayra çekerler.
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Yapacaðýmýz, hangi
dinden, hangi renkten,
hangi inançtan, hangi
milletten olursa olsun
herkesi sevmektir. Zengini tutup fakiri ezmek
ne derece kötüyse, fakiri
koruyacaðým diye zengini ezmek ayni derecede
kötüdür. Üstün bilgilere
inananlarýn iþi insanlarý
ayýrmak, çeþit çeþit ayrýlýk sebepleri icat etmek
deðil, aksine ayrýlýk
sebeplerini kaldýrmak,
kavgalarý, düþmanlýklarý,
kötülükleri yok etmektir.
Bizim Celselerimiz’de
diyor ki: “Darýlmak ve
kýzmak için sebep deðil,
Sevmek ve sevilmek için
çare bulunuz. Çünkü
Güneþ dargýnlarýn
yüzüne hiç gülmez.”
Kendinize deyiniz ki,
yolda sokakta, tiyatroda,
sinemada, televizyonda,
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bu ülkede veya baþka
ülkelerde gördüðüm her
insan benim kardeþimdir,
benim evlâdýmdýr, benden bir parçadýr. Ben
onlara hizmet için,
yardým için, onlarý yoksulluktan, bilgisizlikten,
kötülükten kurtarmak
için görevliyim. Ne yapabilirsem, gücüm neye
yetiyorsa onu yapacaðým.
Daha çok yardým ve
hizmetler yapabilmek
için bilgimi, maddi ve
manevi gücümü artýracaðým. Herkese iyi olacaðým, doðru olacaðým,
herkese iyilik edeceðim,
sevgi göstereceðim.
Herkesin sevdiði,
beðendiði, örnek aldýðý
hayýrlý bir insan olacaðým. Böyle yaparsanýz
biliniz ki en mutlu siz
olacaksýnýz. Çünkü
gözünüzün gördüðü
herkes sizin dostunuz

ve sevgiliniz olacak o
zaman. Gönlünüzde sizi
Sevgisinden Yaratan taht
kurmuþ olacak ve her an
sizinle beraber olacak o
zaman. O dilemeden, hiç
bir zarar gelemeyeceðine
göre siz neden korkacaksýnýz? O size sahipse, o
her zaman sizin koruyucunuz ve yardýmcýnýzsa
size kim ne yapabilir?!.
Biliniz ki o zaman sizin
yüzünüzde, bütün insanlarýn gönüllerinde saygý
ve sevgi uyandýran bir
çekicilik, bir sevimlilik
olur çoktan. Herkes sizi
kendinden bilmeye
baþlar.
Gördüðünüz her insana
benim kardeþimdir,
evlâdýmdýr, benden bir
parçadýr diyebilirseniz,
onlara sahip çýkmanýn
zorunlu olduðunu
görürsünüz.
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 27

Tarihten
Müthiþ Bir Ders
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

AHLÂK KURALLARI
UYGULANMAZSA
Âlemlerin Rabbi’nin her devir için
geçerli deðiþmeyen ahlâk kurallarý
bütün gülyüzlüler tarafýndan sürekli
tekrarlanmýþtýr. Bunlar uygulanmaz,
hak ve adalet sürekli çiðnenirse ortalýk-

ta sadece tabur tabur ölen insanlar, aç
kalan çocuklar, yoksullar kalýr çaresiz.
Bizim Celselerimiz’de, kendisinden
sonrakilere maddi, manevi çok güzel
ülke býrakmýþ bir gülyüzlüye gelecekle
ilgili dehþetli bir haber vahy edilmiþti.
Çünkü Ýsrailoðullarý yoldan çýkacaklar,
bölüneceklerdi. Geriye telafisi imkânsýz

SEVGÝ DÜNYASI

müthiþ acýklý olaylar, gözyaþlarý kalacaktý sadece. Bu dehþetli haberi Bizim
Celselerimiz’den aktarýyorum:
“O, hani bundan bir zaman önce
kendisine rüzgârlarý râm ettiðine bile,
böyle þeylerin birgün olacaðýný
bildirip, engellemedi. Ondan sonrakiler her þeyi deðiþtirip, insaný bugüne
getirmediler mi?”
Sürekli gülyüzlülerle, üstün ahlâklý
soydaþlarýyla
desteklenmiþ
olan
Ýsrailoðullarýna Tanrý tarafýndan verilmiþ tek bir görev vardý. Atalarý Hz.
Ýbrahim’in tek Tanrýlý dinine inanmak
ve o dinin doðru davranýþ kurallarýna,
Hz. Musa’ya bildirilmiþ 10 Emire
uyarak âdil bir düzen kurmak. Öylece
komþu ülkeleri bile kendine özendirerek
onlarý da inananlardan yapmak.
Yukarýdaki celsede Hz. Süleyman’dan
sonra yapacaklarý kötülüklerden dolayý,
onlarýn üst âlemce artýk engellenmeyeceði, yollarýný bulmalarý için kendi hâllerine býrakýlacaklarý da ifade ediliyor.
Çünkü göreceðimiz gibi kral ve gülyüzlü olan Hz. Davut ve Hz. Süleyman’la 80 yýl boyunca maddi ve manevi
çok büyük kazanýmlara kavuþtular.
Çocukluk dönemi bitti, þimdi olgunluk
dönemindeler. Artýk iyice düþünüp
anlaþýp birlikteliklerini koruyup, ortaklaþa alacaklarý doðru kararlarla, onlara
baþlangýçta Tanrý tarafýndan verilmiþ
bütün ahlâki kurallarý gözeterek yaþamak zorundalar.
Bu aslýnda yukarý âlemce bilgi ve
örnek davranýþlarla desteklenmiþ her
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grup için de geçerlidir. Böylece olgunluk dönemine ulaþtýklarý zaman onlar da
üstün davranýþlarla kendi yollarýný
kendileri belirlemek zorundalar. Baþka
çareleri yok.
Kuran’da rüzgârlarýn emrine verildiði,
râm edildiði gülyüzlünün Hz. Süleyman
olduðu pek çok âyette tekrarlanýr.
Celsedeki sözlerin ona vahyedildiði
apaçýk. Hz. Süleyman’dan sonra neler
yaþandýðýný öðrenmemiz, hepimize
gerçekten bir daha tekrarlanmamasý için
büyük bir ders olmalý. Onlara nasýl
güzel bir miras býrakýldýðýný daha iyi
anlamamýz için, Hz. Süleyman’ýn
babasý Hz. Davut’dan anlatmaya baþlýyorum.
HZ. DAVUT DÖNEMÝ
Geçen ayki yazýmda Ýsrailoðullarý’nýn
ilk kralý Saul’den uzun söz etmiþtim.
Önceleri çok güzel þeyler yaparak
halkýn gözüne girmiþti. Ama sonra
peygamber Samuel’in Yaradan’dan
getirdiði buyruklara bile uymadan
sadece þeytanýn ardýnda zevk ve sefaya
daldýðýný, yerine Davut’un seçildiðini
de biliyoruz. Bu haberi bile kötülük
yapmasýndan korktuðundan peygamber
ona açýkça bildirememiþti. Saul’ün
acýklý ölümünden sonra aslýnda kavim
baþsýz deðildi. Hem kral hem de
peygamber olan Hz. Davut vardý ortada.
Her iki Kutsal Kitapta da bu açýkça
ortaya konmuþtu.
** Kendisi kýzýl, gözleri güzel
görünüþü hoþtu. Ve Rab dedi: “Kalk
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onu mesh et, çünkü bu odur.” Ve Samuel
yað boynuzunu aldý, kardeþleri arasýnda
onu mesh etti. Ve o günden baþlayarak
Davut’un üzerine Rabbin Ruh’u kuvvetle geldi. (Tevrat 1.Samuel 16/12-13)

larýnda önce komutan, sonra kral peþ
peþe kendi adamlarý tarafýndan
öldürülünce Krallýk Davut’a kaldý. Ama
o, ilk geldiði Hebron’da kalýp 7,5 yýl
oradan krallýk etti.

** ….Ve Davut Câlût’u (Golyat)
öldürdü. Allah Davut’a saltanat ve hikmet verdi. Ona dilediði þeylerden öðretti…. (Bakara 251)

Filîstîler’in demir iþleme sanatýyla
savaþlarda büyük üstünlük kazandýðýndan önceki yazýlarýmda söz etmiþtim.
Öyleyse demir iþleme ve zýrh yapma
sanatýný Ýsrailoðullarý da öðrenirlerse
terazi dengelenecekti. Kuran’da bu
þöyle anlatýlýr:

** Ve bundan sonra vaki oldu ki,
Davut Yahuda þehirlerinden birine
çýkayým mý diye Rabbinden sordu. Ve
Rabbi ona “Çýk” dedi. Nereye çýkayým?
“Hebron’a” dedi Rab. (II. Samuel 2/1)
Kuþkusuz Yahuda ülkesinde kendisi
de kavimlerinden olduðu için Davut’u,
“Baþýmýzýn üzerinde yerin var” diyerek
sevinçle kabul ettiler. Burasý ülke içinde
ufak bir yerdi.
Ancak çýkar hesaplarý yine ortada idi.
Saul’ün hükmettiði topraklarda onun
kuvvetli komutaný, ölen kralýn 40
yaþlarýndaki yetersiz beceriksiz oðlunu
tahta geçirip ipleri eline aldý. Kral aslýnda göstermelikti.
Davut, Saul evinin saltanatlarýný
sürdürme gayretlerine takýlýp vakit
öldüreceklerden deðildi. O, tek Yahuda
kabilesiyle de olsa sýnýrlarýný geniþletiyor büyük baþarýlar kazanýyordu. Saul
evi ise gittikçe gerilemekteydi. Kralý
uydu gibi yöneten komutan Davut’un
baþarýlarýnýn farkýndaydý. Çünkü iç
savaþlarda bile onu yenememiþlerdi.
Saul evinin krallýðýnýn 2. yýlýnýn son-

** Yemin olsun biz Davut’a katýmýzdan bir lütufta bulunduk. “Ey daðlar
onunla birlikte tespih edin ve ey kuþlar
siz de“ dedik. Onun için demiri
yumuþattýk. (34/10)
** Ona, onlarý savaþýn þiddetinden
korumak için zýrh yapmayý öðretmiþtik.
(21/80)
Davut’un sesi çok güzel çok etkileyiciydi, “davudî” tabiri bundan gelir.
Daðlarý, kuþlarý bile etkileyip onunla
birlikte Tanrý’yý andýklarý anlatýlýyor
âyette. Artýk birliði de saðlanmýþ olan
Ýsrail Devleti sonunda ezeli düþmanlarý
Filîstîleri, ayrýca da Suriye’nin Þam bölgesini haraca baðlamýþlardý. Ve Davut
Kudüs'ü de alýp orayý “Yeruþalim” diye
adlandýrdýlar. Tarih boyunca Davut’un
þehri diye anýlan Kudüs artýk onlarý
baþþehriydi. Doðaldýr ki Ahit Sandýðýný
da oraya taþýdýlar. Davut’un 7.5 yýl
Hebron’da ve kalaný Yeruþalim’deki 40
yýl süren baþarýlarý tarihçiler tarafýndan
hayranlýkla anlatýlýr. Birçoklarý onun
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yaptýklarýna “Ýþte bu Ýsrail mucizesi”
derler.
HZ. SÜLEYMAN DÖNEMÝ
Tevrat’ta ayný babasý Davut’ta olduðu
gibi Süleyman’dan da sadece kral
olarak söz edilir. Onlarýn Allah’la
görüþmeleri anlatýldýðý halde peygamberlikleri hiç vurgulanmaz hattâ yok
sayýlýr. Ama Kuran’da öyle deðil. Her
ikisinin de Tanrý’dan vahiy ile bilgi,
tavsiye ve emirler alan nebiler olduðu
pek çok âyette dile getirilir. Hattâ
Süleyman’a Rabbi tarafýndan birçok
kudretler de baðýþlanmýþtýr:
** Þöyle yakardý: “Rabbim affet beni,
benden sonra kimseye nasip olmayacak
bir saltanat ver bana. Kuþkusuz sensin,
evet sensin en büyük lütufkâr olan.”
Bunun üzerine rüzgârý onun emrine
verdik. Onun emriyle istediði yere tatlý
tatlý akýp giderdi. (38/35-38)
Hayrullah Örs “Musa ve Yahudilik”
kitabýnda ondan þöyle söz eder:
“Onun devri bir barýþ ve zenginlik
dönemi olmuþtu. Oysaki bu en üstün
döneminde bile Ýsrail Devleti ne Mýsýr,
ne Bâbil ne de Asur ve Hitit Ýmparatorluklarý çapýnda bir devlet olabilmiþtir.
Aslýnda Süleyman’ýn savaþla pek ilgisi
yoktu. Yalnýz þu var ki Ýsrail edebiyatý
onun günlerinde parlak bir geliþme
göstermiþ, Yeruþalim onun zamanýnda
gerçekten büyük bir þehir olmuþtu.
Çadýr ve kulübelere alýþýk olan
Ýsrailoðullarý ilk sarayý ve Süleyman
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Tapýnaðý’ný onun gününde görmüþtü.
Uzak diyarlarla onun zamanýnda ticari
ve politik iliþkiler kurulmuþtu. Tevrat’ta
o zamana kadar savaþ hikâyelerinden
geçilmezken Süleyman’la birlikte artýk
yapý faaliyetleri, uzak diyarlara mal
getirmek için yollanan gemiler, iþletilen
madenler, eðlenceler, lüks ve ihtiþam
anlatýlýp durur.”
HZ. SÜLEYMAN’DAN SONRA
Ýþte büyük bir dünya devleti olmaya
hazýr bir ülke. Ama sonradan yaþadýklarý
bunun tam tersine büyük bir trajedi
olmuþtu. Zaten 12 kabileden oluþan
Ýsrailoðullarý arasýnda kabilecilik yarýþmasý hiç bitmemiþti ama sonuna kadar
giden kesin bir ikiye bölünme Hz.
Süleyman’ýn ölümünün hemen sonrasýnda gerçekleþmiþti.
Hz. Süleyman’ýn yerine geçen oðlu
Rehoboam’da babasýnýn hünerlerinden
hiçbiri yoktu. Buna raðmen babasý gibi
kesin bir iradeyle hükümdarlýk etme
sevdasýna düþmüþtü. Hâlbuki ondan
daha iþbirlikçi, daha ýlýmlý bir yönetim
talep ediyorlardý. Hem de kimler! Tam
10 kabilenin kendilerini hep üstün görmüþ ileri gelenleri. Davut ve Süleyman,
onlarýn küçük gördükleri Yahuda
kabilesindendiler. Sadece Bünyaminler’den destek görmüþlerdi. Ama her
ikisi de güçlü kiþilerdi ve hepsine
buyruklarýný sürdürmüþlerdi. Hz.
Süleyman’dan sonra çok geçmedi
aradan, dilekleri onaylanmayan 10
güçlü kabile kuzey bölgelerinde yeni bir
kral ve yeni bir baþþehir bularak onlar-
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dan ayrýlýp Ýsrail isimli yeni bir devlet
kuruverdiler. Ve bu 2 ülke neredeyse
hep boðuþup durdular birbirleriyle.
Rehoboam’ýn baþýnda olduðu Yahuda
Devletinin en büyük þansý Yeruþalim’e,
Ahit Sandýðý ve Süleyman Mabedi’ne
sahip olmasýydý. Böylece halkýný Musa
þeriatýna baðlý tek Allah’a inanan bir
ümmet olarak tutmak daha kolaydý.
Kuzeydeki Ýsrail Devleti bütün bunlardan uzak ya, hemen tâ baþlangýçta ilk
krallarý Yereboam marifetiyle altýn
buzaðýya tapmaya baþladýlar. Ve
devamýnda da hep putperest krallar ve
yöneticiler idareyi ele alýverdi. Artýk
komþularýndan ya da kralýn yabancý putperest karýlarýndan hangisi baskýn
çýkarsa onlarýn dini, ritiüelleri, putlarý
Ýsrail Devleti tarafýndan benimseniveriyordu. Halkýn Musa þeriatýna
baðlý kalanlarý için bu dayanýlmasý çok
zor bir yaþamdý. Ama korkularýndan
seslerini çýkaramýyorlardý.
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Güneydeki Yahuda Devletinde az da
olsa zaman zaman bazý krallar benzer
sapýklýklara kalkýþtýlar. Ancak bu
Kuzeydeki gibi sürekli olmuyordu. O
eski inanç ve teslimiyet halkýn arasýnda
da zayýfladýðýndan; yaþananlar dinin
özündeki doðru yaþama kurallarý deðildi. Öðrenilmiþ bazý kalýplar ve hareketlerin ötesine geçenler çok azýnlýktaydý.
Ýlâhi âlemin Hz. Ýbrahim’den baþlamak üzere peþ peþe peygamberler,
mucizeler, ince düzenler ve büyük
emeklerle oluþturduðu tek tanrýlý 10
Emirli semavi dini iþte böyle boynu
bükük kala kalmýþtý ortalýkta. Yine de
Rabbimiz onlara acýyarak, býçak kemiðe
dayandýðýnda Kuzeye de Güneye de
yine de peygamberler gönderdi.
Kuzeydeki Ýsrail Devletinde Musa þeriatýna baðlý kalan ve ibadetlerini yöneticilerin hýþmýndan korunmak için gizlice
yapan halkýn feryatlarý göklere
ulaþmýþtý.
Nihayet dualarý
kabul olundu.
Yaradan Ýlya’ya
(Ýlyas) vahyederek onu büyük
güçlerle donatarak peygamber
yaptý ve putperest krala gönderdi. Ýlya kralýn
ve
karýsýnýn
özenle koruduklarý 450 sahte
putperest peygambere meydan
okudu.
Bütün
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halkýn huzurunda yapýlan iki ayrý odun
kümesi üzerine konan kurban etlerin
hangisinin dua ile yanýp kül olacaðýyla
ilgili bir yarýþtý bu. Sahte peygamberlerin duasýnýn hiçbir sonucu olmadý.
Ýlya’nýn derin dualarýyla kurban eti
yandý kavruldu. Olanlarý gören halk
topluca “Ýþte bizim Allahýmýzýn iþidir
bu” diyerek yerlere kapandýlar. Ýlya’nýn
emriyle de bütün sahte peygamberleri
yakalayýp uzakta bir yerde hepsini
öldürdüler.
Ýlya, Rabbin verdikleriyle halka çok
yardýmlarda bulundu. Ancak üst düzey
yöneticiler ayný yanlýþ gidiþlerine
devam ediyorlardý. Ýlya kendi yerine
yetiþtirdiði Eliþa’yý (Elyasa) býrakarak
bir bulut içinde göklere alýndý bir daha
da onu yeryüzünde gören olmadý. Bu
peygamberlik olaylarýndan halkýn gönlü
biraz rahatlamýþ olmasýna raðmen yönetimi ellerinde tutanlar eski bozuk düzen
içinde yaþamlarýný sürdürdüler. Kuzey
devletinin kuruluþundan itibaren yaklaþýk 200 yýllýk bir yaþamý oldu ve acý
son gelmekte gecikmedi. Asurlar
tarafýndan yenildiler ve bütün halký her
yere daðýttýlar. Þimdi bu 10 kabileden
bir kiþi bile yok yeryüzünde. Son olarak
bir Yahudi tarihçinin keþkelerle dolu
satýrlarýndan okuyalým bu korkunç
kaderi.
Rabi Benjamin Blech’in “Yahudi
Tarihi ve Kültürü” kitabýnýn 113-115
sayfalarýndan aktarýyorum:
“Büyük bir ulusa gücünü kaybettiren
nedir? Bir krallýðýn çöküþünün gerçek
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nedeni nedir? Tarih kitaplarý hep
yabancý düþmanlarýn saldýrýlarýndan söz
eder. Yenilgi dýþ bir güçten kaynaklanýr.
Ancak
biraz
daha
derinliðine
incelediðinizde çöküþün içten kaynaklandýðýný görürsünüz. Bir ulus önce
kendisini ahlâki, ruhi, sosyal açýlardan
yýkar. Sonra da yabancýlar gelip
parçalarý toplar. Davut ile Süleyman’ýn
görkemli günlerinden sonra Yahudi
halkýnýn baþýna gelen tam olarak
budur. Peygamberlerin 10 kavim yok
olup da geride kalan 2 kavim sürgüne
gönderilinceye kadar halka sürekli
olarak ve ne yazýk ki boþ yere vaaz ettiði
de budur.
Bir dildeki en hazin sözcük
“keþke”dir. Keþke Süleyman’dan sonra
yerine geçebilecek kendi kadar bilge bir
oðlu olsaydý. Keþke Süleyman’ýn varisi
Rehoboam, halk vergileri düþürmesi
için yalvardýðýnda biraz anlayýþ ve merhamet gösterse idi. Keþke 10 kavmin
liderleri taleplerinin bütünüyle reddedilmesine öfkelenip kendilerine
yeni bir kral seçmeselerdi. Kardeþler
arasýnda birlik olsa ve anlaþmazlýklarýný halledebilselerdi, kimbilir neler
olurdu? Kendi aralarýnda savaþtýktan
sonra ayrýlma M.Ö 930 yýlýnda gerçekleþti. Yaklaþýk 200 yýl sonra M.Ö 722
yýlýnda Ýsrail Krallýðý Asurlular tarafýndan yenilgiye uðratýldý ve halký
dünyanýn dört bir yanýna daðýldý.
Nereye gittiklerinin kaydý yoktur.
Yahudi halkýnýn büyük kýsmýný oluþturan, Ýbrahim, Ýshak ve Yakub’un soyundan gelen 10 kavim böylece sonsuza
dek kayboldu.”
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Araþtýrmacý Gazetecilikte Öncü

Uður
Mumcu

Güngör Özyiðit, Psikolog

Düþünce denizinde bir inci
Araþtýrmacý gazetecilikte birinci
Atatürkçü, laik, demokrat ve çaðdaþ
Halký aydýnlatmaya adanmýþ bir hayat
Yazýda, mizahta ve hitapta müthiþ bir kabiliyet
Adresi belli: Cumhuriyet
Her anýný dolduran hizmet bilinci
Ölüme meydan okuyan bir devrimci
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24 OCAK 1993 PAZAR
Mumcu ailesinin Pazar programý: 15
yaþýndaki oðullarý Özgür "Bulutsuzluk
Özlemi" grubunun konserine gidecek. 11
yaþýndaki kýzlarý Özge evde kalacak. Güldal
ve Uður Mumcu da Ýbni Sina Hastanesi'nde
tedavi gören Prof. Kazým Türker'i ziyarete
gidecekler.
Uður Mumcu her an öldürülebileceðini
öngördüðünden, eþine ve çocuklarýna bir
zarar gelmesin diye her zaman olduðu gibi
eþine "Ben erken çýkýyorum, arabayý
çalýþtýrayým, sen de fazla gecikmeden gel"
diyor. Gerisinin olayýn birebir tanýðý olan
Güldal Mumcu'dan dinleyelim:
"Paltomu giydim, mutfaða girdim, fýrýnýn
saati 13.25'i gösteriyordu. Çizmelerimi
zaten giymiþtim. Vestiyerden çantamý
aldým. Evin sokak kapýsýndan dýþarý adýmýmý attýðýmda büyük bir patlama oldu!!. Bir
adým attým. Bir patlama daha!!! Geriye,
eve doðru bir adým attým. Bir patlama
daha!!! Yer, ayaðýmýn altýnda üç kere
sarsýldý. Her tarafý sis gibi beyaz bir duman
kaplamýþtý. Önce ne olduðunu anlayamadým. Trafo patladý sandým. Apartmanýn
önündeki söðüt aðacýnýn altýna doðru ilerledim. Önce arabayý gördüm, duvarýn dibinde bir enkaz halinde duruyordu. "Uður'a ne
oldu?! Uður nerede?!" diye baðýrdým. Birisi
"Bakmasanýz" dedi. Bense onu görmek
istiyor, etrafta onu araþtýrýyordum. Sonunda
gördüm!... Su deposunun bahçesinde,
tepede karlarýn üstünde öylece yatýyordu.
Gözünde gözlüðü, üzerinde paltosu.."
Uður'u öldürmek, sesini susturmak istediler. Ama tam tersi oldu. Bütün yurt ve
dünya Uður'a odaklandý. Bembeyaz karý
sulayan kaný, kýrmýzý karanfillere bürünerek
devrimin simgesi oldu. Ve o güne dek görülmemiþ bir cenaze töreni ile gözü yaþlý
yüzbinlerce insan "Uðurlar olsun" þarkýsý
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eþliðinde onu son yolculuðuna uðurladý. Ve
gök de rahmetiyle, insanlarýn gözyaþlarýna
yaðmurla eþlik etti.
Uður topraða verildikten sonra Güldal
haným, Uður'u seven halkýna býrakarak,
arabaya doðru giderken, çocuklarýna eðilip
"Bakýn çocuklar, o bizim babamýzdý. Ama
ayný zamanda onu son yolculuðuna uðurlamaya gelen bu binlerce insanýn da yazarýydý. Onlar olaya sahip çýktýlar. Ve bizi yalnýz
býrakmadýlar. Hiç kimseye böyle bir sevgi
nasip olmamýþtýr. Onlar bizim için de
buradalar. Türkiye'nin her yerinden geldiler.
Bugün, þimdi, burada, babanýzla baþ baþa
býrakalým onlarý, onu uðurlasýnlar. Bizdaha
sonra gelebiliriz. Ayrýca hiç kimseye acýsýný
paylaþmak için yüz binler gelmemiþtir.
Sizin acýnýzý paylaþtýlar, sizde acý kalmadý
artýk. Sizde sadece onun, babanýzýn onuru
kaldý" der. Güldal haným bu dirayetli
konuþmasý ile çocuklarýn gönlüne su serpti.
Daha sonralarý Uður'un ölümsüz ruhuna þu
sevgi dolu mesajý yollar:
"Uður'a,
Öldürüldüðünden sonra beni bir an yalnýz býrakmadý dostlarým. Bir insanýn en
büyük zenginliðidir dostlarý… Senin o
kadar çok dostlarýn vardý ki, þehrin yollarýndan taþtýlar. Milyonlarca insan seni
uðurlarken, benim de yalnýz olmadýðýmý
bana hissettirdiler. Mücadele etme kararlýðýný hem senden, hem de onlarýn desteðinden aldým. Tabii ki ailemiz, en yakýnlarýmýz,
bu büyük dostluk ailesinin bir üyesi oldular.
Onlara her zaman senin ve kendim adýma
hep yüreðimin derinliðinden teþekkür ettim.
Yazdýklarýn toplumu aydýnlatmaya devam
ediyor. Þunu bilesin ki, artýk hiç kimse parmaðýnýn arkasýna saklanamayacak.
Gerçekler önünde sonunda orta çýkacak.
Özgür ve Özge'yi bana armaðan ettiðin
güzel günler için sonsuzluðun içindeki sana
teþekkür ediyorum."

SEVGÝ DÜNYASI

16
Ölümünden yaklaþýk bir ay sonra 14
Þubat Pazar "Sevgililer Günü'nde, Güldal'a
kýrmýzý bir gül gelir. Ýliþikteki kartta
"Sevgililer günün kutlu olsun-Uður
Mumcu-Bolu" yazar. Bu sözleri okuyunca
herkes þok olur. Ve sonra bunu bir okurunun yaptýðý anlaþýlýr. Halkýn sevgisi
"Hepimiz Uður'uz" demesi bu iþte!
Güldal Mumcu, eþinin yol arkadaþý
olarak, Uður Mumcu dostlarýyla birlikte
"Uður Mumcu Araþtýrmacý Gazetecilik
Vakfý'ný (Um: ag) kurarlar. Bu vakýf bir
yandan Uður'un eserlerinin yayýlmasýna
hizmet ederken, bir yandan da yeni Uður
Mumcu'lar yetiþtirmeyi hedefler.
BEREKETLÝ BÝR ÖMÜR
Uður Mumcu dünyadan ayrýlýrken, geride
dopdolu, donanýmlý, birikimli bir 51 yýl
býrakýr. Ýnsan öte âleme geçerken, yaþadýðý
hayat bir film þeridi gibi gözünün önünden
geçer. Uður'da da böyle olmuþtur herhalde.
Öyleyse gelin, bu bereketli ömrü, ana hatlarýyla adým adým izleyelim.
Uður'un soy kökü Fatih Sultan Mehmet'in
hocasý Akþemseddin'e kadar uzanýyor.
Doðumundan birkaç gün önce piyangoda
2.500 liralýk ikramiye kazanýyorlar. Ve
uðurlu geldi diye, doðan çocuðuna aile
"Uður" adýný veriyor.
Uður okuma yazmayý "Devrim Ýlkokulu'nda" öðreniyor. Okulda herkesin ilgi
odaðý oluyor. Solaklýðý da þaka konusu
ediliyor ama o,her söz edene aðzýnýn payýný
veriyor. Örneðin "Sen solaksýn" diyene
"Salak mý olsaydým" demiþ olabilir. Uður'un en büyük eðlencelerinden biri, aðabeyi
Ceyhan'la farklý kitaplar okuyarak önce
kimin bitireceði konusunda iddialaþmaktý.
Lisenin hazýrcevap, hoþ sohbet, kýpýr
kýpýr, esprili delikanlýsý, son sýnýfta lise

cemiyet baþkanlýðýna adaylýðýný koyar.
Kazanamayýnca bunu arkadaþlarýna
"Mumcu’nun mumu söndü" diyerek herkesi
güldürür. Ne var ki Hukuk Fakültesi üçüncü
sýnýfýnda oy birliði ile talebe baþkaný seçilir.
Çünkü iki þeyi çok iyi yapar. Birincisi,
düþüncesini saðlam kanýtlarla savunmak,
ikincisi de kendi gibi düþünmeyenleri saygý
ile dinlemek.
MÜNAZARA USTASI
O, okul yýllarýnda münazaralarýn (tartýþmalarýn) öne çýkan ismi ve gençlik önderidir. Ýþte onlardan biri: "Söz mü, sükût
mu?", "Söz gümüþse, sukût altýndýr" sözü
tartýþýlacak. Uður Mumcu sözü savunur.
Ona göre insan konuþurdu. Ýnsan düþüncelerini söylemiyorsa insan deðildir. Ýnsanýn
diðer varlýklardan ayýrt edici özelliði konuþmasý, susmasý deðil.
Sukûtu savunacak ekip, yanlarýnda bir
horoz getirmiþlerdir. Mumcu olacaklarý
sezinleyerek, dýþarý çýkar. Bir süre sonra
elinde iri bir horozla içeri girer. Ve horozu
göstererek bitirici sözünü söyler: "Susan
yüzlerce koyun yerine, vakitli de, vakitsiz
de ötse, öten horozu yeðlerim." Sonunda
Uður'un ekibi kazanýr.
YAZARLIK YOLU
1962 yýlýnda Cumhuriyet Gazetesi, kurucusu Yunus Nadi adýna bir yarýþma düzenler. Konu olarak: "Türk Sosyalizmi"
seçilmiþtir. Uður Mumcu, daha 20 yaþýnda.
Kollarýný sývar ve yazmaya giriþir. Atatürk
devrimlerini daha ileri götürmek gerektiðini
öne sürerek, emeðin sömürülmediði, insanlarýn daha insanca ve özgürce yaþadýðý
demokratik bir düzene ulaþýlabileceðini
belirtir. Bu ise, Türk tipi sosyalizmle gerçekleþebilir diye yazdýðý makale ile birinci
olur. Ve bu makale 26 Aðustos 1962'de
Cumhuriyet Gazetesinde yayýmlanýr. Uður
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Mumcu'nun bu baþarýsý yazarlýk diplomasý
yerine geçer.
Uður, üniversiteyi, Hukuk Fakültesini
bitirdiðinde ve asistan olduðunda üçlü bir
yol ayrýmýndadýr: Ya avukatlýk, ya
akademisyenlik, ya da gazetecilik. Düþünür,
taþýnýr ve gazetecilikte karar kýlar. 1967
yýlýnda 25 yaþýnda, donanýmlý bir devrimci
olarak yabancý dil eksikliðini fark eder. Ve
Londra'ya lisan eðitimine giderek bunu
halleder. O arada Nato bursu ile okuma
önerisini de reddeder.
12 Mart dönemi zorlu geçer. 17 Mayýs
1971'de "Devrim" gazetesinde yazdýðý
yazýlardan dolayý tutuklanýr, hapse atýlýr.
Yargý kararýyla, hapislik biter bitmez "Seni
askere alýyoruz" diyerek Ýstanbul Tuzla
Piyade Okulu'na gönderilir. Orada yedek
subaylýk hakký elinden alýnarak, askerliðini
er olarak yapar. Acýklý bir güldürü olan
"Sakýncalý Piyade" kitabý, bu dönemin
ürünüdür. Sonralarý tiyatro oyunu olarak da
çok baþarýlý bir þekilde sahneye konmuþtur.
Diðer yandan Uður'a yedek subaylýðý çok
gören ordu, 22 yýl sonra, Harp Akademileri
komutanlýðýndan bir çaðrýda bulunur. 13
Ocak 1993'de "Basýnýn sorunlarý konusunda
konferans vermesi istenir. Bunun için Ýstanbul'a gider. Gazeteci arkadaþý Ali Sirmen de
dinleyiciler arasýndadýr. Konferansýn sonunda paþalar, kurmay subaylar ayakta uzun
uzun alkýþlayýnca, Sirmen, Uður'a dönüp
"Seni sakýncalý piyade yapan ordu, þimdi
ayakta alkýþlýyor. Ne tuhaf!" der. Hayatýn
cilvesi dedikleri bu olsa gerek.
Uður diðer aydýnlarla beraber 12 Mart
döneminde cezaevindeyken, görevli bir teðmen hamama gideceklerin adlarýný sayar:
Mümtaz Soysal, Uður Mumcu, Ýlhami
Soysal, Halit Çelenk, Niyazi Aðýrnaslý,
Bülent Nuri Esen, Uluç Gürkan, Adil
Özkol, Cahit Talas.. Hamama giderken bir-
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birlerine seslenirler: "Aþýrý uçlar temizlenecek!" Hamamda kurna var, hortumda su yok! Buna ne denir? Yaratýcý zekâ
buluyor: "Kuru temizleme!"
Ýlhan Selçuk'un dediði gibi zamanla
bütün acýlar ballanýr. Uður birçok deðerli
insana yakýn oldu, çok 'adam' tanýdý. Ama
kimsenin adamý olmadý. Hep kendi olarak
kaldý. Özgür'lüðünü ve Özge'liðini korudu.
ARAÞTIRMACI GAZETECÝ
Mumcu gazeteciliði meslek edindikten
sonra, belgelere dayalý araþtýrmacý gazeteciliðin örneklerini verir. Bu konuda diðer
meslektaþlarýna öncülük eder. Altan
Öymen'le birlikte, Süleyman Demirel'in
yeðeni Yahya Demirel'in hayali ihracat
olayýný ortaya çýkarýrlar.
Mumcu 20'li yaþlarda baþladýðý Kemalist
devrimin korunmasýna dönük mücadelesine
yeni bir halka ekler: Yolsuzluk, yozlaþmalar, silâh ve uyuþturucu kaçakçýlýðý, dincilik gibi topluma bulaþan yasa dýþý iþlerin
üzerine gidip, foyalarý ortaya çýkarýp
hukukun iþlemesine katkýda bulunur.
Terör arttýkça, Uður Mumcu'nun kafasýndaki soru daha da derinleþir: "Bu örgütlere
silâhý kim veriyor? Hangi kaynaklardan
silâh ihtiyacý karþýlanýyor? Akýl ve mantýk
þunu söylüyor: "Bu çatýþmadan beslenenler
iki tarafa da silâh veriyor olabilirler!"
Öngörüsü doðru çýkar. Çok para getiren
uyuþturucu ve silâh kaçakçýlýðý mafyanýn,
yer altý dünyasýnýn da ana iþlerinden biriydi.
Onun için gazeteciliðin esas ilkelerinden
biri, belki de birincisi "fikr-i takip" idi. Yani
bir olayý, bir haberi sonuna kadar her aþamasý ile izlemek. Bu ayný zamanda bir
ölçüde dedektif gibi olmayý gerektirir. Silâh
kaçakçýlýðýnýn üstüne gittiði günlerde,
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Mumcu'nun evine bir telefon gelir. Ýbrahim
Telemen isimli biri, kendisinin silâh
kaçakçýsý olduðunu, bu iþin nasýl yapýldýðýný
anlatmak istediðini söyler. Ve bu konuda
bir mektup gönderdiðini, ne var ki bunun
kimsenin eline geçmemesi gerektiðini, aksi
takdirde öldürüleceðini bildirir. Ona göre
silâh kaçakçýlýðýnýn ana halkalarýndan biri
baba-oðul Hüseyin ve Abuzer Uðurlu'dur.
Mumcu'yla Ýbrahim Ýstanbul'da bir
arkadaþýn evinde randevulaþýrlar. Uður eve
gelir, bekler, ne gelen ne giden vardýr. Bir
þey olmasýndan kuþkulanýr. Nitekim ertesi
gün gazetede bir haber okur: "Ýbrahim
Telemen adlý bir kiþi otel odasýnda intihar
etti." Birilerinin öldürdüðünü ve intihar
süsü verdiðini anlar.
Uður'un birçok ipuçlarýný ortaya çýkarmasýyla Uðurlu'lar gözaltýna alýnýr ve
mahkemece serbest býrakýlýrlar. Kimi siyasilerin devreye girmesi ile de yurt dýþýna
kaçarlar.
KONFERANSLARI
Daha 20'li yaþlarda söylediði "Korkak bin
kez ölür, cesur bir kez" sözü onun yaþama
biçimi olur. Gazetede yazmanýn, olaylarýn
üstüne gitmenin yaný sýra, halkýn içine
katýlmak, onlarla yüzyüze konuþmak da
yaþamýnýn önemli bir parçasýydý.
Anadolu'nun pek çok yerine çaðrýldýðý gibi,
baþta Almanya olmak üzere Avrupa'dan da
davetler alýyordu. Bir haftaya 10'dan fazla
konferans sýðdýrdýðý oluyordu. Onun silâhý
reddeden, halkýn örgütlü gücüne inanan
yapýsý, kitle örgütlerini çekiyordu.
Onun üzerinde durduðu, vurguladýðý ve
içini doldurduðu kavramlar þunlardý:
Sömürü, ezilen insanlar alýn terinin karþýlýðý
ve halkýn sýrtýndan beslenenler… Bir yýlda
ortalama 100'den fazla konferansa, panele
katýldýðý söylenebilir. Konuþmasýnýn büyü-

leyici ve inandýrýcý bir etkisi vardý. Öldürülen aydýnlar ve gençler adýna sesleniyordu: "Sebil midir bu insanlarýn kanlarý?
Göðüslerinden, karýnlarýndan, baþlarýndan
yaralanan bu çocuklar düþman ordusunun
neferleri midir? Kaç kiþi öldürüldü bugüne
kadar? Yetmedi mi? Vicdanlarýnýzýn pansumanýný bu kanlý kefenlerle mi yapýyorsunuz? Bu kan selinden, vicdanýnýza bir
damlacýk kan sýçramýyor mu hiç?"
Aydýnlarýn öldürülmesi, vurulmasý
konusunda ise þunlarý söylüyordu: "Tüfeðin
icadýndan sonra mertliðin bozulmasý bu
iþte… Doðan Öz, Server Tanilli, Bedrettin
Cömert ve Bedri Karafakioðlu, bir Necdet
Bulut kolay mý yetiþiyor? Bu cinayetlerin
üstüne gidin. Siz ki devletsiniz.. Ne bekliyorsunuz daha?!"
Uður'a yeni kurulacak bir sol partinin
genel baþkaný olmasý önerilir. Reddederek :
"Þu anda yaptýðýnýn ciddi bir siyasi faaliyet
olduðunu, aktif siyasete girmek istemediði"
söyler. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nin genel
yayýn yönetmeni olmasý istendiðinde "Ben
araþtýrmak, yazmak, üretmek istiyorum"
der.
MUTLU BÝR EVLÝLÝK
Her gün yazý yazmak, kitaplar çýkarmak
ve konferanslar için oradan oraya koþtururken yaþý 34'ü bulur. Yakýn dostlarý artýk
evlenmesi gerektiðini söyleyerek, onu,
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin "Sophia
Loren"i olarak tanýnan, o sýrada Kalkýnma
Banka'sýnda çalýþan Güldal Haným ile
tanýþtýrýrlar. Kýsa zamanda birbirlerine
ýsýnýrlar. Ve 19 Temmuz 1976'da evlenirler.
Mumcu'nun nikâh þahidi Bülent Ecevit,
Güldal'ýn ise Prof. Uður Alacakaptan'dýr.
Nikâhý Ankara'nýn efsane belediye baþkaný
Vedat Dalokay kýyar. Ve sanki onun geleceðinin belirleyicisi olabilecek þu ilginç
saptamada bulunur: "Güldal Haným, sen
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oyunu da sayarsak 25
olur. "Kürt Dosyasý"
tam olarak bitirilmemiþti ama ana fikir
oluþmuþtu. 24 Ocak'tan
sonra basýldý.

sadece Uður Mumcu'yla deðil, onun
devrimciliði ve mücadelesiyle evleniyorsun." Öyle de olur..
Güldal Haným eþine, sevgi dolu
yuvalarýnda huzurlu bir çalýþma ortamý
hazýrlar. Ve kendisi de hep yanýnda olur.
Onun hem sevgili eþi, hem yol arkadaþý,
hem sekreteri, hem de danýþmaný olur. Uður
da eþini ve çocuklarýný her zaman korur ve
kollar. Varlýðý ile onlarý onurlandýrýr. Uður,
eþinin sevgisi ve ilgisi ile verdiði destekle,
mücadelesini daha güçlü bir þekilde
sürdürür.
"Ýnsan yaptýklarý kadar, yapamadýklarýndan da sorumludur" diyen Mumcu,
baþkalarýnýn korkarak yapamadýklarýný
yapar, yazar ve söyler. Bu bir yerde ölüme
meydan okumak anlamýna gelir.
ESERLERÝ
Onun yaþamý, bütünüyle özenilecek,
örnek alýnacak bir eserdir. 51 yýla ne çok
þey sýðdýrmýþtýr. Uður'un saðlýðýnda
basýlmýþ 23 kitabý var. Bunlara Altan
Öymen'le yazdýklarý "Mobilya Dosyasý" da
eklenirse 24 eder. Bir de "Sakýncalý
Piyade"den sonra yazdýðý "Sakýncasýz " adlý

Uður Mumcu
Gazetecilik Vakfý (Um:
ag) titiz bir çalýþmayla
kitaplarýna koymadýðý
yazýlarý yýllara, dönemlere göre ayýrarak
kitaplaþtýrdý. Bunlarla
birlikte kitaplarý 40'ý
aþýyordu. Türkiye'de bu
denli verimlilik ve baþarý cezasýz kalmaz.
Uygarlýðý sorguladýðý bir yazýsýnda þunlarý
söyler: "Ýdeolojiler, daha demokratik
toplum ve daha uygar bir dünya kurduklarý
ölçüde saygýnlýk kazanýrlar. Yoksa bu ideoloji, en acýmasýz diktatörlüklerin,
baskýlarýn ve iþgalci militer devletlerin
resmi söylemleri olurlar. Bugün BosnaHersek'de oluk oluk kan akýyor.
"Sosyalist Yugoslavya'da geriye sosyalizm ve uygarlýk adýna kala kala BosnaHersek kýyýmlarý ve jenosit (Soykýrým)
kaldý. Irzlarýna geçilen çocuklar, kadýnlar;
açlýða ve soðuða terk edilmiþ bebeler,
yaþlýlar ve onbinlerce ölü hangi uygarlýðýn
sonucudur?!"
TARÝKAT-SÝYASET-TÝCARET
"Tarikat-Siyaset-Ticaret" kitabý onun en
çok ses getiren ve bugünü öngören kitaplarýndan birisidir. "Bilgi sahibi olmadan
fikir sahibi olunmaz" sözünün sahibi olarak
þu saptamada bulunur: "Dinin sahtesi,
siyasete karýþmýþ olandýr. Kitapta yer alan
"Ýmambayýldý" baþlýklý yazýsýnda þöyle der:
"Dini duygularýn ve dince kutsal kavramlarýn siyaset adýna kullanýlmasý ile din, din
olmaktan çýkar, siyasetin aracý olur. Siyaset
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ticarete, din de her ikisine de araç edildi mi,
bu sömürünün sonu gelmez. Din ticareti ile
meþgul olanlara bakýn, hemen hemen hepsi
milyarder. Yalnýzca Türk Lirasý milyarderi
deðil, dolar milyarderi, mark milyarderi
olmuþtur pek çoðu. Oh ne kolay!.. Çek bir
besmele, gelsin paralar…"
"Elhamdülillah Müslümanýz,
Elhamdülillah milyarderiz.. Bir kolumuz
siyasette, bir kolumuz ticarette, ayaklarýmýz
da tarikatlarda.. Bir üçgen bu.. Tarikat,
siyaset, ticaret üçgeni…"
HAZIRCEVAP, POLEMÝKÇÝ,
ESPRÝTÜEL
Ýlkokulu "Devrim" okulunda okuduðu
için, okulun adýna gönderme yaparak:
"Ben devrimciliðe ilkokulda baþladým"
der. Mizah yeteneði olaðanüstü. Alay
deðil, sevinç içeriyor.
Tercüman Gazetesi sahibi Kemal Ilýcak,
Uður'la girdiði polemikte yaya kalýnca,
devreye Tercüman yazarý Ahmet Kabaklý'yý
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sokar. Kabaklý Uður'a "Moskova'nýn ajaný"
diye saldýrýr. Kendisi için de: "Her kuþun eti
yenmez" der. Uður buna þöyle karþýlýk
verir: "Kabaklý Efendi kendini kuþa benzetiyor ama ben Kabaklý'nýn hangi kuþ
olduðunu kestiremedim. Eti yenen kuþlar
hangileridir acaba? Kartal mý, akbaba mý,
karga mý, aðaçkakan mý? Buldum: Kabaklý
Efendi ne akbabadýr ne de leþ kargasýdýr,
olsa olsa papaðandýr. Yani patronunun
papaðaný!"
En baþarýlý TRT Genel Müdürü Ýsmail
Cem görevden alýnýr. Danýþtay'a baþvurur,
davayý kazandýktan sonra, kurumda bir
toplantý düzenler. Herkes Cem'den bir açýklama beklerken, o, oralý bile olmaz.
Toplantýda Uður Mumcu da vardýr. Cem,
baþka konulardan söz eder. Derken Mumcu
devreye girer: "Ýsmail bir þey söyle!" der.
Cem "Ne söyleyeyim" deyince, Uður
espriyi patlatýr: "Hiç deðilse çay söyle!"
Bir programda Uður'a sorarlar: "Anavatan
Partisi'ni sürekli eleþtiriyorsun. Ýyi de bu
partinin hiç mi güzel bir yaný yok?" Uður
"Olmaz olur mu,
Hasan Celal
Güzel var" der.
GERÇEK
ATATÜRK'ÇÜ
Uður Mumcu
öngörüsü ile
Atatürk'ün kurduðu baðýmsýz ve
laik Türkiye
Cumhuriyeti'nin,
tarikat, cemaat,
siyaset eliyle ve
marifetiyle(!) bir
din devletine
dönüþtürülmek
istendiðini çok
net bir þekilde
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görür. O, Atatürk'ü "Ezilen bir ulusun,
ezenlere karþý isyan etmiþ bilinci" olarak
tanýmlar.
"Atatürk yolunda" baþlýklý yazýsýnda laikliðin ne denli önemli olduðunu bakýn nasýl
belirtir: "Laiklik Atatürk ilkelerinin temelini
oluþturur. Bundan kimsenin þüphesi yok.
Laiklik, toplumu büyük kargaþalardan ve
kör baðnazlýklardan kurtaran bir dünya
görüþüdür. Laiklik ilkesinden verilecek
küçük, küçücük bir ödün, toplum için
büyük ve onulmaz yaralar açmaktadýr."
Baþka bir yazýsýnda sözde Atatürkçülere
sitem eder: "Laiklik ilkesini savunmak için
Atatürk gibi yürekli, Atatürk gibi inançlý
olmak gerekir. Ýzinden gittiklerini söyleyenler gibi ürkek, kararsýz ve inançsýz deðil…"
NE DEDÝLER
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Onu en güzel de Cemal Süreya tanýmlar:
"Baþarýya mahkûmdu. Kuþaðýnýn aydýnýnýn,
demokrasisinin sesi oldu çünkü. Her zaman
açýk yürekli oldu, cesur davrandý risklerden
korkmadý. Her zaman açýk yürekli oldu,
cesur davrandý 68'lerin açýk alný. Okunaklý,
orta boylu dev adam!".
Güldal haným anlatýyor: "Bir gün
katledilen Prof. Muammer Aksoy'un
mezarýný ziyaret ettikten sonra, aðýr aðýr
yürüyorduk. Birden durdu "Ben öldükten
sonra mezar taþýma "Vurulduk ey halkým,
unutma bizi" yazýlmasýný istiyorum" dedi.
Vasiyet gibiydi. Ýçim ezilmiþti. "O nasýl
istek, insan ancak öldürülürse öyle yazýlýr"
dedim. Öyle de oldu. Bunu da öngörmüþtü.
Halký onu unutmadý ve unutmayacak. Onun
mücadelesi, davasýnýn kýlýcý kalemi idi.
KALEM VE KILIÇ

Onu yakýndan tanýyanlar ne dediler? Ali
Sirmen'in Uður Mumcu portresi: "Uður bir
Kemalistti, kuvvacýydý, emekten yanaydý,
sosyalistti, antiemperyalistti…"

Uður bunu en etkili þekilde kullanan
kiþidir: "Kalem vardýr; sömürünün, vurgunun silâhýdýr. Kalemler vardýr; özgürlüðün
ve barýþýn silâhýdýr."

Altan Öymen "Uður'u nasýl tarif edersiniz?" sorusunu "Hukuk eðitimi de alan,
araþtýrmacýlýk, sorgulamacýlýk, iþin püf noktasýný ortaya çýkarmada son derece mahir.
Müthiþ çalýþkan bir adam.." diye yanýtlar.

Kalemi asýrlýk çýnarlara benzetir:
"Kalemler bazen asýrlýk çýnar aðaçlarýna
benzerler; kökleri öylesine derinlerdedir ki,
inanç heykelleri gibi, dünden bugüne
dimdik dururlar…"

Çok yakýn dostu Emin Çölaþan'a
göre Uður ne düþünürse, düþüncesini
saðlam kanýtlara dayardý. Ýçini doldururdu.
Bir de anlatým þekli vardý ki, Allah vergisi,
etkilerdi karþýsýndakini. Bilgili, yürekli ve
cesurdu.

Kalem kýlýca
"Ben
senden
güçlüyüm"
der ve devam
eder: "Kýlýç
sadece keser,
kalemin yazdýðý
ise ince bir
eser!"Uður
Mumcu ise, yaþamý
ve yapýtlarý ile tam
bir þaheser!..

Hasan Fehmi Güneþ, Uður'u Türk toplumunu aydýnlatan bir güneþ gibi görüyordu.
Balbay'ýn deðerlendirmesi ise þöyle:
"Enerji, kararlýlýk, bilgi, yorum, öngörü,
meydan okuma..Ýþte Uður bütün bunlarýn
toplamýdýr."
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Paganizm / 2
Seyhun Güleçyüz

izlere geçen ay yazmaya
baþladýðým Paganizmin
devamýyla merhaba diyorum.
Paganizm kökleri dünyanýn
kadim doða dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bazýlarýna göre de böyle inanca sahip
dinlerin genel adýdýr. Sayýn Sümerolog
Ýlmiye Çýð Hanýmefendi’den aldýðým bil-

S

giye göre “Sümerler hâlâ Anadolu’da
köylerde giyilen, burnu havaya kalkýk
çarýklardan giyerlermiþ. Bu çarýklarýnýn
burnunun havaya kalkýk olmasýnýn sebebi
yürürken çok fazla otu ezmemek içinmiþ.”
Okuyunca Sümerlere dolayýsýyla
Paganizme hayran oldum. Tüm
yaratýlmýþlara gösterilen koruma,

Resim: “Mutlu Arkadya”, Konstantin Yegorovich Makovsky

SEVGÝ DÜNYASI

asýrlar sonra yani 6000 sene sonra neredeyse yok oldu.
Gelelim Paganizm için çok önemli olan
bayramlara; onlar için en önemli bayram
“Efsane Zaman” bayramýdýr. Aslýnda her
bayramý kutsal kabul eden Paganlar için bu
bayram, ilk yaratýlýþtaki zamanýn güncellenmesi ve yaþadýklarý zamanla bütünleþtirilmesi törenleridir. Bizler biliyoruz ki, bütün
zamanlarý Vareden yaratmýþtýr ve o zamanla
birlikte baþladý ilk ýþýk, ilk renk ve sýcak
rüzgâr, yaratýlmýþlarýn oluþumu…
Paganizm bu ilk zamanýn varlýðýný bayramla kutlamakta ve onun kutsallýðýna inanmaktadýr. Böylece ilk zamandaki saf enerjinin yepyeni döngüsüyle yenilenmenin
þükrünü kutsamaktadýrlar. Onlar için her
türlü bayram, toplumlarý birarada tutan
enerjinin tazelenmesi olarak kabul edilir.
Dünya’daki ekinokslar, onlarda bayramlarýn
sebebidir. Meselâ Nevroz (Nevruz) baharýn,
dünyanýn yeniden canlanmasý bayramýdýr,
Mart’ta kutlanýr, Eylül ekinoksu mahsûl
toplama, “bereket bayramýdýr”.
Paganlar “Anima Mundi” denilen,
dünyanýn ruhuna þükran için kutlama
yaparlar ve çok saygý gösterirler Anima
Mundi’ye. Ayrýca “Anima Loci” denilen
“Mekânýn Ruhu”na da saygýlarýndan,
bulunduklarý yerleri, daðlarý, nehirleri hattâ
tüm nesnelerin ruhu olduðunu kabul ederek
onlarýn kiþiliklerine de saygý duyup, þükranlarýný sunarlarmýþ. Çünkü tüm yaratýlmýþlar
onlar için bütünlüðün fertleridir, 'bütün'
onlarýn birinin olmamasýyla bozulurmuþ.
Böylece evrenin dengesi de yok olur diye
düþünüyorlarmýþ. Dünya Ana’yý Tanrýça
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(doðurgan olduðu için) olarak gören
Paganlar, Dünya’nýn enerjisi ile ilgili
ritüeller yapmak için tapýnaklar, mabetler
yapmýþlar, özellikle yüksek daðlarýn tepesine. Ama daha sonra her yere yapmýþlar.
Tapýnaklar aslýnda onlar için gökyüzündeki
kutsallýðýn, yeryüzündeki iz düþümü olmuþtur. Bu baðlamda yeryüzüne inen ilâhi kutsallýðýn mekânýdýr.
Görüyoruz ki tüm dinlerde ibadethaneleri
kutsal gösterme (hiyerofani) çabasý vardýr.
Paganizm'de ve sonra diðer dinlerde de
amaç edinilen inanç, tapýnaklarýn Tanrý ve
Tanrýçanýn içinde varolduðu, oraya geldiði
yer olarak bilinmesidir.
Artýk insanlar bu inançlarýnda üstüne çýktý
ve kendine uygun her yerde kendi kutsal
alanýný hazýrlýyor ve ibadetlerini orada
yapýyorlar.
Kutsal eþyalar oluþturmak daha doðrusu
eþyalara kutsallýk anlamý yüklemek
Paganizm'de görülmüþ ve hâlâ uygulanmaktadýr. Böylece kutsal eþyaya en yalýn
olarak, kendi özelliði dýþýnda sembolik bir
anlam ithaf edilmiþtir. Paganizmde “Puta
Tapmak” diye bir kavram oluþmamýþtýr.
Dolayýsýyla bütün ritüel nesneler tapýnma
amacý taþýmayýp sadece bulunduðu yerde
sembolik bir iþlevi yerine getirmiþtir. Kutsal
eþyalar daha sonraki dönemlerde majik ve
dinsel anlamlar kazanmýþ böylece “Kutsal
Emanetler”e dönüþmüþtür.
Ritüel, insanýn doða ve iþleyiþi ile ilgili
eylemlerin sembolik ifadesidir. Türkçeye
dini tören, âyin diye geçen ritüel, Pagan
pratiðinin ayrýlmaz bir parçasýdýr. Ritüel bir
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eylemdir ve bildiðimiz “Din” kavramýndan
baðýmsýz olarak vardýr ve tarihi ilk insanlara kadar dayanýr. Ýnsanýn doða ve iþleyiþi
ile davranýþlarýný ifade eder. Walter Burkert
inançlarý araþtýran Alman bir bilim
insanýdýr. 1998’deki bir yazýsýnda; “Ritüel
insanýn konuþmasýndan belki daha eski, çok
ilkel, ama iletiþimi de saðlayan birliði oluþturan bir âyin þeklidir.” Ritüel, bir Pagan
için çok önemlidir ve kutsaldýr. Çünkü
kutsal olanýn yeniden vücut bulmasýný ve
sürekliliðini saðlar. Ritüel sayesinde açýða
çýkan kutsal (enerji) ise kutsal olan her
öðenin var olmasýný saðlamakta, ekinler
bereketle yeþermekte, yaðmur topraðýn
ve ýrmaklarýn ihtiyacý kadar yaðmaktadýr.
Ayrýca hastalar iyileþmekte yani yaþama ait
olan her þey yinelenip, yenilenmektedir.
Her þey O’nun özünden varolan insana ve
tüm canlýlara yardýmcý olacaktýr. Bu inanç
Paganizm’in temel bilgisidir ve insanlarý
riüellerle bir bütün olmaya, doðayla uyumlu, saygýlý olmaya yönlendirmiþtir. Bir
bilge; “Eðer insan O’nun sedâsýna kulak
verip, sedâsýný uydurursa kendini, hallolmayacak iþi olmayacaktýr” demiþtir. Bence
ritüel bir baþka anlamda Yaradan’a
þükrandýr. Ama zamanla ritüeller de
yozlaþmýþtýr. Sebeplerin en baþýnda insanlýðýn anaerkil dönemden geçerek, istilâlarla
sahip olma yarýþýna girip ataerkil toplum
düzenine geçmesidir. Ýlk örnekleri, doðaya
ritüellerinde, doðanýn bir üyesini kurban
etmektir. Hâlbuki anaerkil toplumlarda hayvanlara, insanlara ve doðaya, bütünün bir
parçasý sayýldýðýndan asla zarar verilmezdi
ve kutsal sayýlýrdý. Ataerkil sistemde kurban
geleneði baþlamýþtýr. O anaerkil dönemlerdeki ritüellerde sunu olarak meyveler ve
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yemekler tanrýlara ikram edilmiþtir.
Görüyoruz ki Paganizm de zamanla özünden uzaklaþmýþtýr.
Günümüz Paganizm anlayýþýnda ise geri
dönüþ, en saf hali olan en baþa dönüþtür,
yani kurban yoktur. Ayrýca Paganizmde
zaman farklý algýlanmýþtýr. Zamanýn
döngüsel olduðunu kabul eder. Böylece
reenkarnasyonu da döngüsel bir yenileniþ
diye benimsemiþtir. Ama önemli geçiþleri
de gözardý etmez. Meselâ onlardan biri de
doðumdur. Paganizm'e göre doðum; öte
âlemden bu yaþama ve bu yaþamdan ölüm
vasýtasý ile de yeniden öte âleme geçiþtir.
Böylece insan Dünyada reenkarnasyonla
böyle döngülerle bulunur, diye yorumlanýr.
Ýnsan doða yaþamý içindeki yolculuðunda
üç geçiþ yaþar. Doðum, ergenlik ve
ölümdür. Ölüm kültleri Pagan düþüncesinin
en önemli uygulamasýdýr. Çünkü bu tip
toplumlarda inançlarýn en önde olan ayýrt
edici özelliði ölümdür. Eski Pagan toplumlarýnda kadýnýn doðurganlýðý ve ana olarak
çocuk yetiþtirmesinden dolayý spiritüel açýdan eðitilmesine yani inisinasyona ihtiyacý
olmadýðýdýr. Ve kadýnýn ilk regl olmasý,
kadýnýn kadýnlýða geçiþi sayýlmýþtýr.
Böylece ruhsal olarak da geçiþi etkileyici
ayrýcalýklar kadýnlarda daha þefkat aðýrlýklý
görülmüþ ve kabul edilmiþtir.
Ýlk toplumlarda daima çocukluktan
ergenliðe geçen bireyler yetiþkin kabul
edilmiþlerdir. Bu kabul ediliþ 19.yy’dan
itibaren törenlerle kutlanmýþ ve kutlanmaktadýr bazý topluluklarda. Erginleme diye
anýlan bu törenler aslýnda kiþinin yetiþkinlerle ayný seviyede iliþki kurmak dolayýsýy-
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la onlar gibi sorumluluk alýp, davranýþlarýný
o durumlara göre ayarlamasý anlamýna da
gelmektedir. Eski ilkel topluluklardan bu
yana uygulanan evrensel bir eylem ve
inanýþtýr. Musevilikte vardýr. Müslümanlýkta
sünnet de böyle önemli bir geçiþ dönemidir.
Ayrýca yapýlan sosyolojik incelemelerde
askerlik, hapishane hayatý, çetelerde yaþamak gibi erkek erkeðe olan kurumlarýn
erginleme üzerine çok olumlu etkisi
olmadýðý anlaþýlmýþtýr.
Paganizmde kültler (dinsel töreler ve
törenler) çok önemli yer tutar. En eskileri
gök ve gök tanrý ile ilgilidir. Ýnsan gök ve
yeraltý arasýnda orta dünyada yaþar ve
gökyüzü göreceli açýklýðý ve döngüsel
yapýsýyla ulaþýlmaz ve tanrýlarýn mekâný
olduðundan kutsaldýr. Gök, evrenin
düzeninin arketipidir (kalýbýdýr). Ýlkel
insana gök sonsuz ve aþkýn görünür.
“Aþkýnlýðý sonsuzluðundan da gelir” der
din bilimci Mircea Eliade. O dönemde
Paganlarýn çoðu Tanrý babadýr, toprak
anayý döller ve Tanrý baba her þeyi görür
diye inanýrlar.

Resim: “Dans” Hans Zatzka
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Görüyoruz ki insan kutsal olaný aþamalý
bir biçimde somut hâle getirir. Evrene de
eriþilmezlik, kutsallýk yüklerler. Hitit dönemindeki Paganlarda, Gök Tanrý’nýn görevini Güneþ Tanrýsýna devrettiði görülür.
Güneþ, Tanrý olarak öne çýkar. Ay kültü o
dönemlerde Paganlarda büyüyen, küçülen
yapýsýyla çok önemli olmuþtur. Onlarýn
sembollerinde ve anlatýmlarýnda görülmektedir. Ay’ýn evreleri çok sonra keþfedilince
astronomik zamandan ayrý bir zaman
kavramýnýn oluþmasýna sebep olmuþtur.
Güneþ’e renginden dolayý altýn, Ay’a ise
gümüþ sýfatýný yakýþtýran Paganlar, Ay’ýn
geceyi dölleyerek, günün olmasýný
saðladýðýna inanmýþ ve bu özelliðinden
dolayý da Ay’a “Aydede” demiþlerdir ve bu
isim hâlâ kullanýlmaktadýr. Antik çaðlarda
Paganlar bu sefer de Ay’a “Aþk Tanrýçasý”
demiþler ve onu bereket veren bir güç
olarak kabul edip, diþi bir Tanrý olarak
benimsemiþlerdir. Canlýlarýn hamileliði ile
ilgili Ay’la baðlantý kurup, etkilenmiþlerdir.
Paganizm'de kayalar kutsal enerji merkezleridir. Daðlar ise Paganizm'de antik çaða
kadar Tanrý ve
Tanrýçalarýn yaþadýðý
kutsal yerlerdir.
Paganlar buralara
imkânlarý oranýnda
sunaklar yapmýþlardýr.
13-16. yüzyýllarýnda
Orta Amerika ve Güney
Amerika’nýn Batýsý ve
Kuzeyine kadar uzanan
Pagan devletler oluþmuþ, hattâ 21. yüzyýlda
Paganizmin yeniden
canlanmasýnda önemli
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etkileri olmuþtur. Bunlarýn birincisi
Ýnkalar'dýr. And daðlarýnýn bulunduðu
bölgede hattâ Ekvator’a, Peru’ya ve
Bolivya’ya kadar uzanan bölgelerde 11.
yüzyýldan itibaren yaþamýþlar, tapýnaklarýný
ve sunaklarýný daðlarýn en yüksek yerlerine
inþa etmiþlerdir.
Meksika’da yaþamýþ olan Aztekler de,
100’den fazla Tanrýlarýyla daðlarýn tepelerine ibadethânelerini ve sunaklarýný yapmýþ Paganlardýr aslýnda. Sonuncusu ve
üçüncüsü Mayalar'dýr. Guetemala,
Honduras ve Meksika’da 3000 yýl önce
ortaya çýkan bir Paganist medeniyettir.
Astrolojide çok büyük buluþlarýn sahibi
olmuþlardýr.
Yukarýda saydýðým bu üç Pagan esaslý
toplum çok Tanrýlý medeniyetlerin geride
býraktýklarý, doðayla bütün olduklarýnýn
bilinciyle, barýþ içinde yaþamýþ, yol gösterici inançlý felsefeleriyle, 21. yüzyýlda insanlýðýn onlara her þekilde hâlâ ilgi duymasýna
sebep olmaktadýr.
Gelelim daðlarýn Pagan inancýndaki kutsallýk sebeplerinden ikincisine; daðlarýn
köklerini yerden yani Ana Tanrýça'dan
alarak göklere ulaþmasýdýr. Yani daðlar, yer
ve gök arasýnda habercilik yapmaktadýr.
Ayrýca gök kubbeyi de tutan direk görevi
icra etmektedir. Gelelim aðaçlara, onlarda
þifa gücü vardýr ve zamana tanýklýk ederler.
Bir de gökyüzü ile yeryüzü arasýnda
iletiþim saðlarlar diye çok kutsal sayýlmýþtýr
Paganlarca. Aðaçlarýn mekânýn ruhu
(Anima Loci) ile iliþkileri olduðuna inanan
eski insanlar, biz Sümerler ile tarihlesek de
daha eskiye dayanan, ona bez baðlayarak
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Anima Loci’ye ve Anima Loci yardýmýyla
Tanrýlara ulaþmayý arzu ederlerdi.
Bu anlattýklarým hiçbiri bize yabancý
deðil, deðil mi? Hâlâ bazý bölgelerde
aðaçlarýmýz bezlerle rengârenk donanýyor.
Eski çaðlarda bu aðaçlara verilen kutsallýk,
kutsal ormanlar fikrini oluþturmuþtur.
Duruid’lerin kutsal korularý, Robin Hood
masallarýnýn kutsal ormanlarý olduðunu
biliyoruz. Paganlarda su da bir külttür. Hint
kaynaklarý “Su, sen her þeyin, tüm
varoluþun kaynaðýsýn” der. Eski Ýyon filozoflarý, her þeyin kaynaðýnýn su olduðunu
kabul eder. Pagan için Ana Tanrýçanýn
hareketinin çýktýðý yerdir. Su kaynaklarý,
geçtiði yerlerde yaratýcýlýðý baþlatandýr.
Pagan inanýþýna sahip olanlar kutsal sayýp
ziyaret ettikleri su kaynaðýna sunuda
bulunurlar. Bu sunu küçük para, küçük
heykel gibi þeylerdir. Su onlara yeniden
doðumu bahþeder. Bu yerlere býrakýlan
sunular, oraya duyulan saygýdandýr ve hâlâ
uygulanmaktadýr. Su, Paganizm'de Tanrýçanýn armaðaný olduðu için kutsallaþtýrýlmýþ
ve bu su kaynaklarýnýn etrafýna bu yüzden
tapýnaklar kurulmuþtur. Topraða atfettikleri
kutsallýk daha önce de yazdýðým gibi onun
Gök Tanrý ile buluþarak doðanýn yaratýcýlýðýný meydana getirmesiyle ilgili yüce
görevinden dolayýdýr. Ana Tanrýça kültünün
kökeni topraktýr. Ana Tanrýça, Topraðýn
kendisidir, doðadýr, yaþamý üreten, besleyen
canlý organizmadýr. Ýlk topluluklarýn
anaerkil olmasýnýn sebebi de budur. Yani o,
doðadýr, topraktýr, doðuran, üretendir.
Görüyoruz ki, Paganizm inançlar
bütünüdür ve birden fazla inancý ve dini
kapsar. Dolayýsýyla Þamanizm, Duruidizm,
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Vika (Wicca) geleneði, Animizm, Panteizm
gibi doðayý merkezine alan dinler, Pagan
inancýnýn içinden çýkmýþ onun bir
parçasýdýr. Beþ köþeli yýldýz Paganizm simgesidir. Ýbadetleri basit ama çok çeþitlidir.
Mum yakmak, meditasyon, tütsü, muska
yapmak, adak adamak gibi. Ýbadetlerini her
yerde tek veya çok kiþi yaparlar. Bir daire
yani çember çizip içinde ibadet ederek o
mekâný kutsallaþtýrýrlar ve kutsal varlýklarýn
koruyuculuðuna inanýrlar. Bundan dolayý
ibadetleri bitince çemberi hemen silerler ki,
kutsal koruyucu varlýklar özgür kalsýn.
Ýbadet için açýk havayý seçerler. Stonehenge
gibi yerleri de var. Biliyoruz ki Stonehenge
Ýngiltere’dedir. Arkeologlara göre Tunç
Çaðý'nda yapýlmýþtýr. Bu yerlerin temel
görevi, insanýn doðayla ve elementlerle
olan baðýný o mekânlarý inþa eden atalarýnýn
desteði ile güçlendirmektir. Stonehenge gibi
yerler Paganlar için kutsal deðildir sadece
kutsalý yüceltmek için yapýlmýþtýr. Pagan
dinlerin herhangi bir kuralý yoktur, ancak
Paganlarýn hayatlarýnda esas aldýklarý bir
temel kural vardýr. Bu kural: “Sana yapýlmasýný istemediðini baþkasýna yapma.”
Peki, tek Tanrýlý dinler Paganizm hakkýnda ne düþünüyor? Bilim insanlarýnýn
incelemesi sonucu Tektanrýlý dinlerden
Musevilik ve Hýristiyanlýk Paganizmi
aþaðýlamýþ ve yok etmeye çalýþmýþlardýr.
Yanlýþ yorumlayarak günümüze kadar yanlýþ anlaþýlmasýna da sebep olmuþlardýr.
Buna raðmen Paganizm her zaman varlýðýný
sürdürmeyi baþarmýþtýr. Paganizm bölgesel
olarak yok edilse de, kültürel öðelerini
diðer dinlerin içerisine salmayý baþarmýþtýr.
Paganizme göre hiçbir din saçma veya yanlýþ deðildir. Pagan inançlarý bir toplumsal
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kurum ya da toplumsal baðlamda baðlayýcý
inançlardan deðildir. Ýnsanýn bir birey
olarak doða ile uyumlanmasýna aittir.
Hâlbuki tek tanrýlý dinler, kendi dinlerine
inanmayanlarý asimile etmeye çalýþýrken,
Paganizm böyle dýþlayýcý bir düþünce
barýndýrmaz ve bütün inançlara ve dinlere
hoþgörü ile bakar. Paganizm’in özünde tek
bir yaratýcý kavram vardýr. Bu “Evrensel
Güçtür” ve çeþitli sembollerle ifade edilir.
Paganizmi bildiðimiz tek tanrýlý dinlerden
ayýran “Çok Tanrýlý” olmasý deðildir. Çünkü
Yaratýcý gücü çeþitli sembollerle kutsallaþtýrýr. Aslýnda bu sembollerde Tanrý ve
Tanrýçalarda asýl “Evrensel Güç” ün varlýðý
görülür. Ayrýca Tanrý ve Tanrýçalar bu
gücün eril ve diþil sembolleridir. Bir baþka
açýdan bakýldýðýnda Paganizm, Tanrýsallýðýn
dünyaya ait kutsallýðýnýn dünyevi sembollerle ifadesidir. Paganizm insana ait,
insanýn içindeki ve yaþadýðý dünyadaki
tanrýsallýðýn bir ifadesi olmaktadýr.
Paganizm içinde tartýþýlan diðer kavramlar da iyilik ve kötülük'tür. Paganizm öz
olarak canlý cansýz doðanýn hiçbir varlýðýna
zarar vermemeyi öngörür. Bu çerçevede
mutlak iyilik ya da kötülük kavramýndan
öte, doða ile varolan uyum ve diðer her
türlü davranýþý sadece sembolik olarak içinde taþýr, böylece Pagan inancý Tek Tanrýlý
dinlerin aslýnda düaliter yapýsýný içinde
barýndýrmaktadýr. Her ne kadar tarihi süreç
içinde Musevilik ve Hýristiyanlýk inancý,
Paganizmi reddetse de Pagan inancýnýn
temalarýný kendi bünyelerinde hâlen
barýndýrmaktadýr. Çünkü insanlar, yerleþmiþ
geleneklerini inançlarýnýn içine de taþýrlar.
Paganizm putperest bir inanç olmadýðýndan,
Ýslâm ile hiç çatýþmasý olmamýþtýr.
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BilgeceYaþlanmak
Nihal Gürsoy

H

er toplumda yaþlýlýk ve
yaþlýlýða bakýþ açýsý bazý farklýlýklar göstermekle birlikte
genel olarak, yaþam
kalitesinin düþtüðü (fizyolojik, sosyal,
ekonomik ve psikolojik deðiþimler
nedeniyle) bir devre düþünülmekte, yaþlý
denilince; bakýma muhtaç, deðiþime
kapalý, mutsuz insanlar akla gelmektedir.
Oysa bilgi, beceri ve deneyimler
temelinde düþünüldüðünde, bazý yaþlýlar
için yaþlýlýk dönemi bilgelik yýllarý olarak
nitelendirilebilir. Bu anlamda, bilgi ve
deneyimlerinden gençlerin yararlanmalarý
Desen: Riitta Ýkonen

için bilge yaþlýlarýn sahip olduðu potansiyeli devreye sokmak faydalý olacaktýr.
Unutmamak gerekir ki, bilgi edinmenin en
saðlam ve kestirme yollarýndan biri de
baþkalarýnýn doðru bilgi ve tecrübelerinden
istifade etmektir.
BÝLGELÝK NEDÝR?
Bugüne kadar bilgelik, farklý kültür
ve uzmanlýk alanlarýnda düþünce ve bilim
insanlarý tarafýndan deðiþik yaklaþýmlar
ve çeþitli boyutlarý ile açýklanmýþtýr. Batýlý
görüþ; Berlin Bilgelik Paradigmasýnýn
(Baltes ve Kunzmann 2003 – 2004,
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Scheibe, Kunzmannn ve Baltes 2009)
kabullerine odaklanarak bilgeliði, bilgi ile
iliþkilendirerek açýklamaktadýr. Bu kriterler
aþaðýda sýralanmýþtýr.
* Yaþamýn nedenini ve nasýlýný
bilebilmek
* Yaþam boyunca meydana gelen
deðiþimlerin farklý baðlamsal etkilerini
anlamak
* Bireysel, sosyal ya da kültürel farklýlýklar temelinde deðiþen deðerleri anlamak ve tolere edebilmek
* Kiþisel bilginin sýnýrlarýný ve belirsizliðini bilebilmek
Bu modele göre, bilge insan tüm bu
özelliklere sahiptir ancak bilgelik sadece
bunlarla sýnýrlý deðildir.
Doðu toplumlarýnda ise bilge olmak;
yaþamý anlama, sezgi ve farkýndalýkla birlikte sevginin geliþmesi gibi özelliklerle
iliþkilendirilmektedir. Genel olarak, Batý
ve Doðu kültüründe bilgelik; bireyin sahip
olmasý gereken deðerler dikkate alýnarak
açýklanmaktadýr.
Antik Yunan’da bilgelik, doðru ve güzel
olanla iç içe geçmiþ olan entelektüel, ahlâki ve pratik yaþam sanatý olarak ifade edilirken; dinlerbilgeliði gerçekliðin doðasý
ile iliþkilendirmekte, kutsal olanýn ve mutlak doðrunun peþinde geçirilen bir yaþam
olarak açýklamaktadýr. (Trowbridge 2005)
Özellikle ortalama yaþam süresinin uzamasýndan dolayý bu kavram, yaþ alan bireylerin yaþam kalitesini artýrmasý bakýmýndan
sosyal bilimler alanýnda da oldukça ilgi
görmektedir. Ulusal literatürde yaþlýlýkta
bilgelik tartýþýlmakta beraber; bilgece
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yaþlanmayý etkileyen faktörler, yaþlýlýkta
bilgeliðin geliþimi ve bilgeliðin kuþaklar
arasý aktarýmýný saðlamak konularý da kapsamlý bir biçimde araþtýrýlmaktadýr.
BÝLGECE YAÞLANMAYI
ETKÝLEYEN FAKTÖRLER
Bilgelik, insanýn geliþim basamaklarý
bakýmýndan ele alýndýðýnda bir doruk
noktasý olarak algýlanmakla birlikte, bilgiye ve sevgiye son olmadýðýndan bilgelik
de kendi içinde sürekli geliþen bir
kavramdýr. Her yaþlý bilge olmadýðý gibi
her genç veya yetiþkin de cahil ya da bilgelikten uzak deðildir. Bilgeliðin oluþumunu etkileyen pek çok faktör vardýr. Her
þey emeðimiz karþýlýðý olduðundan bilgelik
de kendiliðinden oluþmamaktadýr.
DOÐRU YAÞAMA BÝLGÝSÝ
YAÞAM YATIRIMI ve
YAÞAM ÞARTLARI
Yaþlýlýkta bilgelik geliþtirebilmek için
yaþamýmýz boyunca; öncelikle iyi ve doðru
bir insan olmak, bilgi ve sevgimizi sürekli
artýrmak, çalýþkan olmak durumundayýz.
Ancak böylelikle farkýndalýðýmýz artacak,
düþünce yetimiz, yaþamýn anlam ve önemi
hakkýnda derin bir kavrayýþý içeren bilinci
geliþtirerek bizi yükseltecek, gerçek bir
yaþam bilgisine sahip olmamýzý saðlayacaktýr.
Bireylerin sahip olduðu bilginin, eðitim
düzeyine ve yaþam tecrübelerine göre farklýlýklar içermesi de yaþam bilgisi( teorik,
pratik ve üretici yaþam bilgisi ) üzerinde
etkili olmaktadýr. Pratik yaþam bilgisi
edinilen teorik bilginin gerçekleþtirilecek
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eylemler için kullanýlmasý ile mümkün
olmaktadýr. Üretici yaþam bilgisi ise, var
olan bilgilerin baþkalarýnýn yararý için
içtenlikle ve samimiyetle paylaþýlmasý ve
ifade edilmesidir. Bunun için, yaþam boyu
edindiðimiz bilgi ve tecrübeleri biliþsel ve
duygusal anlamda içselleþtirmek, aklýmýzý
ve gönlümüzü doðru ve verimli bir
biçimde koordine edebilmek gerekmektedir. Sahip olmadýðýmýz bir þeyi paylaþamayýz. Bilgi ve tecrübeler gerçek anlamda
kendi malýmýz olduðunda, aklýmýzýn
süzgecinden geçirerek yýllar içinde gönlümüze tam benimsettiðimizde onlarý
kolaylýkla pratik yaþam biçimimize
dönüþtürerek örnek olabilir, böylece
potansiyel birikim ve gücümüzü gelecek
nesillere ve kültürlere aktarabiliriz.
Yaþamýn bir savaþ ve sahip olma alaný
anlamýna gelmediðini, olmak ile ilgili
fýrsatlar sunan bir geliþim süreci olduðunu
daha erken dönemlerde fark edebilmek
ve yaþam yatýrýmýmýzý yapacaðýmýz deðerleri doðru seçimlerde bulunarak uygulamak, yaþlýlýkta bilgelik kazanmak bakýmýndan çok önemlidir.Kalýcý deðerler kazanmayý, günlük kazanýmlara tercih etmek,
seçimlerimizi bu yönde yapabilmek kendimize verdiðimiz deðerin de göstergesidir
aslýnda.
Kendi kendine yeten, kendisiyle ve
çevresiyle barýþýk, uyumlu, tolerans ve
tevazu sahibi, bilgi ve sevgisini
baþkalarýnýn hizmetine sunmayý görev
kabul eden bilge yaþlýlar, yaþamýn derin
anlam ve önemini henüz daha genç yaþlarda sorgulamaya, üzerinde düþünmeye ve
potansiyel geliþim süreçlerine bu yönde
hýz katmýþ olanlardýr.
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Çocukluk ve erken yetiþkinlik dönemlerinde destekleyici bir sosyal çevreye
sahip olan ve psikolojik olarak olgunlaþan
bireyler, uzun dönemde bilgelik
geliþtirmek, sosyal iliþkilerinin sayýsýný,
kalitesini ve objektif yaþam koþullarýný
iyileþtirmek bakýmýndan saðlam temellere
sahiptirler. Objektif yaþam koþullarý yaþlý
bir bireyin sosyo-ekonomik statüsünü,
fiziksel çevresini, finansal durumunu ve
saðlýðýný ifade etmektedir. Objektif yaþam
koþullarýnýn etkisi kýsa vadede fark
edilmese de uzun vadede yaþlý bireyin tercihlerini, davranýþlarýný ve bilgeliðini
büyük ölçüde etkilemektedir. O nedenle
yaþam þartlarý ve kalitesi de yaþlýlýkta bilgeliði etkileyen faktörler arasýndadýr.
Ancak yaþamýmýzý doðru yaþama bilgileri
çerçevesine yerleþtirerek ve yaþam
yatýrýmýmýzý bu yönde yaparak objektif
yaþam koþullarý geliþtirmek yolunda da
saðlýklý adýmlarla ilerleyerek yaþam
kalitemizi artýrabiliriz.
YAÞAM TECRÜBELERÝ ve
DENEYÝMLER
Her birey, kendi yaþamýna dair pozitif ve
negatif olarak adlandýrdýðý pek çok yaþam
deneyiminden geçer. Aslýnda bizi üzen,
sýkan, yoran, sabretmemizi, hoþ görmemizi
gerektiren olaylar ile mutlu ve huzurlu bir
duygu durumuna taþýyan olaylarýn hepsi
ayný amaca hizmet etmektedir. Ancak bu
sayede yaþama karþý güçlü ve dirençli olabilir, kuvvetlenebiliriz. Olumlu ve olumsuz
tecrübelerimizin hepsi olgunlaþmamýza
yücelmemize, yaþamýn deðiþik yönlerini
keþfetmemize ve hayata uyumlanmamýza
yardým eder. Zor zamanlarda ve kriz
durumlarýnda daha önce bu tecrübelerden
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geçmiþ olanlarýn bilgi ve tecrübeleri bize
yol gösterebilir ya da kendimiz de benzer
süreçlerden geçmiþsek, bize yararý olan
bilgi ve deneyimlerimizi otomatik olarak
kullanýma koyarýz. Olaylarla baþa çýkmak,
onlarýn dilini çözmekle mümkün olabilir
ancak. Baþýmýza gelen olaylarýn her biri
deðiþik yönlerden geliþmemize ve olgunlaþmamýza hizmet ederler.Olayýn bizi
hangi yönümüzle sýnadýðýný, neyi aþmamýz gerektiðini idrak edebilir ve o yönde
tutum ve davranýþlarýmýzý deðiþtirebilirsek,
olay yaþamýmýzdaki amacýný gerçekleþtirmiþ bize hizmet etmiþ demektir. Ustaca
yaþ almak, yaþamýn içinde yoðrularak,
tecrübelerden gerekli dersleri çýkarmak,
yeniliklere açýk olarak yol almakla
mümkündür.
Ýmmanuel Kant; yaþlýlýðýn fizyolojik ve
ruhsal boyutunu çok anlamlý bir biçimde
ifade etmiþtir. “Yaþlanmak, bir daða týrmanmak gibidir. Çýktýkça yorgunluðunuz
artar, nefesiniz daralýr ama görüþ açýnýz
geniþler.”
Bilgece yaþlanmak; problem çözme,
yaþama felsefi ve derin bir bakýþ açýsýyla
yaklaþabilme, olaylar arasýnda baðlantýlar
kurabilme ve çabuk sonuç çýkarma, stratejik olma, esneklik gibi pek çok beceriyi
yaþam tecrübelerive deneyimleri vasýtasýyla hayatýmýza katar. O nedenle toplumumuzda yaþama yön veren yaþlýlara “
tecrübe ehli “ denmektedir.
SEZGÝ ve FARKINDALIK
Bilgelik açýsýndan önemli bir bilgi türü
olarak deðerlendirilen sezgi, yaþlýlýkta bilgelik baðlamýnda, yaþam boyu elde
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ettiðimiz bilgi ve olgunluk düzeyinin
yarattýðý farkýndalýðýn bir ürünüdür.
Nesneler ya da olaylar arasýndaki uyum
ya da uyumsuzluðu sezebilme, bir sorunun
çözümüne yönelik akýl yürütmenin dýþýndaki iç görü olarak nitelendirilir. Yaþam
boyu elde edilen bilginin ruha veya gönle
mal edilmesiyle iliþkilidir. Buna baðlý
olarak farkýndalýk ise, bireyin yaþamdaki
yeri, rolleri hakkýnda fikir sahibi olmasý,
yaþamý olduðu gibi kabul edebilmesi,
fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak anda
yaþayabilmesi, yaþama yeni anlamlar
katarak yetkinleþebilmesidir. Yeni deneyimlere açýk olmak, deðiþik bakýþ açýlarý
kazanabilmek, bilgi ve deneyimlerini paylaþmaktan mutlu olmak, kendisi ve çevresiyle barýþýk olmak, yaþamý ertelememek
yaþlýlýkta bilgeliðin geliþimini etkileyen
önemli unsurlardýr. Geçmiþe takýlý
olmadan, gelecek için endiþelenmeden
içinde bulunduðu þartlarý ve durumu en
yararlý þekilde deðerlendirebilmek yaþlýlýk
sürecini verimli ve yetkin bir biçimde
sürdürebilmeyi saðlar.
Bilgece yaþlanan bireylerin var oluþlarý,
yaþayýþ biçimleri ve baþkalarýnýn yaþamlarýna etkileri, onlarýn sezgi ve farkýndalýk
geliþimleriyle yakýndan ilgilidir.
ZEKÂ ve BÝLÝÞSEL
FONKSÝYONLAR
Yaþam dönemleri boyunca bilgeliðin
geliþimi üzerinde zekânýn etkili olduðu
belirtilmektedir. Ancak, zeki olmak ve
bilge olmak birbirine karýþtýrýlmamalýdýr.
Zekâ, bilgeliðin önemli bir belirleyicisi
olarak kabul edilmektedir. ( Mickler ve
Staudinger 2008). Ancak, zekânýn ne
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yönde kullanýldýðý bilgelik açýsýndan önem
taþýmaktadýr. Örneðin; yaþla birlikte bilgelik açýsýndan ortaya çýkan deðiþimleri
incelemek için Almanya’da ki 60-80 yaþ
grubundaki 78 yaþlý birey üzerinde bir
araþtýrma yapmýþlar ve zekâ ile bilgelik
arasýnda anlamlý bir iliþki bularak, zekânýn
bilgelik açýsýndan önemli bir belirleyici
olduðu sonucuna varmýþlardýr. (Mickler
ve Staudinger 2008 )
Horn ve Cattel’in 1967’de yapmýþ
olduðu çalýþmaya baðlý olarak akýcý
zekânýn 20 yaþ civarýnda en yüksek düzeye ulaþtýðý ve bu düzeyin 30’lu yaþlar
süresince korunduðu, 30 yaþýndan sonra
akýcý zekânýn düþmeye baþladýðý ve 60’lý
yaþlarda en düþük düzeye geldiði bulunmuþtur.
Baltes ve Staudinger’e göre (2000):
Akýcý zekâdaki bu düþüþ, aklýn akýcý
mekanizmalarýnda biyolojik koþullarýn
daha baskýn olmasýna baðlanmaktadýr.
Horn ve Cattel’de bu görüþe paralel olarak,
bireyin yaþam sürecinde akýcý zekâ üzerine
inþa ettiði deneyimlerin birikimini
“kristalleþmiþ zekâ" olarak açýklamýþlardýr.
Kristalleþmiþ zekâ; olaylarý ve durumlarý
farklý açýlardan deðerlendirilmesi, yargýlama ve doðru karar verme gibi süreçlerde
ön plana çýkmaktadýr. Buna göre; öðrenme
döneminde edinilen deneyimlerin kalitesi
ve kullaným biçimi, bilgelikle iliþkilendirilerek, bilgeliðin, yaþamýn erken dönemlerinde oluþmaya baþladýðý ve bireyin
geliþimini olumsuz etkileyecek engelleyici
faktörler olmadýkça, yaþlýlýk döneminde de
bilgelik geliþiminin ivme kazanarak devam
ettiði belirtilmiþtir. Tecrübe ve zekâ iliþkisi, Bizim Celselerimiz ’de “Tecrübe

çoðaldýkça zekâ geliþir” þeklinde ifade
edilerek tecrübelerin zekânýn geliþmesinde
ne derece önemli rol oynadýðý ifade
edilmiþtir.
ÜRETKENLÝK
Yaþlýlýkla birlikte bazý fonksiyonlarda
kayýplar olsa da bazý yaþlýlarda; bilgi,
hayal gücü, dikkat ve konsantrasyon,
sorunlar karþýsýnda pratik kararlar alma
becerisi, günlük yaþamdaki problemlerin
üstesinden gelme yeteneði gibi zihinsel ve
yaþamsal fonksiyonlarda azalma ortaya
çýkmamaktadýr. Ayrýca ileri yaþýn en büyük
avantajý, kristalize becerilerin geliþmesidir.
Bu beceriler, bireyin yaþamý boyunca
geliþtirdiklerinin özü olarak nitelendirilmektedir. Bu anlamda yaþlýlýk, aktif ve
bilinçli bir yaþamýn baþlangýcý olarak kabul
edilebilir. Tüm bu beceriler, yaþlý bireyin
üretkenliðine katký saðlayan özellikler
olarak öne sürülmektedir. Pek çok sanat,
felsefe ve bilim alanýndaki eserlerin 65 yaþ
üzerindeki bireyler tarafýndan üretildiði
gerçektir. Ardelt, Landes ve Vaillant ise
(2010 ) gelecek kuþaklarýn refahý için bilge
yaþlýlarýn, kendi birikim ve deneyimlerinin, ürettiklerinin genç kuþaklara
rehberlik etmesi, rol model olmasý
bakýmýndan mutlaka paylaþýlmasý gerektiðini savunmaktadýrlar. Böylelikle bilgelik, üretkenlik ve deneyimlerin genç
kuþaklara yol gösterici olacaðýnýn altýný
çizmektedirler.
BÝLGELÝÐÝ AKTARMAK
Özellikle yaþlý bireylerin kendi yaþam
deneyimlerini gençlerle paylaþmalarý,
kuþaklar arasý iletiþimi artýrarak, kaynaþ-
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mayý ve iliþkilerin güçlenmesini saðlar.
Örneðin; Prof. Dr. Linda Fried ve Marc
Freedman tarafýndan geliþtirilen “Deneyim
Birliði” isimli program, emeklilikten sonraki dönemlerini yaþayan yaþlý bireylerle,
ilkokul çaðýndaki çocuklarý biraraya getirerek her iki kuþak için de köklü yararlar
elde etmiþlerdir. Bu program halen
Amerika’nýn Baltimore, Beaumont,
Boston, Chicago, Cleveland, Evarsville,
Grand Rapids, Marin County, Mineapolis,
New Haven, New York, Oakland,
Philadelphia, Port Arthur, Portland,
Revere, San Francisco, St. Paul, Tempe ve
Washington gibi þehirlerinde uygulanmaktadýr. Aslýnda yaþlý bireylerin biliþsel,
fiziksel, sosyal ve psikolojik fonksiyonlarýný geliþtirerek, yaþama daha aktif bir
þekilde katýlmalarýný saðlamak amacýyla
oluþturulan bu program, çocuklar açýsýndan da o kadar yararlý sonuçlar oluþturmuþtur ki,bu nedenle “Deneyim Birliði “
programý, daha sonrasýnda kazan-kazan
olarak ifade edilmiþtir. ( Frick ve ark.2004,
Glass ve ark.2004 )
Zaman içerisinde yaþlý bireylerin
genç kuþaða gönüllü olarak danýþmanlýk
verdiði, rehberlik yaptýðý bir etkileþim ve
iletiþim programý haline gelmiþtir. Yaþlý
bireyler, çocuklara ders anlatma, tartýþmaçatýþma ve problemlerini çözme, temel
yaþam doðrularýný verme, örnek olma,
sosyal becerileri artýrma, akademik baþarý
saðlama gibi çeþitli konularda liderlik
etmiþler, kendi bilgi ve birikimlerini
onlarýn ihtiyacý olan konularda hizmete
sunmuþlardýr. Program, yaþlýlar açýsýndan
da, pratik ve günlük yaþam hakkýndaki
bilgilerini artýrmak, kendilerini doðrulamak ve güncellemek, iletiþim, liderlik ve
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danýþmanlýk becerileri geliþtirmek
bakýmýndan son derece yararlý olmuþtur.
Bunun yaný sýra okul personeli, idari
kadro, akademik personel ve yaþlýlar ile
çocuklar arasýnda ekip olma, bir ekibe
gönüllü olarak katýlma gibi güçlendirici ve
paylaþýmcý sonuçlarýn ortaya çýkmasýný
saðlanmýþtýr. Sosyal etkileþim, üretkenlik
ve yararlýlýk herkes açýsýndan geliþim
göstermiþtir.
Bu program çocuklarýn, gençlerin
yaþlýlýk ve yaþlýlara bakýþýný deðiþtirmiþ,
yaþlýlýðýn verimli ve üretken bir devre
olduðu, olgunluðun yaþlýlýkta artarak
devam ettiði kanýsýný yerleþtirmiþtir.
(Paris ve ark. 2011 ) Bu tür programlar,
yaþam süreci boyunca insan geliþiminin
pozitif bir yönü olarak, sosyal açýdan
yetkin olmayý da desteklemektedir. Sosyal
yetkinlik bilgeliði desteklemekte ve farklý
yaþ gruplarýna karþý empati geliþtirme,
þefkat ve sevgi gösterme gibi özelliklerin
kazanýlmasýna da katký saðlamaktadýr.
Bununla birlikte, yaþlýlarýn gelecek kuþaklarla ilgili sorumluluk taþýma, bildiklerini
aktarma ve yol gösterme gibi pozitif deðerleri miras býrakma ihtiyaçlarýný da karþýlamaktadýr.
Kuþaklar arasý sosyal etkileþim ve ortak
geliþim fýrsatlarýnýn saðlanmasý, her
toplumun bilge kuþaklar yetiþtirmesi
bakýmýndan önemli bir ihtiyaçtýr. Yaþ sýnýrlarýnýn koyduðu ayrýlýklarý kaldýrmak ve
kuþaklar arasýndaki etkileþimi artýrmak,
yaþ gruplarýnýn birbiriyle bütünleþtiði bir
toplumda yaþamaya katký saðlamaktadýr.
Bu nedenle, yaþlýlarla gençleri biraraya
getiren çeþitli programlar ülkeler çapýnda
yaygýnlaþmalýdýr.
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Bilimde Sabahýn
Çiyi - 2
Derleyen:
Ýsmail Hakký Acar

B

u yazýnýn birinci
bölümünde ‘Sabahýn Çiyi’
konusuna getirilen mistik
yaklaþýmlar ile
Bilgilerimiz kapsamýnda bu konudaki
aktarýmlara yer vermiþtik. Bu bölümde ise
‘Sabahýn Çiyi’ konusunu bilimsel bulgular
ile bütünleþtirmeye çalýþacaðýz.
ÝYON, ÝYONLAÞMA ve
PLAZMA NEDÝR?
Hem fizik hem de kimya terimi olan
‘iyon’, “artý ya da eksi elektrik yüklü atom,
atom grubu ya da parçacýk”, ‘iyonlaþma’
ise “moleküllerin ayrýþmasý, atom ya da
molekül kümelerine elektron katýlmasý ya
da bunlardan elektron çýkarýlmasýyla iyonlarýn oluþmasý” anlamý taþýmaktadýr. Özgür
Ansiklopedi Vikipedi’de, ‘iyon’ ve ‘iyonlaþma’ þöyle tarif edilmektedir:

Ýyon
“Ýyon, bir veya daha çok elektron kazanmýþ ya da yitirmiþ bir atomdan oluþmuþ
elektrik yüklü parçacýktýr. Atomlar kararsýz
yapýlarýndan kurtulmak ve kararlý hale
gelebilmek için elektron alýrlar ya da
kaybederler. Bunun için de baþka bir atomla ya da kökle bað kurarlar.”
Ýyonlaþma
“Ýyonlaþma (iyonizasyon) bir atom veya
molekülü iyona dönüþtürme sürecidir. Bu
süreç, elektron alarak ya da vererek
gerçekleþir. Üretilen iyonun elektriksel
yükünün artý veya eksi olmasýna göre,
süreç farklý iþler. Artý yüklü bir iyon için,
atomdaki elektronun onu kýsýtlayan elektriksel gerilimden kurtulmasýna yetecek
miktarda enerjiyi dýþ kaynaktan soðurmasý
gerekir. Bu enerji miktarýna ‘iyonlaþma
gerilimi’ veya ‘iyonlaþma enerjisi’ denir.
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Eksi yüklü bir iyon için ise, bir elektronun
atom ile çarpýþýp, elektriksel gerilimine
kapýlmasý gerekir.”
Plazma
Evrende ‘madde’nin dört halde olduðu
kabul edilir: katý, sývý, gaz ve ‘plazma’.
Mikroskobik açýdan ‘plazma’, “sürekli
hareket eden ve etkileþen yüklü parçacýklar
topluluðu” olarak ifade edilmektedir. ‘Ýyon’
ve ‘iyonlaþma’ incelenirken Evrende bulunan maddelerin dördüncü haline de bakmak gerekir. Yine Özgür Ansiklopedi
Vikipedi’den:
“’Plazma’, gaz haldeki maddelerin
manyetik kutuplaþtýrmaya baðlý doðrusal
noktalarda oluþan fiziksel ve kimyasal
reaksiyonun kontrollü etkileþim sürecine
verilen genel addýr. ‘Plazma’, kimya ve
fizikte “iyonize olmuþ gaz” anlamýna
gelmektedir. Kendine özgü niteliklere sahip
olduðundan, plazma hali maddenin katý,
sývý ve gaz halinden ayrý olarak incelenir.
“Katý bir cisimde cismi oluþturan moleküllerin hareketi çok azdýr, moleküllerin
ortalama kinetik enerjisi herhangi bir yöntemle (örneðin ýsýtarak) arttýrýldýðýnda cisim ilk önce sývýya, sonra da gaza dönüþür.
Gaz fazýnda elektronlar gayet hýzlý hareket
ederler. Eðer gaz halinden sonra da ýsý
verilmeye devam edilirse ‘iyonlaþma’
baþlayabilir, bir elektron çekirdek çekiminden kurtulur ve serbest bir elektron uzayý
meydana getirerek maddeye yeni bir þekil
kazandýrýr. Atom bir elektronu eksilmiþ ve
net bir pozitif yüke sahip olmuþ olacaktýr.
Yeterince ýsýtýlmýþ gaz içinde ‘iyonlaþma’
defalarca tekrarlanýr ve serbest elektron ve
iyon bulutlarý oluþmaya baþlar. Fakat bazý
atomlar nötr kalmaya devam eder. Oluþan
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bu iyon, elektron ve nötr atom karýþýmý;
‘plazma’ olarak adlandýrýlýr.
“Serbest elektrik yükü sayesinde ‘plazma’ yüksek bir elektrik iletkenliðine
kavuþur ve elektromanyetik alanlardan
kolaylýkla etkilenir. Atmosferin üstünde,
manyetosferde, özellikle kutuplara yakýn
bölgelerde görülen auroralar, güneþ
rüzgârýndan kaynaklanan yüklü parçacýklarla çarpýþan oksijen atomlarýnýn iyonize
olmasý ile oluþurlar.”
SEHER VAKTÝ, ÝYONLAÞMA ve
CANLILARA ETKÝSÝ
Sözlük tanýmlarýnda ‘çiy’in, sadece
“bir su damlasý” olarak ifade edildiðini
yazmýþtýk. Ancak Bilgilerimizdeki ‘sabahýn
çiyi’ vurgusu ‘çiy’in kendisinden ziyade
atmosferik bir deðiþimin ortaya çýktýðý bir
zaman dilimindeki enerjiye iþaret etmektedir. O zaman diliminde gerçekleþen bir
atmosferik deðiþim: ýþýðýn kýrýlmasý ve
iyonizasyon olgusu.
Negatif Ýyonlarýn Pozitif Etkisi
TÜBÝTAK’ýn çýkarttýðý ‘Bilim Genç’
Dergisinde yayýmlanan ‘Negatif Ýyonlarýn
Pozitif Etkisi’ (I) yazýsý konuyu bilimsel
olarak þöyle aktarmaktadýr. Hatýrlatalým;
negatif iyonlar havadaki oksijen molekülünün elektron almýþ halidir. Negatif
iyonlar rüzgâr, güneþ ýþýný, þelale, saðanak
yaðýþ tarafýndan doðal olarak üretilmektedir. Bazý yerlerde havanýn dinlendirici ve
ferah olmasý, havada eksi iyonlarýn yoðunlaþmasý ile ortaya çýkmaktadýr:
“Tuzun insan saðlýðýna yaptýðý olumlu
etkiler uzun yýllardýr biliniyor. Bu projede
kaya tuzunun yaydýðý negatif iyonlarýn
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bitkilerin geliþimine etkisini gözlemlendi.
Kaya tuzu ile oluþturduðumuz ortamda
bitkimizin daha kýsa sürede çimlenip,
büyüdüðü belirlendi. Kaya tuzunu sadece
yediðimiz yemeklerde deðil yaþadýðýmýz
ortamlarda da bulunmasýnýn yararlý olduðu
sonucuna varýldý.
Ülkemiz doðal tuz kaynaklarý bakýmýndan
zengin bir ülke. Çankýrý Tuz Maðarasý
yaklaþýk 5.000 yýldýr yararlanýldýðý tahmin
edilen Türkiye'nin en büyük kaya tuzu
rezervlerinin bulunduðu bir yer. Yurt dýþýnda benzer maðaralar astým, depresyon,
ruhsal ve psikolojik bazý rahatsýzlýklar,
tansiyon vb. birçok hastalýðýn tedavisinde
kullanýlmakta.
Rafine edilmiþ sofra tuzundan uzak durmamýz gerektiðini çok uzun zamandýr biliyoruz. Hakiki tuzu soluyarak saðlýðýmýza
kavuþabileceðimiz fikri ise bizim için çok
yeni... Kaya tuzunun faydalarýný þu þekilde
sýralayabiliriz:
* Oksijen akýþý kaya tuzunu lambalarda
veya mumlarda yakarak arttýrýlabilir. Kaya
tuzu lambalarý negatif serbest iyonlarý
salarak oksijen akýþýný arttýrýr. * Oksijen
akýþý ruh halini de geliþtirir ve mevsimsel
deðiþiklikler için faydalýdýr. * Renkli
duman rahatlama saðlar. Stresle baþ etmeye yardýmcýdýr. * Birçok solunum rahatsýzlýklarýnýn tedavisinde kullanýlýr. Alerji,
astým ve soðuk algýnlýðý tedavisinde de
kaya tuzu faydalýdýr. * Sinüs iltihaplarýný
azaltýr. * Baðýþýklýk sistemini güçlendiren
mineraller içerir. Demir, magnezyum, bakýr
ve kalsiyum organlarýmýz için gereklidir.
Tuzun insan saðlýðýna yaptýðý olumlu etkilerin keþfedilmesi aslýnda yeni deðil. 19.
yüzyýl ortalarýnda Felix Botchkowski adlý
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Polonyalý saðlýk yetkilisi, tuz madenlerinde
çalýþan iþçilerin akciðer hastalýklarýna
yakalanmadýklarýný keþfetti ve daha sonra
yapýlan bilimsel araþtýrmalar tuz madenlerinin bu iyileþtirici etkisini kanýtladý. Ýþin
sýrrý negatif iyonlardaydý.”
Ýyonlaþma ve Ýnsana Etkisi
Birçok bilimsel makale, iyonlarýn insan
bedeni ve saðlýðý üzerinde etkili olduðunu
vurgulamaktadýr. 2006 yýlý Aralýk ayýnda
NEJM’de (II) yayýmlanan M. Derman ile
J.S. Terman’ýn (III) birlikte kaleme aldýklarý “Seher Vaktinin Erken Iþýðý –veya
Negatif Ýyonlar– ile Kendinizi Daha Az
Bunalýmlý Hissedebilirsiniz (By The
Dawn’s Early Light -or Negatýve Ions- You
Might Feel Less Depressed)” baþlýklý
makalede þafak ýþýðýnýn etkisi bilimsel
olarak þöyle Raporlanmýþtýr: (IV, V)
“Amaç: Bu çalýþma kapsamýnda, kýþ
depresyonuna karþý, iki özgün ilaç dýþý
[farmasötik olmayan] tedavi metodu uykunun son saatlerinde uygulanarak deðerlendirildi:(1) doðal þafak benzetimi
[simülasyonu] ve (2) yüksek yoðunluklu
negatif hava iyonizasyonu.
“Yöntem: 77’si kadýn ve 22’si erkek
toplam 99 yetiþkin hasta üzerinde uygulandý: ki bunlarýn 94’ünde kýþ mevsimi
önemli depresif bozukluðu, 5’inde ise bipolar II bozukluðu vakasý saptanmýþtý. Beþ
paralel gruba aþaðýda sýralanan durumlar
uygulanmýþtýr:1) doðal þafak benzetimi
(450 kuzey enleminde 5 Mayýs durumuna
uygun 0,0003-250 lüks) (VI); 2) þafak ýþýðý
darbesi (13 dakika, 250 lüks, 3,25x103
lüks-dakika aydýnlatýcý dozla þafakla
eþleþen benzetim); 3) uyanma sonrasý parlak ýþýk (30 dakika, 10.000 lüks); 4) yüksek
akýþ hýzýnda negatif hava iyonizasyonu (93
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dakika, 4,5x1014 iyon/saniye); veya 5) düþük akýþ hýzýnda negatif hava iyonizasyon
(93 dakika, 1,7x1011 iyon/saniye).
“Belirtiler: “Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeði-Mevsimsel Duygusal
Bozukluk Versiyonu için Yapýlandýrýlmýþ
Görüþme Kýlavuzu” doðrultusunda 3 hafta
boyunca deðerlendirildi.
“Bulgular: Tedavi sonrasý iyileþme
sonuçlarý- parlak ýþýk (3) %57,1, - doðal
þafak benzetimi (1) %49,5, - þafak ýþýðý
darbesi (2) %42,7, - yüksek yoðunluklu
iyonlar (4) %47,9 ve - düþük yoðunluklu
iyonlar (5) %22,7 (diðerlerinden önemli
ölçüde daha düþük).
“Sonuç: Yazarlarýn hipotezinin aksine,
‘þafak benzetimi’nin ‘þafak ýþýðý darbesi’ne
veya ‘parlak ýþýk’a üstünlüðünü bulamadý.
Ancak doðal þafak benzetimi (%49,5) ile
yüksek yoðunluklu iyonizasyon (%47,9)
parlak ýþýk (%57,1) terapisi gerektirmeyen
etkin antidepresanlar olarak ortaya çýkmýþtýr ve ilaca alternatif olabilecekleri
düþünülmektedir.”
Negatif Ýyonlarýn Ýnsan Saðlýðý Üzerinde
Býraktýðý Olumlu Etkiler
‘Mühendisçe Bilim’ Blogunda Eyüp
Özkan, “iyonlarýn insan saðlýðýna etkisi”
konusunu aþaðýdaki þekilde derlemiþtir:
“Negatif iyon, havada bulunan oksijen
molekülünün elektron almýþ hali þeklinde
tarif edilmektedir. Bu iyonlar doðal
koþullarda meydana gelirler. Bu doðal
koþullar; rüzgârlar, deniz dalgalarý,
saðanak yaðýþlar, þelaleler vb. þeklinde
sýralanabilmektedirler. Negatif iyonlarýn
havada yoðunlaþmasýyla pozitif etkilerinin
ortaya çýktýðý ve bilim adamlarýnýn bu
alanda çalýþmalarýyla da bu konu bilimsellik kazanmaktadýr.
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“Ýnsanlar bu doðal koþullarla ne kadar
içli dýþlý olursa, o ölçüde de saðlýklý ve
kaliteli bir hayatý elde edebilir diyebiliriz.
Þehir hayatýndan uzak, doðayla iç içe bulunan insan, daha rahat nefes almakta ve
kendini daha iyi hissetmektedir. Doðadaki
negatif iyon yoðunluklarýný þöyle sýralayabiliriz: (iyon/cm3)
“Þelale eteklerinde 50.000, Daðlarda
8.000, Deniz kýyýlarýnda 4.000, Ormanlarda 3.000, Þehir Dýþýnda 1.200, Þehir Ýçinde
200, Konutlarda 20, Otomobillerde 14”
Yukarýda verilen tabloya göre negatif
iyon yoðunluðunun fazla olduðu bölgelerde
daha kaliteli ve saðlýklý bir havanýn olduðu
söylenebilmektedir. Birçok deney ve çalýþmanýn neticesi þeklinde ortaya çýkan bu
etkileri maddeler halinde sýralayalým:
* Yorgunluðun azalmasý ve tamamen
giderilmesini saðlar, * Sinir hücrelerinin
canlýlýðýný artýrýr, * Kan dolaþým sistemindeki pýhtýlarýn oluþmasýný engeller, * Kan
þekeri seviyesini düþürür ve stresin etkilerini azaltýr, * Kalp atýþlarý ve nefes alýþ ritmini düzenler, * Beyin dalgalarýný pozitif
yönde etkiler (hafýzayý güçlendirir ve tazeler), * Böbrek üstü salgý bezleri ve hipofiz
ile baðlantýsýnda pozitif etki saðlar, * Vücudumuzdaki hücrelerin zarýný olumlu
olarak etkiler, * Kandaki kalsiyum ve fosforun sürekliliðini saðlar, * Kandaki akyuvar hareketini uyarýr, * Hemoglobin ve
kolesterol seviyesini sabitleþtirir, * Akciðer
ve solunum yollarýný temizler iþtah ve uyku
düzenini saðlar, * Kandaki mikro sirkülâsyonu düzeltir, * Eklemdeki sertlikleri giderir, * Akciðer kapasitesini yükseltir, * Enfeksiyonlara karþý vücut direncini arttýrýr,
* Östrojen hormonunu yükseltir.
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Seher Vaktinin
Týp Bilimi Açýsýndan Önemi
Yeditepe Üniversitesi Týp Fakültesi,
Akupunktur Uygulama, Araþtýrma ve
Eðitim Birimi’nden Dr. Hakan Ertok’un
“Seher ve Ýmsak Vaktinin Týp Bilimi
Açýsýndan Önemi” makalesinden bazý alýntýlar da aþaðýda aktarýlmaktadýr:
“Güneþin ilk ýþýklarýnýn, doðu ufkunun
üst tarafýna gelmeye baþladýðý ve beraberinde tabiatýn uyandýðý vakte “Seher Vakti”
adý verilir. Kurân’da geçen ‘fecr’ sözcüðü;
ufkun alt tarafýnda enlemesine oluþan kalýn
kýrmýzý renk kuþaðýnýn ufku yarmasý
olayýdýr. ‘Fecr’de, gündüzün ilk ýþýklarý,
gecenin karanlýðýna karýþýr. Seherle birlikte
kuþlar cývýldamakta, hayvanlar hareketlenmekte ve insan bedeninde de fizyolojik bir
uyanma gerçekleþmektedir. Seher ile tüm
biyolojik ve hormonal aktiviteleri canlýlýk
kazanarak güne baþlayan insan organizmasý güne hazýrlanmýþ olmaktadýr.
Peki vücudumuzun fizyolojik olarak güne
hazýrlanýþý nasýl olmaktadýr, buna hangi
hormonlar aracýlýk etmektedir? Seher vaktinde vücudumuzun fizyolojisine yani biyoritmine baktýðýmýz zaman aþaðýdaki beþ
belirleyici etken görülür: 1- Ýnsülin Hormonu 2- Kortizon Hormonu 3 - Adrenalin
Hormonu 4 -Vücut Isýsý 5- Uyku Fizyolojisi
Ýnsülin Hormonu
Ýnsülin Hormonu, kan þekeri düzeyini
ayarlayan ve belirli aralýkta kalmasýný
saðlayan bir hormon olup; pankreasýn beta
hücrelerinden salgýlanýr ve beyin hariç tüm
hücrelerin glikozu kullanmasýný saðlar. Seherle birlikte insülin salgýlanmaya baþlar.
Bu salgýya uygun olarak kahvaltýyý en erken seher vaktinde yapabiliriz. Yemek son-
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rasý sindirim sorunlarý yaþamamamýz ve
karbonhidrat metabolizmasýnýn saðlýklý bir
þekilde çalýþmasý için; vücuda gýda alýmý
ile insülin salgýsýnýn hemen hemen ayný
saat dilimleri içinde gerçekleþmesi gerekir.
Daha önce yaparsak, insülin hormonunu
vaktinden önce salgýlatýp, güne tam hazýrlýk yapamamýþ vücudu yük altýnda býrakmýþ
oluruz. O zaman karbonhidrat metabolizmasý düzgün çalýþmaz, tüm hücrelerin glikoz kullaným hýzlarýnda aksaklýklar yaþanýr.
Kortizon Hormonu
Böbreküstü bezinden salgýlanan kortizon
hormonu da týpký insülin gibi seher vaktinde salgýlanmaya baþlayarak organizmanýn
gün boyu ihtiyaç duyacaðý enerji ve proteinleri hizmete sunar. Böylece vücut biyolojik ve metabolik uykusundan uyanmýþ olur.
Adrenalin Hormonu
Böbreküstü bezinden salgýlanan sempatik
sinir sisteminin çok önemli bir hormonudur. Adrenalin, sabah saat 04:0005:00 arasý yükselmeye baþlayarak kalori
kullanýmýný arttýrýr, lipolizi (yaðlarýn
parçalanmasýný) ve glikolizi (karbonhidrat
yakýlmasýný) saðlar. Adrenalinin salýndýðý
saatlerde uyumamak gerekir.
Vücut Isýsý
Vücut ýsýsý gecenin zifiri karanlýðýnda en
düþük seviyeye iner ve seher vaktinde yükselmeye baþlar, en düþüðü 36,5°C, en yükseði ise 37°C olur. Seher vaktinden önce
yemek yenilirse; alýnan gýdalarýn metabolik
süreçleri çok olumsuz etkilenir ve vücut bu
gýdalardan yeteri kadar istifade edemez.
Uyku Fizyolojisi
Ýnsan hayatýnýn yaklaþýk üçte biri uykuda
geçer. Uyku fizyolojisini “Melatonin” adý
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verilen bir hormon yönetir. Bu hormon,
beyinin pineal bez adý verilen bölgesinden
sentez edilir ve salgýlanýr. Melatonin hormonu gece zifiri karanlýkta salgýlanýr, özellikle de gece yarýsýndan sonra 02:00-04:00
saatleri arasýnda kandaki en üst düzeyine
çýkar. Aydýnlanmanýn baþladýðý zaman olan
seher vaktinde de yükselmiþ olan salgýsý
düþmeye baþlar. Böylece vücudun seher
vaktinde uyanýklýða geçmesini kolaylaþtýrýr.
Ayrýca büyüme hormonu ile de eþ-zamanlý
çalýþtýðý için, proteinlerin metabolizmasýnda ve vücut direncinin saðlanmasýnda çok
önemli katkýlarý olan bir hormondur.
Baðýþýklýk sisteminin verimli çalýþmasýnda
önemli rolü bulunur.”
Negatif Ýyonlarla Ýlgili
Bilim Adamlarýnýn Söyledikleri
Negatif iyonlarla alakalý çalýþmalar
yürüten ünlü fizik uzmaný Prof. Dr. Jacques
Breton pozitif iyonlarla ilgili þunlarý
söylemiþtir: “Kapalý ve klimalý ortamlar,
uzun süre þehir içinde araba kullanmak,
sentetik koltuk döþemeleri, elektromanyetik
aletler, dev ekran televizyon, video, telefon
santrali, faks, fotokopi makineleri ve aþýrý
toz. Teknoloji çaðýnda, saðlýklý yaþamak
adýna bu aletlerden vazgeçilemeyeceðine
göre geriye bir tek yol kalýyor: Havadaki
pozitif iyonlarý yok edecek, parçalayacak
negatif iyonlarý üretmek.”
Uygulamalý Düþünsel Bilimler Merkezinin Araþtýrma Bölüm Baþkaný ve Beyin
Kullaným Kýlavuzu (Owner’s Manuel for
the Brain) kitabýnýn yazarý Pierce J. Howard þöyle demektedir: "Negatif iyonlar
oksijenin beyine ulaþmasýna yardýmcý oluyor. Bu da daha dikkatli olmamýza, uyuklama halinden kurtulmamýza ve daha zinde
bir zihne kavuþmamýza yardýmcý oluyor.”
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BÝTÝRÝRKEN
Bilimsel çalýþmalar özellikle sabahýn
çiyinde doðada yoðunlaþan negatif
iyonlarýn insan saðlýðýna ne denli faydalý
olduðunun altýný çizmekte. Bu yazý ile
Bilgilerimizde çok kez vurgulanan
‘sabahýn çiyi’ olgusuna ve bu olgunun
faydasýna ýþýk tutmaya, hikmetini anlamaya
çalýþtýk. Bilgilerimizi sadece okuyarak,
kelimelere ve anlamlarýna bakýp yüzeysel
deðil, bilimle bütünleþtirip derinlemesine
bakmalýyýz:
“Esasý bilmek için buradasýnýz, esasý
yapmak için buradasýnýz, esasý vermek
için buradasýnýz. Size gelenler, odalarda,
sofalarda okuyup, bir yerlere yazmak için
deðildir sadece. Ýçindeki gerçeði görüp,
ona bürünmek, onu yaptýrmak ve yapmak
içindir.”
“O’nun adýný anarak biliniz ki, ilim
gerçek ibadettir. O’nun adýný anarak
biliniz ki, Kuraný Kerim’deki ‘Elif’,
‘Lâm’, ‘Mim’ ‘ilmi’ iþaret eder.”
(I) https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/proje/negatifiyonlarin-pozitif-etkisi
(II) ‘NEJM’: Doktorlar ve diðer saðlýk profesyonelleri için yazýlmýþ bir dizi konuya özel haber
bültenidir.
(III) Michael ve Terman: Doktorlar ve Cerrahlar
Koleji'nde Psikiyatri Klinik Psikoloji Profesörleri
(IV) https://www.jwatch.org/jp200701080000003/2007/01/08/dawn-s-early-light-or-negative-ionsyou-might
(V) https://www.researchgate.net/publication/6648580_Controlled_Trial_of_Naturalistic_Dawn_
Simulation_and_Negative_Air_Ionization_for_Sea
sonal_Affective_Disorder
(VI) Lüks: 1 metre yarýçaplý bir kürenin merkezinde bulunan 1 kandela (mum) þiddetindeki ýþýk kaynaðýnýn, 1 metrekarelik küre yüzeyinde oluþturduðu aydýnlanma þiddetidir.
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

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

Deðerli okuyucularýmýz bir ay ara verdiðimiz çocuklarýn gizli spiritüel
dünyalarýnýn kapýlarýný aralamaya çalýþan yazý dizimize bu ay önce
"Kalbimizle Dinlemek" bölümünü geniþleterek, daha sonra da "Çocuklarýn
Karþýlaþtýklarý Zorluklar ve Onlarla Baþedebilme Yetileri" baþlýklarýyla
devam ediyoruz. Hatýrlayacaðýnýz gibi yazarýmýz çocuklarýn dünyayý kendi
duyularý ve gittikçe geliþen rasyonel zihinleri vasýtasýyla bilebildiklerini
vurgulayarak, bu melekelerin, onlarda muhakemeye dayalý argümanlarý
ve dikkatli gözlemleri mümkün kýlarak sonunda yapacaklarý seçimleri ve
inançlarýný da etkileyebildiðinden söz etmiþti.
Lâkin muhakeme ve duyulara ilaveten çocuklar yazarýmýza göre dünyayý
kendi sezgileri vasýtasýyla da bilebiliyorlar ve bu yetenekleri sayesinde
de sürprizlerle dolu bilgilere ve güçlü bir bilgeliðe giriþ yapabiliyorlardý.
Sezginin en temel görevi bize güvenliðimizle ilgili bilgi saðlamasýnýn yaný
sýra, rehberlik, yaratýcýlýk, problem çözümü konularýnda da ruhlarýmýzýn
enerjisel dalgasýný harekete geçirmesi, onu hýzlandýrmasý ve böylece yeni
çözümlerin ve fikirlerin zihnimize akmasýný saðlamasýydý.
Ýþte ta çocukluktan baþlayan bu serüvenimizde hepimizin aslolan o spiritüel
yolculuðu yapabilmesi için ruhun bu derin dalgasýnýn içine yani yaþamlarýmýzýn asýl aktýðý yere ulaþmamýz gerekmekteydi. Ýþte çocuklarýn en
güzel yaný bu iç sese doðal giriþ yapabilmeleriydi. Yeter ki çocuklarýmýzý
sadece dýþarýdaki bilginin (genel geçer eðitim müfredatlarý, moda olan
kavramlar, maddi dünyanýn baskýn öðeleri vs) bombardýmanýna savunmasýzca maruz býrakmadan ele alabilelim.
Yazarýmýzýn bizlere bu konuda verdiði en deðerli tavsiye: Ýç sesimizi bir
rehberlik kaynaðý olarak kullanabilmemiz için yaþadýðýmýz olaylara,
düþüncelerimizden geçenlere ve gözlemlerimize odaklanabilmeyi, onlarý
açabilmeyi ve anlayabilmeyi öðrenmek için elimizden gelen her çabayý
ortaya koymamýz idi. Ýþte kalbimizle dinlemeyi öðrenmek bizim için en
deðerli olandý. Konumuza kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz.
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ilgelik gelenekleri bize
spiritüel yolumuzla ilgili
bilmemiz gereken tek bir
gerçek ya da uygulamamýz
gereken tek bir tavsiye olsaydý eðer
bunun yolunun þu cümleden geçtiðini
ifade etmiþlerdir: "Yürüdüðünüz yolla
amacýnýz ayný anda kalbinizde var
olmalýdýr." Hz. Ýsa'nýn mesajý sevgiydi.
Buda'nýnki ise þefkat. Sevgiye sahip
olmak ve þefkat sunabilmek bizi tam
anlamýyla insan kýlar ve kutsal eyler.
Bizi narsizmin ve sadece kendimize
dönük yaþamanýn ötesine taþýyarak
dünyayla ruhsal baðýmýzýn (ki bundan
asla kaçamayýz) farkýna varmamýzý
saðlar. Rabindranath Tagore þöyle der:
"Sevgi özgürlüktür çünkü inanýlmaz
derece ucuz olan objeler(eþyalar) için
bizi ruhumuzla bedel ödemekten korur
ve bize varoluþun tamlýðýný kavratýr."

B

Kalbimizle dinlemek, kalbimizi dinlemek fiiliyle karýþtýrýlmamalýdýr.
Kalbimizi dinlemek bir þeyle alâkalý
olarak duygularýmýza ve hislerimize
dikkat etmek anlamýný taþýr. Bu, duygularýmýzýn ve hislerimizin akýþýyla ayný
yerde olmak için önemli olup, aklýn ve
zekânýn hareketini dengeler. Ama
kalbimizle dinlemek odak noktamýzý
içimizden dýþýmýza yani karþýmýzdaki
insanlara yönlendirir. Diðer bir deyiþle
anlamak, hoþnut olmak ve sevmek için
dinlemek anlamýný taþýr. Ne bir eksik
ne bir fazla, bunu ifade eder.
Önceki bölümlerden de hatýrlayacaðýnýz gibi, görmenin iki yolu vardý.
Birinci yol sadece peþin fikirli olmak
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ve þey'leri kategorize etmek iken diðer
yol diðer insanlarla buluþmak ve
hoþnut olmaktý. Birincisi bizi diðer
insanlardan ayýrýrken, ikincisi empati
ve þefkat yoluyla bizi onlara daha
yakýn kýlýyordu. Çocuklar, birkaç dakika boyunca sessiz kalarak, derin bir
nefes alarak ve farkýndalýklarýný
nazikçe göðüs bölgelerine ulaþtýrarak
her anda kalpleriyle dinleyebilirler.
Çocuklarýmýzý simültane þekilde
(kendimizi de elbet) hoþnut olduklarý
bir þeye (hoþnut kaldýklarý bir an, bir
arkadaþ veya benzerleri) ya da bir
sevinç neþe duygusuna davet edebiliriz.
Bu noktadan itibaren dikkatlerini
önlerinde olan þeye (bu bir çatýþmaproblem ya da yollarýna çýkmýþ olan
yeni insan da olabilir) yönlendirebilirler. Gerek çocuklar gerekse de bizler
kalbimizle dinlediðimizde, karþýmýzdakilerin ruhlarýnýn içini görebilir
(olumlu veya olumsuz mânâda onlar
bize ne yapmýþ olurlarsa olsunlar,
örneðin bencilce davranýþlar, içten
veriþler veya derin anlayýþlar gibi),
onlarla nasýl bir iþbirliðine girebileceðimizi ve birlikte olmaya doðru nasýl
adýmlar atabileceðimizi kavrarýz.
Bilgelik gelenekleri en büyük gücün
sevgi olduðunu anlatmýþlardýr bize.
Çevremizdeki pek çok maddi bilgi
kanalý bize güçlü olanýn ayakta kalabileceði mesajýný verir hep. Hâlbuki
rehberler ve mistikler bize farklý bir
þeyi anlatýrlar. Onlar bize sevginin ve
þefkatin gücünün, asýl güç sandýðýmýz
þeyi dengeleyip, ona rehberlik yapabileceðini anlatýrlar. Aksi halde güç
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gaddarlýða dönüþebilir. Doðru olan
güçle birlikte bizler, doðru eylemle
ilgili bir etik oluþtururuz ve bu içsel
rehberlik sistemi sayesinde merkezden
uzaklaþmayýz.
Bir Cizvit bilgesi Pierre Teilhard de
Chardin bu gücü þöyle tarif eder: "Bir
gün insanoðlu etere, rüzgârlara, dalgalara, akýntýlara ve yerçekimine hükmettiðinde, aslýnda Tanrý için sevginin
enerjisini kullanmýþ olacak ve iþte o
günden sonra insan dünya tarihinde
ikinci kez ateþi bulmuþ olacaktýr..."
ZORLUKLAR ve ONLARLA
BAÞ EDEBÝLME YETÝSÝ
Bir çocuðun hayatý, onun bir melekle
karþýlaþmasýndan veya bir hayalet
görmesinden sonra nasýl etkilenmektedir? Bir çocuk size hayat ve onun
anlamý hakkýnda büyük sorular sorduðunda veya diðer insanlarýn acý çekmelerinden çok fazla etkilendiðinde
ona nasýl bir cevap verirsiniz? Bu gizli
dünya bir sýnýfýn veya bir dini kurumun
"gerçek" dünyasýyla karþýlaþtýðýnda ona
ne olmaktadýr? Günümüz çocuklarý
gerçekten daha mý farklýlar ve bundan
dolayý da karþýlarýna baþ etmeleri
gereken yeni mücadeleler mi çýkýyor?
Spiritüel sorularý ve bu alanda diðerlerinde farklý tecrübeleri olan çocuklar
týpký yetiþkinler gibi gerçekçi olmayan
üstünlük duygularýnýn, depresyonun,
sýnýrlarýný belirlemekle ilgili yaþadýklarý
problemlerinin, spiritüel dünyanýn ardýna saklanma eðilimlerinin (böylece
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psikolojik ve duygusal geliþimlerini
ihmal etme pahasýna sadece spiritüel
ilgilerine yönelebilirler) ve diðer zorluklarýn tuzaðýna düþebilirler. Oyun
alanlarýndaki davranýþlarý, arkadaþ
kurma çabalarý, ebeveynleriyle iyi
anlaþma ve okul hayatlarýna adapte
olabilme çabalarý zaten bir çocuk için
yeterince zordur ama spiritüel deneyimler yaþamak ve sorular sormak
hayatlarýna daha çok karmaþa getirebilir. Bu bölümden itibaren spiritüel
farkýndalýða sahip olup da ebeveynlerinin, öðretmenlerinin ve diðer
arkadaþlarýnýn kendilerine nasýl yardým
edebileceklerini bulmaya çalýþan
çocuklarýn (ve elbet ki bu tanýma biz
yetiþkinler de giriyoruz) zorluklarýný
ve mücadelesini inceleyeceðiz.
Bunlar kolay, tam anlamýyla üstesinden gelinmiþ veya belli bir tertip
dâhilinde ele alýnabilecek konular
olmayýp, her çocukta kendilerini farklý
þekilde ortaya koyabilirler. Burada yapmak istediðim asýl þey, belirtilerin
(semptomlarýn) altýnda neler olduðunu
ortaya koyabilmektir. Belirtiler birbirine benzeyebilir -örneðin depresyonlâkin bunu ortaya çýkaran problemler
birbirlerinden oldukça farklýlýk gösterebilirler ve bazen de çok daha uzaðýnda
olabilirler. Her çocuk biricik olduðundan, her çocuða iyi gelecek ve onlara
yardýmcý olacak üç sihirli þeyi söyleyemeyiz. Ama çocuðun kaygýlandýðý
konunun köklerine dair daha iyi bir
anlayýþa bir kez sahip olduðumuzda
vereceðimiz tepkiyi (cevabý) þekillendirmeye baþlayýp, ona nasýl yardým-
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cý olabileceðimizle ilgili fikirler bulmaya çalýþabiliriz. Bu satýrlarýn
ebeveynlere, öðretmenlere, terapistlere,
pedagoglara ve bir çocuðun arkadaþý
olabilecek diðer kiþilere; kendi korkularý, huzursuzluklarý ve karmaþýk
duygularýyla ilgili yardýmcý olabileceðine ve bu sayede geliþtirdikleri yeni
anlayýþlar ve içgörülerle de çocuklara
daha fazla hizmet edebileceklerine
inanýyorum.
ÇOK AZ ya da ÇOK FAZLA
Çocuklarýn yüz yüze geldikleri belirli
problemlerin neler olduðuna geçmeden
önce, çocuklarýn spiritüel yaþamlarýný
doðrudan etkileyen ve kültürlerin içine
yedirilmiþ en temel iki sorundan bahsetmek istiyorum. Bunlar çocuklarýmýzýn spiritüel an'larýndan ya çok az
ya da gereðinden fazla þey çýkarmaktýr.
Bunlarýn her ikisi de ayný oranda
tehlikelidir. En bilinen ve ortak tehlike,
çocuklarýn spiritüelliklerinin görmezden gelinmesi, ihmal edilmesi veya
patolojik sayýlmasýdýr. Elinizdeki
bölümler iþte bunu düzeltme çabamý
yansýtmaktadýr.
ÇOK AZ
Çocuklar, yetiþkinlerin davranýþlarýný
ve eylemlerini tolere edemediklerine
veya þefkatleri fazla geldiðinde
"gereðinden fazla hassas çocuk" olarak
tanýmlanmaktadýrlar. Bir çocuðun hayatýn kendisi ve anlamýyla ilgili ciddi
sorularý "Sen bunu anlayabilecek bir
yaþta deðilsin henüz" cümlesine benzer
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cevaplarla ýskalanmaktadýr. Aslýnda
çocuðun bundan anladýðý þey ya da
mesaj, bunlar hakkýnda konuþulmasýnýn
büyükleri tarafýndan doðru karþýlanmadýðý, hayatýn aslýnda derinlikten
ziyade yüzeyde olanlardan ibaret
olduðu ve ona sadece bilmesi gerekenin söylendiði, içerde olanýn bilinmesinden daha çok dýþarýda olanýn bilinmesinin daha doðru olduðudur.
Ne yazýk ki, geleneksel eðitim sisteminde yukarýdaki bakýþ ve yaklaþým
hiçbir yerde olmadýðý kadar
kuvvetlendirilmiþtir. Jacques
Lusseyran'nýn kendi çocukluðuyla ilgili
þu düþünceleri günümüzün eðitim
uygulamasýyla tümüyle baðýntýlýdýr:
"Öðretmenlerimizin kendilerinin veya
bizim içimizde nasýl bir hayat olduðuna
dair neden hiç konuþmadýklarýný
anlayamýyordum… Hlbuki dünya
sadece dýþýmýzda olan deðil, içimizde
olandý da.. Bilgiyi biriktirmek güzel ve
iyiydi ama onu elde etme nedeni daha
anlamlý olabilirdi ve hiç kimse bundan
söz etmedi bile. Demek ki tüm bu olup
bitenlerin içinde birisi bir yerde bizi
kandýrýyordu…"
Günümüzün eðitimdeki tipik yaklaþýmý, dýþta olaný içte olanla dengelemek yerine, çocuðu tümüyle dýþarýdan
gelenlerle doldurmaktýr. Böyle bir yaklaþýmda, çocuðun spiritüelliðinin
geliþtiði-büyüdüðü yer olan iç dünyasý
en fazla kandýrýlan olmaktadýr.
Gelecek AY: Konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz.
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On iki Çemberi Celseleri

Reenkarnasyonun Özellikleri - 1
Kryon Celsesi 02.12.2021
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben Manyetik Hizmetten Kryon. Bütün
insanlarýn tüm dünya çapýnda
paylaþtýklarý en önemli sistem
veya süreçlerden birisi reenkarnasyondur (yeniden bedenlenme). Bu ay boyunca 4 celsede
de reenkarnasyonun özelliklerinden söz edeceðiz. Bu kapsamdaki ilk celseye baþlýyoruz.

S

Sizler deðiþtikçe her þey deðiþir. Bu gezegen pek çok yönden yükseldikçe, pek çok
yönden daha fazla ýþýk geldikçe, sizler
ruhunuzda bulunan yeni bir âlet kutusuna
eriþim saðlýyorsunuz. Sizin ezeli ve ebedi
olan bir ruhunuz var ama bu ruhun pek çok
yaþam boyunca dünyaya gelip kýsa veya uzun
sürelerle yaþayan bedenleri vardýr ve bu sisteme “reenkarnasyon” adý verilmektedir.
Bu sistemin sevgiyle yürütülmekte olduðunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunun tesadüflere baðlý olarak iþleyen bir sistem olmadýðýný kesin olarak söyleyebilirim. Ýnsanlarýn
hayatlarýnýn nasýl olacaðý ve þekilleneceði ile
ilgili olarak yukarýlarda birileri tarafýndan zar
atýldýðýný asla düþünmemelisiniz. Bu cezalandýrýcý deðil, sevgiye dayalý bir sistemdir.
Sizler burada karanlýk ve aydýnlýðýn birarada var olduðu bir enerji okulundasýnýz. Bu
okula devam edebilmek ve ilerleyebilmek
için en fazla rahat edebileceðiniz ve tümüyle
sevgiye dayalý þekilde gelirsiniz Dünyaya. Bu

gezegende geçerli olan sistem budur ancak
baþka gezegenlerde baþka sistemler geçerlidir.
Bu çerçevede bu ay Yaratýlýþ Maðarasýndan
da söz edeceðiz çünkü sizin geçmiþ hayat
enerjiniz bu gezegenin bir parçasýný oluþturur.
Öte tarafa geçtiðinizde, Dünya’da geçireceðiniz bir sonraki hayatýnýz sizler ve
baþkalarý tarafýndan bir planlama oturumunda
planlanýr. Ya daha önce yaptýklarýnýza devam
etmek veya yeni bir ders öðrenmek için geri
gelirsiniz. Burada güdülen amaç öðrenilen
derslerle, farklý bedenlerle yaþanan hayatlarda
öðrenmek suretiyle geliþmek ve daha yüksek
bilinç seviyesine ulaþmaktýr. Dünya’ya her
geri geldiðinizde farklý farkýndalýk seviyesine
geçersiniz çünkü ihtiyacýnýz olan budur.
Size her ikisi de tartýþmalý olan iki özellikten söz edeceðim. Ýnsan olarak Dünya’da
yeniden bedenlendiðinizde Ruh kendinizi en
rahat hissetmenizi saðlamak amacýyla sizin
için ne yapabilir? Kendinizi en rahat hissedeceðiniz durum daha önceki hayatýnýzda veya
hayatlarýnýzda alýþtýðýnýz cinsiyette gelmeniz
olacaktýr. Her nasýl düþünüp davranýyorsanýz,
kendi bedeninizde ve cinsiyetinizde rahat
olursunuz. Cinsiyetin tesadüflere dayalý
olarak sistemle deðiþtiði fikri tümüyle yanlýþtýr. Böyle bir durum söz konusu deðildir.
Deðiþim için doðru zaman gelinceye kadar
ayný cinsiyette birçok kez, belki de üst üste
15-20 kez yaþarsýnýz. Bu durum bilincinizin
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daha iyi ve hýzlý öðrenmesine katkýda
bulunur.

size yeniden geri geleceðinizi, kendinizi bu
fikre alýþtýrmanýzýn iyi olacaðýný söylüyorum.

Yaþlý ruhlar her iki cinsiyette de birçok kez
yaþamýþlardýr ve her biri mutlaka doðum yapmýþtýr. Ancak, bir cinsiyetten diðer cinsiyete
geçiþin dezavantajlý bir yönü de vardýr tabii.
Bu geçiþler sýrasýnda iki veya üç hayat
boyunca her iki cinsiyetin özelikleri de birlikte var olur. Bunun eþcinsel olmak anlamýna
geldiði açýktýr ama pek çok insanda tereddütler ve önyargýlar olmasýna raðmen bu son
derecede normal bir durumdur. Gezegende
yaþayan insanlarýn yaklaþýk %10’luk bölümü
herhangi bir zamanda eþcinsel olmaktadýr.
Bunun sonucu olarak her bir yaþlý ruhun bu
tecrübeyi geçirmiþ olduðunu söylemek doðru
olacaktýr.

2012 yýlýndan sonra bu gezegende enerji
öylesine deðiþim göstermiþtir ki, yaþlý ruhlarýn eline yeni bir âlet kutusu geçmiþtir. Dolayýsýyla, yeniden geri geldiðinizde Dünya çok
deðiþmiþ olacaðý için her þey farklý olacaktýr.
Bu fikri kabul etmek eski karma düþüncesinde takýlý kalmýþ olanlar için çok zordur.

Hepiniz eþcinsel hayatlar sürdürdünüz. Bu
sizin hoþunuza gitse de, gitmese de durum
böyledir. Bu deðiþim süreci içinde yaþamakta
olan, yaþlý ruhlara yeniden geri gelmek
isteyip istemediklerini soracak olsaydým,
çoðunluk bir daha gelmek istemediðini kesin
bir dille ifade ederdi. Bununla birlikte, ben

Bu yeni enerjide geri geldiðinizde, o
zamana kadar Dünya’da öðrenmiþ olduðunuz
her þeyi hatýrlayacak ve bileceksiniz. Bu yüzden de ayný sorunlarý yeniden yaþamak zorunda kalmayacak, ayný hatalarý yeniden yapmayacaksýnýz çünkü yüksek farkýndalýðýnýz
ve bilinciniz olacaktýr. Bu sorunlarý yaþamak
zorunda olmadýðýnýz bir yaþamda ruhsal
büyümenizin ne kadar hýzlanacaðýný hayal
edebiliyor musunuz? Baþka bir deyiþle, süper
ruh haline geleceksiniz. Ýþte bu sevgi ve aile
sistemidir. Bu süreci isteyerek ve bilerek
yaþayýp geri gelen insanlar kutsanmýþtýr
çünkü onlarýn gezegene sunacaklarý pek çok
þey vardýr. Ve öyledir.

Reenkarnasyonun Özellikleri - 2
Kryon Celsesi 08.12.2021
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bu celsenin konusu hem
reenkarnasyon, hem de benim
deyimimle ailedir. Ýnsanýn hiç deðiþmeyen
tek bir ruhu vardýr. Dolayýsýyla, Dünya’da
bedenlendiðiniz her sefer hep ayný ruh söz

S

konusudur ama ayný zamanda ruhunuz
geçmiþ yaþam kayýtlarýnýzý da içermektedir.
Benim aile dediðim reenkarnasyon, bir
öðrenme yöntemidir. Ýnsanlarýn çeþitli yaþamlarýnda Dünya’da farklý “ifadeler” üstlendiklerinden söz ederiz. Ýnsanlar yaþamlar boyun-
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ca yaptýklarý bu seyahatlerde öðrenirler, bilgi
ve tecrübe daðarcýklarýný zenginleþtirirler.
Bunlar bedende bilinç içinde muhafaza edilir
ve daha sonraki yaþamlarda kullanýlýr. Ýþte bu
karmanýn geliþmesidir.
Ýnsanlarýn çoðunluðunun aslýnda reenkarnasyona inandýðý bir gerçektir ama sizin
kültürünüzde yaþayanlar için bu bir sürpriz
olarak algýlanabilir. Reenkarnasyon bir bilinç
geliþtirme okulu, öðrenme sürecinin gerçekleþtiði bir okul, karanlýk ve aydýnlýk okuludur.
Bu celselerin dinleyicileri büyük çoðunlukla
çok sayýda yaþam boyunca ruhsal hususlarda
farkýndalýk kazanmýþ olan yaþlý ruhlardýr.
Bu celsede esas olarak zamanlama ve
akaþik depolamadan söz edeceðim. Bu
çerçevede bu gezegendeki reenkarnasyondan
bahsettiðimi belirtmeliyim. Nüfustaki çok
hýzlý artýþ yüzünden gezegende çok sayýda
yeni ruh bulunmaktadýr ve bunlarýn Dünya’da
iþlerin nasýl yürüdüðü konusunda neredeyse
hiç fikirleri yoktur.
Gezegene gelir gelmez öðrenmeye baþlar
ve yaþamlar boyunca da öðrenmeye devam
edersiniz. Belki de 15-20 yaþamdan sonra
yaþamý sürdürme modundan çýkmaya ve
birçok þeyi anlamaya baþlarsýnýz. Belli bir
noktadan itibaren içinde bulunduðunuz kutu
hakkýnda düþünmeye baþlarsýnýz ama bu çok
yavaþ ilerleyen bir süreçtir.
Daha önce üzerinde neredeyse hiç konuþmadýðýmýz zamanlama meselesi vardýr.
Reenkarnasyonu anlamak için bu konuda
bilgi sahibi olmanýz gerekmektedir. Bazýlarý
her reenkarnasyon arasýnda insanlarýn perdenin diðer tarafýnda oldukça uzun bir süre
geçirdiðini öne sürmektedirler. Bunun nasýl
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olduðunu, bu sürenin ne kadar olduðunu ve
hangi kurallarýn geçerli olduðunu hiç kimse
tam olarak bilmemektedir. Sizler doðrusal
olduðunuz ve düþündüðünüz için herkesin
belli kurallara baðlý olarak ayný süreçten
geçtiðini varsayarsýnýz. Ama bilincin kendisine özgü olmasý nedeniyle herkes için geçerli
olan tek bir kural olmasý mümkün deðildir.
Dünyadaki reenkarnasyon seyahatinin
baþlangýcýnda her reenkarnasyondan önce
gerçekten belli bir sürenin geçmesi gerekir
çünkü insanlar perdenin diðer tarafýndan bu
tarafý izler ve öðrenirler. Yaþam sayýsý arttýkça, bu süre azalýr. Belli bir noktadan
itibaren kendi doðrusal zamanýnýza göre aþaðý
yukarý üç ay içinde tekrar geri dönülür. Zira
Dünyadaki yeni enerjide yaþlý ruhlarýn varlýðýna, enerjisine ve ýþýðýna gerek vardýr.
Hattâ bazý yaþlý ruhlar diðerlerine yol gösterebilmek amacýyla erken ayrýlýp en kýsa
zamanda geri dönerler.
Þimdi de ikinci hususa geçelim. Dünya’da
çok boyutlu halde bulunan kristal formunda
ve normal þartlarda asla bulamayacaðýnýz bir
Yaratýlýþ Maðarasý var. Bu maðarada gezegendeki her bir yaþamýnýzýn enerji halindeki
kayýtlarý tutulmaktadýr. Ölümünüzden sonra
bu maðaraya uðrarsýnýz ve yaklaþýk 2-3 gün
boyunca bilincinizin tüm içeriði kristal forma
aktarýlýp gezegende muhafaza edilir. Yeni bir
yaþam için geri döndüðünüzde, ilk önce bu
Yaratýlýþ Maðarasýna gider ve gezegende geçirdiðiniz yaþamlarýnýzda biriktirdiðiniz tüm
bilgileri yeniden yüklersiniz. Bu her birinize
özgü bir süreçtir ve bir süre sonra bu konuyu
çok daha iyi anlamaya baþlayacaksýnýz.
Ben insanlara tutkun olan Kryon’um.
Ve öyledir.
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Reenkarnasyonun Özellikleri - 3
Kryon Celsesi 15.12.2021
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Reenkarnasyon hayatýnýzýn pek
çok yönü ile ilgili olduðu için
büyük önem taþýmaktadýr. Bu sizin ruhunuzun
Dünyadaki hâli ile ilgilidir. Dünya’ya birçok
kez gelip giden ve farklý yaþamlar süren tek
bir ruhunuz var. Bundan önce Yaratýlýþ
Maðarasýndan söz etmiþ ve orada bulunan bilgilerin, tekrar gelip onlarý yeniden yükleyene
kadar, Dünya’da kaldýðýný söylemiþtik. Bu
hafta ruh planlamasýndan bahsedeceðiz.

S

Kaçýnýza kendi reenkarnasyonunuzu planladýðýnýz söylendi? Hattâ kimlerin sizinle birlikte geleceðini veya ailenizin kim olacaðýný
bile planlarsýnýz. Ailenizi buraya geldikten
sonra farkýnda bile olmadýðýnýz sebeplerden
dolayý seçersiniz. Annenizi veya babanýzý
seçerken de tecrübenizin onlara göre çok
daha fazla olmasý nedeniyle yaþam baðlamýn-

da öðretmenlik yapabilmek amacýný bile
güdüyor olabilirsiniz. Yaþlý ruhlar genellikle
bir sonraki reenkarnasyonu kiþisel çýkarlarýný
düþünerek deðil, diðer insanlara öðretebilmek
amacýyla planlarlar.
Bir gün perdenin diðer tarafýndayken aile
mensuplarýnýzla bu konular hakkýnda konuþma fýrsatýný bulacaksýnýz. Sözü edilen planlama, reenkarnasyon sürecinin çok önemli bir
parçasýný oluþturur. Dünya’ya itiraz ederek
veya gelmemek için baðýrýp çaðýrarak deðil,
bu plan uyarýnca isteyerek gelirsiniz. Belki de
bir dahaki sefere kim olabileceðinizi anlamaya çalýþmalýsýnýz. Bu ruh planlamasý olur
ve perdenin diðer tarafýnda yapýlacak olan
planlama sýrasýnda aðýrlýk taþýyabilir. Baþka
bir anlatýmla, bir sonraki yaþamýnýzý hâlâ
dünyadayeni enerji içinde bu yaþamýnýzý
sürdürürken tasarlamaya baþlayabilirsiniz.
Ve öyledir.

Reenkarnasyonun Özellikleri - 4
Kryon Celsesi 15.12.2021
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Reenkarnasyon hakkýnda
birçok olgudan söz ettik ve
bunlarýn bazýlarýný biliyordunuz ama birçok
bilgiye de vakýf deðildiniz. Bu süreç içinde
tek bir ruh, çeþitli bedenler içinde yaþamak

S

üzere birçok kez Dünya’ya gelir. Durum
Dünya’da henüz sadece birkaç kez yaþamýþ
olan ruhlar açýsýndan, yüzlerce kez Dünya’da
yaþayýp tecrübe edinmiþ olan ruhlara göre çok
farklýdýr. Dünyadaki yaþamlar ruhlar için ders
niteliðindedir ve bu sayede insanlarda tecrübe
birikimi oluþur.
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Þimdi size daha önce hiç deðinmediðimiz
bir hususu anlatacaðým. Reenkarnasyon ve
ruh sistemi fikri birçok inanç sisteminde
dogma hâline getirilmiþtir. Dolayýsýyla, ruhsal
sistemde herhangi bir deðiþiklik ortaya çýktýðýnda, derhal güçlü bir direniþ baþ gösterir.
Yeniden ifade etmek gerekirse, Tanrý’da herhangi bir deðiþiklik asla olmaz ama insanýn
Tanrý ile olan iliþkisinde farklýlýk gerçekleþir.
Bu sizin yolculuðunuzdur. Bu aslýnda insanlýðýn bilincinin Dünyadaki hikâyesidir. Ýþte
deðiþim burada gerçekleþir. Sizler için farkýndalýk ve boyutsallýk arttýkça, Tanrý tarafýndan belirlenen sistem de deðiþir. Baþka bir
anlatýmla, okul ayný kalýr ama neleri nasýl
yaptýðýnýz hangi sýnýfta olduðunuza göre farklýlýk arzeder.

Bu aslýnda inanmakta çok zorluk çekeceðiniz ve aklýnýzý baþýnýzdan alacak bir
bilgidir. Size bunun ne anlama geldiðini
anlatmama izin verin. Bu gezegene gelmeden çok önce bu gezegende yaþadýklarýnýzdan çok daha fazlasýný yaþadýðýnýz
baþka gezegenlerde bulundunuz. Ayný
süreçten geçmiþ, þu anda bu gezegende
bulunmayan ama buraya gelmeye hazýr
durumda olan trilyonlarca ruh vardýr.

Sizler þu aþamada artýk yükselmenin son
sýnýfýna yaklaþýyorsunuz veya içindesiniz.
Kendi kararlarýnýzý kendiniz vermek durumundasýnýz ve bilinç sýnavýnýn farkýna varmaya baþladýnýz. Bilgiler size veriliyorsa bunlarýn ne kadarýný alýp iþleme tabi tutacaðýnýz
ve ne kadarýný kendinize mâl edebileceðiniz
size kalmýþtýr. Mesele sezgisel varlýðýnýzýn ve
ruhsal varlýðýnýzýn farkýna vararak bu zorlu ve
sorunlu zamanda ilerleyebilmek için doðru
seçimleri yapabilecek þekilde davranmaktýr.

Bu aþamadan sonra mezunlar Dünya’ya
gelmeye baþlýyorlar. Mezunlar (baþka gezegenlerde pek çok kez bulunmuþ olan ruhlar)
buradaki enkarnasyonlarýna “süper ruhlar”
olarak baþlayacaklar. Parlak ve akýllý olacaklarýndan dolayý da, her þeyle ilgili tümüyle
yeni fikirleri ve çözümleri olduðu için onlarýn
farkýna varacaksýnýz. Ýþte bundan dolayý ümit
olduðunu ve ümidinizi asla kaybetmemeniz
gerektiðini söylüyorum. Sizi örtmekte olan
korku ve endiþe battaniyesinin altýnda pek
çok þey olup bitmektedir. Bu gezegenin
deðiþmesine katkýda bulunduðunuzu anlamaya baþlayýnca, iþler hýzlý ve düzgün þekilde
ilerleme yoluna girecektir. Her zaman
söylediðim gibi, geleceði asla geçmiþte olanlar temeline dayalý olarak deðerlendirmeyin.
Böylece gelecekle ilgili olarak huzura
kavuþabilirsiniz. Sizler artýk yeni bir
dünyadasýnýz.

Gezegende yeterli sayýda yaþlý ruh olduðunda, bazý þeyler olur. Bu reenkarnasyon sisteminde tam bir deðiþim demektir. Eðer kýsa
süreliðine bile olsa, sizi perdenin diðer tarafýna götürebilseydim, nefesiniz kesilirdi çünkü
oradaki ruh çorbasý içinde sizin gezegendeki
ailenizden çok daha eskilere dayanan bir
aileniz olduðunu anlardýnýz. O ruh çorbasý
içinde daha Dünya oluþmadan çok önce,
baþka gezegenlerde birlikte olduðunuz için
çok iyi tanýdýðýnýz ruhlar var.

Bu sistemde iþler çok yavaþ baþlar,
zaman içinde öðrenirsiniz, farklý zamanlarda
ve farklý þekillerde gelirsiniz, giderek daha
fazla bilgi ve tecrübe sahibi olursunuz, diðer
ruhlara öðretirsiniz ve böylece farkýndalýk
artmaya baþlar.

Ben insanlýða tutkun olan Kryon’um.
Ve öyledir.

