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Sevgili Dostlar
“Zayýftýr insan... Ýþte O, o zayýf olanýn hayrýna bütün bildiklerinizi
varetti hayýrla ve bundan sonra bileceklerinizi de...” O’na yer olacak
olan gönüllerimiz, duygularýmýz, O’nun varettiði planlar, sistemler
içinde bizleri kýrýlgan, çabuk etkilenen bir durumda býrakýr. Kendisi
için varedilmiþ âlemlerde insan kendini yalnýz ve güçsüz hisseder.
Dünyaya daha ilk geliþinde ve sonra yine dünyada baþka baþka yaþamlarda ömür sürerken asýl geldiði yer, tüm serüvenin baþladýðý esas yer
unutturulur ona. Oradaki nur, oradaki gerçek ve sevgi, O’na yer olacak
gönülde çok derinlerde bir yere itilir, saklanýr bir sýr gibi. O nedenle
arzularýn peþinde koþan, doðru ve gerçek sabrý bir türlü beceremeyen
insan arzularý gerçekleþirse, merakýný giderecek ve iþine yarayacak
çeþitli yeni bilgiler edinirse mutlu olacaðýný, tamamlanacaðýný zanneder. Bunlara eriþtiðini düþündüðü insanlarýn hâlâ neden baþlarýnýn
göðe ermiþ gibi görünmediklerini anlayamaz. Ýstekler her zaman daha
fazla istekleri getirir. Aslýnda gönüllerde en derine gömülmüþ sýr kendini belli etmeye çalýþmakta, sinyaller göndermektedir. Ama insan, yani
bizler aradýðýmýzý ve özlediðimizi baþka yerlerde bulacaðýmýzý umarýz.
O nedenle biraz sýcaklýk, iyilik ve sevgi karþýsýnda hemen kendimizi
býrakmaya, onun gerçek ve doðru olduðuna bakmadan, onu sorgulamadan inanmaya hazýrýzdýr. Zayýf tarafýmýz en güçlü yanýmýzdýr aslýnda. Ama onu geliþtirmenin, hayra kullanmanýn kýlavuzunu, formülünü
arayýp bulmalý, bilmeli, bilip bulunca doðruluðunu, faydalýlýðýný iyice
tartarak onu uygulamalýyýz. O formüller altýn varaklarda, süslü kitaplarda, binlerce yýl insanlardan gizlenen yazmalar içinde deðildiler, her
yerdedir, önümüzde dönüp durmaktadýrlar. Dert edindiklerimizden
aklýmýzý ve dikkatimizi biraz çekip baþka türlü bir bakýþ açýsýyla, apaçýk
ortada bekleyen gerçeklere odaklanabilirsek onlarý görmemiz mümkün
olabilir. Eðer yolunu bulursak gerçek gücümüzün farkýna varýr, insanýn
katil ruhlu, yalancý, çýkarcý ve nankör bir varlýk olduðunu her türlü
yolla benimsetmeye çalýþan, insaný insana kýrdýrmaya çalýþan karanlýk
zihniyeti tamamen ortadan kaldýrýr, gerçek yuvamýza gider, biraz soluklanýr, oradan sonsuzluða yol alýrýz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI

2

SEVGÝ DÜNYASI

Dünyanýn temel hastalýðý
bencilliktir. En güzel
esaslar ve en güzel fikirler
bencillik süzgecinden
geçince zararlý ve çarpýk
þeyler olup çýkýyor.
Ýnsanlarýn ve toplumlarýn
mutluluðu için yalnýzca
ekonomik ve sosyal
düzenlemelerin yetmediði,
insanlarý eðitmek, yüce
ideallere baðlamak ve
sevgiyi gönüllerde
geliþtirmek de gerektiði
apaçýk görülmektedir.
Dr. Refet Kayserilioðlu

Düþmanlýk düþmanlýðý,
kötülük kötülüðü çeker.
Düþmanlýk yalnýz sevgi ve
dostlukla durdurulabilir.

Rüzgâr Eken
Fýrtýna Biçer
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ALMANYADAN
GELEN
BÝR MEKTUP
Almanya Hamburg’dan
bir okuyucumuzdan mektup aldýk. Okuyucumuz
mektubunda, Dünyanýn
bugünkü karýþýk ve dengesiz durumundan dert
yanýyor. Ve diyor ki:
“TV de görüyoruz, þu
anda Afrika’da ve
Hindistan’da birçok kiþi
açlýktan ölüyor. Ötede
geliþmiþ ülkelerde refah
ve bolluk hüküm sürüyor. Geri ülkelerde
hükümet darbeleri,
politik karýþýklýklar ve
askeri dikta rejimleri birbirlerini kovalýyor.
Geliþmiþ ülkelerde ise
kapitalist ve komünist
mücadelesi gittikçe artýyor. Her iki taraf birbirine ölümü hak görüyor,
mücadele gittikçe
kýzýþýyor. Gençlerin
çoðunluðunun Allah’a
inanmamalarýna önem
vermiyorum. Ama onlar
sevgiye de, iyiliðe de,
kardeþliðe de inanmýyorlar. Kendileri gibi düþünmeyenleri yok etmeye
karar vermiþ haldeler.
Bunun sonu ne olacak?!..
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“Bir de dinciler türedi
þimdi. Kendilerine “Jesus
people: Ýsa'nýn çocuklarý,
ya da halký” diyorlar.
Amerika ve Ýngiltere’de,
giderek Avrupa’da
ellerinde Ýncil, aðýzlarýnda “Ýsa” sözü ile diyar
diyar dolaþýp Allah’tan
ve Ýncil’den söz ediyorlar. Birlikte þarkýlar söyleyip, dualar ediyorlar.
Ýyi niyetli, iyi yüzlü
kiþiler. Ama eksik yönleri deve kuþu misali,
gerçekleri görmüyorlar.
Onlarýn þarkýlarý ve
dualarý ile Afrika’daki ve
Hindistan’daki açlar doymaz ki!... Ýspanya'daki
faþizm deðiþmez ki!..
“Her yerde o kadar çok
hoþ konuþmalar ve boþ
lâflar ediliyor ve yazýlýyor ki, dinlemekten býktým. Dünyamýzýn bu
karýþýk ve acý hali ne olacaktýr?... Sizler gerçeklere en yakýnlardansýnýz,
bana cevap yazarsanýz
çok memnun olacaðým.
Ben insanlara, saðcýlara
ve solculara gerçeði nasýl
anlatayým?”
Deðerli okuyucumuz
dünyanýn karýþýk durumunu ne güzel özetlemiþ.

Dünya gerçekten bir
bunalýmýn içinde ve
ondan nasýl çýkacaðýný
da bilemiyor. Kapitalist,
komünist, dinci gibi
gruplara bölünmüþ, bunlarýn arasýnda ve dýþýnda
bir de fýrsatçýlar var.
Onlar hiçbir fikre ve ideale baðlý olmayan, fýrsatlardan alabildiðince faydalanýp çýkar saðlayanlar.
Bir fikre, bir ideolojiye
ve bir inanca baðlananlar
ise genellikle hoþgörürlükten sýyrýlýp koyu bir
baðnazlýða ( fanatizm)
saplanýyorlar. Birinin
fikrini diðerine, onunkini
berikine kabul ettirmek
deðil, dinletmek imkânsýz. Herkes toplumun
hayrýný gözettiði paravanasý arkasýna gizlenip
kendi kiþisel çýkarlarýný
saðlamak amacýndalar.
Elbette körü körüne dava
uðrunda koþan, gizli
niyetleri göremeyen saf
kiþiler de var. Bu boðuþmalar, bu mücadeleler ve
bu savaþlar ne
kazandýrýyor insanlara?
Kim yanlýþýný, ne derece
görebiliyor, gören de
gördüðünü ne oranda
kabul edip deðiþmenin
yoluna girebiliyor?
Kayýplarýn büyüklüðüne

SEVGÝ DÜNYASI
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kýyasla kazançlar ne
kadar küçük!.. Emekler
kayboluyor, canlar ve
mallar kayboluyor,
ümitler sönüyor ve
zaman kayboluyor.
Hayra kullanýlýnca ne
büyük imkânlar getirecek
olan zamanlar ve emekler kayboluyor.
TEMEL HASTALIK
Bütün bu kargaþanýn
temelinde yatan esas
hastalýk BENCÝLLÝKTÝR. En güzel esaslar, en
güzel fikirler bencillik
süzgecinden geçince
zararlý ve çarpýk þeyler
olup çýkýyor. Aslýnda iyi
niyetli, insanlarý gerçekten, kendisini sevdiði
gibi, seven bir kimse

Ýster saðcý olsun, ister
solcu olsun, o insanlarýn
hayrýna çalýþacaktýr.
Elverir ki katý prensipleri
veya parti disiplinini
körü körüne uygulamak
zorunda kalmasýnlar.
Kötü niyetli ve bencil bir
kiþi de hangi doktrine,
hangi dine, hangi esasa
baðlanýrsa baðlansýn
insanlara zararlý olacaktýr. Ýlk fýrsatta kendi
çýkarý için insanlarý harcamaktan çekinmeyecektir. Belki kendi çýkarýný
saðlamak için bazý gösteriþli iþler, bazý fedakârlýklar yapacaktýr. Kaz
gelecek yerden tavuk
esirgenmez misali bazý
kârlý alýþ veriþler
yapacaktýr. Ýþte dünya bu
gerçeðe, yani insaný arýt-

mak, düzeltmek, gerçek
insan yapmak gerektiðine
yönelmeden, toplumlarý
mutlu edebileceklerini
sanýyorlar. Yalnýzca ekonomik ve sosyal düzenlemelerin yetmediðini,
Ýnsanlarý ve toplumlarý
eðitmek, yüce ideallere
baðlamak, sevgiyi
gönüllerde ve toplumlarda geliþtirmek de gerektiðini görmek lâzýmdýr.
Dünyada huzursuzluk
ve mutsuzluklar, kavgalar ve savaþlar,
sömürmeler ve ezmeler,
insanlarýn kardeþ
olduklarýný kabul ve
idrak etmeleriyle,
birbirlerinin iyiliðini ve
hayrýný içtenlikle düþünmeleriyle, sevginin

SEVGÝ DÜNYASI

bencilliði yenmesiyle
son bulacaktýr ancak.
RÜZGÂR
EKENLER
Yoksa kötülüðün
karþýsýna daha büyük
kötülükle çýkmak, yeni
daha da büyük kötülükleri davet etmek olur.
Düþmanlýklar, düþmanlýklarý biler, keskinleþtirir
ve sivrileþtirir.
Düþmanlýk, yalnýzca
sevgi ve dostlukla, bir
yerde durdurulabilir.
Bugün kapitalist düzenlerin kötülüðüne karþý,
zulmüne karþý silâhlanan,
ayný zorbalýklarý yapanlarýn, yarýn daha kötü
sömürücü ve kötülük
edici olduklarýný görmekte deðil miyiz? Rus
ihtilâli yapýlýrken halkýn
hakkýný koruyacaðýný
iddia edenler, kendi halklarýna en büyük zulmü ve
katliamý revâ görmediler
mi? Okuyun Soljenitzin’in “Gulag Adalarý”
kitabýný ve bakýn bugün
Rusya’nýn kötü hapishane hayatýna. Hangi
komünist ülkede söz hürriyeti, mülkiyet serbestisi, seyahat hürriyeti
var?! Herkes eþit olacak
denilen ülkelerde herkes
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sýkýntý ve yokluk içinde.
Hâlbuki onlar ne parlak
lâflar ve ideallerle yola
çýkmýþlardý. Ama yönetecek olanlar bencillikten
kurtulamadýklarý için ve
insanlarý tam sevemedikleri, onlarýn hayrýný
en az kendi hayýrlarý gibi
düþünemediklerinden
zulme saptýlar, iþlerine
gelmeyenleri ezdiler.
Fakat zulüm yolunu
açanlar, baþkasýný birer
ikiþer temizleyenler, bir
gün kendileri de temizlendiler, baþkalarý da
onlarýn kuyusunu kazdý.
Yaþadýklarý ve iktidarda
kaldýklarý sürece de
korku ve kuþku içinde
yaþadýlar. Ýnsanýn dünyada yapacaðý iþ bu mudur?
Korku vermek ve korku
içinde yaþamak mý
güzeldir? Yoksa huzur ve
mutluluk vermek,
sevmek ve sevilmek mi?
Elbette düzenlerde
bozukluklar var. Elbette
bozuk düzenden çýkar
saðlayanlar durumun
deðiþmesini istemeyecekler. Ama onlarýn da
kardeþimiz olduðunu
unutmadan, onlara yanlýþlarýný sevgiyle,
uyarmayla, devamlý fikirlerinizi delilleriyle,

doðruluðunu gösteren
belgeleriyle yayarsak ve
söylersek onlarý da
doðruya çekemez miyiz?
Eðer bir fikir doðruysa
o saðda da doðrudur,
solda da. Aslýnda karþýt
fikirlerden yapýlacak
doðru sentezler çoðunlukla deðiþimi daha tatlý
bir akýþla ve daha hýzlý
yapar. Hem de kimse
ezilmeden, kimse yok
edilmeden. Karþýlarýndakileri baþtan sona yanlýþ
sayýp, onlarý yok etmek
kararýyla yola çýkanlar,
çoðu kez kazdýklarý
kuyuya kendileri düþerler. Yollarý kýsaltmamýþ,
aksine çok uzatmýþ olmalarý ise en küçük zararlarý. Olaylarý, dünyadaki
geliþimleri incelersek
bunu açýkça görmekte
güçlük çekmeyiz.
Doðru yol, kendimizi
bencillikten kurtarmaya
çalýþmakta, insanlarý
kendi özümüz gibi
sevmekte, onlara sabýr ve
tahammül göstererek
doðruya, faydalýya ve
yeniliðe, çekmektedir.
Elimizdeki rehber doðru
araþtýrma ve gözlemlere
dayanan, doðru bilgilerdir þüphesiz.
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 28

Yüceden Gelenlere
Tam Uyulmazsa!..
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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SAMSON
“Hani o bilmeden sýrrýný dile getirip
ele verdi de, gücünden oldu ya,
O’ndan gelen. Hani o kokuþmuþ,
çürümekte olan bir yerin merkezindeydi de, kurtarýyordu ya O’nun yoluna
baþ koymuþlarý.. O bile yanlýþýný bilmeden, belki bir geceden bir geceye
geçerken iþledi, kendi için kötü olaný.
Ve ardýndan onunla gelenler yoksul
kaldýlar.”
Bizim Celselerimiz’de ismi anýlmadan öyküsü anlatýlan kiþinin, Ýsrailoðullarý’nýn tarihinde çok önemli bir yere
sahip; filmlere, kitaplara konu olmuþ
“Samson” olduðunu düþünüyorum.
Onun hakkýnda en deðerli kaynak
Tevrat’ýn “Hâkimler” bölümü olduðundan, yaþamýnýn önemli gördüðüm olaylarýný oradan özetleyeceðim.
Hz. Musa ve Yeþu’nun peygamberliklerinden sonra, onlarýn misyonunu
sürdüren güçlü liderler Tevratta
“Hâkimler” olarak adlandýrýlýr. Hâkimlerin büyük çabalarýna, kahramanlýklarýna raðmen, Ýsrailoðullarý zaman
zaman yoldan çýkýp düþmanlarýnýn putlarýna tapacak kadar acý günler
yaþamýþlardý. Sadece bu kadar da deðil,
onlarýn idaresi altýnda geçen uzun yýllarý
bile olmuþtu. Hâkimler seçimle baþa
geçen kiþiler deðildi. Zaman zaman
Tanrý’dan yol gösterici bilgiler alan
askeri liderler, manevi danýþmanlar, yol
gösterici önderlerdi onlar. Yetenek ve
becerileri sayesinde sorgusuz sualsiz
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kabul edilmiþlerdi. Böylece 11 hâkimin
yönetiminde 200 yýla yakýn acý tatlý
günler geçiren Ýsrailoðullarý yine yoldan
çýkmýþlar, Tevrat’ýn ifadesiyle “Rabbin
gözünde kötü olaný” yapmýþlardý. Ve
Rab onlarý 40 yýl Filistîler’in eline vermiþti. Þimdi kendilerini kurtaracak çok
güçlü bir 12. hâkimi bekliyorlardý.
Sýradan halkýn neredeyse hiçbir þey
umurlarýnda deðildi. Ama onlarýn
arasýnda her þeye raðmen yozlaþmamýþ,
O’nun yoluna baþ koymuþ fedailerdi
beklenti içinde olanlar.
Rableri onlarýn acý feryatlarýný, içten
gelen dualarýný cevapsýz býrakacak
deðildi. Hem de Allah’tan aldýðý güçle,
aslanlarý bile parçalayacak ve emsalsiz
bir kuvvetle Filistîlere dünyayý dar edecek bir yüce kahramaný onlara önder
edecekti. Onun öyküsü Tevrat’ýn
Hâkimler bölümü Bap 13-14-15 de
uzunca anlatýlýr.
Kýsýr olduðundan çocuktan mahrum
kalan iyi kalpli kadýna, Rabbin meleði
görünüp “Üzülme” dedi “Gebe kalýp bir
oðul doðuracaksýn. Gebeliðini, yasak
edilen yiyecek ve içeceklerden tamamen uzak geçireceksin. Oðlun Allah’a
adanacak. Onun saçýna bir ustura bile
deðmeyecek. Öylece uzayýp örülü
olarak kalacak.”
Kadýn kocasýna bu yaþadýklarýný
aynen aktardý. Adam sevindi ama tam
da inanamadý. Sonunda karýsýyla
beraberken o da gördü. Evet görünüþü
heybetliydi ama nihayet bir insan
suretindeydi.
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Ona yesin diye bir oðlak hazýrladý.
Oðlaðý piþirmek üzere koyduklarý
mezbahýn alevleri üzerinden melek
göðe doðru süzülüp gözden kaybolunca
inandýlar ve hemen secdeye kapandýlar.
Meleðin sözleri aynen gerçekleþti.
Çocuðun ismini Þimþon koydular. Biz
yine onu Samson diye anacaðýz. Çocuk
büyüdü. Rabbin habercileri onu gücü ve
görevi hakkýnda bilgilendirdiler. Büyük
gücü ile 12 kavmi Filistîler’den kurtarmaya adanmýþtý artýk onun hayatý. Artýk
Filistîlere yakýn olmak için bir fýrsat
arýyordu. Böylece onlardan birini eþ
seçerek aralarýna karýþýp gerekli yerlerde gücünü kullanacaktý. Evlilik
henüz gerçekleþmeden gücünü bir aslan
üzerinde deneme fýrsatý yakaladý.
Gürleyerek gelen aslana karþý, Rabbin
Ruhu bütün kuvvetiyle onun üzerinde
belirdi. Elinde hiçbir âlet olmadan
aslaný iki parça edip yere serdi.

SEVGÝ DÜNYASI

Ne zaman Rabbin Ruhu ona ulaþýrsa
kaç kiþi olurlarsa olsunlar Filistî gruplarýna saldýrýyor, onlarý yerle bir ediyordu. Bazen de 300 çakal yakalayýp ard
arda birbirine baðlýyor, kuyruklarýný
meþalelerle yakýp Filistîlerin ekinlerine,
zeytinliklerine salýyor yakarak onlarý
yiyeceksiz býrakýyordu. Filistîler ne
büyük bir belâ ile karþýlaþtýklarýný iyice
anlamýþlardý. Öçlerini almak için hem
de kendilerinden olan karýsý ile karýsýnýn
babasýný yakarak öldürdüler. Bununla
yetinmediler zaten kuvvetliler ve Ýsrail
de zayýf ya Yahuda’da ordugâh kurup
saldýrmaya hazýrlandýlar. Amaçlarý
Samson’u baðlayýp yok etmekti.
Ordularý gören Yahuda sakinleri çok
korktular. Samson’un: “Gelin beraber
savaþalým” sözleri bile onlarý yatýþtýrmadý. Samson onlar için de bir belâ idi
sanki. Bu belâdan kurtulmak için onu
baðlayýp Filistîlere vermek üzere beklediler.

SEVGÝ DÜNYASI

Düþman
hücuma
hazýrlanýrken
Samson’a yaptýklarý bu büyük zulmü
onlara duyuruyorlardý. Samson Rabbin
Ruhu’nu bekliyordu çaresiz. Ve dualarý
cevapsýz kalmadý. Baðladýklarý ipler
yanýp kül oldu. Samson orada bulduðu
taze bir eþek çene kemiðini eline alýp
Filistîler’den bin kiþiyi tepeledi. Ve
buna benzer pek çok olayýn kahramanýydý artýk Samson. Böylece Ýsrail’e
20 yýl boyunca zaman zaman rahat bir
nefes alma imkâný saðladý. Ama hepsi
bu kadar. Keþke sýrrýný ele vermeyip onlarý Filistîler’den tamamen kurtarsaydý.
Filistîler anlamýþlardý ki Samson’dan
ancak kuvvetinin sýrrýný öðrenip kurtulabileceklerdi. Samson yine Filistîli
Dalila isimli bir kadýný beðenip sevdi.
Filistîler durumu anlayýnca kadýný
büyük ödüller vaat edip Samson’un sýrrýný öðrenmesi için kandýrdýlar.
Tevrat’ta kadýnýn yalvarýp yakarýp
Samson’u sýrrýný paylaþmasý için ikna

Resim: “Samson ve Dalilah”, Andrew Howat
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ettiði anlatýlýr. Ama Samson esas sýrrýný
deðil baþka bir þey söylemiþtir. Pusuda
bekleyen Filistîler bu yanlýþý kullanýnca
elleri boþ kalýr ve Samson onlarý hemen
yok eder.
Aslýnda bu tek olay bile Samson’a çok
önemli bir ipucu olup kadýna asla
güvenmemesini gerektirmez mi? Böyle
olmayýp benzerini iki defa daha
yaþadýðý anlatýlýr kitapta. Akýl ve mantýða aykýrý bu iki olayýn hiç olmadýðýný
düþünüyorum. Bence gerçek olay þudur.
Çok içkili olduðu bir gece kadýnýn yalvarmalarýna dayanamayýp sýrrýný açýklar. Eðer saçlarý kesilirse gücünü kaybedeceðini söyler. Filistîler haberi alýnca
hâlâ derin uykudayken baþýnýn 7
örgüsünü traþ ettiler. Hiçbir þeyin
farkýnda olmadýðýndan uyanýnca yine
onlarý tepelemeye kalkýþtý. Fakat nafile.
Filistîler onu baðlayýp gözlerini oydular
ve zincirlere baðlayýp hapsettiler.
Putlarýna bu büyük düþmandan kurtardýðý için topluca bir âyin düzenleyip, 3000 kadar kadýn-erkek
mabette biraraya geldiler. Zincirler
baðlanmýþ Samson’u iyice rezil
etmek için bir köçek gibi oynattýlar. Samson ise içinden gelen feryatla Rabbine yalvarýp duruyordu.
Gücünü son defa kullanýp
Filistîlerle beraber kendisinin de
son nefesi vermesini diliyordu
Yaradan’dan. Duasý kabul edildi,
ellerini zincirden kurtarýp mabedin
iki direðini bütün gücüyle devirerek baþlarýna yýktý. Ve kendisi ile
birlikte birçok kiþi enkaz altýnda
son nefeslerini verdiler.
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Yetinerek
Yetkinleþmek
Güngör Özyiðit, Psikolog

Sokrates'in öðrencisi Antisthenes, yetinerek yetkinleþmeyi
bir yaþam biçimi olarak sunan Kynikler Okulu'nun kurucusudur.
Antisthenes'in öðrencisi Diogenes, bu görüþü en uç noktalara
taþýyan, yaþantýsý ile doðrulayan tipik bir örnektir.
Resim: “Diogenes”, Alexander Shabanov
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YETÝNEREK YETKÝNLEÞMEK
Sokrates'in öðrencisi Antisthenes,
yetinerek yetkinleþmeyi bir yaþam biçimi olarak sunan Kynikler Okulu'nun
kurucusudur. Kynik sözcüðü köpek
gibi olan, köpeksi anlamýna gelir. Bu
görüþe uyanlar, her türlü yapma uygarlýk deðerlerine sýrt dönerek, doðal
yaþamý yeðleyerek, sade, yoksul bir
hayat sürerler. Ýþte onlarýn bu yaþam
anlayýþýný kýnayanlar, horlayanlar ise,
köpeksi adýný takarak onlarý aþaðýlamaya yeltenirler. Ne var ki, Kynikler
ya da köpeksiler, kýzmak þöyle dursun,
bu ismi kucaklayýp benimserler. Öylece
yalnýz insanlarla deðil, hayvanlarla da
kardeþ olduklarýný ilan ederler.
Kynikler'e göre hayata anlam veren,
erdemli bir yaþayýþtýr. Erdemden kasýt
ise, insanýn içten tam bir baðýmsýzlýða
eriþmesi, her þeyden önce özgür olmayý
gerektirir. Bu anlamda erdemli kiþi,
özgür kiþi olup, insaný köle eden arzulardan kurtulmuþ ve isteklerini en aza
indirmeyi baþarmýþtýr.
Antisthenes'in öðrencisi Diogenes, bu
görüþü en uç noktalara taþýyan, yaþantýsý ile doðrulayan tipik bir örnektir.
Sinop'lu bir genç olan Diogenes, sahte
para basmaktan, yani kalpazanlýktan
tutuklanan bir babanýn oðludur.
Kendisinin de babasýna yardým ettiði
söylenir. Kurtuluþu Atina'ya kaçmakta
bulan Diogenes, orada Antisthenes'in
baþýna tebelleþ olur ve kendini ona
öðrenci olarak kabul ettirir. Öylece
para hýrsý ile baþlayan hayatý, tam tersi
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bir uca savrularak, onu paraya karþý bir
tavrýn en renkli örneði haline getirir.
Fýçýyý barýnak olarak kullanan
Diogenes'in yaþam gereçleri bir
deðnek, heybe, fener ve maþrapadan
ibarettir. Çeþmeden avucu ile su içen
bir çocuðu gördüðünde, su tasý olarak
kullandýðý maþrapayý da fýrlatýp atar.
Diogenes, teoriden çok uygulamaya
önem verir. Sözlerini yaþantýsý ile
örneklendirir. Epiktetos onu büyük bir
filozof olarak gösterir. O yalýnayak
dolaþarak insanlarla konuþan, onlarý
silkeleyip kendilerine getirmeye çalýþan
bir sokak filozofu olarak, Platon'un
deyiþiyle biraz delirmiþ bir Sokrates'e
benzer. Diðer taraftan ilginç esprileriyle, hem güldürmesi, hem de
düþündürmesi bakýmýndan biraz da
Nasrettin Hoca'mýzý andýrýr. Dobra
dobra, etkili, akýcý ve esprili konuþmalarý dinleyenleri mýknatýs gibi
kendine çeker. Öyle ki Egine'den
Atina'ya gelmiþ olan bir genç, onu
dinlerken eve dönmeyi unutur. Onu
aramaya gelen kardeþi, Diogenes'i
dinlemeye koyulduðunda, o da orada
kalýr. Sonunda babalarý gelip, ayný
çekime kapýlýnca, üçü birden
Diogenes'in öðrencisi olur.
KRAL VE FÝLOZOF
Gerçeðin özgür kýldýðý Diogenes,
erdemin verdiði cesaretle kralýn
karþýsýnda bile dik duruþunu sürdürür.
Bir gün Ýskender, Diogenes'e: "Benden
korkmuyor musun?" diye sorar. Filozof
da ona bir soru sorar: "Sen nesin? Ýyilik mi, kötülük mü?." Beriki "iyilik"
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deyince, "Ýyilikten kim korkar?" diye
karþýlýk verir.
ÝNSANIN ÝNSANA FARKSIZLIÐI
Diogenes, cesetlerin yýðýldýðý bir
savaþ meydanýnda, insan kemikleri
arasýnda dolaþýrken, Büyük Ýskender
onu fark edip yanýna gelerek, "Ne arýyorsun?" diye sorar. Filozof "Babanýzýn
kemiklerini arýyorum" der ve devam
eder: "Fakat hangisinin kölelere, hangisinin babanýza ait olduðunu kestiremiyorum" Böylece 'insanýn insana farksýzlýðý' gerçeðine gönderme yapar.

SEVGÝ DÜNYASI

den ne dilersen!" dediði herkes tarafýndan bilinir. Ve filozofun verdiði ünlü
cevap da: "Gölge etme, baþka ihsan
istemem!"
Ýskender bu yanýta alýnmaz. Filozofun
tokgözlülüðünü ve toksözlülüðünü
beðendiðini belirterek þöyle der: "Ýskender olmasaydým, Diogenes olmak
isterdim!" Filozofun yanýtý daha
ilginçtir: "Ben Diogenes olmasaydým
da, Ýskender olmak istemezdim!"
Burada Diogenes, kendine egemen olan
insanýn, dünyaya egemen olan insana
üstünlüðünü açýkça ve korkusuzca dile
getirir.

GÖLGE ETME
KONUÞAN ÇOK, SUSAN AZ
Büyük Ýskender'in fýçý yanýnda
güneþlenen Diogenes'in önüne dikilerek, bir imparator edasýyla: "Dile ben-

Diogenes'e sorarlar: "Bir adamýn
akýllý olup olmadýðýný nasýl anlarsýn?"

SEVGÝ DÜNYASI

"Konuþmalarýndan" der. "Ya hiç konuþmuyorsa?" El cevap: "Henüz o kadar
akýllýsýna rastlamadým…"
Buna raðmen dünyada en güzel þeyin
ne olduðu sorulduðunda "Konuþma
özgürlüðü" der. Öyle ya, herkes sussa
idi, kim kimden ne öðrenecekti…
Hareketi inkâr eden Zenon'un bir
dersinde, ona cevap olarak, kalkýp
yürümeye baþlar.
Diogenes bilgeyi, erdemli kiþiyi
kendine yeten bir insan olarak tanýmlar.
Sýradan insanlar dýþarýya, nesnelere
baðýmlý, varlýklarýna dýþarýdan destek
arayan kimselerdir. Bilge kiþi ise, dýþ
nimetlerden olabildiðince baðýmsýz
hâle gelerek, ihtiyaç sýnýrlarýný iyice bir
daraltýr. Ýhtiyaçlarýný en aza indirdikçe
Tanrýlara daha çok benzer. "Azýcýk
aþým, kaygýsýz baþým" hesabý insanýn
istekleri ne kadar azsa o denli mutlu
olur.
Diogenes kimi kere ihtiyaçlarý en aza
indirgemeyi aþýrýya vardýrýr ve cinsel
ihtiyaç için karþý cinse yok dercesine,
ortalýk yerde mastürbasyon yaparak,
kendini cinsel doyuma ulaþtýrýr. Ve
þunu da söyler: "Keþke ovuþturmakla
karnýn da açlýðý giderilse…"
ADAM GÝBÝ ADAM
Kötü tanýnan biri, yaptýrdýðý evin giriþine: "Ýçeri kötülük giremez" diye yazar. Bunu okuyan Diogenes sorar: "Peki, evin sahibi içeri nereden girecek?"
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"Yaþlý bir adamsýn, gerisini boþ ver,
ne didinip duruyorsun?" diyenlere
þöyle karþýlýk verir: "Ne yani, yarýþta
koþarken, bitiþ çizgisine yaklaþtýðým
da boþ vermem mi gerekir, yoksa
daha da çabalamam mý?" Her gün
yeni þeyler öðrenerek, ruhumuza yeni
deðerler ekleyerek yaþlanmak daha
güzel deðil mi?
Bir gün hamamdan çýkarken,
"Ýçeride çok insan var mý?" diye soranlara: "Hayýr yok" yanýtýný verirken;
"Çok kalabalýk mý" diye soranlara:
"Evet" der.
Gündüz vakti elinde fenerle "Ne arýyorsun?" diyenlere "Ýnsan arýyorum"
cevabýný verir. Gerçi ortalýkta kendini
insan sanan çok. Ama "Ýnsan gibi
insan" pek yok.
AYNA ROLÜ
Ünlü hatip Demosthenes'e meyhanede kahvaltý ederken rastlar.
Demosthenes görünmemek için kendini
geriye çekince, Diogenes: "Ne denli
kaçarsan, o kadar meyhanenin içinde
olacaksýn" der. Ve onu mahcubiyeti ile
baþ baþa býrakýr.
Bir gün tapýnak görevlilerini, tapýnaktan kupa çalmýþ bir bekçiyi götürürlerken görünce: "Bakýn, büyük hýrsýzlar
küçük hýrsýzý götürüyorlar" der. Suyu
kirli akan bir hamam için: "Peki burada
yýkananlar nerede temizleniyorlar?"
diye sorar.

SEVGÝ DÜNYASI
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Günün birinde çok þiþman bir adam
olan Anaksimenes'in karþýsýna geçip
"Biz dilencilere göbeðinden bir þeyler
ver; hem sen hafiflersin, hem de bize
yardýmýn dokunur" der.

hazýrlýklý olmayý öðrendim". Kaldý ki
dayanýklý, dirençli ve kendine yeterli
olmak zaten onun felsefesinin temel
hedefi.
ÖLÜMÜ

Ýnsanlar neden dilencilere, engellilere
sadaka verir de, filozoflara vermez diye
soranlara: "Çünkü bir gün kendilerinin
de kör ya da topal olabileceklerini
düþünürler; ama filozof olacaklarý hiç
akýllarýna gelmez…" der.
Bedenin jimnastikle, ruhun erdemle
eðitileceðini söyleyen Diogenes, felsefeye ilgi duyan yakýþýklý bir delikanlýyý
gördüðünde: "Ne güzel" der. Bedenine
âþýk olanlarý, ruhunun güzelliðine
yönelteceksin". Yeteneksiz bir
güreþçinin hekimlik yaptýðýný görünce:
"Ne o?" der "Bir zamanlar seni
yenenlerin sýrtýný yere getirmeye mi
niyetlisin?"

Cahit Sýtký, ölümün tablosunu iki
dizede çizer: "Neylersin, ölüm herkesin
baþýnda/Uyudun uyanamadýn olacak."
Diogenes doksan yaþýnda, fýçýdan
evinin içinde uyurken ölür. Ýlginçtir;
onun ölümü ile Ýskender'in ölümü ayný
güne denk gelir. Dostlarý onu gömerler.
Üstüne bir sütun dikerler ve yanýna
mermerden bir köpek yerleþtirirler. Ve
altýna þöyle yazarlar:
Diogenes, kendine yeterek yaþamayý
Ölümlülere bir tek sen öðrettin
Ve kolay yaþam yolunu gösterdin
SÝNOP'A YAKIÞIR

BÝLGE SÖZLERÝ
Açgözlülüðü kötülüðün anakenti
olarak tanýmlayan Diogenes, yaþamda
neyin periþanlýk olduðu sorulduðunda
"Yoksul yaþlýlýk" yanýtýný verir.
Yaþamanýn felaket olduðunu söyleyenlere "Yaþamak deðil, kötü yaþamak
felakettir" der. Meyhanede içiyor diye
kýnayanlara, berberde de týraþ olduðunu
söyler: Pis yerlere girip çýkýyorsun diye
çýkýþanlara: "Güneþ de pisliðin içinde
batýyor ama kirlenmiyor" der.
Felsefenin ne yararýný gördüðü sorulduðunda þunu söyler: "Her þey bir
yana, talihin bütün cilvelerine, karþý

Her ne kadar nereli olduðu sorulduðunda Diogenes: "Dünya yurttaþýyým" dese de, Sinop'un en görünen
bir yerine, elinde fenerle Diogenes'in
heykeli dikilmeli. 2400 yýllýk gecikmiþ
bir görev yerine getirilmeli. Elindeki
fener gece ve gündüz hep yanmalý. Ve
heykelin kaidesine: "Adam gibi adam"
yazýlmalý…
Böyle bir heykel yerelden evrensele
açýlan bir pencere olur. Ve Diogenes'i
onurlandýrdýðý kadar, özelde Sinoplularý, genelde Türkiye'yi de onurlandýrmýþ olur.

SEVGÝ DÜNYASI

Yumuþak Huylu
Halim Ýnsan Olmak
Nihal Gürsoy
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HALÝM OLMANIN
KAVRAMI ve ANLAMI
Ýslâmi bir kavram olarak halim
kelimesi, hilm mastarýndan türemiþ
olup, Akýlla, sabýrla ve temkinli hareket
eden, acele ve kýzgýnlýkla davranmayarak ileride meydana gelecek
geliþmelere fýrsat tanýyan, yumuþaklýkla muamele eden anlamýna gelmektedir.
(Ýslâm Ansiklopedisi )
Kelime olarak doðrudan akýl
anlamýnda olmamakla birlikte, aklýn
sonuçlarýný içerdiðinden bu anlamda
kullanýlmakta olup, aklýn eylem haline
dönüþmesi kast edilmektedir. Akýl ancak nefsin arýnmasýyla doðru ve amacýna uygun kullanýlabilir. Tefsir ve kelâm
kitaplarýnda, Allah’ýn isim ve sýfatlarýndan biri olarak geçen “hilm” kavramýnýn akýldan daha üstün olduðu çünkü
Yüce Yaradan’ýn kendisini akýlla deðil,
hilm ile nitelendirdiðini ifade edilir.
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kendilerini düzeltmeleri için zaman
tanýyan gibi anlamlarý ifade etmektedir.
Ýnsanlarýn birbiriyle olan iliþkileri
baðlamýnda ise akli ve ahlâki olmak
bakýmýndan iki yönlü bir kavram
olarak ele alýnýr. Akli bakýmdan aklýn
kazandýrdýðý iyi ve doðru olaný
görmeyi saðlayan bir donaným, ahlâki
bakýmdan ise akýl ve tecrübeleri vasýtasýyla öfkesini yenen, tahriklere kapýlmayan, sabýrlý, nezaket ve yumuþaklýkla davranma becerisine sahip insanlarýn
özelliði olarak kabul görmekte böyle
insanlara “halim insan “ denilmektedir.

Türk Dil Kurumu ise halim
kelimesinin anlamýný, insanýn yumuþak
huylu olmasý olarak ifade etmektedir.

Halim insan olmak þüphesiz ki aklýn
ve bilginin yol göstericiliðinde geliþen
farkýndalýkla, seçilen bir kararlýlýðýn
ürünüdür. Aklî geliþmiþliðe sahip ve
ahlâki deðerleri bakýmýndan üstün kiþilerin davranýþ ve yaþam biçimi olmuþtur. Buradan da anlaþýlacaðý üzere akýllý
kimse; aklýný doðru þekilde çalýþtýracak
bilgi ve donanýma sahip olmakla
kalmayýp, davranýþlarýnýn sonuçlarýný
da iyice hesaplayarak kararlý bir
yumuþaklýkla hareket eden kimsedir.

Hilm kavramý; Yüce Yaradan’ýn
kullarýyla ve insanlarýn birbirleriyle
iliþkilerinde ortaya çýkan bir kavramdýr.
Kuran’ý Kerim’de Allah’ýn isim ve
sýfatlarýndan biri olarak karþýmýza
çýkan Halim kelimesi, bu anlamda kullanýldýðýnda, insanlarý cezalandýrmaya
muktedir olduðu halde, bunu yapmayarak onlara yumuþaklýkla davranan,
tekrar etmeyecekleri yanlýþlardan onlarý
baðýþlamaya hazýr ve affedici olan,

Ahlâki yönünü ele aldýðýmýzda ise
hilm kelimesi; öfkeyi yenme, müsamaha gösterme, affetme, tahammül,
sabýr, sükûnet, yumuþaklýk ve sevgi
gibi üstün özellikleri kapsamaktadýr.
Hem akli hem de ahlâki yönü bakýmýndan hilm kelimesi, cehalet (aklýný
kullanamamak, bilgisizlik, nefsine
hâkim olamamak, azgýnlýk, serkeþlik,
kabalýk gibi) kavramýnýn tam zýddý
olmaktadýr.
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Görüldüðü gibi aklî ve ahlâki yönleri
birbiriyle baðlantýlý bir kavramdýr. Bu
baðlamda yumuþak huylu olmak asla
güçsüzlük ve acizlikten kaynaklanan
bir kiþiliðin göstergesi deðildir. Aksine
bütün erdemleri ve sevgiyi içinde
barýndýran üstün bir akýl ve ruh
gücüdür. Aklýn, nefis üzerindeki
hâkimiyetini gösteren bir vasýftýr.
Aciz olduðu durumlarda kendisini ya
da çýkarlarýný korumak için yumuþak
huylu görünerek eline fýrsat geçtiðinde
intikam peþinde koþan insanlar asla
halim insan olarak adlandýrýlamazlar.
Kolaylýkla baþkalarýnýn etkisi altýnda
kalan ve onlarýn gösterdiði yolda hiç
sorgulamadan yürümeyi tercih eden
kimseler de bu özelliði taþýmazlar.
Hilm sahibi insanlar; baþkalarý tarafýndan idare edilen deðil, olaylarýn ya da
þartlarýn þekillenmesi ve hayra varmasý
için gereken süreyi gözeten ve çevresini bu zaman zarfýnda yumuþaklýkla
yönlendirebilen insanlardýr.
Elbette hilm sahibi olmanýn da bir
ölçüsü vardýr. Yumuþak huylu olacaðým
diye zulme boyun eðmek doðru
deðildir. Böylesi bir yumuþaklýk, cahil
kimselerin sebep olduklarý kötülüklerin
ve cesaretlerinin artmasýna sebep olacaðý için son derece yanlýþtýr. Gerekli
koþullarý oluþturarak zulme karþý durmak da insanýn en önemli sorumluluðudur. Her iþi olmasý gerektiði
zamanda, bütünün hayrýna ve gereken
ölçüde yapmak halim insanlarýn özelliðidir. Kudreti veya imkâný olduðu
halde, sonucun hayra varabilmesi için
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her türlü þartý hesaplayarak acele
etmeden hareket eden kiþiler bu özelliði taþýyabilirler. Halim insan olarak
sýfatlandýrýlabilmek için pek çok insani
üstün vasfýn biraraya gelmesi gerekmektedir.
HÝLM ÝLE ÝLÝÞKÝLÝ KAVRAMLAR
AKIL - Arapça bir kelime olan akýl
insaný diðer canlýlardan ayýran iyiyi ve
kötüyü, doðruyu ve yanlýþý birbirinden
ayýrt etmesini saðlayan özelliðidir.
Baðlamak ve tutmak, muhafaza etmek
anlamýna gelen (agl) kökünden
türetilen akýl kelimesi, algýlama aracý
olarak insaný diðer canlýlardan ayýran
ve onu sorumlu kýlan temyiz gücü,
düþünme ve anlama melekesi anlamýndadýr. (Süleyman Hayri Bolay-Akýl )
Hâris el Muhâsibî ise aklý “bir seciye
ve yetenek" insanýn varlýk yapýsýnda
bulunan, doðuþtan gelen bir kabiliyet
olarak tanýmlamaktadýr. Esasen ruhsal
bir cevher olan akýl, bilgi ve tecrübelerin ýþýðýnda parlayarak insana yol
göstermektedir. Bilgi ve tecrübeler arttýkça akýl da geliþir, düþünceler de aklýn
ürünüdür. Yeni bilgilere ulaþmamýz,
edindiðimiz bilgi ve tecrübeleri ruhumuza benimsetmemiz bakýmýndan çok
önemlidirler.
Olgunlaþmak ise tecrübe ve bilgilerimizi artýrarak, onlar üzerinde düþünerek ruhumuza benimsetmekle mümkün
olur. Akýl geliþtikçe ruhu terbiye eder
ve yüceltir. Aklýmýz, çok büyük geliþme potansiyeli olan yüce bir özdür.
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“Bilgi, hadiseleri þekillendiren bir
kuvvet ve bir hüviyettir. Bilmediðiniz
bir þeyi yapamazsýnýz.”
(Bizim Celselerimiz)

ahlâki yönden geliþmiþ olan olgun
insan tanýmý bu baðlamda aklî ve ahlâki geliþmiþlik esasýna oturan halim
insan kavramýyla özdeþleþmiþ oluyor.

Bilgisiz insan olaylara yön veremez
çünkü bunun için gereken donanýma
sahip deðildir. Olaylarý kavramak,
onlarýn üzerine çýkabilmek ve þekillendirebilmek ancak bilgi ve tecrübeler
yardýmýyla gerçekleþebilir. Aklýn
gücünü ortaya koymasý, bilginin ve
tecrübenin gücüyle gerçekleþir. Aklî ve

Cehl kelimesinin sýfat olarak kullaným þekli olan cahil, Türkçe sözlüklerde “bilgisiz, okuryazar olmayan ya
da yeterli eðitimden yoksun, toy,
tecrübesiz gibi “ anlamlarda kullanýlmaktadýr. Cehalet bilmemek, olaylarýn
içine ve doðasýna nüfuz edememek, o
nedenle yüzeysel düþünerek isabetsiz
kararlar ve hükümler
vermek anlamýnda
olduðu gibi görünen eþya
ve olaylarýn arkasýndaki
ilâhi iradeyi anlama
konusundaki yetersizlik
anlamýný da taþýmaktadýr.
Bilmek kelimesinin zýddý
olan bilgisizlik ve
tecrübe kelimesinin
karþýtý olan “toy”
kelimesi ile eþ anlamlý
olarak kullanýldýðýndan
her yönden olgunlaþmýþ
anlamýnda kullanýlan
halim insan vasfýnýn
tamamen zýddý oluyor.
Olgunlaþmýþ insan aklý
ile sahip olduðu doðru
bilgileri düþünce yoluyla
ruhuna tam benimsetmiþ
olduðundan nefsi
üzerinde hâkimiyet
sahibidir. Yanlýþ ve eksik
bilgiyle hareket etmeyeceði gibi, davranýþlarýnýn

Resim: “Yaþlý Çift” Dianne Dengel
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sonuçlarýný ve etkilerini de hesap
ederek davranýr. Tedbirli ve temkinlidir.
O nedenle acele ile de hareket etmez.
Kendisini zora sokan durumlarda
öfkeye kapýlmaz. Bütünün hayrýna
ve iyiliðine yönelik düþünerek o yönde
çaba sarf eder.
SABIR - Ahlâki açýdan ve bir erdem
olarak; üzüntü, baþa gelen sýkýntý ve
belâlar karþýsýnda güçlü olup direnç
gösterebilmek, olumsuzluklarý, olumlu
kýlmak için gösterilen metanet olarak
tanýmlanýr. (Ýslâm Ansiklopedisi)
TDK ise sabrý; olacak veya gelecek
bir þeyi telaþ göstermeden bekleme
erdemi, dayanma gücü olarak tanýmlamýþtýr.
Hilm ile sabýr arasýndaki ortak unsur,
her iki kavramýn da insanýn nefsini
kontrol altýnda tutabilmesi, acele
etmeden olacaklarýn oluþ süresini beklerken davranýþlarýný doðru ve faydalý
bir biçimde amacýna hizmet edecek
þekilde sükûnetle yönlendirebilmesidir.
“Sabýr tembellik deðil, yýkýcýlýða yýlmadan maðlup olmamaktýr aslýnda.”
(Bizim Celselerimiz) Yani sabýr, her
türlü olumsuzluðun hayra varabilmesi
için sonuca inanarak verilen dinamik
bir mücadele sürecidir. Bu mücadele,
gücünü doðru bir inanç ve çabadan
almaktadýr. Olacaklara ve sonuca inanmayanlar gereken sabrý gösteremezler.
Doðada ve günlük yaþamýmýzda olaylarýn olgunlaþmasý belli bir oluþum
sürecini ve iþleyiþi gerektirmektedir.
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Olacaklara vaktinden önce varmayý
istemek, acele etmek, bu iþleyiþe
müdahale etmek; daha çok karmaþaya
ve soruna neden olacaðýndan bizi
geciktirir. Her þey, yerinde zamanýnda
ve gerektiði ölçüde yapýldýðýnda olayýn
hayýrla çözülmesine ve neticelenmesine
yardým eder. Sabýrlý insan, bu süreci
doðru bir biçimde deðerlendirerek,
dikkat, tedbir ve sükûnetle neticeye
inanarak, hayýrla sonuçlanmasý için
çaba gösteren insandýr.
Hilm ve sabýr kavramlarýnýn her
ikisinde de nefse hâkimiyet esas
olduðundan birbiriyle iliþkili iki
kavram olarak nitelendirilmektedirler.
Sabrýn öteki yüzü de, sabýr sürecinde
sükûnetle davranabilmek ve güler
yüzlü olmaktýr. “Sabýr, sükûnettir.”
(Bizim Celselerimiz)
Sabýr içinden geçerken, yaþadýðýmýz
pek çok zorluklar olabilir. Bu nedenle,
katýlaþmak, etrafýmýza sevgi göstermemek, asýk yüzlü olmak, yaþadýðýmýz
þartlardan ve olaylardan sürekli þikâyet
etmek doðru bir sabýr örneði deðildir.
Bu þekilde davranmak, bir þekilde
olaya katlanamamak ve onu kaldýramamakla eþ anlamlýdýr. Sabrýn içinde
tevekkül vardýr. Allah’a güvenmek ve
sýðýnmak anlamýndaki bu kelime sabrýn
en önemli unsurlarýndan biridir. Gerçek
bir inancýn göstergesi olup, baþýna
gelen olayýn Tanrý’nýn izni ve müsaadesi ile gerçekleþtiðinin farkýnda olarak
O’ndan razý olmak, O’na sýðýnarak
yardým istemek, olayýn dilini çözmek,
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kendisine hangi yönden hizmet ettiðini
anlamaya ve kavramaya çalýþmak,
olayýn üzerine çýkabilmek için doðru
bir çaba gösterirken yumuþaklýk ve
sevgiyle davranabilmektir.Tevekkül
içinde olan kiþi, kendisini güven ve
huzur içinde hisseder ve sabýr sürecini
sükûnet içerisinde geçirir. Ýnanmadan
sabýr göstererek yol almak mümkün
deðildir. Ýnancýn ve sabrýn gerektirdiði
sürekliliði ve azmi, inanç sahibi
olmadan gösteremezsiniz. Ýnanç baþlý
baþýna büyük bir güçtür. Ancak
inandýðýmýz þeylere uyanýk bir inançla
inanmak, aklý, mantýðý, dikkati ve kontrolü elden býrakmamak yeni bilgi ve
tecrübelerle inancý sürekli taze ve uyanýk tutmak hem inancýmýz açýsýndan
hem de sabrederken olaylarýn yönünü
görebilmek bakýmýndan önemlidir.
Sükûnet kavramý; gönüldeki korku,
üzüntü ve telaþýn kesilmesiyle ortaya
çýkan huzur ve güven hali olup,
Yaradan’a olan inancýn göstergesidir.
Görüldüðü gibi, gerçek sabrýn içinde;
aklý doðru ve faydalý bir biçimde kullanabilmek, inanç, nefse hâkimiyet,
sükûnet, sevgi, yumuþaklýk ve güleryüz
vardýr. Sabýr sahibi olmayan insanlar,
hilm sahibi de olamazlar.
SEVGÝ VE MÜSAMAHA - Müsamaha genel anlamýyla, insanlarýn birbirlerinin düþünce ve kanýlarýný hoþ
görme, tolerans, ufak tefek kusurlarýna
karþý tepki göstermeme, farklý inanç,
düþünce ve duygulara, kültür ve gele-
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neklere anlayýþ ve empati gösterebilme,
herhangi bir biçimde þiddete baþ vurmama güleryüzle ve tatlý dille davranabilme durumudur. Bir mevzuda tatlýlýk
ve yumuþaklýkla davranarak, kolaylýk
göstermek, zora koþmak ve þiddet
göstermek, kaba saba, davranmak gibi
davranýþlardan uzak durmak, yumuþak
ve muntazam olmak anlamlarýný ifade
etmekte olup, sevginin ürünüdür.
Olgunlaþmak, sadece aklý doðru kullanarak, bilgi ve tecrübelerimizi
geliþtirerekgerçekleþmez. Sevgi, yükselmek için insanda mevcut olmasý
gereken en önemli kavramdýr. Olgun
insan, sevgiyle donanmýþ bilgiye sahip
olan kimsedir. Sevgisiz bilgi, insanlýða
ve içinde bulunduðu düzene zarar bile
verebilir. Sevgi, ayný zamanda, bedene
ve ruha etki eden fiziki bir güçtür.
Bütün var olanlar ve canlýlar,
Yaradan’ýn sevgisinden var edilmiþtir.
Bu sevgi, hem ruhumuzun özü ve aslý,
hem de maddenin özü ve aslýdýr. Ne
yazýk ki bu bütünlüðün bilincinde
olmayan insan, yalnýzca kendi menfaatlerine ve yakýn çýkarlarýna odaklanarak
pek çok kavga, kargaþa ve çarpýþmanýn
odak noktasý olarak hem tüm canlýlýða
hem de içinde bulunduðu düzene zarar
vermektedir. Sadece kendi çýkarlarýnýn
peþinden koþan insanlar adeta kendi
isteklerinin kölesi olmuþlardýr. Akýl
ve mantýklarýný çalýþtýramaz, doðru
bilgiyle hareket edemezler ve sadece
kendilerine yönelik olduklarýndan
sevgisizdirler. Oysa insan iliþkilerinde;
sevgi, saygý, hoþgörü, tolerans, özveri,

SEVGÝ DÜNYASI

yardýmlaþma, anlayýþ, affedicilik, nezaket gibi kavramlar iliþkilerin özüdür ve
insanlarý birbirine dokur. Aslýnda çaðdaþ ve medeni bir insan olmanýn da
gereði bu þekilde davranmaktýr. Kendi
menfaat ve çýkarlarýna en ufak bir zarar
geldiðinde kabalaþan, öfkeyle aðzýna
geleni söyleyen, anlaþma ve uzlaþma
yolunu tercih etmek yerine kaba güç
kullanmayý, çeþitli entrikalar çevirmeyi
ya da kavga etmeyi tercih eden insanlar, pek çok yönden nefislerinin kölesi
olmuþlardýr. Böyle insanlar, âdil de olamazlar. Çünkü kendilerine hak gördüklerini baþkalarýna hak göremezler. Çýkarlarýna ters düþen durumlarda kolayca kýzmaya ve öfkelenmeye yatkýn olduklarýndan kolaylýkla kin tutabilirler.
Kendi gücüyle böbürlenmek, yanlýþ
ve yapay bir özgüven gösterisi, keskin
tavýrlý ve sivri dilli olmak aslýnda acizliklerinin göstergesi olup, gerçek
gücün; nefislerine ve arzularýna hâkim
olmaktan geçtiðini bilmiyorlardýr ya da
böyle davranmak menfaatlerine
uymuyordur. O nedenle gurur, kibir,
inat ve saldýrganlýk gibi davranýþlarda
ýsrar ederler. Hilmin içinde büyük bir
güç ve yüksek bir enerji taþýyan sevgiden kaynaklanan alçak gönüllülük, iyilik ve doðruluk, hak ve adalet duygusu,
baðýþlama, uzlaþma, barýþ ve birlik
bilinci vardýr.
KUR’AN’DA HÝLM KAVRAMI
Kuran’ý Kerim’de hilm akýl anlamýnda bir âyette çoðul þekliyle “ahlam”
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(akýllar) anlamýnda (Tur 52/32),
bunun dýþýnda hilm sahibi anlamýnda
Allah’ýn isim ve sýfatlarýndan biri
olarak on bir âyette yer almaktadýr.
Bunlardan altýsý “gafur“ (bütün
günahlarý baðýþlayan), üç âyette “âlim”
(çok iyi bilen), bir âyette (her þeyden
müstaðni ) anlamýnda “gani”, bir
âyette de “þekür” (az iyiliðe çok mükâfat veren) isimleriyle birlikte yer
almaktadýr.
Halim, iki âyette Hz. Ýbrahim’in
(Tevbe 9/114, Hud 11/75 ), bir âyette
Hz. Ýshak’ýn (Saffat 37/ 101 ) sýfatý
olarak yer almakta olup, bir âyette de
düþmanlarýnýn Hz. Þuayb ile alay
etmek için onu halim diye nitelendirdikleri bildirilmiþtir. (Hud 11/87)
Tefsir ve kelâm kitaplarýnda
Yaradan’ýn isimlerinden biri olan
Halim’in her þeyi hakkýyla ve tam
bilen, çok sabýrlý, günahlarý cezalandýrmakta acele etmeyen ve kullarýna
düzelmeleri için fýrsat verip, zaman
tanýyan, çok affedici ve baðýþlayýcý
olan, kullarýnýn isyanýndan etkilenmeyen, her iþi olmasý gerektiði þekilde
ve ölçüde yapan anlamlarýna gelmektedir. Kur’an baþtan sona hilm ruhuyla
doludur.
Hilm sahibi halim insanlar, ruhsal
bakýmdan geliþerek olgunlaþmýþ,
çevresine karþý duyarlý ve sorumluluk sahibi kimselerdir. Kendileri
ve bulunduklarý toplum için huzur
kaynaðýdýrlar.
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Paganizm / 3
Seyhun Güleçyüz

aganizm ile ilgili yazýma,
onu iyi anlayabilmemiz
için mitoloji ile devem
edeceðim. Meydan
Larousse “Mit” için kahramanlar ve
efsaneler devrinin hikâyeleri demektedir. Mitler her zaman hayal ürünü

P

olmakla birlikte dramatik ve kutsaldýr.
Sembollerini kullandýklarý din ve
büyünün ayrýlmaz parçalarýdýr. Mitleri
inceleyen bilim dalý mitolojidir ve mitlerin biraraya gelmesinden oluþan bir
bütündür. Yunan Mitolojisi, Mezopotamya Mitolojisi gibi… Erich Fromm
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için mitoloji; “Týpký rüyalar gibi zaman
ve mekân içerisinde geliþen bir tarihçeye sahiptir mitoloji ve bu tarihçe içinde
sembolik bir dil kullanarak dini, felsefi
görüþleri ve ruhun geçirdiði tecrübeleri
bizlere aktarmaktadýr.” Örneðin Ýlyada
ve Odysseia destaný gibi, özetle
mitoslar kendilerini sembol dili
aracýlýðý ile ifade eden geçmiþ zaman
bilgelikleri ve özdeyiþleridir. Halen
mitosun kurduðu dünya düzenini hem
makro hem mikro düzeyde ayakta tutan
ritüellerdir.
Mitoloji bize insan karakterinin
özelliklerini tanýtýr. Oedipus mitosu,
efsanesi gibi ayný zamanda insanlara
karanlýk duygulara kapýldýðý günlerde,
kendilerini aydýnlatacak bir umut ýþýðý
bulabildiklerini öðretir. Günlük
yaþamýmýzý anlamamýzý saðlar. Bu
baðlamda paganizmin mitoloji bilgisini
ritüellerle beslemesi onu ayný zamanda
geçmiþte kaldýðý söylenen Pagan devirlere de baðlamasýný saðlayacak ve doða
ile uyumlanmasýný kolaylaþtýracaktýr.
Çünkü doða Paganizm’in kaynaðý ve
varoluþ sebebidir.
Görüyoruz ki Paganizm aslýnda özde
doðanýn kutsallýðý ile uyumlanmak,
doða içinde bir birey olmak ve doða ile
bütünlenmek için orada yer almaktýr.
Bizim Celselerimiz’de söylendiði gibi:
“Ýþte siz ondan yeryüzü, yeryüzündeki
bütün canlýlar birbirine ayný bir zincir
gibi baðlýsýnýz. Zincirlerin halkalarý
kopuyorsa eðer, geride kalan parçalar
ne kadar büyük olursa olsun bir gün
çürüyecekler. Çünkü alýþveriþ bitmiþtir
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de ondan” gibi hepimizin dünyadaki
tüm varolanlarla bütün olduðumuzu
idrak edip, bütün olmak ve birbirimizle
sevgi alýþveriþini yapmalýyýz ki, bütünlük beslensin çürümesin.
Türkçe’de “Tabiat Ana” dediðimiz
deyim bütün kültürlerde doðanýn diþil
olarak sembolize edilmesindendir.
Anne gibi doðurgan, yaratýcý, besleyicidir. Eski Yunan’da doða filozoflarýndan baþta Platon, yaþamýn kaynaðýnýn
doðadaki elementler olduðunu savunmuþtur. Paganlar erken dönemde
doðayý hem kutsal, hem de
varoluþlarýnýn temeli olarak görüp
saygý ve ihtimam göstermiþlerdir. Doða
bütün kutsal olanlarý barýndýran canlý
bir varlýktýr. Paganlar için doða;
yaþayabileceði, birey olabileceði ve
kutsallýðý deneyimleyebileceði tek
ortamdýr.
Paganizm ve ezoterizm arasýnda tarihsel ve pratik baðlamda çok önemli
iliþkiler vardýr. Ezoterizm hakkýnda
biraz daha detaylara indiðimizde ilk
söyleyeceðimiz pagan öðretisi, ezoterik
deðildir. Ancak zaman içinde ilk ticaret
iliþkilerinden itibaren doða ile uyumlu
yaþamý, insan dejenere etmiþtir. Bu
yüzden Pagan öðretisinin yaþanmasý
belli gruplara kalmýþtýr. “Kadim
Bilgiler” de denilen bu öðreti zamanla
topluluklar tarafýndan kötüye kullanýlmýþtýr. Aslýnda ezoterizm Yunanca
içe ait, içrek yani sadece müritlerin
bildiði anlamýndadýr. Tümü metafizik
öðretidir. Simya bu baðlamda ezoterik
bilgidir.
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Ezoterik bilgilerin genel özelliði
þöyledir; ruhun ölümsüzlüðünü ve bu
ruhun Tanrý’dan çýktýðýný ve tekâmül
edip tekrar Tanrý’ya döneceðini kabul
eder. Gerçeði semboller ve alegoriler
ile anlatýr. Gruba girmek için erginlenme töreni yapýlýr. Üstat ve mürit arasýnda derecelendirme sistemleri vardýr.
Uzun yýllar saflýðý korunan bu bilgiler,
bu yüzyýlda günýþýðýna çýkmýþ ve çok
fazla dejenere olmuþtur.
Ezoterizm, dinlerin ezoterik yaný
deðildir. Sadece kutsal bir öðretidir.
Amacý Tanrý’nýn varlýðýný ve tüm
yaratýlanlarýn Tanrý’dan olduðunu ve
her varlýkta O’ndan bir töz olduðunu
kabul eder. Ezoterik düþünce tarihi,
insanlýk tarihinden soyutlanamaz.
Ezoterizm çaðýn bilimsel bilgilerini
takip eder. Bugünkü Batý düþüncesinde
de ortaya çýkar. Ýlk baþlarda
Ezoterizmdeki erginlenme törenlerinin
amacý sadece yaþadýðý toplumun deðerlerinin kaybolmamasýný saðlamak içindi. Pagan bilgilerini de yaþatmak
amacýn içindeydi. Ama giderek
yozlaþmýþtýr. Dolayýsýyla artýk ezoterik
topluluklar kökende Pagan inanç ve
düþüncelerini taþýsa da, zaman içinde
baþka karakterlere bürünmüþtür. Bu bilgilerin içinde Pagan inancýna rastlansa
da, Paganizm deðildir. Çünkü doða ile
uyumlanmasýný bilen insanlar içindir
Paganizm. Hâlbuki Ezoterizm belli bir
sisteme girmek isteyenler içindir.
Doða kutsallýðýndan artýk uzaklaþtýrýlýp satýlan meta haline gelmiþtir.
Rönesans’la birlikte doðaya dönüþ
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temalarý iþlenmiþtir. Sanayi devrimi ve
ihtilaller kapitalizmin dünyaya egemenliðini saðlamýþtýr. Böylece doðanýn
tüketilmesine dayanan bir yüzyýl
baþlamýþtýr. Ýnsan doðadan uzaklaþmanýn zararýný görmeye baþlamýþtýr.
Aslýnda insanlarý beline kadar çamura
batmadan önce, birey olmanýn, topluma
ve doðaya karþý bütün sorumluluklarýný
yerine getirmek olduðunu, kâbusun
içinden uyanýrcasýna telaþla fark
etmiþlerdir. Teknolojinin yan etkisi
olan düþünmek yerine günlük yaþama
kilitlenerek bunalan ruhlarýný temel
ihtiyaçlarýna yönelmektedirler. Ýþte bu
noktada Paganizm yeniden canlanmýþtýr.
Görüyoruz ki, insan artýk doðayla
bütünleþmenin bilincinden uzakta,
Yaradan’ýn sevgi çemberinin dengesini
ve alýþveriþi bozdu. O’nun katýndan
gelenler temelinden bozuldu. Bozuk
yansýdý ve þimdi en bozuk durumdadýr.
Çünkü insan çemberi bozmadadýr.
Doðanýnda dengesi deðiþiyor,
bozuluyor. Ýnsanýn görevi aydýnlanýp,
öðrenip doðayý yaþamak için, bizim
için hazýrlanmýþ Üzerinde Rahatça
Dolaþtýðýmýzýn dengede olmasý için,
koruyarak yeniden düzeltmektir. Ýnsanlar artýk endüstri çaðýnýn verdiði sözleri
yerine getiremeyeceðini anlamaya baþlamýþ, mutluluðun bütün arzularýn yerine getirilmesi olmadýðýný, fark etmeye
baþlamýþtýr. Bazýlarý bu fark ediþin
üstünü þimdilik kendilerini ikna ederek
örtmeye çalýþsa da, kendi olmak, birey
olmak isteðinin düþ kýrýklýðýný yaþamaktadýr. Hâlbuki kiþi bir birey ola-
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bilirse, yaþamýný kontrol edebilir yoksa
tüketimin çarklarýnda çaresizce çýrpýnýr.
Birey olabilmek için ise, içsel sürece
ihtiyaç vardýr. Arayýþa geçen insan bir
müddet yalnýzlýðý ile kendine benzerleri arasa da, dünyadaki bu sanal yaþam
onu daha da yalnýzlaþtýrýr. Böylece
akan zaman içinde insan yaþadýklarýyla
idraklenerek bireyselleþme imkâný
bulabiliyor. Farkýndalýk kiþi için
tekâmülde en önemli araçtýr. Karl Marx
“Yabancýlaþma” kitabýnda bunu þöyle
açýklar. “Ýnsanýn kendisi ve doða
karþýsýndaki her yabancýlaþmasýný kendisinden ayrý öteki insanlar ile kurduðu, kendini ve doðayý içine koyduðu
iliþkisinde görür. Bu yalnýzlýðý fark
ettiðinde ise, kendisini bu çeliþkileri
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çözecek araçlarý bulmaya çalýþýrken
fark eder. Ortada kalmýþ bu düþünceler
insanlarda arayýþý baþlatýr.”
Paganizm ve sistemler doðayý algýlamaktaki çeþitlilikten aslýnda farklý üretim biçimleri ve kültür örneklerini ortaya çýkartacak eþ kökenli bir çeþitlilik
yaratmaktadýr diyerek Paganizme insanlarýn dikkatini çektirmektedir. Eðer
bence bu çeþitlilik ortadan kalkarsa
doðayý algýlamak çok zorlaþacak ve
ona yabancýlaþan insan giderek doðaya
zarar verecektir. Çünkü görüyoruz ki,
insanýn gidiþ hýzý kendisine zararlýdýr
böylece. Ve böyle gidecekse, doðruyu
görüp durmadan ve birleþmeden el ele,
Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýmýz fazla
dayanamayacaktýr. Görüyoruz ki insan
faydasýna sanýp,
dünyaya çok
zarar vermektedir. Filozof
siyaset
teorisyeni
Antonio Negri
ve edebiyat
eleþtirmeni
Prof. Michael
Hardt birlikte
yazdýklarý
“Ýmparatorluk”
kitabýna bu açýdan baktýðýmýzda (yani benim
yukarýda yazdýðým) çaðýmýzda
Paganizmi
uygulamak için
kadim bilgiyle
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yoðrulmuþ olarak köylü-toplum ve
þehirli toplum olarak birlikte doða
uyumlanmasýnda önemli rolleri olacaktýr. Çünkü Paganizm açýsýndan
köylülük ya da köy üretimi yaþamýn
temel direklerindendir. Çünkü onlar
yaþamýn ayrýlmaz parçasýdýr. Öyleyse
Paganizmi benimseyen çaðýmýz Paganý
doðayla uyumlanmýþ köylü ile el ele
olmalýdýr. Köylü doða için emek verebilecek gerekli donanýma sahiptir.
Pagan yeni bir dünyanýn mümkün
olduðunu savunur, bu baðlamda eylemcidir. Bu eylemcilik, insanlarýn birbirlerinde yaþamýn rutinini deðiþtirme
arzusunu ve yeni doðal yaþama dönme
iradesini tanýmalarýyla hayata geçer.
Peki, 21. yüzyýlýn Paganizm inancýna
yönelen, Pagan olan kiþinin özellikleri neler olmalýdýr. Pagan
olmak sadece belli bilgileri
öðrenmek ve ritüelleri yapmak
demek deðildir. Pagan olmak için
önce farklý bir yaþam tarzýna
uymak gerekir. Biliyoruz ki,
Paganizm bir din deðil inançlar
sistemidir ve her þeyden önce
pratiðe dayanýr yani yapýlacak
ritüellerin dýþýnda günlük yaþam
içindeki davranýþlar ve yaþamda
belli bir duruþu da göstermektedir. Her türlü ideoloji ve eylemin
karþýsýnda olmaktýr. Nasýl mý?
Önce kendi yaþamýndan baþlayarak ve seçici davranarak bütün
yaþamýna yansýyan bir duruþ
sergileyerek. En baþta tüketim
alýþkanlýklarýný azaltmak, geri
dönüþümsüz tüketimden uzaklaþ-
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mak ve dünyayý kirleten hiçbir yapýya
ortak olmamak gerekir. Bir Pagan
kendi dâhil hiçbir canlýya zarar vermemeli, insaný üzecek davranýþtan uzak
durmalý, fiziksel ve ruhsal temizliðe de
önem vermelidir. Doða ile ilgilenmeli
yani doða olaylarýný, mevsimsel iklimin
getirdiklerini takip etmelidir. Güne
olumlu baþlamalý, günün doðuþuna
þükretmelidir. Bir Pagan için her Güneþ
doðduðunda karanlýða karþý yeni bir
zafer kazanýlýr. Bu ýþýðýn baþarýsýdýr.
Günlük hava olaylarý doðanýn
armaðanýdýr. Buna inanarak hiçbir
zaman doða ile mücadele edilmemelidir. Eski bilgeler her günü yeni bir
macera olarak yaþarlardý. Bütün bir
günü hatasýz ve iyide ve doðruda, emek
vererek bitirirlerdi büyük bir þükürle.
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Bizler insan olarak biliyoruz ki
Yaradan hayrýmýza olsun diye her þeyi
önceden belli þekle koyup gönderendir.
Biz insanlar ise bilerek veya bilmeyerek hedonistçe yaþamaktan hýzla vazgeçmeliyiz. Görüyoruz ki þimdi insan
doðaya çok hoyrat davranýyor, kendini
beslemek için bile, yalnýz beslemek
için bile hayrýna olmayan iþi yapýyor,
hayrýmýza olan çok þeyi yerinden
oynatýyor ve bozuyor. Bu gidiþle
Dünyamýzýn zamanýný azaltýyoruz.
Bizim iþimiz doða ile mücadele,
onu yenmek deðildir. Yaþananlar bize
doðanýn hediyesidir. Ama çok zarar
veriyorsa suç insanýndýr, dengeyi bozan
insandýr. Buna baðlý olarak bir Pagan
için doðada yaþanan her gün çok
deðerlidir ve önemlidir. Çünkü doða
bizlerle konuþuyordur.
Doðanýn insana en büyük armaðanlarýndan biride sezgilerdir. “Kadim
Bilgi” dediðimiz bilgi aslýnda pratik
yaparak sezgileri güçlendirmek ve
doða ile uyum saðlamaktýr. Oysaki
günümüz insaný Bir Pagandan farklý
olarak “bilgi birikimi” ve akýl, gönül
üretimi olan sezgilerinin kullanýmýný
minimuma indirmektedir. Pagan ise
aksine kiþisel geliþime önem verir,
özgünlüðünü önde tutar. Aslýnda özgürlük istediðini yapmak deðildir, kendi
gerçeðine ulaþabilecek olanaklarý ve
ortamý bulabilmek demektir. Bu
baðlamda bir Pagan kendi ayaklarý
üzerinde durabilmelidir. Aslýnda özde
Paganizm, her þeyden önce insanýn
doða ile bütünleþmesi, bir olmasý ve
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uyumlanmasý için yaptýðý her þeyin
bütünüdür. Paganlar ritüellere, sembollere asla tapýnmaz ama Paganlar
kendilerini ritüeller ve mitlerle ifade
ederler.
Ritüellerde kullanýlan nesneler,
sadece içerdikleri sembolik anlamlardan ötürü kült ve ritüel nesneleri
olmuþtur. Paganlar için her þeyi yaratan
tek bir güç vardýr. Bu gücün diþil ve
erkek yönleri Tanrý ve tanrýçalarla sembolize edilir. Bir Pagan yaratýcý tek
güçten yardým isterken yaptýðý çalýþmaya ya da amaca göre sembolik
ifadelerle diðer Tanrý ve tanrýçalar ile
çalýþma yapar. Þamanizm bir Pagan
öðretisidir ancak diðer bütün öðretilerden farklý deðildir. Tek Tanrýlý dinler
hariç diðer inançlarýn paganist olabilmesi için paganizmin belli þartlarýna
uymasý gerekir. Meselâ doða ile uyumlanma, bütünlenme bunlarýn en önemlisidir. Paganlar dünyada giderek artmaktadýrlar. Onlarýn öncelikle uyduklarý þartlardan biri, toplum içinde
baðýmsýz bir birey olmak için elinden
geleni yapmak ve dünyanýn bir parçasý
olarak doðayý gerçek anlamda asýl
yaþam alaný olarak görmektir. Meselâ
Ýzlanda’da son zamanlarda yaþanan
uygulamalardan biri, doðada yeni bir
yerleþim kurulurken buradaki varlýklardan izin almak gibi.
Yaratýlmýþ her þey birbirine bir zincirin halkalarý gibi baðlýdýr, bir bütünü
tamamlar. Ýnsanlarýn bu bütünlüðün
idrakinde olup, birlikte sahip çýkmalarýný dilerim.
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Düþüncenin Maddeleþmesi

Derleyen: Ýsmail Hakký Acar
lerde beni en çok
etkileyen kitap,
Lyall WATSON’un
‘Supernature’adlý
çalýþmasý olmuþtu. O kitapta ilk kez
“zihnin (iradenin) gücünün maddeyi
kontrol ettiðini, maddeye hükmettiðini”
gösteren, bilimin kabul edebileceði
örnek olgular ve açýklamalar ile
karþýlaþmýþ ve “Zihin Maddeden
Üstündür (Mind over Matter)” terimi
ile tanýþmýþtým.

1980’

Takiben çok adette spiritüel (ruhsal),
parapsikolojik içerikli kitaplar ile bilgilerimi, bakýþ açýmý geniþletmeye
çalýþtým. Bu yönde içeriklere sahip

kitaplarda güzel, düþündürücü örnekler
olmasýna raðmen nasýl bir mekanizmanýn bu tür olgularý yarattýðý konusunda
akýlcý bir açýklamaya varamýyordum.
Tâ ki Bilgilerimiz içindeki aþaðýdaki
aktarýmlar ile karþýlaþana ve bu
aktarýmlar beni tetikleyene dek...
"Ve O’nun varettiði her þey ince bir
titreþimdir aslýnda."
"Bütün varlýklarýn alt yapýsý ince bir
titreþimdir, biliyorsunuz.”
"Her þeyin altýnda, canlý cansýz
âlemlerde ince bir titreþimin olduðunu, bu ince titreþimin içinde O'nun
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Sevgisi bulunduðunu, ince titreþimin
cisim olduðunu ve bunun O'nun
Nuru'ndan olduðunu biliyorsunuz.”
“Aklýnýz en önemli ve hür
organýnýzdýr. Düþünceniz, aklýnýzýn
duyulmayan sesidir ve kendi içinde bir
titreþimi vardýr.”
“Þimdi siz bilmelisiniz ki, insanoðlunun düþünceleri kýymetlidir ve lâzýmdýr. Çünkü insanýn düþünceleri, henüz
adýný bilmediðiniz bir þeyler vücuda
getirir,uzak yýldýzlarýn vücuda getirdiði gibi. Öyleyse biliniz ki her þey düþünce ile düzende duruyor. Ve bunlar
bir yerde sevgi, enerji, düþünce olarak
birleþip kristalleþiyor.Ýþte siz o en büyük düþüncenin ürünüsünüz. Ve biliyorsunuz ki, kâinatlar arasýnda bile
birbirine paralel yatay ve dikey balýk
aðý gibi örülmüþ çekim gücü vardýr.
Ýþte düþünceleriniz ve uzak yýldýzlardaki yapýlanlar bunlar için lâzýmdýr.
Artý düþünenler hem kendilerini hem
düzeni kurtarýr.Eksi düþünenler hiçbir
þey ilâve etmeden kendilerini yok
ederler.”
“Ve sizin beyinleriniz düþünmektedir
þüphesiz… O düþünceler, ayný uzak
yerlerdeki yýldýzlarýn yaptýðý atomlarý
yaparlar,elbet ki tabanýnda kuantumlar olan...Ve þimdi siz düþününüz ki,
atmosferle yeryüzü arasýnda bir de
ayrýca,sizin yarattýðýnýz düþüncelerden
oluþan, 'düþünce yuvarlaðý', atom
yuvarlaðý vardýr.Ve bunlar, bir yerde
O'nun Sevgisi, O'nun Varettiði enerji
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ve sizin düþüncelerinizle kristalleþir.
Ýþte o kristalin ötesinde O vardýr.”
Bu aktarýmlar aklýma spiritüalist
(ruhsal) yaklaþýmlara bilimsel öðelerin
katýlmasý, spiritüalist yaklaþýmlarýn
fizikötesi ve kuantumla birleþtirilmesi ve geniþletilmesi gerektiði
fikrini getirdi. Kaç bölüm olacaðýný
þimdiden kestiremediðim bu yazý
dizisinde “Düþüncenin Maddeleþmesi” konusunda deðiþik kaynaklardan yaptýðým derlemeleri sunmaya
çalýþacaðým.
* * *
‘Düþünce’ kelimesine Türk Dil Kurumu Sözlüðü’nde baktýðýmýzda tümü
ile soyut bir tanýmla karþýlamaktayýz:
“1. Uzay ve zamanýn ötesinde,
öznenin dýþýnda, kendiliðinden var
olan, duyularla deðil, yalnýzca ruhen
algýlanabilen asýl gerçeklik, mütalaa,
fikir, ide, idea.
2. Dýþ dünyanýn insan zihnine yansýmasý.
3. Niyet, tasarý.
4. Tasa, kaygý, sýkýntý.
5. Ýlke, yönetici sav.”
Ancak gerek ruhsal aktarýmlar, –daha
da önemlisi– günümüzün fiziði olarak
öne çýkan ‘kuantum’, bu olguya daha
geniþ, daha çarpýcý anlamlar yüklemekte. Özellikle kuantumda ‘Çift-Yarýk
Deneyi’ndeki ‘Gözlemci Etkisi’ savý
bizlere yepyeni ufuklar açmakta, fikirlerimizi baþka yönlere kaydýrmaktadýr.
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Bu arada, kimi kaynaklarýn
zamanýmýzýn en büyük fizikçisi olarak
kabul edilen Albert EÝNSTEÝN’a, kimilerine göre ise Bashar’a kanallýk eden
medyum Darryl ANKA’ya mal edilen
aþaðýdaki söz, ele alacaðýmýz konuyu
net bir þekilde açýklamaktadýr:
"Her þey enerjidir. Sahip olmayý istediðiniz gerçekliðin frekansýna uyumlandýðýnýzda, bu gerçekliði yaþamaktan
baþka bir þey gelmez elinizden. Baþka
yolu yoktur. Bu felsefe deðil, fiziktir."
Benzer bir yaklaþým da, ruhsal
eðitimler yapan Bentinho
MASSARO’dan gelmiþtir:
“Her þeyin enerji olduðunu anladýðýnýzda, düþündüðünüz, inandýðýnýz ve
hissettiðiniz her þeyin enerjiden oluþtuðunu da anlarsýnýz. Tutumlarýnýz ya
da odaðýnýz titreþir ve bu titreþimler
altta yatan kuantum alanlarýný da
etkiler ve fizik maddenin sonucunu
belirler ve oluþturur. Dolayýsýyla;
odaklandýðýnýz düþünce aslýnda
fiziksel koþullarýnýzýn görünümünü
deðiþtirme gücüne sahiptir.”
Ýsmi Sanskrit dilinde “uyanmýþ, idrak
etmiþ, bilinçlenmiþ” anlamýna gelen
BUDA da benzer saptamayý yapmýþtýr:
“Biz, düþündüðümüz þeyiz. Benliðimiz düþüncelerimizle oluþur. Düþüncelerimizle dünyayý þekillendiririz.”
“Ne düþünürsen, o olursun. Ne
hissedersen, onu cezbedersin. Neyi
hayal edersen, onu yaratýrsýn.”
Bilgeliði ile dünyaca tanýnan, aktardýðý bilgiler birçok millete ulaþan mu-
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tasavvýf (1) MEVLÂNÂ ile onun gönül
dünyasýnda büyük deðiþiklikler yaratan
ÞEMS-Î TEBRÎZÎ þöyle demiþler:
"Her insan bir âlemdir.
Dostum sen düþünceden ibaretsin.
Üst tarafýn et ve kemiktir.
Gül düþünürsen gülistan,
Diken düþünürsen dikenlik olursun”
(Mevlânâ)
“Sadece niyet edin ve yolunuza devam edin. Kader niyete âþýktýr. Çektiðin
zahmet bir gün rahmet olur.”
(Þems-i Tebrizi)
Düþüncenin Maddeleþmesi: 1
“DÜÞÜNCELERÝN ANÝ
KUANTUM MADDELEÞMESÝ”
Sergey SHASMÝN
Yazý dizisine kimliðini bir türlü tespit edemediðim, ancak internette ‘Me
Anti Me’ kitabýnýn yazarý olarak
gözüken, “Düþüncenin Maddeleþmesi”
konusu ile ilgili internette yapýlan aramalarda yoðunlukla karþýmýza çýkan,
Sergey SHASMÝN’in makalesi ile
baþlýyorum.
Sergey SHASHMIN’in tam baþlýðý
‘Düþüncelerin Ani Kuantum Maddeleþmesi Nedir? (What is Instant Quantum Materialization of Thoughts?) olan
bu makale, çok sayýda sitede karþýmýza
çýkmaktadýr. (2) ‘Enerjinin Korunumu
Yasasý’, ‘Kuantum’, ‘Kuanta’ gibi
konumuz ile ilgili ana baþlýklara deðindiði için yazý dizisine bu makalenin
tercümesi ile baþlamayý seçtim.
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“Wikipedia web sitesinde (3), spiritüalizmde, paranormal literatürde ve
bazý dinlerde yer alan ilgili makaleden
de anlaþýlacaðý gibi, materyalizasyon
(‘maddeleþme’, ‘tezahür’ olarak da
adlandýrýlabilir), bilinmeyen kaynaklardan fiziksel maddenin yaratýlmasý
veya ortaya çýkmasýdýr, soyut veya
sanal bir þeyin somut ve elle tutulur
bir þeye dönüþtürülmesidir.
“Wikipedia'nýn belirttiði gibi, materyalizasyonun varlýðý, genel olarak
kabul edilen ‘Enerjinin Korunumu
Yasasý’ ile çeliþir. Ana akým bilim,
materyalizasyon olgusu (fenomeni)
hakkýnda tartýþmalardan kaçýnsa da
veya bunu açýkça inkâr etse de konuyla
ilgili kendi çalýþmam, olgunun gerçekten var olduðuna dair tanýklar tarafýndan doðrulanan birçok belge olduðunu
gösteriyor. Bunlara küçük hayvanlarýn
anýnda kuantum materyalizasyonu yaptýklarý konusundaki kendi baþarýlý
deneyimlerimi de ekledim.
“Bence kendi IQM (4) deneylerime
dayanarak, materyalizasyon (maddeleþme) veya tezahür, düþüncelerin
ilgili bir fiziksel nesneye veya nesnelere
dönüþtürülmesi sürecidir. Fiziðe göre,
fiziksel dünyada düþüncelerle deðil,
dalgalar, parçacýklar ve alanlarla
ilgileniyoruz. Ayný zamanda,
bahsedilen tüm fiziksel dalgalar,
parçacýklar ve alanlar sadece
düþüncelerdir. Aksi takdirde, bu fiziksel
nesneleri tarif edemezdik. Aslýnda, bu
tür nesneleri tanýmlamak için önce
doðadan ilgili düþünceleri almamýz
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gerekir. Bu, fiziksel nesnelerin önce
düþünceler olarak var olmasý gerektiði
anlamýna gelir. Týpký önce düþüncelerinizle bir plan yapmanýz, sonrasýnda
ise eylemlerinizle onu uygulamanýz
veya gerçekleþtirmeniz gibi.
“Kesin olmak gerekirse, aþaðýdaki
soruyu cevaplamamýz gerekiyor.
Düþüncelerin fiziksel, maddi, somut
olduðuna dair gerçekten kesin bir onay
var mý? Cevap "Hayýr, [bugün içinÝHA] böyle bir teyit yok”. Aksi
takdirde, fizik de düþünceleri keþfederdi, ama [þimdilik-ÝHA] durum böyle
deðil. Her þeyi sadece düþüncelerimizle
dýþa vurabiliyoruz. Bu durumda, fiziksel kökenli olabilecek düþünceleri fizik
biliminin görmezden gelmesi çok tuhaf.
“Böylece maddenin kaynaðýnýn tespit
edilebileceðini görebiliriz. Kaynaða
düþünceler denir ve maddi deðildir,
fiziksel deðildir. Þimdi, düþünceleri
fiziksel dalgalar veya parçacýklar
olarak gören bilim adamlarý ve araþtýrmacýlara ne dersiniz? Kuantum fiziðindeki iyi bilinen bilimsel deneylerden de
anlaþýlacaðý gibi, düþünceleri doðrudan fiziksel alanlarda, dalgalarda veya
temel parçacýklarda bulamadýlar. Üstelik bahsedilen tüm fiziksel nesnelere
fiziksel düþünce demediler. Dolayýsýyla,
düþünceleri maddi dalgalar, parçacýklar veya fiziksel baþka bir þey olarak
kabul etmenin bir temeli yoktur. Ancak
þunu da eklemeliyim ki, dalgalar ve
temel parçacýklar da dâhil olmak üzere
fiziksel nesneler, düþünce olarak kabul
edilebilir... maddi olmayan, fiziksel
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olmayan düþünceler. Dolayýsýyla bu
bakýþ açýsý, düþüncelerin ve dalgaparçacýklarýn doðanýn farklý seviyelerine ait olmasý koþuluyla, düþünceleri
fiziksel dalgalar veya parçacýklar
olarak anlamamýzý saðlar. Düþünceler,
doðanýn maddi olmayan seviyesine,
dalgalar-parçacýklar ise maddi (fiziksel) seviyesine aittir. Baþka bir deyiþle,
fiziksel nesneler fiziksel olmayan
düþüncelerin yansýmalarýdýr.
“Bir soru daha:“Materyalizasyonun
varlýðý, genel olarak kabul edilen
‘Enerjinin Korunumu Yasasý’yla
gerçekten çeliþiyor mu?” Cevap
"Hayýr, çeliþmiyor." Açýklama oldukça
basit. Enerji, maddi olmayan düþünceler tarafýndan farklý fiziksel nesnelere
dönüþtürülebilir, böylece fiziksel
kütle haline gelerek enerji olmaktan
vazgeçmez. Fiziksel kütle sadece þu
ya da bu yapýda korunan enerjidir.
Dolayýsýyla ‘Enerjinin Korunumu
Yasasý’na aykýrý bir durum yoktur.
“Þimdi, kuantanýn materyalizasyon
sürecindeki rolüne ne dersiniz? Bu
soruyu cevaplamak için, düþüncelerinizle bir plan oluþturduktan sonra, onu
uygulamak için bazý adýmlar attýðýnýzý
unutmayýn... adým adým. Doða da
aynýsýný yapar. Bilim tarihinden hatýrlayacaðýmýz gibi, baþlangýçta ‘kuantum‘eylemin kuantumu (quantum of
action)’ olarak adlandýrýldý. Böylece,
artýk maddi olmayan düþüncelerin,
doðanýn ‘kuanta’ adý verilen eylemleriyle maddi nesnelere dönüþtüðünü
anlayabiliriz. Bunun bir deðere, bir

ölçüye dönüþtürülmesi, düþüncelerin
veya maddi olmayan doða planlarýnýn
adým adým uygulanmasý süreci olarak
düþünülmelidir.
“Tüm söylenenlerden sonra, anlýk
kuantum materyalizasyonunun tanýmýna geliyoruz. “Peki, anlýk kuantum materyalizasyonu nedir?” Maddi olmayan
düþüncelerin, doðanýn kuanta adý verilen eylemleriyle fiziksel dünyanýn ilgili
bir öðesine (veya öðelerine) dönüþtürülmesi sürecidir. Genellikle iþlem
birkaç dakika sürer ve nispeten kýsa
süresi nedeniyle anlýk olarak anlaþýlýr.”
* * *
Biliyorum, bu zor bir giriþ, zor bir
anlatým oldu. Ama konunun ana baþlýklarýna dokunduk: ‘Kuantum’, ‘Kuanta’,
‘Enerjinin Korunumu Yasasý’. Dizinin
gelecek bölümlerinde aktarýlacak
yazýlarla, tabii ki özellikle de
Bilgilerimizle baðdaþtýrdýkça, konu
daha da aydýnlanmaya baþlayacaktýr.
(1) Mutasavvýf: Tanrý'nýn niteliðini ve evrenin
oluþumunu varlýk birliði anlayýþýyla açýklayan
dinî ve felsefi akým mensubu. Tasavvuf inançlarýný
benimseyerek kendini Tanrý'ya adamýþ kimse,
Ýslam gizemcisi, Sufi.
(2) https://vdocuments.net/what-is-instant-quantum-materialization-of-thoughts-by-sergey-shashmin.html
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Materialization_
%28paranormal%29
(4) IQM – (I)nstant (Q)uantum (M)aterialization
(of thoughts) / (Düþüncelerin)Anlýk Kuantum
Maddeleþmesi.
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Yaradan’dan Dilemek
Belgin Tanaltay

“Siz, O’nun, sizin için hayýrlý kýldýðýný dileyiniz ve gönlünüze
hükmediniz ki, dileðiniz gönlünüzdeki gibi olsun.”
iz insanlarýn bizi sevgisinden var etmiþ olan
Yüce Yaradanýmýz’dan
her zaman hayýr istemeye, hayýr dilemeye ve hayrý beklemeye
ihtiyacýmýz var. Ýþte bu iþi yapmak
duadýr. Dua muradýmýzýn gerçekleþeceði kapýnýn tokmaðýný çalmanýn yanýnda,
o kapýnýn sahibinin büyüklüðünü, her
þeyi hakkýyla bilip yapabileceðine
güvenimizi göstermektir. O'nun rahmetinin, merhametinin sýnýrsýzlýðýný kabul

B

edip, her þeyi O’ndan bekleyip istemektir. Dua ibadetlerin özüdür.
O ne güzel affedicidir, O sabrýn kendisidir, O, O’na yönelmiþ ellere, O’na
yönelmiþ gönüllere, O’ndan söz eden
dillere istediklerini mutlak verir. O hiç
kimseyi boþ çevirmez, her hâlde olaný,
her þekilde olaný, gerçekten af dileyeni
baðýþlar. Gerçekten diliyor, gerçekten
istiyor, gerçekten O'na yönelip dua
ediyorsak, bu O'nu sevindirir. O bunu
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sever. Çünkü O’ndan dilememiz bizim
O'na olan inancýmýzý gösterir. Ve O
vermeyi sever, çünkü O'nun hazinesi
tükenmez.
Yüce Rabbimiz, O’na el açýp yalvardýðýmýzda bize her þeyi verir, yeter
ki istediðimiz doðrular olsun. O bizi
asla yalnýz býrakmaz. Her seferinde,
her þeyde yanýmýzda olacaktýr.
Ellerimizi açýp yalvarmak, O’ndan
dilemek bize hak olarak verilmiþ, ama
haklý olmamýz ve O’nun bizden istediklerini yapmamýz þartýyla. Nasýl ki
her gün kendimiz ve baþkalarý için
yararýmýza olan þeyleri istiyorsak,
O'nun da bizden istediklerini unutmamalýyýz. Onlar da yine yalnýz bizim
yararýmýzadýr.
O’nun bizden istedikleri; iyi insan
olmamýz, haklara saygýlý, hak yemeyen
doðru bir insan olmamýz, düzenle
çalýþan boþ durmayan, bilgisini sürekli
artýran insan olmamýz, O’nun sevgisinden varetmiþ olduðu tüm canlarý seven
insan olmamýz, kötülüklerin her
çeþidinden kaçan, yalanla kimseyi
aldatmayan, kýzarak gönül kýrmayan,
kin tutmayan, affeden, baðýþlayan, gýybet yapmayan, kýskanmayan ve sabýrlý
insan olmamýzdýr. Tüm bunlarý yerine
getiriyorsak o zaman Yaradan,
kendimiz ve diðer sevdiklerimiz, insan
kardeþlerimiz için temiz olan ve hayra
varacak olan her dileði kabul eder.
Bizim O'na en yakýn olduðumuz
zamanlar, baþýmýzý secdeye koyduðumuz anlardýr. Ýþte o anda O’nun önünde
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küçüklüðümüzü bilerek baþ koymuþsak, gönlümüzde ve düþüncemizde
vesvese veren yoksa, yalandan ve
kýskançlýktan uzakta isek, Bizi
Sevgisinden Vareden'den her þeyi
isteyebiliriz.
Yapacaðýmýz her iþe, O'nun adýný
anarak baþlarsak, mutlaka hayra varýrýz. “O'nu anmanýn mânâsý çok
derindir. Sadece aðzdan “Allah”
demek yetmez, kalbinizi de konuþturmanýz gerekir ve O'ndan istemeniz.”
“O'nu anmak, gönlünüzdeki O'nun
yerinde, O'nu bulmak demektir. O'nu
böyle derinden anýnýz. Ýþte o zaman
sizin için yapmayacaðý hiçbir þey yoktur.”
Olmasýný istediðimiz her iþimizde,
temiz gönlümüz ve temiz aklýmýzla
yönelip O'na önce, sonra O'nun varlýðýna, birliðine ve nuruna O’nun adýna,
O’nu zikrederek, O’nu düþünerek,
O’na yakýnlýðýmýzý bilerek, gönlümüzde hissederek sýðýnýrsak her
þeyin, belli bir düzende hayýrla
yürüdüðünü görürüz.
Ýnsanýn bir þey istemesi, yalnýz O'na
doðru olmalýdýr. Ýnsan yalnýz O’nun
adýna, yalnýz O'ndan istemelidir. Çünkü
O'nun aracýlarý yoktur. Her þeyi gönderecek O’dur. O “Ol” der ve her zaman,
her yerde yalnýz O’nun dediði netice
bulur. Çünkü O’nun isteði mutlaktýr.
Doðru dua etmeyi, doðru istemeyi,
dilemeyi de öðrenmeliyiz. Dua etmek,
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O’ndan dilemek, istemek, Yaradanýmýz’a bir þey ýsmarlar gibi,“yap”
demek deðildir. Dualarýmýzda O’ndan
istediklerimizi dile getirmeden önce,
O’nun bize verdiði her þeye, nimetlere,
güzelliklere, saðlýða afiyete þükrederek,
sonra yanlýþlarýmýzdan, hatalarýmýzdan,
eksikliklerimizden dolayý geriye dönmemek üzere söz verip baðýþlanmak
dileyerek, “Yüce Yaradaným, hayrýna
sýðýndým, sana sýðýndým” diyerek dileklerimizi sýralamalýyýz. Her zaman kendi
hayrýmýza dilekçi olduðumuz gibi
baþkalarýnýn hayrýna da dilekçi
olmalýyýz.
Dua etmek için O’nun huzuruna
vardýðýmýz zaman içten ve dýþtan temiz
olmak, gözlerimizi kapayýp zihnimizi
tamamen boþaltarak, gönülden yalvarmak, dileklerimizi tekrar tekrar dile
getirerek perçinlemek de dualarýmýzý
güçlendirecektir. Diledikten sonra
hareketlerimizin de isyan içinde deðil,
þüphe içinde deðil, sevgili olmasý
gerekir.
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Yüce Yaradan’ýmýz, bize her gün
gönlümüzü yýkamamýz ve güçlenmemiz için sabahýn çiy vaktinde, sabahýn
ilk rüzgârýyla taze sevgilerini gönderir.
Sabahýn çiyi bizler ve tüm diðer canlýlar için taze candýr. Her sabah seher
vakti yaptýðýmýz secdelerimiz ve
dualarýmýz da bizleri yýkar, bizlere yeni
güçler getirir. Gün boyu usanmayýz. En
problemli günlerimizde de, erkenden
uyanýp yaptýðýmýz dualardan sonra oturup düþünürken o anda problemimizin
cevabý geliverir aklýmýza.
“Siz güne baþlarken, gerçekten
O'nun adýný hayýrla kullanýp, adý gibi
hayýrlý etmesini dileyiniz gününüzü.
Siz güne baþlarken, gerçekten sabahýn
çiyi ile yýkayýnýz yüzünüzü. Siz güne
baþlarken, hayra çevirip gönlünüzü,
önceden hayýr için hayýrla hazýrlayýnýz sözünüzü.”
Tüm insan kardeþlerimin hayýrlý ve
doðru dileklerinin Rabbimiz’in yüce
katýnda kabul olmasý en büyük dileðim.

SEVGÝ DÜNYASI

36

Sevgi
Eylemiyle
Kazanýlan
Günler
Derleyen:
Erol Yurderi

evmek için o kadar fýrsatýmýz
olmasýna karþýn dünyada o
kadar az sevgi vardýr ki.
Ýnsanlar yalnýz aðlamakta,
yalnýz ölmekteler. Çocuklara kötü
muamele edilmekte, yaþlýlar son günlerini sevecenlik ve sevgiden uzak
geçirmektedirler. Sevgi gösterisine bu
kadar çok ihtiyaç olan bir dünyada,
yaþamýmýzdaki insanlara sadece sýcak

S

Resim: “Nehirde” Daniel Gerhartz

bir kucaklama ya da uzatýlan bir elden
daha karmaþýk olmayan bir hareketle
yardým edecek, büyük bir gücümüz
olduðunu anlamak çok önemlidir. Avilalý Teresa þöyle yalvarmaktadýr: "Pek
çok sevgi eylemine alýþtýrýn kendinizi,
çünkü bunlar ruhu tutuþturur ve eritir."
Dünyayý daha iyi, daha sevgi dolu bir
yer yapmak için neler yaptýðýmýzý
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düþünmek için en uygun zaman günün
sonudur. Geceler boyunca aklýmýza
hiçbir þey gelmiyorsa, dünyayý daha
iyiye doðru nasýl deðiþtirebileceðimizi
düþünmek için de uygun bir zamandýr
bu. Öyle çok büyük boyutlu þeyler yapmamýza da gerek yoktur; var olan basit
þeyler üzerinde bir þeyler yapmak da
yeterlidir: Etmediðimiz bir telefon,
yazmayý ertelediðimiz bir not, takdir
etmediðimiz bir iyilik. Ýþ sevgiyi
vermeye gelince fýrsatlar sonsuzdur
ve bunu hepimiz yapabiliriz.
Sevgi Anlayýþla Yaþar
Anlayýþ, karþýsýndakinin görüþünü
anlamaktýr. Baþkalarýna kendine
davranýlmasýný istediðin gibi davran
kuralý, anlayýþýn bir örneðidir. Bu,
kiþisel iliþkilerimizi güçlendirmeye
yarayan çok kuvvetli bir insan huyudur.
Anlayýþ, baþkalarýnýn görüþünü kabul
etmemiz gerektiði demek deðildir.
Sadece onu anlamaya çalýþmaya
hazýr olduðumuz demektir. Herkesin,
bizimkilere uymayan, kendileri için
geçerli olan kendi deneyimleri
olduðunu kabul etmedikçe, bunu yapamayýz. Herkesin dünyayý bizim gibi
görmesini bekleyemeyiz. Gerçek
anlayýþ, ancak kendi dýþýmýza çýkabildiðimiz ve nesnelerin öteki insanlara nasýl göründüðünü anlamaya
çalýþtýðýmýz zaman gelecektir.
Pek çok kere ilk görüþte kolaylýkla
umursanmayacak ve unutulacak insan-
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lara rastlamýþýmdýr. Ancak, onlar
hakkýnda daha çok bilgi edinmek için
zaman ayýrdýðýmda, hemen hemen her
zaman onlarýn davranýþlarýný kabul
edilebilir bulmuþumdur. Bu da bana
olumsuz önyargýlarýmýn çoðu zaman ne
kadar yanlýþ olabileceðini öðretmiþtir.
Anlayýþ bir huy haline dönünce, artýk o
anýn tutkusunun esiri olmayýz ve sevme
yeteneðimiz sýnýrsýz bir hâle gelir.
Güçlükleri Sevgiyle Yenmek
Karþýlaþtýðýmýz güçlükler eylem
gerektirir. Sevgi eylemi çözüm getirir.
Sevgimizin gücü, sorunlarla ve düþ
kýrýklýklarýyla nasýl baþa çýktýðýmýzla
kendini gösterir. Yaþamýmýzda her þey
güzelce akýp giderken hoþ ve olumlu
olmak kolaydýr. Ama yaþamýn akýþý
deðiþip de geçici olarak bizi güçsüz
býrakýrsa, o zaman gerçek gücümüz
ortaya çýkar.
Sevgi bize "Neden ben?" diyerek
zaman kaybetmemeyi, onun yerine,
"Þimdi ne yapmalý?" demeyi öðretir.
Birinci soru gereksiz ve anlamsýz bir
çatýþmaya götürür, ama ikincisi kendine
acýmanýn ve anlamsýz suçlamanýn
yükünü taþýmayan bir eylemi akla
getirir. Eðer sevgi varsa, güçlükler
bozulan iliþkilerin nedeni deðildir.
Aslýnda bu durum bizim deðiþip ayakta
kalmamýzý saðlar.
Derlenen Kaynak:
“Sevgi Ýçin Doðmak”
LEO BUSCAGLIA, Ýnkýlâp Kitapevi
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

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

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn kapýlarýný aralamaya
çalýþan yazý dizimizde geçen ay yazarýmýz "Kalbimizle dinlemek" baþlýðý altýnda, bu
eylemin kalbimizi dinlemek fiiliyle karýþtýrýlmamasý gerektiðini öncelikle vurgulamýþtý.
Kalbimizi dinlemenin bir þeyle alâkalý olarak duygularýmýza ve hislerimize dikkat
etmek anlamýný taþýdýðýný, hâlbuki kalbimizle dinlemenin odak noktasýnda bizim
içimizden dýþýmýza yani karþýmýzdaki insanlara yönlendirdiðimiz yönümüzün aðýrlýklý
öneme sahip olduðunu söylemiþti. Diðer bir deyiþle bu diðer insanlarý anlamak,
hoþnut olmak ve sevmek için onlarý dinlemek anlamýný taþýyordu.
Elbet ki bu çabamýza destek veren empati ve þefkat duygularýmýz bizi insanlara daha
yakýn kýlýyordu ve salt bu yüzden onlarý daha da geliþtirmek için çalýþmak bize daha
fazla yol kat ettirebilirdi. Çocuklarýmýzý bu duygulara aþina kýlabilmenin yollarýndan
biri de onlarla karþýlýklý olarak çalýþmaktý. Duygularýyla ilgili onlara sorular sorarak,
farkýndalýklarýný kalplerine doðru çekerek, duygularýný öðrenmelerine yardýmcý olmak
önemliydi. Böylece kalpleriyle dinlemeyi öðrendiklerinde, karþýlarýndaki insanlarýn
ruhlarýnýn içindekileri de (olumlu veya olumsuz özellikleri ile birlikte) görebilirlerdi.
Böylesine bir biliþ sayesinde diðer insanlarla nasýl bir iþbirliðine girebileceklerini ve
onlarla birlikte olmaya doðru nasýl adýmlar atabileceklerini kavrayabilirlerdi. Dahasý
bu yöntemlerin aynýsý biz yetiþkinler için de geçerliydi.
Yazarýmýz geçen ayki konunun ilerleyen bölümlerinde çocuklarýn spiritüelliklerinin
yetiþkinler tarafýndan nasýl ele alýnmasý gerektiði üzerinde durmuþtu. Bu konunun
oldukça hassas bir konu olduðunu vurgulayarak, dikkatle ele alýnmasý gerektiðinin
altýný çizmiþti. Zira ebeveynlerine spiritüel mânâda sorular sorabilen ve bu alanda
farklý tecrübeler yaþamýþ olan çocuklar psikolojik ve duygusal geliþimlerini ihmal
etme pahasýna spiritüel alaný konfor alanlarý haline getirebilirlerdi. Bu ise onlara
farklýlýklarýndan dolayý gerçekçi olmayan bir üstünlük duygusu yaþatabileceði gibi
bazý çocuklar gerçek hayata adapte olma zorluklarýndan dolayý depresyona bile
sürüklenebilirlerdi.
Bu ay konumuza, geçen ay baþlangýcýný yaptýðýmýz ve yazarýmýzýn daha çok günümüz
sistemindeki eksiklerin altýný çizdiði "Çok Az" bölümüyle devam ediyoruz.
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sikoloji bilimi genel olarak
çocuklarýn hakiki spiritüel
deneyimlere sahip olamayacaðýný söylemiþtir. Elbet
ki psikoloji bilimi çoðunlukla kendini
spiritüellik ile alâkalý ve hattâ ilgili bile
görmemektedir. Gerçekte çaðdaþ
geliþimsel psikoloji bilimi kitaplarýnda
çocuklarýn spiritüelliklerine deðinmiþ
olan hiçbir yazýya rastlayamazsýnýz.
Onlara göre çocuklar henüz olgunlaþmamýþ varlýklar olup, egolarý ve
entelektüel geliþimleri yetersiz olduðu
için anlamlý sayýlabilecek bir düþünce
yapýsýna ve spiritüelliðe sahip
deðildirler. Çocuklar Tanrý ile ilgili
komik bir imge yaratabilirler ya da
ezberledikleri bir duayý okuyabilirlerdi
ama onlardan spiritüel tepkiler vermeleri, þefkat duygularýný ifade
etmeleri ya da mânâ'ya dair sorular sormalarý beklenemezdi. Psikoloji bilimi
kitaplarýnda yer alan bu vargýlarýn bir
kýsmý, spiritüelliðin mutlaka olgunlaþmýþ/geliþmiþ bir dil kabiliyetine, akýl
yürütme kapasitesine ve dinsel bilgiyle
kurulan yakýnlýða baðlý olmasý gerektiðine dair hatalý varsayýmlardan kaynaklanmaktadýr. Ez cümle bu varsayýma göre kutsallýðý sadece düþünebilecek olgunluða eriþtiðimizde ve onunla
ilgili mantýklý bir þekilde konuþabildiðimizde bilebilirdik.

P

Ayný zamanda dinsel düþünürler de
spiritüel ve dinsel olan arasýndaki belirginliði bulanýklaþtýrmýþlardýr. En
yaygýn yanlýþ bir çocuðun "spiritüel"
olarak tanýmlanabilmesi için mutlaka
belli bir dine mensup olmasý gerek-
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tiðine dair inançtýr. En yakýn spiritüel
deneyim, William James'in de söylediði
gibi "kiþinin kendi içinde hissettiði
din"dir. Bu, kurumsallaþmýþ dinden
farklýdýr.
Bu dinsel ve psikolojik varsayýmlar
mantýksal düþünmeyi ve dili, duygularýn da üzerinde olacak þekilde vurgulamakta ve nihayetinde herhangi bir
çocuðun spiritüel yaþamý olabileceðine
dair bir ihtimali bile kabul etmemektedirler. Bu görüþlere göre çocuklar
ergenlik çaðýna veya yetiþkinliðe
ulaþana dek, yani yeterli düþünsel
kapasiteye ve dinsel bilgiye ulaþana
kadar beklemesi gereken varlýklardý.
Ve ancak o zaman gerçek spiritüelliðe
ulaþabilirlerdi.
Bu dilsel, rasyonel ve dinsel mânâdaki oryantasyonun altýnda yatan asýl
amaç, diðer þeyleri dýþarýda býrakarak,
bilmek eylemiyle ilgili yollarý sadece
kendilerinin belirlediklerini vurgulamalarýydý. Carl Jung bu farklýlýðý
duygu iþlevselliðine karþýn düþünme
iþlevselliði olarak, ya da diðer bir
deyiþle bilme'nin estetik iþlevselliðine
karþýn teorik iþlevselliði þeklinde tarif
etmiþti. Dil ve muhakeme, sözcükleri
ve kavramlarý geliþtirir ve 19. yüzyýl
filozoflarýndan Jean Paul Richter'in
dediði gibi bu "sonlu bilgi" olup, insaný "sonsuz bilgi"ye asýl açacak olan
duygular ve sezgilerdir.
Ne yazýk ki Batý'ya ait kurumlarda
(eðitim, geliþimsel psikoloji, din)
kuramsallýk ve dil öne çýkarýlýrken,
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duyguya ve sezgiye dair genel bir
indirgeme söz konusudur. Ve bu
rasyonel-dilsel-dinsel anlayýþa dönük
kayýrmacý tutum nedeniyle çocuklarýn
spiritüel yaþamlarý sýklýkla göz ardý
edilmektedir. Kitap boyunca ortaya
koymaya çalýþtýðým gibi, spiritüellik
kavramýna atfedilen önem; sözcüklerin,
bilmeye dair rasyonel yollarýn ve önceden tasarlanmýþ Tanrý kavramlarýnýn
çok ötesindedir. Çocuklar "sonlu bilgi"
kapasitelerini henüz tam anlamýyla
geliþtirememiþ olabilirler lâkin onlarýn
"sonsuz bilgi"ye giriþ yapabilen inanýlmaz yetenekleri vardýr. Psikolog
Gordon Allport'un dediði gibi: "Çocukluðun dini çok özel ve kendine hastýr."
Malleus Malleficarium ya da en bilinen adýyla 1486 yýlýnda iki Alman
Katolik rahip tarafýndan yazýlmýþ olan
"Witches' Hammer" (Cadýlarýn Çekici)
tarzýndaki belgeler; mistik deneyimlerin, esriklik anlarýnýn, vizyonlarýn ve
seslerin þeytani etkilerin iþareti olduklarýný söylemiþlerdir. Bu tarz belgeler
gerçek spiritüel deneyimler yaþayanlarýn yanlýþ anlaþýlmasýný, onlarý engellenmesini ve hattâ ölümle cezalandýrýlmasýný saðlayacak kurumsallaþmayý
yaratmýþtýr. Örneðin ona rehberlik
yapan ilk iç sesini henüz bir çocukken
babasýnýn bahçesinde duyan Joan of
Arc bunu inkâr etmediði için ölümle
cezalandýrýlmýþtýr. Bu tarz fikirler
sadece dinsel tutumlarý etkilemekle
kalmamýþ fakat ayný zamanda modern
seküler yaþama da sýkýca sýzmýþtýr. Kültürlerin her yaþta yaþanabilen mistik
deneyimlere nasýl bir önyargýyla ve
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korkuyla yaklaþtýklarýný izlediðinizde
bunun kanýtlarýna ulaþmak zor deðildir.
The Witches' Hammer'dan kalan
korku ve yanlýþ anlamalar hâlâ toplumu
etkilemeye devam etmektedir. 5 yaþýndaki Kristin bir din görevlisi olan
babasýna þu masum soruyu sordu:
"Baba, sana bir Hintli olarak yaþadýðým
zamaný anlatmamý ister misin?" Sonra
da geçmiþ hayatýyla ilgili gördüðü her
þeyi bütün ayrýntýlarýyla ve týpký
gerçekmiþ gibi anlatmaya koyuldu.
"Ben bir Hintli idim ve bir uçurumun
diðer yanýndaki bir yerde yaþýyordum.
Hastaydým ve beyaz atýnýn üzerinde bir
adam vardý ve o….". Tam burada
babasý oldukça huzursuzlandý ve onu
durdurarak þunlarý söyledi: "Hayýr
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tatlým, bunlarýn hepsini kafanýn içine
þeytan koyuyor. Dinimize göre senin
bunu yapmana ihtiyacýn yok." Kristin
babasýna yaþadýðý þeyin son derece
gerçek olduðunu anlatmada ýsrar
ettikçe babasý ona keskin bir tavýrla:
"Hayýr, tatlým" deyip, yanýndan uzaklaþtý. Kristin daha sonra þunu anlatacaktý: "Babamýn bu tavrý benim içime
kapanmama neden olmuþtu." Daha
sonra kendi oðlu içsel bilgisini ona
açmaya baþlayýnca, Kristin de kendininkileri yeniden ortaya çýkarmaya
baþlayacaktý.
Bilimcilik ve psikiyatrinin yükseliþiyle birlikte, içsel rehberliðe ve kaynaðýna sahip olmak daha da mantýksýz
bulunmaya baþlandý. Çaðdaþ psikiyatri
bu tarz deneyimleri bir fanteziye indirgeme ve daha da kötüsü kutsallýðýn
iþaretinden ziyade patolojik vakalar
olarak görme eðilimindedir. Sonuç ise
insanlarýn Kutsal olanla buluþma
yeteneklerinin bastýrýlmasý olmuþtur.
Geleneksel olarak eðer Hz. Musa
psikiyatrik tedavilerin yapýldýðý bir
danýþma odasýna girseydi, ona kuruntulu psikoz teþhisi konulabilirdi. Hz.
Muhammed ise Cebrail ile karþýlaþmasýndan dolayý þizofreni rahatsýzlýðýnýn
kategorisinde deðerlendirilebilirdi.
Keza Hz. Ýsa da antipsikotik ilaç
tedavisine alýnabilirdi. Buradaki asýl
sorun epifani'nin (tezahür veya aydýnlanma) patolojik bir rahatsýzlýk olarak
görülmesidir. Bu genellikle semptomun
temelinde yatan þeyi bulmaya çalýþmak
yerine yüzeyi ile ilgili önyargýlarda
bulunduðumuzda ortaya çýkar.
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Ne var ki, özenli ve dikkatli uzmanlarýn çalýþmalarý için de onlara teþekkür
etmek istiyorum. Þöyle ki, psikiyatrik
bozukluklar için ilk teþhis rehberine
onlar sayesinde: "Spiritüel Aciliyet"
baþlýðý altýnda bir kategori eklenmiþtir.
Bu kategoride spiritüel bir tat ihtiva
eden anlam ve deneyimler tarif
edilmektedir.
Çocuklarýn deneyimleri doðallýðý
yansýtmaktadýr ve aslýnda aciliyet de
deðildir ama bizler ruhsal olarak iyi
olmamýzýn merkezinde spiritüelliðin
yattýðýný yeni fark etmeye baþladýk
ve bu patolojiyi iþaret eden bir durum
deðildir. Gelinen durumda hastane
organizasyonlarýnýn akreditasyonlarýnda hastalarýn deðerlendirilmesi ve
tedavi edilmesi planlarýna, onlarýn
spiritüel ilgilerinin de katýlmasýna
karar verilmiþtir. Bu aslýnda spiritüellik olgusunun, þifa bulmamýzýn
ve kendimizi iyi hissetmemizin
merkezinde olmasý gerektiðini kaale
almaktýr.
ÇOK FAZLA
Çocuklarýn spiritüel yaþamlarýný göz
ardý etmenin ötesinde, diðer bir tehlike
onlarýn bu spiritüel deneyimlerinden
çok fazla þey çýkarmamýz, onlarý
gereðinden fazla vurgulamamýz ya da
bu deneyimleri onay almak adýna,
baþkalarýnýn önünde bir performansa
dönüþtürmelerine yol açmamýzdýr. Ünlü
medyum Edgar Cayce'in torunu henüz
bir çocukken her yerden pek çok
psikoloðun evlerine gelerek, dedesinin
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yeteneklerini miras alýp almadýðýný
öðrenmek istediklerini anlatmýþtý. Bu
ziyaretleri oldukça saygýsýz bulduðunu
ve hattâ araþtýrmacýlardan birinin tuhaf
renkler ve ýþýklar gördüðünü kendisine
söylemesi karþýlýðýnda para teklif
ettiðini bile söylemiþti. Hâlbuki tek
istediði þey normal bir çocukluk yaþamak ve rahatsýz edilmemekti. Çocuklar
bizim tatmin edilmemiþ yönlerimiz ya
da menfaatlerimiz için kullanýldýklarýnda, geliþimlerine ket vurulmuþ olur.
Bazen çocuklarý onurlandýrmak ve
onlara saygý duyduðumuzu belli etmek
adýna gereðinden fazla ileri gidebiliriz.
Çocuklar henüz hak etmedikleri bu
yüksekliðe çýkarýldýklarýnda, sýnýrlarý
belirlemek, onlarýn olgunlaþmamýþ
yönlerini anlayabilmek ve gerçek
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ihtiyaçlarýný tespit etmek, yetiþkinler
için daha da güçleþir. Çocuklarýn spiritüel âleme giriþ yapabiliyor olmasý,
onlarýn olgunlaþmýþ bireyler olduðunu
ve herhangi bir rehberliðe artýk
ihtiyaçlarý olmadýðý anlamýna gelmez.
Çocuklar sonuçta çocuktur. Geliþim
süreçleri fiziksel, zihinsel ve duygusal
olup, tek bir çizgide ilerlemez. Bu ise
onlarýn sýrasýnda bilge yetiþkinlerin
derinliðini ifade edebilirken, diðer
yanda oyuncaklarýný paylaþýrken dört
yaþýnda, arkadaþlarýyla iletiþimde iken
on yaþýnda, öz disiplin konusunda ise
(söz konusu ödevleri ise) on üç yaþýndaymýþ gibi davranabilecekleri anlamýna gelir.
Geniþ bir farkýndalýða ve bilincin
akýþýnýn derin dalgalarýna giriþ yapabilmek, onlarý her daim anlamlandýrabileceðimiz, doðru
þekilde dinleyebileceðimiz ya
da bilgiye ve içgörüye uygun
eylemde bulunabileceðimiz
anlamýna gelmez. Dahasý biz
olgun yetiþkinler bile sýkça
akýllýca ve bilgece hareket
etmeyiz. Bu nedenle çocuklardan bunlarý yapmasýný
bekleyemeyiz. Ebeveynler ve
öðretmenler olarak onlarý
rahatlatmak, onlara rehberlik
yapmak, sýnýrlar koymak ve
ihtiyaçlarýný anlamaya çalýþmaktan korkmamalýyýz.
Gelecek AY: Konumuza
kaldýðýmýz yerden devam
edeceðiz.
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On iki Çemberi Celseleri

Göz Önünde
Saklanan Þeyler - 1
Kryon Celsesi 5.01.2022
Medyum: Lee Carroll,
Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Þu anda bir yandan harika,
diðer yandan da çok zor bir
dönemden geçiyorsunuz. Bu programlarýn tüm amacý bu dönemin zorluklarý
ile baþa çýkmanýza yardýmcý olmaktýr.
On iki Çember Celseleri sizlerin kendi
görkeminize yani kendi ruhunuza girebilmeniz için yapýlmaktadýr.

S

Bu ayýn celselerinde göz önünde saklanan þeyler üzerinde konuþacaðýz.
Ýnsanýn görkeminin saklanmakta
olduðu gerçeðinin anlamý çoðu insanýn
bunlar hakkýnda bilgisi olmamasýdýr.
Sizlere göz önünde gizlenen bu þeyleri
bulmak ve geliþtirmek için seçim hakký
tanýnmaktadýr.
Göz önünde saklanan bu þeylerin
bulunmasý baðlamýnda kadim yerli

halklar çok becerikliydiler. Onlarýn
bulup ortaya çýkardýðý pek çok þey
son dönemlerde yeniden keþfedilmektedir. Örneðin, modern astronomi
ortaya çýkmadan çok önce onlar
astronomi ve astroloji hakkýnda bilgi
sahibiydiler.
Bu ay boyunca göz önünde saklanan
dört þey hakkýnda konuþacaðýz. Birinci
konu aslýnda en önemli olan husustur.
Göz önünde saklanan ilk hakikat sizin
Tanrý’nýn bir parçasý olduðunuz
hususudur. Birçok insanýn bu beyaný
dine küfür veya zýndýklýk olarak
algýlayabilir ama hakikat budur.
Sizin bir ruhunuz var ve o ruh
Tanrý’nýn bir parçasýdýr. Sizlerde
geçmiþte üstatlarýn yaptýklarý ve
mucize olarak adlandýrýlan þeyleri
yapma yeteneði var. Bu yetenek pratikle geliþtirilir ve ayrýca bu dönemde
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yeni enerji de bu konuda iþinizi kolaylaþtýrmaktadýr. Aslýnda on iki çemberi
budur.
Üstat Ýsa bu dünyaya bir melek
olarak deðil, bir insan olarak geldi.
Yaþadýðý dönemde Ýsa bir insan
olarak etrafýnda bulunan herkese
yaratabildiði mucizeleri gösterdi.
Ýnsanlarý ölümden geri getirdi, yoktan
var etti, su üzerinde yürüdü ve baþka
benzer iþler yaptý. Bundan dolayý da o
zamanki takipçileri ona tapýnmaya
baþladýlar ama o kesinlikle tapýnýlmak
için gelmemiþti.
O adam aslýnda dünyaya sizlerin
neler yapabileceðinizi ilk elden
göstermek amacýyla gelmiþti. Ancak, o
zamanlarda ona tapýnýldý ve sonra da
tabii ki ortadan kaldýrýldý. Zaten ondan
önce de pek çok peygamberin baþýna
ayný þey gelmiþti. Bununla birlikte,
Ýsa’nýn gösterdiði her “mucize”, ani
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iyileþme, ölüleri hayata döndürmek
gibi birçok þey, bugün artýk insanlar
tarafýndan yapýlabilmektedir. Sizler tüm
bunlarý içinizde bulunan Yaratýcý
Kaynak sayesinde yapabiliyorsunuz.
2012 tarihinden bugüne kadar geçen
süre manyetik alanda gerçekleþen
deðiþimler tarafýndan þekillendirilmiþtir. Bilinç enerjidir ve dolayýsýyla
bilinç fizik alanýnda yapýlacak keþiflerde çok önemli bir rol oynayacaktýr.
Bunun için sadece Tanrý’nýn elini tutmanýz ve O’nun bir parçasý olduðunuzu
anlayýp niyet ettiðinizi söylemeniz
yeterlidir.
Sizler þefkat ve sevgi ile gezegene
yardým etmek için buradasýnýz ve eðer
bu yolu seçerseniz, aynen üstatlarýn
yaptýðý gibi, siz de bunu baþarabilirsiniz. Üstatlýk aslýnda göz önünde saklanmaktadýr. Ben insanlýða tutkun olan
Kryon’um. Ve öyledir…
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On iki Çemberi Celseleri

Göz Önünde
Saklanan Þeyler - 2
Kryon Celsesi 12.01.2022
Medyum: Lee Carroll,
Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Hiç ruhunuzun muazzam
büyüklükte bir ruhlar sisteminin parçasý olabileceðini
düþündünüz mü? Hiç ruhunuzun
Yaratýcý Kaynaðýn bir parçasý olabileceðini düþündünüz mü? Göz önünde
saklanan en önemli hususlardan birisi
sizin kendi þifacýnýz olduðunuz
gerçeðidir. Bedeninizde uygunsuz veya
yanlýþ olduðunu düþündüðünüz her
þeyi deðiþtirebilirsiniz. Kimyasal
yapýnýzý deðiþtirme yeteneði göz
önünde saklanmaktadýr. Hattâ
deðiþtirme iþini DNA seviyesinde bile
yapabilirsiniz. DNA’nýzda bulunan talimatlar setini bile deðiþtirebilirsiniz.

S

Eðer bedeninizde herhangi bir sorun
olursa, ya dýþýnýzdaki mercilere (dok-

tor, eczacý, vs) baþvurabilirsiniz
veya içinize döner ve kendinize
þifa verebilirsiniz..Ýçinizde görkem
saklanmaktadýr. Hücreleriniz sizi
dinledikleri ve söylediklerinizi ve
talimatlarýnýzý yerine getirmeye
hazýr olduklarý için onlarla konuþabilirsiniz. Bu çerçevede bir süre konsantre olursunuz, hitap etmek istediðiniz hücrelerinizi zihninizde canlandýrýrsýnýz ve onlara niyetinizin ne
olduðunu söylersiniz.
Bedenin patronu olduðunuzu asla
akýldan çýkarmayýn. Kimyanýzý
deðiþtirme kabiliyeti göz önünde saklanmaktadýr. Uygunsuz olan her þeyi
iyileþtirebilir veya iyileþmeyi hýzlandýrabilirsiniz. Aslýnda homeopati
budur, yani minnacýk bir sinyal gönderirsiniz ve böylece iþ yapýlýr.
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Size aþý ile ilgili biraz bilgi vereceðim. Aþýlardan birisinin zaman içinde
üreme açýsýndan uygunsuz olduðu
ortaya çýkacaktýr ama bu aþýyý olsanýz
bile tüm olumsuz etkileri ortadan
kaldýrabilirsiniz. Herhangi bir aþýdan

korkmanýza gerek yoktur çünkü sizler
üstat þifacýlarsýnýz. Üstat þifacý göz
önünde saklanmaktadýr. Yetkili olan
sizlersiniz.
Ben insanlýða tutkun olan Kryon’um.
Ve öyledir…

On iki Çemberi Celseleri

Göz Önünde
Saklanan Þeyler - 3
Kryon Celsesi 19.01.2022
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar,
ben Manyetik Hizmetten
Kryon. Tarih boyunca insan
tabiatý pek fazla
deðiþmemiþtir ama bilinçte ciddi
deðiþimler ortaya çýkmýþtýr. Sizlerde 3
boyut ötesine geçen çok karmaþýk fikirler ihtiva eden inanç sistemlerini anlama ve onlarý geliþtirme yeteneði var.
Ayný anda milyarlarca duayý duyup
deðerlendirebilen bir Tanrý kavramý ile
herhangi bir sorununuz yok. Oysa bu

S

durum asla doðrusal olamaz ama sizler
bunun nasýl mümkün olabileceðini bile
merak etmiyorsunuz.
Ya Tanrý insan ruhunun içindeyse?
Hücresel yapýnýz ve DNA’nýz içinde
çok boyutlu parçalar vardýr. Siz bunlara
“kuantum parçalar” diyorsunuz ama
fizikçiler bu terimi kabul etmeyecektir.
Baþka bir ifade ile sizlerde çok boyutlu
olma yeteneði var. Göz önünde saklanan þeylerden birisi de ruhunuzdur.

SEVGÝ DÜNYASI

47

Ruhunuz Yaratýcý Kaynaðýn bir
parçasý olduðu için mucizevî olarak
nitelendirilebilir ve bu yüzden de ezeli
ve ebedidir.
Ruhunuza girdiðinizde, istediðiniz
herkesle biraraya gelebilir ve geçmiþ
yaþamlarýnýzla birlikte çalýþabilirsiniz.
Köprüyü geçebilir, geçmiþ üstatlarla
biraraya gelebilir, onlara sorular sorabilir veya geçmiþ yaþamlarýnýza bakabilirsiniz. Geçmiþ zamanlarda yaþamýþ
üstatlarýn göstermiþ olduklarý

mucizelerin aslýnda mucize filan
olmasýna gerek yoktur. Sizler istemeniz
halinde bunlarý þimdi bile gerçekleþtirebilirsiniz. Ýçinde yaþadýðýnýz
dönem herkes için sýkýntýlýdýr ama sizin
bunun bir parçasý olmanýza, bu yüzden
ýstýrap çekmenize gerek yoktur. Tüm
yapmanýz gereken kendinizi geri çekmek ve duvarýn arkasýnda durmaktýr.
Ýþte bu yetenek de göz önündeki
þeylerden birisidir.
Ve öyledir…

On iki Çemberi Celseleri

Göz Önünde
Saklanan Þeyler - 4
Kryon Celsesi 26.01.2022
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten
Kryon. Bu yeni enerjide
Ruh pek çok yönden sizinle iþbirliði yaparak yardým etmektedir.
Bu yardýmýn bir parçasýný da gördüðünüz rüyalar oluþturmaktadýr.

S

Rüyalar aslýnda çok boyutludur ve
dolayýsýyla hep mecazlar ve teþbihler
kullanýlýr. Bazen sizin dikkatinizi
daðýtýrken, bazen de ýþýk iþçisi olarak
öðrenmekte olduðunuz þeyler ile
doðrudan baðlantý söz konusudur.
Rüyalar size yardým edebilir. Bu

48
baðlamda uykuya dalmadan önce
rüyanýzda neler görmek istediðiniz ile
ilgili niyetinizi beyan edebilir ve sonucun ne olacaðýna bakabilirsiniz. Hiç
haberiniz olmasa bile, pek çok þeyin
kontrolü sizin elinizdedir.
Göz önünde saklanan dördüncü husus
kendi gerçekliðinizi kontrol edebilecek
olmanýzdýr. Talihin veya kader ve kýsmetin kendi yolunu seçmesine izin
verirseniz, önündeki yol çukurlarla
bezenmiþ olacaktýr. Ancak, önündeki
yola bilincinizi yansýtýrsanýz, ya
çukurlarla bezeli olmayan bir yol
ortaya çýkar veya iyi zamanlama ve
eþzamanlýlýk sayesinde çukurlarýn
etrafýndan dolaþabilirsiniz.
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Geleceðinizin rastgele olmasýný
engelleme ve beklentilerinize uygun
olmasýný saðlama imkânýna sahipsiniz.
Kendinizi güvenli yerlere yansýtma
imkânýna sahip olduðunuza inanýyor
musunuz? Bunun mümkün olduðuna
rahatlýkla söyleyebilirim. Ýstediklerinizi
ve niyetlerinizi söze dökmeniz isteklerinizi elde etmenin anahtarýdýr.
Baþýnýza olmadýk olaylar gelmesi
nedeniyle sizler bu gezegende kurban
veya maðdur deðilsiniz. Eðer niyetinizi
ve beklentilerinizi dile getirirseniz,
hepsi gerçekleþecektir. Bunun aksine,
hep kötü þeyler olmasýný bekler ve
bunu dillendirirseniz, bunlar baþýnýza
gelecektir. Eðer sürekli olarak korkularýnýzý dile getirirseniz, onlar gerçekleþecektir.
Kendi hayatýnýzýn kontrolü sizin
elinizdedir ve dolayýsýyla sorunlar
yumaðý ile dolaþýk olarak veya rahat
yaþayabilirsiniz. Bu sanki bir lokantaya
gidip istediðiniz yemeði ýsmarlamaya
benzer. Neyi sipariþ ederseniz, o gelir.
Bazýlarý buna çekim kanunu adýný
veriyorlar. Söylediðiniz ve beklediðiniz
þeyler (hem iyi, hem kötü) size çekilir.
Bu bir lütuftur ve kullanýrsanýz, rahat
edersiniz.
Mesele sizin ruhunuzun ýþýðýdýr ve
onu iyi kullanýrsanýz, her þeyi lehinize
deðiþtirebilirsiniz. Göz önünde saklanmakta olan þeyler sayesinde hayatýnýzý
deðiþtirebilirsiniz. Ben insanlýða tutkun
olan Kryon’um. Ve öyledir…
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