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Sevgili Dostlar
Siz de okuyorsunuzdur, sizin de bazý yerlerde gözünüze çarpýyordur: Bizi
Sevgisinden Vareden ve O’nun Gülyüzlüleri hakkýndaki olumsuz görüþler.
Ýnandýðýný söyleyip de ancak sapkýnlarýn yapabilecekleri her þeyi yapanlarý
görerek ve izleyerek oluþmuþ bu tarz görüþleri anlayabiliriz ve onlara hak
verebiliriz de. Çünkü serbest olan yanlarý yani akýllarý gözlemlerinden ve
tecrübelerinden kendileri için bu sonuçlarý çýkarmýþtýr deriz. Ýnsan aklýnýn
ve düþüncelerinin temizlikle süzerek çýkarttýðý her sonuç, bu sonuca göre
oluþmuþ her görüþ ve inanç saygýya deðerdir, üstünde durmaya deðerdir.
Öte yandan kendini sonuca varýlamayacak tartýþmalarýn dýþýnda tutmak
amacýyla ya da her ne sebeple olursa olsun kendi aklýný çalýþtýrmadan
ve gönlüne kulak vermeden baþkalarýnýn fikirlerinin etkisinde kalanlarýn,
kliþe argümanlarý öne sürerek inanmadýðýný söyleyenlerin hâlini izlemekse
gerçekten hüzünlendiriyor gerçek inananlarý. Hele bir de çoðunluðun
çekindiði, korktuðu bu tür alanlarda ve konularda dilediði gibi konuþmayý,
davranmayý korkusuzluk ve özgüvenli olmak gibi zannetmeleri... Neye
inandýðýný bilenler, inancýný sürekli yenileyip uyanýk tutanlar için bu üzücü
hattâ incitici olabilse de onlar bundan etkilenmezler, böyle düþünenler için
kolaylýklar dilerler yalnýzca. Dilerler çünkü O’nun yüceliði, hikmetleri,
vericiliði, nimetleri her yaný alabildiðine doldurmuþken, O’nun Gülyüzlüleri
aracýlýðýyla gönderdikleri, insanlarýn çoðunun zihinlerinde ve kalplerinde
yok edilemeyecek bir yere sahip olmuþken, delili sadece elle tutulur, gözle
görünür ve geçmiþten bugüne kalmýþsa eðer sadece yazýlý olanlarda aramak
ve ona göre bir tutum takýnmak, içten içe sesini duyurmaya çabalayan
ruhunun ince ince sesleniþlerini bastýrmaya çalýþmak yorucudur gerçekten.
Ayrýca “inanmak sadece inananlarý kurtarýr” bunu da bilirler. Var Olana,
yalnýzca gerçeðe, yalnýzca doðrulara inanmak ancak akýl ve mantýðýn iþidir.
Ýnanmak, varoluþ nedenini neredeyse bulmuþ olanlarýn tüm yaþamlarýndan
damýttýklarý bilgileri ruhlarýnýn derinliklerinden bulup çýkarmak iþidir.
Ýnanmak, insanýn bu yerkürede öylesine ortaya çýkývermiþ sonra da yok olup
gidecek bir organizma, bir canlý türü deðil, bir yerden gelip bir yere giden
yolcu olduðunu, her þeye raðmen üstün tutulup çok sevildiðini derin bir
þekilde hissetmek, iyice bilmek ve anlamak iþidir. Ýnanmak, O’nun yerinin
gönüllerde olduðunu her bir insanýn kendi aklý ve mantýðýyla çözmesi iþidir.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Sessizce bir hizmet veren,
bunu baþkalarý alkýþlasýn
diye deðil, öyle yapýlmasý
gerektiði için yapanlar,
gerçek insan kiþilerdir.
Ýnsanca yaþamak,
insanlýk prensiplerini
benimsemekle ve onlarý
baþkalarýna sevgiyle
kabul ettirmeye
çalýþmakla olur.
Son zamanda ortaya çýkan
bazý yanlýþ fikirler,
insanlara hizmeti kabul
etmenin bir küçüklük
olduðunu telkin etmeye
çalýþýyorlar. Bu çok yanlýþ,
insanlar arasýndaki sevgiyi,
yakýnlýðý ve kardeþliði
önleyen; düþmanlýðý,
teþvik eden bir tutumdur.

SEVGÝ DÜNYASI

Dr. Refet Kayserilioðlu

Ýnsanca Yaþamak
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aktiyle
gazeteler,
köylere kitap
taþýrken
daðda donup kalan bir
adamdan bahsetmiþlerdi.
Bu adam kendi imkânlarýyla ve nazýnýn geçtiklerinin de yardýmýyla köy
çocuklarý için þehirden
kitaplar temin ediyor ve
bunlarý köy köy
dolaþarak çocuklara
daðýtýyordu. Ve böylesine
hayýrlý bir teþebbüsü tek
baþýna yürütürken bir
gün soðuðun tesiriyle
yolda donup ölmüþtü.

V

ÝYÝ ÝNSANLAR
ÖRNEKTÝR
Bu tarzda hayatlarýný,
kendisinden baþkalarýna
vakfeden, en büyük mutluluðu böyle diðergâmca
(sencilce) hizmetlerde
bulan kiþiler az deðildir
bu dünyada... Böyleleri
bir yandan etraflarýna
faydalý olurlarken, bir
yandan da yaþayýþlarýyla
örnek olurlar. Sessizce
kendisini bir hizmete
veren, bunu baþkalarý
alkýþlasýn diye deðil,
öyle yapýlmasý gerektiði
için yapan gerçek olgun
kiþilerdir. Onlar insan-
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larýn içindeki iyilik ümidini yaþatýrlar ve
geliþtirirler. Hizmet kendisine yapýlmasa bile, bir
insan böyle iyi bir
hareketin karþýsýnda bir
coþkunluk ve sevgi
duyuyor. Bunun örneðini
birçok kereler hayatýmda
yaþamýþýmdýr.
Bir yaz Anadolu’yu
dolaþýrken bazý yerlerde
konuþmalar yapmýþ ve
birbirimizi daha çok
sevmenin, mutlu
olmamýzýn ve yükselmemizin yegâne þartý
ve çaresi olduðunu belirtmeye çalýþmýþtým. Bu
konuþmalarýn biri de
Söke’deydi. Konuþmada
insanlarý sevmenin yalnýz
sözle deðil, hareketlerle
de belirtilmesi ve onlara
gösterilmesi lüzûmuna
iþaret etmiþtim. Ufak
tefek ilgilerin bile insanlarý nasýl mutlu ettiðini
örnekleriyle göstermeye
çalýþmýþtým. Konuþmanýn
sonunda bir bekçi söz
isteyerek ortaya geldi.
Merakla ne diyeceðini
beklemeye baþladým.
Dinleyicilere dönerek:
“Doktor Bey beni tanýmazlar. Bundan bir süre
önce kendisine fakir

olduðumuzu ve bir sinir
hastalýðýna tutulmuþ
bulunan oðlumun
tedavisi için yardým
etmelerini yazdým,
verdiði cevapta oðlumu
ücretsiz olarak tedavi
edeceðini bildirdi.
Gerçekten on beþ seans
tedavi ederek oðlumu
tekrar hayata kavuþturdu.
Önünüzde kendilerine
teþekkür ederim.” Çok
þaþýrmýþtým. Böyle bir
kimse ile orada karþýlaþacaðýmý hiç tahmin
etmiyordum. Çünkü
hastayý da, onun memleketini de tamamen
unutmuþtum. Fakat
onun bu konuþmasý
benim sözlerimi öylesine bir doðrulamýþ
ve oradakilerin kalbine
öylesine bir nakþetmiþti
ki, hepsi gelip sanki
böyle bir hizmet kendilerine yapýlmýþ gibi
teþekkür ettiler. Onlara
bir yandan böyle bir
mutluluðu bana tattýrdýklarý için esas benim
kendilerine teþekkür
etmem gerektiðini ifade
ediyor, bir yandan da
küçük bir hizmetin
onlarý nasýl coþturmuþ
olduðunu belirtmeye
çalýþýyordum

SEVGÝ DÜNYASI
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ÝYÝLÝÐE
HAYRANLIK
Ýnsanýn içinde doðuþtan
iyi hareketlere karþý bir
sevgi ve hayranlýk vardýr.
En egoist bir insan bile,
böyle iyi hareketin kendisine yapýlmasýný ister
ve böyle bir hareketi
gördüðü zaman memnun
olur. Çoðu egoistin
karþýlýksýz hizmet ve
yardýmlarý yapan kiþilere,
enayi veya aptal demeleri
kendi yapamayýþlarýný
mazur göstermek içindir.
Yoksa öyle iyi bir
hareketi, o da için için
takdir eder. Karþýlýksýz
hizmet etmek ve insanlara iyilik etmek elbette
enayilik ve aptallýk
deðildir. Bilakis bir
üstünlüktür, bir ruh
yüceliðidir. Hangi toplulukta baþkalarýnýn hizmetine koþan, insanlarý
kardeþ bilerek seven kiþileri görürseniz, onlarýn
en çok sevilen kiþiler
olduðunu görmekte
gecikmeyeceksiniz.
Ýnsanlýk ölçüsü, sadece
þeklen insan biçiminde
olmak demek deðildir
ki!. Elbet herkes insan
kardeþlerinin her çeþit
hizmetini birden karþýlamak imkân ve gücünde

deðildir. Ama herkes
imkâný dâhilinde olaný
yaparsa, toplum iþleri
düzene girer, herkes hizmet etmenin ve hizmet
görmenin tadýný tadar.
Hizmet etmek, ne derece
mutluluk veren bir þeyse,
hizmet ve yardým görmek de o derece mutluluk verir. Son zamanda
ortaya çýkan bazý yanlýþ
fikirler, insanlara hizmeti
kabul etmeyi küçüklük
gibi telkin etmeye çalýþýyorlar. Bu çok yanlýþ, insanlar arasýndaki sevgiyi,
yakýnlýðý ve kardeþliði
önleyen; düþmanlýðý,
teþvik eden bir tutumdur.
KÖTÜLERÝ NASIL
DÜZELTELÝM?
Ýnsanlara iyilik
yapacaðýz, sevgi göstereceðiz ve onlara sevmenin
ve hizmet etmenin üstünlüklerini göstereceðiz,
diyoruz. Peki, insanlarý
sömüren, haksýzlýk
ederek onlarý sýkýntýya
sokan, milletin ve memleketin bugününü ve
yarýnýný sýrf kendi çýkarý
için tehlikeye atanlar
karþýsýnda ne yapacaðýz?
Sadece iyilikten, sevgiden ve dostluktan bahsetmek, onlarý bu yollarýndan vazgeçirebilir mi?

Þüphesiz ki, hayýr. Onlar,
menfaat düzenleri içinde
hayatlarýndan memnun,
baþkalarýnýn gözyaþlarýna
aldýrmadan yaþamayý en
kazançlý iþ olarak gören
kimselerdir. Sizin iyilik,
sevgi hakkýnda söyleyeceðiniz sözleri asla
yürekten kabul etmeden
dýþtan bir tasdikle dinlerler ya da dinler görünürler. Ama içlerinden size
gülerler ve sizi ham hayaller peþinde koþan enayi olarak nitelendirirler.
Aslýnda hakiki enayi
kendileridir, ama hýrs
gözlerini kör ettiði için,
bir adým öteyi görmekten
acizdirler. Biz devamlý
olanýn sevgiyle yapýlan
olduðuna inanýyoruz. Bir
kötülüðü ortadan kaldýrmak için daha büyük bir
kötülükle karþýlýk vereceksek, kötülük ortadan
hiç kalkmayacak demektir. Bugün kötülük ve
menfaat düzeni teþkilatlanmýþ vaziyette de olsa
þunu bilmek gerekir ki,
kötülük her zaman
zayýftýr. Kuvvetli olan
her yerde ve her zaman
iyilik ve iyilerdir. Çünkü
devamlý kalan, kaybolmayan, sürekli olan iyiliktir. Kötülük daima bir
baþka kötülükle ortadan

SEVGÝ DÜNYASI

kaldýrýlmaya ve her
zaman kýsa ömürlü
olmaya mahkûmdur. Ve
kötülük, yapana döner.
Esasen Ýlâhi Düzenin
dileði budur. Ýyilik kötülüðü mutlaka yenecektir.
Gelecek bütün büyük
Ýlâhi yardýmlar iyiler
içindir ve Bizim
Ceselerimiz’de dendiði
gibi “Ýyilerin ve doðrularýn gözle görülmeyen
ordularý vardýr.”
NE YAPMALIYIZ?
Evvela iyilerin, iyiliðin
kalýcýlýðýný, Yaradan’ýn
gerçek dileði olduðunu
bilmeleri ve kendi
kuvvetlerinden emin
olmalarý icap eder, iyiler,
iyiliði ve sevgiyi kendine
yol edinmiþ olanlar,
cesur olmalý ve ellerindeki silahýn kuvvetinden
emin olmalýdýrlar.
Dünyanýn en kuvvetli
silâhý sevgi ve iyiliktir.
Ýkinci olarak iyilerin birbirlerine yaklaþmalarý,
birbirlerine kenetlenmeleri lâzýmdýr. Bir
büyük ilim adamýnýn
dediði gibi, “Ýyiler, en az
kötüler kadar cesur olur
ve birbirlerine el verirlerse dünyada kötülük
diye bir þey kalmaz”, iyilik peþinde koþan, haklý
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bir davanýn peþinde gitmektedir. Ve dünyada
insanca yaþamanýn en
canlý örneðini vermektedir, insanca yaþamak
sadece üç beþ fakire
birkaç kuruþ vermekle
olmaz. Bunun yanýnda
cesur olmak, fikirlerini
ve doðru bildiði yolunu
cesaretle savunmak ve
kötülere iyiliðin gerçek
örneklerini vermek icap
eder. Öyleyse kötüler
karþýsýnda tutulacak en
doðru olan yol, iyilikte
devam etmek, kötülüðü
her adýmda belirtmek ve
ayýplamak, onu onaylamadýðýný göstermek
olmalýdýr, iyilerin el ele
verdiði bir toplumda
kötüler devamlý ayýplandýklarýný ve kýnandýklarýný gördükçe utanmaya, sýkýlmaya ve
yavaþ yavaþ kendilerine
çeki düzen vermeye
baþlayacaklardýr. Ayrýca
iyilerin arasýndaki birlik,
onlarýn sevgiyle yardýmlaþmalarý, geleceklerine
ve birbirlerine güvenmeleri, kötülerde bir
gýpta etme duygusu
uyandýracaktýr. Herkese
hizmet eden, herkesi
seven bir insan, kuvvetli
bir insandýr. Her an
ayýbýnýn ve suçunun

yüzüne vurulacaðýndan
endiþe eden bir kötü,
huzursuz ve zayýf bir
insandýr. Fakat iyilerin
bu kadarla kalmamasý
daha çok kuvvetlenmesi
gerekir. Dünya büyük bir
deðiþiklik içindedir.
Kötülük, insanlarýn canýna tak etmiþtir artýk.
Kötülüðün her þekli
denenmiþ ve bunun kimseye devamlý bir huzur
ve güven saðlamadýðý
açýkça görülmüþtür.
Bugün insanlýk büyük bir
arayýþ ve iyiliðe dönüþ
içindedir. Ve bu devir
ilâhi yardýmlarýn en çok
arttýðý, iyileri en fazla
desteklediði bir devirdir.
Zamanla, olaylar
geliþtikçe, bütün insanlar
gerçekleri bilecekler ve
þükredeceklerdir.
Ýnsanca yaþamak,
insanlýk prensiplerini
benimsemekle, savunmakla ve onlarý baþkalarýna kabul ettirmeye
çalýþmakla kabildir
ancak. Her kurtaracaðýnýz insan, sizin için
iyilik yolunda alacaðýnýz
bir puan, ruhunuza
kazandýracaðýnýz bir
yücelik ve sizi Yaradan’a
yaklaþtýran bir adýmdýr.
Bu iþ böylesine büyüktür.

SEVGÝ DÜNYASI

6

Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 30

Tepeye
Dolaþýlarak Çýkýlýr
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

ÞAM’DA VEBA SALGINI
“Hani bir zaman, hayýr için yola çýkmýþ bir insan, yanýndaki kardeþleri ile,
hani bir kapýya geldi, bir þehrin,
girmedi ya içeriye... Ýþte ona o gün
yanýndakiler, onun gibi kendini satmýþ
erler sordular, dediler ki: “Niçin girmiyorsun þimdi içeri? Hani bu kapý, O
Yüce’nin bize varetmiþ olduðu, bizim
için belli ettiði yerin giriþiydi ya...”
O zaman hayra çýkmýþ insan dedi ki:

“Þimdi siz bilir misiniz, içeride
hayrýnýza olmayan bir belâ vardýr ve
bir önüne geçilmez hastalýk?”
Yanýndakiler ona döndüler þöyle
dediler: “Sen O’nun yolunda, belâdan
kaçan mýsýn?” O dedi ki: “Ben þimdi,
O’nun bana açtýðý ve sizin ve herkesin
hayrýna olan baþka bir kapýnýn yoluna
varacaðým. Siz de öyle yapýnýz.” Öyle
yaptýlar, gerçekten öyle hayra
vardýlar.”

SEVGÝ DÜNYASI

Bizim Celselerimiz’de kiþi ve þehir
ismi anýlmadan dile getirilen önemli bir
tarihi olay daha… Yine Ahmet Cevdet
Paþa’nýn ünlü tarih kitabýnýn 387-389.
sayfalarýndan yararlanarak bu celsenin
açýklamasýný yaparken, kitabýn yazarýna
hayýr dualarýmý tekrarlýyorum.
Ýslâm'ýn ikinci halifesi Hz. Ömer, dört
yýl önce fethedilmiþ Þam þehrini ziyaret
için yola koyulmuþtu. Þehrin yakýnlarýna geldiðinde, oraya önceden yerleþmiþ
sahabeler onu þehir dýþýnda karþýlayarak
Þam’da dehþetli bir veba hastalýðýnýn
yaygýnlaþtýðýný bildirdiler. Þam valisinin
bile bu hastalýktan öldüðünü sözlerine
eklediler. Hz. Ömer ölen valinin kardeþi
Muaviye’yi Þama vali olarak atadý.
Biliyorsunuz daha sonralarý halife Hz.
Ali’nin öldürülmesiyle Muaviye orada
Emeviler Dönemini baþlatan ilk halife
olmuþtu.
Veba olayýný duyan Hz. Ömer,
sahabeyi etrafýna toplayarak, ne yapmasý gerektiði konusunda karþýlýklý bir
söyleþi yapmayý planladý. Aslýnda kendisi þehre girmeden geri dönme
fikrindeydi ama etraftakileri de hazýrlama niyetindeydi. Görüþmede iki fikir
çarpýþma halindeydi. “Halife buraya
kadar zahmet edip geldiðine göre Allah
bizi korur, þehri dolaþsýn” diyenlerin
yaný sýra “tedbirli davranalým, girmesin
bir baþka zaman tekrar gelir” diye düþünenler de vardý. Allahtan “girmesin”
diyenlerin sayýsý çok olduðundan Hz.
Ömer bu fikre katýldý. Ama “girilsin”
diyenler hâlâ Hz. Ömer’i zorluyor,
neredeyse onu korkmakla suçlayacak
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kadar ileri gidiyorlardý. Aslýnda ise Hz.
Ömer’in kafasýnda þimdi çok baþka bir
müjde dönüp duruyordu. Þam civarýna
yaklaþtýðýnda halifeyi karþýlayan, çok
yetenekli bir komutanýn onu bir kenara
çekerek verdiði bir haberdi bu.
Komutan ona ilerisi için çok önemli bir
fetihten bahsetmiþti. Mýsýr’ý çok
incelediðini, onu yeterli bir asker
sayýsýyla Mýsýr’a gönderirse, oradaki
Bizans askerlerini kolaylýkla püskürteceðini söylüyordu. Mýsýr’ý Ýslâm
ülkeleri arasýna katacaðýný heyecanla
tekrarlamýþ, halifenin onayýný almýþtý.
Sanýyorum yukarýdaki celsede onlara
söylediði: “Ben þimdi O’nun bana
açtýðý, sizin ve herkesin hayrýna olan
baþka bir kapýnýn yoluna varacaðým”
cümlesi bir yýl sonra gerçekten oluþacak
o Mýsýr müjdesi idi.
Bu arada baþka bir haber de, þehre
girmediði için onu zorlayanlara verilecek iyi bir cevap olmuþtu. Çünkü o
konuþmalarda olmayan çok güvenilir
bir sahabe, o tartýþma kendisine açýklanýnca: “Çok doðru bir karara varmýþsýnýz. Çünkü ben Peygamber’in kendisinden ‘Vebanýn oluþtuðu bir yere asla
girmeyin’ cümlesini iþitmiþtim ve hep
aklýmda tutmuþtum” deyince, karþý
duranlar da sus pus olmuþlardý.
SEPT GÜNÜNÜN ÇÝÐNENMESÝ
Þimdi sizlere geçmiþte yaþanmýþ
ibretlerle dolu diðer bir olayý anlatacaðým. Özel durumlarda, genel kurallarý býrakýp akýllýca baþka kararlar alýnmasýný öðütleyen rehber varlýk bununla
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ilgili olayý Bizim Celselerimiz’de þöyle
anlatmýþtý.
“Ve biliyorsunuz ki siz, O’ndan
gelen her þeye uymalýsýnýz. Yalnýz
bazý þeyler için küçük ölçüleriniz
olmalý.
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inançlarýna aykýrýydý. Ayrýca Hz. Ýsa'yý
onlarýn yanýnda zor duruma düþürmek
de istemezlerdi. Ama celsede anlatýldýðý
gibi zavallý bir annenin çocuklarýný
doyurmak için ekin koparmasýný gayet
doðal görüyorum.
HUDEYBÝYE BARIÞI

“Hani bir zaman, bir gülyüzlü bir
yerden geçiyordu ya... Hani o
zamanda yine, ondan önceki gülyüzlülere inanmýþ olanlardan
bazýlarý, onlarýn baðnazlarý, tatil
günü için bir anneyi hýrpalýyorlardý ya... O gülyüzlü onlara döndü
ve dedi ki: “Tatil günü insanlar
içindir, insanlar tatil günü için
deðil”
Hz. Musa’nýn getirdiði 10 emirde
çalýþmanýn yasaklandýðý Sept Gününde
(Cumartesi) yaþanmýþ bir olayý Markos
Ýncili'nin 2. Bapýndaki âyetlerden
aktarýyorum.
23. Bir Sept günü Ýsa ekinler
arasýndan geçiyordu. Öðrencileri
yürürken baþaklarý koparmaya
baþladýlar. Ferisiler (Yahudi din
adamlarý) : “Bak, Sept günü yaptýklarýna bu yasaktýr” dediler.
28. Ýsa onlara þunu dedi: “Ýnsan
Sept günü için olmadý, Sept günü
insan için oldu.”
Ben Ýncil’de anlatýldýðý gibi Ýsa’nýn
öðrencilerinin baðnaz din adamlarýnýn
yanýnda Sept gününü çiðnediklerine
inanmýyorum. Çünkü o zamanki

Hz. Muhammed putperest Mekke’nin
yetkilisiyle yaptýðý Hudeybiye Barýþ
Anlaþmasýnda da katý kurallardan çabucak vazgeçmiþti. Kýsaca anlatýyorum.
Mekkeliler Kâbe’yi Müslümanlara
yasaklamýþlardý. Hendek savaþý kazasýz
belâsýz atlatýlmýþ. Þimdi Hicretin 6.
yýlýný yaþýyorlar. Peygamber rüyasýnda
hac kýyafetiyle hep beraber Kâbe’yi
ziyaret
ettiklerini
görmüþtü.
Peygamber’in rüyasý vahiy ile de doðrulanmýþtý. Mekkeliler istedikleri kadar
yasaklasýn bu bir yüce ilâhi iþaretti.
Muhacirler için bu ayrý bir müjdeydi.
Þehirlerini tekrar ziyaret edeceklerinden
coþku içindeydiler. Savaþmanýn yasak
olduðu haram ayýnda, Peygamber,
eþlerinden biri ve 1400 Müslüman,
sadece yolcu silâhý olarak kýlýçlarý ve 70
kadar kurbanlýk süslü develeriyle yola
koyuldular. Kýyafet deðiþtirme mekânýna ulaþtýklarýnda aldýklarý haber çok
kötüydü.
Mekkeliler öncü bir birliði onlara
doðru yollamýþlardý. Peygamber asla
savaþ taraftarý deðildi. Yerlerini
deðiþtirip Hudeybiye denen bir yerde
konakladýlar.
Haber
kesin
idi.
Mekkeliler topluca yemin etmiþler,
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Müslümanlarý þehre asla almayacaklar.
Rüya ve vahiy ne vaat ediyor,
Mekkeliler ne diyor?!.. Müminler þimdi
büyük
bir
çöküntü
içindeler.
Peygamber, Mekkelilerin çok sevdikleri
birini elçi olarak onlara gönderdi. Elçi
de ayný cevabý aldý: “Yeminliyiz!..” Elçi
birkaç gün oradan dönmeyince, “Acaba
öldürüldü mü?” diye düþünmeye
baþladýlar. Peygamber onlardan yeni bir
ahit aldý. Mekkeliler hücum ederse,
ölünceye kadar savaþacaklardý onlarla.
Elçi sað salim dönünce gönülleri ferahladý. Mekkeliler ikilemdeler. Kan
dökmenin yasak olduðu ayda savaþýrlarsa Mekke itibarýný tümden kaybedecek. Bir dahaki sefere gelenler çok az
olacaðýndan hac gelirlerinden olacaklar.
Akýllýca bir karar alýp içlerinden diplomaside çok ileri birini, elçi olarak gönderdiler. Müslümanlarý gelecek yýl hac
yapmaya ikna edip, bir barýþ sözleþmesi
yapacaktý gelen elçi.
Elçi, yapýlacak anlaþmanýn baþý ve
sonunda “Allah’ýn Resûlü Muhammed”
yazýsýný asla kabul etmeyeceðini peþinen bildirdi. Peygamber bunu da,
ziyaretin gelecek yýl yapýlmasýný da
kabul etti. Müslümanlarýn aklý baþýndan
gitti, olacak þey mi idi bunlar? Rüya ve
vahiy nerede kalacaktý?
Sadece bu
kadar da deðildi anlaþma metni.
Velisinin izni olmadan Mekke’den Medine’ye Müslüman olmak için
gelenler asla kabul edilmeyecek, gerisin
geri
Mekke’ye
yollanacaklar.
Müslümanlýðý terk edip Mekke’ye
dönenler içinse böyle bir þart yok. 10
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yýllýk böyle bir barýþ sözleþmesini
Peygamber
“Abdullah
oðlu
Muhammed” olarak yazýlarak imzaladý.
Müslümanlar bütün bunlarý duyunca,
topluca korkunç bir öfke nöbetine
kapýldýlar. Hele imza üzerindeki yazý
akýllarýný baþlarýndan almýþtý. En hiddetlileri Ömer'di. Peygamber’e hýþýmla
gelip onu sorgulamaya bile baþladý.
Aksilik bu ya, imzalar tamamlanýr
tamamlanmaz o diplomat Mekke
elçisinin oðlu, Müslüman olmak için
oraya gelivermez mi?!.. Babasý bunu
kabul etmediðinden, delikanlýnýn yalvarýp yakarmasýna raðmen çar naçar
onu babasýna býraktýlar.
Peygamber, Müslümanlara umrenin
gereði olarak “Haydi artýk kalkýnýz kurbanlarýnýzý kesip, baþýnýzý traþ ediniz”
dedi ve bu hitabýný üç kere tekrarladý.
Yerinden kýpýrdayan bile olmadý.
Israra gerek yok. Peygamber herkesin
gözü önünde tek baþýna bunlarý yapmaya baþlayýnca, ashabý hiç onu yalnýz
býrakýr mý? Direnç buraya kadar. Hepsi
ayaða kalkýp traþa baþladýlar.
Barýþtan sonra yaþananlar Peygamberi
haklý çýkardý. Bir yýlda sayýlarý iki misli
oldu. Mekke’nin düþmanlýðýndan kurtuldular ya artýk baþkalarýyla uðraþabilirler. Ertesi yýl Mekke’ye hacca gittiler, içleri iyice rahatladý. Müslüman
olup geri çevrilenler Mekke’ye dönmeyip baþka yerlerde yaþamaya
baþladýlar. Dinden dönenler ise, bozgunculuk ve fitne çýkaracaklarýna gönül
rahatlýðýyla varsýn gitsinler, zarar deðil
fayda bu diye düþündüler.
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Adý Ayþe...
Kod Adý Seda
Ama hüzünlü bir seda
Güngör Özyiðit, Psikolog

"Geriye dönüp baktýðýmda öfkeleniyorum.
Birilerinin, en baþta ailemin benden özür dilemesi
gerek diyorum. Ýnsanlara "Kader kurbaný" bir hayat
kadýnýnýn neler yapabildiðini, baþarabildiðini
göstereyim istiyorum. O hýrsla ayakta duruyorum."
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üçük kýz Ayþe henüz
dokuz yaþýndaydý.
Manavgat'ta bir evde
yüzükoyun yatmýþ, uyuyordu. Bir ara üstünde
bir aðýrlýk hissetti. Ne olduðunu
anlayamadý. Kýrk sekiz yaþýndaki
amcasý onun yataðýndaydý. Öz amcasý
bacaklarýný açmaya çalýþýyordu. Alkol
kokan Ali Rýza amcasý "Hareket etme,
canýný acýtmayacaðým" diyordu. Ali
Rýza üzerinden kalktýðýnda, Ayþe sýrtýnda ve bacaklarýnýn arasýndaki aðrý ile
yataðýnda aðlýyordu.

K

Ayþe amcasýnýn tecavüzü ile ilk travmayý yaþamýþtý. Ertesi gece amcasý
yine içkili bir halde, Ayþe'ye bir kez
daha sahip oldu. Küçük Ayþe düþünüyordu: Cinsellik, seks böyle bir þey
miydi? Öyleyse ne kötüydü!..
On yaþýnda Ayþe Almanya'ya döner
ve ailesine teslim edilir. Önce annesi,
sonra babasý tarafýndan sürekli dayak
yer. Derken Alman makamlarýna
ailesinden dayak yediðini söylemesi
üzerine, aileden alýnarak bir çocuk yurduna yerleþtirilir.
On üç yýl sonra Ayþe, yeniden anavatana döner. Artýk genç bir kýzdýr.
Dokuz yaþýnda amcasýnýn tecavüzüne
uðrayan ve bunu on üç yýl ailesine
kabul ettiremeyen Ayþe, bir de ailesi
tarafýndan suçlanýr, dayak yer, þiddete
maruz kalýr ve dýþlanýr. Lise eðitiminin
bir bölümünü Almanya'da alan Ayþe,
Mersin, Adana, Antep, Eskiþehir,
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Bursa, Konya Ereðli ve Kütahya
genelevlerinde çalýþmak zorunda kalýr.
Hayat kadýný olarak yaþadýklarýný,
yazar Alper Urus'a kitabýn gelirinden
kendine düþen payýn Þefkat-Der'e
verilmesi koþuluyla anlatýr.
Genelevlere düþen ve fiþlenen Ayþe,
Seda adýyla hayat kadýný rolünde yeni
bir kimliðe bürünür.
EVLENME ve AKLANMA
Bir gün gelen müþterilerden Ahmet
isimli biri, Ayþe'ye evlenme teklifinde
bulunur ve "Benimle evlenir misin?"
der. Ayþe'nin hayatta duymak istediði
en güzel sözdür bu. Çünkü bu soru
cümlesi, genelevden evlenerek çýkmak
ve kurtulmak anlamýna gelir.
Kurtulmasýna kurtulur ama evliliðinin
daha üçüncü gününde dayak yer.
Ahmet, Ayþe'nin geçmiþini bir türlü
kabullenemez. Onu her defasýnda
aþaðýlar, hakaret eder ve döver.
Vesikasýnýn düþmesi, hakkýnda açýlan
fuhuþ dosyasýnýn kapanmasý için 5 yýl
evli kalmasý gereken Ayþe, geçmiþini
resmen aklamak adýna her türlü eziyete
katlanýr. O kadar ki, kocasý Ayþe'yi
Kýbrýs'ta baþka erkeklere peþkeþ çekmeye, pazarlamaya kadar vardýrýr iþi.
Ayþe emniyete þikâyette bulunarak bu
tuzaða düþmez.
Geçmiþin yükünden bir ölçüde kurtulan Ayþe Tükrükçü, 2007'de milletvekili adayý olarak, toplumda yok sayýlan
hayat kadýnlarýnýn geri kazanýlmasý için

SEVGÝ DÜNYASI
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bir mücadele baþlatýr. Ve çýktýðý programlarda hiç çekinmeden þunlarý
söyler:
"Genelevde benimle yatan erkekler
beni tanýdý. Oraya gelen herkes
gözyaþlarýmý gördü, belediye baþkanlarý da. Genelev patronlarý da gördü.
Ama kimse "Gel insanca yaþa" demedi.
Bunu sadece ben dedim kendime. Ýnsan
gibi yaþamak istiyorum dedim. Herkes
gibi, insan isem, insan gibi yaþamak
istiyorum dedim. Baþka hiç bir þey
istemiyorum. O yüzden sokakta
kalmayý tercih ettim, aç kalmayý
tercih ettim, açýkta kalmayý seçtim.
Eskiyi giydim, artýklarý yedim, yeri
geldi otuz sekiz gün banyo yapmadým.
Huzurevinde çalýþtým, pislik temizledim. Emeðimin karþýlýðýný alýp
yaþayayým dedim Ama bu hak da elinden alýnýyor insanýn niye? Çünkü kötü
kadýnsýn. Adýn kötüye çýkmýþ bir kere.
Ben huzurlu bir hayat istiyorum. Ýnsanlara faydalý olmak istiyorum.
Geçmiþine dönüp baktýðýnda þöyle
bir deðerlendirmede bulunur:
"Geriye dönüp baktýðýmda öfkeleniyorum. Birilerinin, en baþta ailemin
benden özür dilemesi gerek diyorum.
Ýnsanlara "Kader kurbaný" bir hayat
kadýnýnýn neler yapabildiðini, baþarabildiðini göstereyim istiyorum. O hýrsla
ayakta duruyorum."
Sonra, evsiz kaldýðý günleri anýmsýyor: "Evsiz kaldýðým günlerde hep
ayakta durmaya çalýþtým. Kendime hep

iþ imkâný aradým. Bilmeyen birine,
geçmiþinizi anlattýðýnýzda, gene kapýya
konulan oluyorsunuz. Mecidiyeköy'de
bir mantýcýda çalýþýyordum. Bir kadýn
iþletiyordu, üç de kýzý vardý. Dükkânda
lavabo yoktu. Kiraya verdikleri bir
ofisleri vardý. Oranýn tuvaletini kullanýyorduk. Evsiz olduðum dönemdi;
yani banyo, duþ imkâným yoktu. Çaydanlýkta ýsýttýðým suyla, boyundan
aþaðýya dökünüp yýkanýyordum.
Taksim meydanýndaki Burger King'in
lavabosunda el sabunuyla saçýmý yýkýyor, jölelenmiþ gibi ýslak çýkýyordum.
Semaverde makarna piþiriyordum.
Evsiz olmak bir yana, o rezilliði çekmek de ayrý. Hep küçücük bir odam
olsun, anahtarý bende olsun istedim.
2007'den beri Beyoðlu'nda oturuyorum.
Üç ev deðiþtirdim, þimdi dördüncü
evimdeyim. Þimdi çok sevilmeme
karþýn, kendimi hep yalnýz hissediyorum. Beni koruyan ve kollayan bir
ailem olsaydý, bu sýkýntýlarý çekmezdim."
EVSÝZLERE ÇORBA
"Evsizliði tecrübe etmiþ biri olarak,
evsizler için bir þeyler yapmak istedim.
Ýlk adýmým "Evsizlere Çorba"
hareketiydi. Öyle ki, bu, gönüllüler
tarafýndan hâlâ sürdürülen bir hizmet.
Bir gün Þefkat-Der baþkaný Hayrettin
Bulan ve ekibi ile ne yapsak diye kendi
aramýzda düþünüyorduk. "Evsizlere
çorba yapýp daðýtsak mý?" dedim.
Kaldýklarý yere gider daðýtýrýz diye
düþündüm. Dört gün çorba yaptýlar,
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beþinci gün beni çaðýrdýlar. Yapýlan
çorbayý içtim, pek hoþuma gitmedi.
Kendim içmeyeceðim bir çorbayý
dýþarýdakilere nasýl vereyim? Hemen
mutfaða girdim, güzel bir çorba yaptým. Bir buçuk yýl kadar çorba yapmayý
sürdürdüm. Programý oturtmuþtuk;
önce çorbayý yapýyorduk, sonra çorbalarý el arabalarýna koyup, gönüllülerle beraber daðýtýma çýkýyorduk. Bir
keresinde Ayþe Arman da katýldý bize.
Onunla yaptýðýmýz röportaj sayesinde
de çok güzel insanlar tanýdým. Bu
programla birlikte toplumun her
kesimi "Hayatsýz Kadýn" hayat kadýný
Ayþe'yi tanýmýþ oldu.
Tam bu sýrada Ayþe Haným, kanser
olur. Rahmi alýnýr. Bunlar olurken,
gene çorba yapmaya ve daðýtmaya
devam eder. Kanser ilaçlarý pahalý,
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parasý yok. Yine de evsizleri gördükçe,
kira da olsa evi var diye þükrediyor. Ve
evini de bazý evsizlerle paylaþýyor.
HAYATA SARIL LOKANTASI
Gelelim "Hayata Sarýl Lokantasý"nýn
doðuþuna: "Çorba döneminde, bugün
"Hayata Sarýl Lokantasý"nýn filizlerini
attýk aslýnda. Hayalleri peþinde koþan,
insanlar için karþýlýksýz çabalayan o
kadar güzel insanlarla tanýþtým ki..
Ve bu insanlara hayallerimi öyle güzel
anlatmýþým ki, boþ bir yer görenin
aklýna direkt ben geliyordum. Mutfak
kültürüm de var. Lokanta yapsak
çalýþýrým diye düþündüm. Dernek
mi kursak, þirket mi veya bireysel
mi yapalým derken "Hayata Sarýl"
cümlesini bulduk. O yüzden önce
"Hayata Sarýl Derneði"ni kurduk.
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Derken lokantayý oluþturduk. Bütün bu
hazýrlýklar sürerken Ýntema'nýn mutfak
eðitimlerine katýldýk. Üç gün boyunca
þeflerle yemek yaptýk. Kurs bitiminde
sertifikalarýmýzý aldýk. Duvardaki sertifika benim. Burada, Hayata Sarýl
Lokantasýnýn proje ablasýyým. Böylece
hayalimin bir parçasý gerçekleþti.
Dokuz yaþýndaki tecavüzden ve et
pazarýndan çýkýp, kýrk yýl süren
mücadelenin karþýlýðý bu mu? Evet.
Çünkü emeðimi veriyorum, karþýlýðýný alýyorum. Ýlk kez, yirmi iki sene
sonra sigortalý bir iþim var. Ve burada
herkes eski bir genelev kadýný olduðumu biliyor. Evsizliðimi, tecavüzü biliyor, ama kimse beni geçmiþimle
yargýlamýyor. Burada amaç, zaten yok
sayýlanlara, toplumda hor görülenlere
aþ ve iþ imkâný sunmak.
LOKANTANIN BÝR GÜNÜ
"Burasý saat 18:00'e kadar herkese
açýk. Ücretli yemek yenen bir lokanta.
Altýdan sonra evsizler ve kimsesizler
için ücretsiz verilen yemeðin hazýrlýðý
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baþlýyor. Gönüllüler yardýma geliyor. Mutfak elemanlarý ve ben dâhil, hep
beraber organizasyona
baþlýyoruz. Bir kýsmýmýz
mutfakta yemeklerin
servis hazýrlýðýna el atýyor,
bir kýsmýmýz da masalarý,
sandalyeleri hazýrlýyor.
Saat 19:30 gibi evsizler,
iþsizler gelmeye baþlýyorlar. Neler yaptýðýmýzý
bilmek isteyenler için þu panoyu yerleþtirdik. 2 Kasým 2017-11 Nisan 2018
tarihleri arasýnda akþamlarý 12.546
tabak ücretsiz yemek servisi yapmýþýz.
Ayrýca evsiz, yani toplumda yok
sayýlan arkadaþlarýmýzdan oluþan
lokanta ekibimize toplam 38 saat
psikolojik destek, 24 saat aþçýlýða
giriþ eðitimi ve 3 saat endüstriyel
hijyen eðitimi verildi. Akþamlarý
yardým için 192 gönüllü destek verdi.
Burada çalýþan herkes elinden geleni
fazlasýyla yapmaya çalýþýyor. Hem
kendi hayatý için, hem burasý için. Eðer
teþekkür edilecekse bana deðil, hepimize, ekip olarak edilmeli. Hepimizin
emeði çok deðerli." Bir gün Kurabiye
Sok. No:3/1 Beyoðlu adresine yolunuz
düþerse, ki bence düþürün, Hayata Sarýl
Lokantasý'nda aðýz tadýyla yemeðinizi
yiyin, karnýnýzý doyurun. Ve verdiðiniz
ücretle, evsiz ve kimsesizlerin de karýnlarýný doyuracaðýnýzý düþünün. Ve bir
hayat kadýnýnýn, hayata ne denli önemli
bir katkýda bulunduðunu görün. Öylece
siz de bu iyilik hareketinin bir parçasý
olun."
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Hayýrlý Olmak ve
Hayýr Yapmak
Seyhun Güleçyüz
ayýr, faydalý olan iyiliktir.
Hayrýn en öz açýklamasý
olan bu söz bize “Faydasýz
iyilik olur mu?”diye yeni
bir soru sorduruyor. Önce iyiliði
anlatayým öyleyse… Ýyilik, yerinde,
dozunda, zamanýnda, ihtiyacý olana
ihtiyacý kadar olaný vermektir. Bizim
Celselerimiz’de “Siz iyiliði Güneþ gibi
yakýcý bilip, onu hayýrla kullanýnýz yakmadan. Bunda sizin için bileceðiniz
gerçekler gizli” diyor. Öyleyse
Dünyada yaþamamýzý saðlayan Güneþ
gibi iyilik de dozunda, yerinde,
zamanýnda olmazsa yakar, hasta eder.
Yani ihtiyacý var diye kiþiye her zaman
düþünmeden, tartýp ölçmeden iyilik
yapýlmaz. Yaradan bize her þeyi yalnýz
hayýrlý olabilmemiz için veriyor ki,
tekâmül edebilelim, yükselebilelim
diye.

H

Ýslamiyet'te hayýr kavramý ve bunun
için iyi niyetin önemi daima vurgulanmýþtýr. Hz. Muhammed de bizzat kendi
hayatýndan verdiði güzel örneklerle
hayýr kavramýnýn önemini vurgulamýþ,
bizzat örnek olmuþtur. Gülyüzlü, hayrý

güzel ahlâk ile de birleþtirmiþtir.
Hayrýn eyleme dökülmesine bu nedenle
"hayýrda aktivite prensibi" denir
böylece ahlâk, koruyucu-duraðan yani
statik aþamadan, yaratýcý-dinamik aþamaya yükseltilmiþ olur. Bu ahlâki özellik Kur’an-ý Kerim’de “Ýsâr Ahlâký”
olarak geçer. Yani isâr, cömertlikte,
elinde kalaný, ihtiyacý olanlarla paylaþmak demektir. Bu davranýþýn özü
yaratýlmýþa duyulan yüce sevgidir,
Yaradan’dan gelen.
Fransýz Filozof Bergson; “Hayýrda
aktivite prensibi, dinlerin ahlâk
anlayýþýnda hâkim olan unsurdur. Bir
irfan borcudur. Hristiyanlýkta ilk aktif
hayýr ürününü ortaya koymuþ ve
Müslümanlýkta Kur’an-ý Kerim’de
kemâlini bulmuþtur” demiþtir. Hz.
Muhammed ise: “Ýnsanlarýn en hayýrlýsý
insanlara hizmeti ve yararý dokunandýr”
demiþtir. Görüyoruz ki insanlar
Allah’ýn ev halký gibidir. Allah katýnda
en makbul kiþi, Allah’ýn ev halký durumunda olan kiþilere ve diðer canlýlara,
iyi niyetle en fazla faydasý dokunan
insandýr.

16
Ýslam'da hayýr, karþýlýk beklemeden
yapýlan faydalý iþ ve iyiliktir; bu da
Allah’ýn emrettiði, sevdiði davranýþtýr.
Maun suresinde hayrý gösteriþ adýna
yapanlar için “Yazýklar olsun böyle
ibadet edenlere” der ve devam eder
“Onlar ibadetten bihaberdir, iþleri güçleri gösteriþtir” Nisa suresinde ise
“Hayýr Allah’tandýr, þer O’ndan
deðildir” der. Hayýrda, þerde Allah
tarafýndan yaradýlmýþtýr. Ýþin kula
bakan yönü ise hayrýn ve þerrin, kulun
cüzî iradesi ve tercih edilmiþ olmasýdýr.
Bu yüzden insanlar iyi veya kötü
davranýþlarýndan sorumludur. Allah
þerri insana vermemiþtir. J.J. Rousseau;
“Ýnsana mutluluk veren en büyük
deðer, iþe yarayacak iyilikler yapmaktýr” der. Platon (M.Ö. 428) iyiliði
Güneþ'e benzetmiþ, Güneþ nasýl her
þeyi görünebilir yapýyorsa, iyilik de
eyleme dönüþmüþse çok büyük yüceliktir. Dünyada öðrenilse de bu saflýk,
ancak zihin gözüyle görülüp, algýlanabilir. Duyular ve dünya dýþýnda
tümüyle hissedilecektir” der.
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Aristotales (M.Ö 384) “Bütün insanlar eylemlerinde iyi saydýklarý þeyi elde
etmeye çalýþýrlar, yani niyetleri içlerindeki iyiyi dünyada gerçekleþtirmek,
mutluluðu gerçekten elde etmek, tüm
iyi niyetleriyle yüce iyiliðe ulaþmaktýr.
Ýnsanýn hayvandan farklý kýlan aklý
vardýr, dünyadaki amacý da budur” der.
Ýslâm dininde tasavvuf açýsýndan
hayrý araþtýrdýðýmýzda Sûfî düþünür
Kuþadalý Ýbrahim; “Allah ile yakýnlýk
ve beraberlik ile insanlarla yakýnlýk,
beraberliði aynýlaþtýrmak Allah’a
varýþýn esasýdýr” der. Saf niyetle insanýn
faydasýna hayýr yapmak için mutlaka
nefsi terbiye etmeli ki, saf niyetle insan
yaþasýn ve hayýr yapsýn. Bunun için ise
en kestirme yol Kuþadalý Ýbrahim
hazretleri için, insanýn itidalli olmasý
þarttýr. Ýtidal “adil” kökünden gelir.
Bizim Celselerimiz’de, “Her þeyin
temelinde, O'nun emriyle gizlenmiþ,
ince bir düzenle duran Hak ve Adalet
vardýr” derken, hayýrlý olmak için
gerekli ilk adýmýn adil olmak olduðunu
da göstermiþtir.
Ýtidalli olmak için
düþüncelerimizi,
davranýþlarýmýzý
dengede tutmalýyýz ki, yaptýðýmýz hayýrlar
yerini bulsun.
Bir komþum
vardý, elindeki
gelirini açlarý
doyurmaya harcardý. Yaptýðýnda
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hayýrlar vardý ama aç köpekleri
kovalar, kedi yiyeceklerini yemelerini
engeller, onlar da aç olmasýna raðmen
yiyecek vermezdi. Þimdi, bu nasýl bir
hayýr oluyor? Görüyoruz ki ibadet
amel-i sâlihtir. Yani yaratýlmýþlara faydalý olan her iþtir. Bütün bu faydalý
hizmetleri, iyilikleri temiz niyet ve
berrak iç dünyasý ile yapmak en has
ibadettir. Kuran’ýn Zilzal Suresi âyet
7-8’de “Kim zerre miktarý bir hayýr
iþlerse, onun mükâfatýný görecek, kim
zerre miktarda kötülük iþlerse onun
cezasýný görecektir” der. Bizim
Celselerimiz’de; “Elde edeceðiniz her
hayýr mutlak doðru bir çaba sonucundadýr aksi halde her þeyi kaybedersiniz” denilmektedir.
Gelelim kavimler göçünden, Ýstanbul’un fethine kadar süren (M.S. 3751453) bin yýllýk Ortaçað dönemindeki
Hristiyanlýðýn inançlarýndaki hayýr
kavramýna. Ortaçað felsefesi skolastik
felsefe akýmýdýr yani “Schola” Lâtince
okul demek olduðu için bu da “Okul
Felsefesi” demektir. Dar bir düþünce
biçimidir. Bilinen düþünce dýþýndaki
düþünceye yer vermez, baþka fikirlere
açýk deðildir. Kilise ne diyorsa o kabul
edilir, aksi düþünülemez. Anlayacaðýnýz
iyi ve kötü diye bir arayýþ yoktur.
Yapýlan incelemelerde kutsal kitaplarda, Platon ve Aristotales yapýtlarýndan
baþka yapýtlarda, bin yýl hiçbir bilgi
bulunamamýþtýr bu konuyla ilgili.
Ortaçað felsefesi sadece dinler ve dogmalar üzerine ibadeti ifade eden bir
dönemdir. Rönesans’la birlikte düþünce
hayatýnda tüm dünyayý etkileyen büyük
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bir çýðýr açýldý. O dönemin ahlâk kurucusu Kant “Ýnsanýn kendisinin saf
aklýyla belirttiði ahlâk yasalarý kabul
edilir ve bizzat insanýn kendi istenci ile
ahlâki ve doðru kabul edilir” dedi.
Özgürlüðü akla baðlayan Kant; “Özgür
olmak, sorumlu olmaktýr ve insan
aklýyla iyi ve kötüyü tespit edip, uygularsa ahlâklý özgürlük olur” dedi.
Kant’a göre iyilik ve þer bilgisel
anlamda aklidir. “En yüksek iyi
düþünce hayýrdýr ve Tanrý’ya ulaþtýrýr”
der. Böylece dinle felsefeyi uzlaþtýrýr.
Nietsche’ye göre; “Ýyilik, kötülük her
an farklýlaþabilen bir yapýdadýr çünkü
insan kaynaklýdýr. Ýnsanýn karakteri,
ahlâký ona hayýr da yani iyilik de,
kötülük de yaptýrýr” der. Sartre, sadece
özgürlüðe ve sorumluluða önem verir.
Bu baðlamda onun iyilik ve kötülük
hakkýndaki görüþü özneldir yani iyiyi,
kötüyü sadece insan kendi bilir diye
açýklar. Hayýr, kelimesi o dönemdeki
düþünürler için çok uzak bir kavramdýr
ve insanýn özeline aittir. Hint felsefesinde iyilik ve aktif çabasý bireysel
ruhun Evrensel Ruh’la buluþmasýna
vesile olacak davranýþtýr ve bir geçiþ
vasýtasýdýr ki, insan Nirvana’ya ulaþabilsin. “Aktif iyilik yani hayýrlar akýl
ve gönül gözüyle bilinebilir eðer insan
dilerse” derler. Atmana ulaþmýþ yani
ruh göçü çarkýný aþmýþ hayýrlý kiþi artýk
iyilik ve kötülük kavramlarýnýn ötesindedir. En büyük nihai arzularý bu
hâle ulaþmak olan Hintlilerde insanlar
sýnýflara ayrýlmýþ, maddi güçlerine
göre. En güçlü kast en zenginlerin
olduðu kasttýr. Bu sistemde yoksula

18
yardým, hayýrseverlik önemli bir deðerdi ve toplumun hâlâ temel unsuru
kabul edilir. Sadaka (Dana) bu anlamda
kullanýlan bir kelimedir Hindistan’da.
Yardým etmek, sadaka, ruhani yükselme süreçlerinde kiþinin ruhsal
temizlenme ve saflaþmanýn yolu olarak
görülmüþlerdir. Dana’yý yapan kiþi
üstün ahlâka ulaþmýþtýr, denmektedir.
Hinduizm’de sadaka (dana), hayýr yapmak zorunlu deðil gönüllü uygulanan
bir ilkedir. Nirvana’ya ulaþmada katký
saðlayacaðýna inanýlýr. Servetin iyi
olarak kabulü, baþkalarýyla paylaþmaktýr denmektedir. Hintliler bu yüzden
zenginse de, fakirse de hayýr yapan
kiþiler oluyor. Ben de þahit oldum çok
yardýmseverler ve þartlarýndan hiç þikâyet etmiyorlar ve o zor yaþam koþullarýnda bile birbirlerine el veriyorlar, yani
hayýrdalar. Amaçlarý tez Atmana ulaþmak veya tekrar geleceklerse çok güzel
þartlarda enkarne olabilmek.
Musevilikte hayýrseverlik çok önemlidir. Nitekim 10 Emirde mealen iyilikten, hayýr yapmaktan bahseder.
Musevilikte hayýrseverlik zenginlerin
fakirlere yardýmýný, din üzerinden þart
koþmuþtur. Kiþinin kendi insiyatifine
býrakýlmayan yardýmlar Musevi dininde
belli ölçülere baðlanmýþtýr. Böylece
zenginler gelirlerinin bir kýsmýný yoksullara vermeyi gelenek haline getirmiþlerdir. Kendi inanç kültürlerinin
temel taþlarýndan biri olmuþtur.
Sürgünde birlikte olmalarýna, kimliklerini korumalarýna, daima birbirle rine arka çýkarak güçlü olmalarýný
saðlamýþtýr, hem de asýrlardýr.
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Toplumsal huzurun inþasýnda yardýmlaþmanýn, aktif iyilik dediðimiz hayýr
yapmanýn büyük katkýsý olmuþtur.
Zenginle, yoksul arasýnda köprü oluþmasýna, kiþisel deðerlere saygýya yol
açmýþtýr. Bunlar için farkýndalýðýn yüksek olmasý, bunun içinde bilginin artmasý gerektiðine inanmýþlardýr. Bilgi
tüm insanlar için tekâmülde sevgi ile
en büyük güçtür.
Hristiyanlýkta hayýr kavramýný bulamasam da, bunu iyilik kavramýyla az
çok açýklayabileceðimi zannediyorum.
Hristiyanlýkta en önemli emir
“Komþunu Sev”dir. Bu kýsacýk cümle
derin anlamlarýn sanki anahtarý gibi
deðil mi? Ýnsan sevdiði birine neler
yapar? Kendi gibi bilir ve onu mutlu
etmek için elinden geleni yapar yani
aktif bir iyilik eylemine geçer ve
böylece hayýr yapmaya baþlar. St.
Agustin (M.S. 354-430) “Ýnsan eylem
için yaratýlmýþtýr” diyen Platon hayraný
bir din bilginiydi. Onun “Eylem akla
uygun harekettir ve kiþiyi ebedi mutluluða götürme sanatýdýr” sözünden çok
etkilenmiþti. St. Agustin ahlâksal yönden en üst hedefe varabilmek için,
insanlara birbirlerine yardým etmelerini, sevmelerini söyleyerek, içlerini
hoþgörü, tolerans, sabýr, doðruluk, bilgi
ve aktif iyilikle doldurabilmeleri
doðrultusunda öðütler vermiþti. St.
Agustin, insanýn daimi bir iyilik içinde
olmasý gerektiðini ve ahlâk yasasýnýn
kaynaðýnýn Tanrý ve sevgi olduðunu
vurgulamýþtýr. Sevginin eyleme
dökülmüþ hali ise iyiliktir yani hayýrdýr
demek istemiþtir.
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"Hayýrda olmak” sözlük anlamýna
göre, iyi olmak, iyilik etmek, üstün
olmak gibi anlamlara geliyor. Hayýr
“hayr” kökünden gelen Arapça bir
kelimedir ve aslen iyilik mânâsýndadýr.
Þerrin karþýtýdýr. Allah rýzasý için,
karþýlýk beklemeden yapýlan iyilik
hayýrdýr der büyüklerimiz. Ama hayýr
olabilmesi için, iyiliðin faydalý olmasý
þarttýr. “Tanrý ilk hayýrdýr” sözü binlerce yýllýk bir sözdür. Tanrý sadece
hayýr yapar deðil mi? Hem de daima
eylem halindedir. Bazý felsefeciler bu
fikri, tekâmül için dünyada bulunan
insanýn gerekli tecrübeyi yapýp, geliþebilmesi için kazanmasý gereken dersler
diye açýklar. Ýyilik yapma, gönülden
verme davranýþý bir yandan verene,
yani iyilik yapana, verdiði þeye sahip
olduðu duygusunu içten içe yaþatýrken,
mutlu da eder. Bunun yanýnda hayrý
alanlarýn mutluluðu, evrenin yaratýcý
gücünü, verene doðru harekete geçirir.
Verenin bolluk, bereketi artar. Hayýr
yaparak hem kiþi tamam olur hem
zorda olan tüm canlýlarýn yükünü
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hafifletir, duasýyla o da nurlanýr.
Böylece insan hayýrlýlardan olur. Artýk
elde edeceði her hayýr doðru bir çaba
sonucudur. Çünkü duygularýmýz bizim
dünya yaþamýmýzda deney yapma
araçlarýmýzdýr.
Böylece bizler akýl-gönül birliðimiz
içinde adil, dengeli, beþ basamakta
kendimizi dikkatle kontrol ederek,
gönül gözümüzle gören, hayýrlýlardan
oluruz. Öyleyse metodumuz elimizdedir: “Görmek için yalandan kaçýp,
kendinizi hayra çekin. Hayýr bir tutam
tuzda, iyi gören gözde, doðruyu
yerinde söylemesini bilen sözdedir.
Hayýr sizin özünüzdedir. Onu
çýkarýnýz ve kurtarýnýz.”
Sevgimizi arttýrarak, özümüzdeki
hayrý ortaya çýkaran olup, önce birbirimizle hayýr alýþveriþi yaparak, onun
tükenmezliðini fark ettikçe her günümüzün hayrýný, yapýlan hayrýn getirdiði
bereketi fark edip, bereketin sabrýný da
öðrenme yolunda olmamýzý diliyorum.

SEVGÝ DÜNYASI

20

Etik ve
Ahlâk Üzerine
Nihal Gürsoy
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Ýnsanlýk, çok uzun bir süreç içerisinde ve büyük emekler vererek
bugün eriþtiðimiz etik ve ahlâki anlayýþ seviyesine gelmiþtir.
Geliþmiþlik ve modernleþme düzeyine göre her ülkede etik kabuller
oluþmakta ve toplumsal kültür içerisinde kendine yer edinmektedir.
Bu yönüyle etik ve ahlâk kurumlarý, bir takým temel kurallar
barýndýrmakla birlikte sürekli yenilenen canlý bir yapý oluþturmaktadýrlar. Zamana, þartlara ve insanýn ihtiyacýna göre geliþerek varlýklarýný sürdürmektedirler. Etik ve ahlâk kavramlarý toplumsal
yaþamýn her alanýnda gittikçe artan sýklýkla kullanýlmaya ve
yaþamýn her boyutunda etkili olmaya baþlayan iki kavramdýr.
Birbirleri ile iç içe geçmiþ iki kavram olmalarý sebebiyle çoðu
zaman yanlýþ ifade edilmekte, bir diðerinin yerine kullanýlabilinmektedirler. Etik ve ahlâk kavramlarýnýn benzer yönleri, iliþkileri
olduðu gibi farklýlýklarý da vardýr. Bu yazýda her iki kavramýn kapsamý, benzerlikleri ve farklýlýklarý yer alacaktýr.
ETÝK ve AHLÂK TANIMI ve
ÝLÝÞKÝLERÝ
Etik, ahlâk felsefesinin kavramsal
boyutunu ve ahlâkýn teorik kýsmýný
oluþturmakta ve ahlâk üzerinde felsefi
çerçevede düþünmek anlamýnda kullanýlmaktadýr. Böylece neyin iyi, neyin
kötü olduðu, doðru ve yanlýþýn ne
olduðu, insan yaþamýnýn amacýnýn
ne olmasý gerektiði, ahlâklý ve erdemli
bir yaþamýn içeriðinin nelerden oluþtuðunu araþtýran felsefenin bir dalýdýr.
Ahlâki kavramlarý analiz ederek, iyinin
ve doðrunun ne anlama geldiði, bir
eylemi iyi ya da yanlýþ yapan
unsurlarýn ne olduðu gibi unsurlar
üzerinde durmaktadýr.
Yeryüzünde ahlâk ilkeleri bulunmayan bir toplum mevcut olmadýðýna

göre, yere ve zamana göre deðiþse
de ahlâk ve dolayýsýyla teorik boyutu
olan etik, felsefenin bir dalý olarak
insan davranýþlarýnýn belirli normatif
ilkeler ýþýðýnda ele alýnýp incelenmesi,
böylece normatif boyutta bir deðerlendirmedir.
Etik sözcüðünün kökeni, Yunanca
birbirinden oldukça farklý anlamlara
iþaret eden “ethos” sözcüðüne dayanmaktadýr. Bu sözcük genellikle bir
kiþinin esas yeri ve yurdu, ikâmet
ettiði ev ya da memleket anlamýnýn
yanýnda alýþkanlýklar, geçmiþten gelen
birikimler, insan davranýþýnýn bilinen
tarzlarý, töreleri ve âdetleri gibi anlamlarý kapsamaktadýr. Bunlara ek olarak
töresel ve ahlâksal bilinç, inanç, tutum,
karakter vb. anlamlar da karþýmýza çýkmaktadýr.
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“Ethos” sözcüðünden gelen etik,
ahlâk kuramý ya da teorik ahlâk olarak
da basitleþtirilebilir. Çok eski dönemlerden beri, evrensel iyi ve evrensel
doðru olup olmadýðý ve bunlara ulaþýlýp
ulaþýlmayacaðý ile meþgul olan etik, iyi
ve doðru kavramýnýn ne olduðunu
araþtýrmaktadýr. Ahlâk ise kiþinin sonradan edindiði tutum ve davranýþlar
için kullanýlýrken, ayný zamanda toplumun benimsediði deðer sisteminin
de adý olarak kullanýlmaktadýr.
Bir disiplin olarak etik, felsefenin
özel bir kolunu temsil etmektedir.
Felsefi etiðin kurucusu olan Aristotales,
döneminin çok çeþitli sorunlarýný
felsefe boyutunda incelemiþ, ahlâki
tutum ve davranýþlarýn biçim ve
þartlarýný analiz etmiþ, ahlâki olanýn
özünü, amaç ve hedeflerini sistematik
bir þekilde ifade etmeye çalýþmýþtýr. Bu
çabalarla birlikte etik kavramý felsefeye
girmiþ ve ahlâka yönelik felsefi incelemelerin tanýmlayýcýsý olarak kullanýlagelmiþtir.
Etik davranýþý, bireye içinde bulunduðu toplumun yüklediði ödev ve
sorumluluklar, bireyin kendi vicdaný,
iyi niyet duygularý, iyilik, doðruluk ve
sevgi anlayýþý yönlendirmektedir.
Bireylerin eylemlerini iyi ya da kötü
olarak deðerlendirmek; iyilik, doðruluk, sevgi gibi kavramlarla mümkün
olabilmektedir.
Etik, ahlâki eylemin yerini tutmak
yerine bu eylemlerin bilgiye dayalý
olan yapýsýný ortaya çýkarmaya çalýþ-
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maktadýr. Bu yönüyle karmaþýk ahlâki
eylemleri kavramsal olarak açýklayýp
anlaþýlmasýna katký yapar. Böylece etik,
ahlâk üzerinde sistemli bir düþünce,
irdeleme, araþtýrma, soruþturma, tartýþma aracýlýðý ile ahlâki problemlerle
ilgilenmektedir. Etik, ahlâk üzerinde
çalýþtýðýndan dolayý, normlarýn meþruiyeti ve haklýlýðýný eleþtirel bakýþ açýsýyla sorgulamakta, siyaset ve hukukla
yakýn iliþki içinde bulunmaktadýr.
Pratik niyet ve hedeflere yönelik bir
kuram olma özelliði taþýyan etik,
siyaset ve hukuk felsefesini kapsayan
pratik felsefenin en temel ve klasik
alanlarýndan biridir. Etik bir ahlâki
eylem kuramýdýr ama kuram öncelikle
bilgi adýna deðil, eylem adýna geliþtirilir. Bu nedenle etik, kuram oluþturma
amacýyla ve entelektüel bir doyum
saðlamak için hazýrlanan zihinsel bir
çalýþma deðil, düþünce ile eylemin
iliþkisidir.
Etiðin temel amacý ve ilkesi; insanýn
iyi temellendirilmiþ ahlâki kararlarý
kendi baþýna vermek durumunda
olduðunu ve bu kararlarý verirken
baþka hiçbir kimseye ve otoriteye teslim olmamasý gerektiðini göstermek
olarak özetlenebilmektedir. Ahlâki
sorunlar çerçevesinde kiþinin daha bilgili, aydýn, bilinçli ve eleþtirel yaklaþým
açýsýna sahip olmasý sadece kendi yerini daha kolay bulmasýný saðlar. Kiþi,
baðýmsýz olarak ahlâki sorunlar ve
çeliþkiler üzerinde düþünebilir ve
çözüm önerileri geliþtirebilir. Bu
süreçte etiðin çok önemli bir iþlevi
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vardýr.Etiðin amacý, bireyi toplum
içerisinde diðerleriyle birlikte yaþarken
iyi temellendirilmiþ ahlâki kararlarý
kendi baþýna verebilecek durumda
olmayý ve kendi baþýna var olabilmeyi
öðretmektir.
Bireyi vesayet altýna almadan,
toplum içerisinde yaþamýný sürdüren
bireyin kendisini nasýl kendisi olarak
gerçekleþtirebileceðine ya da kendisi
nasýlsa ve neyse, o olarak var olabileceðine iliþkin yol ve yöntemleri göstermektedir.
Etik, bir eylemin içeriði ne olursa
olsun, ahlâki olarak tanýmlanabilmesi
için uyulmasý gereken koþullarý biçimsel yollardan yeniden kurarak, ahlâkla
ilgili bütün sorunlarý çok genel, ilkesel
ve soyut düzlemde tartýþmaktadýr.
Ahlâk ise uygulama alanýdýr. Bu nedenle etik, hangi somut amaçlarýn tek tek
iyi ve herkes için ulaþýlmaya deðer
amaçlar olduðunu belirlemez. Daha
çok ölçüleri belirler ve bu ölçütlere
göre öncelikli ve iyi amacýn hangisi
olduðunun baðlayýcý bir þekilde kabul
edildiðini gösterir. Özetle, etik ilkeler,
iyi olaný deðil, bir þeyin iyi olduðuna
nasýl hükmedildiðini ve varýldýðýný
ifade etmektedir.
Etik, ahlâktan farklý olarak somut
eylem talimatlarý ve kurallar ortaya
çýkarmaz. Bu noktada, her kiþinin
kendi düþüncesi, iradesi ve eylemi
içinde bulunan özgürlük gerçek ve
somuttur. Etik felsefesi özellikle bu
bakýmdan özgürlük öðretisi olarak yol
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ve yöntem göstermek niyet ve kararlýlýðýndadýr.
Etik, ahlâk üretmez ama ahlâk
üzerine konuþur. Etik, iyi olana deðil,
bir þeyin iyi olduðu hükmüne nasýl
varýldýðýný söyler. Etik, ahlâk kavramýndan hareket ederek eylemlere ve
davranýþlara anlam kazandýrýr.
Ahlâk ise bir açýdan deðerlendirildiðinde toplumsal bir kurum
olarak; kiþinin dili, dini, devleti gibi
bireyden önce var olur ve bireyden
sonra da var olmaya devam eder. Birey
bunun içine doðar ve az ya da çok
onun bir parçasý olur. Ahlâk, bireylerden isteklerde bulunur, bu istekler
dýþsal niteliktedir ve bireyler bunu belli
ölçülerde içselleþtirmektedirler. Diðer
taraftan ahlâk, hukuk kurallarý gibi
yasama, yargý veya yürütme gücü
aracýlýðý ile oluþturulamaz ve deðiþtirilemez bir nitelik taþýmamaktadýr.
Fiziksel güç kullanýlarak tehdit edilemez ancak övme, kýnama, ödüllendirme, beðenme, yerme ifade eden
sözlere dayalý olarak çeþitli yaptýrýmlara sahiptir. Ahlâk felsefecileri için
ahlâký aþamalara ayýrmak olaðan bir
haldir. Akýlcý, töresel, grupsal, kiþisel
ahlâk gibi kavramlaþtýrmalar bulunmaktadýr.
Ahlâk sözcüðü aslen Arapça kökenlidir. Ahlâk Arapça’da “seciye, tabiat,
huy” gibi mânâlara gelen hulk veya
huluk kelimesinin çoðuludur. Etik daha
çok ahlâk ilkelerine iliþkin felsefi çalýþma olarak tanýmlanabilmektedir. Ahlâk,
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bir birey ya dagrubun belirli eylemlerinin doðruluðunu veya yanlýþlýðýný,
eylemi yapanlarýn iyi vekötü yanlarýný
ve bu eylemlerin amaçlarýna iliþkin
olarak insanlýðýn refahýnýn ve mutluluðunun unsurlarýný araþtýran, bunlarý
teþvik eden, gerekli tutum ve
davranýþlarý açýklayan standartlar,
deðerler, ilkeler ve kurallardan oluþan
bir kavram olarak ifade edilebilmektedir. Terim genellikle kültürel, dini
dünyevi ve felsefi topluluklar tarafýndan insanlarýn ( öznel olarak ) çeþitli
davranýþlarýnýn yanlýþ veya doðru
oluþunu belirleyen yargý ve ilkeler
sistemi kavramý veya inancý olarak
kabul edilir.
Düþünce tarihi boyunca birçok
düþünür ahlâk felsefesi ile ilgili fikirlerini belirtmiþler, ahlâkýn mahiyeti,
insanýn mutluluðu, iyi, kötü, haz, elem,
erdem gibi soru ve kavramlarla ilgilenmiþlerdir. Ahlâk felsefesi bir felsefe

SEVGÝ DÜNYASI

disiplini olup, bu konu sadece felsefenin deðil, dinlerin, hukukun ve sosyal
bilimlerin diðer bölümlerinin de ilgi
alanýna girmektedir.
Her bir grubun ve toplumun ahlâký
ayrý olarak karþýmýza çýkmakla birlikte,
çeþitli ahlâklarý süzerek, buradan kapsamlý bir insanlýk ahlâkýna ulaþmanýn
baþarý þansý da bulunmaktadýr. Özgürlük, eþitlik, insan onuru, adalet vb.
birçok temel deðer hemen her yerde
ahlâkýn temelini oluþturmaktadýr. Asýl
zorluk, bu deðerlerin farklý yaþam
biçimlerine ve kültürlerine aktarýlmasýnda ortaya çýkmaktadýr.
Günümüz toplumunda birçok olgunun ahlâký etkisizleþtirmekte olduðu ve
hattâ yok etmekte olduðu belirtilmekte
ve eleþtirilmektedir. Bilim ve teknolojideki geliþmelerin getirdiði sosyal
ve ekonomik sorunlarýn, bugünün
dünyasýný güvensizlik ve dengesizliklerle sarmaladýðý
ifade edilmektedir.
Bu nedenle sosyal,
siyasi ve ekonomik
yaþamda ahlâki kapasitenin artýrýlmasý
büyük önem taþýmaktadýr.
Ahlâkilik, iyi olma
isteðidir ve bu isteði
temel tavýr olarak
seçmiþ olan kiþiler de
ahlâki yetkinliðe
sahip olan kiþilerdir.
Ahlâki yetkinlik ve
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sorumluluk taþýyan bu kiþiler, kararlarýnda yalnýzca kendini deðil, birlikte
yaþadýðý insanlarýn ve toplumun da
sorumluluðunu üstlenebilen aydýn
insandýr. Etiðin ana konusu da ahlâkilik
iliþkisidir.
Ahlâk kavramý bir düzen kavramýdýr,
ilke kavramý deðildir, Düzen kavramlarýna örnek olarak; devlet, sanat, bilgi
vb. kavramlar verilebilir. Bu kavramlarýn temellendirilmesi ilke kavramlarý
aracýlýðý ile gerçekleþtirilebilmektedir.
Adalet, gerçeklik, güzellik vb. ilke
kavramlarý düzen kavramlarýnýn
anlamýný ortaya çýkaran nitelikteki
kavramlardýr. Ahlâk kavramý bir düzen
kavramý iken ahlâkilik kavramý bir ilke
kavramýdýr. Ahlâk, insana özgü özgürlüðün tarihsel biçimleniþidir ve ahlâkilik kavramýyla sürekli temellendirilmesi gerekmektedir.
Ahlâk felsefesi, insanlarýn benimsedikleri ahlâk kurallarýný yetersiz
görmeleriyle baþlamýþ olduðundan
dolayý ahlâk felsefecileri yaþanýlan
kültürün kurallarýnýn ölçüt olarak alýnmasý fikrine her zaman eleþtirel yaklaþmýþlardýr. Yapýlan itirazlarýn bir
nedeni toplumun yürürlükteki kurallarýnýn çok kesin olmamasý, istisnalarýnýn bulunmasý ve bazen çeliþkilerin görülmesidir. Bir diðer neden de
toplumda geçerli olan kurallarýn genel
olarak sözlü, olumsuz, tutucu olmalarý
ve yapýcý, olumlu ve yeni koþullara her
zaman uyum saðlayamamalarýdýr. Öte
yandan bir toplumun kurallarýnýn kötü,
ahlâka aykýrý, yanlýþ, adaletsiz ya da
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anlamsýz olmalarý veya insan yaþamýna
zarar verecek nitelikte olmasý kültürden
kültüre deðiþen bir yapý oluþturduðundan itirazlara ve eleþtirilere neden
olmaktadýr.
Öte yandan din ve ahlâk birbiriyle
iliþkili kavramlardýr. Tarih boyunca
din ve ahlâk kurallarý hep iç içe
olmuþlardýr. Ahlâklý olmak, inancýn
ve dinin bir gereði olarak görülmüþtür.
Ahlâký geniþ kitlelere yayan yine
dinler olmuþtur. Dinleri insanlara teblið
eden peygamberlerin hepsi, insanlar
için güzel ve üstün ahlâkýn örneði
olmuþlardýr. Kur’an –ý Kerim’ de,
Hz. Muhammed için: “Muhakkak
ki sen, en büyük ahlâk üzeresin.”
denilmiþtir, (Kalem- 4) Din ve ahlâk
iliþkisinin bu kadar güçlü olmasý
nedeni ile dindar kiþinin ahlâklý olmasý
toplumlarda bir zorunluluk olarak
görülmüþtür. Ahlâk kurallarý, sadece
felsefenin ya da ilimin verilerine
býrakýlýrsa bu gerçeðe tek yönlü bakmak anlamýnda yapýlan bir haksýzlýk
olur. Çünkü ilmi aramak ile ilim sahibi
olmak arasýnda fark olduðu gibi, insan
sýnýrlarý olan bir varlýktýr. Gerçek ilmin
ve hükmün sahibi olan Allah, geliþen
ve evrimleþen insanlýðýn ihtiyacýna ve
hayrýna uygun olarak seçilmiþ görevli
elçileri aracýlýðýyla her devre ve
zamana uygun evrensel doðrularý
ve üstün ahlâkýn esaslarýný göndererek
insanýn dünyayý anlayarak ve kavrayarak yücelip, olgunlaþabilmesi için
yol göstermiþtir. Dinler, insanýn ruh
ve beden sahibi iki yönlü bir varlýk
olduðunu göstererek, aklýn ve gönlün
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birlikte ve uyum içinde üstün ahlâki
ilkeleri ve evrensel kanunlarý benimseyerek uygulama çabasýný ve geliþimini esas almýþlardýr.Ahlâk, bilgi ve
fazilet bakýmýndan sürekli bir yenilenme ve yücelme biçimidir

herkesten beklenen ahlâki davranma ve
yargýlama becerisine, herkesin özgürlüðüne saygý göstermeye ve özgürlük
temelinde hesap vermeye hazýr olmasýný öngören sosyal sorumluluðu
anlatmaktadýr.

Etiðin ahlâkla olan iliþkisini ve
farkýný anlamak açýsýndan etiðin
amaçlarýna bakmak gerekmektedir.

Etik; doktrinleþme, ideoloji oluþturma ve ahlâk öðretme amacýnda
deðildir. Yalnýzca günlük yaþamýn
pratiðinde, insan varlýðýnýn insani yaný
olan özgürlük ilkesini anýmsatmaya ve
gündeme getirmeye çalýþmaktadýr.
Özgürlüðü, her pratiðin baðlayýcý yönü
olarak gündeme getirmektedir. Etik
bakýmdan ne kadar yüksek kalitede
olursa olsun, hiçbir kuram ya da bilimin insanýn özgürlüðünü elinden alamayacaðý düþüncesini ýsrarla vurgulamaktadýr. Çünkü insan, kendini diðer
özgür olanlar arasýnda özgür olarak
kavramak ve eylemleriyle bunu gerçekleþtirmek durumundadýr. (Pieper,
1999, s.155-156) Etik, bu düþünceyle
postmodernizme yaklaþmaktadýr.

1. Özgürlüðü insanýn istek ve
eylemleri içinde göstermek için,
yaþam pratiðinin ve geçerlilik taleplerinin ahlâki haklýlýklarýnýn kuramsal
olarak aydýnlatýlmasýdýr. Böylelikle
insanlar diðer insanlarýn özgürlük
alanýnýn sýnýrlarýna saygý duyacak ve
bu alanlarda ortaklaþa bir yaþam
sürdürebilecektir.
2. Yaþam pratiðinin meþruluðu açýsýndan eleþtirel bir bakýþ açýsýna göre
deðerlendirilme yapýlmasýnýn öðrenilmesidir. Ýnsan istek ve eylemlerinin
ahlâkilik taleplerini karþýlayýp karþýlamadýðýný ve özgürlük ilkesinin mutlak
olarak gerçekleþip gerçekleþmediðini
eleþtirel bir gözle yoklamaktýr.
3. Eylemde bulunan insanýn ahlâki
yetkinlik kazanmasýdýr.Ahlâki yetkinlik, toplumsal sorumlulukla iliþkili bir
kavram olarak, eylemin yapýlmasýný
gerekli kýlan tüm durum ve þartlarda
özgürlük ilkesi açýsýndan zorunlu olan
iyi baðlamýnda karar verebilmektir.
Ahlâki yetkinlik, modern erdem olarak
da ifade edilebilmektedir. Bu kavram,

Etik, insaný ahlâklý yapmaz. Bir insan
yalnýzca kendiliðinden, kendi aracýlýðý
ile ve kendi iradesiyle iyi ya da kötü
insan olabilir. Etik, eylemde bulunan
kiþileri ahlâki eylemin konusu ve
koþullarý hakkýnda aydýnlatarak onlara
özgürlüðü mutlak olmasý gereken iyi,
anlamýnda kavratarak etkili olmaya
çalýþmaktadýr. Ýnsanlýk tarihi boyunca
ortaya çýkan iyilik ve kötülükler, etiðin
ne baþarýsý ne de baþarýsýzlýðý olarak
deðerlendirilebilir. Çünkü etik, insanlarýn aklýna hitap ederek onlarý iyiyi
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yapmaya teþvik etmek için kendi yol
ve yöntemlerini sürekli olarak düzeltmeye, geliþtirmeye ve yetkinleþtirmeye
çalýþmaktadýr. Ancak bireyin özgürlüðüne karþý davranarak hiçbir þekilde
iyi niyet üretmeye çalýþmaz. Bu durum
etiðin hem gücü hem de yetkisi dýþýnda
bir konudur.
Diðer taraftan etik bir süper ahlâk da
deðildir. Ýnsanlýða baðlayýcý eylem
normlarý sunan bir katalog içermemektedir. Ahlâki normlar; özgürlük
anlayýþýný,insanýn, herkesin özgürlüðü
adýna kendini sýnýrlamak durumunda
kaldýðýnda baþvurulacak pratik kurallar
olarak, insanlarýn yaþamda karþýlýklý
olarak birbirlerini kabullenme sürecinden doðmaktadýr. Özetle etik, otoriter
bir güç deðildir. Özgürlüðün doðru
anlaþýlmasýyla ilgilidir.
Etiðin amacý; davranýþlara kýlavuzluk edecek ilke ve kurallarý
oluþturmak, geliþtirmek ve bunlarýn
uygulanmasýný savunmak olarak
belirtilmektedir. Bu nokta etiðin
ahlâka olan en belirgin farkýdýr. Bu
anlamda etik eylemleri oluþturan ilke,
kurallar ve deðerlerle ilgilidir. Bu
bakýmdan etik kuramýn iki yaklaþýmý
ortaya çýkmaktadýr; eylem etiði ve
erdem etiði.
Etik iliþkilerde bir eylemin deðeri,
o eylemin yapýldýðý belirli koþullarda
baþka eylem olanaklarý bakýmýndan
deðerlendirilmesi özelliðini anlatmaktadýr. Bir eylemin onunla ayný türden

27
eylemler arasýnda tuttuðu özel yer, o
eylemin deðerini ifade etmektedir.
Pieper’e göre etik, topluluk içinde
yaþayan, bilinçli ve sorumluluk sahibi
tüm bireyleri ilgilendirmektedir.
Kuralsýz bir yaþam insan için söz
konusu deðildir. Kiþiye ahlâki eylemin
anlamýnýn yöntemsel ve sistematik
olarak aktarýlmasý etik kuram ile
mümkündür. Etik, ahlâki eylemin
karþýlýðý deðildir ancak bu eylemlerin
bilgiye dayalý içeriklerini bildirmektedir. Etik açýdan, bir eylem kötü niyetle
yapýlmamýþ olsa da bu eylemin doðru
olarak nitelendirilebilmesi için doðru
bilgiye dayanmasý saðlanmalýdýr. Bu
bilgi, doðru tutum ve davranýþlara yönlendiren ve kýlavuzluk eden, bilimsel
olarak doðrulanmýþ güncel bilgidir.
Bunlar, diðer bilim dallarýnda elde
edilen teknik bilgiler ile alt disiplinlerden ve disiplinler arasý çalýþmalardan
derlenen bilgilerdir
Öte yandan etik kararlar verirken bilgilenmenin yeterli olmayacaðý, iyi ve
doðruyu yakalamak için çaba harcamanýn gerekli olduðu vurgulanmalýdýr.
Özellikle; sorumluluk, haklar, ödevler,
erdemlilik, ahlâkilik gibi kavramlar da
etik düþünce dünyasýnýn temel kavramlarý arasýnda yer almaktadýr.
Etik; ahlâk alanýnýn açýklanmasýnda
ve deðerlendirilmesinde bir araç olarak
görev yapmaktadýr. Ýnsanlarýn tutum ve
davranýþlarý üzerinde görüþ belirten ve
araþtýrma yapan psikoloji, psikiyatri,
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sosyoloji gibi etik ve ahlâk da fikir
yürütmektedir. Diðer bir ifadeyle etik
ve ahlâk ayný alanda bulunan ancak
farklý anlamlar taþýyan kavramlardýr.
Aynýlýklarý ve farklýlýklarý olan, çoðu
zaman karýþtýrýlan ya da ayný anlamlarda sýklýkla kullanýlan ama farklýlýklarýnýn önemsenmesi ve vurgulanmasý
gereken kavramlar olarak ele alýnmalýdýrlar.
Etik kavramýnýn bu kadar detaylý
olmasý konuyla ilgili çalýþmalarýn
zenginliði ve çeþitliliðini göstermekte
ancak bu durumla orantýlý olarak zorluðunu da göstermektedir. Etik
olmadan ahlâkilikle ilgili bir deðerlendirme yapmak temelsiz bir yapýlandýrma olacaðý gibi, ahlâk olmadan
da etik tek baþýna bir anlam ifade
etmeyecektir.
Toplumlarý ayakta tutan en önemli
güç, o toplumu meydana getiren bireylerin ahlâk prensiplerine uygun hareket
etmesidir. Çünkü toplumda bulunan
ahlâki deðerler, toplumu ayakta tutan
temel taþlardýr. Bu temel taþlar
olmadýðý durumlarda toplumda bütün
erdemler çöker yok olur.
Saðlam ahlâki temellere dayanmayan
veya ahlâki temellerinde zaaf baþlayan
toplum binasý er geç yýkýlýr. Toplumlarý
koruyan, ayakta tutan en önemli etken
güzel ahlâktýr. Toplumlarýn refah ve
mutluluðu güzel ahlâka baðlýdýr. Ahlâki
erdemlerden uzak kalmýþ bir toplumun
ilerlemesi ve medeni bir toplum
niteliðini taþýmasý mümkün deðildir.
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Ýnsanýn sadece ahlâki ölçüleri ve
erdemleri bilmesi yeterli deðildir.
Önemli olan bu esaslarýn toplum içinde
uygulanmasýdýr. Ýnsan öncelikle
söylediklerini kendisi yaþýyorsa
baþkalarýna örnek olabilir ve topluma
faydalý bir birey haline gelebilir.
Görüldüðü üzere etik, bir tutum ve
davranýþýn daha düþünce planýnda ilk
ortaya çýktýðý andan sonuçlarýnýn
uzandýðý en uç noktaya kadar irdeleme
yapmakta iken, ahlâk ise daha çok
uygulamanýn yapýlýþý ve etkileri ile
ilgilenmektedir. Etik, tamamen insana
ve topluma iliþkin bir kavram olduðundan dolayý, bütün sosyal kurumlarla
yakýn iliþki ve iletiþim kurmak durumundadýr.
Geliþmiþ çaðdaþ toplumlarýn sosyal
yaþamlarýnýn en belirgin özelliklerinden
birisi etik uygulamalar olduðundan, ülkelerin bu alanda sergiledikleri çabalar
geliþmiþlik ölçütü olarak kabul edilir.
Etik ve ahlâk hem bilgi birikimini
gerektirmekte, hem de bilginin yaþama
geçirilmesini istemektedir. Etik ve
ahlâka iliþkin sorunlarý salt bir bilgi
sorunu olarak görmek eksik bir deðerlendirme olacaktýr.
Kaynakça:
Etik: Veysel Atayman
Etiðe Giriþ :Annemarie Pieper
Toplumsal Birlikteliðin Temel Etik Ýlkeleri:
Ýrfan Yýldýrým
Etik: Ýonna Kuçuardi
Aristotales ve Farabi 'de Etik:
Nejdet Durak
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Zehirli Duygu:
Kýskançlýk
Belgin Tanaltay

ýskançlýk birçok insanýn
yaþamýný etkileyen, þüphe,
kurgu ya da rekabetten kaynaklanan rahatsýz edici
zehirli duygulardan birisidir. Bu rahatsýz
edici duygu genelde iki farklý þekilde
yaþanýr. Ýlki, baþkasýnda olan maddi veya
manevi deðerlerin neden kendinde
olmadýðýnýn sorgulanmasýný ve bu sorgulamanýn kiþiye hissettirdiklerini ifade eder.
Ýkincisi ise, bireyin kendisinde olan maddi
veya manevi deðerleri, kendisi için önemi
olan þeyleri veya kiþileri kaybedeceðine
dair hisleri ifade eder.

K

Bazý psikologlara göre:“Kýskanmak özenmek, imrenmek ve haset etmek ile benzerlikleri olmakla birlikte niteliksel olarak çok
farklýdýr. Haset ile ilgili tanýmlara bakýldýðýnda ise, hasetin genel olarak hos¸ olmayan bir duygu olarak ifade edildiði ve çoðu
zaman da düþmanca davranýþ¸ ve kin gibi
olumsuz duygu ve davranýþlarý çaðrýþtýrdýðý
görülmektedir” diyorlar. Baþkasýna özenen
ve imrenen insanda ‘onda da olsun, bende
de olsun’, kýskanan insanda ‘bende de olsun
fakat mümkünse onda olmasýn’, haset eden
insanda ise ‘onda olmasýn, ben de olsun’ ya
da ‘onda da olmasýn’ anlayýþý vardýr. Özen-
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me ve haset etme yalnýz bir baþkasýnda olan
ile ilgili iken, kýskanma baþkasýnda olanýn
yanýnda elindekini kaybetme korkusu ile de
ilgili olabilmektedir.
Kýskançlýk Duygularýnýn En Çok
Yaþanabildiði Durumlar:
* Sevilen birisinin bir baþkasýný daha
fazla sevebileceðini ve onu kaybedebileceðini düþünmek (özellikle sevgililer ve
eþler arasýnda yaþanýr).
* Birisinin sahip olduðu, kendinde
olmayan bir þeye sahip olma isteði (bu bir
mal, mülk, eþya gibi nesne de olabilir veya
bir yetenek, fiziki güzellik de olabilir).
* Baþkasýnýn maddi ya da manevi olarak
daha üstün konumda olduðuna katlanamamak.
* Ýþ arkadaþýnýn, okul arkadaþýnýn,
komþunun veya bir akrabanýn baþarýlý
olmasýndan rahatsýz olmak.
* Arkadaþlarýn, kardeþlerin baþkalarý
tarafýndan daha çok sevilmesine dayanamamak (Anne ve babasýnýn kendisini diðer
kardeþlerden daha çok sevmesi isteði).
Kýskanç Ýnsanlarýn Özellikleri:
Kýskanç insanlarýn kýskançlýðýný öncelikle
onlarýn gözlerinden rahatlýkla okuyabilirsiniz. Bir baþarýnýzýn veya yeni sahip
olduðunuz birþeyin sevincini paylaþmak
istediðinizde yüzlerindeki gülümseme
donuktur, yalancýdýr.

alamak, insanlarýn gözünde küçük düþürmek, aþaðý çekmek, sevilmelerini engellemek için kolaylýkla yalan söylemeye baþlarlar. Onlarý hiçbir þey yapamaz hâle getirmek için uðraþýrlar. Oysa her istediðimizi
elde etmek istiyorsak, onun en kýsa yolu,
çalýþarak, her konuda bilgimizi, her þeye
karþý sevgimizi arttýrarak, her zaman iyide
ve doðruda yaþayarak kendimizi yükseltmektir. Kötülerin zannettiði gibi, baþkalarýný hiçbir þey yapamaz hâle getirmek deðildir. Yaradan’ýmýzýn indinde de kýskananlar
ve kýnayanlar, iyi yerde yeri olmayandýr.
“Kýskançlýk ve yalan vesvese verenin
âdetlerindendir ve bunu yapanlar vesvese
verene uyanlardýr.”Ayrýca kýskançlýk kiþide
yalan gibi kötü bir âdetin de yer etmesine
sebep olmaktadýr. Bizim bilgilerimizde
“Ýçinizden yalaný ve kýskançlýðý çýkardýðýnýz gün hemen her þeyi halletmiþ olacaksýnýz, lütfen önce yalaný çýkarýnýz. Biliyorsunuz ki vesvese veren, böyle kolay kapýlarý sever” diyerek bu iki duygunun birlikte
kiþide bulunduðu da belirtilmektedir.
Yüce Yaradan’ýmýzýn dileði bizlerin
vesvese verenden uzak olmamýzdýr. Vesvese
verenden uzak yaþayabilmek, kýskanmak ve
yalan söylemek âdetinden vazgeçebilmek
için, her an duygularýmýzý kontrol edip,
kýskançlýk duygusu hissettiðimiz zamanlarda, Bizi Sevgisinden Var Eden’i anarak,
O’na sýðýnmamýz yetecektir.
Kýskançlýðýn Nedenleri:

Kýskanç insanlar, baþarýlý olan arkadaþlarýný, akrabalarýný, övmek, yüceltmek yerine onlarýn hayrýný istemedikleri için, eksik
ve hatalý yönlerini öne sürerler. Onlarý kar-

Bazý uzmanlar, kýskançlýk duygusunun
6 aylýk bebeklerde dahi görüldüðü için
doðuþtan geldiðini ve en ilkel formunun
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kardeþ kýskançlýðý olduðunu düþünüyorlar.
Bir baþka grup uzman ise kýskançlýk duygusunun sonradan öðrenildiðini söylüyorlar.
Kýskançlýk, pek çok neden sonucunda
ortaya çýkabilecek bir duygudur. Bireylerin
yaþadýðý bir olay sonucunda ya da kendi
içlerinde baþa çýkamadýklarý bir duygu veya
düþünce sonucunda ortaya çýkabilmektedir.
Kýskançlýðýn en önemli nedenleri þunlardýr:
* En önemli nedeni sevgisizlik. Sevgisiz
bir ortamda doðmak ve büyümek. Yeterince
sevilmemiþ olmak ve sevmeyi öðrenmemiþ
olmak.
* Bireylerin kendilerine güvenlerinin
olmamasý. Özgüveni düþük bireyler,
karþýlarýndaki kiþileri bir tehdit olarak
algýlar ve kendilerinden daha iyi olduklarýný
düþünerek, kendilerini daha aþaðýda görürler ve karþýlarýndaki kiþileri kýskanýrlar.
* Bireylerin, karþýlarýndaki kiþi tarafýndan
yetersiz ve deðersiz hissettirilmesi.
* Ýliþkilerde aþýrý baðlanma.
* Sahip olduklarýný kimseyle paylaþmak
istememe içgüdüsü.
* Bireylerin, baþarýlarýnýn, davranýþlarýnýn
anne baba tarafýndan çocukluðundan
itibaren kardeþleri, arkadaþlarý veya akran
akrabalarýyla kýyaslanmasý ve yargýlanmasý.
* Alkol ve uyuþturucu madde kullanýmý
sonucu zihinde oluþan çarpýk düþünceler.
* Þizofreni gibi ruhsal hastalýklar.
Kýskançlýða Eþlik Eden Duygular:
Öfke, Deðersizlik, Mutsuzluk, Acý,
Güvensizlik, Kaygý, Aþaðýlýk duygusu,
Kaybetme korkusu, Hüzün, Keder,
Aþaðýlanma.
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Kýskançlýk bir iliþkide tehdit oluþturur.
Kiþi yaþadýðý bu duyguyu belli edeceði gibi
bazen içinde yaþar. Bu olumsuz duygularý
içinde barýndýrmak kiþiyi fizyolojik olarak
da etkiler.
Kýskançlýðýn Fizyolojik Etkileri:
Titreme, Yorgunluk, Aþýrý terleme, Mide
kramplarý, Kas tutulmalarý, Hýzlý Nabýz,
Uykusuzluk, Þiddet
Kýskançlýk duygusuna eþlik eden diðer
duygulara ve kýskançlýðýn fizyolojik etkilerine baktýðýmýzda ne kadar güçlü ve zehirli
bir duygu olduðunu görüyoruz. Kiþileri
zehirleyen ve birliði bozan bu güçlü duygudan kurtulabilmek için uzmanlar aþaðýdaki
önerileri sunuyorlar:
Kýskançlýkla Nasýl Baþa Çýkýlýr?
1. Kýskançlýk duygunuzu anlayýn:
Kýskanç hissettiðinizde, hangi hislerin,
imgelerin, duygularýn ve düþüncelerin sizi
kýskançlýða sevk ettiðini düþünün. Mevcut
senaryo, eski bir yaþantýnýzý tetikliyor mu?
Aile dinamiðinizi mi yoksa olumsuz kiþisel
algýlarýnýz mý? Bu duygularý veya aþýrý tepkileri ilk kez yaratan bu geçmiþ olaylarý ne
kadar açýklayabilirseniz, bugünkü durumunuzu da o kadar açýk ve net hissedebilirsiniz.
2. Neyin tetiklendiðinin farkýnda olun:
Kýskançlýðýnýzý tetikleyen olaylar hakkýnda
düþünün. Finansal baþarýsý olan bir arkadaþ
mý? Baþka biriyle birlikte olan bir eski
sevgili mi? Toplantýlarda akýlcý konuþan bir
meslektaþ mý?
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3. Gelen eleþtirici iç seslere kulak
verin:Tetiklenen bu kýskançlýk hisleri, ne
tür düþüncelere yol açýyor? Bu düþünceleri
yýkýcý þekilde mi kullanýyorsunuz?
Kendinizi önemsiz, beceriksiz, baþarýsýz vb.
hissettiriyor mu? Geçmiþinizden tanýdýk
gelen düþünceler var mý? Bir örneði veya
kalýbý var mý?
4. Bu düþüncelerin daha derin kökenlerini
düþünün: Baþarýlý olmak için belli bir baský
hissediyor musunuz? Olmanýz gerektiðini
düþündüðünüz bir þey var mý? Bunun sizin
için anlamý nedir? Bu anlam geçmiþinizle
baðlantýlý mý? Bu sorularý kendinize sorduðunuzda, içinizdeki çözülmemiþ meselelerle þu anki kýskançlýðýnýzýn arasýndaki
iliþkiyi anlayabilirsiniz. Kendinize karþý
daha anlayýþlý olabilir ve kendinizi güvensiz
hissetmenize yol açan yargýlara arkanýzý
dönebilirsiniz.
5. Sakinleþin ve açýk olun: Ne kadar
kýskanç hissederseniz hissedin, özünüze
dönüp yumuþamanýn yollarýný bulabilirsiniz. Ve bunu, her þeyden önce bu
duygularýnýzý þefkatle kabul ederseniz yapabilirsiniz. Kýskançlýkla bir tepki vermeden
önce, bu duyguyu anlayýþla kabul edebilir
ve kendinizi sakinleþtirmek için bazý yollar
keþfedebilirsiniz. Örneðin, bir yürüyüþe
çýkabilir, bir süre için derin nefesler alabilir,
meditasyon, spor vb. aktiviteleri tercih edebilirsiniz.
Kendi belirlediðiniz bu yollarla sakinleþerek, iç eleþtirmeninizin öfkeli ve yýkýcý
sözlerini reddederek ona meydan okumak
çok daha kolay olur. Bunu yapabildiðinizde, hem kendinize hem de
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önemsediðiniz insanlara karþý dik durabilir,
onlarla iliþkilerinizde açýk ve samimi kalabiliriz.
6. Harekete geçmeyin: Kritik iç ses, kendinize uzun vadede zarar verebilecek
eylemleri empoze etme eðilimindedir. Sizi
döndürüp dolaþtýrýp bir kýskançlýk durumuna soktuðunda, isteklerinizin peþini býrakmanýzý ve vazgeçmenizi söyleyebilir.
Kendinizi sabote etmenize veya saygý duyduðunuz birine öfkeyle patlayýp onu cezalandýrmanýza sebep olabilir.
Eðer bir iliþkiniz varsa, partnerinize
soðuk davranmanýzý veya kýzmanýzý
söyleyebilir. Ancak onun sözünü dinleyip
bu tepkileri verdiðinizde, aslýnda yaptýðýnýz
tek þey tam da korktuðunuz dinamiði yaratmaktýr. Partnerinizin size hissettiði sevgi
dolu duygularýný incitebilir, onlarýn kendi
güvensizliklerini ve korkularýný tetikleyebilirsiniz. Ýstemeden, onlarý kendinizden
uzaklaþmaya teþvik edebilirsiniz. Ve bu
da,sizin kendi güvensizliðinize ve
kýskançlýðýnýza daha çok katkýda bulunacak
bir döngüdür.
7. Kendi güvenlik anlayýþýnýzý bulun:
Yapabileceðiniz en iyi þey, kendi gücünüze
ve kendinizi güvende hissetmeye odaklanmaktýr. Kendinizle barýþ imzalayýn. Tek
baþýnýza bile kalsanýz iyi ve güvende olacaðýnýzý kendinize hatýrlatýn. Sevilebilir
olduðunuzu bilmek için belirli bir kiþinin
sevgisine ihtiyacýnýz yoktur. Bu yüzden
önce kendinizi sevmeyi öðrenin. Kendinize
anlayýþlý ve þefkat dolu olun. Ancak bu
þekilde kendi iç eleþtirmeninize karþý durmayý öðrenebilirsiniz. Bu tabi ki, insanlarý
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dýþlamak veya isteklerinizden uzaklaþmak
anlamýna gelmez. Aslýnda hayatý gönülden
kucaklamak, baþarýlý veya baþarýsýz olmak
ya da kazanmak veya kaybetmek için
yeterince güçlü olduðunuzun farkýnda
olmak demektir.
8. Rekabetçi kalýn: Birçok insan rekabet
etme fikrine bile kaþlarýný çatar. Elbette hep
en iyisi olmak için hýrs yapmak yýpratýcýdýr,
önemli olan elinizden gelenin en iyisi
olmaktýr. Bu, isteklerinizin peþinden
giderken amacýnýza hizmet eden niteliklerinizi kucaklayýp, olduðunuz insanla
barýþýk olmak demektir.
9. Hakkýnda konuþun: Kýskançlýk söz
konusu olduðunda, hem konuþacak doðru
kiþiyi hem de hislerinizi ifade etmenin
saðlýklý bir yolunu bulmak önemlidir.
Öte yandan, belirli konularý konuþtuðunuzda biraz fazla duygusal tepkiler verebilen arkadaþlarýnýz olabilir. Siz yanýyorken, ateþinizi daha çok harlayabilecek bir
kiþiyle konuþmak çok daha zararlý olabilir.
Olumlu yanlarýnýzý destekleyen,
acýlarýnýzý körüklemeyen ve daha derine
batmamanýz için sizi motive edebilen
insanlar, kýskançlýk duygularýnýz hakkýnda
konuþmak isteyeceðiniz türden arkadaþlardýr. Hedefe odaklý kalmanýz ve olmak
istediðiniz kiþi olmanýz için sizi destekleyecek insanlarý bulmak önemlidir.
Ancak bu sürecin sadece, düþüncelerinizin ve duygularýnýzýn abartýlý ve mantýksýz olduklarýný kabul edip onlarý konuþup
salýverebildiðinizde iþe yaradýðýný da unut-
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mayýn. Buradaki amaç, sizi bu duygudan
kurtarýp yolunuza devam etmenizi ve makul davranmanýzý saðlamaktýr.
Kontrol edilemeyen aþýrý dozdaki
kýskançlýk duygularý zamanla bir ruhsal
sorun haline gelebilmektedir. Kýskançlýk
kiþinin günlük yaþamýný etkileyecek þekilde
sýkýntý oluþturuyorsa, yersiz þüphe ve alýnganlýklara yol açýyorsa, kýskandýðý kiþiyi
kontrol etmek için aþýrý çaba harcamasýna
neden oluyorsa ve diðer insanlarýn (özellikle eþler) yaþam alanlarýný kýsýtlamak ve þiddete varacak davranýþlara neden oluyorsa,
yaþananýn bir ruhsal sorun olabileceði mutlaka dikkate alýnmalýdýr. Böyle durumlarda
kiþi güvendiði bir yakýnýndan yardým
istemeli veya bir uzmana danýþmalýdýr.
Kýskançlýk duygularýyla baþa çýkmak için,
belirli bir duygusal olgunluk seviyesinin
gerekli olduðuna dair hiç þüphe yok.
Eleþtirici iç sese ve ürettiði bütün güvensizliklere meydan okumak ve kýskançlýk tepkilerini durdurabilmek için irade gücü
gerekiyor. Ancak, bu gücü besleyip büyüttüðünüzde, düþündüðünüzden çok daha
güçlü olduðunuzu anlayacaksýnýz.
Kýskançlýkla nasýl baþa çýkacaðýnýzý
öðrenerek kendi içinizde ve iliþkilerinizde daha güvenli hâle geleceksiniz.
“Siz kýskanmayý öðrenmemelisiniz ve
öðretmemelisiniz. Sizin anlatacaðýnýz yalnýz sevgi ve kardeþliktir, öðreneceðiniz de
þüphesiz. Ýçinizden birini, bir konuda yükselmiþ parlayan halde gördüðünüzde ona
daha çok omuz verip, daha çok yükselmesini saðlamalýsýnýz. Çünkü O’nun
dileði birbiriniz için yalnýz bu yoldadýr.”
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Düþüncenin
Maddeleþmesi 3
Derleyen: Ýsmail Hakký Acar

DÜÞÜNCE FÝZÝK PLANDA
NASIL GERÇEKLEÞÝR?
Dizimizin bu Bölümünde Omraam
Mikhaël AÏVANHOV’ungörüþlerini
kaldýðýmýz noktadan aktarmaya devam
ediyoruz. Özellikle de AÏVANHOV’un
‘Ýnisiyatik Bilim’ve ‘Büyük Beyaz
Kardeþlik’olarak ifade ettiði bilgileri
aktaran satýrlar dikkatle okunmaya ve
üzerinde düþünülmeye deðer cümleler
içermektedir:

“Güneþ atmosferi oluþturan havayý ve
buharý ýsýtýr; sýcak hava alçak basýnç bölgeleri yaratarak yükselir. Bu sýrada soðuk
hava sýkýþýr, yüksek basýnç bölgeleri
yaratarak toprakta birikir. Böylece yüksek
basýnçtan alçak basýnca doðru rüzgârlar
oluþur. Basýnç farký yükselirse rüzgârlar
þiddetlenir ve yýkýcý tornadolarla kasýrgalar
oluþabilir. Ayrýca Güneþin sýcaklýðýnýn etkisi altýnda okyanuslarýn, denizlerin, göllerin,
ýrmaklarýn suyu buharlaþýp yükselir... Hava
belli bir doyma noktasýna gelince su buharý
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yaðmura ya da kara dönüþür ve saðanaklarla seller topraða düþerek kabartýlarý þekillendirir. Bu atmosfer olaylarý her gün
dünyanýn tüm yüzeyinde oluþmaktadýr. Ve
sebepleri de Güneþ'tir.
“Güneþ bizde Tin’e (1) tekabül eder, hava
düþünceye, su duyguya, toprak da fiziksel
bedene. Tin düþünceyi etkilediðinde
düþünce duyguyu yönlendirir ve duygu koþturup, uzuvlarý oynatýp konuþmasý için
fiziksel beden üzerine atýlýr. O halde fiziksel beden duygularýn etkisiyle devinir,
duygu düþünce tarafýndan uyandýrýlýr ve
düþünce de tinin etkisi altýnda doðar... Bu
mekanizma her gün gözümüzün önündedir:
Havanýn etkisiyle su topraðý þekillendirir,
ona biçim verir, onu oyar. Bazý yerler
alüvyonla doludur, diðerleri ufalanýr ve
denize dökülür, bu böyle devam eder... Ayný
þekilde insan da zihni ve düþüncesiyle
fiziksel bedeni üzerinde etkili olabilir fakat
ikisinin arasýna havayý ve suyu koymak
þartýyla. Hava burada sinir sistemini ve su
da kaný temsil etmektedir. Sinir sistemi
organizmada kanýn dolaþýmýný düzenler, kan
bazý öðelerin tortusunu býrakýr, baþka
bazýlarýný alýr götürür ve böylece fiziksel
bedeni þekillendirir.
Bu konuyu daha ayrýntýlý iþleyebiliriz ama
bugün birkaç önemli baþlýðý açýklayacaðým
size. Beni ilgilendiren genel fikir ve bundan
þu sonuç çýkarýlabilir: Eðer insanoðlu içsel
hayatýnda Güneþ'in, hava ve suyun
aracýlýðýyla toprakta yarattýðý etkiyle o
doðal, normal süreci yorumlayýp uygulaya(1) Tin: Ruh, kimi fizikötesi düþünürlere göre,
her þeyin özü, temeli ya da yapýcýsý olarak
benimsedikleri madde olmayan varlýk.
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bilseydi kendisinde ve kendi dýþýnda büyük
deðiþimlere imza atabilirdi. Düþüncenin
gücü iþte bundan ibarettir!
“O halde her þeyden önce düþüncenin
gücünü fiziksel plana doðrudan uygulayamayacaðýný bilmek gerekir. Aracýlar gerekir.
Piþmiþ et ya da çorbayý elle tutamazsýnýz
maþayla alýrsýnýz ya da bir kepçeyle. Bu her
þey için geçerlidir. Ve kol da düþünceyle
nesne arasýndaki aracýdýr. Bu þeker
parçasýný aldýðýmda hareket eden nedir?
Düþüncem. Evet, kolum aracýlýðýyla
düþüncemdir. Ve þimdi düþüncemin
hareketsiz olduðunu düþünün... Ýþte kolum
var ama hiçbir düþünce, hiçbir arzu onu o
þekeri almaya itmiyorsa, kolum ona uzanmayacaktýr. Düþüncenin gücünden bu
anlamda bahsedilebilir.Ýnsanlarý koþturan ya
da durduran, savaþlarý, yýkýmlarý ya da en
asil giriþimleri uyandýran hep düþüncedir...
Evet, düþünce etkindir ama onu gerçekleþtirecek kollarýn olmasý þartýyla. Ve insan
da bir icracý, bir koldur. Ýnsanýn kolu, kendisi de bir baþka kolu temsil eden insanýn
bir simgesidir. Evet kol, insanýn bir özetidir; insan düþünce için bir koldur ve
düþünce de tüm kollarý yani tüm yaratýlmýþlarý kullanan Tanrý'ya kadar daha
yüksek bölgelerdeki baþka düþünceler
için bir koldur.
“Ve iþte ‘Ýnisiyatik Bilim’in her zaman
doðada gördüðümüz her þeyin fikrini
geliþtirmesinin nedeni budur; hayvanlarýn,
böceklerin, aðaçlarýn, daðlarýn, göllerin,
meyvelerin, çiçeklerin... Bunlar kristalize
olmuþ düþüncelerden baþkasý deðildir; Evet
Tanrý tarafýndan yansýtýlan ve görünür hâle
gelen düþünceler.”

36
“Ýnsanýn düþünceleri, henüz adýný
bilmediðiniz bir þeyler vücuda getirir
"Öyleyse biliniz ki her þey düþünce
ile düzende duruyor.Ve bunlar bir yerde
sevgi, enerji, düþünce olarak birleþip
kristalleþiyor."
“Siz de maddeleþmiþ düþüncelersiniz.
Ýnsan bir düþüncedir, bir fikirdir... Ve bir
yaratýlmýþýn kökeninde hangi düþüncenin,
fikrin yattýðýný bilmek için o yaratýlmýþýn
þekline bakmak yeter. Eðer bir insan
mükemmelse, onun doðumunu saðlayan
düþünce mükemmeldir. Her düþünce maddeleþir; ahtapot, solucan, akrep, kaplan
içlerine sýzan düþüncenin rengini, þeklini,
tavrýný almýþtýr; vahþilik, kötülük, nefret,
kurnazlýk ya da þehvet düþüncesinin. O
hâlde (þu iki terim, "fikir” ve "düþünce”
farklý anlamlar taþýsa da) her düþüncenin,
her fikrin bir þekli, rengi, boyutu vardýr. Bu
nedenle bütün inisiyeler Dünyayý
düþüncenin bir yaratýmý, düþüncenin,
Tanrýsal düþüncenin yoðunlaþmasý olarak
görür ve tahayyül ederler.”
"Aslýnda iþinize gerçek elle, gönülle,
açýk gözle, temiz düþünceyle sarýlabilseniz, içinizden üç kiþi bile yetecektir
hayrýn daðýlýp insanýn durulmasýna."
“Ýnsanlar tanrýsal düþünce ve arzulara
sahip olunca o düþünce ve arzular evrende
bir yerlerde çoktan gerçekleþmiþtir ama
ayný zamanda o varlýðýn kendi içinde de. Ve
Ýnsanlar kötü, kindar, zalim olduklarýnda da
arzularý þu ya da bu biçim altýnda Dünyada
ve kendi içlerinde gerçekleþir. Bu durum
hemen görünür olmaz elbette ama bir gün
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her þey ortaya çýkar. Ve bilmek gereken
baþka bir þey de tüm zehirli bitkilerin ve
tehlikeli hayvanlarýn insanlarýn kötü düþünceleri ve duygularýyla beslenip desteklendiðidir. Evet, içerdikleri zehir bir yerde
damýtýlýr ve o hayvanlarla bitkilerin zararýný
çoðaltýr. Hâlbuki iyi düþünceler, görünür
görünmez tüm yaratýlmýþlarýn iyi duygularý,
doðadaki güzel, tatlý, kokulu ne varsa
güçlendirir. O halde bilmeden en iyi ve en
kötünün yaratýlmasýna katkýda bulunuyoruz.
“Ýnsanlarý düþünce ve duygularýnýn
sonuçlarýný anlamaktan alýkoyan, bu
sonuçlarýn hemen çýkmamasýdýr. Fakat sizi
ikna etmesi gereken çabuk gerçekleþen
sonuçlar deðildir. Bazýlarý þöyle der:
"Sonucu görmediðimize göre inanmamýz
imkânsýzdýr.” Ama doðada olup biteni
inceleme tespit etme, doðrulama çabasýna
giren inisiyeler, nihayetinde yoðunlaþarak
tezahür edeceðini bilir. Týpký tuzlarýn
kristalize olmasý gibi. Bir kimyagerin tuz
çözdüðü bir sývýya bakýp þöyle diyorsunuz:
"Bu sývýda hiçbir þey yok", çünkü hiçbir
þey görmüyorsunuz. "Bekle” diyor
kimyager, onu ýsýtalým”. Ve ýsý etkisi altýnda
kristaller görünüyor. Eðer tuza uygun
koþullar saðlanýrsa kristalize olur. Ýnsanlarýn
kafasýnda da pek çok þey vardýr, eðer onlara
uygun þartlarý verirseniz bunlarýn
davranýþlarda somutlaþtýðýný görürsünüz.
“Size þimdi düþüncenin baþka bir þekilde
de gerçekleþebileceðini söyleyeceðim.
Örneðin bir kiþi sadece düþünce gücüyle
tuzu bir sývýya koymak istiyor.Size
söylediðim gibi bence çorbaya tuzu elle
koymak en iyisi. Fakat bir an için bazýlarýnýn, ruh çaðýrma seanslarýnda uygu-
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landýðý þekliyle düþüncenin maddeleþme
yasalarýný bildiðini düþünün; böylece
akýþkan bir el maddeleþtirebiliyor ve oradaki bu görünmez fakat yoðunlaþmýþ elle tuzu
alýp çorbaya koyacaklardýr. O halde
düþünce maddeye temas edebilmektedir
ama baþka bir planýn aracýlýðýyla.
Düþünceyi daha kalýn olan eterik maddeyle
sarmak gerekir ve bu eterik madde fiziksel
maddeye dokunur çünkü ayný bölgeye aittirler ve aralarýnda bað vardýr.
“Nesneler ve varlýklar üzerinde etkili olabilmesi için düþünceyi yoðunlaþtýrmak
gerekir. Ve bu her zaman mümkündür.
Ýnsan bazý zihni yaratýmlar üzerinde uzun
süre çalýþarak, hattâ onlara kendi öz maddesinden parçacýklar ekleyerek bu düþünce
formlarýný fiziksel maddeyle giydirebilir.
Bazý fakirler bunu hýzla yapabilir çünkü bir
düþünce formunu görünür ve somut kýlmak
için maddeleþtirmeye yarayan teknikleri
bilirler. Fakat bu þekilde elde edilebilecek
þeyler çok üstün bir derecede deðildir.
Düþünceyle toz yollamak ya da meyvelerle
çiçekler somutlaþtýrmak elbette harikuladedir ama Tanrýnýn Krallýðýnýn geliþi için
bunlara benzer þeyler ne iþe yarayabilir ki?
“Ýnisiyelerin bu tür þeyler üretmediðini
bilmelisiniz. Bunlarý yapabilirler ama
onlara bunlarýn çok ekonomik etkinlikler
olmadýðýný ve bir hiç için çok fazla enerji
ve zaman kaybettireceklerini anlamalarýný
saðlayan pek çok baþka þey bilmektedirler.
Çorbayý tuzlamak için el kullanmak çok
daha kolaydýr. Peki, o zaman inisiyeler ne
üzerinde yoðunlaþýr? Önemli baþka etkinlikler üzerinde. Ýnsanlarýn kafasýnda faydalý
deðiþiklikler yaratmak için çalýþýrlar. Çünkü
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bir kez bu deðiþiklikler kafalarýnda oluþtu
mu o kafa duyguyla, o duygu davranýþla
iletiþime geçmenin bir yolunu bulur... Ve
böylece insanlar doðru yola girer. O halde
iþte size nesnelerin yerini deðiþtirmek,
onlarý kaldýrmak ya da bükmek için konsantre olmaktan daha faydalý bir etkinlik,
çünkü o tür uygulamalara insan kendisini
verirse ruh üzerinde, kalp ve akýlda onlarý
geliþtirmek, eðitmek ve Tanrýya götürmek
için hiçbir þey yapýlmamýþ olur. Bazý
yogiler ya da sihirbazlar önemsiz olaylar
üzerinde zaman kaybediyorlar, gerçek bilgeler ise öylesi durumda þunu diyor: "Biz
bunu yapabiliriz ama çok zaman ve enerji
kaybederiz, buna deðmez. Enerjimizi insanlýðýn geleceði için milyonlarca kez önemli
baþka alanlarda çalýþmak için yoðunlaþtýracaðýz.” Ýþte bilgeler bu þekilde akýl
yürütür.”
“Siz iyi düþünmekle, iyiler varediniz.
Artý düþünenler hem kendilerini hem
düzeni kurtarýr. Eksi düþünenler hiçbir
þey ilâve etmeden kendilerini yok ederler.”
"Size kötü olan, yalnýz kötü
düþüncelerin ve kötü düþüncelerinizin
yarattýðýdýr."
“Gerçekten gafilleri þaþýrtmak için
olaðanüstü oyunlar ezberleyen bazý fakirleri, yogileri gördüðümde þaþýrýyorum,
‘Ýstisnai Psiþik’ yetenekleri, yoðunlaþma
kapasitesi, alýþýlmýþýn dýþýnda bir düþünce
gücü olan kiþi bunu Tanrýnýn Krallýðýný aramakta kullanmalý, sirk gösterilerinde deðil.
“O halde size bu tür sihir uygulamalarýna
giriþmenizi tavsiye etmiyorum. Sahip
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olduðumuz bu bilgiyi yalnýzca deðecek bir
uðraþta ve insanlýðýn geleceði için önemli
bir iþte kullanmalýyýz. Ve artýk er ya da geç
düþüncenin gerçekleþtiðini bildiðinize göre
umudunuzu, cesaretinizi çoðaltmalý ve hýzlý
sonuçlar beklememelisiniz. Hýzlý sonuçlara
bel baðlarsanýz hayal kýrýklýðýna uðrar,
cesaretinizi kaybeder ve her þeyi
býrakýrsýnýz, yazýk olur. O halde Evrensel
Beyaz Kardeþlik'te ne yapýyoruz? Köprüler
kurmaya çalýþýyoruz. Uzun süredir size
bunu söylüyorum, siz köprülerin ve yollarýn
inþaatçýlarýsýnýz. Evet, yalnýzca kendinizle
Güneþ, düþüncenizle madde arasýnda
köprüler inþa ediyorsunuz ve bu inþa narin
ve karmaþýk, çok zaman gerekiyor. Ama
bu yerleþtirme bir kez bitince nasýl iþleyeceðini göreceksiniz! Bir düðmeye basacaksýnýz ve fabrikada bütün makineler iþlemeye baþlayacak ama her þey birbirine doðru
bir biçimde baðlandýysa.”

kimyada, biyolojide, coðrafyada, tarihte,
sosyolojide, psikolojide, her yerde.

“Bir saate bakýn: mekanizmayý yani
ibrelere temas edip onlarý çalýþtýrmaya
baþlayan en büyüðünden en küçüðüne
kadar hareketi ileten bütün bir çarklar sistemini harekete geçiren bir zemberek var.
Zemberek ibrelere doðrudan baðlý deðil
çünkü öyle olsaydý itme kuvveti çok ani
olurdu. Aralarýnda hareketi kontrol altýna
almak, dozunu ayarlamak, netlikle düzenlemek için aracýlar vardýr. Böylece ibreler iþe
koyulur... Orada da gördüðünüz gibi hýzý ve
itme gücünü belirleyen ilkeyle, bir emri
yerine getiren ya da sonucu ortaya çýkaran
parçalar arasýnda aracýlar bulunur. Ve insan
organizmasýnda bulabileceðiniz baþka
mekanizmalar saatte görülür. Doðru bir
biçimde gözlemleyip mantýk yürüten kiþi
her yerde bu fizik gerçeðini görecektir;

“O halde zirvede düþünceyi etkileyen
tin vardýr. Düþünce tine göre daha maddidir ve her zaman duyguya baðlýdýr.
Örneðin bir arkadaþýnýzýn sizin için gerçekten zararlý birine dönüþtüðünü düþünüyorsanýz duygularýnýz deðiþir, onu sevmekten
vazgeçersiniz. Bunun tersi olarak sizin için
faydalý hiçbir þey hissetmediðiniz, Tanrý’nýn
iyiliðiniz için karþýnýza çýkardýðý bir varlýðý
sevmeye baþladýðýnýzý fark edersiniz. Kaç
kez gözlemlemiþizdir, duygu ve düþünceler
doðasýna göre deðiþir! Ve duygu orada
olduðu zaman insaný harekete geçiren de
odur. Çünkü her zaman davranýþlar yoluyla
kendisini ifade etmek ister. Bir kadýný
düþünürsünüz. Ona karþý hiçbir þey hissetmiyor olduðunuzda, yalnýzca hoþ, güzel
olduðunu düþündüðünüzde onu rahat

“Fiziksel bedenin ya da topraðýn
dönüþmesi için önce tin dünyasýyla,
Yukarýsýyla olan Ýletiþimi saðlamak
gerekir... Buna ayný zamanda Platon'un bahsettiði idealar dünyasý yani idrak edilebilen
dünya, bana göre Tanrýsal dünyadan baþkasý
olmayan arketipler dünyasýyla olan iliþkiler
de denebilir. Bu iletiþim yollarý ruhtan
geçer. Ttin maddeye ancak ruh olan bu
aracýdan geçerek temas eder. Ýnsan organizmasýnda bu sinir sistemine ve dolaþýma
denk düþer. Sinir sistemi tine, dolaþým
maddeye daha yakýndýr. Sinir sistemi ateþi
yani tini besleyen havaya benzer, dolaþým
topraðý yani fiziksel bedeni besleyen suya.
Psiþik planda düþünce ve duyguya denk
düþen bu iki aracýyý, hava ve suyu incelemek gerekir.
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býrakýrsýnýz. Ve iþte duygu belirir, bir anda
giriþken hâle gelirsiniz. Duygu beklemez,
vücudunuzu harekete geçirir ve ona çiçekler
almak için, kur yapmak ya da onu öpmek
için koþarsýnýz. Ortada duygu olmadýðýnda
onu tatlý, harikulade bulsanýz bile þöyle
düþünürsünüz: "Eh, bana bir þey ifade
etmiyor.” Ama duygu ortaya çýktýðýnda iþler
deðiþir; hemen maddede gerçekleþir çünkü
ona baðlýdýr ve bütün bir mekanizmayý
harekete geçirir.
“Maddeye düþüncenizle doðrudan dokunmayý denemeyin, baþaramazsýnýz. Düþünce
bilmeye, anlamaya, yönlenmeye yarar ama
kalp iþin içine girmezse maddeye etki edemez. Arzu ve duygu içinizde uyanmadýkça
hiçbir þey yapmazsýnýz. Bazý nedenlerden
dolayý hareket edersiniz belki ama bu
kanaat ve tat olmadan olur. Bazý kiþiler
hiçbir duygu hissetmez ama yine de
otomatik olarak hareket ederler. Hâlbuki
duygu olduðu zaman... Oh! Elbette bu
daha iyi davranýldýðý anlamýna gelmez.
Sýk sýk da daha kötü olur çünkü o zaman
neden harekete geçtiðini bilmez kiþi. Fakat
en azýndan itildiðimizi biliriz ve doðrudan
hedefe koþarýz.
“Pek çok detayý bir kenara býraktým.
Yalnýzca daha açýk olsun diye esas üzerinde
durdum. O halde düþüncenin bir kuvvet
olduðunu aklýnýzda tutun ama bu kuvveti
doðru anlamak gerekir. Aracý, aracýyý,
levyeyi, kolu hazýrlamadýkça
düþüncelerinizin gerçekleþmesini beklemeyin: onlar yukarýda durur. Onlar da
kaydedilecektir elbette ama maddede sonuç
yaratmayacaklardýr. Hâlbuki onlarý duyguya
indirirseniz her zaman sonuç verirler.
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“Þimdi hipnotizma sorununu ele alalým.
Örneðin birine "Ýþte, bu bir gül, kokla,
kokusu nasýl?" diyerek bir parça kâðýt
veriyorsunuz. Ve o da size o gülün kokusunun ne kadar güzel olduðunu anlatýyor.
Düþüncenin fiziksel planda deðil, zihinsel
planda o anda gerçekleþtiði hipnotik bir
halde. Bu adam düþüncenizin yayýnýný
almýþtýr. Düþünceniz, sarf ettiðiniz sözlerle
zihinsel planda gülü çoktan oluþturmuþtur
ve kiþide artýk fiziksel planda olmadýðýndan, hassaslaþmýþ bir koku duyusuyla,
zihinsel planda nefes almaktadýr. O halde
gülün kokusunu alýr, yanýlmamaktadýr. Ya
da birine; "Al iþte konyak, sarhoþ olacaksýn” diyerek su verirsiniz. Ýçer ve gerçekten
sarhoþ olur. Ne olmuþtur? Orada da baþka
bölgeye geçmiþtir ve o bölgede su artýk su
deðil alkoldür. Bu, düþüncenin gücünün
mutlak ve hýzlý olduðunu ispatlar. Nerede
ama? Zihinsel planda.
“Bunu bilerek her þeyi inþa edebilirsiniz,
her þeyi bir anda gerçekleþtirebilirsiniz ama
yukarýda (2), maddede deðil. Þatolar, parklar, bahçeler, arabalar, dans eden kadýnlar,
þakýyan kuþlar mý istiyorsunuz? ... Hemen
orada olacaklardýr. Eðer biraz durugörüye
sahip olsaydýnýz onlarý zaten görmüþtünüz
çünkü onlar gerçek. Þöyle diyeceksiniz:
"Fakat hiçbir þey yok, dokunamýyorum
onlara.” Ah caným, onlara dokunabilmek
için belki de yüzyýllar gerekir! Bu sorunu
iþte böyle anlamak gerekir.
“Her tür deneyi yapabilirsiniz. Örneðin
kötü bir rüzgâr esmektedir. Ona "Ne kadar
nazik ne kadar yumuþaksýn! Kötü deðilsin,
tersine, hoþuma gidiyorsun” diyerek birkaç
kelime telaffuz edin. Ve birkaç dakika
(2) “Yukarýsý nasýlsa, aþaðýsý öyledir”
“As above, so below”
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sonra... Oh! Elbette deðiþen rüzgâr olmaz.
Ýçinizde bir þey dönüþmüþtür ve rüzgâr
artýk okþamalara benzemiþtir. Fakat bazý
kelimeleri telaffuz etmeyi bilmek gerekir
ve kiþi kendisine telkin etmeyi unutur.
Þöyle diyeceksiniz: "Ama insan kendisini
telkin ettiðinde, bunlar yalandýr, illüzyondur.” Ah hayýr, bunlar yaratýmdýr. Telkinler
küçük yaratýmlardýr, kiþi antenleriyle bir
þeyler yakalamýþ ve antenler onu deriye
ya da papillere iletmiþtir, yani duyarlý
hücrelere. Ýþte pek çok insan, hattâ normal
insanlar bu þekilde telkin edilebilir. Kaç kez
insanlarý hipnotize etmiþlerdir! Olaðanüstü!
Evet, bazý kalabalýklarýn tamamýný. Güçlü
düþünceye, çok güçlü bir beyine sahip bir
kiþi bazý þeyler söyler ve herkes o þeyleri
hissetmeye baþlar. Tarihte kaç kez
görülmüþtür bil!
“Ýþte bundan bir sonuç çýkarýn. Düþünceyle çalýþýn ama düþüncenin fiziksel planda hemen gerçekleþeceðini hayal etmeyin.
Þöyle diyeceksiniz: "Hayýr, bazen insanýn
kendisini baþka bir durumda hissetmesi için
birkaç kelime telaffuz etmesi yeter.” Evet
ama size anlatmýþ olduðum gibi bu maddesel, kristalleþmiþ formlarýn düzleminde
oluþmaz, astral ve zihinsel planda olur.
Oradan bir þey almýþsýnýzdýr. Deðiþiklik
hýzlý olabilir o halde, ama yukarýda gerçekleþmiþtir. Eðer yukarýdaysanýz düþünceniz
hemen gerçekleþir.
“Fiziksel dünyada da zaten düþünce
hemen gerçekleþebilir. Bazý majisiyen ya da
büyücüler fýrtýna kopartabilir ya da dindirebilirler, hasta edebilir ya da iyileþtirebilirler... Evet ama aracýlar üstünde, "köprü ve
yollar üstünde" çalýþmýþlardýr. Ama ne olur-
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sa olsun size düþüncenizin gücünü maddede
uygulamaya kalkmanýzý tavsiye etmiyorum.
Düþünce gücüyle çalýþýn ama yukarýda,
tekâmülünüz ve bütün dünyanýn tekâmülü
için en iyi þeyleri dileyerek yapýn bunu. Bu
durumda her zaman sonuç alýrsýnýz... Ve
sonra da sabýrla silâhlanýp bekleyin...”
“Ve biliyorsunuz ki siz, düþündüðünüz
kadar, ya da düþünebildiðiniz gibi yaratabilirsiniz."
“Düþüncenin mutlak güç olduðunu
aklýnýzda tutun o halde, ama kendi bölgesinde yani zihinsel planda. Çünkü son
derece karmaþýk bir maddeden yapýldýðýndan, þekillendirebileceði madde kendisininki kadar karmaþýk olmalýdýr, ancak onun
üzerinde anýnda harekete geçebilir. Eðer
bir saray, dað, ýrmak, çocuk ya da bir çiçek
isterseniz o düþünce hemen gerçekleþir,
maddeleþir ama kendi bölgesinde.
Kendisini gerçekleþtirebilmek için alçalmasý gerekir. Ve düþünce de her zaman
maddeleþme eðiliminde olduðu için astral
plana iner, biraz daha kalýn kýyafetler giyip
orada çalýþýr. Birkaç zaman sonra eterik
plana iner ve daha yoðun hâle gelir, ta ki
fiziksel planda gerçekleþene dek.
“Psiþik hayatýmýzýn bu iþlem yalnýzca
hava ve su aracýlýðýyla topraða etki edebilip
onu þekillendiren Güneþ düþüncesiyle ifade
edilir. Bu süreci anlayabilseydiniz harikalar
yaratabilirdiniz. Ak maji biliminin tamamý
buradadýr, dört element olan Güneþ, hava,
su ve toprak düþüncesinde.”
Gelecek Bölümde bir baþka düþünürün
görüþleriyle buluþmak üzere.
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Ýçinde Bulunduðumuz
Âný Yaþamak
"Geçmiþi düþünmeden, aný deðerlendiren, geleceði de kazanýr.”
Derleyen: Erol Yurderi
afamýzýn saðlam olmasý
büyük ölçüde, içinde bulunduðumuz aný ne kadar
yaþayabildiðimize baðlýdýr.
Bir gün veya bir yýl önce neler olduðu
ya da ertesi gün neler olabileceðinin
önemi yoktur. Sizin var olduðunuz yer,
içinde bulunduðunuz andýr. Bu her
zaman böyledir.

K

Ne var ki, çoðumuz birçok þeyi ayný
anda dert etme sanatýnda ustalaþmýþýzdýr. Geçmiþteki sorunlarýmýz ve
geleceðe yönelik endiþelerimiz
yaþadýðýmýz ana hükmettikçe, biz de
kaygýlarla ve ümitsizlikle dolu bir
bunalýma gireriz. Bu durumdayken
hayattan zevk almayý, önceliklerimizi
ve mutluluðumuzu ileri bir tarihe
erteleyerek, gelecekte “bir günün”
bugünden daha iyi olacaðýna inanmaya
çalýþýrýz. Ne yazýk ki, þimdi bize geleceðe bakmamýzý söyleyen zihniyet,
bunu hep tekrarlar ve o “bir gün” bir
türlü gelmez. Yaþam biz baþka planlar
yapmakla meþgulken, çocuklarýmýz
büyür, sevdiðimiz insanlar bizden
uzaða taþýnýrlar, kimi ölür, bedenimiz

giderek biçim deðiþtirir; bu arada
hayallerimiz uçup gidiyordur. Kýsacasý,
hayatý ýskalýyoruzdur.
Çoðu insan hayatýný, sanki gelecekte
kullanacaðý bir elbisenin provasýymýþ
gibi yaþar. Oysa hiç öyle deðildir.
Kimsenin yarýn burada olacaðýna
güvencesi yoktur. Sahip olduðumuz ve
kontrol edebildiðimiz tek zaman, içinde
bulunduðumuz andýr. Aklýmýzý
yaþadýðýmýz ana verebilirsek, içimizden
korkuyu atabiliriz. Bu korku gelecekte
olabileceðinden kaygý duyduðumuz
olaylardýr. Ýleride parasýz kalabiliriz,
çocuklarýmýzýn baþý derde girer,
yaþlanacak ve öleceðiz, diye duyduðumuz endiþelerdir.
Korkuyla savaþmak için en iyi yol,
dikkatinizi tekrar þimdiki zamana
döndürmektir. Bundan böyle dikkatinizi bulunduðunuz yere ve o ana vermeye çalýþýn. Gayretinizin karþýlýðýný
fazlasýyla alacaksýnýz.
Kaynak: Ufak Þeyleri Dert etmeyin
Dr. Richard Carlson
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Kutsal Olan Talebi Yaratýr
Yazan: Tobin Hart, Ph.D. Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn
kapýlarýný aralamaya çalýþan yazý dizimizde geçen ay yazarýmýz "Çok
Fazla" baþlýðý altýnda çocuklarýn ebeveynleri ve öðretmenlerinin kendileriyle ilgili beklentilerinden çok fazla etkilendiklerinden bahis etmiþ,
bu beklentilerin gerisinde kaldýklarýna inandýklarýnda hayattaki dengelerini korumakta zorlandýklarýnýn altýný çizmiþti. Bu konuya örnek
olarak da filmlerde oynamýþ olan birçok çocuk yýldýzýn karþýlaþtýðý
baskýlarý anlatmýþtý. Çünkü bu tarz beklentilerin onlarda nasýl krizlere
yol açtýðýna, ergenlik çaðýna eriþmiþ ya da yetiþkin olmuþ pek çok
kiþinin ciddi baðýmlýlýklara ve bozuk iliþkilere nasýl sahip olduklarýna
ve hattâ intihara teþebbüs ettiklerine tanýk olabildiðimizi söylemiþti.
Tobin Hart'a göre, týpký yukarýdaki örneklere benzer biçimde, spiritüel
deneyimlerini paylaþan çocuklarýn ebeveynleri ve yakýnlarý tarafýndan
büyük bir ilgi ya da pohpohlama ile þýmartýlmasý da kendilerinin
"diðerlerine göre daha özel" olduðu fikrini güçlendirebilirdi. Hâlbuki
spiritüel bilgeliðe eriþmiþ olan ruhlardan karþýlarýndakine saygý, sevgi
ve tevazu ile yaklaþmalarý beklenirdi.
Her þeyde olduðu gibi spiritüellikte de egonun þiþirilmesine ve narsizme
yol açabilecek bu tarz davranýþlardan yetiþkinlerin kaçýnmasý ve çocuklarýný korumalarý en doðrusu idi. Burada ebeveynlerin yapmasý gereken
asýl þey, spiritüel yeteneðin daima öðrenmek, yeni bilgiye açýlmak ve
hizmet etmek için kullanýlmasýnýn çocuða öðretilmesiydi.
Tobin Hart geçen ay, "spiritüel ýskalama" diye tabir ettiði tuzak olabilecek bir kavramý da açýklamýþtý. Buna göre çocuklarýn spiritüel yöndeki
özel yeteneklerinden çok fazla þey veya içgörüler çýkarmak, ebeveynlerin onlarýn çok yönlü temel ve doðal geliþimlerini ýskalamalarýna ve
daha ýþýltýlý veya daha ihtiþamlý bir yoldan gittiklerini sanmalarýna
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neden olabilirdi. Bu öylesine bir tuzaða dönüþebilirdi ki, çocuklarda
gerekli olan arkadaþlýk iliþkileri, korkularla ve kýsýtlamalarla yüzleþme
ve diðerleriyle oyun oynayabilme taleplerinden kaçýnmalarý yönünde
mazeretler bulmalarýna bile sebep olabilirdi.
Yazarýmýz geçen ayki bölümün sonlarýnda spiritüel dünyayý görmüþ,
oradaki muhteþem ýþýltýyý bir anlýðýna bile deneyimlemiþ kiþilerin kalplerinde oraya doðru bir itilimin baþladýðýndan söz etmiþti. Bu öylesine
bir arzu idi ki, kiþi deneyimin hemen ardýndan her iki dünyayý birbirine
baþarýyla dengeleyebilecek merkez noktayý bulmak zorunda kalýrdý.
Spiritüel çocuklarda da ayný þeyin yaþandýðýndan söz ederek, yetiþkinler
olarak onlarý nasýl ele almamýz, onlara nasýl yardým etmemiz gerektiði
üzerinde durmuþtu. Bu ay konumuza kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz.
obert'ýn altýn dünyasýna
benzer bir yakýn ölüm
deneyimi yaþamamasýna
raðmen Elaine de çocukluðunda huþu ve mükemmellikle dolu
olan an'lar yaþadýðýný þöyle anlatmýþtý:
"Bu benim için hem bir hediye hem de
berbat bir þeydi, bir þeyi görmem için
o yöne doðru çekilmem… Sonra da o
harika deneyimleri yaþamam ve ardýndan günlük sýradan iþlerime geri dönme
zorunluluðunda olmam… Hiç kimse
benim yaþadýðým bu deneyimler
hakkýnda konuþmuyordu ve kendimi
onlarýn bir parçasýymýþ gibi asla hissetmiyordum. Annem bana küçük yaþlý
haným diyordu, ben çocukken."

R

Black Elk (Siyah Geyik) 9 yaþýnda o
vizyonu gördüðünde, arkadaþý olan
Standing Bear'ýn (Ayakta duran Ayý) da
ayný þekilde açýklanamayan bir þekilde
adeta yaþlý bir insanmýþ gibi durduðunu
anlatmýþtý. Standing Bear da Black Elk
ile birlikte ata bindiklerini ve konuþ-

tuklarýný onun da çocuk olmasýna raðmen týpký yaþlý bir adam gibi
davrandýðýný hatýrlýyordu.
Terry çocukken gördüðü harikulade
vizyonlarý þöyle anlatmýþtý: "Baðlantý
an'larý öylesine harika, yoðun, esrikli
ve olaðanüstüydü ki, diðer an'lar onlarla karþýlaþtýrýldýklarýnda solgun kalýyordu. Bu deneyimler beni bir þekilde benden alýyordu. Çocukken yaþanýlan bu
tarz muhteþem deneyimleri olduðu gibi
kabul edersiniz ve sorgulamazsýnýz
bile."
"Biraz daha büyüdüðümde,
çevremdeki diðer insanlarýn benim
deneyimlediðim þeyleri tecrübe
etmediklerini ve en azýndan üzerinde
konuþmadýklarýný fark ettim. Bununla
ilgili tek olumsuz deneyimim, bu eþsiz
mutluluk halini zamanla kendime karþý
kullanmaya baþlamam ve kendime
sürekli olarak: "Ben tuhaf biriyim. Ben
herkes gibi deðilim. Hiç kimse bu
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konularla ilgili konuþmuyor" demem
oldu. Elbet ki bu yanlýþtý. Bu deneyimler inanýlmaz derecede harikaydý ama
ailem bana neyi görmem ve
görmemem gerektiðini önceden anlattýklarýndan dolayý, kafam karýþýktý.
Acaba gördüklerim birer yanýlsama
veya bir oyun muydu? Hâlbuki o
muhteþemliði bir anlýðýna bile gördükten sonra, günlük hayata dönmek ve
sanki hiç görmemiþ gibi davranmak
imkânsýzdý."
Ona otomatik tepki vermek yerine,
hayatýný farkýndalýklý biçimde gözlemlemeyi öðrenmesi Terry'nin her iki
dünya arasýnda denge kurmasýna
yardým etmiþti. Þöyle demiþti: "Tanýk
olmak yardým ediyor gerçekten de. Bu,
dýþ tarafý hýzla dönen bir tekerleðin,
merkezindeki yavaþlýkta durmaya benziyor. Çünkü orada durabilen bir kiþi,
tekerleðin dýþýndakini de gözlemleyebilir. Böylece ben hiçbir þeye tepki vermekte sýkýntý çekmiyordum."
Kendi gözlerimizle gördüðümüz
doðru ile bize anlatýlan doðru iki farklý
þeydir ve korkunç karmaþa yaratýr.
Týpký Terry'de olduðu gibi anksiyeteye,
suçluluk duygusuna ve kendini yargýlamaya neden olur. Eðer bir çocuðun
deneyimleri alay konusu edilirse veya
görmezden gelinirse ya da önceki
örneklerde olduðu gibi ona bunlarýn
tümünün þeytanýn iþi olduðu söylenirse,
çocuk kendine ait olan bu özel parçayý
topluma uyabilmek adýna kendinden
ayýracak ve baþkalarý onu sevsin diye
yanlýþ yönde çabalayacaktýr. Bu ise

inanýlmaz derecede kendisini baskýlamaya ve onu yaþamý boyunca
takip ve rahatsýz edecek bir gölgeye
dönüþecektir.
Bu yabancýlaþmanýn panzehiri
gerçekten basittir. Benzer hikâyeleri
yaþamýþ olanlarý bulmak çölde vaha
bulmaya benzer. Bir çocuk böyle birini
bulduðunda, yani onun hem hikâyesini
dinleyecek, kendininkiyle özdeþleþtirecek hem de vizyonunun derinliðini
anlayabilecek (ya da sadece anlamak
için istekli olacak), iþte o zaman kendini asla yalnýz hissetmeyecektir. Ödül
bir kez kabul edildiðinde ve yargýlama
ve utanç duygusu kaybolduðunda artýk
iþ, spiritüel âlemde deneyimlenmiþ
olaný belki de sanat, müzik, þiir ve
özellikle de dünyada yaþamayý seçtiði
yol ile ifade etmenin yöntemlerini bulmak olacaktýr. Bazen yaþanýlan bu altýn
an'lar, bir kariyeri ya da bir kaderi
þekillendirerek, varoluþ misyonuyla
ilgili bilgiler verirler. Spiritüel âlemde
bir anlýðýna görülenler sayesinde bu
kiþiler dünyaya kendi biricik yollarýyla
sevgiyi, güzelliði ya da adaleti getirebilirler. Kendi deneyimlerimize bir kez
güvenmeyi öðrendiðimizde, kendimizi
yargýlamayý ve baskýlamayý býrakýr,
altýn an'larýn ýþýltýsýnýn yaþamlarýmýzda
parlamasýna izin veririz.
BEN UYMUYORUM
7 yaþýndaki bir çocuðun ebeveyni,
onun bebeklik çaðýnýn zor geçtiðinin
altýný çizerek þunlarý anlatmýþtý: "Dili
açýldýðýnda, bize hep 'Bu hayat çok
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zor', 'keþke hiç doðmasaymýþým' ya
da 'dünyaya gelebilmek için keþke
daha farklý bir zaman seçseymiþim'
tarzýnda yakýnmalarda bulunuyordu.
Bu ise kalbimizi çok kýrýyordu ama
ayný zamanda bu denli hassas çocuklarýn hayata uyum saðlamalarýnýn da
çok zor olduðunu görmemize yardýmcý
oluyordu."
5 yaþýndaki baþka bir çocuðun annesi
ise þöyle demiþti: "Onu anlamadýðýmýzda, bize yeniden anlatmayý denemek
yerine belli belirsiz biçimde kýzýyor ve
"Boþ verin" diyordu. Oðlum sürekli
olarak bize 'keþke hemen gelmeseydim.
Orada daha uzun süre kalsaydým' diye
yakýnýyordu. Bu tarz çocuklara biz
ebeveynlerin daha nazik davranmalarý
ve onlarý sevgiyle ve sabýrla ele
almalarý gerekiyor. Bazý þeyleri
yeniden öðrenmek zorunda kalmýþ
olmalarý onlarda yýlgýnlýk ve öfke
yaratýyor. Bir gün bir çocuðun
bedeninde uyansak, kendimizi nasýl
hissederiz acaba?"
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Bu küçük çocuklarýn duygusallýklarý
görülmeyen ya da rastlanýlmayan
þeyler deðildir. Ve lâyýkýyla ele alýnmadýklarýnda, onlarý intihara teþebbüs
etmeye kadar vardýrabilir. Ýþte bu,
dünyadaki hayata geçiþin aslýnda ne
denli zor olduðunu yansýtan bir örnektir. Bu denli hassas çocuklarýn daha
fazla desteðe, güvene ve onlara
bahþedilmiþ olan yönlerini geliþtirebilecekleri biricik yollarý bulmalarý için
zamana ihtiyaçlarý vardýr.
Pek çoðumuz artýk daha da hýzlanmýþ
olan bir dünyayý tecrübe etmekteyiz.
Gün boyunca herkesle anýnda iletiþim
içinde olmayý, sipariþlerimizin gece
bile evimize ulaþtýrýlmasýný beklediðimiz bir telaþlý koþu içindeyiz. Bazý
çocuklar da sözcüklerden, sýnýflardan,
yetiþkinlerden ve sözcüklerin yavaþlýðýndan ve aðýrlýðýndan yýlmýþ durumdalar. Einstein bile yazmak için yavaþlamasý gerektiðinin onu incittiðini
söylemiþti. Bazý çocuklar ise lineer
biçimde deðil de, imgelerle ve þekillerle düþünme eðilimindedirler.
Bu tarz çocuklarýn zihinleri
hýzlý hareket eder ve bütünü
parçalarýndan daha çabuk
kavrarlar. Eðer biz yetiþkinler
olarak onlara eriþemezsek, yýlgýnlaþabilir ve geri çekilebilirler (yukarýdaki çocuðun 'boþ
verin' demesi gibi). Sezgisel
bilme yeteneðine sahip olan
çocuklar ise tek bakýþla her
þeyi anlayabilirler. Çünkü
onlar bilgiyi enerjiyi anýnda
paket olarak algýlarlar ve bir
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þeyin deðerini herkesten daha hýzlý
tespit ederler. Örneðin bir televizyon
programýnýn ne denli arzu edildiðini
kanallar arasýnda gezerken deðerlendirebilirler ya da önlerinde duran bir
insanýn ne denli güvenilir olduðunu
hemen anlayabilirler. Bu tarz bir içsel
deðerlendirmeyi de (olumlu ya da
olumsuz) þöyle ifade edebilirler: "Bu
bana anlamsýz geliyor! Bunun, benim
dünyada bulunuþ amacýmla baðýntýsý
yok… Ayný duygudayým… sadece
biliyorum…"
Bazen bir çocuðun içgörüsü ve bir
þeyi bilme stili bir öðretmen ya da bir
ebeveyn için tehdit unsuru oluþturabilir.
Örneðin cevaplarý hemen bilmesi ve
lineer adýmlarý hýzla atlamasý, bir problemi adým adým çözmek isteyen bir
öðretmeni kýzdýrabilir. Bu tarz durumlarda, sorunu yaratan aslýnda çocuðun
kendisi deðil, çocuk ile sýnýfýndakiler
arasýndaki uyumsuzluktur. Çocuk için
yavaþlamak zor olabilir. Oldukça homojen hâle getirilmiþ sýnýf müfredatýnda, çok sýký yapýlandýrýlmýþ öðretim
stillerinde, çocuklarýn çoðu öðrenim
ritimlerini tutturmakta zorlanýrlar.
Hastalýklarý Kontrol ve Önleme
merkezinin verilerine göre Amerikan
Devlet okullarýna devam eden erkek
çocuklarýn % 9’unda dikkat daðýnýklýðý
bozukluðu bulunmaktadýr. Bu oran bize
okul sistemi hakkýnda çok þey anlattýðý
gibi çocuklar hakkýnda da anlatmaktadýr. Bir çocuðun, týbbi bakýmdan
tutun da davranýþsal yönetime ve sevgi
dolu desteðe kadar pek çok konuda
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kendini okuluna yakýn hissetme ihtiyacý vardýr. Okul da normal düþünmenin ve öðrenmenin ne olduðuyla
ilgili çalýþmalar yapmak ve tek bir
ölçünün her çocuða uyduðunu kabul
eden görüþün üzerine bina edilen
eðitsel yöntemlerin ne derece yanlýþ
olduðunu bilmek zorundadýr. Çünkü bu
görüþe göre tüm çocuklar ayný þekilde
öðrenmek ve düþünmek zorundadýrlar.
Ebeveynlikte ve eðitimde deneme ve
yanýlma kaçýnýlmazdýr çünkü bu tarz
çocuklarýn kendilerine has öðrenme
stilleri, bizim normal diye bildiðimizden farklý olabilir. Bazen basit deðiþiklikler yaparak sonuçlarýna bakmak bu
çocuklarýn uyum saðlamasýna hizmet
edebilir. Sýnýflarýnýn renginden (rengi
çocuk mu seçmiþtir?) düzenlenmesine
ve çalýþma yaptýklarý ortamýn durumuna kadar her þey onlarýn verimli
olmalarýný etkileyebilir ve kendilerini
bedenlerinde ve yaþadýklarý dünyada
rahat hissetmelerine sebep olabilir.
Çocuklar kendilerini ifade edebilme
yeteneklerini geliþtirmek için gördükleri þeylerin hýzýna ve derinliðine uyan
alanlara ihtiyaç duyarlar. Ýçlerindeki
asýl sese ve amaçlarýný keþfetme duygusuna kavuþmak isterler. Büyük
resmin hangisi olduðunun kendilerine
anlatýlmasýna ve bildiklerine saygý
duyulmaya da ihtiyaç duyarlar. Çocuklarýn çoðu büyük resmi görmekten
hoþlanýrlar.
Gelecek Ay: Konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz.
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On iki Çemberi Celseleri

Iþýk Balonu
Kryon Celsesi 16.2.2022
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Ýnsanlar bu dünyada tuhaf bir
durumda yaþamaktadýrlar. Biz
buna tarafsýz durum diyoruz ve bunu
insanlar doðumla birlikte gezegene
getirmektedirler. Bilinciniz, inançlarýnýz
ve eylemleriniz baðlamýnda istediðiniz
yere gitmek ve istediðinizi yapmak
bakýmýndan özgür iradeniz var.

S

Üstelik size baþtan itibaren öðretilmiþ
olandan çok farklý olarak, öldükten sonra
bu konu ile ilgili olarak herhangi bir
sonuçla karþýlaþmanýz söz konusu
deðildir. Bu aslýnda genel olarak insanlarýn bilincinin sýnavýdýr. Karanlýk ile
aydýnlýk ve düalite atmosferinde tümüyle
kendi baþýna býrakýlmasý halinde, gezegen nasýl bir yola girecek ve hangi
seçimleri yapacaktýr?
Þu anda deðiþim süreci içindesiniz ve
Covid salgýný bu deðiþim sürecinin bir
parçasýdýr. Bütün bunlarýn olmasýnýn
sebebi 2012 yýlýnda insanlýðýn daha farklý
bir titreþime girmeye karar vermiþ
olmasýdýr. Aslýnda bu durum 2012 yýlýndan uzun zaman önce baþlamýþtý ve

manyetik aðdaki deðiþiklikler bununla
ilgiliydi. Bilinçte meydana gelen deðiþim
de bunun sonucuydu. Bundan dolayý çok
eski zamanlardan beri süregelen karanlýk
azalmaya baþlamýþtý.
Ben sizlere daha yüksek titreþime geçmeniz sýrasýnda rehberlik etmek üzere
geldim. Farkýndalýðýnýz arttýkça, çevrenizdeki koruyucu ýþýk balonu güçlenmektedir. Bu durumda karanlýk þeyler
o balona çarpýp hasar vermeden geri
fýrlatýlmaktadýr. Özellikle de þefkati ve
Tanrý sevgisini uyguluyorsanýz, karanlýðýn o balonun içeri girmesi imkânsýz
hâle gelmektedir. Bu aslýnda bir korunma
þeklidir ve tümüyle nasýl davrandýðýnýza,
hangi eylemleri gerçekleþtirdiðinize ve
hangi inançlarý nasýl yaþadýðýnýza
baðlýdýr.
Herhangi bir yere gittiðinizde, ýþýðýnýz
sizin yolunuzu temizleyip açar, karanlýðý
kovalar, sizi þerden korur vesize huzur
getirir. Ýþte bu sizin ilâhiliðinizin ve
ihtiþamýnýzýn gücüdür. Bu yeni enerjide
bu giderek daha güçlü hâle gelmektedir.
Çünkü þu andaki enerji, ýþýðý desteklemekte ve onunla iþbirliði yapmaktadýr.

SEVGÝ DÜNYASI
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Bu yýl þahit olacaðýnýz epey olay ve
durum olacak ve birçok domino taþýnýn
hýzla ve birbiri ardýna devrildiðini göreceksiniz zira bu farklý bir zamandýr ve bu

yüzden de geçmiþte böyle þeylere pek
þahit olunmazdý. Bu dönemde ýþýk kazanmaya baþlamýþtýr ve bundan dolayý da bu
aydýnlanma ve vaat çaðýdýr. Ve öyledir.

Perde Deðiþiyor
Kryon Celsesi 23.2.2022
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Perdenin diðer tarafýndan
gelen bizler, sizin görkemli
ruhunuzun tamamýný, tüm yaþamlarýnýzý
görür, tüm taleplerinizi ve mücadelenizi
biliriz. Bir perde vardýr çünkü o olmasaydý, sýnav da olmazdý ancak bu sizin
ruhunuzun deðil, enerjinin tüm gezegen
çapýna yayýlan sýnavdýr. Tam da bu yüzden özgür irade ve düalite ile birlikte
gelirsiniz. Karanlýðý da, aydýnlýðý da
görür ve kendi seçimlerinizi yaparsýnýz.
Gezegende bir mücadele sürmektedir
ama artýk son dönemlerde denge aydýnlýk
lehine ve karanlýk aleyhine deðiþmiþtir ve
deðiþmeye devam etmektedir.

S

Size perde ile ilgili bazý bilgiler vermek istiyorum. Sizin insan haliniz ile
Tanrý’nýn görkemi arasýndaki ayýrým
kendiliðinden olmamýþ, yaratýlmýþtýr.
Ama ayýrýmýn yaratýcýsý Tanrý deðil,
sizsiniz. Böyle olduðu için de karar
merci nihayetinde sizsiniz. Siz bu
perdeyi daha Dünya’ya gelmeden çok
önce ve düaliteye karþý haksýzlýk teþkil
eden þeyleri görmemek için yarattýnýz.

Perde son zamanlarda yalnýz hareket
etmekle kalmýyor, ayný zamanda inceliyor ve daha þeffaf hale geliyor. Her On
Ýki Çemberi Celsesi’nde sizler köprüyü
ve sis perdesini geçiyorsunuz. Aslýnda
sis ve köprü bizatihi perdedir. Baþka bir
ifade ile her On Ýki Çemberi Celsesi’nde
perdenin diðer tarafýna geçiyorsunuz.
Þimdi bu perdenin bir noktada kaybolup kaybolmayacaðýný bilmek isteyebilirsiniz. Ben de size perdenin bir noktada kaybolacaðýný söylerim. Bu Galakside
bulunan baþka bir gezgen geçmiþ dönemlerde çok benzer sorunlarla karþý karþýya
kalmýþtý ve bu gezegenin sakinleri
nihayetinde perdeyi ortadan kaldýrmayý
baþardýlar. Bunun sonucunda gezegen ve
sakinleri yükseldiler. Ýþte bu varlýklar çok
uzun zamandan beri size yardým etmek
amacýyla buraya geliyorlar ve yardým
ettiler de. Sizler onlarýn melek olduðunu
zannediyorsunuz. Sonuç olarak sizlerin
de bir noktada yükselmiþ varlýklar olacaðýnýzý, hattâ baþka yerlerde belki de
melek olarak algýlanabileceðinizi
söyleyebilirim.
Ve öyledir.

