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Sevgili Dostlar
Ölümden sonra her þeyin biteceðini, kendilerinin, deðer verdikleri
ve sevdikleri her þeyin, her varlýðýn yok olacaðýný zannediyorlar. Oysa
önlerinde sonsuzluk var. Gözün gördüðü, bilinen her þeyle birlikte, bozmaya, yerinden oynatmaya, ortadan kaldýrmaya çalýþýlan ama bir türlü
bozulamayan, feryat içinde olduðu halde insaný ve canlýyý içinde güvenle
tutabilen muazzam düzen, bizler baðýra çaðýra gelelim, lânetleme 80, 90
yýl üstünde yaþayalým sonra da paldýr küldür çekip gidelim diye öylesine
varolmuþ demek ki. Gerçekten bazen gözler önünde olan, biz farkedelim
diye her yerden iþaretler veren gerçekleri görmekten aciz olacak kadar
komik ve zavallý olabiliyoruz.
Öldükten sonra hiçbir þeyin bitmediðine, sonsuzluðun önlerinde olduðuna inananlar var mý? Elbette var. Bilmek isteyen, araþtýran, çalýþan ve
düþünen kiþiler için (aileden, toplumdan, dinlerden ve kültürlerden inanç
gibi zannedilse de aslýnda bir tür otomatik aktarým gibi kabul edilen
kanaatlerin dýþýnda) kendi akýl ve mantýklarýyla ulaþtýklarý, bilmek kadar
net bir inançtýr bu. Çünkü inanan, bilmenin sýnýrlarýný zorlar, hattâ o sýnýrlarýn ötesine geçer. Gönlünden ve aklýndan gelen sorulara mevcut bilgi ve
tecrübesinin yetmediðini anladýðýnda baþka bilme yollarýna açýk hâle gelir.
Ama bunu yine baþkasýnýn deðil, kendi aklýnýn ve mantýðýnýn ýþýðýnda
yapar. Ne yaman ne güzel bir iþtir bu... ince yollardan geçirtir bizi. Emek
ister, dikkat ister, Yükselmenin Beþ Basamaðý’ndan ayrýlmamayý, sabretmeyi, beklemeyi, zaman zaman gözyaþý dökmeyi gerektirir; ama gerçek
insan olmayý hissettirir, tattýrýr bize. Bu hayýrlý ve güzel çabalar, sonsuzluðu dileyen gerçek yolcularýný, eðer dilerlerse onlara yardým için hazýr
bekleyen hayýrlý ve üstün dostlara da yaklaþtýrýr: “Ýçinizden biri ne zaman
o bitmez yolculuða çýkacaksa, onu biz yedi yerden geçiririz, yedi yerden
dolaþtýrýrýz. Sizin aslýnýz, ilk geldiðiniz yer, topraktýr. Gittiðiniz yer, topraktýr. Siz orada sað tarafýnýzdan, kasýðýnýza yakýn bir yerden çürümeye
baþladýðýnýz zaman, þimdi bedeninizi dolduran, çoktan baþka yere varmýþ
olacak. Ýþte siz, çürümeye baþladýðýnýz yerden meydana geldiniz.” Öldükten sonra her þeyin yok olacaðýný zannederek kaderimize kör bakmayalým.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Her þart içinde
sevinmek, neþ'e ve
ümitleri yitirmemek,
Allahý tanýmakla,
kendi kudretlerini
bilmekle ve hayatý
anlamýþ olmakla
kabildir.
Tanýyalým,
bilelim ve
öðrenelim.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Sevinç ve
Kahkahalarýnýz
En Büyük Þükrünüzdür
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BÝR YABANCININ
GÖZLEMÝ
Bir arkadaþým geçenlerde Ýstanbul’a turist
olarak gelen bir Alman
dostu ile karþýlaþýyor.
Dostuna Türkiye’yi ve
Ýstanbul’u nasýl bulduðunu soruyor. Alman
dostunun verdiði cevap
çok ilginç: "Türkiye güzel
bir ülke ve Ýstanbul
gerçekten çok güzel bir
þehir. Ama garibime
giden bir husus var.
Türkler hiç gülmezler
mi? Sokakta hep suratlarý
asýk, hep bedbin ve
kederli duruyorlar. Hiç
sevinecek, mutlu olacak
bir þey bulamýyorlar mý
hayatlarýnda?!"
Bir yabancýnýn þu
gözlemi çok doðru: Siz de
caddeye çýkýp çevrenize
bir bakýn. Sanki dünya
yýkýlmýþ da altýnda
kalmýþlar gibi, genç, ihtiyar, herkesin yüzünde
kederli bir ifade göreceksiniz. Bir arkadaþýmýz,
bu durumu þöyle izah
etmek istedi: "Kardeþim,
memleketimiz zor iktisadi
þartlar içinde. Hayatýn
zorluðu, gelen pahalýlýklarla gittikçe artýyor.
Ýnsan gibi yaþayabilen
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kaç kiþi var ki?
Memlekette köklü bir sistem deðiþikliði olmadan,
servet daðýlýmlarý daha
âdilâne bir þekle girmeden bu milletin yüzü nasýl
güler?!..."
Ýþte bu izah tarzý yeterli
deðildir. Çevremde
gördüðüm pek çok kiþi
maddî yönden pek sýkýntýda deðiller. Hattâ birçoðu
ortanýn üstünde bir hayat
düzeyinde yaþýyorlar.
Buna raðmen yine de
üzüntü içindeler, yine de
yüzleri gülmüyor. Demek
ki, sebep, yalnýz maddî
deðildir. Burada sebepleri
üç sýnýfta incelememiz
mümkündür:
1- Þahsýn, kendi iç
dünyasýndan gelen sebepler, 2- Çevreden gelen
etkiler, 3-Maddî þartlardan ileri gelen sebepler.
Bunlarýn incelemesini
yazýnýn sonuna býrakarak,
biz gözlemlerimize
devam edelim.
DERT TÝRYAKÝLERÝ
Pek çok insanda
gördüðüm bir durum var.
Hep üzgünler, hep her
þeyi kendilerine dert
ediniyorlar. Çoðu zaman

da o dertlerin altýnda öyle
bir ümitsizliðe düþüyor ve
öylece eziliyorlar. Bu
sýkýntýlar, bu dertler ve
belâlar benim kaderim
diye ümitsizce iç geçiriyorlar. Böyle bir ruh
halinde olan kiþi için en
ufak bir sýkýntý bile en
büyük dert olup çýkýveriyor. Çocuðu bir ters iþ
yapmýþ, karýsý veya
kocasý bir yanlýþ lâf
etmiþ, bir arkadaþý onun
hatýrýný sormamýþ, onu
aramamýþ, bir tanýdýðý
onun için dedikodu etmiþ,
artýk günlerce bu küçük
þeyleri düþünür, bunlarý
kurar, bunlara üzülürler.
O kimselere ne var bunlarda üzülecek demek de
çoðu kere etkisiz kalýr.
Çünkü küçük þeyleri
büyük olarak görmeye
kendilerini alýþtýrmýþlardýr. Ve büyük iyilikleri, içinde bulunduklarý
büyük imkânlarý göremez
ve onlara þükredemezler.
Bu yüzden adeta dert
tiryakisi olmuþlardýr.
Dertlenmezler, kendi hallerine üzülmezler, hattâ
gözyaþý dökmezlerse
rahat edemezler. Kendi
garip hallerini bazen
kendileri de fark eder de:
"Allaha þükür hiç bir
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eksiðimiz yok ama, sýkýntý ve üzüntüler yakamý
býrakmýyor” diye mazeret
bulmaya çalýþýrlar. Burada
üzüntü ve bilhassa korkularý bir hastalýk haline
gelmiþ kiþilerden de bahsetmek isterim. Psikasteni
denilen bu hastalýkta,
ölmekten, hasta olmaktan,
bilhassa deli olmaktan, aç
veya iþsiz kalmaktan,
yakýnlarýnýn birisinin
ölmesinden, kanser
olmaktan, ihtiyarlamaktan, denizde boðulmaktan,
pislik bulaþmasýndan,
korkmak gibi çeþitli
þekiller gösteren korku
halleri vardýr. Böyleleri
ruhî bir tedaviye muhtaç
ruh hastalarýdýr. Ve onlar
kendi kendilerine bu
korkularýný yenecek
yeteneði kaybetmiþlerdir.
Ama þurasýný belirtmek
gerekir ki bu cins korku
hastalýklarý da çoðu
zaman; ufak korkularý
devamlý düþünmekle, hep
korkulu konularý tahayyül
etmekle geliþir. Öyleyse
normal þartlar içinde
yaþarken düþüncelerimizi
kontrol etmeye,
üzüldüðümüz þeylerin
küçüklüðünü, malik
olduðumuz þeylerin
büyüklüðünü devamlý
hatýrlamaya çalýþmalýyýz.

BAÞKALARINA
ÜZÜLENLER
Levent isimli lise son
sýnýfta bir okuyucumuz
bana yazdýðý mektupta
þöyle dert yanýyor:
"Okuldaki arkadaþlarým
sakat ve çekingen çocuklarla alay ediyorlar. Fakir
ve elbiseleri eski olan
çocuklarý hor görüyorlar.
Dünyada milyonlarca
mutsuz insan, bir yardým
eli, sýcak bir sevgi bekliyorlar, yalnýz odalarýnda.
Ve bütün insanlar da bu
gerçeði bilmeden veya
düþünmeden, birbirinden
habersiz, öylesine bir
yaþayýþ temposu içinde
sürüklenip gidiyorlar.
Düþünüyorum ve diyorum
ki: Ýnsanlar sadece iþ
adamý deðil, seven bir
kalp de arýyorlar.
Kendimi boþ bir alan
ortasýnda tek bir ot gibi
hissediyorum, faydasýz
bir ot. Size yalvarýyorum,
beni de aranýza alýn. Bana
bir yol gösterin. Evet
küçüðüm ama kötü yollar
beni çekmeden, siz
aranýza alýn beni bu
karamsarlýktan kurtarýn.
Kendim gibi, insanlarý
seven kiþilerin arasýnda
olmak istiyorum. Seven
insanlarla güçlenip, insan-

larý sevgiye çaðýrmak
istiyorum. Ben kendi
imkânlarýmla kalýrsam
arzularýmý gerçekleþtiremem..."
Küçük Levent’in büyük
duygu ve dileklerini
hayranlýkla karþýlamamak
kabil mi ? Evet
baþkalarýnýn dert ve sýkýntýlarýna üzülmek bir ruh
yüceliðini ifade eder.
Ama bu üzüntü asla
karamsar ve ümitsiz bir
hava içinde olmamalýdýr.
Bir þey yapamamanýn
verdiði bir çaresizlik
içinde sadece gözyaþlarý
ile, sadece ah, vah ile
geçiþtirilmemelidir. Eðer
baþkalarý için duyduðumuz üzüntü, bizi yerimizden kaldýrmýyorsa, eðer
fedakârlýklarý göze aldýrmýyorsa, eðer bizi yola
çýkartmýyorsa, boþunadýr.
Hattâ zararlýdýr, çünkü
bedbinliðe ve ümitsizliðe
sürükleyerek insanýn
yaþama gücünü ve hizmet
etme yeteneðini kaybettirir. Ruhumuzdaki sevgi
kaynaðýndan beslenen
diðerkâmca üzüntüler, o
sevgi kaynaðýný daha da
coþturmalý, daha da gürleþtirmelidir de, sevgimiz
dalga dalga çevremize
yayýlmalýdýr.
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SABRETMEK
ÝNANMAKLA OLUR
EYÜB Peygamber,
geniþ imkânlar içinde
yaþýyordu. Güzel oðullarý
ve kýzlarý, koyun sürüleri,
sýðýr sürüleri, atlarý çiftlikleri vardý. Zengindi,
kendisine mutluluk veren
tatlý dilli, güler yüzlü,
güzel bir karýsý vardý.
Halký onu seviyor ve
sayýyor, bir dediðini iki
etmiyordu. O da bunlardan dolayý kendinde
büyüklük görmüyor,
þýmarmýyor, Yaradan’ýn
yanýnda küçüklüðünü bilerek tam bir teslimiyet
içinde O’nun emirlerini
yerine getiriyor. O'nun
önünde secde ediyor,
sevgilerini ve þükürlerini
Yaradan’ýna sýk sýk
sunuyordu. Ýnanç ve
baðlýlýkta Eyüb
Peygamber herkese örnek
gösteriliyordu.
Ama bazýlarý dediler ki:
"Ne var, Eyüb’ün inanmasýna, ne var onun teslim olmasýna!.. Baksana
Allah ona herþeyi bol bol
ve en güzelinden vermiþ.
O, bir fakirlik ve yoksulluk içinde kalsýn, herkes
ondan yüz çevirsin de,
görelim ayni inanç içinde
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kalabilecek mi? Yoksa
isyanlara mý sürüklenecek?!.."
Yaradan, böyle düþünenlere yanlýþlarýný, yanlýþa vardýklarýný göstermeyi diledi. Hem böylece
insanlara her yönüyle
mükemmel bir örnek de
verilmiþ olacaktý. Çünkü,
O, Eyüb’ün gönlünü
biliyor, onun inancýnýn
büyüklüðünü görüyordu.
Eyüb'ün oðullarý ve
kýzlarý oturduklarý bina
üzerlerine çökerek
ölüverdiler. Eyüb bu
büyük acý karþýsýnda
gözyaþlarý içinde secdeye
kapandý: “Yaradaným sen
abes iþ yapmazsýn. Sen
hayýrlarý benden çok
daha iyi bilir ve
görürsün. Sen nasýl
diliyorsan öyle olsun.
Biliyorum ki benim
üzülmem aðlayýp sýzlamam senin yaptýðýný
beðenmemek sana isyan
etmek olur. Ben ise sana
teslimim” dedi.
Daha sonra Eyüb’ün
sürüleri, kâh hastalýktan,
kâh dondan telef oldular.
Eyüb’ün sabrý, teslimiyeti
aynen devam etti.
Dünyada O, dilemeden
hiçbir þey olmazdý ve O

en iyisini bilir, kullarý için
en hayýrlýsýný yapardý.
Çünkü O kullarýný kendi
sevgisinden varetmiþti ve
onlarý severdi.
Eyüb’ün isyan
etmediðini görenler bunu
þöyle yordular: "Gelen
sýkýntý, malýna ve evlâtlarýnadýr. Bizzat kendi
canýna olsun da görelim
bakalým.” Oysa Eyüb
evlâtlarýný kendi canýndan
çok seviyordu. Ona sorulsaydý evlâtlarý yaþasýn
diye kendi canýný çoktan
verirdi. Ama Yaradan
böyle düþünenlere de
gerçeði göstermeyi diledi.
Çünkü dünya, gerçekleri
görme ve öðrenme yeriydi. Orada insanlara gösterilecek hayýrlý örnekler
asýrlarca hayra çekme
vasýtasý olacaktý.
Eyüb’e bir hastalýk arýz
oldu. Hiç bir þeyle þifa
bulmuyordu. Bütün
vücudunda pis kokular
neþreden yaralar çýkýyordu. Herkes ondan uzaklaþýyordu. "Eyüb, senin
Tanrýn senden yüz çevirdi, seni terketti” diyorlardý. Eyüb tanrýsýný
gücendirecek bir hareket
yapmamýþtý. Yoldan çýkmamýþ, isyan etmemiþti
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ki. Ama, yine Yaradan’ýndan baðýþlanma
diliyordu, bilmeden bir
kusur yaptýysa baðýþlanmasýný istiyordu.
Yaralarýn kokusu bütün
mahalleyi tutmuþtu.
Komþularý, eskiden onu
seven, sayan ve peþinden
gelenler, onu hasýrlarýn
üstüne koyup sürükleyerek þehrin dýþýna attýlar.
Orada, bir kulübede bir
süre daha bu sýkýntýyý
çekti.
Sonra bir gün insan þekline girmiþ bir vazifeli
ona göründü de dedi ki:
“Eyûb, kazandýn,
yüceldin ve bilmeden pek
çoklarýný yücelttin ve
yücelteceksin. Sen hayýrlýsýn, sen gülyüzlüsün,
O’ndan sana selâm var.”
Eyüb göz yaþlarýný akýtarak secdeye kapandý,
yalnýz þükrediyor, yalnýz
çevresine yeniden hayýrlý
olabilmeyi diliyordu.
Ýnsan þekline girmiþ
vazifeli sözüne devam
etti: “Þimdi git, þu ilerdeki pýnarda yýkan, üç gün
içinde hiçbir þeyin
kalmayacak! Ve tekrar
þehrine vazifenin baþýna
dön, hayýrlar her zaman
seninle olacak.”

Gerçekten de öyle oldu.
Ve Eyüb sabrýn, tam teslimiyetin, tam inancýn
örneði olageldi, asýrlar
boyu.
Allah’a gerçekten
inanan, hayrýn ve bize þer
gibi görünenlerin Ondan
olduðunu bilir. Onun
kullarýna zulmetmediðini,
kullarýný sevdiðini, ama
kullarýnýn yücelmesini,
kötülüklerden, geriliklerden kurtulmasýný dilediðini bilir. Bunun için önlerine acý, tatlý olaylar, imtihanlar çýkartýr. Eksiklerini
görsünler de kendi serbest
iradeleriyle düzeltsinler
kendilerini diye. Çünkü
iyileþtiren ilâç bazen tatlý,
bazen de acý olur.
Allah’a gerçekten
inananlar, kendilerine
gelen acý, üzüntülerin bir
eksiklerine iþaret ettiðini,
bir noksanlarýný gösterdiðini bilirler. Üzülüp
isyan edecek yerde
“Benim kusurum ne,
eksiðim ne?” diye sorarlar, kendilerine. Ve Allaha
gerçekten Ýnananlar
kendilerine verilmiþ
imkânlarý, malik olduklarý
þeyleri daha çok düþünürler de þükreder ve sevinirler.

HER ÞART ÝÇÝNDE
SEVÝNMEK,
MUTLU OLMAK
MÜMKÜNDÜR.
Üzüntü ve korkularý
meydana getiren sebepleri
üç maddede toplamýþtýk.
Bunlardan þahsýn kendi iç
dünyasýndan gelen sebepler, yanlýþ düþüncelerden, yanlýþ tahayyül ve
yanlýþ kanýlardan ileri
geliyor. Bunlarýn
temelinde de, düþünce ve
tahayyüllerin beden
üzerindeki tesiri konusunda bilgisiz olmalarý
nedeni yatýyor. Bundan
baþka þahýs dýþ dünya ile
iliþkilerinde bilgisizdir,
kendisi hakkýnda, kendi
deðerleri ve kudretleri
hususunda bilgisizdir. Bu
yüzden, düþüncelerine iyi
bir yön vererek kendini
düzeltecek yerde, kendini
aciz bir mahlûk sayarak,
bir tahta parçasý gibi akýntýlara koyuvermektedir.
Halbuki düþüncelerini
deðiþtirerek bir insan kendisinin kurucusu, ve yükselticisi olabilir. Bunun
için doðru ve iyi
düþüncelere yer vermek,
hem kendisi için, hem de
çevresi için hayýrlý olmayý
dilemek ve bu yönde derhal iþe koyulmak icap

SEVGÝ DÜNYASI

eder. Gönlündeki sevgiyi
ve kafasýndaki bilgiyi
devamlý artýrmak için
çaba sarf etmek gerekir.
Güzel bir bina nasýl
tesadüfen ve kendiliðinden kurulup ortaya çýkamazsa, iyi ve üstün bir
insan da tesadüfen meydana gelmez. O, sabýrlý ve
iyi yolda devamlý düþünce
ve gayretlerin bir mahsulüdür.
Maddî þartlar, insanýn
geçim þartlarýnýn zorluðu
onda üzüntüler husule
getirebilir þüphesiz. Ama
bunu bir büyük üzüntü ve
korku haline getirmemek
ve ezilmemek
mümkündür.
Babam önceleri zengin
bir tüccardý. Tarlalarý ve
bahçeleri vardý. Fakat
sonradan iflâs etti, iþini
kaybetti. Maddî sýkýntýlarýnýn üzerine karýsýnýn
ölümü ve lise son sýnýfa
gelmiþ bir oðlunun ölümü
gibi dertler eklendi.
Bunlar yetmiyormuþ gibi
tahsil çaðýnda olan altý
tane oðlunun masraflarý
onun belini büküyordu.
Ama o bütün bu dertlerin
altýnda ezilmedi, yenilmedi, hattâ ümitsizliðe bile
düþmedi. Kendi seviye-
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sine uyup uymadýðýna
bakmadan her iþe teþebbüs etti. Kendisi vaaz
veren deðerli bir din
hocasý idi. Ama bir
akrabasý ile ortaklaþa bir
kahve iþletmekten kaçýnmadý. Camide karþýsýna
alýp vaaz ettiklerine kahve
ve çay taþýmayý bir
hakaret ve küçüklük saymadý. O derdi ki: "Çalýþmamak en büyük
günahtýr. Burada ben bana
düþen vazifeyi yapýyorum. Bir iþi yapýnca en iyi
bir þekilde yapmak
gerekir,”
Maddî sýkýntýlarýn altýnda ezilmek, kendini âciz
bir insan gibi görmek,
durumunu yükseltmek için
ümitle düþünmemek, her
çareye baþvurmamak bir
suçtur ve kendini, kudretlerini bilmemek,
görmemektir.
MÝLLETÝMÝZ
NEDEN GÜLMEZ?
Milletimizin gülmeyiþinin ise üç büyük nedeni
var. Birisi sevgisizliðimizdir. Biz birbirimizi
tam sevmiyoruz, millet
sevgisi çok az. Bu önce
yol gösterici durumda
olan aydýnlardan geliyor.

Sevgi duyan bir kiþi milletini aldatýr, boyuna
yalan ve dolanlarýyla
insanlarý kandýrarak
onlarýn sýkýntýlarýna ve
ezilmelerine gözlerini
kapatabilir mi ?
Hâlbuki bu milletin
geçmiþi iyiliklerin ve
fedakârlýklarýn, "insan
kardeþim, din kardeþim"
diyerek hayýr yapanlarýn
örnekleriyle doludur.
Bugün dahi köylerimizde
ve þehirlerimizde olan
komþu yardýmlaþmasý ve
misafire ikram, o güzel
örneklerin kalýntýlarý
olarak devam ediyor.
Ýkinci sebep, aydýnlarýmýz baþta olmak üzere
milletçe kendimizi kötüleyiþimiz oluyor.
Aðýzlarda çok dolaþan bir
lâf var: Milletimiz için
"Millet deðil, illet’’ derler.
Ve bunu söylerken de bir
keramet yumurtlamýþ gibi
böbürlenirler. Aslýnda bu
konuþmalar kendimizi ve
milletimizi küçük görme
hastalýðý olan, aþaðýlýk
kompleksinin belirtileridir. Baþka milletler
üstün, bizim milletimiz
kötü müdür ? Geri
kalmýþlýk veya
býrakýlmýþlýk baþka, maya
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itibariyle kötü, kabiliyet
ve zekâsý noksan olmak
baþkadýr. Herkes þunu çok
iyi biliyor ki Türk milleti
zeki, kavrayýþý çabuk,
kabiliyetli bir millettir.
Disiplinli çalýþma temposuna giren dýþardaki doktor, mühendis ve iþçilerimizin baþarýlarýný her
gün duyuyorsunuz.
Milletine güvenen,
onlarýn iç duygularýný
coþturan ve kendilerine
saygý duymalarýný
saðlayan bir Atatürk en
kötü þartlar içinde bu millete mucizeler yaptýrtmamýþ mýdýr ? Bunu ne
çabuk unuttuk?!.. Her
þeyi kötüleyen, memleketimiz ve milletimiz için
hep karanlýk tablolar
çizen, memleketi batmýþ
ve iflah olmaz gösterenler
kendilerine de. milletimize de en büyük kötülüðü yapýyorlar. Onlarýn
karamsar telkinleridir ki
milleti ümitsiz, geleceðe
güvensiz yapýyor.
Karamsarlýk, kötümserlik ve ümitsizlik insanlarýn mücadele azmini
kýrar ve onlarý bedbinliðe
sürükler, gayret ve çaba
göstererek durumlarýný
düzeltmelerine imkân
býrakmaz.

Þairiyle, bestekârýyla,
yazarý, tiyatrocusu ve
sinemacýsýyla bütün
aydýnlar elbirliðiyle milletimize neþe, ümit,
cesaret ve moral vermeye
mecburuz. Biz yapýcý
olursak bu millete faydamýz olur, yýkýcýlýkla,
kötüleyicikle deðil.
DÝNDEKÝ
YANLIÞ ANLAMA
Allahtan ve cehennemden korkmak saðlam
inancýn belirtisi gibi gösterilegelmiþtir. Oysa
Allahtan korkulmaz, O
sevilir. O sevgidir çünkü.
Ancak bir þeyden korkulur, daha doðrusu endiþe
edilir: Onu kýrmaktan,
O’nun emrine aykýrý
hareket ederek Onu
incitmekten, Onun
koyduðu düzeni bozmaktan.
Vaktiyle bir Müslüman
büyüðüm ailece katýla
katýla güldüðümüzü
görünce þaþýrmýþ, suçlar
bir ifadeyle: "Ne o, cennete gireceðinizin
müjdesini mi aldýnýz?”
demiþti.
O iyi bir insandý aslýnda. Fakat kafasý öyle þartlandýrýlmýþ, gülmeyi,

kahkaha atmayý günâh
olarak görmeye
baþlamýþtý.
Allah kullarýnýn bedbin,
kederli, hep gözyaþý
döken, hep korkan kiþiler
olmasýndan zevk mi duyacak?!.. Biz evlâtlarýmýzýn sevinmesini mi, yoksa
üzülmesini mi dileriz?
Yaradan kullarýný seviyorsa -ki þüphesiz sever,
korur ve baðýþlaronlarýn mutlu olmasýný,
kendilerine verdiði imkân
ve nimetleri görerek sevinmelerini, kahkahalar
atmalarýný diler.
Sevinçlerini ve mutluluklarýný sanatýn her kolunda
haykýrmalarýný diler.
Çünkü sevinç, verilen
nimetleri görmenin,
onlara þükretmenin en
güzel ifadesidir. Bize
iyilik yapan birisine
teþekkür ederken üzülür,
gözyaþý mý dökeriz, yoksa
sevinerek ve gülerek
memnunluðumuzu belli
etmeye mi çalýþýrýz?
Her þart içinde sevinmek, neþ'e ve ümitleri
yitirmemek, Allahý tanýmakla, kendi kudretlerini
bilmekle ve hayatý
anlamýþ olmakla kabildir.
Tanýyalým, bilelim ve
öðrenelim.

SEVGÝ DÜNYASI
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 33

Esrarengiz Olaylar
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

“Yolda idi, ordusuyla o Ulu, hayýr için bir vakitte.
Bir hayli yol almýþtý uzun, yorucu.
Yolda idi, o Uludan çok küçük varedilmiþ olanlar insanlarýn hayrýna.
Yol almýþlardý bir hayli. Yollarý çatýþtý bir yerde, bir zaman.”
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KARINCALAR
BÖYLE KONUÞABÝLÝR MÝ?
Bizim Celselerimiz’den Peygamber
Hz. Süleyman’ýn baþýndan geçen çok
düþündürücü bir olayý bütünüyle
aktarýyorum:
“Yolda idi, ordusuyla o Ulu, hayýr
için bir vakitte. Bir hayli yol almýþtý
uzun, yorucu. Yolda idi, o Uludan çok
küçük varedilmiþ olanlar insanlarýn
hayrýna. Yol almýþlardý bir hayli.
Yollarý çatýþtý bir yerde, bir zaman. Ve o
Uludan en küçük olan dedi ki, ardýndan gelenlere: ”Sininiz saklanýnýz,
bulduðunuz, girebileceðiniz yere.
Geliyor büyükler, geliyor þimdi bizim
þeklimizden þekli baþka olup, onlarýn
hayrýna varedildiklerimiz. Görmezler
de, bilmezler de yollarýnda olduðumuzu eziliriz.
“Ulularýn baþýnda giden döndü ardýna, baktý bir hayli yorulmuþ yoldaþlarýna. Dedi ki: “Durunuz!.. Görmediðiniz, bilmeden basýp geçeceðiniz
öyle hayýrlýlar var ki yolumuzda,
onlarýn hayrýna varedildik biz..” Ýþte o
zaman o en küçük olan duydu bu sözü
o Uludan... Ve dedi ki: “Yarab!.. Sen
bilirsin yalnýz, hangimizi hangimizin
hayrýna varettin?.
“Bir zaman sonra yedi renk belirdi
bir köþeden. Bir zaman sonra geldiler
hepsi bölük bölük yanýna varmýþ olanlar, Sizi Sevgisinden Vareden"in... Bir
zaman sonra hepsi toplandýlar orada
ve dediler ki: “Secde edelim, kaybo-
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lalým Bizi Sevgisinden Vareden"in
önünde, bizi birbirimiz için varettiðinden.
“Ulu olan þükretti, secde etti. Küçük
olan þükretti, secde etti. Karýþtý birbirine Ulu küçük, küçük Ulu... Ulu
küçüldükçe yüceldi, küçük yüceldikçe
küçüldü. Aradan geçti bir hayli zaman.
Yedi renk kayboldu... Onlar için yola
çýkýp yanlarýna varanlar döndüler
geri... Küçükler ayrý yönden çýktýlar
yollarýna, büyükler ayrý yönden. Ve bir
ara baktý büyüklerin baþýndaki Ulu, bir
eksik var aralarýnda. Her zaman omuz
baþýnda giden onunla birlikte, þekli
þeklinden baþka, rengi renginden ayrý,
yönü yönüyle bir. Sordu: “Nerededir?”
Kimse bilmedi gidenin nerede
olduðunu, gidenin niçin çýktýðýný önceden yola.
“Bir zaman geçti, hayli bir zaman
aradan... Döndü izinsiz yola çýkmýþ
olan. Sordular o kuþa “Nerede kaldýn,
niçin yalnýz oldun?” diye. “Bir hayýr
için bir hayra vardým, öyle sizden
habersiz emir aldým. Þimdi siz benden
önce çýkacaksýnýz yola, varacaksýnýz
Sizi Sevgisinden Varetmiþ Olan"ýn
yanýna. Orada kalacaksýnýz hep...
Ardýnýzda türlü söz diyecek þimdi en
yakýn zannettikleriniz. Çizecekler
üstünüze kara çizgiyi ya. Ýþte ben sileceðim o zaman o çizgiyi. Yeniden çýktýlar hayýr yoluna...
Ve bütün önceden bildirilenler oldu
hepsi. Ýþte siz bunu biliniz, bunu
düþününüz de, þükrediniz.”
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O küçücük karýnca nasýl da
tekâmülünden çok daha yüksek anlamý
olan þu sözü söyleyebiliyor: “Onlarýn
hayrýna varedildik biz”. Ayrýca karýnca
Hz. Süleyman’ýn sözünü duyarak ve
Yaradan’a seslenerek þöyle konuþabiliyor: “Yarab!.. Sen bilirsin yalnýz,
hangimizi hangimizin hayrýna varettin?.” Ýþ bu kadarla da kalmýyor karýnca,
bir de Hz Süleyman ile birlikte þükredip
secde bile edebiliyor?
YA HÜDHÜD’ÜN YAPTIKLARI…
Ýzinsiz yola çýkan kuþa, çoðul bir
ifadeyle “sordular” denerek kuþla
Süleyman’ýn yanýndaki kiþilerden
bazýlarýnýn da konuþtuklarý anlaþýlýyor.
Zaten kuþ da “siz” ifadesiyle hepsine
sesleniyor. Ve gelecekte olacaklardan
söz ederek kendisinin onlarýn ardýndan
dünyada kalýp üstlerine çizilecek kara
çizgiyi sileceðini söyleyebiliyor. Üstelik
celsede “Ve bütün önceden bildirilenler
oldu hepsi.” denilerek kuþun sözünün
gerçekleþtiði bildiriliyor.
Üzerinde çok düþünülmesi gereken
muhteþem olaylar. Epeyce düþünüp bazý
sonuçlara vardým. Bu sonuçlarý sizlerle
paylaþmak için bu yazýyý kaleme aldým.
Kuran’da Neml (karýnca) sûresinde
kuþun aldýðý o gizli emirden de söz
edilir. Yemen’deki Sabâ. Melikesi’nin
ülkesine gidip döndüðünde gördüklerini
Hz. Süleyman’a anlatmasý istenmiþ
ondan. Ayrýca kuran’da Bakara sûresi
102. âyette peygamberin vefatýndan
sonra üzerine çizilen o kara çizgi de
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açýkça anlatýlýr. Kuran’da Hüdhüd’ün
yaptýklarý ve dile getirdiklerini okuyunca aklýmýz büsbütün karýþýyor. Neml
sûresinden aynen aktarýyorum:
** Hüdhüd çok geçmeden geldi,
“Ben” dedi “senin görmediðin bir þey
gördüm ve Sabâ’dan size gerçek bir
haber getirdim. Ben onlara hükümdarlýk eden bir kadýn buldum. Kendisine
her þey verilmiþ ve büyük de bir tahtý
var. Onun ve kavminin, Allah’ý býrakýp
Güneþ’e secde ettiklerini gördüm.
Þeytan, onlara iþlerini süslemiþ de
onlarý doðru yoldan çevirmiþ, bu yüzden yola gelemiyorlar. Göklerde ve
yerde gizleneni açýða çýkaran ve
gizlediklerini, açýða vurduklarýný bilen
Allah’a secde etmeleri gerekmez
miydi?” (27 / 22-25)
Bir kuþun putperestliði kýnayarak,
onlarý þeytana uymakla suçlamasý ve
Yüce Allah’ýn güçlerinden bahsetmesini
nasýl aklýmýza sýðdýrabiliriz? Bunlarý o
puta tapanlar bile anlayamamýþken!..
Kuþun
iþi
daha
bitmemiþti.
Süleyman’ýn Belkýs’a yazdýðý mektubu
Melikenin
sarayýna
býrakýverdi.
Peygamber biraz tehditkâr ifadeyle,
Melikeyi Müslümanlýðý seçmiþ olarak
Kudüse bekliyordu. Gelecekleri bellim
olunca Hz. Süleyman onlara çok büyük
bir delil hazýrladý. Yanýndakilerden ruhsal yetenekleri olan biri parapsikolojide
“apor” diye bilinen gücü kullanarak
göz açýp kapayýncaya kadar Belkýs’ýn
tahtýný Süleyman’ýn sarayýna getirivermiþti bile…
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Belkýs ve heyeti Kudüs’e geldiklerinde tahtý görünce zaten hayran
olduklarý Süleyman’ýn dinine katýlmakta gecikmediler. Böylece Hüdhüd
Yemenlilerin din deðiþtirmesine bile
sebep olmanýn mutluluðunu yaþayabilirdi artýk.

** Süleyman’ýn mülk ve saltanatý
hakkýnda onlar þeytanlarýn uydurduklarý sözlere uydular. Oysa Süleyman
küfre gitmemiþti. Fakat o þeytanlar
küfre gittiler. Ýnsanlara büyüyü ve
Babil’de Harut ve Marut adlý meleklere
indirileni öðretiyorlardý.”

HZ. SÜLEYMAN
BÜYÜCÜLÜKLE SUÇLANIYOR

Kuran böylece bu gönlü kararmýþ
insanlara karþý Hz. Süleyman’ý tamamen temize çýkarýyor. Kuþun önceden
söylediði gibi peygambere kara
çalmýþlardý ama kuþun bunu nasýl temizlediði hakkýnda bugüne kadar gelen
bir bilgi yok.

Þimdi sýra Hüdhüd’ün son hünerine
geldi. Peygamber ve onun büyük
gücüne tanýk olmuþ kiþiler vefat ettiðinden, meydaný boþ bulan kiþiler onu
büyücülükle suçlamaya baþlamýþlardý.
Böylece onun peygamberliðine gölge
düþürüyorlardý. Kuran’da Bakara
sûresinin 102. âyetinin ilk cümlelerinde
bu þöyle anlatýlýr:

YÜCE VARLIKLARIN KUDRETÝ
Bizim Celselerimiz’de rehber varlýk
uçan dairelerle ilgili sorumuzu þöyle
cevaplamýþtý: “Onlarý kanýnýza giren
misafirler olarak kabul ediniz, kanýnýzdaki yuvarlara yardýmcý.”
Böylece iþgal için deðil, mikroplarla
savaþan akyuvarlarýmýz gibi sorunlarýmýzý çözmek için iyi niyetle geldiklerini anlamýþtýk. Sonraki celselerde ise
onlarýn gelecekteki bir nükleer savaþta
Dünyamýzý yok etmememiz için, her
türlü çareye baþvuracaklarý anlatýlmýþtý
bizlere. Bu kurtarýcý uçan dairelerin
maddi bir âlemden deðil, manevi âlemin
yüce katýndaki 4. düzenin çok kudretli
varlýklarý tarafýndan yönetildiði de
açýkça bildirilmiþti. Bunun bir örneði
olarak nükleer silâh yapýmýnda aþýrýya
giden iki süper gücün yani ABD ve
Sovyet Rusya’nýn uyarýldýðý da bizlere
þöyle duyurulmuþtu:

SEVGÝ DÜNYASI
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“Ziyaretçiler geldiler, her iki tarafa
gerekeni söylediler…. Ve kýsa zamanda
Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýz’da
bütün deðer yargýlarý deðiþecektir.”

Arýkdal’ýn çok eski bir tarihte yaptýðým
röportajda bana aktardýðý bir parapsikolojik deneyi onun sözleriyle sizle
paylaþýyorum:

Nitekim bu celseden 6 gün sonra
Berlin Duvarý yýkýlarak kaldýrýldý ve
2yýl 2 ay sonra da Sovyetler Birliði
daðýldý, cumhuriyetler haline geldi.
Yüce varlýklarýn Beyaz Saraya ve
Kremlin’e insan kýlýðýna bürünerek
girmeleri ve onlara ültimatom vermeleri, hem yeteneklerinin hem de güçlerinin bir göstergesi. Ayný zamanda
dünyanýn iyiliði için çaba gösterdikleri
de net olarak anlaþýlýyor.

“1957 yýlýnda Türkiye’yi ziyaret eden
Amerikalý medyum K.Milton Rhinehart
ile Dr. Sevil Akay’ýn evinde yapýlan
voix direct (vasýtasýz ses) deneyi çok
ilginç. Medyum aðzýna su alýyor ve aðzý
flasterle yapýþtýrýlýp imzalanýyor. Transa
geçtikten sonra megafona benzeyen bir
boru kimsenin eli deðmeden havaya
yükseliyor. Biraz sonra deðiþik seslerle
kadýn veya erkek birçok ruhsal varlýk bu
borudan dinleyicilere hitap edip sorulara cevap veriyorlar. Deney sonunda
yapýlan kontrolde yapýþtýrýlan flasterin
ve imzalarýn aynen yerinde durduðu
görülüyor.”

Ekin Çemberlerinde uzaktan ýþýnlar
göndererek, bir geceden sabaha, ekinlere zarar vermeden, yüksek matematikçileri þaþýrtan çok üst düzey
geometrik þekiller oluþturmalarý da
insanüstü maharete sahip olduklarýnýn
tam bir kanýtý.
PARAPSÝKOLOJÝK
DENEYLER
Manevi âlemin daha alt düzenlerindeki insanüstü varlýklarýn da medyumlar
aracýlýðýyla büyük kudretler sergilediklerini, 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan
itibaren yapýlan deneylerden biliyoruz.
Apor, materyalizasyon - demateryalizasyon, uzaktan görme ve duyma,
deðiþik bedenlere bürünme, medyumlarýn veya çok aðýr eþyalarýn havalanmasý gibi olaylar bunlardan bazýlarý.
Þimdi Türkiye Metapsiþik Derneðin’de
uzun yýllar baþkanlýk yapmýþ olan Ergün

Þimdi ben ilâhi âlemin yüce varlýklarýnýn deðiþik bedenlere bürünebilmesi
ve hiçbir araca gerek kalmadan ses
çýkarýp konuþabilmelerini yorumumda
bir örnek olarak kullanmak istiyorum.
Celsedeki ve Kuran’daki konuþan
karýncalara bu örnekler uygulanabilir
düþüncesindeyim. Büyük olasýlýkla 4.
düzendeki varlýklarýn o gün karýnca
þeklindeki bedenlere bürünüp kendi asli
ruhsal varlýklarýndan o konuþmalarý
yaptýðý kanýsýndayým. Ayný þey Hüdhüd
kuþu için de geçerli. Kuþ kýlýðýna bürünmüþ kudretli bir varlýk hiçbir aracýya
gerek kalmadan kendi ruhsal gücüyle bu
olaylarý gerçekleþtirmiþtir diye yorumluyorum. Tabii ki yine de “doðrusunu
Allah bilir “demek en güzeli.

SEVGÝ DÜNYASI
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Ýnsan Manzaralarý
Güngör Özyiðit, Psikolog

Bir hastane odasý, iki yatak ve hayatla ölüm arasýndaki çizgide yaþamdan
yana kalmaya çalýþan iki kalp hastasý.
Yataklardan biri pencere önünde, diðeri
duvar dibinde. Pencere kenarýndaki
sabahtan akþama, pencereden dýþarý
bakýp seyrettiklerini duvar dibinde
hiçbir þey görmeyen, ayný kaderi
paylaþan hasta arkadaþýna aktarýr:
Bugün deniz, dünden daha durgun.
Rüzgâr hafif esiyor, olmalý. Beyaz
yelkenliler denizde belli belirsiz ilerliyor, kuðu gibi süzülüyorlar. Park mý?
Ha park henüz tenha.. Salýncaklarýn
ikisi dolu, ikisi boþ.." Ya da "Geçen
haftaki sevgililer yine geldiler. Hep el
eleler. Bir sýraya oturdular. Gözlerini
birbirlerinden ayýrmýyorlar. Erkek bilgiç bir tavýrla bir þeyler anlatýyor. Kýz

ilgiyle dinliyor. Þimdi erkek kýzýn
saçlarýný okþuyor, öpüþüyorlar. Ne
kadar da birbirlerine yakýþýyorlar... "Bir
baþka gün: "Ah kardeþim, görmelisin.
Erguvanlar bugün çýldýrmýþ. Öyle bir
çiçek açmýþlar ki, etraf mora boyanmýþ.
Erikler desen, tepeden týrnaða beyazlar
giyinmiþ, gelinler gibi…"Yine bir gün:
"Ýþte parkýn neþesi çocuklar geldiler.
Ellerinde rengârenk uçurtmalar, balonlar. Umutlarýný göðe uçuruyorlar..
Bugün yelkenliler henüz görünmedi
ama martýlarýn keyfine diyecek yok.
Masmavi denizin üzerinde gösteri
uçuþu yapýyorlar. Arada bir suya þöyle
bir dokunup rýzýklarýný çýkarýyorlar..."
Bu böyle her gün sürüp giderken, her
gördüðünü anlatýp dururken, ansýzýn bir
kalp krizi geçirir pencerenin yanýndaki.
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Duvar dibindeki bir düðmeye bassa,
doktoru çaðýrabilir ve belki de arkadaþý
kurtulabilir. Ama.. ama yapmýyor iþte.
Þeytan karýþýyor iþe. Arkadaþý ölürse,
pencere kenarý boþalacak ve kendisi
oraya geçecek. Bugüne kadar kulaklarýyla duyduklarýný, gözleriyle de
görecek. Ve duvar dibindeki, düðmeye
basmaz, arkadaþý ölür. Ertesi gün duvar
dibindekinin yataðýný pencere yanýna
sürerler. Beklediði an gelmiþtir artýk.
Yattýðý yerde doðrularak pencereden
dýþarý bakar: Dýþarda kapkara bir duvar.
Ve hepsi o kadar!..
ÝNSAN TÜKENMEZ
Ýkinci Dünya Savaþý'nda Almanlar
tarafýndan tutsak edilen Rus askeri
Andrey Sokolov, en zor koþullarda bile,
insanýn insanlýðýný yitirmediðini, onurunu koruduðunu gösteren güçlü bir
örnek.
Dövmeyi, sövmeyi, öldürmeyi,
iþkence etmeyi, köpekleri esirlerin
üzerine saldýrtarak eðlenmeyi bir
yaþam tarzý haline getirmiþ sadist
Nazi subaylarý elinde Sokolov, insan
kalmakta direnir, yüreðini yiðitçesine
korur.
Kamp komutaný Müller adýnda bir
Alman subayý. Kýsa boylu, týknaz,
soluk sarý saçlý, beyaz tenli bir adam.
Rusça da biliyor. Özellikle Rusça küfür
etmede ustadýr. Esirleri her gün
barakalar önünde dizer, sað eli tokat
atmaya hazýr bir halde yürür. Tokat
attýðýnda eli incinmesin diye de içi
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kurþun kaplý, deriden bir eldiven giyer.
Her yürür, hem de iki kiþiden birinin
burnuna öyle bir vurur ki kan fýþkýrýr.
Yaptýðý bu gaddarca iþe de "Gribe karþý
gerekli önlem" der. Ve bu iþlem tatil
günleri dâhil, her gün tekrarlanýr.
Sadece bir þeyi anlayamaz aptal herif.
Ýþine baþlamadan önce, havaya girmek
ve eziyet etme isteðini artýrmak için on
dakika kadar Rusça küfürler eder.
Fakat bilmez ki aþaðýlamak için ettiði
küfürler, esirlerin hoþuna gider. Ne de
olsa kendi küfürleri olduðundan, yurtlarýndan esen bir rüzgâr gibi gelir
onlara. Ve her birinde deðiþik anýlar
uyandýrýr. Memleket havasý almýþçasýna
bir ölçüde özlemlerini giderirler.
Küfürlerin merhem gibi esirlerin
yaralarýný yumuþattýðýný bilse, alçak
adam küfrü derhal keserdi. Ancak insan
denen varlýðý o derece derinliðine
tanýyacak çapta deðildir neyse ki.
Ölüleri birer metreküplük çukurlara
týkýyorlar dediðinin ertesi günü, iki
muhafýzla birlikte bir tercüman,
barakaya gelir ve "Andrey Sokolov
kimdir?" diye seslenir. "Benim" diye
çýkar ortaya Sokolov. "Seni komutan
Müller istiyor" derler ve alýp götürürler.
Bu biraz da ölüme doðru gitmek
demektir. Kendi kendine: "331 kamp
numaralý Andrey Sokolov, iþte acýlarýn
sona erdi" der. Karýsýný ve çocuklarýný
son kez gözünün önüne getirir. Sonra
cesaretini toplar, korkusuzca ölümün
bir askere en çok yakýþan davranýþ
olduðunu düþünür.
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Komutanýn odasýna girdiðinde beþ
subayýn masada oturmuþ, votka, bira
içtiklerini, yaðlý domuz eti yediklerini
görür. Aylardýr talaþ çorbasýndan baþka
bir þey içmediðinden, karný açlýktan
kazýnmaktadýr. Masada çeþit çeþit
ekmekler, etler, içkiler, kokulu elma,
açýlmýþ bir sürü konserve.. Herifler
habire týkýnýyorlar. Hemen önünde
oturan Müller, yarý sarhoþ, tabancasýný bir elinden ötesine atarak
oynuyor. Ve her an sokmaya hazýr
bir yýlan gibi bakýyor.
Sokolov, yýrtýk ökçelerini birbirine
vurarak ve selâm durarak tekmil verir:
"Savaþ tutsaðý Andrey Sokolov. Beni
emretmiþsiniz, geldim, kumandaným!"
Müller alaylý bir eda ile sorar: "Söyle
bakalým Rus Ývan, bir metreküplük
mezar sana yeter mi?" "Evet komutaným" diye karþýlýk verir. Bunun üzerine
kumandan ayaða kalkarak "Bu sözlerinle þerefli bir ölümü hak ettin. Sana
kurþunu ben sýkacaðým. Burasý uygun
deðil, avluya çýkalým. Ölümün orada
olacak" der. "Nasýl emrederseniz" diye
yanýtlar Rus. Müller, keyfini çýkarmak
için, biraz daha aðýrdan alýr iþi. Bir bardaðý aðzýna kadar votka ile doldurur,
eline de bir parça ekmek ve domuz eti
alýp, sonra bunlarý Sokolov'a vererek
"Hadi ölmeden önce iç Rus Ývan,
Alman ordularýnýn zaferine iç" der.
Bu sözler esirin içini daðlar. "Bir Rus
askeri olarak, Alman ordularýnýn zaferine içmekten, öylece insanlýðýnýn içine
tükürmektense, onurlu bir þekilde
ölürüm daha iyi" diye düþünür. Kadehi
ve ekmeði masaya býrakarak
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"Ýkramýnýz için teþekkür ederim ama
ben içki kullanmam" der. Kumandan
durumu kavrar ve "Bizim zaferimize
içmek istemiyorsun, bari ölümünü kutlaman için iç" der. Artýk kaybedecek
bir þeyi kalmamýþtýr. Ýçki bardaðýný
alarak "ölümüme ve iþkenceden kurtulduðuma içiyorum" diyerek bir dikiþte
içer. Eliyle aðzýný sildikten sonra
"Teþekkür ederim kumandaným.
Hazýrým. Gidelim ve iþimi bitirin" der.
Kumandan dikkatle bakar ve "Haydi
ölmeden önce bir þeyler ye" diye diretir. Amacý aç kurtlar gibi yemeðe
saldýrmasýný saðlayarak, Solokov'u
kendi gözünde küçültmek, insanlýðýndan utandýrmaktýr. Ve onu sadece bedenen deðil, manen de öldürmektir. Ama
Solokov'un Rus onuru aðýr basar ve
"Ýlk kadehten sonra meze almam" der.
Ýkinci, üçüncü kadehten sonra da
açlýðýna raðmen yemeklere el sürmez.
Açlýðý alt eder ve ölüme korkusuz
gözlerle bakar. Kamp komutaný bu
manzara karþýsýnda ciddileþir, her þeye
raðmen insan olan bir yaný, savaþ tutsaðý, ama nefsinin esiri olmayan, bu
sapýna kadar askerin yiðit tavrýndan
etkilenir. Ve "Ýþte Sokolov, sen gerçek
bir Rus askerisin. Cesur bir insansýn.
Ben de bir askerim ve deðerli düþmanlarýma saygý duyarým. O nedenle seni
öldürmeyeceðim" diyerek Sokolov'u
barakasýna gönderir.
Gün gelir, devran döner, rüzgâr haklýdan yana eser. Ruslar, iþgalci Almanlarý
topraklarýndan sürer. Ýnsanlýk onurunu
kurtaran Solokov'un kendisi de kurtulur. Özgür bir insan olur.
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Muhyiddin
Ýbnü’l Arabi
Nihal Gürsoy

HAYATI VE ESERLERÝ
Muhyiddin Ýbn-i Arabi, 1165 yýlýnda
Endülüs’ün Mürsiye þehrinde dünyaya
gelmiþtir. Arabistan kökenli olup, Tayy
kabilesine mensup olduðu kendi
ifadelerinde yer almaktadýr. Babasý, Ali
bin Muhammed, takva sahibi, fýkýh ve
hadis üzerine çalýþan Endülüs’de

önemli resmi görevlerde bulunan, Ýbn-i
Rüþd’ün yakýn dostu olan bir kiþiydi.
Annesi çok dindar olmakla beraber,
dönemin sufi sohbetlerine katýlan Nur
isimli bir hanýmdý. Amcasý ve
dayýlarýnýn siyasetle yakýn ilgileri vardý
müspet ilimlerde ve dini konulardaki
bilgileriyle saygýn kiþilerdi. Ýbn-i Arabi
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manevi atmosferi kuvvetli bir ortamda
dünyaya gelmiþ, bu yapýlanma ömür
boyu yaþam çizgisini belirlemiþtir.
Doðuda Mevlâna Celâleddin-i Rûmi
(1207-1273), Ýslâmi düþüncenin
geliþimine ve olgunlaþmasýna tasavvufi
açýdan katkýda bulunurken, yaklaþýk
ayný zaman diliminde Batý’da da
Muhyiddin Ýbn-i Arabi’nin (11651240) benzeri bir çaba içinde olduðu
görülür.
Ýbn-i Arabi 8 yaþýnda iken ailesi ve
doðduðu þehir olan Mürsiye eþrafýyla
birlikte o zaman önemli bir kültür
merkezi olan, Ýþbiliyye þehrine göç
etmiþtir. Ýlk tahsilini bu þehirde tamamlamýþ olup tefsir, kýraat, fýkýh, hadis,
kelâm gibi ilimleri de burada tahsil
etmiþtir. Kendi ifadelerinde, öðrenciliðinin çok uzun yýllar aldýðýný, islâm
coðrafyasýnýn birçok farklý merkezinde
karþýlaþtýðý alîm ve ulemadan dersler
okuduðunu, hocalarýndan icazet
aldýðýný ve o dersleri okutarak icazetler
verdiðini görüyoruz. Kendisi bu dönemini “ cahiliyye devri “ olarak nitelendirmiþtir.
Fütûhât adlý eserinde, yakalandýðý bir
hastalýk esnasýnda oldukça önemli bir
tasavvufi tecrübe geçirdiðini ve bu
tecrübenin hayatýný çok etkilediðini
ifade eder. Bu olay, Ýbn-i Arabi 18
yaþýndayken vuku bulmuþtur. Yaþadýðý
tecrübeden sonra on dört ay boyunca
inzivaya çekildiðini, bu süreçte kendi
iç dünyasýnda bir takým manevi keþiflerde bulunduðunu ve daha öncesinde
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kapalý olan bir takým ruhsal yeteneklerinin bu devreden sonra ortaya çýktýðýný belirtir. Onun bu durumu
çevresindekilerin de dikkatini çekmiþtir.
O dönemde Ýbn-i Arabi’nin, Ýbn-i
Rüþd ile yaptýðý sohbet hemen her
araþtýrmacýnýn ilgi alanýna girmiþ ve bu
diyaloðu vurgulamýþlardýr.
Ýbn-i Rüþd: - “Senin keþf ve feyz-i
ilâhide bulunduðun þey, akýl ve mantýðýn bize verdiði þeyle ayný mýdýr?”
diye sorar.
Ýbnü-i Arabi: “Hem evet, hem hayýr.”
diyerek cevaplar ve ekler. “Bu evet ve
hayýr arasýnda ruhlar yerlerinden,
boyunlar bedenlerinden ayrýlýrlar.”
Yine Fütûhat adlý eserinde, sohbetlerinin ardýndan, Ýbn-i Rüþd’ün kendisini yücelterek, onayladýðýný okuyoruz. Sonrasýnda pek çok üstattan dersler almýþ, eserlerinde yer yer görüþüp
istifade ettiði þeyhlere atýfta bulunmuþtur ki, bunlarýn sayýsý 300’ü geçmektedir. Yaptýðý tasavvufi egzersizlerle
(inziva, oruç, iç gözlem gibi ) tecrübi
olarak da marifet sahibi olduðunu ifade
etmektedir.
26 yaþýndan itibaren oldukça sýk
seyahat etmiþ, Baðdat, Musul, Konya,
Malatya, Karaman, Kayseri, Sivas,
Erzurum, Halep, Tunus, Fas, Kudüs,
Mýsýr, Mekke gibi çeþitli yerlere seyahat etmiþ son olarak Þam’a yerleþmiþtir. Dört evlilik yapmýþtýr. 1240
yýlýnda Þam’da vefat etmiþtir. Mezarý,
Kasiyun daðýnýn eteklerindedir. Batý
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dünyasýnýn da yakýndan tanýdýðý
evrensel düþünceye sahip bir sufidir.
Ýbn-i Arabi Society Derneði, eserlerinin
çevrilmesi ve görüþlerinin insanlara
ulaþmasý için yýlda bir kez Oxford’da
“Ýbn-i Arabi Sempozyumu “ düzenlemektedir. Ayrýca her yýl Amerika’nýn
San Francisco kentinde de Ýbn-i Arabi
üzerine bir sempozyum yapýlmakta,
Ýskoçya’da Beshara Okulu adýnda Ýbn-i
Arabi’nin eserlerini okutan bir okul
bulunmaktadýr.
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listeye dayanmaktadýr. 285 eserini dâhil
ettiði bu listede bazý sebeplerden dolayý
tüm eserlerini dâhil edemediðini belirtmiþtir.
Eserlerinden Bazýlarý:
Füsûs’ül Hikem, Fütühat-ý Mekkiye,
Tercüman’ül Eþvak, Risaleler, Þerhu
Hal’in Naleyn, Lübbü’l Lübb, Dârü’l
Kütübi’l Ýlmiyye ve diðerleri olarak
kýsaca sýralanabilir.
DÜÞÜNCELERÝ

Ýbn-i Arabi’nin “Feiza kanel arifu
arifen hakikaten felem yetekayyed
bimutekadin” Sözünün Türkçemize
uyarlanmýþ hali olan “Arif için din
yoktur” cümlesi, ünlü sözlerinden biri
olarak evrenselleþmiþtir.
Ýslâm tarihinde, eserleri hakkýnda en
sert tartýþmalarýn yapýldýðý sufi, Ýbn-i
Arabi’dir. Eserlerinin yazým þekli,
içsel keþif yolu ile aldýðý bilgilere de
dayandýðý için görüþlerini benimseyenler kadar karþý çýkanlar da çok olmuþtur. Ýlham yolu ile aldýðý bilgilerin
büyüklüðüne dayanarak, kendisine en
büyük þeyh anlamýna gelen Þeyh-i
Ekber denildiði gibi, ilham yolu ile alýnan bilgilerin eksik ve yanlýþ olma ihtimalinden dolayý karþý çýkanlar tarafýndan en kâfir þeyh anlamýna gelen Þeyhi Ekfer lâkabýný da takanlar olmuþtur.
Ýbn-i Arabi, Ýslâm düþünürü,
mutasavvuf ve þair olarak bugün tüm
dünya da tanýnmaktadýr.
Ýbn-i Arabi’nin eserleri, bizzat kendisi tarafýndan yaþarken hazýrladýðý iki

Sevgi Anlayýþý: Ýbn-i Arabi, Sevgi,
(hubb) Hakk’ýn âlemi yaratmasýna
sebep olan ilkedir. Ýþte bu ilke aþktýr
diyerek varoluþun sebebini sevgi olarak
ifade etmiþtir. Hubb yani sevgi aþk
ilâhi hareketin ilkesidir. Evrende meydana gelen her olay, her oluþum sevgi
ile yaratýlýr diye söz eder sevgiden.
Ýbn-i Arabi, ilâhi hareket, sükûnetten
canlýlýða, yokluktan varlýða, bâtýndan
zahire doðrudur ve ilkesi sevgidir der.
“Ol” emrini veren Allah, yaratýlýþta
sevgi ile hareketi baþlatmýþ ve hamuruna sevgi tohumunu katmýþtýr.
Hakk’ýn eseri, sevgi tohumu ile yoðrulmuþ, aþk ilkesi ile canlandýrýlmýþ, þekil
almýþ, nur ile aydýnlanmýþtýr. Ýnsan,
arýnma yolundadýr ve arýnma gerçekleþtikçe, aþkýn, ýþýðýn kaynaðýna
ulaþýlýr. Aþka kavuþursa insan, iþte o
zaman ölümsüzleþir, ebedi olur. Sevgi,
sarýp sarmalar, þifa olur tüm yaratýlanlara, pýnar olur akar tüm kâinata. Aþk,
dönüþtürür baþkalaþtýrýr insaný diyerek,
artýk o insanýn, ne bir saniye önceki
kiþi ne de sonraki anlarýn insaný
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olmadýðýný vurgular. Çünkü her daim
aþk tohumlarý gönlünde yeþeren insan
her seferinde baþka bir renkte, baþka
bir nota da titreþir. Beden kadehi nefsinden arýnmadan, sevgi týlsýmlarý ile
dolamaz. Eðer insan nefs ile doluysa
nefs olur, sevgi için yer açmalý, onun
akýþýna izin vermeli, onun ile baðlantý
kuracak köprüler oluþturmalýdýr.
Ýbn-i Arabi’ye göre; sevginin zamaný
yoktur, zamansýzdýr. Sevginin mekâný
yoktur mekânsýzdýr. Onu sahiplenmek
mümkün deðildir. Gönlünde tutanda
açýða çýkar ve titreþimleri ile
dönüþtürür, tüm arz’ý ve canlýlarý
besler. Sevgide asla bir yaptýrým yoktur, þüphe yoktur, koþul yoktur, amaç
yoktur, beklenti yoktur. Hiçbir deðer
sevgi kadar deðerli deðildir. Ölçülebilir
tüm deðerler, sevgi karþýsýnda anlamýný
yitirir. Aþk, erdem sahibi olmaktýr,
saygý duymaktýr, her þeyi Yaradan’dan
ötürü sevmektir. Arifin tek amacý,
sevginin sahibine kavuþmaktýr. Ona
ulaþtýracak her sebebe aþk duyulur,
her biri basamaktýr.
Ýbn-i Arabi, kâinatýn en büyük
döngüsünün sevgi olduðunu söyleyerek bu döngüyü þöyle açýklamaktadýr.
“O’nun sevgisi çaðlayan gibi akar,
damla damla yüreklere serpilir, biz onu
aþk ile dönüþtürür, buharlaþtýrýr yine
sahibine iletiriz” der. Aþk içinde olanlarýn arý, duru ve dönüþtürücü olduklarýný vurgulayarak, “ Bedenin yakýtý
aþktýr, O’nun sevgisinin kudreti, ariflerin gönüllerindeki aþk ile dönüþür
ve yayýlýr. Hiç bitmeyecek sonsuz

SEVGÝ DÜNYASI

döngünün sebebi olan sevgi, yaþamýn
yýkýmdan koruduðu tek kubbedir,
ondan baþka din yoktur” der.
Sevginin amacý; uyuyanlarý uyandýrmaktýr diyerek O’nun insan üzerindeki
eli gibidir sevgi der. Hakk’ýn sevgisi ve
bilgisinin yeryüzüne inebilmesi için,
vicdan ýþýðýný alabildiðine parlatan
gönüllere ve akýllara ihtiyaç olduðunu
savunur çünkü O’nun nuru ve sevgisi,
insanlarýn gönüllerinden âlemlere akacaktýr. Sevgiye ulaþacak olanlar, ölümsüz olacaklardýr, insan aþk içindedir,
lâkin özündeki aþký idrak edemezse
yanacaktýr.
Bizden istenen, bedenden vaz
geçmek, bedeni terk etmek deðil,
bedende ölmek ve bedende görünmektir. Beden içinde idrake varmak,
mânâya ermek aþk ile dolmak esastýr.
Kendini bilmeden hiçbir yere varýlamayacaðýný söyler ve kendini bilmenin
kendini sevmekle baþladýðýný söyler.
Ýsyanlarýn, kinin, öfkenin, þikâyet ve
yalanýn kendimizi sevmemekten kaynaklandýðýný anlatýr eserlerinde, önce
insan kendine sarýlmalý, kendini
sevmeli ondan sonra devamý gelecektir
ve emanetin gerçek sevgi olduðu
anlaþýlacaktýr der.
Din Anlayýþý: Ýbn-i Arabi, “Bir irfan
sahibi hakikaten arif olduðu zaman, bir
itikad ile kayýtlanmaz. “ (Fütühat-ý
Mekkiye) diyerek, Hakk’ýn hiçbir
inanç sistemi ile kayýtlý olmadýðýný,
itikadýn (Allah, dünya ve insan arasýndaki mevcut olan olaylara bakýþ açýsýný
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büyük ölçüde etkileyen bütün
düþünceler ) zamaný geldiðinde
terkedilmesi gereken bir araç olduðunu
vurgulamýþ, Hakk’ýn hiçbir zaman
inanç ve felsefe sistemlerinin oluþturduðu kalýplarýn içine sýðmayacaðýný
ifade etmiþtir.
Dinlerin, insanýn kendisini ve Allah’ý
tanýmasý, yaþamýný O’nun buyruklarýna
göre düzenlemesi için geldiðini, insanlýða bu yönde hizmet ettiðini ifade
eder. Ýnsaný asli vatanýna ulaþtýracak bir
vasýta olarak nitelendirdiði din;
bedenin kontrolü, nefsin tanýnmasý ve
eþyanýn asýl mahiyetinin ne olduðu
üzerine kurulmuþ bir eðitim sistemidir.
Ýnsan için gereklidir ancak belli bir
anlayýþa ve idrake ulaþmýþ arifler bu
suretten de sýyrýlarak yollarýna devam
ederler der.
Ýbn-i Arabi, farklý dinlere ve
inançlara sahip olanlarýn birbirlerine
düþmanlýklarýný ele alarak dinin þekle
sokulmak istenmesini, özünden uzaklaþmasýný hattâ ayný inanç sistemi
içinde olanlarýn bile birbirlerini
küçümsemeye varan ayrýlýklar yaratmalarýný eleþtirir. Ýnsanýn savaþacaðý
tek þey, kendi nefsidir diyerek insanlýðýn yeni þeylere gebe olduðunu þu
sözleriyle dile getirir. “Zorluk nasýl ki
kolaylýk ile beraber ise, cehalet ile bilgelik de beraberdir. Bu yüzden “Bu çað
cehalet görünümünde, lâkin öyle bilgeler zuhur edecek ki, onlar çaðý
taþýyanlar olacak. Her þey zýddý ile
kaimdir. Cehalet varsa ariflik zuhur
etmek üzere an kolluyordur” demiþtir.
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Ýbn-i Arabi, Hakk’ýn inanç ve itikad
sahiplerinin zihinlerinde onlarýn zanlarý
ve yorumlarýyla yer aldýðýný oysa ariflerin kalplerinde tüm benzetme ve ayýrmalardan (tenzih ve teþbih) uzak,
hakikat ile belirdiðini söyler. Beþer,
aklý ile Güneþin varlýklara yansýmasýndan oluþan gölgeyi hakikat zanneder.
Arifler ise Güneþ’e bakarak hakikatin
ne olduðunu kalben bilirler diyerek bu
makama herkesin ulaþamayacaðýný da
belirtir. Bunun için insanýn nefsini
yenerek arýnmasý ve þekle baðlý
inançlarýný terk ederek birlik makamýna
ulaþmasýnýn gerekli olduðunu söyler.
“Arifler, her an ayrý bir þe’nde ( hâl,
kabiliyet) yaratýlan, deðiþen, deðiþime
tabi olan, var olan ve yok olan, ölen ve
dirilen bir maddi çokluk düzeyinden,
deðiþmeyen ve sabit kalan bir asli birlik seviyesine yükselmiþlerdir” diyerek, insanýn zahir dünyada derinleþerek
ruhi yüksekliðe ulaþacaðýný yükselmek
için dünya hayatýnýn gerekli olduðunu
söyler.
Beden ölümlüdür, ruh ise ölümsüz.
Bir ölümlü, ölümsüzü nasýl yönlendirebilir? diyerek bedeni ihtiyaçlarý abartmanýn ruhsal geliþimi engellediðini,
kalbi sevgi dolu olanýn gerçek zenginliðe ulaþtýðýný, ariflerin sevgi içinde
sevgiyle beraber olduðunu, arifin
dininin sevgi olduðunu ifade eder.
Gerçek sevgiye ulaþanlarýn akýllarý ve
kalpleri ile ilâhi bütünlüðü idrak edebileceklerini ve Hakk’ýn düzeniyle birlik içinde olacaklarýný ancak bunun için
zorlu bir çaba gerektiðini ifade eder.
“Arif, bir itikad ile kayýtlý deðildir
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ancak itikadsiz ve dinsiz de deðildir,
arif, kendi hakikatine arif olunca din ile
beraber yürür” der.
Bugüne kadar benimle ayný evde oturan
Can dostu görmezden gelmiþim
……
Ve artýk kalbim bütün suretleri kabul
eder oldu
Ceylanlarýn otlaðýna,
Rahiplerin manastýrýna,
Putlarýn tapýnaðýna,
Hacýlarýn Kâbesine,
Tevrat’ýn kutsal levhalarýna,
Mukaddes Kur’an sayfalarýna,
döndü kalbim
Aþk dininin yolundan gidiyorum
þimdi ben!
Ne tarafa yönelirse aþk kervanlarý
Aþk’týr benim dinim ve imaným.
Ben aþk dinini uyguluyorum
Dinimdir, imanýmdýr
inanýyorum AÞK’A.
( Dârü’l – Kütübi’l Ýlmiyye )
Birlk Anlayýþý: Ýbn-i Arabi,
herkesin özünde birlik hakikati bilgisinin var olduðunu ancak herkesin
bundan haberdar olmadýðýný söyler.
Haberdar olsa bile açýða çýkarmak için
farklý bir çaba içine girilmesi gerektiðini ifade eder.
Ýnsanýn en alt bilincinin beþer halinde
iken sahip olduðu bilinç olmasýna
deðinir. “Dünyada iken sahip olduðu
aklý ve zekâyý ne kadar geliþtirebilir
gönlünü ne kadar temizleyebilirse ilâhi
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birliðin kaynaðýna o kadar yaklaþabilir
“der.
Ýbn-i Arabi, insanýn çeþitli inanýþlara
ve düþüncelere sahip olabileceðini,
bunun insani bir hâl olduðunu, insanýn
isteklerinin nefsi ve aklý ile biçimlendiðini o nedenle Hakk anlayýþýnýn da insanlar arasýnda farklýlar gösterebildiðini belirterek bunu þu örnekle açýklar.
“Su, sudur. Fakat geçtiði yerler farklýdýr. Geçtiði yerlerdeki topraðýn durumuna baðlý olarak tatlýlaþýr, rengi
deðiþir, acýlaþýr, yoðunlaþýr, akýþkan
hale gelir, berrak kalýr, kirlenir, durgunlaþýr. Fakat bu haller asla suyun tabiatýný deðiþtirmez” diyerek, Hakk’ýn
sýnýrlý zihinler tarafýndan algýlanamayacaðýný belirtir. Yansýyan yüzlerce binlerce güzellik, aslýnda tek bir hakikatin
çeþitli görüntülerinden baþkasý deðildir.
Beþer, yansýyan bu çeþitliliði sever ya
da sevmez, inanýr ya da inanmaz, güzel
ya da çirkin görür. Oysa arif, aynalarda
yansýyan çeþit ve farklýlýklara deðil, tek
gerçek olan hakikate bakar ve binlerce
çeþitliliðin ilerisindeki gerçekliðe
ulaþýr.”
“Arif hiç kimseyi inancýndan ve
itikadýndan dolayý yargýlamaz çünkü
her varlýðýn sevgi ile kuþatýlarak O’na
doðru yol aldýðýný bilir diyerek þuursuzca varlýða katýlan varlýklarýn þuurlu
hâli “Ariflik” makamýdýr, arifler O’nu
ince perdeden bilirler. Perdesiz bilme
hali Tek Hakk’ýn kendisine aittir” der.
Arifin geçtiði yollarý bir hâl ilmi olarak

SEVGÝ DÜNYASI

23
zaman anlayamayacaðýmýz yoktan var
ediliþin sahibidir Bu yaratýlýþ, sonraki
var oluþ ve yok oluþlardan farklýdýr.
Yaratým, kâinatýn akýþý ve düzenidir.
Hakk’a ait hakikati olmayan hiçbir
zerre beliremez. Görünen âlemde de,
her þey çokluk ve farklýlýk gibi görünse
de aslýnda bir kopma ayrýlma yoktur.
Her þeyde zahir olan aslýnda Hakk
hakikatinin sirayetidir. Âlem, Hakk’ýn
hem sureti hem de zahiridir. Âlem,
Hakk hakikati ile kuþatýlmýþ olan,
canlý, gören, iþiten ve ruhu olan bir
bedendir diye açýklar.
“O her görenle görür, her görünende
görünür, Âlem O’nun suretidir. O
âlemin ruhudur. Böylece Âlem insan-ý
Kebir’dir. ”

adlandýrýr ancak hiçbir zaman Tek
Olan’ýn hakikati deðildir der. Tek
Olan’ýn hakikatine hiçbir yaratýlmýþýn
ulaþamayacaðýný söyler. Hakikate her
varlýðýn ruhsal geliþmiþliði ölçüsünde
yaklaþabileceðini ve bunun hiyerarþik
bir düzen içerdiðini ifade eder.
(Kitabu’l Fena Fil Müþahade)

Muhyiddin Arabi, kendi eserlerindeki
bilgiler için müspet ilimlerden yararlanmýþ olup, bilgiye de çok deðer veren
bir insandý. Ancak, Vahy-i ilham ile
almýþ olduðu bilgileri de eserlerinde
açýklýkla dile getirmiþtir. Fütûhat-ý
Mekkiye adlý eserinde bunu þu þekilde
açýklamýþtýr:

Fizik planda olan tüm olaylar, bütünlüðü bozmayacaðý gibi ilâhiliðe de bir
kusur getirmez. Bir noksanlýk getirmez.
Yani ilâhi sistem her zaman bütündür,
eksilme ve noksanlýktan uzaktýr. Ýbn-i
Arabi’ye göre yoktan var etme ile var
olma ve yok olmayý birbirinden ayýrmak gerekmektedir. Kaadir-i mutlak
Yaradan, ilk yaratýlýþý meydana getiren
“Kün” emrini veren kudrettir. Hiçbir

“Yazdýklarýmýzýn ve yazmakta olduklarýmýzýn hepsi Ýmla-ý ilâhiyye, Ýlka-i
Rabbaniye ve Nefes-i Ruhani’ye istinad etmektedir. Bilgilerimiz Vahy-i
Kelâm deðildir ama Vahy-i ilhamdýr.”
Kaynakça: “Fütûhat-ý Mekkiye”,
“Lübb’ül Lübb”, “Füsûsu’l Hikem”,
“Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri
Sözlüðü”, “Arif için Din Yoktur”.
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Belgin Tanaltay
DK sözlüðüne göre "sosyal
kuþak" tanýmý: "Yaklaþýk
olarak ayný yýllarda doðmuþ,
ayný çaðýn þartlarýný,
dolayýsýyla birbirine benzer sýkýntýlarý,
kaderleri paylaþmýþ, benzer ödevlerle
yükümlü olmuþ kiþilerin topluluðudur."
Günümüz sosyal araþtýrmalarý genellikle
1925 yýlýndan sonra doðan 'Sessiz Kuþak'
ile baþlamaktadýr. Sessiz kuþak öncesinde
yer alan 'Büyük Nesil' - 'Kayýp Nesil' ve
öncesindeki nesiller pek dikkate alýnmaz.
Endüstri 4.0 devriminin baþlamasýyla birlikte Sessiz Kuþak ve Baby Boomers
(Bebek Patlamasý) Kuþaðý olarak tanýmlanan kuþaklar da artýk dikkate alýnmamakta, günlük yaþamý yönlendiren X, Y ve Z
kuþaklarý incelenmektedir. Son yýllarda Z
kuþaðýnýn takipçisi olarak kabul edilen
'Alfa Kuþaðý' da araþtýrmalara dâhil
edilmiþtir.

T

Araþtýrmacýlar sosyal kuþaklarý tanýmlarken kuþaklarýn baþlangýç ve bitiþ tarihleri

konusunda fikir birliðine varamamýþlardýr.
Bu yazýda sosyal kuþaklarý anlatýrken genel
kabul görmüþ olan yýl aralýklarý kullanýldý.
Her kuþaðýn karakteristik özellikleri,
deðer yargýlarý ve tutumlarý, güçlü ve zayýf
yönleri vardýr. Bu kuþaklarý doðduðu yýllara göre tanýmlarsak; 1925 senesi öncesinde
doðanlara ‘’Kayýp Kuþak - Büyük Kuþak’’,
1926-1945 arasýna ‘’Sessiz Kuþak’’, 19461964 arasýna “Bebek Patlamasý Kuþaðý”,
1965-1979 arasýna “X Kuþaðý”, 1980-1995
arasýna “Y Kuþaðý” ve 1996-2015 arasýna
“Z Kuþaðý”, 2015 sonrasý doðanlara ise
‘’Alfa Kuþaðý’’ denilmektedir.
Kayýp Kuþak – Büyük Kuþak
Ýsminde de geçtiði gibi, 1925 senesi
öncesi doðan bu kuþakta ‘kayýp’ olma hissi,
her þeyini kaybetme hissi hâkimdir. Savaþa
gidip gelmeyen, kaybedilen bir genç kuþak
vardýr. Geride kalanlar da bunu hayatlarý
boyunca hisseder. Eskiden sahip olduklarý
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her þeyi kaybetmiþlerdir, içlerindeki motivasyon, güven ve güzel olan diðer pek çok
þeyi de. Geleceðe karþý bir umutlarý
kalmamýþtýr. Hedonist ve haz odaklý bir
hayat biçimini benimsemiþlerdir. Kesin
ve umut dolu konuþmalar onlar için artýk
uzaktýr. Sadece eðlence, edebiyat üzerine
kurulu bir hayatlarý vardýr. Çoðu Amerika’dan Avrupa’ya taþýnmýþ, burada bohem bir
yaþam tarzý sürmeye baþlamýþtýr.
Yazar, þair, oyun yazarý ve sanat koleksiyoncusu olan Gertrude Stein, ‘Lost
Generation’ kavramýný edebiyatla buluþturan isim olmuþtur. Kayýp Kuþak, gerçek
kaybolan, ölen bir kuþaðýn yaný sýra bir
edebiyat akýmý olarak da isimlendirilmiþtir.
Ernest Hamingway’in yazdýðý ‘Güneþ de
Doðar’ romanýnda bu rahatça görülmektedir. Hemingway, iki savaþý da deneyimlemiþ bir yazardýr. Romandaki kahramanlar
Amerika’dan Avrupa’ya taþýnmýþlardýr.
Savaþ hakkýnda konuþmaktan her zaman
kaçýnmaktadýrlar, fakat aslýnda her an savaþ
sahnesinde gibidirler. Eðlence odaklý bir
hayat sürmeye çalýþsalar da hepsi aslýnda
çok mutsuzdurlar.
Diðer bir edebiyat örneðini Great
Gatsby romanýnda görmekteyiz. F.Scott
Fitzgerald’ýn yazdýðý romanda, savaþa
katýlan bir asker olan kahraman, savaþtan
döndüðünde sevdiði kýz da dahil olmak
üzere her þeyini kaybetmiþtir. Amerikan
Rüyasý olarak da yorumlanan; zengin olup
her þeyi geri alma -mutluluk da dahildüþüncesiyle çok zengin bir iþ adamýna
dönüþmüþtür. Fakat savaþ sonrasýnda
yaþadýðý, travma sonrasý stres bozukluðu
hayatýný ele geçirmiþtir. ‘Hiçbir þey mutluluk getiremez’ düþüncesi burada gerçek
olmaktadýr.
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Ölümle birebir yüzleþen bu kuþak, aslýnda varoluþ sancýsý çekmektedir. Eðlenceli,
içkili partilerde sürdürdükleri hayatlarýna
raðmen mutlu deðildirler ve sürekli hayatý
sorgulamaktadýrlar. Yaþama arzusu ve keyif
alma hissi onlarý terk etmiþ gibidir. Bu
kuþak toplumsal kurallara uymak istemez.
Onlar için artýk her þey önemini yitirmiþtir.
Milyonlarca gencin öldüðü bir savaþtan
geriye kalan tek þey acýdýr ve hiçbir
toplumsallýk duygusu bu acýdan daha
gerçek deðildir. Saygý duyacaklarý hiçbir
þey kalmamýþtýr ve ölene kadar içmek daha
hoþ görülmektedir. Fakat bu boþ vermiþliðe
raðmen, bu dönemde birçok edebiyat ve
sanat eseri de çýkmýþtýr. Kuþaðýn en tanýnan
üyeleri; Gertrude Stein, F. Scott Fitzgerald,
Zelda Fitzgerald, T.S. Eliot ve Ernest
Hemingway’dir.
Sessiz Kuþak - Silent Generation
Sessiz Kuþak, Kayýp Kuþak ( En Büyük
Nesil) Kuþaðýný izleyen ve Bebek
Patlamasý Kuþaðý öncesi yer alan kuþaktýr.
Bu kuþak, 1926 ve 1945 yýllarý arasýnda
doðan bireyleri kapsamaktadýr. Bazý araþtýrmacýlar bu kuþaðý 'Savaþ Kuþaðý' olarak da
adlandýrmaktadýrlar. Sessiz'ler genellikle
Baby Boomers ve X Kuþaðý'nýn ebeveynleridir. Sessiz Nesil, 1929 Büyük
Ekonomik Bunalýmýnýn çocuklarýydý.
Yaþamlarý boyunca çok büyük ekonomik
sýkýntýlarla karþý karþýya kalmýþ ve ailelerini koruyabilmek için mücadele etmiþlerdir.
Bu kuþaðýn ebeveynleri I. Dünya
Savaþý'nýn, kendileri ise II. Dünya
Savaþý'nýn dehþetini yaþadýlar.
Dedelerinden ve babalarýndan I. Dünya
Savaþý'nýn dehþet hikâyelerini dinleyerek
büyüyen bu kuþaðýn büyük bir kýsmý II.
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Dünya Savaþý'nda babalarýný ve kardeþlerini kaybettiler. Faþizmin ve Sosyalizmin
yükseliþini ve düþüþünü, nükleer bombalarýn yok edici gücünü gördüler.
Sessiz Kuþak dönemi tüm dünyada
otoriter rejimlerin hâkim olduðu, özgürlüklerin kýsýtlandýðý bir dönemdir. Ebeveynleri
tarafýndan, toplumsal olaylara karþý sessiz
kalmalarý ve görüþlerini açýkça konuþmamalarý öðretilmiþtir. Bu yüzden bu kuþaða
'Sessiz Kuþak' adý verilmiþtir.
Bu dönem içerisinde yaþanan iþsizlik ve
ekonomik sorunlar bireyleri tasarrufa yönlendirmiþ, bu sebeple de doðum oraný artmamýþtýr. Ýki büyük dünya savaþý arasýnda
yaþayan ve 'Savaþ Çocuklarý' diye isimlendirebileceðimiz, savaþ acýlarý ve sýkýntýlarýyla yoðrulmuþ bu kuþak, çocukluðunu
sýkýntý ve yokluklar içerisinde geçirmiþtir.
Bu kuþak yaþamak için çok çalýþmak
zorunda kalmýþ bir kuþaktýr. Baþarý kriteri
olarak 'çok çalýþmak' ilkesini benimsemiþlerdir. Geniþ aile topluluklarý içinde
yaþayan Sessizler'in en çok önem verdiði
yaþam ilkesi dayanýþmadýr. Komþuluk iliþkilerine çok deðer vermiþlerdir. Bu özelliklerine ek olarak, otoriteye saygý, sadakat ve
toplumsal deðerlere adanmýþlýk yaþam
felsefelerinin temelini oluþturmuþtur.
Bebek Patlamasý Kuþaðý - Baby Boomers
Bu kuþak genellikle II. Dünya Savaþý
sonrasýnda, 1946 - 1964 yýllarý arasýnda
doðan bireyler olarak tanýmlanýr. Ýkinci
Dünya Savaþý'ndan hemen sonraki nüfus
patlamasý yýllarýnda doðan 1 milyar bebekten ötürü 'Baby Boomers Kuþaðý' olarak
isimlendirilmiþtir. Bu dönemde dünyaya

gelen bireyler 'Soðuk Savaþ Dönemi
Çocuklarý' olarak da adlandýrýlmaktadýr.
1960'larda ve 1970'lerde yetiþkinliðe adým
atan bu kuþaktakiler, 60'larýn yaþam felsefesine alternatif bir yaþam felsefesi ortaya
koydular. '68 Kuþaðý' olarak da adlandýrýlan
bu kuþak mensuplarý tüm dünyayý saran
özgürlük hareketlerinin ateþleyicileri
olmuþlardýr.
Baby Boomers, önceki kuþaklara göre
daha zengin, daha aktif ve fiziksel olarak
daha zindeydi. Dünyanýn zamanla gerçekten geliþmesini saðlayan ilk büyüyen gruptu. Dünyada insan haklarý hareketlerinin,
radyonun altýn çaðýnýn, Türkiye’de ise
sancýlý dönemlerin yaþandýðý yýllarda doðmuþlardýr. Büyümenin, refahýn, mal ve
hizmetlere özlem duygusunun aðýr bastýðý
bir kuþaktýr. Bu nesil, “kuralcý” olarak da
tanýmlanmaktadýr. Sadakat duygularý yüksek, kanaatkâr ve ayný zamanda bir yerde
uzun süre çalýþabilen bir yapýya sahiptirler.
Zor iþe ve uzun saatler çalýþmanýn önemine
inanan bu kuþak üyeleri kendi kendilerini
motive edebilen ve takdir edilmekten
hoþlanmayan bir yapýya sahip olduklarý
söylenebilir. Takým çalýþmalarýna önem
verirler.
X Kuþaðý
1965-1979 doðumlularýn “X” kuþaðý
olarak adlandýrýlmalarý bu kuþaða atfedilen
bilinmezlik ile baðlantýlýydý ve sonrasýndaki adlandýrmalar Lâtin alfabesinde X’i
izleyerek Y ve Z oldu.
Belirli bir disiplin çerçevesi içerisinde
yetiþmiþ, sabýrlý ve otoriteye saygýlý kuþak
olarak adlandýrýlmaktadýrlar. Toplumsal
sorunlara duyarlýdýrlar. Ýþ konusunda
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deneyimlidirler ve çalýþmayý seven yapýlarý
vardýr. Para kazanabilmek için çalýþýrlar.
Onlar için iþ yerindeki huzur, güvensizlik
ve iþ yükü önemli deðilken alacaklarý para
büyük önem arz etmektedir.
Bu kuþak mensuplarý saygýn bir statüye
sahip olmayý istemekte, para ve yüksek
oranda sosyalleþme ile kendi varoluþlarýný
açýklamaya çalýþmaktadýrlar. 70'li yýllarda
yaþanan petrol krizinin sebep olduðu sýkýntýlarla büyümüþtür. Ayrýca temel karakteristik özellikleri gelecek korkusu ve kaygýsý
olan bu kuþak, bu nedenle çok çalýþmaya,
para kazanmaya ve kariyer yapmaya odaklanmýþ durumdadýr.
X kuþaðý, ekonominin düþüþe geçtiði ve
bambaþka deðerler sisteminin inþa edildiði
bir dünyada yetiþmiþtir. Ýþ iletiþim becerileri ve network geliþtirme konularýnda tam
donanýmlýdýrlar. Bu nedenle yeni bir iþ
bulma konusunda hiç zorlanmazlar. Daha
çok risk alma ve gelenekler gibi otoriteleri
daha çok sorgulama eðiliminde olmalarýnýn
yanýnda, aile odaklý, kendine güvenen, açýk
fikirli ve eðlenmeyi sevme özelliklerine
sahiptirler. Amaç odaklýdýrlar ve çalýþtýklarý
organizasyonda bir fark yaratmak isterler.
Ýþ ve yaþam dengesine inanýrlar, bütün iþleri çalýþma günlerine sýkýþtýrmaya çalýþýrlar.
Sadakat duygularý duruma göre deðiþen
X kuþaðý bireyleri, daha iyi kariyer imkânlarý ararlar. Çoklu iþ yürütmeye çalýþýrlar,
yalnýz çalýþmak isterler, onaylama ve onaylanmaya önem verirler, tutarlý yönetim
politikalarý izlemeye çalýþýrlar. Bu yaþ
aralýðýnda, ebeveynlerinin boþanmalarýna
tanýk olan ilk grup olmalarýnýn sonucu
olarak yabancýlaþma hissine sahip
olmuþlardýr.
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Teknolojiyi eðlence amaçlý deðil iþlerini
halletmek için kullanýrlar. Bilgisayarda
iþini halleden X kuþaðý, iþini hallettikten
sonra bilgisayarýný kapatýr ve iþi düþene
kadar açmazlar. Bu kuþaðýn mensuplarý
kurallara uyumlu, belirli bir disiplin
çerçevesi içerisinde yetiþmiþ, sabýrlý ve
otoriteye saygýlý bireylerdir. Pikaplarýn,
teyplerin olduðu bir teknolojiden geldiler.
Teknolojinin geliþmemiþ olduðu bir zaman
diliminde dünyaya gelmiþ olmalarýna raðmen, günümüz 'karmaþýk' teknolojilerine
ayak uydurmaya çalýþýyorlar. Aslýnda ayak
uydurdular da diyebiliriz. Kendi problemlerini kendi baþýna çözmekte ustadýrlar.
Diðer kuþaklarýn kendi problemlerini
çözmelerinde X kuþaklarý onlarýn en büyük
yardýmcýsýdýr.
Y Kuþaðý
1980 - 1999 tarihleri arasýnda doðan Y
kuþaðý, siyasi, ekonomik ve teknolojik
deðiþimlerin çok daha hýzlý olduðu bir
zaman aralýðýna denk gelmiþtir. Yaþamlarýnýn genellikle hýzlý, çok yönlü ve son
derece yoðun olmasýnýn nedeni bu kadar
hýzlý deðiþimin olduðu ortamlarda
yetiþmeleri olarak düþünülebilir.
Beklentilerini karþýlayacak þekilde hýz,
takým çalýþmasý ve çok yönlü iþler olmamasý durumunda çabuk sýkýlmalarý ise
kaçýnýlmazdýr. 2025'te Türkiye gibi
geliþmekte olan ülkelerdeki iþgücünün
yüzde 60'a yakýnýnýn Y kuþaðýndan
olmasý öngörülmektedir.
Okullarda önceki kuþaklara göre daha
çok zaman geçiren, daha iyi bir eðitim alabilmek için ailesinden farklý þehirlere gitmek zorunda kalan veya önceki kuþaklardan farklý olarak anne de çalýþtýðý için evde
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tek baþýna daha fazla zaman geçiren bireylerdir. Önceki kuþaklara göre daha küçük
yaþlarda kendi kararlarýný vermek ve birtakým iþlerini kendileri yapmak zorunda
kalmýþlardýr.
Y kuþaðý eðitimi baþarýnýn anahtarý
olarak görmektedir. Bunun göstergesi
olarak, giderek artan üniversite sayýlarý,
mesleki kurslarýn önceki yýllara göre daha
fazla ve çeþitli olmasý, yüksek lisans yapan
kiþi sayýsýnýn önceki yýllara göre daha fazla
olmasý gösterilebilir. Y kuþaðýnýn düþüncelerini ve hissettiklerini rahatlýkla ifade edebilmeleri, sosyal iliþkileri sevmeleri ve
duygusal zekâya sahip olmalarý takým
çalýþmalarýnda baþarýlý olmalarýný saðlar.
Y kuþaðý üyeleri gece gündüz ebeveynlerinin, iþleri için kendi hayatlarýný nasýl
fedâ ettiklerine tanýk olmuþlardýr. Ayný
hatayý yapmak istemedikleri için, kazandýklarý parayý kendileri için harcayacak zaman
isterler. Bu nedenle iþ hayatýnda esnek
çalýþma saatleri, tatil imkânlarý olmasýný
beklerler. Ayrýca iþte bulunduklarý zamaný,
otoritenin verdiði iþi sorgulamadan yapmak
yerine takdir edildikleri ve ilgilerini çeken
projelerle zevk alarak geçirmek isterler.
Y kuþaðýnýn belki de en önemli özelliði
teknolojiye olan yakýnlýðýdýr. 80’li yýllarýn
baþýnda doðan ilk temsilcilerinin çoðu
çocukluk dönemlerinde teknoloji bakýmýndan renkli televizyon ve birden fazla kanalla tanýþabildilerse de, 90’lý yýllarda oldukça
hýzlý olan geliþmelere onlar da o kadar hýzlý
bir þekilde adapte oldular. Bunu daha sonra
da internet kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý, cep
telefonunun kiþisel kullanýma sunulmasý
izledi. Günümüzde teknoloji, Y kuþaðýnýn
hayatýnýn doðal bir parçasý haline gelmiþtir.
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Y kuþaðý hiyerarþi içerisinde çalýþmayý
sevmeyen, iþ hayatýna atýlýr atýlmaz kendi
iþinin patronu olmayý isteyen ve para harcamak için çalýþan kuþaktýr. Parayý amaç
olarak deðil araç olarak görmektedir. Y
kuþaðýna göre eðlence ve huzur ön plandadýr ve bunlarý elde edebilmek için para
sadece bir araç konumundadýr. Y kuþaðý, Z
kuþaðýna göre daha olgun, X kuþaðýna göre
daha heyecanlý bir nesildir. X ve Z kuþaklarý arasýnda tam bir köprü konumundadýr.
Y kuþaðýnýn önemli özelliklerinden birisi
de her þeyi sorgulayan bir yapýya sahip
olmalarýdýr. Günümüzde biliþim teknolojilerinin imkânlarý, onlara her þeyi sorgulama
özgürlüðünü sunmaktadýr. Bilgiye kolayca
ulaþabilen Y kuþaðý, araþtýrma yapmayý ve
yeni þeyler bulmayý sever. Ýnternet aðý ile
ulaþabileceði birçok farklý platformda, bir
konunun akademik ve bilimsel temellerini,
kiþilerin o konudaki görüþ, tecrübe ve
önerilerini rahatlýkla görebilir ve öðrenebilirler. Genel olarak sosyal medya, pazarlama, biliþim ve iletiþim sektörlerinde
çalýþmayý tercih etmektedirler.
Muhatap olduklarý kiþinin yaþý ve mevkiinden çok yetenek ve baþarýlarýna saygý
duyarlar. Çalýþtýklarý kurumlarda kendilerine ve yaptýklarý iþe deðer verilmesini
paradan daha deðerli bulurlar. Keyifle
çalýþýyorlarsa, X kuþaðý gibi, daha yüksek
ücret için þirketlerini deðiþtirmezler. Ýþ yerlerinden en önemli beklentileri, kendilerini
geliþtirecek imkânlarýn sunulmasýdýr.
Ýþ ve yaþam dengesini kurarak çalýþmak
onlar için önemli olan konulardýr. Y kuþaðýnýn en belirgin özelliði 7x24 online yaþamalarýdýr. Sosyal medyayý her anlamda çok
etkin bir þekilde kullanan bu kuþaðýn tem-
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silcilerinin, iþverenlerinden de beklentileri
bu yöndedir. Teknolojiyi yakýndan takip
eden, internet üzerinden alýþveriþ yapan,
ayný anda birden fazla iþi yapabilen, farklý
kaynak ve araçlardan eþ zamanlý gelen bilgileri kolaylýkla kavrayabilen, özgürlüðüne
düþkün, öðrenmeye istekli, ailesine deðer
veren, iliþki odaklý, sosyal bilince sahip,
iþbirlikçi ve sabýrsýz bir kuþaktýr.
Z Kuþaðý
Z kuþaðý 1996 - 2015(6) yýllarý arasýnda
doðanlardýr. 2030'larda ise ekonomik ve
sosyal hayatta söz sahibi olacaktýr. Önceki
kuþaklara kýyasla bilgiyi daha çabuk
yorumladýklarý söylenebilir. Çünkü diðer
kuþaklara göre hýzý daha çok seven ve daha
hýzlý yaþayan Z kuþaðý, internetsiz bir
dünya düþünememektedir. Bu bireyler günlük iþlerinde çoklu görevleri kolayca yerine
getirebilmektedir. Birden fazla konu ile
ilgilenebilmeleri nedeniyle Z kuþaðý
üyelerinin el, göz ve kulak motor becerilerinin oldukça geliþmiþ olduðu
söylenebilir. Ýnternet kuþaðý, Google
kuþaðý, Yeni Sessiz kuþak veya i-kuþak
olarak da adlandýrýlan Z kuþaðý iþ birliðine
yatkýn, yaratýcý, amaç odaklý, daha az
sadýk, esnekliðe önem veren ve uluslararasý
fýrsatlarý kovalamak isteyen bireylerden
oluþmaktadýr. Dijital dünyaya doðan ilk
kuþak olan Z kuþaðýnýn üyeleri, bebek patlamasý kuþaðýnýn iþ dünyasýný yavaþ yavaþ
terk etmesi ile birlikte yakýn gelecekte
iþgücüne dâhil olacaklardýr.
Z kuþaðý teknolojinin kucaðýnda doðan,
teknolojiyle yaþayan bir kuþak olduðu için,
artýk sokaklarda yakar top oynamaz.
Mahalle arkadaþlýðýnýn yok olmak üzere
olduðu bu dönemde, internet aracýlýðý ile
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sosyalleþmeyi tercih eder. Ýnternet
sitelerinde arkadaþ edinen bu kuþak, sanal
âlemi etkin bir þekilde kullanmaktadýr.
Yaþadýðý her aný sosyal medyada paylaþmaktan çekinmez.
X kuþaðý ile en çok çatýþan kuþak Z
kuþaðýdýr. Y kuþaðý arabulucudur. Z kuþaðý
komplekssiz bir kuþaktýr. Söylemek istediklerini karþý tarafa direkt söylemeleri, kuþak
çatýþmalarýný artýrmaktadýr.
Z kuþaðý yabancý dile en çok aþina olan,
yaratýcýlýðý en yüksek olan kuþaktýr; çabuk
sýkýlan, çabuk tüketen ve hýzlý yaþayan bir
kuþak olduðundan markalarýn bu kuþaða
hitap edebilmesi için sürekli yenilikler yapmaya ihtiyacý vardýr.
Bu kuþaðýn en öne çýkan özelliði, bireysel özgürlüklerine aþýrý düþkün olmalarýdýr.
Ýþ dâhil her türlü aktiviteyi kendi arzularýna
göre planlamak ve kendi istedikleri zamanda gerçekleþtirmek istemektedirler. Bu yüzden, evden çalýþmak bu kuþak için çok
uygun bir iþ modelidir. Onlar için internet
olan her yer birer ofistir.
Yukarýdaki özelliklerinden dolayý her
türlü tüketim alýþkanlýklarý da diðer kuþaklardan farklýlaþmaktadýr. Alýþveriþlerini
genellikle internet üzerinden yaparlar.
Çünkü onlar için markete gitmek vakit
kaybýdýr. Klasik medyayý takip etmeyi
sevmezler. Zira haberleri, eðlence programlarýný, filmleri medyanýn sunduðu gün ve
saatlere baðlý kalarak izlememektedirler.
Bu yüzden, bilgilenme ve eðlenme
ihtiyaçlarýný YouTube, Netfilix, Facebook,
Instagram, Twitter gibi platformlardan
kendi belirledikleri gün ve saatlerde gidermektedirler.
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Yine bu özelliklerinden dolayý,
günümüzün eðitim sistemi Z kuþaðýnýn
ilgisini çekmemektedir. Z kuþaðý için alternatif eðitim sistemi geliþtirilmeli, teknolojik ortamlarda bu kuþaðýn ilgisi eðitime
çekilmelidir. Pandemi dolayýsýyla denenmekte olan uzaktan eðitim konsepti bu
kuþak için en uygun eðitim sistemidir.Bu
kuþaðýn bireysel özgürlük alanlarýný kýsýtlamak demek, onlarýn nefretini sonsuza kadar
kazanmak anlamýna gelir.
Alfa Kuþaðý
Alfabedeki harfler bitince telaþa düþen
sosyal araþtýrmacýlar, Z kuþaðý sonrasýný
düþünmeye baþladýlar. Ýlk olarak fütürist,
demografi uzmaný ve TEDx sözcüsü Mark
McCrindle ve ekibi "Z kuþaðýndan sonra
hangi kuþak gelecek?" sorusuna cevap aramaya baþladýlar. Avustralya'da yaptýklarý
bir araþtýrma sonucunda, katýlýmcýlarýn 'Alfa' adýný benimsedikleri ortaya çýktý. Böylece Z kuþaðýndan sonra gelecek kuþaðýn
adýnýn 'Alfa Kuþaðý' olmasý benimsendi.
2010 (kimilerine göre de 2015) yýllarýndan sonra doðduklarý düþünülen ‘Alfa
Kuþaðý’ Y kuþaðýnýn çocuklarýndan oluþuyor. Z kuþaðýnýn çocuklarýna da 'Beta
kuþaðý' denecek. 2025 ve 2039 yýllarý
arasýnda doðacaklar. Alpha kuþaðý adýný
Yunan alfabesinin ilk harfinden alýyor.
Yani bir anlamda her þeyin sýfýrlandýðý
yeni bir dünya nesli oluyorlar ve tarihin
en eðitimli nesli olacaklar.
Ebeveynleri, dijital bir dünyada ilk
doðanlar olabilir, ancak Alphalar teknolojiyi hayatlarýnýn her alanýna kusursuz bir
þekilde entegre eden ilk nesil olacak. Ýnternet, akýllý teknoloji ve sanal gerçekliðin
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olmadýðý bir dünyayý asla bilmeyecekler.
Pandeminin de etkisiyle yaygýnlaþan
çevrimiçi eðitimi alan ilk nesiller.
Önceki kuþaklar gibi kurallarla kýsýtlanamýyorlar, baskýn ve kontrolcü ebeveyn
modeli onlarda iþlemiyor. Dijital dünyalarý
onlarý sonsuz sayýda perspektifle temasa
geçirdiðinden, enerjilerini kontrol altýna
almak zor, üstelik bu enerjiyi ev dýþýnda,
seksek oynayarak, kaykay sürerek atamýyorlar. Parenting.firstcry.com'da yayýnlanan bir analize göre Alfalarýn çoðu doðalarý
gereði meydan okuma eðiliminde. "Din"
onlar için kapsama alaný dýþý. Mevcut
yapýlardan kurtulmaya meyilli olduklarý
için onlarý din veya inanç sistemlerine ikna
etmek zor kabul ediliyor. Önceden tahmin
edilebilir nesillerin aksine, sürekli deðiþtikleri için Alfa kuþaðýný hedefleyen
pazarlarýn önünde can sýkýcý bir sorun var.
Onlar, araþtýrmalara göre daha bireysel
olma eðilimindeler ve bu nedenle genel
profil kategorilerine girmiyorlar. Bu yüzden onlarý tahmin etmenin bir yolunu bulduðunuzda, onlar zaten yeni davranýþlar
sergilemeye baþlamýþ oluyorlar. Toplumsaldan çok, bireysel tarz ve rahatlýða odaklandýklarýndan, þimdiye kadarki en sýradýþý
nesil olmalarý bekleniyor. Alfa'nýn takipçileri Beta kuþaðý ise 2025'ten 2039'a kadar
doðacak olanlar. Daha sonra ise yeni kuþak
tanýmlarý kabul görürse Gamma ve Delta
kuþaklarý gelecek.
Kaynak: Humanica.com.tr, Ekonomi ve
Yönetim Araþtýrmalarý Dergisi/ Haziran
2013,
Ýþletme Bilimi Dergisi (JOBS), 2018;
s.92, www. thoughtco.com, www. britannica.com
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DÜÞÜNCENÝN
BEDENÝ ETKÝLEMESÝ:
PLASEBO / NOSEBO VAKALARI
‘Plasebo’ (placebo) sözcüðü Lâtince
kökenli olup “hoþnut etme” anlamýna
gelir. Týpta, gerçek bir tedavi ya da ilaç
gibi görünen, ancak fiziksel/farmakolojik
olarak tedavi gücü olmayan uygulamalara
verilen addýr. Harvard Üniversitesinden,
Bilim Tarihi Profesörü Dr. Anne
Harrington, plasebolarý “iyileþtiren
yalan” olarak adlandýrmýþtýr.

Bireylerin plasebo nedeniyle semptomlarýnda (belirtilerinde) yaþadýklarý
deðiþimlere “plasebo etkisi” denmektedir.
Bir diðer tanýmlamayla ‘plasebo etkisi’,
farmakolojik olarak etkisiz bir ilacýn ya
da olumlu (pozitif) telkinin, olumlu bir
etki yaratma halidir. Hastalýðý tedavi edecek herhangi bir etkinliði olmayan maddelerin ya da giriþimlerin, hastanýn
þikâyetlerini azaltarak, kendilerini daha
iyi hissetmelerine neden olan etkidir.
Hastalarýn, hapýn ya da tedavinin kendilerine iyi geleceðine inanç geliþtirmeleri,
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doktorlarýn da iyileþmeleri yönünde
telkinde bulunmalarý ve beyinin de olumlu yönde þartlanmalarý sonucu ilaç ya da
tedavi, hastalarýn þikâyetlerinin azalmasýna, kendilerini daha iyi hissetmelerine
olanak saðlamaktadýr.
‘Nosebo’ (nocebo) sözcüðü de Lâtince
kökenli olup, “zarar vereceðim” anlamýndadýr. Bireyin, bir durumla ilgili olumsuz
(negatif) beklentilerinin bireyi olumsuz
etkilemesine “nosebo etkisi” denir.
Herhangi bir tedavi yöntemi ya da ilaçla
ilgili olumsuz beklenti ya da korkularýnýn, bireyde birtakým yan etkilere
neden olmasý durumudur.
‘Plasebo’ ve ‘nosebo’, sadece düþünce
ve beklentilerle kiþinin, vücuduna
hükmedebileceðinin bilimsel temellere
dayanan kanýtýdýr. Dizinin bu Bölümünde
çarpýcý ‘plasebo’ ve ‘nosebo’ örneklerine
yer vereceðiz.
Wright’ýn Öyküsü
Wright Vakasý, ayný bireyde, kýsa
zaman süresinde önce plasebo, sonra
nosebo, sonra tekrar plasebo ve sonuçta
da nosebo görülen ender ama çarpýcý bir
örnektir.
Araþtýrmada Wright olarak anýlan kiþi
ileri düzeyde lenfoma hastasýydý. Bu
hastalýk, lenf bezlerini tutan kanser
türüdür. Wright’ýn boynunda, kasýklarýnda ve koltuk altlarýnda neredeyse portakal
büyüklüðünde tümörler vardý ve hastalýk,
geleneksel tedavilere yanýt vermiyordu.
Haftalardýr yüksek ateþ, solunum
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güçlüðünün yanýsýra yataktan çýkamayacak kadar bitkin haldeydi.
Wright, yatmakta olduðu California
Long Beach’deki hastanenin araþtýrma ve
deðerlendirme merkezinde, at kanýndan
elde edilen ‘krebiozen’ adlý deneysel bir
kanser ilacýnýn uygulandýðýný öðrenince
çok heyecanlanmýþtý. Bu yeni ilacýn kendisine de verilmesi için doktoru Philip
West’e olumlu bir yanýt alýncaya kadar
günlerce yalvardý. Aslýnda Wright,
deney grubuna alýnamazdý, çünkü deney
kriterleri arasýnda hastalarýn üç aylýk bir
yaþam beklentisi olmasý gerekliydi.
Wright ise bir ay sonrasý için bile umutlu
deðildi. Ama sonunda deney grubuna
kabul edildi.
Wright’a bir Cuma günü krebiozen
enjeksiyonu yapýldý. Pazartesi günü
Wright yataktan çýkýp tekrar yürümeye
baþladý. Gülüyor, hemþirelerle þakalaþýyordu. Dr. West, “tümörler sýcak bir
sobanýn üzerindeki kartopu gibi
eriyip gitti” diyerek þaþkýnlýðýný dile
getiriyordu.
Aradan 10 gün daha geçti ve Wright
evine gönderildi; iyileþmiþti. Bu gerçekten bir mucizeydi.
Ýki ay sonra medyada, krebiozen
ilacýnýn bilimden uzak, kandýrmaca bir
özüt olduðu haberi yayýmlandý. Wright
haberi okuyunca, aniden kötüleþti ve
tümörler tekrar belirdi. Dr. West, hastasýnýn moral çöküntüsü içinde olduðunu
görünce, ona, gazetedeki haberlere inanmamasýný, hastalýðýn yinelenmesinin, ona
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verdikleri krebiozenin düþük dozu yüzünden olduðunu, süper güçlü yeni bir krebiozenin bir iki güne kadar hastaneye
geleceðini söyledi. Wright yine ümitlenmiþti.
Birkaç gün sonra enjeksiyon yapýldý.
Fakat bu kez Dr. West’in enjektöründe ne
deneysel ne de baþka tür bir ilaç vardý;
sadece serum fizyolojik olarak bilinen
þekerli suydu.
Wright’ýn tümörleri, sihirli bir el
deðmiþçesine yeniden küçülmeye baþladý.
Evine yine çok güçlü ve mutlu olarak
döndü. Ýki ay kadar her þey yolunda gitti.
Vücudunda tümörlerden iz bile
kalmamýþtý.
Kýsa bir süre sonra Amerikan
Týp Birliði, krebiozenin gerçek bir
ilaç deðeri olmadýðýný açýkladý.
Mucize ilaç tam bir fiyaskoydu. Basit
bir aminoasit içeren bitkisel yaðdan
baþka bir þey deðildi. Medyada çýkan
haberleri duyan Wright, bir kez daha
yýkýldý, hastalýk tüm hýzýyla geri geldi.
Kendisi de artýk sað kalabileceðine inanmýyordu. Hastaneye getirildiðinde
umudunu tamamen yitirmiþti. Ýki gün
sonra da yaþamýný yitirdi.
***
Ayný bedende kýsa zaman içinde önce
plasebo, sonra nosebo, tekrar plasebo ve
tekrar nosebo görülmüþtü. Bu vaka
UCLA’da (University of California, Los
Angeles) görevli psikolog Bruno Klopfer
tarafýndan 1957 yýlýnda makale olarak
yayýmlandý.(i)
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Dr. Henry Beecher’in
Deneyimi
‘Plasebo’ deyimi ilk kez 1785 yýlýnda
bir Ýngiliz doktor George Motherby’nin
yayýnladýðý týp sözlüðünde (New Medical
Dictionary) yer aldý ve anlam olarak da
“alelade bir yöntem ve ilaç” olarak belirtilmiþtir. 1811’de basýlan bir baþka týp
sözlüðünde ise “hastaya yararlý olmaktan
çok, onu mutlu etmek için uygulanan
tedavi yöntemi” olarak anýlmýþtýr. Ancak
‘plasebo’ modern týp tarafýndan olumlu
bir etken olarak kabul edilse de 1950’lere
kadar ciddiye alýnmamýþtýr.
***
Bu konuda dikkat çeken ilk önemli
çalýþma, 1955 yýlýnda ABD’li anestezi ve
týbbi etik uzmaný Harvard eðitimli Dr.
Henry Beecher tarafýndan yayýmlanmýþtýr. II. Dünya Savaþý sýrasýnda ordu
hizmetindeyken Dr. Beecher’in elindeki
morfin stoklarý tükenmiþti. Savaþýn
sonuna yaklaþýlmýþ o günlerde morfin
stoklarýnýn azalmýþ olmasý, ordu hastanelerinde hiç de nadir karþýlaþýlan bir
durum deðildi. Bir gün, Beecher'ýn aðýr
yaralanmýþ bir askeri ameliyat etmesi
gerekiyordu ve aðrý kesici yapýlmadan
ameliyat yapýlmasý halinde askerin ölümcül kardiyovasküler þoka girebileceðinden endiþe ediyordu. Sonra geliþen olaylar doktoru þaþkýnlýða sürükleyecekti.
Hemþirelerden biri, hiçbir gariplik emaresi göstermeden elindeki tuzlu su dolu bir
þýrýngayla çýkageldi ve ameliyat olacak
askere, onu morfinmiþ gibi enjekte etti.
Asker hemen sakinleþmiþti. Aslýnda ona
enjekte edilen þey sadece tuzlu sudan
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ibaret olduðu halde, sanki gerçekten
morfin almýþ gibi tepkiler verdi.
Dr. Beecher operasyona anestezi
olmadan devam etti, gerekli onarýmlarý
yaptý ve kesiði dikerek kapattý. Asker çok
az acý hissetmiþ ve þoka da girmemiþti.
Bu nasýl olabilirdi? Beecher meraklanmýþtý; tuzlu su morfinin yerini nasýl alabilirdi?
Bu çarpýcý baþarýdan sonra, bu sahra
hastanesinde ne zaman ameliyat gerekse
Dr. Beecher ayný þeyi yapmaya devam
etti: Tuzlu su çözeltisini, morfinmiþ gibi
askerlere enjekte etti. Bu deneyim, onu
‘plasebo etkisi’ konusunda ikna etmiþti.
Savaþtan sonra ülkesine döndüðünde bu
olguyu araþtýrmaya baþladý. 1955 yýlýnda
Dr. Beecher, Amerikan Týp Birliði'nin
yayýn organýnda 15 araþtýrmanýn klinik
inceleme sonuçlarýný yayýnladýðýnda, bir
tarih yazdýðýndan habersizdi.(ii)
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Ameliyat baþarýlý olmuþtu ama klinik
tablo, kýsa süre sonra hastanýn daha
kötüye gitmeye baþladýðýný gösteriyordu.
Londe’nin karaciðer taramasýnda, sol
lobun tamamen kanser hücreleri ile kaplandýðý görülmekteydi. Doktoru, en iyi
þartlarda birkaç ay yaþayabileceðini
söyledi. Ýkisi de 70 yaþlarýnda olan
Londe ve eþi, Tennessee’den, eþinin
ailesinin yanýna Nashville’e taþýndýlar.
Londe, oradaki hastanede iç hastalýklarý
uzmaný Dr. Gifton Meador’un hastasý
oldu. Dr. Meador, Londe’nin odasýna ilk
kez girdiðinde, ufak tefek, saçý sakalýna
karýþmýþ, yorganýn altýnda neredeyse kaybolmuþ cansýz bir adam gördü.
Hemþireler, hastanýn çok aksi, huysuz
biri olduðunu doktora ilettiler. Doktor,
kan testlerini inceledi. Diyabet nedeniyle
kan þekeri yüksekti. Diðer kan biyokimya
bulgularý normaldi. Sadece karaciðer
enzimleri biraz yüksek çýkmýþtý ama
karaciðer kanserli biri için bunlar da
beklenen sonuçlardý.

Sam Londe Vakasý
Emekli bir ayakkabý satýcýsý olan Sam
Londe, 1970 yýlýnda yutkunmakta zorluk
çekmeye baþladý. Sonunda, bir doktora
görünmüþ ve o da metastatik yutak
kanseri teþhisi koymuþtu. O günlerde,
metastatik yutak kanserinin tedavisi
olmadýðý düþünülüyordu; çünkü o
zamana kadar bu hastalýktan kurtulabilen
olmamýþtý. Londe'ye mümkün olduðu
kadar çok zaman kazandýrabilmek için,
doktoru ona kanserli dokuyu yutaktan ve
kanserin yayýlmýþ olduðu mideden
ameliyatla almayý önerdi. Londe doktoruna güveniyordu; ameliyat oldu.

Londe, tedavisine baþladýktan birkaç
gün sonra güçlendi; hýrçýn halleri
yumuþadý. Bir keresinde Dr. Meador’a
geçmiþ yaþamýndan bahsetti.
Mevcut eþi Londe’nin ikinci evliliðiydi.
Ýlk eþi onun –kendi ifadesiyle– gerçek
‘ruh eþi’ olmuþtu. Çocuklarý yoktu ama
güzel bir yaþamlarý vardý. Tekne seyahatlerini çok severlerdi ve emekli olduklarýnda yapay bir göleti olan bir ev satýn
almýþlardý. Bir gece geç saatlerde, yakýnlardaki bir baraj patlamýþ ve evlerini sel
sularý alýp götürmüþtü. Londe mucizevi
bir þekilde enkaz yýðýnýna tutunarak kur-
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tulmayý baþarmýþ, fakat eþinin bedeni
hiçbir zaman bulunamamýþtý. Dr.
Meador’a, "sevdiðim her þeyimi kaybetmiþtim, kalbim ve ruhum o gece, o sel
sularýnda kaybolup gitti" diyordu.
Karýsýnýn ölümünden 6 ay sonra, hâlâ
yas tutarken ve hâlâ depresyondayken,
kendisine yutak kanseri teþhisi konmuþ
ve hemen sonrasýnda da ameliyat olmuþtu. Ýkinci eþiyle o zamanlar tanýþmýþ ve
evlenmiþti. Eþi, onun ölümcül hastalýðýný
bilen çok nazik bir insandý ve kalan
zamaný içinde onunla ilgilenmeye razý
olmuþtu.
Dr. Meador hikâyenin geri kalanýný
zaten biliyordu. Doktor, duyduklarýna
þaþýrmýþtý ve þefkatli bir þekilde ona,
"senin için ne yapmamý istersin?" diye
sordu. Ölüme çok yaklaþmýþ olan Londe
bir süre düþündü. Sonra, "Noel'e kadar
yaþamak isterim böylece eþim ve ailemle
birlikte olabilirim. Bu benim için iyi
olurdu. Bütün istediðim Noel'e kadar
dayanmamý saðla" dedi ve Dr. Meador
Londe'ye elinden geleni yapacaðýna söz
verdi.
Londe hastaneden Ekim ayýnda taburcu
oldu, artýk hastaneye ilk geldiði günlere
kýyasla daha iyi görünümdeydi.
Hastasýnýn böyle iyiye gidiþi Dr.
Meador'u hem çok memnun etmiþ hem
de þaþýrtmýþtý. Artýk hastasýný sadece ayda
bir görecekti.
Noel’den bir hafta sonra yýlbaþýnda
Londe'nin eþi onu hastaneye getirdi. Dr.
Meador, hastasýný tekrar ölümün kýyýsýn-
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da görünce þaþýrmýþtý. Tahlil ve
muayenelerde bütün bulabildiði hafif bir
ateþ ve göðüs röntgeninde küçük bir
zatürree baþlangýcýydý ama Londe'de herhangi bir solunum güçlüðü yoktu. Bütün
kan testleri iyi görünmekteydi ve doktorun onun için yapýlmasýný istediði
kültür sonuçlarý da herhangi bir baþka
hastalýðý olmadýðýný gösteriyordu. Dr.
Meador, daha iyi olacaðý umuduyla
antibiyotik reçetesi yazmýþ ve hastasýna
oksijen verilmesini saðlamýþtý. Fakat Sam
Londe hastaneye geldikten 24 saat sonra
yaþamýný yitirdi.
Bu hikâyenin bir kanser vakasý ve
ölümcül bir hastalýðýn sonucu olarak
gerçekleþen tipik bir ölüm olduðu
düþünülebilir. Ama Londe'nin hastanede
yapýlan otopsisinde dramatik bir þey
oldu. Karaciðerine yayýlan bir kanser
yoktu; sol lobda sadece çok küçük bir
leke vardý. Yutak bölgesinde de hiçbir
kanser belirtisi yoktu. Belli ki, St. Louis
Hastanesindeki karaciðer taramasý hatalý
deðerlendirilmiþti.
Sam Londe yutak ya da karaciðer
kanserinden ölmedi. Ölüm nedeni, hastaneye ikinci yatýþýndaki o hafif zatürree
baþlangýcý da deðildi. O, çevresindeki
herkes onun öleceðini düþündüðü için
öldü. St. Louis'deki doktoru Londe'nin
ölmekte olduðunu düþünmüþtü.
Londe'nin eþi ve ailesi de onun öleceðini
düþünmüþlerdi ve en önemlisi, Londe'nin
kendisi de öleceðine inanmýþtý. Sam
Londe'nin sadece düþünceler nedeniyle
ölmüþ olmasý olasý mýdýr? Düþüncelerin
bu kadar güçlü olmasý mümkün müdür?
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Eðer öyleyse bu vaka hakikaten eþsiz bir
vaka olabilir mi? Sam Londe kanser
olduðuna inanmýþtý ve tek beklentisi yýlbaþýný görebilmekti. Tüm gücünü bu
düþüncesine odaklamýþtý. Ve de baþarmýþtý.(iii)
***
Plasebo etkisinde “inanç” ve “beklenti”
faktörlerinin çok ama çok önemli olduðu
görülmektedir. Gerçekte plasebonun fiziksel anlamda tedaviye yönelik bir gücü
ya da etkisi olmadýðý yadsýnamaz bir
gerçek. Gücünü tamamen bireyin düþüncesinden yani inancýndan almaktadýr.
Fred Mason Vakasý
26 yaþýndaki üniversite öðrencisi Fred
Mason (bu gerçek ismi deðil) kýz
arkadaþý kendisini terk edince depresyona
girmiþti. Yeni bir antidepresan ilacýnýn
deneme ilanlarýný görmüþtü. Gidip buna
kaydolmaya karar verdi. Daha önce de
depresyondan mustaripti, doktoru ona
depresyon ilacý olarak amitriptilin (elavil)
yazmýþtý, fakat Mason aþýrý derecede
uyku haline girip hissizleþmeler yaþayýnca bu ilacý býrakmak zorunda kalmýþtý.
Ýlacýn kendisi için çok güçlü olduðunu
hissetmiþ ve daha az yan etkileri olan
yeni ilacýn kendisi için bir umut ýþýðý
olabileceðini düþünmüþtü.
Mason, bir ay süren yeni ilaç tedavisinden sonra, eski kýz arkadaþýný aramaya
karar verdi. Ýkisi telefonda tartýþtýlar ve
Mason telefonu kapattýktan sonra deneme
ilacýn þiþesinde kalan 29 hapýn hepsini
birden yutarak intihara teþebbüs etti. Çok
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geçmeden bu yaptýðýna piþman olmuþtu.
Apartmanýn holüne koþtu, çaresizce
yardým istedi ve sonra yere yýðýldý.
Çýðlýklarýný duyan bir komþu, hemen
yardýmýna koþtu. Yerde kývranýp dururken
Mason komþusuna, çok büyük bir hata
yapýp bütün haplarý içtiðini ancak ölmek
istemediðini söylemiþti. Ondan kendisini
hemen hastaneye götürmesini istedi.
Mason acil servise kaldýrýldýðýnda aþýrý
terliyordu, tansiyonu 80/40 ve nabzý
140'tý. Hýzlý nefes alýyor ve sürekli
"ölmek istemiyorum" diyordu. Doktorlar
onu muayene ettiklerinde, düþük tansiyon, kalp çarpýntýsý ve hýzlý solunum dýþýnda hiçbir þey bulamadýlar. Buna raðmen bitkin görünüyor ve kargacýk burgacýk konuþuyordu. Týbbi ekip bir enjeksiyon yapýp damardan serum fizyolojik
verdi, Mason'un kan ve idrar tahlillerini
aldý ve ne ilaç içmiþ olduðunu sordu.
Mason ilacýn adýný anýmsayamamýþtý.
Doktorlara, deneysel bir ilaç olduðunu
ve kendisinin de deneyin bir parçasý
olduðunu anlattý. Sonra onlara boþ þiþeyi
uzattý, gerçekten de þiþenin üzerinde
deneysel bir ilaç olduðu yazýyordu, ancak
ilacýn adý etikette yoktu. Laboratuvar
sonuçlarýný beklemek, hastanýn yaþamsal
iþaretlerini takip edip kötüye gitmemesini
ve hastane personelinin deneyi yapanlarla
temas kurabilmesini ummaktan baþka
yapacak bir þey yoktu. Dört saat sonra,
laboratuvar testlerinin sonuçlan gelmiþti
ve her þey normaldi. Derken klinik ilaç
deneyini yapan doktorlardan biri geldi.
Doktor, Mason'un boþ ilaç kutusunu
inceledi ve deney kayýtlarýna baktý.
Mason'un aslýnda bir plasebo almýþ
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olduðunu ve yutmuþ olduðu haplarýn
ilaç bile olmadýðýný söyledi. Mason'un
kan basýncý ve kalp atýþlarý mucizevi
bir þekilde, birkaç dakika içinde normale
döndü ve sihirli bir þekilde, o uykulu
ve peltek halinden eser kalmadý. Mason
nosebo kurbanýydý. Bu zararsýz bir
maddeydi ama güçlü beklentiler olduðunda -görüldüðü gibi- pekâlâ zarar
da verebiliyordu. (iv)
***
Yadsýnamaz bir gerçek, tüm hastalarýn
plasebodan ayný derecede yararlanamamasýdýr: Her bireye ayný derecede etki
etmemektedir. Bu konuda pek çok
araþtýrma yapýlmýþ. Örneðin plasebo
ilacýn farmasötik þekli ve kullanýmý
önemli. Kapsül þeklinde olanlar,
tabletlere göre daha etkili bulunmuþ.
Enjeksiyon þeklinde verilen ilaçlar, aðýz
yoluyla alýnanlara kýyasla daha etkili
olmuþ. Günde bir kez alýnan ilaçlara
nazaran iki ya da üç kez alýnan plasebo
ilaçlar daha olumlu sonuçlar vermiþ.
Hastaneye yatýrýlarak tedavi edilenler,
ayakta tedavi olanlara göre daha fazla
þifalandýklarýný söylemiþler. Hastanenin
steril ortamýnýn, hattâ kokusunun bile
plasebo etkisi yarattýðý görülmüþtür.
Ýlacýn fiyatý dahi plasebo etkisinde
önemli rol oynuyor. Pahalý olanlarýn,
ucuz olanlara göre daha etkili olduðu
saptanmýþ. Duke Üniversitesi psikoloji
profesörü Dan Ariely, 2008 yýlýnda yaptýðý bir deneyde, plasebo haplarýný iki
gruba ayýrarak vermiþ. Birinci gruba,
tabletlerin tanesinin 2,5 dolar olduðunu,
diðer gruba ise 10 sent olduðunu
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söylemiþ. Sonuçta, 2,5 dolarlýk tabletleri
alanlar, aldýklarý ilacýn etkinliðinin ve
tedavi gücünün daha yüksek olduðunu
aktarmýþlar.
Michigan Dearborn Üniversitesinden
profesör Daniel Ellis Moerman’ýn, kanamalý ülser hastalarý üzerinde yaptýðý
araþtýrma da çok çarpýcýdýr: Ülser hastalarý ikiye ayýrýldý; ilk gruptakilere,
hastalýðý kesinlikle iyileþtirecek yeni ve
çok güçlü bir ilaç verileceði söylendi.
Ýkinci gruba ise, “size verilecek ilaç
konusunda çok az bilgimiz var” denildi.
Her iki gruba da içinde hiçbir etkin
madde bulunmayan plasebo tabletler
verildi. Sonuçlar þaþýrtýcýydý. Ýlk gruptakilerde %75 iyileþme saptanýrken, ikinci
grupta bu oran sadece %25 idi.
Ýlaç Tanýtmalýðýnýn Nosebo Etkisi
Bir ilacý kullanýrken herhangi bir yan
etki deneyimlemediðimiz halde, günün
birinde ilacýn tanýtmalýðýný (prospektüs)
okuyup, orada yazýlan yan etkileri yaþama durumu “nosebo etkisi”dir.
Bay M., aniden ortaya çýkan körlükle
iki aydýr mücadele ediyordu. Yapýlan tüm
tetkikler, fizyolojik ya da patolojik olarak
hiçbir sorunun olmadýðýný gösteriyordu.
Hastane hastane gezmesi ve bir sonuç
alamamasý ve de görme engelinde en
ufak bir iyileþmenin olmamasý, Bay M.’i
intihar eþiðine kadar getirmiþti. Son
baþvurduðu klinikteki doktor, önceki
tetkik ve tahlillerin tamamen sorunsuz
olduðunu görünce, “nosebo etkisi”ni
düþündü.
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Hastayla yapýlan görüþmelerde, hastanýn kör oluþundan 6 ay önce, ciltte
oluþan güneþ lekeleri için bir ilaç kullandýðý bilgisine ulaþýldý. Hasta ilacý kullanmýþ ve yakýnmalarý azalmýþtý. Ancak,
kullandýktan bir süre sonra, prospektüsünde yer alan “yan etkiler” bölümünde
“gözde geçici körlüðe neden olabilir”
cümlesini okuduktan 10 gün sonra,
birdenbire görmez olmuþtu. Güvendiði
ve yararýný gördüðü ilacýn prospektüsünde “körlük yapabilir” yazmasý, hastayý
yoðun stres altýna sokmuþtu. “Körlük
yapar diyorsa mutlaka kör olacaðým”
þeklinde bir inanç geliþtirip, bunu da
koþulsuz kabullenmiþti.
Durumun anlaþýlmasýndan sonraki
geliþmeler daha da ilginç: “Körlüðünüzün
kaynaðýný bulduk. Yeni bir ilaç geliþtirildi, en fazla iki gün içinde gözlerinizi
açýlacak” diyerek hemen plasebo tedavisine baþlanýyor. Gerçekten de iki gün
sonra hasta tekrar görmeye baþladýðýný
söyleyerek, güle oynaya evine gidiyor.
Prof. Fabrizio Bendetti’nin
Saptamalarý
Ýtalya Torino’da Turin Üniversitesi Týp
Fakültesi Sinirbilim (nöroloji) Profesörü
Fabrizio Bendetti’nin de plasebo-nosebo
konusunda uzun yýllar çalýþtýðý ve birçok
deneyler yaptýðý biliniyor. Çalýþmalarýndan birinde, Parkinson hastalarýna sadece
tuzlu su olarak bilinen serum fizyolojik
vererek ellerinin titremesini durdurabilmiþtir. Parkinson hastalýðý, beyindeki
“dopamin” hormonunun salgýlanmasýnýn
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azalmasý ya da durmasý ile bilinen
nörolojik bir rahatsýzlýktýr. Çoðunlukla
“levodopa” denilen dopamin ilacý ile
tedavi edilir. Dr. Benedetti’nin araþtýrmasýnda hastalara, dopamin olduðu
söylenerek plasebo verildiðinde, dopamin
düzeyinin yüzde iki yüz arttýðý saptanmýþ.
Dr. Benedetti bu geliþmeyi þöyle yorumluyor: “Beklenti ya da inanç, tedavi edici
sonuçlar yaratýyor”.
Yine Dr. Benedetti’nin yaptýðý bir
araþtýrmada, bireylere belli bir yer gösterilerek, “gittiðiniz yerdeki güçlü manyetik
alan, migren aðrýlarýna neden olacaktýr”
þeklinde yanlýþ bir bilgi verilmiþ.
Gerçekten de o yere gidenlerin %80’inde
ciddi baþ aðrýlarý saptanmýþ.
Bir baþka çalýþmasý sonrasýnda Dr.
Benedetti diyor ki: “Ameliyat sonrasýnda
hastalarýn rahatlamasý için verilen
‘diazem’, hastalar haberdar edilmezse
etkisiz olmuþtur. Yani, ilacýn etkili olabilmesi için ‘diazem’in plasebo etkisine
ihtiyaç vardýr.”
(ý)B. Klopfer, "Psychological Variables in
Human Cancer," Journal of Protective
Techniques, Sayý 21, No. 4, Sayfa 331-340
(1957)
(ýý) H. K. Beecher, "The Powerful Placebo",
Journal of the American Medical Association,
Sayý 159, No. 17, Sayfa 1602-1606 (1955)
(iii) C. K. Meador, Southern Medical Journal,
Sayý 85, No. 3, Sayfa 244-247 (1992)
(iv) R. R. Reeves, M. E. Ladner, R. H. Hart, ve
diðerleri, "Nocebo Effects with Antidepressant
Clinical Drug Trial Placebos," General
Hospital Psychiatry, Sayý 29, No. 3, Sayfa 275277 (2007)
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

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

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn kapýlarýný
aralamaya çalýþan yazý dizimizde geçen ay yazarýmýz "Bunun Anlamý Ne" baþlýðý
altýnda çocuklarýn sorduklarý zor sorulara ebeveynlerin ve öðretmenlerin nasýl
yaklaþmalarý gerektiði üzerinde faydalý bilgiler vermiþti bizlere. Çocuklarýn
genelde oldukça zor felsefi sorular sorabileceklerini ve sýklýkla bir amaç
aradýklarýný söyleyen Tobin Hart, onlarýn biz yetiþkinlerden hakiki ve samimi
cevaplar beklediklerini, þayet bu cevaplarý alamazlar ise, kaygý ve endiþeye ve
hattâ ümitsizliðe sürüklenebileceklerini vurgulamýþtý.
Yazara göre bu tarz sorular soran ve bir arayýþ içinde olan çocuklara mutlaka
spiritüel mânâda destek vermek gerekiyordu. Bu desteði biz yetiþkinler onlara,
spiritüel arkadaþlar bularak ya da bu arkadaþlarýn yerine geçerek verebileceðimiz gibi, bir hikâyenin içinde ya da kutsal olaný kavramalarýný saðlayarak baþarabilirdik. Çocuk tam olarak anlaþýldýðýna, karþýsýndaki kiþinin de týpký kendisi
gibi büyük sorular sormuþ bir kiþi olduðuna kânî olmasý gerekirdi. Ýþin sýrrý
hayatýn anlamýyla, ruhun doðasýyla ilgili onlarla son derece dürüst ve açýk þekilde konuþmalar yapýlmasýydý. Týpký temiz bir hava gibi ruhu rahatlatan bu yaklaþým eþliðinde çocuða çeþitli sorular yönlendirebilir ve düþünmesi saðlanabilirdi.
Tobin Hart geçen ay, mana arayýþýnda olan çocuklarýn, ruhlarýna dokunan bir
hikâye, bir konuþma ile karþýlaþtýklarýnda veya kalplerinde içgörünün bir anlýk
ýþýðý onlarý aydýnlattýðýnda, doðalarý gereði kalplerinde bir ümit ve enerji oluþtuðunu söylemiþti. Çünkü çocuklar mânâyý yarattýklarýnda ve bunun misyonlarýyla olan baðlantýsýný kurduklarýnda, yaþam onlarýn odak noktasý olmaya baþlayacak ve bunu hep devam ettirmek isteyeceklerdi. Yazarýmýz geçen ay, bölümün sonlarýna doðru, "Dalgýnlýk" ara baþlýðý altýnda bizlere, spiritüel özelliði baskýn
olan çocuklarýn üç boyutun dýþýna çýkabileceklerine dair canlý örnekler de sunmuþtu bize. Bu tarz çocuklar baþkalarýnýn kalplerinden ve zihinlerinden geçenleri
duyumsayýp, adeta onlarla bir oluyorlardý.
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Hiç kimsenin görmediði renk ve þekilleri görebiliyorlardý. Olumlu veya olumsuz
olabilecek duygu ve düþüncelerin içine girebiliyorlardý. Bir anda farklý bir akýþ
ve enerjiye uyumlanabilen bu çocuklar elbet ki sýkýntýlar da çekiyor, bulunduklarý
ortama adapte olamýyorlar, tek realite olarak kabul edilen üç boyutlu dünyada
yaþamalarý gitgide onlar için zorlaþýyordu.
Bu ay konumuza yukardaki bölümü biraz daha geniþleterek ve daha sonra da
"Korkuyla Yüzleþmek" baþlýðý altýnda devam ediyoruz.
arklý realitelere uyumlanma kabiliyeti gösteren bu
tarz çocuklarýn üç boyutun
ötesinde yer alan derinliklerden de kopmalarýna izin vermeden,
bu dünyaya da uyumlu olmalarýný
(ayaklarýný yere saðlam basmalarýný)
saðlamak da mücadele gerektirir.
Basit fiziksel aktiviteler-yürüyüþ,
yüzme, ya da içlerinden gelen her
hangi bir aktivite-bu tarz çocuklarý
burada (dünyada) ve kendi bedenlerinde tutabilir. Su içmek, masaj
tedavisinden faydalanmak, saðlýklý
gýdalarla beslenmek de oldukça iþe
yarar. Kaslarý esnetme egzersizleri,
derin nefesler almak, birbirinizi kocaman kucaklamak, gevþeme sesleri
çýkarmak, þarký söylemek, duyularý
harekete geçirmek, bazen diyetlerinde
deðiþiklik yapmak ve onlarý dýþarý
çýkarmak da ruhlarýnýn kendi
bedenlerine daha derin biçimde
yerleþmelerini saðlayabilir.

F

Çocuklarý derin nefesler almaya
davet ederek, bacaklarýný ve bedenlerinin alt kýsmýný hissetmeleri yönünde
farkýndalýk oluþturacak egzersizler de
yaptýrabilirsiniz. Bu egzersizler sýrasýn-

da onlardan kökleri her yaný sarmýþ
olan güçlü bir aðaç ya da piramit
olduklarýný imgelemelerini isteyebilirsiniz. Benzer egzersizleri okul
yolunda, bir arabada ya da bir otobüsteyken, yemek öncesi evdeyken,
korkularý ortaya çýktýðýnda veya onlarýn
yanýndaki varlýðýmýzýn elzem olduðu
her anda yapabiliriz.
Çocuklara yardým edebilmek için
onlarýn enerjilerinin hareketi (akýþý) ile
ilgili farkýndalýk geliþtirmiþ olmamýz
gerekir ki, bunu kontrol edebilmelerini
saðlayabilelim. Bu amaçla onlara
basitçe þu sorularý sorabiliriz: "Þimdi
neredesin?", "Kafanýn içinde misin?",
"Uçuyor musun?", "Geleceði mi yoksa
geçmiþi mi düþünüyorsun?", "Þimdi
dikkatini bedenine vermeni istiyorum!".
Artýk onlarý bu farkýndalýktan yola
çýkararak, bedenlerinin diðer bölgelerini de daha kuvvetli þekilde hissetmelerini ve oralarda da farkýndalýk
oluþturmalarýný saðlayabiliriz. Böylece
enerjilerinin nerelerde daha akýþkan
olduðunu, nerelerde sýkýþýp kaldýðýný,
nerelerde körlenmiþ olduðunu fark
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etmeleri mümkün olabilir. Bedenlerinin
ihtiyaç duyduðu alana dikkatlerini daha
fazla yönlendirerek, oraya daha fazla
sýcaklýk ve ýþýk getirmelerini telkin
edebiliriz.
Çocuklarýn bu tecrübelerle ilgili
algýlarýný ifade etmeleri ve bizimle
paylaþmalarý, onlarý, onaylandýklarý
ve yaþadýklarýnýn netleþtirildiði bir
açýk alana doðru çeker. Onlardan bunu
bir resim çizerek ya da diðer medya
araçlarýný kullanarak ifade etmelerini
istemeniz özellikle güçlü netice verir.
Çocuklara: "Ne görüyorsun?", "Bu
sana ne hissettiriyor?", "Daha önce
buna benzer bir þey gördün mü?",
"Sence bunun anlamý ne?" tarzýnda
sorular sorarak da onlarýn fikirlerini
bizimle paylaþmalarýný saðlayabilirsiniz.
Bu tarz çalýþmalarla kendi bedenlerine odaklanmalarýný saðlamak onlarý
çok boyutlu algýlamalardan uzaklaþtýrmaz, tam tersine bu dünyada da etkin
ve verimli olmalarýna hizmet eder. Ve
belki de burada olmanýn ve açýk
olmanýn önündeki en büyük engel ise
korkudur.
KORKUYLA YÜZLEÞMEK
Korkular ve diðer zorluklar anlýk
karþýlaþýlabilen, önceden hayal
edilebilen veya sisli biçimde hatýrlanabilen olsalar bile, tümü açýkça ele
alýnabilir ve üzerlerinde derinlemesine
konuþulabilir. Bir çocuða "korkularýndan vazgeçmelisin" tarzýnda konuþmak
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yeterli deðildir. Korkutucu bir rüya bile
sýrasýnda güçlü bir derstir. Yaklaþýk 8
yaþlarýndayken kýzlarýmdan biri
gecenin bir yarýsýnda gördüðü korkunç
bir rüya nedeniyle uyanmýþtý. Yataðýnýn
kenarýnda otururken ondan bu rüyayý
bana anlatmasýný istedim. "Çok
korkunçtu" diyerek anlatmak istemedi.
Birkaç denememden sonra, kendisini
kovalayan ve tam uyanmadan önce onu
neredeyse yakalayacak olan bazý kiþileri tarif etti bana. Kýzýmdan ayrýntýlarý
anlatmasýný istedim, örneðin kendini
nasýl hissetmiþti, neredeydi, orada
baþka kim vardý v.s.. Bir kez anlatmaya
baþladýðýnda biraz sakinleþebildiðini
gördü ve az sonra da uykuya geçti.
Ama bunu yapmadan önce ona eðer
yine böyle bir rüya görürse, onu
kovalayan kiþiye veya kiþilere (bu bir
yaratýk da olabilirdi) doðru dönmesini,
ona durmasýný söylemesini, kendisinden ne istediðini ona sormasýný ve
sonra da ona "buradan git" demesini
salýk verdim. Ve ayrýca ona: "Onlarý
ardýnda býrakmak için belki sen de özel
bir yöntem bulabilirsin. Yeniden korkutucu bir rüya gördüðünde bunu yapmayý deneyebilir misin?" deyince,
bana: "Belki" dedi. Ona: "Seni korkutanlara neler yaptýrabileceðini
gördüðünde þaþýrabilirsin" dedim.
Ýki gece sonra kýzým yeniden bir rüya
gördü, lâkin bu kez bu rüyayla ilgili
bilgiyi bize ertesi sabah verdi. Onu
okula gitmek için kaldýrýrken: "Ayný
rüyayý yeniden gördüm" dedi. Kýzým
korkmak yerine heyecanlanmýþtý. "Bu
kez sadece rüya gördüðümü hatýrladým.
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Durdum ve onlara doðru dönerek kolumu uzattým ve "Dur" dedim. Onlar da
durdular. Sonra da onlara ne istediklerini sordum. Bana bilmediklerini
söylediler. Büyük ya da ürkütücü
deðillerdi. Sonra da onlara, beni yalnýz
býrakmalarýný ve gitmelerini söyledim.
Dönüp gittiler. Derken ben kendimi
planörle uçuyor gördüm." Bu duru rüya
ona kuvvet vermiþti. Sadece bir kabusla baþ etme yolu sunmamýþ fakat ayný
zamanda gün içinde karþýsýna çýkabilecek korkularla da baþ etmesini saðlayabilecek bir metafor sunmuþtu.
Korkuyla baþ etmeyi saðlayan bu formül, bir rüyadan tutun da farklý zorluklarla karþýlaþtýklarýnda neler yapabile-
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ceklerine, içlerindeki gölgeyle nasýl
baþ edebileceklerine ve hattâ istenmeyen bir hayalete
nasýl cevap vereceklerine kadar pek
çok konuda iþlerine
yarayacaktýr.
Kýsaca bu:
"Karþýna çýkanla
yüzleþ ve onu taný,
senden ne istediðini
ona sor, sana ne
söylemek istediðini
öðren, bu tecrübeden nasýl bir ders
çýkarabileceðini
bul, evrenden sana
yardým etmesini
iste, ona devam
etmesini (ya da
çekip gitmesini) söyleyerek sýnýrlarýný
belirle" adýmlarýndan ibarettir. Jung
felsefesine göre, korktuðumuz gölge
aslýnda bizim onunla yüzleþmemizi ve
onu tanýmamýzý ister ve ancak bundan
sonra bizimle entegre olabilir ya da
geri çekilebilir.
Tipik korkularýn ötesinde bazý çocuklarýn fobileri, obsesyonlarý, ifade
edemedikleri derin arzularý ve tümüyle
imkânsýz olmasa bile kimsenin
bilmediði yerler ve olaylar hakkýnda
malumatlarý vardýr. Psikiyatr Ian
Stevenson, diðer araþtýrmacýlarla birlikte, geçmiþ yaþam anýlarý ile fiziksel ve
psikolojik semptomlar arasýnda yakýn
baðlar olabileceðini öne sürmüþtü.
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(Elinizdeki kitabýn beþinci bölümünde
bu konuya deðinmiþtik.) Bunun,
geçmiþ yaþamlarý kesin olarak iþaret
edip etmemesi ya da onunla ilgili diðer
bazý açýklamalarýn mevcut olmasýnýn
önemi yoktur. Bunu nasýl ve hangi
þekilde açýklarsak açýklayalým, çocuklar derin biçimde etkilenmektedirler.
Nicole þöyle demiþti: "Oðlumun fýrtýna sýrasýnda arabada olmaktan çok
korktuðunu bildiðimden dolayý, her
zaman özenli davranmýþýmdýr. Oðlum
baþkalarýnýn arabalarýnda yolculuk yapmak durumunda kaldýðýnda bile o kiþileri bununla ilgili uyarýrým hep. Lâkin
nedenini hiçbir zaman açýklamam.
Oðlum henüz bebekken bile dýþarýda
fýrtýna ve þimþekler varken, eðer arabanýn içindeyse çýðlýklar atarak aðlardý.
Bunun hakkýnda hiçbir þey düþünmemiþtim. Sadece onu korkuttuðunu
biliyordum, ta ki bir gün oðlum bu sýrrýný benimle paylaþýncaya kadar… 2
yaþýna girmiþti ki, bana büyük bir fýrtýnada, henüz 6 yaþýndayken bir araba
kazasýnda öldüðünü söyledi. Sonraki
iki yýl içinde de bu konu hakkýnda benimle birçok baþka ayrýntýyý paylaþtý. O
araba kazasýnda, o hayatýnda annesi
olan kiþi de ölmüþtü. Oðlum bu konuyu
benimle bir daha hiç konuþmadý. Yalnýz
iki gece önce, henüz 6 yaþýndayken
geçirdiði kazayý yeniden geçirip ölmek
istemediðini söyledi bana. Oðlum
birkaç hafta sonra 6 yaþýnda olacak.:"
Hem bir anne hem de bir yazar olan
Carol Bowman, 6 yaþýndaki oðlunun
korkusunun temelinde yatan þeyi
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öðrendiðinde çok þaþýrmýþtý. Oðlu
Chase, her yýl 4 Temmuz'da patlatýlan
havai fiþeklerin yüksek sesinden dolayý
histeri krizleri geçiriyordu. Bir gün
Chase, evde, annesi Carol'un kucaðýnda
otururken, evlerine ziyaretçi olarak
gelen hipnoterapist arkadaþlarý, Chase'e
gevþemesini telkin ettikten sonra, onu
ürküten yüksek sesleri duyduðunda
neler gördüðünü ona anlatmasýný
söylemiþti. Chase ise ona bir siperde
savaþýrken bileðinden vurulduðunu
anlatmýþtý. Bebekliðinden beri Chase'in
bileðinde ciddi bir egzama vardý ve
hiçbir týbbi tedaviye cevap vermiyordu.
Askerlik hayatýyla ilgili hatýrasýný
anlattýktan sonra egzamasý kendiliðinden yok olmuþ ve bir daha da geri dönmemiþti.
Fobisi olan bir insana bundan neden
vazgeçmesi gerektiðini anlatmak, bir
köpekle en sevdiði kemikten vazgeçmesi hakkýnda konuþmaya benzer.
Böyle bir þey asla olmayacaktýr. Anýnýn
kaynaðý ne olursa olsun, o artýk bilinçaltýna ait programýn bir parçasý
olmuþtur. Aný her tetiklendiðinde (bir
ses, bir sahne ya da önceki hayatýndaki
kiþiye çok benzeyen bir kiþi) program
çalýþmaya baþlar ve kiþi buna tepki
verir. Çocuklar bu alana kolayca girebilmektedirler. Basit bir tetikleniþle bile
geçmiþ yaþam anýlarý su yüzüne çýkabilmektedir. Bunlar engel olunabilecek
þeyler olmayýp, "Gel ve içeriye bak!"
diyen mesajlar ya da semptomlardýr.
Gelecek AY: Konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz.
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Sevgi Makinesi -1
Kryon Celsesi 18.07.2020, Grand Rapids - Michigan
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben Manyetik Hizmetten Kryon. Baþlangýçtan bugüne kadar olan yaratýlýþ hikâyesini Yaratýcý’nýn bakýþ
açýsýndan anlatmak istiyorum. Buna neden
makine adýný verdiðimi merak ediyor olabilirsiniz. Her þeyden önce, diðer taraftan size
gelen neredeyse her þeyi metafor (mecazi
ifade) olarak mütalaa etmelisiniz ve dolayýsýyla baþka anlamlarý ve amaçlarý olduðunu
akýlda tutmalýsýnýz. Lisanýnýz yetersiz olduðu
için nasýl ve hangi çerçevede söylendiðine
baðlý olarak pek çok kez kullandýðýmýz sözcüklerin içinde baþka mesajlar yer almaktadýr.
Bununla beraber, bizim üçüncü dil adýný
verdiðimiz baþka bir dil daha vardýr. Üçüncü
dil mecazi ifadedir ve katalitik bilgi anlamýna
gelmektedir. Bu mecazi ifade anlayýþý ve
sezgiyi geliþtirmek için kullanýlan çok boyutlu katalizör olmaktadýr. Bu ifade Epifiz bezi
dahil olmak üzere çeþitli yerlere gitmektedir.
Bu bakýmdan en basit hususlarý bile tartýþýrken kullandýðýmýz sözcüklerin yüzeyde olandan çok daha derin anlamý olabilmektedir.

parça vardýr. Böylece sevgi makinesi dünyaya
belli bir amaçla gelmiþ olan insaný tarif
etmektedir. Ýnsan Tanrý tarafýndan bilinmektedir ve kesinlikle maðdur veya kurban deðildir. Sevgi makinesi baþlangýcý çok, çok
eskiye giden güzelliðin, mucizelerin ve sizin
hikâyenizdir.

Makine kelimesini sizin durumu daha iyi
anlamanýza yardýmcý olacaðýný düþündüðümüz için kullandýk. Bir makinenin amacý vardýr, belli bir amaca hizmet eder ve içinde birbirleriyle uyum içinde olan birçok hareketli

Size gezegeninizin yaþýnýn yaklaþýk olarak
4 milyar yýl olduðu söyleniyor. Kutsal
metinlerde hiçlikte aniden bir ýþýðýn çakmasýndan ve ardýndan belirli bir sýrayla Güneþin, Dünyanýn ve diðerlerinin yaratýldýðýndan

S

Size evrenin ve Galaksinizin milyarlarca
yýllýk mazisi olduðu ve baþlangýçta Büyük
Patlama olduðu anlatýlmaktadýr. Ancak, bunun doðru olmadýðýný belirtmek zorundayým.
Bu evren aslýnda çoklu evren sisteminin bir
parçasýdýr ve sizinkinden çok daha eski olan
baþka sistemlerden yaratýlmýþtýr. Evreniniz en
yeni evrendir ve bundan sonra baþka evrenler
de olacaktýr. Evrenin büyüklüðü ve yaþý ile
ilgili olarak ortada pek çok sayý dolaþmaktadýr ama sizler milyarlar ve trilyonlar
seviyesinde havsalanýz yetersiz kaldýðý için
bu sayýlar sizin için fazla bir anlam ifade
etmemektedir. Aslýnda yýl terimi bu Güneþ
Sistemine özgüdür ve gezegeninizin Güneþ
etrafýnda bir dönüþünü temsil etmektedir.
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söz edilmektedir. Burada sözü edilen zaman
çerçevesi de dâhil olmak üzere her þey aslýnda mecazi ifadelerle anlatýlmaktadýr. Bu
baðlamda geçen 7 sayýsý da metafordur.

mentler hazýr durumdayken yaþamýn sihri pek
çok kez kendisini gösterdi ama sonra sona
erdi. Bazen yaþam uzun süre ile devam eder
ve sonra kaybolurdu.

Aslýnda anlatýlmak istenen husus her þeyin
Yaratýcý Kaynak tarafýndan ve belli bir amaca
yönelik olarak yaratýldýðýdýr. Amaç yaþamýn
yaratýlmasýdýr. Zaten bu yüzden de Galaksi
yaþamla kaynamaktadýr. Bilim yaþamýn aslýnda doðal olarak Galaksinin her tarafýnda ortaya çýktýðýný keþfetmektedir. Burada var olan
elementler her tarafta vardýr. Galaksinin diðer
bölgelerinde de ayný özellikleri, ayný yasalarý
ve ayný periyodik tabloyu (elementler için)
görebilirsiniz. Bununla birlikte, bu gezegende
hiçbir þey doðal olmadý çünkü buraya kendilerine ruh bahþedilecek olan insanlar gelecekti. Burada sevgi makinesi faal durumdaydý.

Kýsaca ifade etmek gerekirse, bu gezegende
yaþam birçok kez baþladý ama göreceli olarak
kýsa süre öncesine kadar saðlam olarak tutunamadý. Bu gezegende aslýnda katalizör olan
fotosentez çok geç baþladý. Bu sizin Gaia
olarak bildiðiniz ama çok geç baþlayan
döngüye dönüþtü. Bu süreç baþka gezegenlerde çok daha hýzlý oldu ve burada geç
kalmasý tesadüf deðildi tabii. Ýþlerin burada
geç baþlamasýný saðlamaya yardýmcý olan bir
“el” veya “dýþ güç” vardý zira daha sonra olacaklar bakýmýndan – sevgi makinesi – geç
baþlangýç önemli bir unsurdu. Ya sizin bu
gezegendeki varlýðýnýzla ilgili süreç ve
zamanlama mükemmel iþlediyse? Ya bu
Galakside bulunan bu gezegende ruhun
geliþmesi mükemmel olduysa? Ya iþin içinde
tesadüf veya kýsmet deðil de, sevgi makinesi
vardý ise? Sizin burada geçirdiðiniz ömürlerin
belli bir amacý vardý. Ruhunuzun amacý var.

Daha önce buraya geliþiniz hakkýnda
konuþtuk. Eðer evren ve galaksiler yaklaþýk
olarak ayný yaþtalarsa, her þeyle birlikte
geliþmelerin de eþzamanlý olarak gerçekleþmiþ olmasý gerekirdi ama durum böyle
deðildir. Her bir gezegenin yaþamýn ne zaman
ve nasýl oluþacaðý ve elementlerin ne zaman
ve nasýl birleþeceði ile ilgili kendi senaryosu
vardý. Her bir gezegen az da olsa farklý bir
yol izlemiþtir. Bununla birlikte, bu gezegende
iþler biraz daha farklý geliþti ve burada olaylar
ve oluþumlar kasýtlý olarak “geciktirildi”.
Bilim insanlarý bu gezegende vuku bulmuþ
olabilecek olaylarý açýklamaya baþladýklarýnda, burada yaþamýn birçok kez baþlayýp sona
erdiðini söyleyecekler. Yaþam baþladýðýnda
sürdürülmesine imkân saðlayan bir süreç var
olmalýdýr. Yeniden üreme mümkün olmalýdýr
ama bu iþ otomatik deðildir. Ancak, yaþamýn
devam etmesi için buna imkân saðlayan tüm
elementler mevcut olmalýdýr. Burada tüm ele-

Bazý þeylerin olduðu kesindir. Sizler 2012
yýlýnda gündönümlerinin devinimini sað salim
atlattýnýz ve sizinkine benzer yaþam olan
neredeyse tüm gezegenler de zamanýnda ayný
sýnavdan baþarýyla çýkmýþlardý. Hepsinde
uyanma zamaný potansiyeli vardý. Hepsinin
seçim hakký vardý. Hepsinde bir yaratýlýþ
hikâyesi vardý. Sizin gezegeninizin yaratýlýþ
hikâyesinde deðinilen o hiçlik aslýnda sizin
Güneþ Sisteminiz’den önceki zamana iþaret
etmektedir. Orada sözü edilen ýþýðýn yaratýlmasý Güneþ’in yaratýlmasý deðil, ruhunuzun
potansiyelinin yaratýlmasýydý. Bütün bunlarý
göz önüne alarak ileride bir gün ruhunuzdaki
yüksek benlikle el sýkýþacaðýmýzý söylüyorum... Ve öyledir.
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elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bundan önceki celsede size
gezegenin oluþumundan söz
ettik ve sevgi makinesinin ne anlama
geldiðini anlattýk. Sevgi yaratýcýyý ve
makine insanýn yaratýlýþ sürecini ifade
etmektedir. Makine sözcüðü sizin daha
kolay anlamanýza yardýmcý olmak için
seçilmiþtir. Bir makinenin bir iþ yapma
veya bir þey yaratma amacýyla birlikte
hareket eden parçalarý vardýr. Bugün ve
yarýn verdiðim ve vereceðim bilgiler aslýnda partnerimin ve onunla birlikte çalýþan
ekibin verdiði derslerin temelini oluþturmaktadýr. Ben buna benzer mesajlarý
verdim, veriyorum ve onlar da bunu öðretmektedir.

S

Yaþam bu gezegende makinenin burada
ve belirli bir zamanda insaný yaratmasý ve
daha sonra gerçekleþecek olan tohumlama
iþinin zamanlamasýnýn uygun olmasý için
geç baþladý. Buradaki insanýn yaratýlýþ
makinesi bir planýn parçasýdýr ve bu plana

uygun olarak sizden önce Galaksi’de pek
çok yerde yaþam oluþmuþ ve geliþmiþti.
Bundan sonra anlatacaklarýmla ilgili
olarak bilim bazý araþtýrmalar yapmaya
baþlamaktadýr. Ýnsanýn geliþimi ile ilgili
simülasyonlar yapýlmaktadýr ve öyle
anlaþýlýyor ki, geliþiminiz hiç de size daha
önce anlatýlanlara uymamaktadýr. Bu
baðlamda sýk sýk müdahale sözcüðü kullanýlmaktadýr. Ýnsanlara ihtiyaçlarý olanýn
verilmesi için bu gezegende sürece müdahale edilmiþtir. Sizin sahip olduðunuz
seçim hakký dýþýnda kalan hemen hemen
her þey planlanmýþtý.
Bu gezegende sizin bildiðinizden daha
fazla insan türü yaþamýþtýr. Tümü göz
önüne alýndýðýnda, burada 26 insan türü
yaþamýþ ve geliþmiþtir. Baþka bir ifadeyle,
diðer tüm canlýlarda olduðu gibi insanda da
çeþitlilik söz konusudur. Dünyada tabiat,
bir tür istisna olmak üzere, nasýl çalýþmasý
gerekiyorsa öyle çalýþmaktadýr. Bundan
dolayý homo sapiens artýk dünyada yaþayan
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tek insan türüdür. Baþka türlü ifade
edilirse, yaþamda çeþitlilik olmasýna raðmen insanda tek tür vardýr.
Çeþitlilik meselesi yaklaþýk 100.000 yýl
önce deðiþti ve bu baðlamda iþin içinde
müdahale olduðuna dair kanýt vardýr. Ýþin
doðrusu þudur ki, insanýn bu kadar kýsa
süre içinde dünyanýn geliþim ölçeðinde
doðal yoldan bu kadar ilerlemiþ olmasý
aslýnda mümkün deðildir. Bilim insanlarý
geliþim sürecinin simülasyonu üzerinde
çalýþtýklarýnda, var olan geliþimin bu süre
içinde gerçekleþmesinin mümkün olmadýðý
sonucuna varmaktadýr. Belli ki doðru
zamanda uyanabilmesi ve tohumlama için
bir sonraki adýmý uygun zamanda atmaya
yönelik olarak hazýr durumda olmasý
amacýyla insanýn geliþimi büyük ölçüde
hýzlandýrýlmýþtý. Sözü edilen makine süreci
doðal seleksiyonun veya rastgele geliþimin
çok ötesine geçecek þekilde hýzlandýrmýþtý.
Bu olayýn böyle cereyan etmiþ olmasý
gerekiyor ve bu da müdahale olduðu
anlamýna gelir.
Ýlk baþta insanýn ruhu yoktu ama daha
sonra olmasý planlanmýþtý. Peki, Dünyada
bunlar olup biterken Galaksinin diðer
taraflarýnda neler oluyordu? Galaksinin
her tarafýnda ileride ruh sahibi olmasý
beklenen yaþam oluþuyordu. Ruhlar
Yaratýcý’dan geliyordu ve bu yaþam formlarýnda sevgi de vardý. Galaksi yaþamla
kaynamaktadýr ve yaþamýn büyük kýsmý
daha önce sözünü ettiðimiz kasýtlý müdahale yüzünden gerçekleþen gecikme
nedeniyle sizden çok daha eskidir. Bundan
dolayý sizler mahalledeki yeni çocuklarsýnýz, ruhu olan yaþamýn en yeni
türüsünüz.
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Diðer gezegenlerde de özgür seçim hakký
vardý ve onlardan bazýlarý da sizin 2012
yýlýndaki iþaret noktasýný geçme aþamasýnda yaptýðýnýz seçimi yaptýlar. Oralarda bundan sonra bilinç yükselmeye baþladý ve
yükseliþ devam etti. DNA’ya yansýyan ruh
geliþimini tam kapasiteyle kullanmaya
baþlayabildiðinizde geliþen bilinçten söz
edilir. Bir süre sonra bilinç, fizikle ittifak
içine girer. Bilinç ölçülebilir mi? Evet, bu
mümkündür. Bu konuda çalýþmalar ve
araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Bilinç enerji
olarak ölçülmektedir ve bilinç, fiziðin
parçasý olduðuna göre ikisi ittifak içindedir.
Ýnsanýn tohumlanmasý iþi için birkaç sistemin sakinleri bu gezegene geldiler ama
asýl iþi yapanlar Yedi Kýzkardeþ sisteminden gelen varlýklardý. Yedi Kýzkardeþ
adý yaklaþýk olarak 200.000 yýl önce buraya
gelmiþ olan kadýn þamanlara, yýldýz
annelere atfen verilmiþtir. Yýldýz Anneler
buraya geldiklerinde týpký size benzeyen
ama 24 kromozomu olan insanlarla
karþýlaþtýlar.
Aradan birkaç bin yýl geçtikten sonra ise
artýk insanda 23 kromozom vardý. Peki,
evrenin tamamýnda her þey dört temelli
iken neden insanda 23 kromozom var?
Aslýnda insanda 24 kromozom var ama
bunlarýn sadece 23 adedi insana aittir. Hattâ
aslýnda hepiniz baþka bir yerden geliyorsunuz. Sizler bu gezegendeki biyolojiden
kaynaklanmýyorsunuz. Yýldýz Anneler
Dünya’ya geldiler, DNA’nýzý deðiþtirdiler
ve iþ o zaman baþladý. Bu Âdem ile
Havva’nýn bilinen hikâyesidir.
Onlar baþka bir yýldýz sisteminden
geldiler ve size DNA’nýz ile birlikte
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Yaratýcý’nýn öðretisini verdiler. Lemurya’nýn hikâyesi Dünya’nýn her tarafýnda
yankýlandý. Ýlk baþta size karanlýk ve aydýnlýk bilgisinin verilmesinin yanýnda ayrýca
aradaki fark da öðretildi ve hür iradenizle
seçimlerinizi kendiniz yaparak yaþamanýz
için salýverildiniz. Ýþte o dönemde yükselmiþ bir gezegenden size verilmek üzere
ruhla birlikte gelenler tarafýndan size ruh
bahþedildi. Sizin bakýþ açýnýzdan onlar
meleðe benziyorlar ve öyle görünüyorlardý.

farkýnýz olmadýðýný anlamanýzý saðlama
amacýna yönelik olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu
salgýn tabii ki geçecektir ama kim
olduðunuzu, nereye gittiðinizi ve bundan
sonraki adýmýn ne olduðunu anlayabilmeniz için takriben bir yýllýk süreye ihtiyacýnýz var. Bu süreç içinde bilinç, isteklerinizle ilgili deðiþiklikler yapacak ve
sizler birbirinizle daha önce hiç olmadýðý
þekilde konuþmaya baþlayacaksýnýz. Ayný
durum baþka gezegenlerde de yaþanmýþtýr.

Bu gezegende yüksek benlikle ittifak
içinde olan yükselmiþ bilinç olabileceðinden ve bu sayede uzunca bir süre sonra o
zamanki insana baktýðýnýzda bugünkü
insanla hiçbir alakasý olmadýðýný göreceðinizden þüphe mi ediyorsunuz? Ben
bunun çok güçlü bir potansiyel olduðunu
söylüyorum. Buraya gelen varlýklarla ilgili
olarak da çok uzun zaman önce böyle bir
potansiyel vardý ve bu potansiyel gerçekleþti. Sizden çok önce bu iþe baþladýlar ve
sözü edilen dönemde çok üst düzeye
ulaþtýklarý için buraya gelip DNA’nýzý
deðiþtirebildiler.

Yýldýzlardan gelen varlýklar gezegendeki
fiziði kontrol etmektedirler. Bu meyanda
aðlarý deðiþtirdiler ve 2012 yýlýný baþarýlý
þekilde atlatabilmeniz halinde yayýna baþlamak üzere sýfýr ile düðüm noktalarýný yerleþtirdiler. Bu müdahaledir. Deðiþiklik
olmasý için bir bakýma yönlendiriliyorsunuz. Kullanýlan âletlerden birisi Covid
virüsüydü. Bu aslýnda salgýn deðil, baþka
bir þeydir.

Ýnsanlara ruh ile birlikte özgür
irade bahþedildikten sonra baþlarda
tecrübesizlik nedeniyle birçok hata
yapýldý ama ayný veya benzer hatalar
baþka yerlerde de yapýlmýþtý daha önce.
Asýl iþ yaklaþýk 15.000 yýl önce
medeniyetin Dünya’ya daðýlmasýyla
baþladý. Sizler hâlâ çok gençsiniz ve
hatalar yapýyorsunuz.
2012 yýlýnda iþaret noktasýný geçtiðinizde
her þey deðiþti. Aslýnda Covid virüsü sizin
bir süre durup soluklandýktan sonra birbirinize iyice bakmanýz ve birbirinizden

Bu gezegen belli bir yöne gitmek üzere
deðiþmektedir. 31 yýl önce buraya
geldiðimde ilk mesajým deðiþikliklere hazýr
olmanýz gerektiði yolundaydý. Þu anda
artýk deðiþimin göbeðindesiniz ve benim
görevim de deðiþmeye baþlamaktadýr.
Farklý þeyler olacaktýr. Niyetim düzenli
olarak ziyaret edebilmeniz için tapýnaðý
yaratmak, huzurlu olmanýza ve eðer isterseniz þifa bulamanýza yardýmcý olmaktýr.
Sizler Ruh tarafýndan terk edilmediniz ve
asla yalnýz deðilsiniz.
Sizce bu gezegende daha önce kaç uygarlýk var olmuþtur? Bir sonraki celsede bu
konudan söz edeceðim.
Ve öyledir.

