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Sevgili Dostlar
2009 senesine girmeyi heyecanla bekliyoruz ve
yeni yýlýnýzý kutluyoruz. Gelecek günler için söylenen
hiçbir kötü öngörü, tahmin iyimser beklentimizi yok edemiyor. Çünkü
dünyamýzýn geleceði için çok umutluyuz; çünkü zorluklarýn gelmesini iyilik
ve hayýr düzeninin yerleþebilmesi için geçirilecek sürecin normal bir geliþimi olarak görüyoruz. Bozulma ve kötülük daha da artmýþ gibi görünüyorsa, bu iyiliðin, doðruluðun, sevginin bir o kadar artmasý sonucu, aralarýndaki farkýn ve uçurumun daha da belirgin olarak gözlemlenmesinden ileri
gelmektedir. Ayrýca Dünyamýzýn bu güne kadar bilinçsizlikten kaynaklanan
hoyratlýkla sömürülmesinin sonuçlarýyla da yüzleþeceðiz elbette. Ama yine
varolmakta devam edecek ve özlediðimiz düzen gelecektir sonunda.
Eðer dikkat ediyorsanýz iyilerin azmi daha da artmakta, daha da bilenmektedir. Küçük bir ümit ýþýðý onlarýn ýþýklarýný çok daha fazla parlatmalarýna neden olmaktadýr. Ülke, ýrk, din farklýlýklarý onlar için önemli
deðildir, onlar nerede olurlarsa olsunlar birbirlerini bilir ve bulurlar;
çünkü onlarýn inançlarý bir ve yapmak istedikleri aynýdýr: Farklýlýklarý
saygýyla ve sevgiyle kabul ederek, dünyayý kardeþçe, huzur içinde
yaþanacak bir yer haline getirmek. Ama duyduðumuz ve gördüðümüz
haberler bunlarý deðil, negatif, ümitsiz vakalarý, depresif ve dramatik
tablolarý bize sunmaktadýr. Korkutma ve felâket senaryolarý henüz hâlâ
pirim yapabilmektedirler. Eðer beklemesini bilirsek, bekleyebilirsek, ümitsizliðe düþmeden, inancýmýzý yitirmeden, doðrulara uymaktan, iyilikten,
çalýþmaktan, sevgiden vazgeçmeden bekleyebilirsek göreceðiz.
Ýyilerin birbirini bulmalarý eskisinden de
kolay olmaktadýr artýk ve bilgi, önünde engel
tanýmadan onu kabul edecek her akýla ve
gönüle akmaktadýr.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Toplumlarýn,
memleketlerin ve hattâ
dünyanýn da bir kaderi
vardýr. Milletlerin veya
toplumlarýn kaderi, o
toplumu teþkil eden
fertlerin kaderlerine
baðlý, onlarýn kaderlerini
birbiriyle uyuþturan bir
kaderdir ve bütün bir
milletin geliþmesini ve
ilerlemesini ancak o
milletin kaderi, yani o
milletin karþýlaþmak
zorunda olduðu hadiseler
belirler.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Toplumun
Kaderi
Var mýdýr?
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Erdem - Kader
üzerinde konuþmuþtuk.
Kader için þöyle bir tarif
yapmýþtýnýz: "Bir þahsýn
kendi davranýþlarýnýn
Ýlâhi Nizamda yazýlý neticeleri ile karþýlaþmasý o
þahsýn kaderi olur." Yani
bizim her hareketimizin
neticesi Ýlâhi Nizamda
yazýlý mýdýr? Bu nasýl
olur? Her insanýn milyon
kere milyon çeþit
davranýþý olabilir. Yani
her çeþit davranýþa göre
bir netice varsa 5 milyar
insan için sayýsýz
davranýþlarýn ve onlarýn
sayýsýz neticelerinin
bulunmasý icap eder. Yok
dostum bu saçma bir þey
olur. Bu her þahsýn kaderinin Levhi-mahfuz'da
yazýlý olmasýndan farksýz
bir neticeyi doðurduðu
gibi ondan çok daha
büyük zorluklar çýkartýr.
Özden - Sözlerimi
yanlýþ anlýyorsunuz,
ondan sonra da tabii ki
yanlýþ neticelere gidiyorsunuz. O sözümün
manâsý þudur: Dünyada
tekâmül edecek varlýklar
için bir tekâmül yolu
çizilmiþtir. Bu yolun talimatý ve nizamlarý da
önceden tayin edilmiþtir.
O yolda yürürken hangi
çeþit davranýþlarýn varlýk-
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larý hýzlý bir tekâmüle
götüreceði, hangi çeþit
davranýþlarýn da insanlarý
daha yavaþ ve ýstýraplý
bir tekâmüle ulaþtýracaðý
tespit edilmiþtir. Bunlara
göre iyi dediðimiz
davranýþlarý seçenler
hýzlý tekâmül edecekler
ve mesut durumlara bir
an önce ulaþacaklardýr.
Kötü veya hatalý
dediðimiz davranýþlarý
seçenler ise daha uzun ve
ýstýraplý yollara girmiþ ve
mesut durumlara, yani en
ileri tekâmül seviyelerine
ulaþmalarýný ve dünya
mektebini bitirmelerini
çok fazla geciktirmiþ
olurlar.
Erdem - Madem ki bir
yol çizilmiþtir, bu yolda
bir kere kötü bir
davranýþý seçenin sonuna
kadar iþleri hep ters gidecek ve hep nasibi
ýstýraplardan açýlacaktýr.
Bu þahýs baþta yaptýðý bir
hatanýn ceremesini ebediyen çekecektir.
Özden - Hiç öyle þey
olur mu dostum? Ýlâhi
Nizamda, bu kadar
büyük adaletsizlik olabilir mi? Ýnsanlara veya
daha umumi söylersek
varlýklara daima hatalarýný tamir etmek
imkânlarý tanýnýr. Çeki-

len sýkýntýlar hatanýn hata
olduðunu o varlýða öðretir. Ondan sonra gelecek
vicdan azaplarý da o
hatalý davranýþlara karþý
þahsýn ruhunda mevcut
bütün meyillerin sökülüp
atýlmasýný saðlar. Artýk
þahsýn o hatayý bir daha
yapmasý imkânsýz hale
gelmiþ demektir. O
zaman karþýsýna yeni
imtihanlar çýkarak baþka
hatalarýnýn veya
zaaflarýnýn da giderilmesi
savaþý baþlamýþ olur.
Erdem - Peki bu duruma göre þahsýn kaderi
dediðimiz þey ne oluyor?
Özden - Tekâmül yolunun talimatýna uymayan
bir varlýk o talimatýn
veya nizamýn
müeyyideleri (doðrulayýcý ve doðrultucularý)
ile karþýlaþýr ve
ýstýraplarýný çekerek hatalarýný düzeltir. Bir merhaleyi bitiren bir varlýk,
üst merhaleye en uygun
þartlarla baþlar. Bunu
okuldaki bir öðrencinin
durumuna benzetebiliriz.
Bir öðrenci tembellik
ettiðinden dolayý sýnýfta
kalmýþ olsa, ikinci sene
de aklýný baþýna alarak
esaslý çalýþmaya baþlarsa
geçen sene sýnýfta
býrakan hocalar bu sene
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onu geçirmekte tereddüt
etmezler. Aklý baþýnda
hiçbir öðretmen "sen
geçen sene tembeldin, bu
sene aðzýnla kuþ tutsan
sana sýnýfý geçirtmem"
demez. Hele bir üst sýnýfa geçtikten sonra hiçbir
öðretmen vaktiyle "sen
tembeldin" diyerek ona
kýrýk not vermeye kalkmaz. Bilâkis onun tembelliði býrakýþý, çalýþmaya baþlamasý sevinçle
karþýlanýr. Takdir ve
teþvikle mukabele görür.
Esasen kýrýk not vermenin veya sýnýfta býrakmanýn gayesi çocuða
ceza vermek, özellikle
onu üzmek ve eziyet
etmek deðil, onu
kamçýlamak, harekete
geçirmek ve çalýþmaya
sevketmektir.
Erdem - Esas sorumun
cevabýný alamadým.
Kaderin açýk manâsýný
anlamak istiyordum.
Özden - Þimdi þu
verdiðim izahatýn ýþýðýnda düþününce, bir kimsenin kaderi onu en iyi
tekâmül ettirecek, ona
hatalarýný düzeltecek
hadiseler ve durumlarla
karþýlaþmasýdýr.
Karþýlaþacaðý bu durumlar bazen üzücü ve
ýstýraplý olur, insanlar

hatalý bir görüþle "talihim yok, bütün belâlar
beni bulur, kaderim bir
kere kötü yazýlmýþ!" der.
Esasýnda onun kaderi
kötü deðil, onun
tekâmülü için en uygun
durumdadýr. Bir baþkasý
da iyi durumlarla karþýlaþýr, o da "talihim yaver
gitti, kaderim, kýsmetim
iyi" der. Bu söylemler
yüzeysel bir görüþle
söylenmiþ þeylerdir.

O halde þahsýn
kaderi, yani
karþýlaþacaðý
hadiseler, onun
cehit ve gayretine
göre her zaman
deðiþebilecektir.
Yalnýz deðiþmenin
de bir imkân ve
nizamý vardýr.
Meselâ Karaköy'den
Kadýköy'e gitmek üzere
vapura binmiþ bir þahýs,
vapur hareket etmeden
önce kararýný deðiþtirip
vapurdan çýkabilir. Fakat
vapur iskeleden açýldýktan sonra kararýný
deðiþtirmesi para etmez.
Kadýköy'e kadar gitmek
zorundadýr. Ama isterse
oradan Karaköy'e gelen

bir vapurla tekrar geri
dönebilir. Lâkin o gidiþ
geliþ yoluna ve vapur
yolculuklarýna katlanmak
zorundadýr.

Belli bir planla,
belirli gayelere
ulaþmak için
dünyaya gelen bir
þahsýnda hayat
planýna koyduðu
veya hami varlýklarýn uygun bularak
empoze ettikleri
(zorla kabul ettirmeye çalýþtýklarý)
bazý hadiseler veya
kaderler vardýr.
Þahýs bunlarla
mutlaka karþýlaþacaktýr.
Erdem - Siz tekrar
benim, geçen konuþmalarýmýzda savunduðum noktaya geldiniz
ve onu da kabul etmiþ
oldunuz þimdi. Demek ki
þahsýn kaderi dünyaya
gelmeden önce tayin
ediliyor ve þahýs da bunu
dünyada deðiþtiremiyor.
Özden - Söylediðim
sözlerin sadece bir cümlesine tutunarak itiraz
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etmeniz, diðer söylediklerimi dinlemediðiniz
hissini uyandýrýyor
bende. Halbuki hepsini
birden ele almak icap
eder.

Þahýs kaderini
kendisi planlar;
eðer kendi kudreti
buna yetmezse hami
varlýklar ona
yardým ederler. Plan
hazýrlandýktan
sonra Ýlâhi Ýdareci
Varlýklarýn tasdikine sunulur.
Onlar münasip
görürlerse o plan
yürürlüðe girer. Bu
dünyaya inecek o
þahsýn hayat
planýdýr artýk. Bu
planda deðiþmez
hadise ve durumlar
olduðu gibi, þöyle
davranýrsa þu netice
ile karþýlaþýr, böyle
davranýrsa, bu netice ile karþýlaþýr gibi
muallakta
býrakýlmýþ durumlar
da olabilir.
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Netice olarak insanlar rahat deðil,
fakat baþýboþ da
deðildir.
Bunu, anne ve
babasýnýn himaye ve
bakýmýna muhtaç bir
çocuðun haline benzetebiliriz. Anne ve baba o
çocuða birçok yerde
müdahale ederler, fakat
genellikle onun rýzasýný
da alýrlar veya o gerçekleri göremeyecek halde
ise zorla yaptýrýrlar.
Bundan amaç, çocuðun
yetiþmesi, iyi yetiþmesidir.
Erdem - Þimdi kader
hakkýndaki
düþüncelerinizi daha iyi
anladým. Bunlar bana da
makul görünmeye
baþladý. Yalnýz bir þey
daha soracaðým. Bu
duruma göre bir kimsenin güzel olmasýna veya
zengin olmasýna talihlilik, çirkin veya fakir
olmasýna da talihsizlik
demeyecek miyiz?
Özden - Bir þahsýn
zengin veya güzel olmasý
onun tekâmülü, yetiþmesi
ve ilerlemesi için en
uygun bir hal ise zenginlik ve güzellik onun için

en iyi kaderdir. Ayný þekilde baþka bir þahýs için
de çirkinlik veya fakirlik
ruhi yetiþmesi ve olgunlaþmasý için en uygun bir
durum ise, çirkinlik veya
fakirlik onun için en iyi
kader olur. Bunun aksini
düþününce güzelliðin
veya zenginliðin bir þahýs
için felâket olduðunu
kabul etmemiz lâzýmdýr.
Bunun örneklerini de
dünyada görüyoruz.
Erdem - Fertlerin
kaderini oldukça
anladým. Acaba toplumlarýn da bir kaderi ve
karþýlaþacaklarý durumlar
var mýdýr?
Özden - Gayet tabii
toplumlarýn, memleketlerin ve hattâ dünyanýn
da bir kaderi vardýr.
Milletlerin veya toplumlarýn kaderi, o toplumu
teþkil eden fertlerin
kaderlerine baðlý, onlarýn
kaderlerini birbiriyle
uyuþturan bir kaderdir ve
bütün bir milletin
geliþmesini ve ilerlemesini ancak o milletin
kaderi, yani o milletin
karþýlaþmak zorunda
olduðu hadiseler belirler.
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25 Yýlda Bir Ölçülüyoruz
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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ABD Kaliforniya'da bir gruba medyum aracýlýðýyla 19 yýldan
beri bilgiler veren; Birleþmiþ Milletler'de bile davet üzerine 5 celse
yapan Kryon rehber varlýðýn, baþka hiçbir yerde rastlamadýðýmýz
bir ifþaatý var tüm insanlýða. Ne kutsal kitaplarda, ne de diðer
rehberlik bilgilerinde karþýlaþmadýðýmýz bu ifþaat, yayýmlanmýþ 9
Kryon kitabýnýn neredeyse bir ana motifi gibi yeri geldikçe sýk sýk
tekrarlanýr. Kryon'ý incelememiþ olanlarý daha fazla merakta
býrakmamak için hemen söyleyelim: Kryon, baþlangýçtan beri
insanlýðýn olgunlaþma düzeyinin her 25 yýlda bir ruhsal âlemce
ölçüldüðünü, bu ölçümün duygularýmýzla doðrudan iletiþim içinde
olan yeryüzü topraðýnýn titreþim seviyesinin belirlenmesi ile
yapýldýðýný ifþa etmektedir.
Þurasýný da olabildiðince açýklýkla itiraf etmektedir: Ne kadar yücelmiþ olursa olsun evrendeki hiçbir varlýk bu
ölçüm yapýlmadan önce, sonuçlarý
hakkýnda kesinlikle bir bilgi sahibi olamamakta, ancak ölçümden sonra insanlýðýn eriþtiði olgunluk düzeyinden haberdar olmaktadýr. Son ölçüm 1987
yýlýnda yapýlmýþ. Kryon daha net tarih
vermekte 16 - 17 Aðustos 1987 de
ölçüldüðümüzü ve elde edilen sonucun
önceden tahmin edilemeyecek çok
üstün bir düzeyde çýktýðýný, yeryüzü
topraðýnýn titreþiminin olaðanüstü
boyutta yüksek çýkmasýndan dolayý,
evrendeki tüm yücelmiþ varlýklarýn
sevinç ve coþku içinde mutluluk bayramý yaptýklarýný söylemektedir Kryon!..
1987'nin o günleri bizler için günler
içinden bir gün olmasýna raðmen, perdenin arkasýnda meðer ne kutlamalar
yapýlýyormuþ; söylenmeseydi nereden
bilebilecektik? Kryon 1930'lardan

itibaren son 50 - 60 yýlda dünyadaki
her 100 insandan 15'inin kendisini ve
çevresini hayýr yolunda geliþtirmesi
eylemlerinden dolayý titreþimin yükseldiðini, bu olaðanüstü sonuca bu
nedenle ulaþýldýðýný açýklýkla ifade
etmektedir. 1987 ye 25 eklendiðinde
2012 gibi týlsýmlý bir tarihe ulaþýyoruz.
Bizlere korkulu bir tarih Marduk çarpmasý gibi belki de dünyayý yokoluþa
götürecek bir dönem olarak anlatýlagelen 2012'nin; aslýnda tersine yepyeni
bir dünya düzeninin yeni bir tekâmül
sisteminin baþlangýcý olabileceði, hýzla
o güzel günlere koþmakta olduðumuz
söylenmektedir Kryon tarafýndan.
Çünkü 2012 sadece son ölçüm deðil,
en son ölçüm olacak ve artýk 25 yýllýk
ölçümler sistemi tarihe karýþacaktýr. En
iyisi sözü ifþaatýn yegane sahibine
býrakmak. Böylece kitaplarýnda parça
parça okumuþ olanlar bile kuþbakýþý
topluca okuyup hatýrlamaktan umarým
fayda saðlayacaklardýr:
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“Bakýn, spiritüel insanlýðýn
dünyaya geldiði zamanýn baþlangýcýndan beri, her 25 yýlda bir bu gezegenin enerjisi ve titreþim hýzý ölçülmüþtür. Evet insanlýðýn baþlangýcýndan beri her 25 yýlda bir ölçüm
yapýlmýþtýr. 25 yýl Ruh (Yaradan) için
bir insan neslidir; bu bir insanýn
büyüyüp çocuk sahibi olmasý için
gerekli ortalama süredir... 1987'den
önceki ölçüm 1962'de yapýlmýþtý.
Ýnsanlýðý zaman çizgisinin sonuna
ulaþtýran son üç ölçüm gerçekten
sizin de bir parçasý olduðunuz
sýnavýn sonucunu belirleyecektir. Son
ölçümün birincisi olan 1962 ölçümü
insanlýðýn ve sýnavýn sonucunun
potansiyel olarak ne olabileceðini
göstermiþti. 1987'de çoðunuz
'Uyumlu Birleþmeyi' deneyimlemek
üzere bu dünyada bulunuyordunuz...
Son üç olay 1962, 1987 ve 2012 hem
evren hem de insanlýk için son derece
önemli olan bir enerji ve potansiyel
üçlüsüdür.... Bu son eylem üçlüsü
sevgili varlýklar sýnavýn sonudur, sizin
uðrunda enkarne olduðunuz her þeyin
sonudur. Biz hepimiz perdenin bu
yanýnda olanlar bunu biliyoruz ve siz
de biliyordunuz. Ýþte bu yüzden, siz
buraya dönmek için sabýrsýzlanýyordunuz. Bazýlarýnýz hattâ þimdi bulunduðunuz yaþta burada bulunabilmek
için geçmiþ yaþamýnýzda erken yaþta
öldünüz. Hepsi bu sona hazýr olmak
içindi. Çoðunuz burada enkarnasyonlar boyunca binlerce yýl yaþadýnýz ve
çok þeyden geçtiniz! Yine de, bu kez
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buraya dönmeyi sabýsýzlýkla beklediniz, çünkü bu tüm çalýþmanýzýn
sonuçlanýþý, en yüksek noktaya
eriþmesiydi. Bu önceden belirlenmiþ
bir zaman çizgisidir. Sýnavýn süresi ve
potansiyelleri tarafýnýzdan biliniyordu. Yine geldiniz ve þimdi burada oturuyorsunuz.1987'de 'Uyumlu
Birleþme' sýrasýnda, bu sondan bir
önceki ölçüm yapýldýðýnda ortaya
herkesi þaþýrtan bir sonuç çýktý.
“Dünyanýn frenkasýný yükseltmekte
olduðu görüldü. Ýnsan bilinci 25 yýl
içinde beklenenin çok, çok ötesinde
bir deðiþim geçirmiþti. 1987'deki ölçümün yüksek çýkmasýndan dolayý
sizler için bir baþka olaylar dizisi yaratýldý ve sizleri þimdiye kadar
gerçekleþmemiþ bir potansiyele hazýrlamak üzere sunuldu.”(5.Kitap S:155-157)
“1987 yýlý sorgulanmasýnda evrendeki birçok varlýðý þaþýrtacak ve
memnun edecek þekilde, özgür seçim
gezegeninizin bir sonraki aþamaya
yani mezuniyet aþamasýna doðru
devam etmesini saðlayacak enerji
frekansý niteliðini taþýdýðý saptanmýþtý. Bu olgu büyük bir kutlamaya
neden olmuþtu. Ben þimdi bu yüzden
dünyanýn enerji aðýný size daha fazla
aydýnlanma saðlayacak þekilde ayarlamak üzere buradayým. Denklemin
bir bölümü de þu ki, size sadece karmayý iptal edip yeni bir enerji perspektifine geçmenizi saðlayacak aþýlar
sunulmuyor; size ayrýca biyolojik
evrimleþme armaðaný da veriliyor.”
(2/246)

SEVGÝ DÜNYASI

“Dünyanýn bir anda cennete
dönüþmeyeceðini anlayýn. Sizin için
burada yapýlacak çok iþ var. Ýþte bu
yüzden siz burada olabilmek için
kuyruða girmiþtiniz!.. Bazý insanlar
yeni enerji ile birlikte akacaklar,
bazýlarý ise akmayacaklar. Siz buraya
gelmeden önce bunu da biliyordunuz.
Bu özgür seçim gezegenidir ve böyle
kalacaktýr!. Ancak þimdiki esas
deðiþim; ye-terli sayýda insanýn bilinç
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olarak, Aðustos
1987'deki
'Uyumlu Birleþme'
sýrasýnda ölçüldüðü gibi tüm
gezegenin titreþimini deðiþtirecek
bir düzeye eriþmiþ
olmasýdýr.... Bu
bilinç deðiþimi
insanlara þimdi
üzerinde olduðunuz bir yeniçað ve
kiþisel güçlendirme kazandýrmýþtýr.
Ýþte benim sizinle
iletiþim kurmamýn
ve burada kalýþýmý uzatmamýn tek
nedeni budur.
Söylediðim þeyin
bir kanýtý olarak,
toplumunuzda
yeniçað türü
konularýn çok
daha fazla ilgi
görmeye
baþladýðýna dikkatinizi çekerim.
Sadece ekonominin yölendirdiði
medyanýz bu yeniçaðýn niteliklerine
uyum saðlamýþtýr. Bu da bu tür programlarý izleyen birçok kiþinin bulunduðu anlamýna gelir.... Siz þimdi
düzenli olarak melekler ve rehberlerle ilgili konularý uzaylý varlýklarýn
ziyaretleriyle ve mucizelerle ilgili
konuþmalarý izleyebiliyorsunuz. Eðer
kitle bilincinde bir deðiþim olmasay-
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dý, bu þeyleri yüksek reytingli eðlence
programlarýnda ya da ciddi tartýþma
programlarýnda bulamazdýnýz. Bunun
üzerinde düþünün.” (3/30-31)
“Dünya 'Uyumlu Birleþme'
zamanýnda ölçülüp, titreþimi yüksek
ve düþünülenden çok daha farklý bir
geleceðe hazýr bulunduðunda, bu
herkesin bir anda mutlu olacaðý ve
þifa bulacaðý anlamýna gelmiyordu.
Bu ölçüm kontratýn yerine getirilmesinin ve bundan kaynaklanan
potansiyel geleceðinizin bir ölçümüydü. Dolayýsýyla siz sýnýf atlamaya
uygun bulunmuþtunuz, henüz mezun
olmaya deðil. Bu, gerçekten insanlýk
için devasa bir deðiþimin baþlangýcýný iþaret ediyordu; ancak bu birçok
insanýn öfkesini yumuþatacak deðil
þiddetlendirecek bir deðiþimdi!.. Biz
size ýþýk savaþçýlarý derken bunu
ifade ettiðimizi anlamýyor musunuz?
Bu durumda savaþ, yeni enerji aydýnlanmasý ile eski enerji inatçýlýðý arasýndadýr. Bu birçok eski enerji bireyinin, yeni enerji paradigmasýna
girmemek için korkuyla tekmeler
savurarak ve çýðlýklar atarak verdiði
bir mücadeledir. Dolayýsýyla savaþ,
bireysel kendini geliþtirme ile, bireysel kendini inkâr etme arasýndaki
savaþtýr... Ve kendini inkâr etme birçoklarýna daha mantýklý yol olarak
görünecektir. Bundan dolayý çevrenize baktýðýnýzda bir ilerleme yerine
karanlýðýn ve ýþýðýn her zamankinden
daha büyük bir tezatlýðýný görüyorsunuz.” (3/49-50)

SEVGÝ DÜNYASI

“1987 yýlýnýn 16 Aðustos günü
dünya üzerinde yaþanmýþ olaðanüstü
bir zamandý. Çünkü daha önce de
belirttiðimiz gibi o gün dünya ölçülmüþ ve perdenin benim bulunduðum
tarafýndaki varlýklar büyük bir
þaþkýnlýk ve sevinçle yeryüzünün beklenilenden çok daha yüksek bir enerji
düzeyine sahip olduðunu görmüþlerdi.... Dünya son 50 yýlda çarpýcý bir
biçimde deðiþti. Kryon'nýn ve üstad
rehberlerin dünyaya çaðýrýldýðý
zamana ulaþtý. Ben evrensel olarak
konuþuyorum çünkü o hepimizin geleceðinde olup bitecek þeyleri deðiþtirmiþtir. Siz dünyanýn evreni nasýl
deðiþtirebileceðini anlamayabilirsiniz, ama deðiþtirdi sevgili varlýklar.
Ve biz sizin kendiniz için yarattýðýnýz
deðiþiklikleri kolaylaþtýrmak üzere
buraya geldiðimizde, sizin gerçekten
hazýr olduðunuzu gördük. Ýþler bizim
hayal ettiðimizden de hýzlý ilerliyordu
ve biz þimdi bunu kolaylaþtýrmak için
bütün kuvvetimizle buradayýz.” (3/63)
“Sizler realitesi mutlak þekilde
deðiþmiþ bir gezegende yaþýyorsunuz
ve bunu siz yaptýnýz!.. O tümüyle kiþisel bir düzeyde baþlamýþ ve giderek
onbinlerce insan deðiþmeye baþlamýþtýr. Ýnsanlýðýn bilinci öyle bir noktaya eriþmiþtir ki, dünya insanlarýn
yaptýklarý þeyden ötürü deðiþmek
zorunda kalmýþtýr. Ve sonuç realitenin
bireysel ve global çapta deðiþmesi
olmuþtur. Bu deðiþimin büyük bölümü
1962 ile 1987 yýllarý arasýnda
gerçekleþmiþtir ve bu muazzam bir

SEVGÝ DÜNYASI
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münün olaðanüstü
sonucundan anlamaktayýz. Bunun
bir anlamý da yýllar
ve yýllar boyunca
rehber varlýklarca
eðitilen gönülerlerinin belli bir olgunluk derecesine
eriþmiþ olmalarýdýr.
ÖLÇÜLEN
ÞEY NEDÝR?

deðiþimdir.” (6/70-71)
Ýnsanlýðýn tekâmül seviyesinin 25
yýlda bir ölçüldüðünü ilk defa Kryon
bilgilerinden öðrendiðimizden, bu
konuda söylenenleri sizlere yorumsuz
olarak aktardým. 1930'lardan itibaren
iyi gönüllü insanlarýn dünya barýþý ve
toplumun mutluluðu için bilimde,
sanatta, dinde, politikada, iþ hayatýnda
kültür faaliyetlerinde yaptýklarý hayýrlarýn boþa gitmediðini 1987 ölçü-

Söz buraya
gelmiþken hepimizin aklýna gelen
soruyu, yani bu
ölçümün nasýl
yapýldýðý sorusunu
da Kryon, bizim
kýsmen de olsa
anlayabileceðimiz
açýklýkta cevaplamaya gayret ediyor. Bizler duygu,
düþünce ve isteklerimizin
kendimizi ve karþýmýzdakileri fiziksel
olarak nasýl etkilediðinin örneklerini
sürekli yaþa-yýp durmaktayýz. Sadece
ve sadece kafamýzdan geçen bir korku
düþüncesi-nin kalbimizi çarpýntýlar
içinde býraktýðýný, midemizde kramplara neden olduðunu kaç defa yaþamadýk mý? Göz deðmesi ve büyü gibi
olaylarla karþýmýzdaki insanlara da
olumsuz etkimiz olup duruyor. ABD'de
üniversite laboratuarlarýnda yapýlan
parapsikoloji deneylerinde insanlarýn
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düþünceleriyle otomatik makinelerden
fýrlatýlan zarlara bile etki edebildikleri;
istedikleri sayýlara olasýlýk hesaplarýný
çok aþacak bir yoðunlukta eriþebildikleri ortaya konmuþtur. Kuantum fiziðinde bilincin deney sonuçlarýný
deðiþtirdiði de 80 yýldýr bildiðimiz bir
gerçektir.
Ýþte Kryon bize bunlarý yeniden hatýrlatarak, bilmediðimiz bir baþka gerçeðin altýný çiziyor. Korku ve üzüntülerimizi huzur ve sevince dönüþtürdüðümüz her olayda, yanýbaþýmýzdaki
rehber varlýklarýn ortaya koyduðumuz
bu hayýrlý enerjinin bir kýsmýný onun
tabiri ile KDV'sini (katma deðer vergisini) alýp dünya topraðý ile iletiþime
girdiklerini ve ölçülen gezegen titreþiminin aslýnda iyi yaptýklarýmýzýn
otomatik bir sonucu olduðunu anlatmaya çalýþýyor. En doðrusu Kryon'nýn
bu konudaki sözlerini de kýsaltarak da
olsa aktarmam olacak:

"Þimdi size en derin simya türünü
anlatacaðým. Siz insan bedeninin þifa
bulmasýnýn ve dengelenmesinin özel
bir þey olduðunu mu düþünüyorsunuz? Size insan duygusundan söz
edeceðim Bu mucizelerin mucizesidir.
Bu endiþeyi alýp niyet simyasýyla
huzura dönüþtüren bir mucizedir.
Endiþe yaratmak için gereken enerjiye bir bakýn. Siz endiþe içindeyken
bedeninize ne olur? O fizyolojik olarak deðiþir. Her bir hücreniz endiþeyi
tanýr. Bu durumda kilo kaybedebilir,
cildiniz deðiþebilir; tüm bunlar hissetmiþ olduðunuz duyguya bir karþýlýk
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olarak ortaya çýkmýþtýr. Siz daha yüksek bir düzeyde titreþmeye niyet
ettiðinizde bilgi ve gücünüzü kullanarak huzura dönüþtürürsünüz.... Bu
durumda yeni bir enerji yaratýlýr bu
ruhsal bir enerjidir. Rehberleriniz
sizin zaferinizle üretilmiþ bu enerjiyi
mecazi olarak konuþursak KDV'lerine
katarlar..... Dönüþüm tamamlanmýþ ve
zafer enerjisi onu sizin için elde tutacak rehberlere aktarýlmýþtýr. Onlar
bunun için buradadýrlar sevgili varlýklar. Þimdi rehberlerin sizin için
taþýdýklarý o KDV lere ne olduðunu
söyleyeceðiz..... Siz þöyle sorabilirsiniz: 'Ölçülen þey nedir? Gezegenin
titreþimi sözlerinin anlamý nedir? Bu
ne tür bir ölçümdür? O bizim anlayamayacaðýmýz kadar boyutlararasý bir
þey midir? Kryon sen bize 2012'de
bir baþka ölçümün yapýlacaðýný
söyledin, o zaman ne ölçülecek?'
Size bu ölçümün ne olduðunu
söyleyeyim. Ölçülen þey rehberler
tarafýndan tutulan yeni enerji kdv'lerinin aðýrlýðýdýr. Ölçülen þey budur.
Gezegenin titreþim düzeyi dediðimiz
þey budur ve bu kdv'lerin ne kadar
olduðu ile gezegenin topraðýnýn enerji olarak ne kadar alýp kabul ettiði
arasýnda bir baðlantý vardýr. Çünkü
onlar birbirlerine baðlýdýrlar. Siz
belki gezegenin topraðý ile hiçbir
ilginiz olmadýðýný düþünüyor olabilirsiniz ama onlarýn birbirlerine
baðlý olduklarýný bilin. Dolayýsýyla bu
ölçüm rehberlerin taþýdýklarý ile
yerkürenin kabul etmiþ olduðu enerji
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arasýndaki karþýlýklý iliþkinin
ölçümüdür ki, bu da açýklanmasý güç
bir baþka kavramdýr.” (5/ 262-264)
DURMAK YOK
KOÞMAYA DEVAM
25 yýllýk ölçümlerden, sonuçlarýndan
ve yapýlma tekniðinden bilgi sahibi
olmaktan kuþkusuz memnunuz ama
hele þimdilerde nice zorluklarla dolu
dünya yaþamýnda kendi kuru baþýmýza
'Elimizden ne gelir ki?' diye düþünmekten kendimizi alamamamýz da doðal.
Son olarak bu konuda Kryon'dan
birkaç paragraf aktardýktan sonra gelecek sayýda ruhsal âlemin 1987 sonrasý
dünya operasyonlarýndan ve Kryon'nýn
bireylere zorluklar karþýsýnda direnme
güçlerini nasýl artýrabilecekleri yolundaki tavsiyelerinden bahsedeceðiz.

"Bakýn bu sözleri okuyanlar ve
dinleyenler bu dünyayý deðiþtirecek
ve onu 2012'nin beklediði titreþime
eriþtirecek olanlardýr. Bu hayattaki
ilâhi amacýnýzdýr. Siz buraya bunun
için geldiniz...
Bu yüzden herbirinize soruyorum:
Siz kendinizi bir ýþýk savaþçýsý bir
deniz feneri olarak görüyor musunuz,
yoksa sadece günü mü geçiriyorsunuz? Spiritüel bir kiþi olduðunuzu
düþünüyor musunuz? Ýçinizdeki
melekden haberdar mýsýnýz? Aynaya
baktýðýnýzda orada sadece yaþlanan
bir insaný mý, yoksa tanrýsallýðý mý
görüyorsunuz?.. Eðer kendinize farklý
bir biçimde bakmaya baþlarsanýz,
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içinizdeki tanrýsallýðý göreceksiniz.
Gözlerinizde çaðlarýn üstadlarýný
göreceksiniz...” (9/177- 178)
"Önünüzdeki mücadeleyi korkusuzluk ve çözümle karþýladýðýnýz her
defasýnda, gezegenin öz enerjisine
katkýda bulunursunuz... Bu þu anlama
gelir ki, genelde mücadeleler ve zorluklar bu gezegenin umarsýzca ihtiyaç
duyduðu bir enerjiyi üretmek için size
özellikle sunulur.... Iþýk iþçileri için
þimdikinden daha kafa karýþtýrýcý bir
zaman hiç olmamýþtýr. 20-30 yýl
boyunca stabil bir evde yaþadýðýnýzý
hayal edin. Rahatsýnýz ve her þeyi
anlamaktasýnýz. Birden biz size bu
evin deðiþmesi gerektiðini söylüyoruz.
O yýkýlmalý ve temeli kazýnýp temizlenmelidir. Onun yerine yeni bir ev
inþa edilmelidir. Bunun mecazi bir
ismi vardýr. Bu isim: Yeni Kudüstür.
Bu yeni bir devrin dünya üzerindeki
çözümün ve barýþýn baþlangýcýdýr. Siz
buna þöyle diyerek izin vermiþtiniz:
"Geçiþ noktasýnda dünyaya gelmek
istiyorum. Yeni paradigma deðiþiminin bir parçasý olmak istiyorum.
Çalýþmak ve insanlýk için yeni bir
ilâhi takdirin bir parçasý olmak istiyorum." Ve iþte þimdi buradasýnýz.
Size daha önce ýþýk iþçilerinin farklý
olduklarýný söylemiþtik. Onlar muazzam bir güce sahiptirler. Onlar
sýradan bir görünüme bürünmüþ,
dünyada amaç ve sevgi ile yaþayan
ýþýk kaynaklarýdýr.... Ve siz hâlâ sizi
neden bu kadar çok sevdiðimizi
merak ediyorsunuz..." ( 8/98-99)

Dünya
S.O.S.
Veriyor
Güngör Özyiðit, Psikolog

“Koyu kýrmýzý halkalar petrol
sýzýntýlarýný, gri gölgeli alanlar ise
kimyasal gübre kullanýmý nedeniyle
oluþmuþ olan deniz ve toprak
kirliliðini göstermektedir. Bu
fotoðraf, 1988 yýlýndaki kirliliðin
sadece küçük bir kýsmýný
göstermektedir. Bu gezegen,
ortalama her üç ayda bir meydana
gelen petrol sýzýntýlarý nedeniyle
eskimekte ve yýpranmaktadýr.”

SEVGÝ DÜNYASI

B

ilim dünyasý, DÜNYA için kaygý
duyuyor. Politikacýlar ise kaygýsýzlýklarýný sürdürüyor. Küresel ýsýnma,
kaynaklarýn tükeniþi, açlýk, ekonomik
kriz dünyayý her geçen gün biraz daha
zorluyor. Çýkar çevreleri ve politikacýlar, bilim adamlarýnýn ve aydýnlarýn görüþlerine pek raðbet etmiyor.
Sorunlarý çözmek yerine görmezden
gelmeyi yeðliyor. "Cumhuriyet" Gazetesi'nin "Bilim ve Teknoloji" ekinde
ekonomi ile ilgili dehþet bir baþlýk!
"Politikacýlar Dile Getirmekten
Kaçýnýyor, Ama Bugünkü 'Büyüme
Ekonomisi' Dünya için Felâket!.."
Altýnda þöyle bir açýklama: "Yürürlükteki ekonomi politikasýnýn dayandýðý 'büyüme' kavramý, sürdürülebilir bir
ekonomi ve dünya için uçurumlarla dolu. Ancak, politikacý ve piyasa ekonomistleri, büyümeye herhangi bir alternatif ekonomik modeli düþünmek bile
istemiyor." Çözüm olarak þu öneriliyor:

"Çözüm anlamýnda
sürdürülebilir bir ekonomi neye
benziyor? Doðal kaynaklarý
doðanýn kendini yenileme hýzýndan daha hýzlý bir biçimde kullanmayan bir toplumda yaþamak nasýl olur? Servet, vergi,
iþgücü ve doðum oranlarý gibi
konularda ciddi kararlar alýnmasý gerek. Ýþ baðýmlýlýðýný ve
gelirleri frenlemek yaþamlarýmýzý birçok yönden daha
olumlu kýlabilir."
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Klasik ekonominin kurucularýndan
John Stuart Mill, 1848 yýlýnda yayýmlanan "Politik Ekonominin Ýlkeleri"
baþlýklý yapýtýnda, ekonomik büyüme
sorununa çözüm getirilir getirilmez,
sabit bir ekonomiye geçilebileceðini
vurguluyor. Ve ancak o zaman insanlarýn geliþimine odaklanýlabileceðine
dikkati çekerek þunlarý söylüyor:
"Kafalar geçim derdi ile meþgul
olmadýðýnda, her türde entelektüel
kültürün geliþmesi, törel ve toplumsal
açýdan daha iyiye gidilmesi... Yaþam
sanatýnýn daha incelikli kýlýnmasý da
çok daha kolay olur."
GELELÝM BÝZE
Bakýþlarýmýzý dünyadan Türkiye'ye
çevirdiðimizde ne görüyoruz?
Cumhuriyet'in 85. yýldönümünü kutladýðýmýzý... Cumhuriyet bir birikim ve
kazaným hiç kuþkusuz. Ve zaman
içinde deðerlendirilmesi gerekir. Bu
deðerlendirme bir yandan geçmiþle
yüzleþip hesaplaþýrken, diðer taraftan
geleceðe yönelik yenilikleri de içermelidir.
"Sabah" Gazetesi'nin "Cumhuriyet"
eki Cumhuriyeti bütün boyutlarýyla
genel bir deðerlendirmeye açýyor. Ve
Cumhuriyetin olumlu-olumsuz yönlerini birlikte deðerlendiren bir soruþturmayý baþlatýyor. Yazar Ahmet Oktay,
þöyle bir belirlemede bulunuyor:
" Olumlu
1- 1946'da çok partili hayata geçiþ ve
1950 seçimleri
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2- 1947 Sendikalar Yasasý'nýn kabulü
3- 1940'da Klasikler dizisinin yayýnlanmaya baþlamasý
Olumsuz
1- 1925 Takrir-i Sükûn kanununun
çýkýþý ve TKP tutuklamalarý
2- Köy Enstitüleri'nin kapatýlmasý
3- 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri"
Sinema yönetmeni Halit Refið'in bu
konudaki görüþü þu:
"Olumlu
1- DÝL: Türkiye Cumhuriyeti vatandaþýnýn milli birliði Türkçe'nin ortak dil
olmasýna dayanýr. Dil birliðini bozmak
ülkenin bölünmesine yol açar.
2- TARÝH: Türkiye Cumhuriyeti
1000 yýllýk bir tarih sürecinin sonucudur. Cumhuriyet'in varoluþ þartlarý
ancak bu tarihi oluþumun bilinci içinde
gerçekleþtirilebilir.
3- COÐRAFYA: Ýçinde bulunduðumuz coðrafya dünyanýn stratejik
merkezidir. Bunun Türkiye'ye saðladýðý
avantaj yanýnda, dünya egemenliðine
heveslenen her gücün gözünü buraya
diktiðini de unutmamak gerekir.
Olumsuz
1- 1935'te kadro dergisinin kapatýlmasýyla 'sosyal milliyetçilik' anlayýþýndan ve devlet öncülüðünde milli sanayi
kurulmasýndan vazgeçilmesi.
2- 1946'da Batý'daki oluþumun tersine, sanayi toplumuna dönüþmeden
demokrasiye geçmekle, bugüne kadar
süregelen bütün toplumsal ve siyasal
sorunlarýmýzýn kaynaðý olan gecekondulaþmanýn önünün açýlmasý.
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3- 2003'te Kuzey Irak'ta Türk askerlerinin baþýna geçirilen çuvala raðmen,
NATO içinde Amerika'ya baðýmlýlýðýn
Milli egemenliðe tercih edilmesi."
Gazeteci ve iktisat profesörü Mehmet
Altan konuya iliþkin olarak þunlarý
söylüyor:
"Olumlu
Türkiye Cumhuriyeti'nin en olumlu
karakteristiði, insanlýk sürecinin en ileri
noktasýný belirleyen Batý
Medeniyeti'nin kazanýmlarýný 'þekilsel'
olarak kalsa da kabullenmesi olmuþtur.
Olumsuz
En olumsuz karakteristiði ise, þekilsel
olarak taklit ettiði Batý Medeniyeti'nin
kazanýmlarýný kendiliðinden üretecek
bir öz ve içeriði doðuramamýþ
olmasýdýr. Ankara, Batýlýlaþmaya 'tüketim' üzerinden bakmýþ, üretim biçimindeki deðiþimi hayata geçirememiþtir.
85. yýl sonunda Yaþam Kalitesi
Endeksinde Yunanistan 24. sýrada iken,
Türkiye'nin 82. sýrada olmasý bundandýr."
9. Cumhurbaþkaný Süleyman
Demirel, bir siyaset bilgesi olarak þu
görüþleri belirtiyor:
"Olumlu
1- Cumhuriyet'in 85 yýlda yarattýðý en
olumlu sonuç bizzat kendisidir. Bir
imparatorluðun küllerinden çaðdaþ bir
dünya devleti, demokratik, lâik, sosyal,
hukuk devleti çýkarýlmasý Cumhuriyet
sayesinde olmuþtur.
2- Ýkinci sonuç, yüzde doksaný
okuma-yazma bilmeyen 12 milyon
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nüfuslu bir Türkiye'den yüzde doksan
beþi okuma-yazma bilen, 15 milyon
çocuða okul veren bir ülke haline
gelmesidir.
3- Üçüncü sonuç, Avrupa masasýna
ulaþmasýný saðlayan topyekun sosyal,
ekonomik ve kültürel kalkýnmadýr.
Olumsuz
Yetiþilemeyen yüksek nüfus artýþý
neticesinde þikâyetçi olduðumuz
iþsizlik birinci sorundur. Yine
ayný þýkla geniþ çapta baðlý olan
yoksulluk ve gelir daðýlýmýdýr.
Çaðdaþlaþmayý henüz istenen
ölçüde tamamlayamamýþ
olmamýzý üçüncü sonuç sayarým.
Bir orta-zaman toplumundan
çaðýn toplumuna ulaþmak kolay
olmamýþtýr. Yine de çok önemli
bir deðiþim söz konusudur.
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iki sözcük, Atatürk'e iliþkin deðerlendirmeleri tartabilmek için yol göstericidir; gerekli tarihsel kültürü ve teraziyi oluþturur. Ne yazýk ki, günümüzde
yaþanan Atatürk tartýþmalarýnda bu iki
tarihsel ve bilimsel kavramýn kasten
üstü örtülmektedir."
Aydýnlanmacý yazar olarak nitelenen
Selçuk, usta kalemi ile bugünkü
Türkiye'nin tablosunu çizmektedir:

ATATÜRK DEVRÝMÝ
Cumhuriyet sözcüðü ister istemez Ulusal Kurtuluþ
Savaþýmýzýn önderi ve
Cumhuriyet'in kurucusu büyük
insan Atatürk'ü akla getirir. Ne
var ki bugün Atatürk üzerine tartýþmalar sürüp gitmektedir. Atatürk ve
eseri gitgide artan bir dozda yýpratýlmak istenmektedir.
Atatürk üzerine tartýþmalar iki
kavram gözardý edilerek yapýldýðýnda
kasýtlý bir amaca hizmet edileceðini
belirten Ýlhan Selçuk, bu iki kavrama
açýklýk getirir:
"Bu iki temel kavram nedir?
Emperyalizm... Ve Aydýnlanma... Bu

"Bugün Ülkemizde karþýdevrim eðilimleri emperyalistler tarafýndan desteklenen bir süreç yaþýyoruz; dünyanýn
süper gücü Amerika'nýn 'Büyük
Ortadoðu Projesi' kapsamýnda
Türkiye'ye yönelik 'Ilýmlý Ýslâm Devleti
Modeli' öngörüsü artýk kimsenin
meçhulü deðildir ve pratikte bir hayli
mesafe almýþtýr. Günümüzde Atatürk
tartýþmalarýnýn yoðunlaþmasý da bu
ortamda ve süreçte deðerlendirilme-
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lidir."
Atatürk devriminin biricikliðine deðinen Sayýn Selçuk, Türkiye'nin
dünyadaki bu saygýn konumunu kaybetmemek için dikkatli ve uyanýk olunmasý gereðine iþaret etmektedir:
"Türkiye, Atatürk devrimi sayesinde,
Ýslâm dünyasý kapsamýnda tek lâik ve
demokratik Cumhuriyet olabilme onurunu kazanmýþtýr. Ancak toplumdaki
karþýdevrim sürecini gözardý etmek de
çok sakýncalýdýr."
MUSTAFA FÝLMÝ
Can Dündar'ýn sözümona belgesel
"Mustafa" filmi bilinçaltlarýnda farklý
bir Atatürk profili çiziyor. Mustafa'yý
Kemal'den ayýrarak Kurtuluþ Savaþýný
es geçiyor. Öylece Mustafa Kemal'in
sömürgecilere karþý verdiði ve baþarýya
ulaþtýðý Ulusal Kurtuluþ Savaþý'ný
gözlerden uzak tutuyor. Atatürk ismini
bir kenara býrakarak, kuruluþ sürecini
ve devrimleri gözardý ediyor. Ýþgal
kuvvetlerini kovalayýp denize döken
Mustafa Kemal, yerini tarlada kargalarý
kovalayan Mustafa'ya býrakýyor.
Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel
tecrübe ve bilgi birikimi ile, kadere
karþý oluþturduðu akýlcý tavýr,
Mustafa'nýn üç yaþýnda ölen abisinin
güya çakallar tarafýndan yenilen cesedine baðlanýyor.
Atatürk'ün teokratik bir imparatorluðu, akla ve milletin iradesine baðlý,
ayaklarý yere basan bir cumhuriyete
dönüþtüren lâiklik devrimi, Mustafa'nýn
küçükken hocasý Kaymak Hafýz'dan
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yediði dayakla açýklanmaya çalýþýlýyor.
Atatürk, Cumhurbaþkanlýðý döneminde, yalnýzlýktan caný sýkýlan, hafif
depresif, nasýl vakit geçireceðini bilemeyen, günde 3 paket sigara, bir büyük
raký, 15 fincan kahve içen, kadýnlara
düþkün, arkadaþlarýný harcayan vefasýz
biri gibi gösteriliyor.
Can Dündar'ýn Atatürk'ü bize ÝNSAN
tarafýyla tanýttýðýný ileri sürdüðü
Mustafa bu! Eðer öyleyse Atatürk'ün
ölümsüz eseri olan "Nutuk"u hazýrlayan kim? Devrimleri yapan, akþam
sofralarýný devlet sorunlarýnýn
tartýþýldýðý bir üniversite seminerine
dönüþtüren kim? Dört bine yakýn
kitabý, altýný çizerek notlar alarak
okuyan kim? "Medeni Bilgiler
Kitabý'ný" Türkçe terimleri kendi
bularak "Geometri" kitabýný yazan
kim?
Filme göre Mustafa Kemal'i
Anadolu'ya vataný kurtarsýn, öylece tarihe geçsin diye Atatürk'ün hain sultan
olarak nitelendirdiði sultan Vahideddin
göndermiþ. Böyle bir belge yok. Ama
þöyle bir belge var. Ýngiliz gizli arþivlerinde, araþtýrmacý gazeteci Soner
Yalçýn'ýn açýða çýkardýðý üzere,
Vahideddin'in vataný kurtarmaya giden
Mustafa Kemal'le ilgili görüþü þu:
"Ankara liderleri, bu memlekette
hiçbir dikili kazýðý olmayan
adamlardýr; bu memlekette ne kan ne
de baþka bir baðlantýlarý vardýr.
Mustafa Kemal, kökeni belli olmayan
Makedonyalý bir devrimcidir. Kaný herhangi bir þey, örneðin, Bulgar, Yunan
veya Sýrp olabilir. O daha çok bir Sýrp'a
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benziyor..."
Mustafa Kemal'in idam fermanýna
onay verip mührünü basan, vatan kurtarýlýnca da düþman gemisine binip
ülkesini terkederek kaçan sultan
Vahideddin bu iþte!..
Üç-dört yýl önce Osmanlý Ýmparatorluðunun son varisi Osman Ertuðrul'la
görüþen Hürriyet yazarý Yýlmaz Özdil,
tarihe not düþüyor ve Osman
Ertuðrul'un þunlarý söylediðini yazýyor:
"Ailemiz için çok kötü oldu ama,
Türkiye kazandý... Ben Türk olarak
doðdum, Türk olarak öleceðim...
Atatürk, Türk Halký için çok iyi bir liderdi. Mustafa Kemal olmasaydý, Ýstanbul olmazdý."
YAÞASIN OBAMA
Karaderili, Afrika kökenli Barak
Obama'nýn Baþkan seçilmesi hemen
bütün ülkelerde sevinçle karþýlandý.
Zenci birinin baþkan seçilebilmesi
Amerika demokrasisi için artý bir puan.
Yoksulluðu ve yoksunluðu tanýyan,
zenci olmanýn ezikliðini yaþayan,
ailesindeki Müslümanlardan dolayý
Ýslâm'a sýcak bakan, barýþtan yana
düþünceleri ile, uzlaþma tavrý ile
Obama hem Amerika, hem de dünya
için bir umut. Gençliði, dinçliði ve
pozitif enerjisi ile bunlarý baþarmaya
yatkýn ve yazgýlý gibi duruyor.
Son seçimle A.B.D. dünyaya adeta
bir demokrasi dersi veriyor. Rakibi Mc
Cain, Obama kazandýktan sonra þöyle
konuþuyor: "Obama artýk bütün
Amerikalýlarýn, benim de baþkaným."
Ve þunu da diyebiliyor: "Bu yenilgi
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Cumhuriyetçilerin deðil, benim
baþarýsýzlýðýmdýr."
Obama, seçildikten sonra halkýna
sesleniyor: "Sizi dinleyeceðim." Ve
ekliyor: "Yanlýþ yapabilirim... Hep size
kulak vereceðim."
Altý çizilmesi gereken bir þey daha
söylüyor:
"Farklýlýklarýmýza raðmen biz biriz."
Obama kazandý diye dünya bayram
ediyor. Kurbanlar kesiliyor. Ýþ iyiden
iyiye þova dönüþtü.
Bir futbol sahasý
düþünün.
Tribünler her
ülkeden
insanlarla
dolu, týklým
týklým...
Obama
dünya karmasýna
transfer
edilen,
gelecek
vaadeden
bir
oyuncu...
Tribünler
hep bir
aðýzdan
sesleniyor Yýlmaz
Özdil'in harika sloganý
ile: "Obama
buraya
yumruk
havaya!.."

Seth: “Bütün davranýþlarýn kökü ruhsaldýr.
Bu gerçeðin doðasýdýr. Bu yüzden, tüm ruhsal aktiviteler
geçerlidir. Onlar vardýrlar ve yadsýnamazlar. Ama siz onlarý
fiziki olaylar olarak kabul etmediðiniz için, onlarýn kuvvetini ve
devamlýlýðýný bilemezsiniz.”

Olasý Sistemler
Olasý Kimlikler
Olasý Dünyalar...
Zuhal Voigt
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Evren sonsuzdur. Hiç deðilse, bizim
için. Havanýn açýk ve bulutsuz olduðu
gecelerde, gökyüzüne baktýðýmýzda
gördüðümüz, sayýsýz pýrýltýlý yýldýzlardan,
gezegenlerden, güneþlerden, galaksilerden oluþan manzara karþýsýnda, nefesi
tutulan bizler için.
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kafamýzda mevcut olmuþ olan þeylerin
de bir gerçekliði, dahasý yaþamýmýz ve
tüm varlýðýmýz üzerinde etkileri mi var?

"Olasýlýklarýn sistemleri, aynen
maddi sistem gibi birer gerçektirler. Ve sizler, bunu kabul etseniz de
etmeseniz de, bu sistemlerin içinde
Dünya bilimi, geceleri kendisini gözlerimizin önüne seren bu muhteþem man- de varolursunuz. Yalnýzca, sizler
zaranýn sýrlarýný çözmüþ olmaktan çok
bu sistemlerin odak noktasýna
uzakta, ancak dünyanýn dahil olduðu sis- ayarlanmýþ deðilsiniz. Bazen rüyatemin bilgilerini edinme konusunda bile
larýnýz içinde böyle olasýlýklarýn
halen emeklemekte. Dünyamýza sadece
farkýna varabilirsiniz. Ben size,
ýþýðý ulaþan bu sonsuzluðun nelerden
rüyadaki denemelerinizin belli bir
oluþtuðu, ne gibi þartlarý içerdiði, oralargerçekliði olduðunu söylemiþtim,
da neler olup bittiði konularýnda hiçbir
fikrimiz yok. Gözümüze ve aletlerimize
bu olasý sistemlerdeki denemelemaddi þekiller olarak akseden gezegenriniz için de böyledir. Ama bunlar
lerin, yýldýzlarýn, kara deliklerin, aslýnda
size somut olarak görünmezler.
bildiðimiz maddeden olup olmadýðýndan
"Örneðin, rüyanýzda elinizde bir
bile habersiziz. Durum böyleyken, biz
elma tuttuðunuzu görebilirsiniz.
insanlar herþeyi kendi ölçülerimizle
ölçüyor, nerede yaþam olduðu, nerede
Uyandýðýnýzda bu elmanýn yok
olmadýðý þeklinde ahkâm kesiyoruz.
olduðunu farkedersiniz. Ama bu bu
elmanýn var olmamýþ olduðunu ve
Seth bizlere, evrende sadece madde ve
halen de var olmakta olmadýðýný
antimaddeden oluþan sistemler bulunmadýðýný, bunlarýn yanýnda sonsuz sayýda göstermez. Bu yalnýzca, uyanýk
halinizle onu artýk algýlayamýyor
"Olasý Sistemler"in bulunduðunu söylüyor. Olasý sistemler veya gerçeklerden
olduðunuzu gösterir. Ayný bunun
kasdedilen þey de, yaþamýmýzda yapmayý gibi, olasý olaylarýn gerçekliðini,
düþünüp yapmadýðýmýz olasýlýklarýn;
bilinçli olarak algýlayamazsýnýz.
gidebileceðimiz, gitmeyi hesaba katRüyanýzdaki "ben", olasý olaylarý
týðýmýz ama fiziken gitmemiþ olduðuyaþayan "ben" ile kýyaslanabilir."
muz, buna raðmen baþka boyutlarda var
olan yollarýn gerçeðinden oluþuyor.
Bu ne demek oluyor? Yaþamýmýzda
yapmayý düþündüðümüz, ama yapmamýþ
olduðumuz, aktivitelerin, yalnýzca

Bu sözlerden, düþünce ve
tasavvurlarýmýzýn ne derece önemli
olduðunu anlayabiliriz. Demek ki,
üzerinde düþündüðümüz, kafamýzda
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tasarladýðýmýz veya sadece kafamýzdan
geçirdiðimiz herhangi bir davranýþ, bir
hareket, bir niyet, onu hayata geçirmesek
bile, sadece kafamýzda kalmýyor ; bu
düþünce veya tasavvur, beþ duyumuzla
algýlayamadýðýmýz, maddi dünyanýn
dýþýnda bir ortamda var olmaya devam
ediyor. Yani ürettiðimiz her düþüncenin,
her tasavvurun bir etki alaný var. Daha
önceki sayýlarda incelediðimiz rüya
gerçeði ve rüyalarda yaþananlarýn, varlýðýmýzý etkiliyor olmasý gibi, maddi hayata geçirmediðimiz düþüncelerimizin de
varlýðýmýz üzerinde etkilerinin var
olduðu anlamýna geliyor bu açýklama.

"Bir düþünün : Bir birey, karþýsýna çýkan, diyelim ki üç çeþit
davranýþ þeklinden birini seçmek
zorunda. Bu birey, bunlardan biri
için karar verir ve o þekilde davranarak, bu davranýþýnýn neticelerini
yaþar. Tatbik etmediði diðer iki
davranýþ biçimi de bu birey tarafýndan yaþanýr, ama bu görünen
maddi dünyada deðil. Diðer iki
seçeneðin sonuçlarý da, iç benliði
tarafýndan, baþka kararlarda kullanýlmak üzere denenir ve yaþanýr.
Bu olasý denemeler de, maddi dünyadaki denemeler kadar kesinlikle
yaþanýr. Sizin anlamanýz gereken
þey, tüm varlýðýnýzýn bütün kesitleri arasýnda devamlý bir bilinçaltý
bilgi alýþveriþi bulunduðudur. "
"Bütün davranýþlarýn kökü ruhsaldýr. Bu gerçeðin doðasýdýr. Bu
yüzden, tüm ruhsal aktiviteler
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geçerlidir. Onlar vardýrlar ve yadsýnamazlar. Ama siz onlarý fiziki
olaylar olarak kabul etmediðiniz
için, onlarýn kuvvetini ve devamlýlýðýný bilemezsiniz."
Bir þeyi düþünüyoruz, öyle veya böyle
davranmayý kafamýzda tartýyoruz,
nihayet bir þekle karar verip o þekilde
davranabiliyoruz, çünkü herhangi bir
durumda ancak bir þekilde davranabiliriz.
Zamaný makaraya sarýlý bir iplik gibi
devamlý geriye sararak, bütün ihtimalleri
denemenize, üç buutlu maddi
dünyamýzýn koþullarý içinde olanak yok
çünkü. Ama kafamýzdan düþünce olarak
geçirdiðimiz diðer ihtimaller, varlýðýmýzýn bizim dünya bilincimizle
algýlayamadýðýmýz bir kesiti tarafýndan
yaþanýp algýlanýyor. Demek oluyor ki,
asýl varlýðýmýz. bir olayý birkaç versiyonu
ile yaþayýp, sonuçlarýndan bilgi ediniyor.
Biz fiziki dünyada yaþamakta olan gündelik uyanýk bilincimizle bütün bunlarý
algýlayamadýðýmýz halde, olasý olaylar
kendi varlýklarýný sürdürüp, varlýðýmýza
tecrübe olarak geri dönüyorlar.

"Olasýlýklar , sizin görünmeyen
psikolojik çevrenizin devamlý var
olmakta olan parçalarýdýr. Sizler,
olasý sistemlerin ortasýnda varsýnýz. Bir açýdan, bu sistemler sizin
içinde yaþadýðýnýz bir deniz gibidir. Siz onun içindesiniz ve o sizin
içinizdedir…Siz örneðin þu anda,
bu kitabý okumakta olduðunuzda,
kozmik bir olasýlýk aðýnýn merkezindesiniz ve düþünce veya duygu-
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larýnýzdaki en küçük bir hareketlilikte, bu sistemi sürekli etkilemektesiniz. Ayný þekilde, siz de
sizin olasýlýklarýnýzla baðlantý
halinde olan olasý sistemlerden
sürekli sinyal
alýrsýnýz… Bu
baðlantýlar, oldukça
sýk bir þekilde sistem kesiþmelerine
neden olur. Böyle
durumlarda, o
andaki ilgilerinizle
veya uðraþlarýnýzla
hiç alakasýz gibi
duran fikirler veya
duygular oluþur
içinizde. Örneðin,
gündelik iþleriniz
içinde, müzikle hiç
iþiniz olmadýðý
halde, birden bir
kemana duyduðunuz
bir ilgi, keman
çalma arzusu gibi.
Bu size, varlýðýnýzýn kemana karþý
bir yetenek geliþtirmiþ, olasý bir
kesitinden gelen bir haberdir. Bu
durumda hemen koþup bir keman
almanýz gerekmez tabii, ama belki
keman konserlerine ilgi gösterebilir, kemaný inceleyebilirsiniz. Bu
olumlu bir teþvik örneðidir."
Fiziki yaþamýmýzýn ortasýnda, aslýnda
sürekli olasý sistemlerin etki alaný
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içindeyiz. Duygu ve düþüncelerimizle,
bu sistemleri her an etkilemekte olduðumuz gibi, yani her an, varlýðýmýzýn çeþitli
katmanlarýnda, olasý yaþamlara neden
olduðumuz gibi, olasý yaþamlardan da
sürekli dürtüler ve haberler almaktayýz.

Birden aklýmýza gelen fikirler, anide
ortaya çýkýveren hevesler, hatta ilham
adýný verdiðimiz aydýnlanmalar, varlýðýmýzýn, olasý boyutlarda varlýklarýný
sürdüren katmanlarýndan kaynaklanmýþ
olabilir.

"Bireysel olasý kiþilikler olduðu
gibi, tabii ki sizlerin gitmediði yollarý deneyip gitmiþ olan, olasý
dünyalar da vardýr."
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Ýþte yine insan düþüncesinin sýnýrlarýný
zorlayan bir açýklama. Bu ifadeden de
anladýðýmýza göre, bireylerin olasý
deneyimleri olduðu gibi, üzerinde
yaþadýðýmýz dünyanýn ve dünya yüzündeki toplumlarýn da olasý yaþamlarý var.
Bu yaþamlar da, baþka baþka seçenekler
ve sonuçlar halinde, fiziki olmayan baþka
ortamlarda varlýklarýný sürdürüyorlar. Bu
somut olarak þöyle bir anlama gelebiliyor: Tarihin herhangi bir noktasýný kesit
olarak alýp, olasý sistemlerde neler
olduðunu düþünmeye çalýþýrsak, demek
ki, olaylarýn bir noktasýnda baþka bir yol
seçildiði için, diyelim ki örneðin
Almanya Polonya'ya saldýrmadýðý için,
ikinci dünya savaþýný yaþamamýþ olasý
bir dünya, bambaþka bir boyutta varlýðýný
sürdürmekte. Bu düþünceyi, bildiðimiz
tarihin düþünebildiðimiz çeþitli kesitlerine tatbik edebilirsek, "sonsuzluk"
kavramýnýn boyutlarý üzerinde aþaðý
yukarý bir fikrimiz olabilir. Hem de ne
sonsuzluk ! Yazýmýzýn baþýnda sözünü
ettiðimiz maddi sonsuzluklarýn, içinde
küçücük kalýp, kaybolacaðý sonsuzluklar!

"Þimdi olduðu gibi, varlýðýnýzýn
geçmiþinizde ve geleceðinizde de
olasý kesitleri, olasý kimlikleri
vardýr. Bu yüzden, geçmiþinizdeki
olumsuz olaylarla uðraþmanýz,
yaþamýnýz için iyi bir strateji
olmayabilir. Bu konsantrasyon, bu
kesitlerle baðlantý halinde
olduðunuzdan, sizin için zararlý
unsurlarý gününüze taþýyabilir.
Ayný biçimde, hastalýklar veya
felaketlerle zihnen uðraþmak da
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akýllýca birþey deðildir, çünkü bu
þekilde olumsuz ihtimallerden bir
að kurabilirsiniz."
Bu kýsýmda Seth, verdiði bilgilerin, çok
pratik ve yaþamýmýza tatbik edebileceðimiz bir yönünü gösteriyor bize.
Geçmiþteki olaylarda takýlýp kalmanýn,
yalnýzca psikolojik açýdan deðil, düpedüz
fiziksel yaþamýmýz açýsýndan da zararlý
olacaðýný öðreniyoruz. Sürekli geçmiþteki olumsuz olaylarla uðraþýp onlar
üzerinde düþünürsek, onlar üzerine konsantre olmak, varlýðýmýzýn gündelik bilincimizle algýlayamadýðýmýz katmanlarý,
geçmiþimizdeki olumsuz olasýlýklarla da
baðlantý halinde olduðundan, sistemlerdeki kesiþmeler yüzünden, bu olumsuzluklarýn, bu günkü yaþamýmýzda, belki de
tatbike koyacaðýmýz, olumsuz fikirler,
duygular, olumsuz davranýþlar olarak
ortaya çýkmasýna neden oluyor. Ayný þekilde, zihnen hastalýklar, felaketler
üzerinde yoðunlaþmak da iyi deðil. Bu
da, olumsuz ihtimallere kucak açmak
anlamýna geliyor. Bunun halk dilinde,
tecrübeye dayanan yerleþmiþ deyimleri
de mevcuttur : Ýnsan neden korkarsa,
baþýna geleceði söylenir örneðin.

"Teorik olarak, bu yoldan, sizin
bildiðiniz geçmiþinizi deðiþtirebilirsiniz, çünkü olasýlýklar kadar,
zaman da ( yani geçmiþ ve gelecek
de) sizin varlýðýnýzdan tecrit
edilmiþ deðildir. Geçmiþte de, her
an çeþitli olasýlýklar, olasýlýk
olarak var idi ve siz onlardan yalnýz birini hayata geçirdiniz. Eðer
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þimdi bulunduðunuz anda, bu
geçmiþi tasavvurunuzda
deðiþtirirseniz, yalnýzca onun
doðasýný deðil, etkilerini de
deðiþtirmiþ olursunuz. Hem de yalnýz kendiniz için deðil, baþkalarý
için de."
Yine çok faydalý, pratik bir bilgi. Nasýl
yapacaðýmýz da açýklanýyor :

“Diyelim ki, geçmiþteki bir olay
sizi derinden yaraladý. Bu olayý
hiç olmamýþ gibi düþünmek yerine,
tasavurunuzda onu, baþka olumlu
bir olayla deðiþtirmelisiniz. Bunu
ama defalarca , büyük bir canlýlýkla ve duygu yüklü olarak yapmalýsýnýz. Bu kendinizi aldatma deðildir. Sizin tarafýnýzdan tasavvur
edilen olumlu olay, geçmiþte
seçtiðiniz yol olmadýðý halde, derhal olumlu bir olasýlýk þeklinde,
varlýðýnýzýn kesitlerinde yerini alacaktýr. Bu tekniði doðru olarak
kullanýrsanýz, sizin bu tasavvurunuz, kendisini telepatik olarak,
geçmiþteki o olayla ilgisi olan
diðer insanlara da bildirecektir.
Bu tasavvuru alýp kabul etmek
veya reddetmek ise, o insanlara
kalmýþ bir þeydir. "
Bu söyleneni tatbik eden insanlar
vardýr çevremizde. Þayet iyimser
düþünceli, affedici yaradýlýþda iseler,
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geçmiþi her düþündüklerinde, olumsuz
unsurlarý birer birer çýkararak, yerlerine
olumlularýný yerleþtirerek düþünürler.
Örneðin kendilerine çok çektirmiþ olan
bir yakýn akrabanýn yaptýklarýný unutur,
aslýnda acýlar içinde geçmiþ olan çocukluk veya gençliklerindeki güzellikleri
hatýrlarlar sadece. Hatta kötü olaylarý bile
iyi olarak anýmsarlar. Bunu çok kere, bilerek deðil, otomatik olarak yaparlar.
Böyle yapmakla sadece kendilerini mutlu
etmekle kalmayýp, geþmiþteki ortak olaylarda acý çekmiþ diðer insanlara da mutluluk hazýrladýklarýný, bu açýklamadan
öðreniyoruz. Seth'in söylediðine göre, bu
olumlu tasavvurlar, telepati yoluyla bilinç altýndan, olaylarýn diðer kahramanlarýna da ulaþmaktadýr. Eðer o kiþilerin
de asýl varlýðý bu tasavvurlarý kabul etmeye hazýrsa, bu bilinçaltý tasavvurlarý,
kendi anýlarýyla deðiþtirecek, yani neticede olaylarý olumlu biçimde hatýrlayacaktýr. Demek ki affetmek, barýþmak,
affettirmek, tamir edebilmek, her zaman
için mümkün. Ne kadar teselli veren bir
düþünce. Bunu etkili bir araç olarak, bilinçli kullanmak da, demek ki bizim elimizde. Ayrýca tasavvur gücünün kudretinin nerelere varabileceðini de gösteriyor
bizlere. Demek ki düþüncelerimiz, hayallerimiz, bir çok ruhsal bilgide de belirtildiði gibi, boþ þeyler deðiller. Tersine,
doða tarafýndan elimize verilmiþ etkili
araçlardýr onlar.

"Bazen rüyanýzda, gelecekte
yaþadýðýnýz olumsuz bir durumu
görürsünüz. Bu sizi öylesine
korkutur ki, yaþamýnýzda bir
deðiþiklik yaparsýnýz. Bu rüya,
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size, bu olumsuzluðu bizzat
yaþamýþ olan varlýðýnýzýn gelecekteki bir olasý kesitinden gönderilmiþ bir haberdir."
Bundan anladýðýmýz da, olasý sistemler
yardýmýyla, geleceðimize bile etki edebileceðimiz. Þayet bu konuda sinyaller
almýþsak, bunlara dikkat ederek,
davranýþlarýmýzý deðiþtirirsek, gelecekteki olumsuz olaylarýn baþýmýza gelmesini
de önleme imkânýný kullanabiliriz
anlamýna gelmektedir bu açýklama.
Ýnsanýn, kulaklarýný, gözlerini ve beþ
duyu dýþýndaki duygularýný açarak,
yaþadýklarýný, ruhsal yoldan kendisine
ulaþan dürtü ve uyarýlarý dikkate alarak,
kýsaca uyanýk olarak yaþamasý ne kadar
önemli.
Bu güne kadar deðindiðimiz konular
üzerinde daha söylenecek çok þey var.
Ama bu sayýda, Seth'in, olasý sistemlere dikkatimizi çektiði bölümlerden
aktardýðýmýz bazý bilgilerle, ne yazýk ki
Seth dizimizin sonuna gelmiþ bulunuyoruz.
Bu dizide, 1963 senesinde baþlayarak,
medyumu Jane Roberts'in dünyadan
ayrýldýðý 1984 senesine kadar yapýlmýþ
olan Seth celselerinden derlenen ve
yanýsýra onun bizzat yazdýrdýðý kitaplardan oluþan muhteþem bilgi birikiminden, sadece birkaç örnek vermeye ve
sizlere Seth bilgilerini biraz da olsa tanýtmaya çalýþtýk.
Vereceðimiz örnekleri seçerken, Seth'in
vermiþ olduðu bilgilerin birbiriyle
baðlantýsýnýn ve veriliþ sýrasýnýn belli bir
öðreti hedefi gözetmiþ olduðununun bilincindeydik. Ancak, tüm kitaplardaki
bilgilerin sýrasýyla, dergideki kýsýtlý yeri-
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mizde, birkaç sayý içinde nakledilmesinin
olanaksýzlýðý da ortada olduðundan,
seçmek, yer yer kýsaltmak zorundaydýk.
Ýtiraf edelim ki, bunu yapmak hiç de
kolay olmadý.
Gönül isterdi ki, Seth bilgileri
bütünüyle Türk diline tercüme edilebilsin
ve dünyanýn bu coðrafyasýnda yaþayan
insanlardan, bu bilgilerin beklentisi
içinde olanlarýn da susuzluðu giderilebilsin ve bu bilgileri haketmiþ olanlarýn
ellerine, yaþam yollarýný kolaylaþtýracak,
hayatý daha iyi anlayarak , daha coþkuyla, daha sevgiyle yürümelerini saðlayacak bir yardým eli uzatýlabilsin. Çünkü
bu seviyede bir bilgi deryasý içine dalabilmek imkaný, günümüzün düþünen ve
arayan insanýna yapýlabilecek en büyük
iyiliklerden birisidir þüphesiz.
Ama kimbilir; nerede bir dilek varsa,
orada bir yol bulunur denir.
Gelecek sayýlarda hayvanlar âlemine
yönelecek ve bu konuda, yine son senelerde edinilmiþ bilgi ve deneyimler
üzerinde yoðunlaþacaðýz.

Alýntýlar:
Das Seth
Material
Gespräche
mit Seth
(Jane
Roberts)
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Diriliþ
Çanakkale
1915

Turgut
Özakman’ý
Dinlerken
Nihal Gürsoy
Kasým Ayý içerisinde Ýstanbul Anadolu
Yakasý Selamiçeþme'deki "Filizi Köþk"
adýyla bilinen Parlamenterler Evi'nde
düzenlenen "Diriliþ - Çanakkale 1915"
Konferansýný izleme imkâný buldum.
Sayýn Turgut Özakman, yakýn tarihimiz, özellikle Milli Mücadele hakkýnda, 1948 yýlýndan bu yana topladýðý bilgi,

aný ve belgeleri dinleyicilerle paylaþtý.
Biliyorsunuz; "Diriliþ", "Þu Çýlgýn
Türkler"den daha sonra buluþtu okuyucuyla, oysa Sayýn Özakman önce
"Diriliþ"i yazmak istemiþ tarihi sýralama
gereði, fakat kendisini Milli Mücadele'yi
yazmaya daha hazýr hissetmiþ. 50 yýllýk
birikiminin kendisini zorladýðýný ve Milli
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Mücadeleyi neredeyse her aþamasýyla
yaþadýðýný söylüyor. Okuyucuya tavsiyesi
ise öncelikle "Diriliþ'in arkasýndan "Þu
Çýlgýn Türkler"i okumalarý, nedenine
gelince diyor ki: "Çanakkale bir diriliþti
gerçekten, Türk'ün geri dönüþüydü, Milli
Mücadele'nin ve Cumhuriyet'in habercisi
taç kapýsý, arifesiydi, yeni Türkiye'nin
önsözüydü."
Çanakkale Savaþý'ný ve o dönemi en iyi
özetleyen ve sonrasýný sonsuza açan sözcüðün "Diriliþ" olduðunu düþünüyor.
Þimdi yazarýmýz Turgut Özakman'ýn
aðzýndan "Diriliþ"i aktaralým.
Çanakkale, Birinci Dünya Savaþý içindeki büyük savaþlarýmýzdan en önemlisi,
örneði olmayan bir savunma zaferidir.
Yazýk ki bu zafer Birinci Dünya
Savaþý'ndan galip çýkmamýza yetmedi.
Dört yýl süren bu acýmasýz savaþý, yenik
ve ezik bitirdik. Ýstanbul yönetimi
Mondros Mütareke Anlaþmasýný imzalamak zorunda kaldý.
Galipler, dört bir yandan Türkiye'ye
girdiler. Gelibolu ve Çanakkale'yi de
iþgâl ettiler. O gazi tabyalara, gazi
toplara el koydular. Subaylarýmýz ve
askerlerimiz tabyalarý ve toplarý aðlayarak galiplere býrakýp çekildiler.
Eðer Çanakkale Savaþý, bazý özellikleri
olmasaydý, o acý yenilgiler içinde bir
teselli olarak kalacak ve hüzünle anýlacaktý. Ama geleceði kuran büyük özellikleri dolayýsýyla unutulmaz bir diriliþ,
yeniden doðuþ anýtý olarak yükseliyor.
NELER OLDU

ÖZET KRONOLOJÝ:
1914
2 Temmuz: Seferberlik
2 Aðustos: Gizli Türk - Alman Anlaþmasý
1915
19 Þubat: Çanakkale Deniz Savaþý baþlýyor, ilk
hücum
25 Þubat: Ýkinci hücum
8 Mart: Nusret Mayýn Gemisi'nin Karanlýk Liman'a
26 mayýn dökmesi
18 Mart: Çanakkale Deniz Savaþý
25 Nisan: Karaya çýkýþ, kara savaþlarýnýn baþlamasý
25-27 Nisan: Kumkale Savaþý
25-27 Nisan: Arýburnu Savaþlarý
28 Nisan: Seddülbahir 1. Kirte Savaþý
1 Mayýs: Arýburnu Türk Taarruzu
1-3 Mayýs: Seddülbahir'de Türk, Ýngiliz ve Fransýz
taarruzlarý
6-8 Mayýs: Seddülbahir 2. Kirte Savaþý
12-13 Mayýs: Muavenet-i Milliye'nin Goliath'ý batýrmasý
19 Mayýs: Arýburnu'nda Türk Taarruzu
4-6 Haziran: Seddülbahir 3. Kirte Savaþý
21-22-28 Haziran: Seddülbahir 1. Kerevizdere Savaþý
5 Temmuz: Seddülbahir Sýðýndere Savaþlarý
12-13 Temmuz: Seddülbahir 2. Kerevizdere Savaþlarý
6-7 Aðustos: Seddülbahir Savaþlarý
6-9 Aðustos: Arýburnu - Conkbayýrý Savaþlarý
9 Aðustos: 1. Anafartalar Savaþý ve Zaferi
10 Aðustos: Conkbayýrý Zaferi
21-22 Aðustos: 2. Anafartalar Savaþý ve Zaferi
20 Aralýk: Düþmanýn Arýburnu'ndan çekiliþi

Çanakkale Zaferi'nin Türkiye ve dünya
tarihi bakýmýndan geleceði etkileyen
önemli sonuçlarý ve etkileri oldu.
Baþlýcalarý þöyle özetlenebilir:

9 Ocak 1916: Düþmanýn Seddülbahir'den çekiliþi
Çanakkale Savaþlarýnýn sonu.
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1- M. Kemal Atatürk, tarih sahnesine
Çanakkale'de çýktý, milli bir kahraman
olarak tanýndý. Bu durum Milli Mücadele
önderliðini kolaylaþtýrmýþtýr.
2- Çanakkale Zaferi, ordu ve millete
özgüven kazandýrdý. Kenetlenilir, direnilirse emperyalizmin yenileceði
anlaþýldý.
3- Dar bir alanda, savaþýn her türlüsünü
yaþayan genç komutanlar, büyük deneyim sahibi oldular. Bu komutanlar Milli
Mücadele'de onca yokluk ve yoksunluk
içinde, birliklerini büyük bir baþlarýyla
yönetecek, sonunda zafere ulaþacaklardýr.
4- Çanakkale ruhu, Kuva-yý Milliye
ruhunun mayasýdýr, bu ruhu hazýrlamýþtýr.
Çanakkale ruhu da geliþerek, büyüyerek,
güçlenerek, yaygýnlaþarak, etkinleþerek,
bilinçlenerek, Kuva-yý Milliye ruhunu
oluþturacaktýr. Zaferi, baðýmsýzlýðý, milli
egemenliði, özgürlüðü, aydýnlanmayý,
Kuva-yý Milliye ruhuna ve bilincine
borçluyuz. Yeni Türkiye'yi Kuva-yý
Milliye ruhuna ve bilincine borçluyuz.
Bu ruh olmasa, Sevr Antlaþmasýna göre
Türkiye, sonsuza kadar denetim altýnda
tutulacak, kolu kanadý kýrýk, küçük,
zavallý, ordusuz bir devletçik olarak kalacaktý. Teslimiyetçi Ýstanbul Yönetimi bu
barbar, insafsýz, rezil Sevr Antlaþmasý'ný
imzalamýþ, milliyetçi Ankara yönetimi
reddetmiþ ve sonunda yýrtmýþtýr. Ýstanbul
yönetimini mazur görmek ve göstermek
Sevr Antlaþmasý'ný mazur görmek ve
göstermektir. Þair Fazýl Hüsnü Daðlarca,
bu nedenlerle Çanakkale için "Yeni
Türkiye'nin önsözü" diyor.
5- Birleþik Donanma 18 Mart'ta
Çanakkale Boðazýný geçip Ýstanbul'a
gelse ve Rusya'da Ýstanbul'a çýkarma
yapsaydý neler olurdu?
Ýnsan bunu düþünmek bile istemiyor.

29
Halk daha Balkan Savaþý'nýn yýkýcý etkisi altýnda. Direniþi saðlayacak ruh,
savaþarak olgunlaþmamýþ. Büyük
olasýlýkla Türkiye biterdi. Bu bakýmdan
18 Mart Zaferi'de Çanakkale Zaferi'nin
mayasýdýr.
6- Bu özgüven, direniþ ruhu bütün
orduyu etkiledi.
7- Cephe gerisinde geleceði etkileyecek önemli geliþmeler oluyordu. Birincisi
özü yurtseverlik olan milliyetçilik, milli
bilinç kökleþmeye, milliyetin büyük
önemi kavranmaya baþladý. Irkçýlýktan,
þovenlikten, yayýmcýlýktan arýnmaya
baþladý. Milliyetçilik yeni geliþmekte
olan bir akýmdý. Birçok çevre bu akýmý
baltalamak için açýk-gizli çok çalýþtý,
ama baþaramadý. Bazý dinci çevreler ve
soyut liberaller, milli þartlarý hiç dikkate
almadan, ya kendi yararlarý için ya da
sömürerek zenginleþmiþ ülkelere bakarak
liberalliði savunuyorlardý. Zaferi milliciler kazandý.
8- Cephe gerisinde ikinci önemli olgu,
kadýn hareketidir. Bu hareket savaþ
dolayýsýyla durgunlaþmadý, tersine hýzlandý, yayýldý, iyice toplumsallaþtý. En
durgun göründüðü dönemde bile bir yeraltý nehri gibi aktý.
Cumhuriyeti hazýrlayan akýmlarýn en
önemlilerinden biridir. O dönem
kadýnýnýn bilinçli davranýþlarý hayranlýk
uyandýrýyor.
9- Ýngiliz ve Fransýz yardýmý ulaþmadýðý için Rus Çarlýðý'nýn yýkýlýþý
kolaylaþtý. 1917'de Çarlýk yönetimi
devrildi, yerini sosyalist rejim aldý.
Rusya savaþtan çekildi. Bu yeni
devletin Milli Mücadele döneminde
Türkiye'ye ciddi yardýmlarý olacaktýr.
10- Müslüman ülkelerin aydýnlanmaya
elveriþli olanlarýnda (Mýsýr, Hindistan,
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Tunus, Cezayir v.b.) emperyalizmin
yenilebileceði düþüncesini yeþertti.
Bu düþünce Milli Mücadele ile çok
güçlenecek ve gürleþecektir.
Savaþ boyunca Çanakkale'de Ýngilizler
410.000, Fransýzlar 79.000 kiþi göndermiþlerdi. Yarým milyona yakýn Ýngiliz ve
Fransýz kuvveti Çanakkale'de tutulmuþtur. Ýngilizler 205.000; (43.000 ölü, esir,
kayýp, 72.000 yaralý, 90.000 hasta)
Fransýzlar 47.000 kiþi kayýp vermiþtir.
Türk kaybý; Þehit sayýsý 57.084, yaralý
96.847, yaralýlardan 18.746'sý hastanelerde ölmüþtür. Bunlarla birlikte þehit
sayýsý 75.830.
Yoðun savaþ þartlarýný ve kayýt zorluklarýný dikkate alacak olursak bu sayýyý
100.000'e yaklaþtýrabiliriz. (ATASE
(Genel Kurmay Arþivleri), Çanakkale 3,
s.499 - 500 ve 4 sayýlý cetvel) Tekrar
söylemek istiyorum. 250.000 þehit söylemi kesinlikle yanlýþtýr. Çanakkale'yi
büyük yapan þehit sayýsý deðil,
Çanakkale'nin askeridir.
Din savaþlarý
dönemi kapanmýþtý. Artýk
baþka amaçlar,
ülküler ve
duygularla
savaþýlýyordu.
Osmanlý, uzun
zaman bu
davranýþý
kavrayamamýþ,
yeni savaþlarýn,
yeni þartlarýn
aradýðý asker
tipini yaratamamýþtýr.
Balkan
Savaþý'ndan
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sonra büyük bir uyanýþ olur, yeni bir
asker kimliði oluþur. Eski kimliðe iki
yeni öðe katýlýr: Milli duygu/bilinç ve
yeni tarz savaþ bilgisi. Çanakkale
Savaþý'ný bu yeni kimlikteki asker
kazanacaktýr.
Ýngiliz Resmî Harp Tarihi diyor ki:
"19. Tümen Komutaný Yarbay M.
Kemal'in 25 Nisan 1915'te Arýburnu bölgesindeki durumu derhal kavramýþ
olmasý ve inisiyatifini kullanarak 57.
Alayla yapmýþ olduðu taarruz, Çanakkale
Savaþý'nýn sonunu belirlemiþtir.
Bir tümen komutanýnýn kendi inisiyatifiyle giriþtiði hareketler sonucu, bir
savaþýn, hattâ bir milletin kaderini
deðiþtirecek büyüklükte bir zafer
kazandýðý tarihte pek az görülür."
(Aktaran, Ý.Artuç, s: 175)
19. Tümen Komutaný M. Kemal, Ordu
Komutaný gibi donup kalsaydý, sorumluluktan kaçýnsaydý, kýmýldamak için emir
bekleseydi, Çanakkale Savaþý o gün sona
ererdi. Kocaçimen-Kabatepe hattý düþ-
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man eline düþecek, Maltepe- Kilitbahir
yolu açýlmýþ olacaktý. Üç gün içinde
Kilitbahir'i basarak Boðazý donanmaya
açacaklardý. Sonrasýný düþünmek bile
insaný ürpertiyor.
Bu büyük gerçeklere raðmen,
Çanakkale Zaferi'nde Atatürk'ün rolünü
küçümseyenler, hattâ yok sayanlar var.
Dünyanýn bildiði, on binlerce belge ile
kanýtlý gerçekleri deðiþtirmeye, çarpýtmaya çalýþanlar, Çanakkale'yi bir
mucizeler, kerametler sergisi halinde
anlatanlar var. Bu hikâyelere bakýlýrsa,
sanki Çanakkale Savaþý askeri bir zafer
deðil. Komutanlarýn, subaylarýn ve
Mehmetçiklerin önemli bir rolleri yok.
Bunlara göre savaþý, komutanlar,
dövüþenler, can verenler deðil, ilâhi, gizli
güçler, veliler, erenler, derviþler kazanmýþ. Sevgili dinleyiciler, halkýn hayal
gücü, bir zaferi süslemek, yüceltmek için
bazý olaðanüstü hikâyeler yaratabilir. Bu
týpký türkü yakmak gibi doðal, güzel
masum bir þeydir. Bunlara menkýbe
denir. Gerçek olmadýðý bilinir. Bu nedenle tarih kitaplarýnda yer almaz. Ancak
edebiyat ve halkbilimi tarafýndan bir
deðer taþýr. Halkýn yarattýðý birkaç
menkýbe var ki, onlara ben de kayýtsýz
kalamadým. Ama kafileler halinde
Gelibolu'ya getirilen çocuklara, gençlere
þehitlikler gezdirilirken beyinlerin
Çanakkale Savaþý'yla ilgili gerçekler
hakkýnda hiçbir þey öðrenmeden hurafelerle doldurularak bulandýrýlmasý bilimi,
bilim anlayýþýný öldürür. Çanakkale'nin
hurafeye, abartýya, uydurma
olaðanüstülüklere ihtiyacý yoktur. Kendi
olaðanüstüdür. Ýnançlýlar bu
olaðanüstülükte birçok ilâhi anlamlar,
iþaretler bulabilir. Allah'ýn yardým edeceðine, ettiðine inanmak baþka þey. Bu
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sahte menkýbeler, uyduruk hikayeler
Çanakkale Zaferi'ni basitleþtiriyor,
masallaþtýrýyor, gerçek olmaktan uzaklaþtýrýyor. Büyüklüðünü, anlamýný
zedeliyor, kahramanlarýn, milletin
hakkýný yiyor, daha önemlisi diriliþin
gerçek nedenlerini örtbas ediyor.
Baþka bir yanlýþ da Çanakkale'yi Milli
Mücadele'yi gölgede býrakacak,
neredeyse silecek kadar abartmak. Hayýr,
taþlarý doðru yerine koymalýyýz.
Çanakkale'nin tarihin uðursuz akýþýný
durdurarak, geciktirerek Milli
Mücadele'ye zaman ve millete özgüven
kazandýrdýðý, Kuva-yý Milliye ruhunu
hazýrladýðý doðrudur. Ama bu uðursuz
akýþý geri çeviren Milli Mücadele'dir.
Çanakkale'de yaþananlarýn görkemli bir
rövanþýdýr Milli Mücadele. Milli
Mücadele üzerimizdeki bütün ipotekleri
kaldýrmýþtýr. Çanakkale, Milli Mücadele
ve Cumhuriyet, bir büyük sürecin, biri
ötekine milyonlarca can ve kan damarýyla baðlý üç büyük aþamasýdýr. Bunlarý birbirinden ayýrmamak, karþýlaþtýrmamak,
bütünlüðü parçalamamak gerekir.
Sevgili dinleyiciler, bu savaþlarý sabýrla, dikkatle, düþünerek, anlayarak
okuyup, inceleyiniz. Bunlarý heyecanlý,
kanlý savaþ sahneleri anlatmak için deðil,
hele savaþý övmek için hiç deðil; irade,
akýl, buluþ, yurtseverlik, milli duruþ, bilinç, sebat, kararlýlýk, inanç, benlik,
gerçek kahramanlýk, insanlýk ve karakter
sevgisi olduklarý için, bir milletin diriliþinin, uyanýþýnýn aþamalarýný oluþturduklarý için anlattým, bilmenizi istedim. Karþýmýzdakiler dünyanýn dörtte üçüne egemendi. Çok güçlü, çok zengin, çok etkiliydiler, atalarýmýz bu kudreti yendiler.
Türk askeri özellikle savaþýn ilk günlerinde bire beþ, bire on, bire yirmi, bire
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yirmi beþ kalabalýk düþmanla
dövüþmüþtür. Silah ve cephanede bu oran
çok daha yüksektir. Oranlarý belirtmekte
yarar var, hiç biri abartý deðildir.
Cephane ve eldeki imkânlar son derece
akýlcý kullanýlmýþ, savaþ böylelikle
tamamlanmýþtýr. Ýyi eðitilmiþ, onurlu, bilgili, bilinçli, inançlý, kararlý bir ordu için
askerde ve silahta sayý farký ciddi bir
anlam taþýmýyor. Çanakkale Savaþý,
Ýnönü Savaþlarý, Sakarya Savaþý, Büyük
Taarruz bunu kanýtlamýþtýr. Daha eski
tarihlerde de bunu kanýtlayan örnekler
var: Malazgirt Savaþý, Sýrp Sýndýðý v.b.
Çanakkale ve Gelibolu'ya 1960'lý yýllarda iki kez gitmiþtim. 2006 sonbaharýnda iki kez daha gittim. Bütün bölgeyi
konunun uzmaný bir dostla birlikte
gezdim. Savaþ alanlarýný, yerleþim noktalarýný, limanlarý ve þehitlikleri yine
uzman bir rehberle gezdim. Þunu da
burada belirtmek isterim ki Gelibolu bir
sömürü alaný ve zevksiz bir panayýr
halinde. O görkemli zafer, o kutsal
toprak bunu hak etmiþ deðil. Milli Park
Yönetimi hiçbir önlem almýyor. Tarihe
saygýlý ve zevkli birileri Gelibolu ve
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Orhaniye çevresine kesinlikle sahip çýkmalý.
Ýngiliz-Fransýz donanmasýný yenip geri
döndüren Kilitbahir ve Çanakkale'deki
tabyalarýmýzý gezerseniz, buralardaki
toplardan ancak bir-ikisinden kalma
birkaç parça görürsünüz.
Peki o tabyalarý dolduran o büyük gazi
137 top nerede? Buralardaki uzun, kalýn
namlulu, büyük gövdeli, asansörlü, raylý
dev makineler ne oldular?
Acaba buralarý iþgâl eden Ýngiliz ve
Fransýzlar, bizim için tarihi deðeri çok
yüksek olan bu toplarý götürmüþ olabilirler mi?
Hayýr, birkaçýnýn namlusuna dinamit
doldurup patlattýlar. Öteki toplarýn
kamalarýný çýkarýp denize attýlar, böylece
toplarý kullanýlmaz hale getirdiler,
götürmediler. Ýþgâlciler Milli Mücadele
sonunda yenilerek çekip gittikleri zaman
bütün toplar yerindeydi.
Toplar sadece kamasýz kullanýlamaz
durumdaydý. Ama zafer toplarý olarak
bütün heybetleriyle yerlerinde duruyorlardý. Varlýklarý ile büyük zaferi anýmsatýyor, yaþatýyorlardý. Diriliþimizi,
uyanýþýmýzý,
kendimize
geliþimizi, topraðý
nasýl vatan yaptýðýmýzý temsil
ediyorlardý. Peki,
kim yok etti bunlarý dersiniz? Biz!
Evet biz yok ettik.
1954 yýlýnda
Maliye Bakanlýðý
bu gazi toplarý,
yani tarihimizi,
hurda demir fiyatýna bir hurdacýya
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sattý. Hurdacý da bütün toplarý kesti,
biçti, söktü, parçaladý ve götürdü. Nusret
Mayýn Gemisi'ni de sattýk. Yavuz,
Hamidiye, Muavenet, Bandýrma bunlarý
da sattýk. Söküp parçaladýlar. Savarona'yý
da kiraladýk. Birini bile müze-gemi yapmayý korumayý düþünmedik. Bu bilinçsizliktir, ruhsuzluktur, nankörlüktür, yakýn
geçmiþimizi yaðmaya vermedir. Biz diri,
canlý, hayat dolu, duyarlý, dikkatli,
baðýmsýzlýðýna aþýk, gururuna düþkün bir
millettik ne oldu bize?
Yoksa son yüzyýl içinde Çanakkale
diriliþini, Milli Mücadele'yi o kutsal çýlgýnlýðý, zaferi, ilkellikten, baðnazlýktan
kurtuluþu, uyanýþý, aydýnlanmayý, çaðdaþlaþmayý, kadýn özgürlüðünü,
cumhuriyeti, dünyanýn "Türk Mucizesi"
diye andýðý bu büyük macerayý yaþayan
biz deðil miydik?
Tarihten ders almamýz, geleceðe þekil
vermek açýsýndan çok önemli. Osmanlý
akýlcý eðitime önem vermediði için
durakladý, geriledi, çöktü ve öldü. Bunu
hiç unutmamak gerek. Atatürk'ün yaptýðý
en büyük reformlardan biri olan
"eðitim"e gereken önemi vermeliyiz.
Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet
gençliði bu büyük kazançlarý ancak iyi
bir eðitimle geleceðe taþýyabilir.
Tarihi, kendi tarihimizi doðru olarak
bilirsek, bölünmeyiz. Gerçeklerin
çevresinde toplanýrýz, gerçek bir belleðe
sahip oluruz. Tarihi bilmemek, belleksiz
olmak gibidir. O nedenle çeþitli bölge ve
þehirleri dolaþarak gerçek belge ve bilgilere dayanan birikimimi öðrencilerle,
öðrenmek isteyenlerle paylaþýyorum
uzun zamandýr.
Beni dinlediðiniz için hepinize
teþekkür ediyorum.
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Özgeçmiþi: Turgut Özakman 1930'da Ankara'da
doðdu. A.Ü. Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre
avukatlýk yaptý. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi
Enstitüsü'ne devam ettikten sonra Devlet Tiyatrosu'na
dramaturg olarak girdi. TRT'de Merkez Program Daire
Baþkanlýðý, Genel Müdür Yardýmcýlýðý, Devlet
Tiyatrolarýnda Genel Müdür Baþyardýmcýlýðý ve dört
yýl Genel Müdürlük yaptý.
Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu'nda (1988-1994)
Üyelik ve Baþkan Yardýmcýlýðý görevlerinde bulundu.
DTC (Dil Tarih Coðrafya) Fakültesi Tiyatro
Bölümü'nde 30 yýl "dramatik yazarlýk" dersi öðretim
görevlisi olarak çalýþtý. Evli, üç çocuðu, üç torunu var.
1998'de kendisine, üstün hizmetleri dolayýsýyla Anadolu Üniversitesi'nce "Fahri Doktor" unvaný verildi.
Baþlýca Oyunlarý: Pembe Evin Kaderi, Güneþte On
Kiþi, Duvarlarýn Ötesi, Kaneviçe, Ocak, Paramparça,
Ah Þu Gençler, Sarýpýnar 1914, Fehim Paþa Konaðý,
Resimli Osmanlý Tarihi, Bir Þehnaz Oyun, Töre,
Delioðlan, Þu Çýlgýn Türkler.
Baþlýca Senaryolarý: Keloðlan Aramýzda, Yatýk
Emine, Kurtuluþ, Cumhuriyet.
Romanlarý: Korkma Ýnsancýk Korkma, Romantika,
19 Mayýs 1919 / Atatürk Yeniden Samsun'da, Þu Çýlgýn
Türkler, Diriliþ.
Mesleki Kitaplarý: Radyo Notlarý, Oyun ve Senaryo
Yazma Tekniði.
Tarih Kitaplarý: Dr. Rýza Nur Dosyasý, Vahdettin, M.
Kemal ve Milli Mücadele, Atatürk Kurtuluþ Savaþý ve
Cumhuriyet Kronolojisi.
Çeþitli ödüllerin yaný sýra 1999'da, "Türk toplumunun kültür ve sanat hayatýna katký ve hizmetlerinden
dolayý" Cumhurbaþkanlýðý Kültür ve Sanat Büyük
Ödülü'ne deðer görüldü.
2005'te yayýnlanan ve büyük yanký uyandýran "Þu
Çýlgýn Türkler" adlý romaný dolayýsýyla Yeditepe
Üniversitesi, Samsun 19 Mayýs Üniversitesi, Eskiþehir
Osmangazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Ankara
Üniversitesi "Onursal Doktora" unvaný; Isparta
Süleyman Demirel Üniversitesi "Topluma Katký
Ödülü", ODTÜ "Üstün Hizmet Ödülü", Marmara
Üniversitesi ise "2006 - 2007 Atatürk Ödülü" verdi.
Ayrýca 22 Fakülte, dernek, vakýf, belediye, okul ve
kurumca "hizmet", "baþarý", "þükran", "yýlýn yazarý" ve
"iletiþim" ödüllerine deðer görüldü.
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ÇOCUKLARIN GEÇMÝÞ YAÞAMLARI
Carol Bowman'ýn,
"Children's Past Lives"
Kitabýndan Çeviren: Nelda Bayraktar

Çocuklar
Ölümü
Hatýrlayabiliyorlar
Geçen ay, yazarýmýz Carol Bowman, çocuklarla yaptýðý trans denemelerinde
baþarýlý olmuþtu. Onlara týpký yetiþkinlere yaptýðý gibi, imajlarý almaya baþlar
baþlamaz, bedenlerine odaklanmalarýný söylüyordu. Böylece geçmiþ hayatlarýnda
hangi dönemlere gittiklerini bilebiliyordu. Ancak beþ ile altý yaþ grubundaki çocuklar üzerinde denediði regresyon, onlarýn yerlerinde huzursuzca kýpýrdanmalarý ve
zihinlerine tesadüfen gelen imajlarý söylemeleri, rüyalarýndan, TV macera
Showlarýndan veya hikâyelerden etkilendiklerini açýkça belli etmeleri nedeniyle tam
olarak baþarýlý olamamýþtý. Bowman, daha büyük yaþ grubunda bulunan Amanda
Dickey ile yaptýðý ilginç bir regresyon denemesine de yer vermiþti. Amanda 1800'lü
yýllarda annesi ve erkek kardeþiyle beraber Elizabeth adýnda birisi olarak,
Londra'da yaþamýþtý. Amanda geçmiþ hayatýnda bahçesindeki çiçeklerin ardýndan
çýkarak kendisine öðütler veren minik perilerle ya da adýna "Çiçek Ýnsanlar" dediði
varlýklarla sýkça konuþtuðunu söylemiþti. Sonra da bu varlýklar hakkýnda hikâyeler
yazmýþ ve bunlar Londra'daki bir gazete tarafýndan basýlmýþtý. Amanda geçmiþ hayatýnda hatýrlamadýðý bir hastalýk nedeniyle hayatýný kaybetmiþti.
Bu regresyon denemesinin ardýndan yýllar geçtikten sonra Amanda ailesiyle birlikte baþka bir eyalete taþýnmýþtý. Bu arada Ýngiltere'ye ilk kez yaptýðý bir seyahatle
ve orada yaþadýðý ilginç bir olayla ilgili Carol Bowman'a mektup göndermiþti.
Londra'da þehir gezintisi yaparken, kendilerini gezdiren þoför bazý kasaba
evlerinin bahçelerinde "Çiçek insanlarýn" bulunduðunu ve bazý insanlarýn bunlarla
konuþmaktan çok hoþlandýklarýný söylemiþti.
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Çocuklarýn hatýrladýklarý geçmiþ hayatlarý
oldukça zengin ve büyüleyiciydi ama tüm bunlar
çocuklar için bir anlam
ifade ediyor muydu?
Regresyon denemesi
yaptýðým çocuklarýn hiç
biri, geçmiþ hayatlarýnda
en ufak bir travma yaþamadýklarý gibi bu hayatlarýnda tamamlamalarý
gereken eksik býraktýklarý
iþleri de yoktu. Belki de
geçmiþ hayatlarýndan
getirdikleri yeteneklerini
ve güçlerini bu hayatlarýnda daha da geliþtirmek
için gelmiþlerdi. Ancak,
çocuklar tüm bunlarý
büyürken hatýrlayabiliyorlar mýydý? Doðrusu
bunu bilmiyordum.
Bu çocuklarda, kendi
çocuklarýmýn yaþamýþ
olduklarý dramatik
iyileþmelerin hiç birisini
görmemiþ olmama raðmen, yaptýðým deneyin
baþka yönlerden faydalý
olduðunu gördüm. Öncelikle çocuklarýn geçmiþ
hayatlarýna kolaylýkla
döndürülebildiklerini
anladým. Regresyon
deneyiyle ilgili hiç birisi
rahatsýzlýk belirtisi
göstermiþlerdi. Bu
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deneyi bir oyun gibi
algýlamýþlar ve keyfine
varmýþlardý.
Deney sekiz ila on bir
yaþlarýnda bulunan daha
büyük çocuklarla daha
iyi yürüdü. Ancak dört
ila altý yaþ grubunda çok
baþarýlý olamadým. Ama
yine de Chase'in sadece
beþ yaþýndayken
Amerikan Ýç Savaþý'ný
hatýrlayabilmesi bir istisna olmuþtu. Bu nedenle
bu konuda her hangi bir
yargýya varamadým.
Bir soru, küçük çocuklarýn ölüm anlarýný
yeniden yaþayabilmeleriyle zihnimde
tam olarak cevaplanmýþtý. Bu çocuklar ölüm
sonrasý hallerine de
dönebiliyorlardý. Ölüm
deneyimleri olaðanüstüydü. Aslýnda, ölümü tüm
detaylarýyla anlatanlarýn
küçük çocuklar olduðunu
sýkça kendime hatýrlatmak zorunda kaldýðýmý
da söylemeliyim.
Halbuki, onlarý, geçmiþ
hayatlarýndaki ölümlerini
hatýrlamalarý konusunda
hazýrlamamýþtým. Çünkü
onlarý korkutmak iste-

memiþtim. Ancak yine de
geçmiþ hayatlarýnýn
sonunda doðal bir þekilde
ölüm deneyimlerine
kaymýþlardý. Bu çocuklarýn tümü huzurlu ölümler yaþamýþlardý ve hatýrlayacaðýnýz gibi
Dr.Wambach'ýn bahis
ettiði "doðal ölümler kategorisinde" yer alýyorlardý. Ve tüm ölüm
deneyimleri de birbirlerine benziyorlardý. Öldüklerinde bedenlerinden
dýþarýya doðru süzüldüklerini, gittikçe daha
yukarýya (gökyüzüne)
doðru çýktýklarýný anlatmýþlardý. Bedenlerini terk
etmek onlara aðýr
gelmemiþti.
Çocuklarýn geçmiþ
yaþamlarýndaki ölümlerini hatýrlamalarý bana
daima ilham vermiþtir.
Onlarýn bu anýlarýna þahit
olduðum dakikalar benim
için kutsallýk derecesinde
önemli olmuþtur. Bazen
onlar huzur içinde transta
iken, çevrelerinde ýþýk
görürüm. Onlara geçmiþ
hayatlarýndan neler
öðrendiklerini sorduðumda bir kaç yýllýk dünya
hayatlarýnda asla elde
edemeyecekleri olgun-
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lukta cümleler sarf ederler. Ýþte o zaman aslýnda
irtibat kurduðum varlýklarýn, yüksek iç görülere
sahip, bilge ruhlar olduklarýný anlarým.
Chase ile yaptýðým
regresyon denemelerinden birinde,
ölüm anýna kaydýðýnda
ona: "Öldükten sonra
bize ne oluyor?" diye
sormuþtum. En ufak bir
tereddüt duymaksýzýn
bana: "Ölürken yapabileceðin þeylerle ilgili
seçimler geliyor önüne.
Terk ettiðin hayattaki bir
sahneye geri dönebilirsin
ve oradaki hayatýný
tamamlayabilmek için
sorularýna cevaplar bulmaya çalýþýrsýn. Ardýnda
býraktýðýn kiþilere neler
olduðunu görebilirsin.
Ruh olarak geriye
dönebilir ve onlarla
vedalaþabilirsin ve onlara
gelecekte neler olacaðýný
görebilirsin. Onlarla ilgili
her þeyin yolunda
olduðuna iyice kani
olduðunda artýk yeryüzü
düzleminden özgürleþebilirsin" demiþti.
Ona, insanýn, sevdiði
kiþilerin baþlarýnýn dertte

olduðunu gördüðünde ne
yapabileceðini sorduðumda ise bana þöyle
cevap vermiþti: "Ayný
grupla beraber olmak
için yeniden bedenlenebilirsin. Ölüm anýndan
sonra ruhun bedenini
hýzla terk ederken ve
yukarýya doðru yükselirken bile böyle bir
tercih yapabilirsin. O aný
yaþayanlarýn içinde bulunduðu "Zaman" yeryüzündeki zamandan farklýdýr. Baþka bir bedene
girmek için yeryüzüne
dönmeden önce de cennete gidersin"
Chase'in gözlemleri,
hem yakýn ölüm deneyimleriyle hem de Doðulu mistiklerin ölüm sonrasýyla ilgili yaptýklarý
tariflerle de teyid
edilmiþti. Yedi yaþýndaki
Chase bunu bildiðine
göre, bu hepimizin
bildiðini de gösteriyordu.
Þair Wordsworth'un
yazdýðý gibi, doðumumuz
eski hayatlarýmýzý unuttuðumuz bir uyku hali mi
acaba? Görünen oydu ki
Chase'in içindeki bu bilginin uyanmasý için
birisinin onu dürtmesi
gerekmiþti.

Ninja Gecesi
Chase'in henüz
çözemediðimiz bir
sorunu vardý. Yeni yýl
gecesi, karate okulundaki
ilk pijama partisine katýlacaktý. Ninja Kaplumbaða karakterlerinin hayli
ünlü olduklarý bir
zamandý. Bu nedenle
pijama partisinde Ninja
oyunlarý sergilenecek,
karate videolarý oynatýlacak ve en sevdikleri
yiyecek olan pizza ikram
edilecekti. O gün çocuklar, kalýn battaniyeler
kullanarak kendilerine
karanlýk tüneller yapmýþlardý. Ancak gece geç
saatlerde Chase'e bir
þeyler olmuþ ve uyuyamamýþtý. Çocuklarla
ilgilenen arkadaþým Amy
McLaughlin, ne yaparsa
yapsýn onu yatýþtýramadýðýndan dolayý, gün
aðarýrken arabasýna koyduðu gibi eve getirmiþti.
Chase sürekli olarak
aðlýyordu. Neler
olduðunu tam olarak
açýklayamýyordu. Bize,
geç saatlere kadar oturduktan sonra içinin sýkýlmaya baþladýðýný sonra
da bir türlü uyuyamadýðýný söylüyordu.
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O geceden sonra
Chase, her akþam yatmadan önce panik ataklar
geçirmeye baþladý.
Midesi bulanýyor, yüzü
solgunlaþýyor, sessizleþiyor ve bir türlü
uykuya geçemediðinden
dolayý kendisini gergin
hissediyordu. Sýcak
banyo, gevþetici egzersizler, müzik veya
verdiðim bir bardak ýlýk
süt bile iþe yaramýyordu.
O gece partide bulunan
yetiþkinlerle konuþtuðumda Chase'deki bu
deðiþime neden olabilecek hiçbir sorun yaþamadýklarýný söylediler. O
halde Chase'in problemi
neydi? Bu, altý hafta
boyunca devam edince,
endiþelenmeye baþladým.
Neredeyse Chase'i bir
doktora götürecektim ki
Chase kendine bir
regresyon denemesi yapmamý istedi.

karar verdim. Bu metodu, Roger Woolger'dan
öðrenmiþtim. Chase'e
yataða sýrt üstü uzanmasýný ve midesindeki
bulantýyý tarif etmesini
söyledim. Chase, bunun,
kendi etrafýnda fýrýldak
gibi dönen bir boþluk
duygusu olduðunu sonra
da bu duygunun boðazýna doðru hareket ettiðini
söyledi. Ona, hissettiði
bu duygunun bir rengi
olup-olmadýðýný sorduðumda, bunun portakal
renkli olduðunu
belirtti. Bunun
bir bulantý
deðil, aslýnda bir
boþluk
hissi
olduðunu
vurguladý.
(Aslýnda
midesi

Yatmadan önceki saatin
gelmesi için bekledim.
Çünkü Chase'in gerginliði tam da bu sýrada
baþlýyordu. Gevþeme
egzersizi yapmak yerine,
midesindeki bulantýyý
geçmiþ hayatýna bir
köprü gibi kullanmaya

bulandýðý
her
seferde
kusuyordu).
Ona, bu
boþluk
duygusu
üzerine

odaklanmasýný telkin
ettim.
Bu iþe yaradý. Chase
kendisini bir zindana
hapsedilmiþ bir yetiþkin
olarak gördü. Bu onun
Þato'daki hayatýyla ilgili
bir bölümdü. Bir soygun
planlamýþtý. Elini bir
þeye doðru uzatmýþtý ki,
askerler onu aniden
yakalamýþlardý.
Hatýrlayabildiði tek þey
karanlýk bir zindanda
olduðuydu.
Gelecek Ay: Bu konuya
devam edeceðiz.
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Bir
Medyumla Karþýlaþtým
Tangüner Mazlum

“Hikayem 1985 yýlýnda baþladý.
Babam emekli olup Kýbrýs'a yerleþmiþti. Yaklaþýk iki yýl sonra akciðerlerinde
oluþan bir sorun nedeniyle hastalandý
ve tedavi için yeniden Ýngiltere'ye
döndü.
“Babam, aylar süren týbbi tedaviden
sonra 1987 yýlýnýn Ekim ayýnda vefat
etti. Onun ölümü beni fena etkilemiþti.
Ruhsal durumumda yaþadýðým sürekli
dalgalanmalar ve depresyon nöbetleri
nedeniyle evde durmak bile zor geliyordu bana. Ne kadar acý verici
olduðunu bildiðinden dolayý bu durum
eþime de zor geliyordu. Ona, benim
durumumda olan diðer insanlara
yardým etmiþ olan June Kamara adýndaki bir medyumun ismini söylemiþlerdi. Doða üstü güçlere inanmayan bir
insan olarak baþlangýçta, böyle birisini
ziyaret etmeye þüpheyle yaklaþtým ama
eþimin fazlasýyla ýsrar etmesi sonucunda kabul ettim.

“1989 yýlýnýn Ocak ayýnýn Salý günü
için randevu alýndý. Medyumu ziyaret
edeceðim günden bir gün önce, yani
Pazartesi günü, oðlum gece geç vakit
eve dönerken bir araba kazasý geçirdi.
Kazanýn ayrýntýlarýný tam olarak
bilmiyordum ve bunu medyumla
yapacaðým görüþmeden sonra öðrenmeyi planlamýþtým. Salý akþamý eþimle
birlikte randevumuza gitmek üzere
yola çýktýk. Eve girdiðimizde bizi, birbirimizle tanýþacaðýmýz bir bekleme
salonuna aldýlar. Medyum, her ikimize
birden baktýðýnda üzerine bir titreme
geldi. Bu haným, oðlumun bir gece
önce geçirdiði kazayý benim henüz
öðrenmediðim boyutlarýyla en ince
ayrýntýsýna kadar açýkladý. Tümüyle
yabancý birisinin ailem hakkýnda böylesine çok bilgiye sahip olmasýna çok
þaþýrmýþtým. Derken orada rahat bir
koltuða oturacaðým, baþka bir odaya
alýndým. Geri planda rahatlatýcý bir
müzik çalýyordu ve medyum benimle
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yumuþak bir ses
tonuyla konuþmaya baþladý.
Kendimi, bitiminde merdiven
basamaklarýnýn
bulunduðu bir yol
üzerinde yürüyor
buldum. Bana, en
tepesinde geniþ bir
kapýnýn bulunduðu
bu basamaklarý týrmanmam söylendi.
Bu kapýyý açtým ve
kendimi yaný
baþýndan bir yolun geçtiði yeþil çayýrlara ve gün ýþýðýnýn engin manzarasýna
bakýyor buldum. Yol boyunca yürümeye baþladým ve karþýma bir bank çýktý.
Banka oturdum ve sað tarafýma baktým.
Tüm þaþkýnlýðýmla, cepleri daima
yanýnda taþýdýðý þeylerle þiþmiþ
vaziyette dolaþan babamýn, o tanýdýk
ceketi içersinde bana doðru
yürüdüðünü gördüm. Babam, yanýma
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oturdu ve onunla
uzun bir sohbet
yaptýk. Sonra
yerinden kalkarak
geldiði yoldan
geri döndü. Ben
de geldiðim
yoldan geri
döndüm. Kendimi
medyumun
odasýnda buldum
ve sýrtýmdan aðýr
bir yük kalkmýþ
gibi hissettim. Ýþte
o zaman her þeyin
yolunda olduðunu anladým. Ruhlar
alemiyle baðlantý kurabilecek bir güce
sahip olan birisine inanmak gerekir mi?
Böylesine bir deneyimi yaþamýþ birisi
olarak ben "evet" diyorum. Hiç kimse
beni, o akþam babamla yaptýðým sohbetin gerçek olmadýðýna inandýramaz.”
Tanguner Mazlum, 63 yaþýnda,
Londra, Ýngiltere'de yaþýyor.

JUNE KAMARA KÝMDÝR?
June Kamara, spirtüel yeteneklerine 20 yýl önce kavuþmuþ olan birisidir. Klarvuayan
(durugörü) yeteneðine de sahip olan June, ayný zamanda ilham verici konuþmalar
yapan bir hatip, uluslararasý saygýn bir medyum ve bu yeteneklerini her kese öðretmeye çalýþan bir rehberdir. Kamara ruhsal þifa verme konusunda pratik eðitim almýþtýr.
Evlere ve hastanelere sýkça ziyaretler yapmakta ve ölümcül hastalýklara yakalanan
kiþilerle çalýþmaktadýr. Özel imgeleme ve meditasyon teknikleri geliþtirmiþ olan
Kamara, bunlarý kiþilerin ihtiyaçlarýna uygun þekilde kullanabilmektedir. Çeþitli hastanelerle iþ birliði yapan "Kendine Yardým" gruplarýnda gönüllü olarak çalýþmaktadýr.
Ýngiltere'de, Kuzey Ýrlanda'da ve Avrupa'da ruhsal farkýndalýk, gizli kalmýþ enerjiler,
meditasyon, imgeleme ve ruhsal þifa ile ilgili atölye çalýþmalarý düzenlemektedir.
Kamara'nýn bir çok meditasyon kasetleri bulunmaktadýr.
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GÜNCEL OLAYLAR
12 Temmuz 2008
Kanallýk Eden: Lee Carroll
Bu canlý celse, Asheville,
North Carolina'da gerçekleþtirilmiþtir.

Selamlar, sevgili varlýklar, Ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bazýlarý diyecek ki, "Ne kadar da
çabuk oldu [Kryon'un Lee aracýlýðýyla
konuþmaya baþlamasý]. Bir insan perdenin öbür tarafýna bu kadar çabuk geçemez." Bu gezegendeki yeni enerjinin
henüz anlamadýðýnýz yeni bir sistemi
getirdiðinin farkýnda deðilsiniz. Eski
günler geride kaldý, anlýyor musunuz? Bu
mesaj bulunmak isteyen bir yaratýcýyý
temsil etmektedir. Bu bir anlamda,
Yüksek Benliðinizin elini tuttuðunuzda,
sizi asla býrakmayacak demektir. Bu
adamla yaþýyorum [Lee], ve o bunu
biliyor. Yüksek Benliði dahi Kryon'un
bir parçasý. Bunu açýklamasý çok zor
ancak sizinki de öyle.
Sevgili Ýnsan, burada olanlarýn gerçek
olmadýðýný söyleyenler var. Bu sandalyede oturmuþ, bu adamýn kanallýk ediyor
gibi davrandýðýný söyleyenler var. O
zaman baþlayalým! Bu alanda, sizin
izninizle, bir enerji yaratýyorum ve bu

enerji sandalyelerinizin arasýndaki
boþluklarý bir enerji çorbasý gibi Tanrý
sevgisi ile dolduracak. Þimdi bu alana,
sevdiðiniz ve kaybettiðiniz kiþileri temsil
eden varlýklarý davet ediyorum. Ek
olarak, bilmediðinizi düþündüðünüz, sizden önce doðmuþ olanlar da var. Ve
birkaç dakika içinde, bu odadaki enerji
deðiþecek. O zaman gerçek mi diye size
soracaðým. Ýþte o zaman bu sesin, bu sandalyede oturan adamýn vasýtasýyla size
lineerleþtirilmiþ bilgiyi getirmek üzere
perdenin öbür tarafýndan geldiðini fark
edeceksiniz. Bütün hepsi bizim insanlýðýn sevgisi adýný verdiðimiz süreç
sayesinde olmuþtur. Böylece duymanýz
gerekenleri duyacaksýnýz. Lineer
olmayandan lineer olana tercüme - iþte
kanallýk edenlerin yaptýðý budur. Oda
ayarlanmaya baþladý. Bazýlarýnýz bunu
hissetmeye baþladýlar bile - yanýnýzda
kimin oturduðunu biliyor musunuz?
Bazýlarýnýz biliyor, çünkü buna izin verdiniz. Bazýlarýnýz biliyorsunuz. Oh,
Ýnsanlar, Kryon'un görüþüne sahip olsaydýnýz, benim gördüklerimi görecektiniz.
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Kim olduðunuzu biliyorum; burada
(Dünyada) olmadýðýnýz zamanlarda sahip
olduðunuz adýnýzý biliyorum. Bu deneyimlediðiniz Ýnsan deneyimi, bizim - kim
olduðumuzun - çok küçük bir parçasý.
Siz ve Ben - Yüksek Benliðinize hitap
ediyorum - siz ve Ben dünya yaratýlýrken
izledik. Siz ve Ben daha önce baþka
Dünyalarda bulunduk. Farklý dillerde
kelimeler duydunuz; farklý þekillerde
oldunuz (farklý biyolojik varlýklar
oldunuz). Hatýrlamanýz gerekmiyor,
ancak içinizde biliyorsunuz, hissediyorsunuz; yaþlý bir ruh olduðunuzu, yaratým
enerjisinin bir parçasý olduðunuzu ve
benim haklý olduðumu sezgisel olarak
biliyorsunuz. Sizi þimdi son nefesinizi
verdiðiniz anýn potansiyeline götürmeme
izin verin. Söyleyin: o zaman ne
düþüneceksiniz? Son nefesinizdeki
algýnýz nasýl olacak? Görüyor musunuz,
burada yeni olan bir kiþi bile yok.
Hepiniz daha önce buradaydýnýz. Yaþlý
ruhlardan oluþan bir koroya sesleniyorum, her birine, inanmayanlar da dahil.
Son nefesinizi verirken ne olur? Size
söyleyeyim: Dedikleri gibi hayalet
olmaktan vazgeçip ve Ýnsan parçanýz yok
olmaya baþlayýnca ve kendini tekrar
topraða teslim ettiðinde, buraya gelmeden önceki siz olan topluluk biraraya
gelmeye baþlar. Üç Dünya günü içinde
geçiþiniz tamamlanýr. Bu süre zarfýnda,
Yaratým Maðarasýna ziyaret gerçekleþtirirsiniz, ve burada, Ýnsani özelliklerinizi kristale devredersiniz ve
olduðunuz ve öðrendiðiniz her þey, eþsiz
bir kristal üzerinde bir "deneyim halkasý"
haline gelir. Bu kristal, kim olduðunuzu
ve ne yaptýðýnýzý anlatan bir aðaç halkasý
gibidir. Yeryüzünün bir parçasý haline

41
gelir ve onu asla terk etmez.
Öðrendiðiniz her þey ve yaptýðýnýz her
þey, burada, 3. boyutta kalýr. Ve kutsal
parçanýz bana katýlýr ve bir kutlama
yaparýz. Ve tekrar müziði duymaya
baþlarsýnýz.
Bundan daha önce bahsetmiþtim, ve
her biriniz ne anlattýðýmý biliyorsunuz.
Perdenin öbür tarafýnda, benim tarafýmda
daima çalan bir müzik vardýr. Ben burada
sizinle konuþurken dahi benim için çalmaya devam eder. Bu gerçekte müzik
deðildir, daima etrafýmda olan bir enerjiyi mecazi olarak bu þekilde lineerleþtiriyorum ve bu enerji, Tanrýnýn bir
parçasýdýr ve ona müzik denir. Harikadýr.
Bazýlarýnýz uykudayken bunu hissediyor;
daha kolay nefes olmanýzý saðlýyor.
Sevildiðinizi hissetmenizi saðlýyor,
sevgili varlýklar. Müziði biliyor
musunuz? [Kryon gülümser] Oda, olmasý
gerektiðinden daha fazla ýsýnmaya
baþladý çünkü birkaç ay öncesine göre
bugün daha fazla varlýk var. Oh, mesaj
metafizik olarak o kadar güçlü deðil
çünkü pek yapmadýðým bir þey
yapacaðým bugün. Güncel olaylardan
bahsedeceðim. Bunu pek yapmýyoruz
ancak bazýlarý bundan hoþlanýyor, bu
nedenle partnerimden bu mesajýn yazýya
dökülmesini istedim. Burada bir çember
içindeyiz, yaþamýn sürekli çemberi
içinde. Size baktýðým zaman, tüm yaþamlarýnýzý ve geleceðinize dair tüm potansiyelleri ayný anda görebiliyorum. Ýnsanlýðý baþlatanlarý ve ona son verecek olanlarý görebiliyorum. Bunu daha önce yapmýþtýnýz, sevgili varlýklar. [Kryon duraklar] Henüz uyanmakta olan bir þaman var
odada, þamani enerjisini yeni yeni anla-
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maya baþlamýþ. Bu çok uzun zaman aldý
ancak kim olduðunu biliyor.
Kristallerindeki halkalarýn [geçmiþ
yaþam deneyimlerinin] ne olduðuna dair
hiçbir fikri olmayan yaþlý ruhlar da var.
Birazdan bundan bahsedeceðim. Aslýnda,
size altý enerji [konu] sunacaðým ve bu
da sonuncusu olacak. Birincisi. Güncel
olaylardan bahsedelim. Þu anda bilmeniz
gereken bir þey oluyor. Tam da þu anda.
Ayaklarýnýzýn altýnda magma var,
Yeryüzünün merkezi. O, deðiþiyor. Sývý
olan merkezi yavaþlýyor. Doðru bölgelere
bakarsanýz, bunu haberlerinizde de görebilirsiniz. Yavaþlýyor! Bu da manyetik
aðýn azalmasýna neden oluyor. Baþka bir
deyiþle, gauss (manyetik ölçü birimi)
olarak düþmeye baþladý. Bu düþüþ
ölçülebilir; bilim adamlarý bunu ölçebilirler. Tam þu anda meydana gelmektedir. Bu, bahsettiðimiz deðiþimin bir
parçasý, ve 2008 yýlýnýn da bir parçasý.
Bunun geldiðini söylemiþtik ve "bir"
yýlýnýn [numerolojik olarak 2008'in] yedinci ayýndayýz. Yedi, kutsal bir
rakamdýr. Bunu biliyorsunuz, deðil mi?
Numerolojinize baktýysanýz, bunu beklerdiniz deðil mi? Ve iþte 18 yýl önce size
bahsettiðimiz gezegendeki fiziksel
deðiþimlerin devamý olarak burada. Bu
uygundur.
Korkmayýn! Manyetik deðiþime doðru
gittiðinizi söyleyenler olacaktýr.
Kesinlikle. Ancak potansiyel olarak sizin
yaþam sürenizde olmayacak, fakat
nihayetinde meydana gelecektir. Hazýr
olursanýz, kaos olmaz. Geçmiþte,
manyetik deðiþim öncesinde sýfýr noktasý
yüzlerce yýl sürmüþtü. Ancak potansiyeller, sizin yaþamýnýzda olmayacaðýný
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göstermektedir. Yeryüzü bilincinize
karþýlýk verir. Manyetik aðýn
küçülmesinin asýl nedeni, sizinle perde
arasýndaki mesafenin en aza inecek
olmasýdýr. Bu, hücrelerinizin DNA'sýnýn,
hafýzanýzýn, kristalinizin büyüdüðü ve
geniþlediði anlamýna gelmektedir çünkü
perde küçülmektedir. Bütün bunlar,
araçlarýnýzýn geliþiyor olduðu anlamýna
gelir. Böyle olmasý gerekiyor. Önünüzde,
gezegenin daha önce hiç sahip olmadýðý
bir titreþime ulaþýmý var. Bir 2012 deneyimine doðru ilerliyorsunuz, fiziksel
dünyanýn titreþiminin artýþý için tohumlarýn atýlacaðý güne. Yaklaþmakta olan
budur. Þimdi, partnerimin bu mesajýn
yazýlý haline eklemesini istediðim kýsým
var. Daha yüksek bir titreþime geçiþ
zamanýna doðru ilerliyorsanýz, bunun
birçoðunuzu yok etmenin tam zamaný
olduðuna gerçekten inanýyor musunuz?
Ancak böyle söyleyen kanallar var. Bu
çeliþkinin nedeni, Ýnsanlar sonunda o
kadar deðiþecekler ki birçok "tanýk" için
bu "kitlesel ölüm" gibi görünmeye
baþlayacak. Bu gerçekten de eski enerjinin gezegendeki ölümüdür. Bu nedenle,
geleceðe gidenlerin genellikle 3B
realitenin yüzeyini tarayan mesajlarla
geri geldiðini söylüyoruz. Kitlesel deðiþimi görüyorlar ve bunu size ölüm olarak
raporluyorlar. Ama öyle deðildir. Çocuklarýnýz mezun olmak üzereyken, onlarý
okuldan alýr mýsýnýz? Tanrý bir boþluk
içinde deðildir ve sayýsýz zaman boyunca
yapmýþ olduðunuz çalýþmayý bilmektedir.
Bu çok özel ve heyecan verici bir zaman,
sevgili varlýk, Yeryüzünde korku dolu
zamanlarýn baþlangýcý deðil. Þu anda
2008 yýlýnda olmanýz kazara deðildir,
sevgili Ýnsan. "Bununla ilgili olarak ne
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yapacaðýz?" diyenler oldu. Cevap, Siz
"o"sunuz. Sadece olun. Yaptýðýnýz iþe
devam edin, ve sadece olun. Yeryüzünün
daha yüksek bir titreþim seviyesine
ulaþacaðýný söylediðimizde, bu korku
dolu bir mesaj deðildir. Size bir tavsiye
verecek olsam - tek bir tavsiye - derdim
ki, "Çocuklarýnýzýn gitmesine izin verin."
Býrakýn istedikleri kiþi olsunlar. Sizin bilincinize sahip olmalarý için onlarý zorlamayýn. Onlarý izleyin. Neler düþündüklerini gözlemleyin ve derslerinizi / eðitiminizi onlarýn taleplerine göre tasarlayýn,
sizin istediðiniz gibi eski bilincinize dayalý olmasýn. Onlara rehberlik edin, sevgi
ve disiplin verin ancak nasýl öðrenecekleri konusunda kendi yollarýndan gitmelerine izin verin. Size gezegeninizde
olan bitenlerle ilgili tavsiyeler vereceðim. Bunu hep yaparým. Bu birinci
konuydu. Ýkincisi. Önünüzdeki ay
[Aðustos 2008], büyük bir deney olacak.
Yeryüzündeki en büyük makine, var olan
ve görünmeyen en küçük parçayý
inceleyecek. Ýsviçre'deki büyük atomik
hýzlandýrýcýdan bahsediyoruz.. güncel bir
olaydan. Bunun tehlikeli olduðunu
söyleyenler var. Hayýr deðil. Yeryüzüne
her an çarpan kozmik enerji barajýnda
var olan enerjiden daha fazlasýný yaratamaz. Yaptýklarý tek þey, ayný enerjiyi
kontrollü olarak yaratmak ki böylece
üzerinde çalýþabilecekler. Kontrol etmezlerse çalýþamazlar. Proton ve anti-protonlar kullanýyorlar ve onlarý ýþýðýn %90
hýzýna ulaþtýrýyorlar. Ve sonra yapýlan bu
en büyük deneyde onlarý çarpýþtýrýyorlar.
Potansiyellerin ne olduðunu söylememe
izin verin, ve bunu ilk duyanlarýn siz
olduðunu bilin. [Kryon gülümser]
Aradýklarý þey, boyutlararasý enerjidir.

43
Þüphe duyduklarý þeyi arýyorlar ve bulacaklar da. Bulacaklar çünkü Evrensel
yaratýcý enerjiyi arýyorlar. Önünüzdeki on
yýlda keþfedecekleri þeyin ne kadar
önemli olduðunu size anlatmama izin
verin: Evrenin nasýl yaratýldýðýna dair
senaryoyu baþtan yazacaklar. Big Bang
asla olmadý. Big Bang ile ilgili temel
fikir, boyutlararasý bir niteliðin üç boyutlu tanýmýdýr. Evrenler her zaman boyutlarasý deðiþimlerle yaratýlmýþtýr, bir boyut
kelimenin tam manasýyla bir baþkasý ile
çarpýþtýðý anda. Bu büyük bir kuantum
olayýdýr. Big Bang olarak tanýmladýðýnýz
tüm bu özelliklere ulaþtýðýnýz zamandasýnýz. Bir özet: 3B'da, Big Bang
teorisinin kanýtý olduðunu hissettikleri
þeyi arayan birçok bilim adamý var. Kanýt
olduðunu sandýklarý þeyin kalýntýsýný buldular [kozmolojik sabit]. Hubble gibi
isimler ve diðerleri bunun öncüsüdür.
Ancak, bilinen küçük parçacýklarýn
gözlemlenmesi ile buna meydan okunmak üzeredir. Ýlk önce, Big Bang teorisi
baþlangýcýnda boyutlararasý olmak zorundadýr. Çünkü, her þeyin ýþýktan daha hýzlý
hareket ettiði ve her þeyin bir anda
olduðu kabul edilmiþ durumda. Bu
teorinin ortaya çýktýðý zamanlarda, þu
anda gördüklerinizi yaratmak üzere bir
anlýk 3B bir kýrýlma olduðuna dair bir
anlayýþ vardý sadece. Bugün, bu olay, bir
kuantum olayýnýn özelliði olarak
görülmektedir ve bu laboratuarýn
keþfedeceði de budur, çünkü boyutlararasý bir çarpýþmanýn kalýntýlarýný
görmek üzereler. Bu her yerde. Bu yeni
kozmolojik sabit. Görünmez olan boyutlarý görmeye baþladýðýnýzda ya da en
azýndan sanal olarak yaratýlan bu patlamalarda takip ettikleri özellikleri gördük-
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lerinde, ortaya çýkacak. Bu þifreli sözlerle size anlatýlmak istenen þey, bu özel
deney güvenlidir ve uzun vadede, biliminiz nihayet mümkün olan en iyi þekilde
boyutlarasýný görebilecektir. Hiçbir þey
olmadýðýnda ve dünya Ýsviçre'de
yaratýlan bir kara delik tarafýndan yutulmadýðýnda, bu mesajý hatýrlayacak
mýsýnýz? Aksini iddia edenlere bakýp
yarattýklarý dram için suçlayacak
mýsýnýz? Göreceðiz. Bu ikincisiydi. Bu
gezegende uyarýlmanýz gereken þeyler
olduðunda, hepimizin fikir birliði içinde
size sunulacak uyarýlar bekleyin.
HAARP hatýrlýyor musunuz? [Kryon
Altýncý Kitap, 1997] Sizi uyardýk ve siz
de tepki gösterdiniz. Bu deney
Avrupa'nýn birçok ülkesi tarafýndan
tehlikeli bulunmuþtu ve tesisin yapabilecekleri ve yapamayacaklarý ile adýmlar
yumuþatýlmýþtý. Birçok kiþi izlerken gizli
iþler yapmak çok zordur. Bunu unutmayýn. Üçüncüsü. Bir an için zamaný
geri alacaðým, 10 yýl gerisine. O zaman
karþýnýzda oturuyordum ve size enerji
krizi ile ilgili bilgiler vermiþtim. Ýþte tam
da bunun içindesiniz. Bununla ilgili
olarak neler yapacaðýnýzý bir kez daha
açýklayacaðým. Daha önce verdiðim ayný
bilgiyi vereceðim çünkü birçoðunuzun
daha önce duymadýklarý için bu sözleri
duymaya ihtiyaçlarý var. Bu mesajýn 3B
zenginlik içinde olan birinin kulaðýna
gitme potansiyeli var. Bu þu anlama
geliyor; onlar bazý þeyleri gerçekleþtirebilirler çünkü para kaynaklarý ellerinde.
Derin cepleri olan ve bu sözleri duyanlarý
davet ediyorum çünkü bunlar sizi daha
da zengin yapacak. Mantýklý þeyler
söyleyeceðim.. daha önce hiç olmadýðý
kadar.
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Bu gezegen üzerinde iki enerji kaynaðý
var; bedava bir enerji kaynaðý. Bedava!
Bu enerjiyi iþleyecek teknoloji de
geliþtirildi. Bedava olduðunu söylemiþ
miydim? Dinleyin: ilk önce, ayýn neden
orada olduðunu hiç merak ettiniz mi?
Ýçinizden hiç kimse Ruha dönüp, "Neden
bir Ay'ýmýz var?" diye sordu mu?
Nedenini ben size söyleyeyim:
þehirleriniz için enerji üretebilesiniz
diye! Bunu daha önce pek düþünen
olmadý. Ay, size yüzyýllardýr deðiþmeyen
bir zaman çizelgesine baðlý olarak büyük
miktarlarda suyun hareketini verir. Yüz
binlerce tonluk su hareketini sunar. Bu
her zaman oradaydý ve orada olacaktýr.
Birçok büyük þehrinizi aydýnlatmaya
yetecek kadar gel-git hareketi olur.
Yeryüzünün son gününe kadar varolan ve
var olacak tüm þehirlerinize yetecek
elektriði üretebileceðiniz bir güç kaynaðý
saðlar. Elde edebileceðiniz elektriðin
haddi hesabý yoktur, ve dahi elektrikli
arabalarýnýzý þarj etmeye yetecek kadar,
ve ücretsizdir ve çevreyi kirletmez.
Yapmanýz gereken tek þey bu enerjiyi
ihtiva edecek aparatlar geliþtirmektir, ve
bunu yapanlar da zaten var. Ýtme / çekme
enerjisini nasýl yakalayacaðýnýzý biliyorsunuz, bir çark veya þamandýra gerekiyor. Hepsi tasarlanmýþtýr. Enerjisini gel-git
yoluyla saðlayan üçten fazla þehir var.
Onlarý Kuzeyde bulabilirsiniz. Hayýr bu
ülkede deðiller [ABD]. Þehirlerinizi
aydýnlatacak teknolojiye sahipler, tabi
izin verirseniz. Bedava olduðunu
söylemiþ miydim? Karþýlýksýz bir þekilde
kaynak orada beklemektedir, petrol
tüketmenize gerek yok, kömür yakmanýza gerek yok, ve Gaya'dan almanýz
gereken hiçbir þey yok. Þu anda sahip
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olduðunuz ve yeryüzünün canýný yakan
kaynaklardan kurtulmanýz için Gaya'nýn
itip çekmesine izin verin. Bu enerji burada ve her zaman da buradaydý, ve asla
tükenmeyecek - kitlesel bir güç, dizginleyip ýþýk üretebilir, ulaþýmý saðlayabilirsiniz. Bir sonraki biraz zor, ama
gayet net. Enerji yaratmak için birçok
yönteminiz var. Anlaþýlmasý en zor ve
karmaþýk olaný, bir nükleer santral kurmaktýr. Beþ yýllýk inþaat projesini
bitirdiðinizde, yaptýðýnýz tek þey çok
pahalý bir buhar makinesi yaratmaktýr.
Çünkü nükleer enerji ýsý yaratýr. Bu da
buhar yoluyla jeneratörleri çalýþtýrýr ve
sonra elektrik üretir. Bu, kesinlikle,
devasa bir buhar makinesidir. Baþka bir
devasa buhar makinesi daha var, ona
magma diyorsunuz. Kazdýðýnýz her yer,
ýsýnýr. Ne kadar derinlere doðru giderseniz, oldukça sýcak olur. Bunu hiç
düþündünüz mü? Isý istiyorsanýz, yapmanýz gereken tek þey kazmaktýr! Þimdi,
bu oldukça zor çünkü çok fazla kazmanýz
gerekecek. Bununla kalmýyor, güvenlik
ve finanssal olarak iþleri karmaþýklaþtýran
yan ürünler var. Isýdan faydalanacak ve
sonsuz bir buhar makinesi yaratacak bir
teknolojinin geliþtirilmesi gerekiyor.
Sýcak noktalarda delikler açmaya
baþlayabilirsiniz. Sýcak noktalar, magmanýn yeryüzüne yakýn olduðu bölgelerdir. Mesela Pasifik'ten baþlamaya ne
dersiniz? Volkanlarýn çoðu burada, ve
büyük þehirlerinizin çoðu da burada.
Buhar yaratmak için ihtiyacýnýz olan
enerji ayaklarýnýzýn altýnda. Bu teknolojiye yatýrým yapmaya deðer mi? Bu size
kalmýþ. Yeryüzünün parçalarýný daha ne
kadar koparýp yakmaya ve atmosfere
göndermeye devam etmeyi istiyorsunuz?
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Sizin için deðerli olan ne? O zaman
tekrarlýyoruz, perdenin öbür tarafýndan
hiç olmadýðý kadar net sözlerimiz: bu
enerji kaynaklarý daima vardý. Elektrik
üretmeniz, þehirlerinize enerji saðlamanýz ve araçlarýnýzý hareket ettirmeniz
için varlar ve bu bedava kaynaklarý
muhafaza etmek için yatýrým yapmanýz
gerekiyor. Bu üçüncüsüydü. Dördüncü.
Ýklim hakkýnda birkaç basit tavsiyemiz
var. Ýyiye gitmeyeceðini anlamanýz
gerekiyor. Oturup beklerseniz,
iyileþmeyecek. Daha önce açýklamýþtýk,
þimdi tekrar anlatacaðýz. Küçük bir buz
çaðý yaratacak bir su döngüsü içindesiniz. Soðuk olmadan önce ýsýnmaya
baþlamýþ olmasý size tuhaf gelebilir,
ancak jeolojik kayýtlarýnýza bakarsanýz
ayný þeyin daha önce de olduðunu göreceksiniz. 1400'lü yýllarda olduðuna dair
bir kaydýnýz yok ancak olmuþtu ve hayatta kalmýþtýnýz. Bunun için diyoruz ki,
rüzgarlar geri dönecek, ve size tavsiyemiz yeni hava koþullarýna uyum saðlayabileceðiniz þartlar yaratmanýzdýr. Ön
görmeyi öðrenin; farklý binalar inþa edin.
Tehlikeli olan bölgelere yerleþim yerleri
kurmayýn, ya da güvenli yerlere inþaatlar
yapýn. Fakat öðüdümüz þudur: geri
döndüðünde þok olmayýn. Geri dönecek.
Güneyde dallar kýrýlmaya baþladýðýnda
þaþýrmayýn, çünkü kýrýlacaklar. Yerden
yüksek evler yapmak daha iyi olacaktýr
[Kryonun daha önce bahsettiði set sistemi: sadece sokaklarýn su seviyesinde
olduðu evlerin yükseltilmiþ toprak zemin
üzerinde inþa edildiði bir sistem, bir nevi
sulama kanallarý gibi.] Bu akýllýca olacaktýr. Meydana gelecek mi göreceðiz.
"Sen ne diyorsun Kryon?" Diyorum ki
Ýnsanlar geçmiþte olduðu gibi yine

46
adapte olabilirler. Daha akýllýca düþünmeye baþlarsanýz, iklim deðiþimine uyum
saðlayabilirsiniz. Ona nasýl etki
ettiðinizin sorumluluðunu üstlenin, onun
size nasýl etki ettiðinin deðil. Ýklimsel
felaketleri hava olaylarýna dönüþtürün.
Ayrýca, olanlardan korkmayýn. Bugün
gördüklerinizin yarýn olmasýný beklediðiniz bir nevi dramlara
dönüþtürmeyin. Isýnma soðumanýn habercisidir, geçmiþte olduðu gibi.. geçmiþte
olduðu gibi. Oturup endiþe duyabilirsiniz
ya da buna hazýrlanabilirsiniz.
Dördüncüsü buydu. Beþinci ve altýncý
konular, daha ezoterik ve bunun için
gelmiþtiniz, öyle deðil mi? [Kryon
gülümser] Beþincisi - bu gezegenin
düþünce enerjisi deðiþmektedir. Büyük
bir deðiþimden geçmektedir, týpký
söylediðimiz gibi. Ýnsanlar artýk farklý
þekilde düþünüyorlar. Birçoðu yeni
anlayýþlar kazanýyor ve ifþaatlar yaþýyorlar, bilimsel konularda dahi. Yeni
düþünce iþlerin nasýl yürüyeceðine dair
ön ayak olacak. Nihayet bunun olacaðýný
söylemiþtik. Daha önce ezoterik
olmayanlar size ezoterik bilgiler veriyorlar ve buna bilim diyorlar. Boyutlararasý
düþünceye giden keþifler yapýlýyor.
Neyin gerçek olduðuna neyin olmadýðýna
dair bilim tekrar yazýlýyor. Bütün bunlar,
gezegenin potansiyelleri içinden sýrayla
gerçekleþiyor. Þimdi, bu güncel olaylara
nasýl yansýr? Bir þeyin uç noktasýndasýnýz
ve size ne olduðunu söyleyeceðim.
Sevgili insanlýk, Yeryüzünde gerçekten
barýþ olabilir, ancak ne istediðiniz ve ne
istemediðinizi öðrenme sürecinden geçeceðiniz bir döngü olacak. Ancak bu yýl,
ve özellikle önünüzdeki yýl, 2009,
bekleyebileceðiniz bazý potansiyel olay-
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lar var. Unutmayýn, bunu ilk siz duydunuz. [Kryon gülümser] 2009 bir 11
yýlý. Numerolojik olarak on birin birçok
anlamý var. Eski numerolojide ne anlam
ifade ettiðinin bir önemi yok. Önemli
olan, 11 bu çaðýn sayýsýdýr. Ýlk ortaya
çýktýðýmýzda da bunu söylemiþtik. 1989
yýlýnda, ilk kitabýn ilk aktarýmýnda, 11
sayýsýnýn ne anlamlar taþýdýðýný anlatmýþtým. Þimdi, tekrar bir 11 yýlý ile karþý
karþýyasýnýz. Ancak bu, 2012 yýlýndan
önceki son 11 yýlýnýz. Bu sizin için bir
anlam ifade etmeli. Bu enerji ile göreceðiniz son 11 yýlý. Ýþte size söyleyeceklerim: bu gezegendeki genç insanlarýn
önünüzdeki yýl yaratacaklarý farklýlýklarý
bekleyin - gençlikten beklemeyeceðiniz
farklýlýklar yaratacaklar. En büyük potansiyellerden biri diktatörlerin saf dýþý
olmasýdýr. Bu, size yeryüzündeki diktatörlerin oyun dýþý kalacaklarýna dair
söylediðimiz potansiyelin kendisidir. Ve
bu diktatörlerin yerini hayýrsever liderler
alacak. Hükümetlerdeki liderliðin nasýl
olmasý ve sýradan Ýnsanlarýn liderlikten
ne beklediklerine dair bilinç deðiþiminin
baþlangýcýdýr. Eski enerjide, hükümetten
beklentiler kolayca göz ardý edilirdi.
Yoksa kaos olurdu. Ülkenizde nasýl bir
hükümet kurulursa kurulsun, kabul
edilirdi. Bu eski enerjiye ait bir
kavramdýr, çünkü özgürlükçü olmayan
yönetimler sergileyen yöneticileri ortaya
çýkarmýþtýr. Bu deðiþecek. Bu sizin ülkenizde de deðiþecek. Çünkü Ýnsanlar
özgürlükçü liderler talep etmeye baþlayacaklar. 2009 yýlýnda, adýný vermeyeceðim
bir ülkede büyük bir deðiþim olacak. Ve
bu deðiþime ülkenin genç insanlarý ön
ayak olacaklar. Hiçbir þeyin umurlarýnda
olmadýðýna inandýðýnýz kiþiler ortaya
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çýkýp bir fark yaratacaklar. Bunu bekleyin ve gördüðünüzde, haberlerinize
bakýp, "bu kötü bir þey" demeyin.
Haberlerinize bakýp, "þu ölen insanlara
bak," demeyin. Haberlere bakýp dram
görmeyin. Sadece bu olayýn bir parçasý
olmak için bu gezegene gelmiþ olan
insanlar var! Bu olayýn bir parçasý olup
yuvaya dönmek için bu gezegene gelmiþ
olan insanlar var, ki sonra geri gelip çok
daha büyük bir þey yapacaklar!
Söylemek istediðim, bu olayýn ardýnda
sandýðýnýzdan da büyük bir olay var.
Bu olay nedeniyle öbür tarafa geçmeye
karar verenleri kutlayýn, çünkü kahramanca bir deðiþim yarattýlar. Biz bu olayý
böyle görüyoruz. Böylesi bir kutlamaya
tüm gezegen dahildir. Gerçekten geleceði
deðiþtirecekler. Bunun uygunluðunu kutlayabilir misiniz? Son olarak altýncý
konu. Kiþisel potansiyel. Bu konuyu kýsa
tutacaðýz, uzun uzun anlatacaðýmýz
zaman gelecek. DNA'nýz deðiþiyor.
Deðiþiyor çünkü etrafýndaki manyetik
etkiler deðiþmeye baþladý. Bu, buraya
geldiðimiz zaman bahsettiðimiz bir þeydir. Kendime manyetik üstat diyorum.
Bu üç boyutlu, lineer bir terim; sýrf olanlara dikkatinizi çekebilmek için. Grubum
manyetik aðýn yerini deðiþtirdi çünkü
buna siz izin verdiniz. Ýnsan bilincinin bu
gezegen için neler yaptýðýný hala
anlamýyorsunuz. Ýnsan bilinci bir talep,
bu gezegeni saran ezoterik güçler için
hazýrlanmýþ bir talimattýr. Sandýðýnýzdan
da eski: yeryüzünde Tanrýnýn ne yaptýðýný
merak eden, yaptýklarýnýn Tanrýnýn iþi
olduðunu anlamayanlar var. Her bir
Ýnsanýn kiþisel potansiyeli belirgin þekilde artacak. Potansiyel: gelecekte enerjinin tezahür etme taahhüdü. Ancak, iste-
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mezseniz hiçbir þey olmaz. Bir yerde
oturuyorsanýz ve yan odada zenginlik
varsa, zengin olma potansiyeline
sahipsinizdir. Ancak asla yerinizden
kalkmazsanýz, açlýk ve fakirlikten
ölürsünüz. Anlýyor musunuz? Bir þey
yapmazsanýz hiçbir þey olmaz. Ve sonra
o insan Tanrýyý gördüðünde baðýrmaya
baþlar, "Ama zengin olacaðýmý
söylemiþtin!" Þimdi ne olduðunu anlýyor
musunuz? DNA'yý baþtan yazma yetisi,
beraberinizde getirdiðiniz özellikleri
deðiþtirme yetisi, hücresel seviyenin
"üzerinde düþünme" yetisi, Akaþa'nýn
tüm parçalarýný sahiplenme yetisi, hepsi
oradadýr.
Bu ne anlama gelmektedir: siz olan,
Yaratým Maðarasýndaki kendi kristalinizin parçasý iþlenebilir [kullanýlabilir].
Bu, geriye gidip Akaþa sisteminde yer
alan en iyi parçalarýnýzý alabilirsiniz
demektir, ve bu zaman meselesidir.
Çünkü bunu görebiliyoruz. Sizi tam bir
Ýnsan dizgisi olarak - Yüksek
Benliðinizin sahip olduðu tüm yaþamlar
olarak görebiliyoruz. Size baktýðýmýzda
gördüðümüz budur. Þimdiki yaþamýnýzý
görmüyoruz. Yaþlý ruhlar görüyoruz olduðunuz kiþileri ve öðrendiklerinizi
görüyoruz. Ruhsal küpünüzün,
yaþadýðýnýz tüm hayatlarda öðrendiklerinize dayanarak ne kadar dolu
olduðunu biliyoruz. DNA'nýzda olan
budur, sevgili varlýklar. Ona eriþebilirsiniz, kolayca.
Kendi ruhsallýðýnýza giden kapýyý
açmaya baþladýðýnýzda, kapý biraz kendiliðinden açýlýrsa þaþýrmayýn. Bazýlarý için
bu korkutucu olabilir. Bu yeni bir yoldur
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- sistemin bir parçasý olduðunuzu
haykýran Tanrý ile iþbirliðidir. Oh, Ýnsan,
Tanrýya baðýmlý olan bir Ýnsan deðilsin.
Tanrýnýn bir parçasýsýn! Benim partnerimsin, ve hep öyleydin. Kryon'un mesajý
budur. Kryon'un bugünkü mesajý budur.
Ne kadar güçlü ise o kadar güçlüdür.
Gitmeye hazýrlanýyoruz. [Duraklama]
Sizinle ayný zaman diliminde olmayan
ama bu mesajý dinleyen ve okuyanlar
var. Ýzin verirseniz bir an için onlarla
konuþacaðým. Sevgili dinleyici ve okuyucu, orada oturmuþ tek baþýnýza bu mesajý
dinliyorsunuz. Ya da okuyor ve kendi
kendinize düþünüyorsunuz, "Oh, bu celse
geçmiþte oldu. Ne kadar güzel deðil mi?
Sanýrým bazý sözleri not almalýyým." Ama
size bir þey söyleyeceðim: þu ana
dahilsiniz. Bu mesajý dinleme ya da
okuma niyetine sahip olan yönünüz ile
kaybettiðiniz sevdikleriniz tarafýndan,
diðer yaþamlarýnýzdan sizi sarmaya
devam eden rehberleriniz tarafýndan
çevrelenmenize izin veren bir enerji
yarattýnýz. Siz geçmiþte olduðuna
inandýðýnýz bir olaya kanalize olurken
etrafýnýzda çok fazla þey oluyor. Ancak
geçmiþte olan bir þeye dahil olmuyorsunuz, çünkü þu anda sizinle kiþisel
olarak konuþuyorum, potansiyelleri görebiliyorum. Sizin okuma ve dinleme
potansiyellerinizi biliyorum, ve iþte
gerçekleþti!
Kuantum böyle çalýþýr. Ruhun zamanýn
dýþýnda her þeyi görme yetisi vardýr,
ancak orada olma potansiyeliniz vardý ve
iþte oradasýnýz. Bu odada bulunanlar
kiminle konuþtuðuma dair en ufak bir
fikre sahip deðillerse de benim var.
Kulaklarýnýzýn ya da gözlerinizin burada
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olmasý tesadüf deðildir, bugün burada
fiziksel bedenleri ile bu zaman diliminde
karþýmda oturanlar için de geçerlidir.
Boyutlararasý olmak, sevgili Ýnsan, biraz
geriyor, deðil mi? Þu anda sizi Tanrýnýn
sevgisi sarmaktadýr. Þu anda hissetmekte
olduðunuz budur, hepinizin - bu zaman
diliminde olanlar ve olmayanlar. Anlýyor
musunuz, Tanrý bulunmak istiyor ve bu
çaðdaki öðrendiðiniz þey budur. Bu bir
iþbirliðidir, ortaklýktýr, tapýnma deðildir.
Çünkü biz bir aileyiz, sevgili Ýnsan.
Böyle bir þeyin gerçek olabileceðine dair
inanca izin vererek þu anda bir þifa
gerçekleþti, ve bütün bunlar gerçektir de.
Özellikle, "ayaklarýnýzý yýkayacaðým"
diyen [Kryon kendinden bahsetmektedir]
çünkü bazýlarýnýz beni hissettiniz. Bu
sözler, diðer tüm kutsal kitaplardakiler
kadar kutsal ve ayný enerjiye sahiptir.
Ayný þekilde yazýlmamýþ olabilirler, ayný
kitlelere ulaþmayabilirler, ancak
DNA'nýzda onlarý duyarsýnýz. Ve böylece
mesaj içinize iþler ki böylece bugün
Tanrýnýn sevgisini hissedebilir ve yuvayý
fark edebilirsiniz.
Ve öyle olsun ve öyledir.
KRYON
www.kryon.com
Tercüme: © 2008 Semra Ekmekci
2012 LimitSiz
http://www.2012limitsiz.com
e-mail: info@2012limitsiz.com

“Lütfen Yeni Yýlda

Aboneliðinizi
Yenilemeyi
Unutmayýnýz!..”

Deðerli
Okuyucularýmýz
Sevgi Dünyasý Dergimiz
Haziran 2007 tarihinden
baþlamak üzere yalnýzca
abonelerimize ulaþmaktadýr.
Bizlerle olmaya devam etmek istiyorsanýz,
Oba Sok. Sýlla Ap. No: 7/1 Cihangir/Ýstanbul adresine mektupla
veya Haberleþme Sorumlusu ve Okur/Abone Ýliþkileri:
Kazým Erdemoðlu’na (0212) 252 85 85 no’lu telefonla, (0212)
249 18 28 no’lu faxla abone adresinizi bildirmenizi rica ederiz.
En içten sevgilerimizle
Sevgi Dünyasý

Adý, Soyadý:
Adres:
Posta Kodu:
Ýlçe:
Ýl:
Tel:
Abone ücreti:

.....................................................
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.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Yurt içi (40 YTL)
................
Yurt dýþý (50 YTL)
................
Posta Çeki No: 385999 (Sevgi Yayýnlarý)

