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Sevgili Dostlar
Her zaman deriz: Sizler ve biz bir aile gibiyiz. Görüþlerimizde kimi
küçük farklar, bakýþ açýlarýmýzda hiç benzemeyen noktalar olabilir;
ama ayný yere baktýðýmýzý, amacýmýzýn ayný olduðunu düþünürüz:
Ýnsana hizmet. Yolumuzun bir olduðunu varsayarýz: O'na giden sevgi
yolu; Beþ Basamak'a bizler kadar uyduðunuzu, dikkati elden býrakmadan
sabrý baston, toleransý dayanak yaptýðýnýzý düþleriz; ve memleketimizi
en az bizler kadar sevip önemsediðinizi biliriz. Neredeyse her sene
seçimle serseme dönmüþ, aðýr yükler altýnda inleyen ülkemiz hak
ettiði huzura ve refaha kavuþsun isteriz. Fütursuzca yapýlan yanlýþlarýn,
haksýzlýklarýn normal bir durum gibi görülerek ve gösterilerek piþkince
yaþamakta olanlarýn yanýna kâr gibi kaldýðýný görmek, en kutsal
deðerlerin yalaný rahatça konuþan kirli aðýzlarca ucuz malzemeler
haline getiriliþini izlemek çok zordur elbette. Fahiþ hatalar yapan,
fahiþ yaþayan insanlarý ve onlarý iþlerine geldiði sürece destekleyen,
hatalarýna göz yuman, iþine gelmediði zaman da en büyük düþmaný
ilan edenleri çok gördü milletimiz. Yalaný yol edinenler bilsinler ki,
onlar Yaradan'ý inkâr edenlerdir, dilleri ne söylerse söylesin. Çok azap
çekeceklerdir. Kimse için iyiden ayrý ve hayýrsýz olan hiçbir þeyi dilemez,
istemeyiz bizler. Ama hepimizin içindeki hani üzerindeki toz ve sis biraz
daðýldýðýnda amansýzca olmasý gereken doðruyu iþaret eden yönümüz
var ya, ona uymadýðýmýzda bizi güçsüz ve yorgun býrakan tarafýmýz, o
yetecektir onlarýn azabý için. Asil ve çelebi duruþlarý, birbirini saygý ile
övmeyi küçüklük saymayan dilleri, kaba ve küstahça konuþmayý, saða
sola hakaretler savurmayý kahramanlýk saymayan kiþilikleri görmeyi
diliyoruz, bekliyoruz. Bütün dünya genel bir zorluk içinde, çýkýþ yolu
aramakta. Bunun bilincinde olmakla beraber, dünya böyle olur zaman
zaman, sonra yine bir þey olur, insan yolunu bulur, her zaman bulacaktýr
diyenlerin rahatlýðýnda olmadýðýmýzý da biliyoruz. Ýyide ve doðruda
olmalýyýz, kavgalarý kesmek için ne lâzýmsa yapmalýyýz. Gönüller temiz
olduðu oranda güçlüdür. O gönüllerden çýkan dilekler kýymetlidir, kabul
görür, yaydýklarý etki karþý konulamazdýr. Öyle gönüllerle dileyelim,
ülkemize, ülkemizin düzelmesi için çalýþanlara yardýmcý olalým.
Ýnsanlarýn, toplumlarýn, ülkelerin baki kalmalarý kötülük dengelerini
kurnazlýkla hesap etmeleriyle deðil, O'nun kanunlarýna göre
yaþamalarýyla mümkün olur.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Gönlünü
yuvasýna
baðlayan
bir güvercin gibi
gönüllerini
iþlerine
baðlayanlar,
iþlerinde mucizeler
yaratabilirler.
Tuttuðunu
koparanlar
her iþte aranan
saygýdeðer
kiþilerdir.

Tuttuðunu
Koparanlar
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Dr. Refet Kayserilioðlu
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TUTTUÐUNU
KOPARANLAR
Deðerli hocam Dr.
Bedri Ruhselman'ýn çok
hoþuma giden bir
güvercin misali vardý.
"Bir güvercin" derdi,
"Mýsýrdan Ýstanbul'a
getirilse ve buradan
salýnýverse, o gider ta
Mýsýr'daki yuvasýný bulur.
Bunu nasýl yapar, bilir
misiniz? Býrakýldýðý
zaman hýzla havaya yükselir, belli bir yüksekliðe
vardýktan sonra havada
bir daire çizer ve kuvvetle yuvasýný düþünür, gönlündeki yuva özlemi onun
pusulasýdýr artýk. Kendini
býrakýverir ve yuvasýndan
gelen tesirlere doðru
koþar. Sanki yuvasýndan
gelen kokularý almaktadýr
da, o kokularýn izini takip
ederek yuvaya koþmaktadýr. Ýþin aslýnda onun
gönlüyle yuvasý arasýnda
ruhi bað kurulmuþ, bir
gönül yolu açýlmýþtýr. O
yoldan, o, hýzla gider kilometreleri aþar, geceleri
ve gündüzleri geride
býrakýr, ama hedefinden
bir santim dahi þaþmadan
dosdoðru yuvasýný bulur."
...
Burada güvercine
yuvayý buldurtan ve
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rotasýný çizdiren gönlündeki büyük özlem ve
yuvasýna her ne bahasýna
olursa olsun kavuþma
isteðidir. Gönülden
isteyenler karanlýðý bile
görenlerdir. Bir iþi baþarmak için, bir hedefe ulaþmak için yuvasýna koþan
bir güvercin gibi olmak,
bu sebepten dolayý
zaruridir. Yuvasýna koþan
güvercin gibi olabilenler
mutlaka tuttuklarý iþi
koparýrlar, mutlaka yaptýklarý iþte en önde giden
olurlar.
Görevine dört elle
sarýlan ve onu baþarmak
için bütün güçlerini seferber eden memurlarýn
ekseriyette olduðu bir
ülke kýsa zamanda ileri
bir ülke haline geliverir.
Geri kalmýþlýðýn en baþ
nedenlerinden biri,
sorumlu mevkide bulunanlarýn çoðunluðunun
vazifeyi böylesine bir
ciddiyetle ve heyecanla
yapmaktan kaçýnmalarýdýr. Saatleri doldurmak ve iþ yapýyor görünmek için çalýþanlarýn
yapacaklarý iþler elbette
çoðu zaman yetersiz,
eksik veya bozuk olur.
Nasýl ki bir makinenin
bütün parçalarý ayný

düzen ve mükemmeliyette çalýþýrsa, ancak o
zaman o makineden en
iyi randýman alýnabilirse,
ayný bunun gibi bir
müessesenin veya bir
devlet dairesinin ya da
herhangi bir topluluðun
iþlerini yürütenlerin hepsi
de ayný mükemmeliyette
çalýþýrlarsa onlarýn ortaya
koyacaklarý iþ de en
mükemmel olur.
KÂR EDENÝN SIRRI
Kâr eden bir özel
müessese veya banka ile
devamlý zarar eden bir
devlet sektörü arasýndaki
fark budur iþte. Birinde
iþin baþýna ehil kimseler
getirilmiþtir ve onlarýn
çalýþmalarý adým adým
kontrol edilmektedir.
Ýkincisinin baþýna ise
kayrýlan bir kimse getirilmiþtir ve iþler onun
keyfine býrakýlmýþtýr.
Müfettiþler gerektiðinde
raporlarla aksaklýklarý
belirtirler ama o raporlara
göre çalýþmayaný iþten el
çektirmek veya sýký bir
takibe geçmek olaðan
iþlerden deðildir. Müdür
gününü gün etmek ve
kendi dümenine bakmak
hevesinde olunca, onun
emrinde çalýþan memurlar
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da ayný laçkalýk içinde
olurlar elbette. Ondan
sonra iþler yürümez,
çýkan iþler kamu yararýna
deðil, özel kiþilerin, onlarý kollayan kimselerin
yararýna olur. Þu sözlerimizden bütün resmi
dairelerin böyle olduðu
mânâsý çýkartýlmamalýdýr.
Elbette içinde çok iyi
çalýþan idealist kimselerin
bulunduðu daireler de
vardýr. Fakat ekseriyet
söylediðimiz gibi olduðu
için ortadan konuþmak
zorunda kalýyoruz.
Neden ayný laçkalýðý
kâr peþinde koþan bir
özel müessesede
göremiyoruz? Çünkü öyle
bir müessesede iþ yapmayan kiþi hatýr için
tutulmaz. Ýhtiyaçtan fazla
kiþi de orada kullanýlmaz.
Her þey kâr ve verim
esasýna göre ve en rantabl
bir þekilde ayarlanmýþ
vaziyettedir. Müessese
daima verimini artýrmak,
kârýný çoðaltmak
isteðindedir. Ve orada
çalýþanlar da bu isteðe
katýlmak zorundadýrlar.
Toplum hizmeti gören
resmi müesseselerin de
ayný verimlilikle çalýþabilmeleri için köklü bir

zihniyet deðiþikliðine
ihtiyaç vardýr.
"Memleketim zarar
görmesin vatandaþýmýn
iþi süratle görülsün, insan
kardeþim huzura kavuþsun ve sýkýntýdan kurtulsun!" diye düþünenler
çoðalýnca elbette o
müesseselerin verimliliði
de artacaktýr. Zengin
kiþinin iþi hangi süratle
görülüyorsa, fakir vatandaþýn iþi de ayný süratle
görülebiliyorsa orada sýhhatli bir iþleyiþ var
demektir. Bunu saðlayacak siyasi ve toplumsal
düzeni elbirliðiyle kurmamýz hepimiz için
kaçýnýlmaz bir vazifedir.
Bugünkü kötü atmosfer
içinde bile vazifesini
mükemmel yapanlarýn
örneklerini görüp durmaktayýz. Bir de ortam
düzelirse ne üstün sonuçlar alýnacak demektir.

bizden istifadesi o derece
büyük olacak ve bizim
varlýðýmýz onlar için
vazgeçilemez hale gelecektir. Mesela bir semtte
yaptýðý iþi çok temiz
yapan ve müþterilerine
karþý çok dürüst davranan
bir ayakkabý tamircisi
olsa, herkes ona gidecek
ve o, semtin deðerli bir
organý ve yardýmcýsý olacaktýr. Yaptýðý hizmetle o
þahýs kendisine bir yer
yapmýþ ve ihtiyaç duyulan bir insan haline
gelmiþtir. Onun hastalýðýyla ve baþka yerlerdeki iþleriyle onu sevenler
ilgili olurlar ve ona yalnýz
olmadýðýný her an hissettirirler. Aranan ve sevilen
bir þahýs olmak mutlu
olmanýn þartlarýndan birisidir. Bunun yolu da
elbette baþkalarýna en iyi
hizmeti yapmak ve en
büyük faydayý vermektir.

ÝÞÝ BAÞARMAK ÝÇÝN

Bir iþ baþarmanýn, iyi
bir eser ortaya koymanýn
insana doðrudan vereceði
büyük hazlar da vardýr.
Bir iþe yaramak, güzel bir
eser meydana getirmek,
önce insanýn kendine olan
saygýsýný artýrýr, nefsine
güvenini çoðaltýr. Aranan
ve faydalý olan bir kiþi
olmak o kimseye kiþiliði-

Tuttuðu iþi mutlaka
baþarmak ve onu
muhakkak koparmak için
önce iþi küçümsememek
lâzýmdýr. Elimizdeki iþ
hangi cins olursa olsun
bilmeliyiz ki, o iþi biz en
mükemmel bir þekilde
yaparsak baþkalarýnýn
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ni kazandýrýr. Bir insanýn
bir deðer olduðunu
bilmesi, göðsünü gere
gere insanlarýn arasýnda
dolaþmasý ne güzeldir!..
TUTTUÐUNU
KOPARMAK ÝÇÝN
Tuttuðunu koparanlardan olabilmek için çalýþmanýn, iþ baþarmanýn
hazzýný tatmak, toplum
içinde kazanacaðý yeri ve
itibarý düþünmek gerekir.
O haz ve düþünce bir
kimsede iþ baþarmak
arzusunu uyandýrýr mutlaka. Bu sebeple baþarýnýn
bize saðlayacaðý hazzý,
itibarý ve kazandýracaðý
þahsiyeti devamlý düþünüp tahayyül etmek gerekir. Ýkinci olarak, yukarýda da söylediðimiz gibi,
iþin küçüðü olmadýðýný ve
en büyük iþin, en iyi
yapýlan iþ olduðunu
bilmek lâzýmdýr. Ýþine
hayati bir önem verip
dört elle sarýlan bir kimsenin iþi "büyük iþtir".
Ama iþini el ucuyla tutan
bir kimsenin iþi, isterse
kendisi veya baþkalarý
için hayati önemi olan bir
iþ olsun büyük deðildir.
Esasen kendisi de iþini
büyük görmemekte,
mühimsememektedir. . .
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Üçüncü olarak bir iþin
lüzûmuna ve zaruretine
kalben iyice inanarak, her
ne bahasýna olursa olsun
onu yapmayý, çok iyi
yapmayý istemek
lâzýmdýr. Böyle yürekten
istenilen ve hayati önem
verilen bir iþi baþarmak
için, insan otomatik
olarak bütün kuvvetlerini
seferber eder. Sirklerde
akýl almaz numaralarý
yapan cambazlar ve
akrobatlar iþlerini
sevmiþler ve ona hayati
bir önem vermiþlerdir.
Keza hayvanlara þaþýrtýcý
numaralarý öðreten terbiyeciler ayný önemle
sarýlmýþlardýr iþlerine.
Dördüncü olarak ben
yapmazsam bu iþ yapýlmaz, kalýr diyerek iþi
benimsemek, iþe sahip
çýkmak lâzýmdýr. Ýþin
bizden baþka sahibi
olmadýðýný düþünmek,
insanýn kuvvetlerini
seferber etmesini kolaylaþtýrýr ve kendine
güvenini artýrýr.
ZAMANI
HESAPLAMAK
Beþinci olarak iþi iyice
tanýyýp zamaný ona göre
hesaplamak ve tam bir

intizamla çalýþmak
lâzýmdýr. Böyle hareket
eden insan hedefini önceden göreceði için ümitsizliklere düþmez ve hýzýný
kaybetmeden çalýþmasýna
devam eder. Onun en
büyük baþarýya ulaþmasý,
onun için bir sürpriz
deðil, önceden bilinen bir
neticedir.
Ay'a insan gönderenlerin zamaný nasýl saniyesine varýncaya kadar
hesapladýklarýný ve planladýklarýný gördük.
Füzenin fýrlatýlýþýndan
döndüðü ana kadar her
þey önceden planlanan
zamanda ve þekilde
olmuþtur. Ýþte büyük
baþarýnýn sýrrý buradadýr.
Gönlünü yuvasýna
baðlayan bir güvercin
gibi gönlümüzü iþlerimize ve vazifelerimize
baðlarsak en mükemmel
neticeleri elde eder,
iþimizde mucizeler
yaratabiliriz. Ýþte o
zaman, iþini baþaranlardan olarak hem
kendi gözümüzde,
hem toplumun gözünde,
saygýdeðer bir kiþi oluruz.
Böyle bir netice hiç
kimse için küçümsenecek
bir kazanç deðildir.

SEVGÝ DÜNYASI
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 65

Ýslâmda
Ýlk Büyük Fitne
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

HZ. ÖMER
BÝR KÖLENÝN KURBANI
Halk arasýnda gezip onlarýn dertlerini
dinleyen ve sorunlarýný çözen Halife
Ömer'e çarþýda bir köle yaklaþýp derdini
anlattý. Þikâyeti, efendisinin onun çalýþmalarýnýn tam karþýlýðýný vermediði idi.
Ömer onun hangi iþlerde çalýþtýðýný sabýrla dinledi ve efendisinin haklý olduðunu

söyledi. Köle kýzgýn ve tehditkâr sözlerle
yanýndan uzaklaþtý.
Ertesi sabah Halife, mescide erkenden
gelip henüz namaz baþlamamýþken,
kýzgýn köle, Ömer'i ölümcül bir darbe ile
hançerledi. Ömer'i hemen evine
götürdülerse de, dört gün sonra ebediyete
göçtü. 10 yýllýk olaðanüstü baþarýlý ulu
idarecilik dönemi böylece sona erdi.
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Bu son dört gün içinde de Ömer'in
yapacaðý çok önemli bir iþ vardý: Yeni halifeyi belirlemek. Bunun için belirlediði
en seçkin 6 kiþiye, 3 gün boyunca kendi
aralarýnda baþ baþa görüþerek içlerinden
birini halife seçmeleri talimatýný verdi. Bu
6 kiþi içinden, gönlünde hiç mevki hýrsý
olmayan, uzak görüþlü biri: "Ben adaylýktan çekiliyorum ama sona kalan 2 kiþi
olursa tek seçici ben olacaðým" dedi.
Hepsi kabul ettiler. Adaylýktan diðer
ayrýlanlardan sonra, ortada yalnýz Ali ve
Osman kaldý. O tek seçici hemen karar
vermedi. Medine'de en büyükten en
küçüðe pek çok kiþiyle tek tek görüþerek
halkýn kimi istediðini anlamaya çalýþtý.
Yani bir nevi anket yaptý. Ve sürenin
sonunda mescitte toplanan halka, Osman'ý
seçtiðini bildirdi. En baþta kendisi, sonra
da Ali ve diðer herkes Osman'a biat yemini ederek onu baþa geçirdiler.
KÖLELÝK KONUSU
Geçmiþte de, bu yazýmýn hazýrlýk aþamasýnda da Osman dönemi ile ilgili
okuduðum her kitap beni, pek çok ikilemler, beðeniler, esefler, acýlar içine sürüklemiþtir. Bunlarý yine ayný duygular içinde
sizlerle paylaþacaðým. Ancak Ömer'i
öldürenin bir köle olmasý dolayýsýyla,
islâmiyette kölelik üzerinde çok az da olsa
durmak istiyorum.
Biliyorsunuz bütün semavi dinlerde,
Cebrail'den Yaradan'ýn dilek ve buyruklarýný vahiyle, yani gizli söyleþi ile alan,
peygamberlerin ortaya koyduðu dinlerde,
"Ýnsanýn insandan farksýzlýðý" deðiþtirilmesi teklif bile edilmeyen kesin bir
anayasa hükmüdür. Her din, insanlar
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arasýnda çok kökleþmiþ olan kölelik
geleneðini, en azýndan hafifletmek için
çok çaba sarfetmiþtir. Yakýn tarihlere
kadar ABD'de zencilere yapýlan büyük
zûlümleri hatýrlarsak bunu sýfýra indirmenin ne kadar güç olduðunu anlamamýz
kolaylaþýr.
Ýslâmiyetin
geldiði
zamanlarda
Arabistan'da kölelik, hemen herkesçe son
derece doðal karþýlanan, çok yerleþmiþ bir
gelenekti. Kuran ve hadislerde bunun bir
anda deðil - ki bu imkânsýzdý- adým adým
da olsa kaldýrýlmasý için çok hükümler
getirilmiþti. Hz. Muhammed'in henüz
peygamber olmadan önce bile kendisine
eþi Hatice tarafýndan hediye edilmiþ kölesi Zeyd'i para da almadan azad edip
köleliðine son verdiðini, dahasý kendisini
oðlu gibi sýfatlandýrdýðýný geçen
yazýlarýmda okumuþtunuz. Bununla yetinmemiþ yine azad ettiði bir cariyesi ile onu
evlendirmiþti. Peygamberliði zamanýnda
karýsýnýn vefatýndan sonra bunlardan çok
daha büyüðünü yapmýþ, hala kýzý Zeynep
ile Zeyd'i evlendirmiþ, sonra da onu
baþkomutanlýkla görevlendirmiþti.
Vedâ haccýnda kabileler arasýnda üstünlük olmadýðýný, insanlarýn eþitliðini önemle vurgulamýþtý. Peygamber ölümüne çok
yakýn günlerde Zeyd'in ilk eþinden olan
çok genç siyahi Usame'yi de baþkomutan
yapmýþ, o da Bizans sýnýrlarýndan çok
baþarýlý bir savaþ kahramaný olarak
Medine'ye dönmüþ, ilk halife Ebubekir'e
çok rahatlýk saðlamýþtý.
Osman zamanýnda kölelik konusunda
Peygamber'in hiç onaylayamayacaðý çok
aykýrý pek çok davranýþlar olmuþtu. Ama
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yýllar akýp geçerken Peygamber'i örnek
alýp, Kuran ve hadis hükümlerine uyarak
köle azad etmenin sevabýný kazanmak
niyetiyle de olsa yapýlanlarla, islâm
ülkelerinde köleliðin kökü kazýnmýþtýr.
HZ. OSMANIN
ÝLK 6 YILI
Mekke'de Ebubekir'in Müslümanlýða
kazandýrdýðý ilk kiþilerden biri olan
Osman, Kureyþ kabilesine baðlý çok
itibarlý Emeviler'in pek çoðu gibi ticaretle
çok zenginleþmiþti. Servetini din ve muhtaçlar için harcamaktan hiç geri durmamýþtý. Bu güzel ve güleryüzlü, tatlý
dilli, cömert, çok yumuþak huylu kiþi hiç
sevilmez olur muydu?
70 yaþ ile 82 yaþ arasýndaki 12 yýllýk
halifeliðinde ilk 6 yýl, ayný Ömer dönemi
gibi çok baþarýlýydý. Ýran'ýn fethi tamamlanmýþ, Kýbrýs, Rodos, Ege adalarý
fethedilmiþ, Sicilya sýnýrlarýna kadar varmýþlardý. Oradaki halklar ise cizye (vergi)
karþýlýðýnda eski dinlerinde özgürce
kalmýþlardý. Kuzey Afrika baþtanbaþa
fethedilmiþ, Ýspanya'ya bile ilk adýmlar
atýlmýþtý. Deniz seferlerine alýþmýþ olduklarýndan halifeliðinin 7. yýlýnda çok güçlü
Bizans donanmasýný alt etmiþlerdi. Daha
sonralarý Çanakkale Boðazýný aþýp
Kadýköy önlerine bile varmýþlardý.
Ganimetlerle zenginliðin çok arttýðý
islâm beldelerinde, bütün bu baþarýlara
raðmen gelecekte olacaklarýn olumsuz
tohumlarý
da
atýlmýyor
deðildi.
Peygamber zamanýnda hayatta olanlar
yaþlanmaya yüz tutmuþ, birçoðu kendi
halinde bir hayat sürmeye baþlamýþtý.

SEVGÝ DÜNYASI

Ancak geleceði kötü etkileyecek olan en
önemli konu islâmi eðitimin ihmal
edilmesiydi. Sadece fetihlerle bu büyük
devlet daha fazla ayakta kalamazdý.
Kuran ve Peygamber'in en güzel
mesajlarýnýn sistemli bir þekilde
öðretilmesi ve akýldan gönüle geçecek
doðru yaþama kurallarýnýn gençlerin ilkesi olmasý gerekliydi. Askeri maksatlarla
kurulmuþ bir garnizon kenti olan Kûfe'de
Ýbni Mesud gibi Kuran'ý baþtanbaþa
ezberlemiþ, yazarak kendi mushafýný
hazýrlamýþ kiþinin etrafýndakileri nasýl
aydýnlattýðýný keyifle okuyoruz. Ebu Zer
de sürgün yerinde bile olsa, kendi inþa
ettirdiði mescitte aynýsýný yapmýþtý. Ama
bunlar sadece kiþisel gayretler olarak
kalmýþtý. Ýlahiyat Profesörü Mehmet
Azimli "Hz. Osman" kitabýnda bu konuya
kýsaca þöyle deðinir:
"Yetiþen yeni nesil ile eski nesil arasýndaki yaþantý farký, dinî, kültürel, sosyal ve
siyasal alanda yaþanan deðiþim, sahabe
toplumunun geri plana çekilmesi ve yeni
yetme denilen neslin ortaya çýkýþý, Hz.
Osman dönemi karýþýklýklarýnýn en önemli faktörlerinden sayýlýr. Yeni nesil,
Mekke'deki âyetlerin iniþ tecrübesini,
geçmiþ kavimlerin durumlarýný, onlardaki
ezen-ezilen çekiþmelerini, kýyamet sahneleri
tecrübesini
yaþayan
ilk
Müslümanlarýn
bilincine
yerleþen
Müslümanlýðý
özümseyememiþlerdi.
Kýsacasý onlarýn dini hassasiyetleri
zayýftý. Dünyanýn Müslümanlarýn önüne,
serilmesi, yeryüzü hazinelerinin onlarýn
önlerine açýlmasý sonucu gelen mal akýþýna raðmen, eskiden bir parça ekmekle
yetinenlerin þimdi belki 100 kölesi vardý.
Ancak bununla da yetinmiyorlardý. Hz.
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Peygamber'in "gözünü toprak doyurur"
hadisi adeta hissediliyordu. Ýnsanlar mal
biriktirmekte yarýþýyor, köle ve cariye
toplamak için mücadeleler veriliyordu."
(S:55)
Hz. Osman'ýn halifeliðinin 6. yýlýnda
insanlýða ve Ýslâma en büyük hediyesi
bugün elimizde olan Kuran'ýn oluþturulmasý, lehçe farklarýnýn giderilmesiydi.
Halife'nin bu konudaki gayretlerini ve
Müslümanlarýn kýraat bilimine katkýlarýný
gelecek ay sizlere aktaracaðým.
EKONOMÝK SINIF FARKLARI ve
KABÝLECÝLÝK
Tekrar ediyorum, dinin temeli olan
ahlâk prensiplerinin gençlere ve halkýn
tamamýna
sistemli
bir
þekilde
öðretilmemesi, bence pek çok ayrýmcýlýðýn ortaya çýkmasýna sebep olmuþtu.
Bu ayrýmcýlýklarý adý geçen kitapta yazar
detaylý ve güzel bir þekilde ortaya sermiþtir. Oradan aktarýyorum:
"Özellikle Kureyþliler hiç uðraþmadan
zenginlik içinde yaþarken savaþlarda
ömürleri geçenler onlar kadar bu zenginlikten faydalanamýyordu. Savaþ meydanlarýnda meþakkatli bir hayata katlanan
askerlerle zenginlik ve lüks içinde
ihtiþamlý bir hayat süren Kureyþli
Müslümanlar arasýnda büyük dengesizlikler ortaya çýkmýþtý. Çoðunluðu bedevilerden oluþan askerler, kendileri savaþlara
katýlmýþ olduklarý halde, elde edilen bol
miktardaki ganimetin Kureyþli yönetici
ve komutanlara tahsis edildiðini görüyorlardý. Fetihlerden, küçük bir azýnlýk
kazançlý çýkýyordu." (S:48)
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"Bu durum günümüz tabiriyle söylersek
kapitalist bir yapý arzediyordu. Bir tarafta
hiç çalýþmadan çok kazanan, diðer tarafta
çalýþtýðý halde mal edinemeyen insanlar
vardý. Servetin büyük bir bölümünün
sahabenin ve Kureyþ'in elinde yýðýlmasý,
Ebu Zer'in uyardýðý gibi isyana sebep
olurdu ve öyle de oldu. Bu þekilde adaletsiz geliþen zenginlik, haklý olarak
kýskançlýklara ve sonuçta isyanlara
dönüþtü." (S: 51)
Peygamber'in kesinlikle kaldýrmaya
çalýþtýðý kabilecilik, Osman'ýn halifeliði
zamanýnda yeniden hortlatýlmýþtý. Kureyþ
kabilesi içinde yer alan Emeviler'den ve
en baþta da akrabalarýndan kiþileri ehliyetsizliklerine aldýrmadan, en çok gelire
sahip þehirlere vali olarak atýyor, halkýn
þikâyetlerine kulak vermiyordu. Valiler
ise zenginleþtiktikçe zenginleþiyor, zevk
ve sefa içinde yaþam sürüyorlardý.
Halife, valileri Mekke ve Medine'de
toplayarak halkýn içinde yaptýðý sorgulamalarda bile daha çok valileri dinlemekle
vakit geçiriyordu. Onlar da doðaldýr ki
kendilerini övmekten öte bir þey yapmýyorlardý. Yukarýda adý geçen kitapta yazar
bu olanlardan çok þikâyetçi:
"Halife'nin etrafýnda toplanan grup ise
Mekke fethinde zorunlu olarak ve menfaat gereði Ýslamiyet'i seçmiþ olup, islâmi
hassasiyeti yüksek olmayan kimselerdi.
Bunlar Hz. Osman'ýn ihtiyarlýk ve
akrabaya düþkünlük gibi zaaflarýný
rahatlýkla kullanýp haksýzlýklara neden
oluyorlardý. Hz. Peygamber'in ashabý ise
bu dönemde adeta bu grup tarafýndan
kenara itilmiþti. Onlar Hz. Osman'a
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muhalif bir tavýr içine girmek zorunda
kalmýþlardý. Bu bozucu grup Hz. Osman'ý
doðru olmayan bilgilerle yanýltýyorlardý.
Bu sebeple sahabeden Ammar ve Ýbni
Mesud gibileri Osman'ýn emri ile mescitte
dayak yemiþlerdi. Mekke'nin fethinden
sonra Müslüman olan ve 20 yýl sonra Hz.
Osman'ýn halifeliði devrinde, tekrar
hâkimiyeti ele almaya baþlayan Emeviler,
sahabeler arasýnda adeta tekrar eski
Mekke günlerine dönüþ korkusu yaratmýþtý… Sonuçta sahabe neslinin yeni nesil
ile yer deðiþtirme süreci çok sancýlý olmuþ
ve halifenin katli gibi Ýslâm tarihi açýsýndan hiç de hayýrlý olmayan olaylar gerçekleþmiþtir. Sahabe nesli, bürokrasiye hâkim
olmuþ Emevilere karþý itiraz ederken,
taþralýlar ise bütün Kureyþliler'e itiraz
ediyorlardý." (S:56)
Sanmayýnýz ki bunlardan sadece yazar
þikâyetçi, iþte diðer kitaplardan kýsa alýntýlar:
** Ahmet Cevdet Paþa'nýn Bedir yayýnlarýndan "Halifeler Tarihi" kitabýnýn 446447. sayfalarýndan sadeleþtirerek aktarýyorum:
"Ebubekir ve Ömer (R.A) hazretlerinin
halifelik devirlerini ve Hz. Osman'ýn
(R.A) halifeliðinin ilk zamaný aynen Peygamber zamaný gibi geçti. Ondan sonra
güzel yemekler yemek, güzel elbise giymek, güzel eðerli atlara binmek, bahçelerde gezip eðlenmek gibi zenginlik ve uygarlýða dal budak salmýþ adetler ortaya
çýktý. Çok kimse mal biriktirmek davasýna
düþtü. Örneðin Þam valisi Muaviye ibni
Ebu Süfyan, aþýrý miktarda mal yýðarak
servet ve zenginliðini çoðaltmaktaydý."
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** Bahriye Üçok'un "Ýslâm Tarihi"
kitabýndan:
"Yeni kuþak Kureyþ'in bütün öteki
kabilelerden üstün olduðu iddiasýný açýktan açýða savunmaktan çekinmiyordu.
Kureyþ kabilesi dýþýnda kalanlar bu
anlayýþa karþý idiler. Ülkeler fethetmekte,
onlarýn kýlýçlarý parlamýþ, onlarýn kaný
dökülmüþtü. Peygamber nasýl herkese eþit
muamele yaptýysa þimdi de ayný olmalýydý. Bu tür tartýþmalar doðu'dan batý'ya,
tüm Ýslâm topraklarýnda dalgalanan Ýslâm
bayraðýný tehdit etmekteydi." (S:12)
** Ýlahiyat Profesörü Ýhsan Süreyya
Sýrma'nýn "Örnek Halifeler Dönemi"
kitabýndan:
"Herkes gibi Hz. Osman da fýtraten
akrabalarýna düþkün bir insandý. Bunun
neticesi olarak akrabalarýna makamlar
vermeye baþladý. Ýþi ehline deðil, yakýnýna
verme kuralý yerleþince de, islâmi uygulamaya karþý olan bu tasarruf kendi baþýna
belâ oldu. Hz. Ömer onu þura üyeliðine
seçince, týpký diðer üyeleri uyardýðý gibi
onu da uyarmýþ, akrabalarýný deðil ehil
olanlarý iþ baþýna getirmesini emretmiþti.
Fakat o Ömer'in dediklerini yapmadý."
(S:165)
ZEKÂT TOPLAMA
USÛLÜNDE DEÐÝÞÝKLÝK
Halife Osman'ýn devlet yönetiminde
geçmiþ deneyimleri çok azdý ama ticaret
konusunda ehliyeti tamdý. Peygamber,
Ebubekir ve Ömer'in yönetimleri zamanýnda zekâtý devlet tahsildarlarý toplardý.
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Zekât bir gelir vergisi deðil, varlýk vergisi
idi. Kýsaca anlatýrsak, kiþinin bir yýllýk
ihtiyacýnýn dýþýnda kalan mal, mülk ve
birikmiþ parasýnýn 1/40'ý her yýl vergi
olarak devlet tarafýndan tahsil ediliyor,
hazineye yatýrýlýyordu. Kiþi tüm varlýðýndan bu vergiyi ödeme zorunda olduðundan, sýrf rantiye olarak yaþamaya kalkýþanýn, zenginliði her yýl adým adým gerilemeye mahkûmdu. Bundan kurtulmak için
mal, mülk ve parayý ekonomik dolaþýma
sokmak zorunluluðu doðuyordu. Bu da
ekonomik canlanmada çok önemli bir etkendi. Bence günümüz ekonomistlerinin
vergilemeyi bu mantýk üzerinde, yani varlýk üzerinden vergi alma sistemini geliþtirmeleri insanlýðýn yararýna olacaktýr.
Halife Osman baþarýlý bir tüccar
olduðundan, tahsildarlarýn gayrimenkul
üzerinden tahsilat yapmalarýnýn, her þey
ortada ve kayýt altýnda olduðundan çok
kolay olduðunu yakinen biliyordu. Ancak
kiþinin biriktirdiði paradan alýnacak
vergide bu mümkün deðildi. O zamanlar
bankacýlýk sistemi yoktu ki. Bunun için
tahsilat sistemini deðiþtirerek, parasýnýn
vergisini vermeyi kiþilerin kendilerine
býraktý. Kiþi her þeyi iþiten, bilen ve gören
Yaradan'ýn huzurunda olduðuna inanarak
zekâtýný muhtaçlara kendi paylaþtýracaktý.
Böylece kiþiler arasýnda toplumsal bir
dayanýþma saðlanacak, zenginlere karþý
kýskançlýk ve hasedin de önüne geçilmiþ
olacaktý. Bu kural Müslümanlar arasýnda
þimdi aynen böyle uygulanmaktadýr.
HZ. OSMAN'IN SON 6 YILI
Halife dizginleri tam eline almayýp, iþi
Emevi valilerinin eline býraktýðýndan ve
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þikâyetlere de fazla aldýrýþ etmediðinden,
sorunlar her yýl katmerlenerek artýyordu.
Medine'de bile Halifeyi tutanlar gittikçe
azalýyordu. Ensar diye anýlan ve Ýslâmýn
zaferlerinde çok büyük pay sahibi olan
Medine yerlileri, Peygamber'in kesinlikle
ortadan kaldýrdýðý kabileciliðin hortlatýlmasýndan son derece rahatsýzdý.
Mekke'den hicret ederek Medine'ye yerleþen muhacirler de Ýslâmýn ruhuna aykýrý
bu geliþmelerden ayný derecede rahatsýz
olup sýk sýk Halife'ye þikâyetlerini doðrudan anlatýyor ama söz geçiremiyorlardý.
Sadece doðrularý yazmaya çok özen
gösteren Ahmet Cevdet Paþa, adý geçen
tarih kitabýnýn 461. sayfasýnda Halifeliðin
son 2 yýlýný anlatýrken özetle þunlarý
söyler:
"Emeviler'in pek çok memuriyeti ele
geçirmesinden dolayý, Peygamber'in
kabilesi Kureyþ'e baðlý Haþimî mensuplarýnýn da gönülleri kýrýldý. Her biri hatýrlarý kýrýlmýþ olarak bir tarafa çekildi.
Halifenin yaþý 80'i aþtýðýndan iþler bütün
bütüne Emeviler'in ve özellikle amcaoðlu
çok genç katibi Mervan'ýn eline kaldý. Bu
da çok kýrgýnlýklar yarattý. Emeviler iyice
azýttý. Sokaklarda tavýrlarýndan geçilmez
oldu. 'Filanca geliyor savulun yoldan'
denilmeye baþlandý."
SONA DOÐRU
Artýk son yýldayýz. Mýsýrlýlar, Kûfeliler,
Basralýlar geçen yýlki haclarýnda sorunlar
üzerinde uzun konuþmalar yapýp, gelecek
yýlla ilgili yapacaklarýný kararlaþtýrmýþlardý. Ve bunu uyguladýlar. Çoðunluðu Mýsýrlýlar'dan olan 1000 kiþi sanki
hacca gidiyorlarmýþ gibi yaparak Medine
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etrafýnda toplandýlar. Þehirdekilere
Halife'ye þikâyetlerini bildirmeye geldiklerini baþka bir kötü niyetleri olmadýðýný
söylediler. Eðer Halife onlarýn isteklerini
karþýlamazsa bu defa onu istifaya davet
edeceklerini bildirdiler. Zaten Medine
halký da aynýsýný istediðinden onlara karþý
durmadýlar. 20 bin kiþilik Medine'de o
zaman 10 bin kiþi Peygamber ile birlikte
yaþamýþ olan sahabe idi. Medineliler
aralarýnda anlaþsalar, bin kiþinin onlarý alt
etmesi hiç de mümkün deðildi.
Ýsyancýlarla Halife arasýnda aracýlar
vasýtasýyla görüþmeler yapýldý. Ondan
hazinedeki parayý eþit daðýtmasý, yanlýþ
davranan valilerin, özellikle Mýsýrdakinin
görevine son verilmesini istediler ve
istekleri kabul edildi. Medine halký ve
isyancýlar bundan çok memnun oldular.
Mýsýr valisinin görevden alýndýðý ve yerine Ebubekir'in oðlu Muhammed'in vali
tayin edildiðini bildiren Halife'nin yazýlý
emrini de yanlarýnda taþýyarak hepsi
memleketlerine dönmek üzere yola çýktýlar. Ne var ki, bir siyahi kölenin deve
üzerinde hýzlýca önlerinden geçmesi ve
garip davranýþlarý yüzünden onu
yakaladýlar. Bu siyahînin doðrudan
doðruya halifenin postacýsý olduðunu
anlayýnca, yanýndaki boþ bir matara içindeki mektubu okudular ve akýllarý
baþlarýndan gitti. Halife'nin mühürlü özel
mektubunda gelmekte olan isyancýlarýn
bazýlarýnýn öldürülmesi, bazýlarýnýn
iþkence ile ölüme terkedilmesi Mýsýr valisine emrediliyordu bu mektupta. Ýsyancý
Mýsýrlýlar diðer þehirlere gidenlere de
haber vererek hep beraber Medine'de top-
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landýlar.
Ellerindeki
mektubu
Medineliler'e de gösterip hep birlikte
doðruca Halife'nin evini kuþatmaya
aldýlar. 30 günlük kuþatma içinde
Osman'ýn camiye gidip imamlýk yapmasýna izin vermeleri ve arkasýnda namaza
durmalarý, niyetlerinin çok kötü
olmadýðýný gösteriyordu. Halife mektubu
kendisinin göndermediðini, bir komplo ile
karþý karþýya olduðunu yeminle
söylediðinden, doðruluðundan þüphe
etmedikleri Halife'ye inandýlar. Ama artýk
yönetim zafiyeti içinde olduðu iyice
ortaya çýkmýþtý. Mutlaka Halifelik görevini terk etmesini ve komployu hazýrlamasý
en olasý kiþi katibi Mervan'ý sorgulayýp
cezalandýrmalarý için kendilerine teslim
etmesini ýsrarla talep ettiler. Halife her iki
isteklerini kesinlikle reddetti. Bir ara
camide isyancýlarýn azýlý olanlarýndan biri
Halife'yi taþla yaralayýp bayýlttý bile.
Ýsyancýlar hiçbir istekleri onaylanmayýnca Osman'a son çare olarak kendisini
öldüreceklerini
söylemeye
baþlamýþlardý þimdi. Halife bunlarý
tevekkülle karþýlýyor ve yine de istifaya
yanaþmýyordu. Bu durumda evden çýkmasýna da izin vermeyip, susuz býrakýp
yola gelmesini bile denediler.
Þimdi hiç istemedikleri son çareye
baþvurmayý kararlaþtýrdýlar. Dýþardan
kuvvet geleceðinden de korkuyorlardý
zaten. Komþu evlerden Halife'nin evine
girip onu öldürdüler.
Ne yazýk ki isyancýlar böylece Ýslâmda
sonu gelmeyecek büyük bir fitnenin
öncüsü olmuþlardý...
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Kayan Yýldýz Deðil Candý...
Hem De ÖZCAN’dý
Güngör Özyiðit, Psikolog

Ne zaman düþünsem seni
Beyaz bir güvercin kanat çýrpar semâda
Yunus'un dili gibi arý-duru
Þiirlerin gelir aklýma
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O

güzel insaný, Özcan
Nardemir'i 1965 yýlýnda
"Dünya Sevgi Birliði"
derneðine girdiðimde
tanýdým. Hemen kaynaþtýk. Samimi
halimiz, esprili dilimiz, birlikte
gülebilmemiz bizi doðal olarak
buluþturdu. Ben 22-23 yaþlarýnda,
o da benden 5-6 yaþ büyüktü. O
dönemin gençleriydik. Sevginin daha
gözle görülebilir, yaþanýlýr hale gelmesi
için, birbiriyle daha kolay anlaþacak,
uyum saðlayabilecek olanlarýn birbirini
"sevgi kardeþi" olarak seçmeleri
isteniyordu. Sevgi kardeþleri 2,3 en
fazla 4 kiþi olacaktý. Onlar birbirlerini
iyi yanlarýyla düþünecek, arayýp soracak ve hayatý olabildiðince paylaþacaklardý. Öylece sevgi sözde kalmayacak,
yaþanýlan bir gerçekliðe dönüþecekti.
Biz Özcan'la hemen birbirimizi seçtik.
Sonra bu kardeþliðe iki kiþi daha ekleyerek "kare as" olduk. Ve sevginin
gereklerini yerine getirmeye baþladýk.
Biz, Özcan'la ikimiz bu iþi biraz da
abarttýk galiba. O zaman ben hem
üniversiteye gidiyorum, hem de
Dergi'nin ve Dr. Bey'in (Refet
Kayserilioðlu) sekreterliðini yapýyorum. Öðleye doðru muayenehane'ye
geliyorum. Akþamlarý toplantýlarýmýz
oluyor. Özcan, Ekmekçioðlu'nda
çalýþýyor. Þimdiki gençlere ve çocuklara çok acayip gelecek ama o
dönemde cep telefonu yoktu. Çoðu
evde telefon bile yoktu. O nedenle
Özcan beni muayenehane telefonundan
akþam 19.00'da buluþana dek 6-7 kez
arardý. Þiir yazmýþsa, onu sýcaðý sýcaðý-
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na okur. Ben de yazar, Dr. Bey'e
verirdim. Ve 2-3 saat sonra Dr. Bey
þiiri bestelenmiþ olarak seslendirirdi.
Ben de ilâhi ve þarkýlarý öðrenip,
sohbet gruplarýyla paylaþýrdým.
Öyle coþkulu ve verimli bir zaman
dilimi yaþýyorduk. Akþam 19.00'da
Özcan'la buluþup, Hacý Salih'te veya
baþka bir yerde yemek yer, sonra yine
muayenehanede toplanýrdýk. Toplantý
23.00-23.30'a kadar sürerdi. Biz yine
ayrýlmaz, dýþarýda sessiz film oynar,
þarkýlar söyler ya da yakýnda oturan
bir arkadaþa "yumuþak iniþ" yapar
sabaha kadar sohbet ederdik.
Birbirimizden kopamýyorduk.
Birbirimizi bir gün bile görmemeye
dayanamýyor, çok özlüyorduk.
Davamýza ve birbirimize sevdalanmýþ
gibiydik. Bu sevdanýn itiþi ve içimizdeki özü tetikleyiþi ile Özcan, O'na
giden yolda yükselmek için Yaradan'ýn
ýþýklý yolunu talep ederken, baþkalarýný
da o ýþýkla aydýnlatmak adýna çýra gibi
yanmaya razý olduðunu bildirerek
Tanrý'ya yakarýyordu. Bu onun ilk
þiiriydi:
Ey Ulu Tanrým
Ver bana ver, aydýnlýðýndan
Yükselmem için
Yak beni yak, çýralar gibi
Bu dilek gerçekleþir ve gönlü
aþkla öylesine yanar ki, o yüce
sevgiliye varma yolunda, hasret
tüten bu coþkulu yolculuk, önce þiire,
sonra da ilâhi formunda þarkýya
dönüþür:

SEVGÝ DÜNYASI
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Gönlüm yanar için için
O yâr diye, O yâr diye
Bu ayrýlýk sanki niçin
Gezer gönül O yâr diye

O'nun katý yücedir pek
Âlemlerin Rabbidir tek
Kötülükten elini çek
Hayrýn yolu deðil misin?

Dilimden hiç düþmez adý
Kalbimdedir aþkýn tadý
Þimdi gönlümün feryadý
O yâr diye, O yâr diye

ÇOCUKLAR

Kuþlar gibi uçup gitsem
Erenlerle göçüp gitsem
Bu dert ile þimdi nitsem
O yâr diye, O yâr diye
Bir gün O'na varabilsem
Gülyüzünü görebilsem
Karþýsýnda durabilsem
O yâr diye, O yâr diye
SANKÝ YUNUS
O coþkulu günlerden birinde, yine
telefonda, az önce yazdýðý bir þiiri, o
güzel sesiyle okuduðunda, hemen kâðýda kaydettim ve "Bunu böyle, bu kadar
arý-duru bir dille ancak Yunus söyleyebilir" dedim. Okuyun, siz de hak vereceksiniz bana:
Sevdi kardeþ gönlüm seni
Ýnsanoðlu deðil misin?
Sevgisinden varedilmiþ
Hak'kýn kulu deðil misin?
Doðru yolu bulalým gel
Vermek için alalým gel
Gel secdede kalalým gel
Gönlü duru deðil misin?

Onun bu dünyada iki hayýrlý
erkek evladý oldu. Aralarýnda saygýlý
bir sevgi vardý. Sabahlarý erken evden
iþe çýkýyor, gece -görevinden dolayýçok geç eve dönüyordu. O saatte
çocuklar uyumuþ oluyordu. Bir
keresinde "Çocuklarýmý birdenbire
karþýmda büyümüþ olarak görünce
þaþýrdým" demiþti.
Ýkinci çocuðu doðduðunda, Zeynep
Kâmil'e beraber gidiyorduk. Yolda
giderken sordu: "Güngör, çocuðun
adýný bizim davamýza uygun olarak ne
koyabiliriz?" Ben de ona sordum: "Biz
ne için uðraþýyoruz?" Cevap "Birlik
için". "Öyleyse Birol olsun" dedim.
Çok beðendi. Adýný "Birol" koyduk.
Ben de onun "isim babasý" oldum.
Büyük oðlu Göksel ve Birol evlendiler. Ve Özcan babalarýna iki kýz, iki
erkek dört torun verdiler. Hepsi de çok
güzel ve hayýrlý çocuklar.
O çocuklarýný, torunlarýný, bütün
dünya çocuklarýný çok severdi. Onlarýn
iyi yetiþmelerini isterdi. Bir þiirinde
çocuklardan birine isabet edecek bir
derdin, kederin kendisine gelmesini
Tanrý'dan dileyerek yüce gönüllü bir
ruh portresi çizer:
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Çocuklar etrafýmda
Çocuklar cývýl cývýl
Çocuklar kelebekler gibi renkli
Hangisi bulacak bir gün mutluluðu?
Hangisinin altýn olacak tuttuðu?
Hangisinin önünde varsa hüzün
Hangisini bekliyorsa bir keder
Tanrým, hepsini bana ver.
MAZÝDE GEZÝ
Bir sabah aynada saçýný tararken,
saçlarýna birkaç ak düþtüðünü görür.
Duygulanýr, esinlenir. Ve güftesi-bestesi ayný anda gelen bir þarkýyý söylemeye baþlar. O coþkuyla arkadaþýmýz
Türk Musikisi üstadý Ýsmail Hakký
Özkan'a telefonda þarkýyý okur. Hakký
bey þarkýyý notaya alýr. Öylece makam
ve usûlü tam oturan, hiç rötuþ gerektirmeyen güzel bir þarký çýkar ortaya.
Güfte ve Beste: Özcan Nardemir.
Buyurun okuyun:
Kýrlar düþüyor saçlarýma
Gönlümde yine mazideyim
Elimde eli sevgilimin
Rüya dolu bir gezideyim
Bitsin istemem, renk dolu gün
Aþkýn en güzel yerindeyim
Elimde eli sevgilimin
Rüya dolu bir gezideyim.
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ve iþlevi vardýr. Biz etrafýmýzda gördüðümüz canlý-cansýz tüm varlýklarla birlikte var oluyoruz. Her varlýk, yaþamýný
diðer varlýklara ve en sonunda Yaradan'a borçlu. Ortak paydamýz ve hamurumuz ise sevgi. Özcan, bu büyülü
gerçeði þu dizelerle dile getiriyor:
Bir damla su, sen, ben, þu gökler,
engin deniz,
Çok uzakta bir yýldýz,
birlikte bir bedeniz
Parçasýyýz bütünün farkýmýz olsa bile
Bir maya, bir temelden,
o yüce sevgideniz.
Uçan daire ile uzaydan gelecek dostlarý, çoðu geceler belli nöbet yerlerinde, gökyüzünü gözleyerek bekledik. Ýþte "Rüya Ýdi Gece" þiiri bu
iþtiyaklý bekleyiþi dillendirir:
Bekledik
O rüya gecede
Geldiniz, selâm verdiniz uzaktan
Þükrettik
Bekledik, bekleyeceðiz
Geliþ vaktine kadar
Öyle hoþ olacak ki buluþmamýz
Öyle sevineceðiz ki gönülden
Kaybolacaðýz biz sizde
Ve siz bizde eriyeceksiniz
Konuþacaðýz her þeyi
Biliyormuþçasýna ayný dilden

BÜTÜNLÜÐÜN BÝLÝNCÝ
Ýnsanlýk bir büyük bedendir aslýnda.
Tek tek insanlar bu bedenin hücreleri,
uluslar ise organlarýný oluþturmaktadýr.
Her birinin bütün içinde bir yeri

Ne var ki, çoðu kiþi bu birliðin ve
bütünlüðün bilincinde deðil. Ýnsan doymak bilmiyor. Çünkü her þeyi hesapsýz
ve istekleri çok fazla. Dengeleri bozuyor. Çevreyi sömürüyor, kirletiyor.
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Neden, niçin dünyada olduðunu sorgulamadan kaygusuzca, yarýný düþünmeden yaþýyor. Tümüyle hayatý bitirmeye doðru yol alýyor. Özcan'ýn duyarlý
yüreði bu tehlikeyi önceden sezerek
uyarýyor:
Daðlara çýkacaðým
Karar verdim daðlara
Haykýracaðým göklere, aðaçlara,
kuþlara
Ben ve siz, neyiz diye soracaðým
Neden buradayýz ve niçin?
Yok mu baþka yerimiz?
Nedendir tüm kederimiz?
Ýþte bir cennet dünya, ayaklarýmýz
altýnda
Hepimiz için, hepimize yeter
diyeceðim
Diyeceðim ya, sonra ne halt
edeceðim?
Aþaðýdaki gürültüyü birlikte
duyacaðýz
Kuþlar, aðaçlar bana gülecekler
Bu dediðin olmaz diyecekler
Görüyorsun insanlar bizi býraktýlar
Birbirlerini yiyorlar, yiyecekler
Bu da yetmeyecek, dünyaya
bitirecekler.
Yýllar önce Derneðimizde, Özcan'ýn
da içinde bulunduðu "Senaryo, grubunda Hakký Özkan, kendi hayatýndan
esinlenerek yazdýðý bir oyunu okuyor.
Diðerleri dinliyor. Ýbrahim Asil de
uyuyor. Ne var ki onun gönül gözü ve
kulaðý hep açýktýr. Hakký hoca, metni
okurken bir yerde "Kapý çalýndý ve
misafirler geldi" deyince, vermekten
usanmayan Ýbrahim Asil Bey bir anda
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uyanýyor ve: "Kardeþler, oraya
bir ikram, çay, kahve, bir kokakol
koyalým" diyor. Özcan bunu Ýbrahim
Bey'in þivesi, ses tonu ile o kadar güzel
sahneye koyardý ki, olayý yeniden
yaþatýrdý âdeta.
ÇÝY DAMLASI
Medyum olduðundan esinlenmeye
açýk ve çok duyarlýydý. Bir damla
çiy tanesi onda ne derin duygular
uyandýrýrdý. Ve bu duyguyu "anlatamýyorum" derken, sözün bittiði sýnýra
kadar ne de güzel anlatýrdý:
Bütün utancým
Þu bir yaprak üstünde duran
Bir damla çiðin
Güzelliðini anlatamadýðýmdan
Durduðu yerin sevinci
Hiç katýksýz benliði ile
Gözyaþý kadar belirdi
Üzerinde güneþin yedi rengi
Gülen gözlerle hayata bakan
Ýnce ince, inci inci
O gözler
Gönlümde olsa
Þu bir damlanýn dünyayý tutan
Bir damlacýk sevinci
Utanýyorum böyle durup kaldýðýmdan
Bir damlanýn
Bir derya olduðunu
Dil bulup anlatamadýðýmdan
VERMEYÝ BÝLEBÝLMEK
Gerçeði sevmek, o uðurda her þeyi
vermek demektir. Verdikçe verilecek
çok þey olduðunu görmek ve vermekle
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tamam olmak, mutluluða ermektir. O
zaman ancak dertler diner, yüzler güler.
Sevgili Özcan, bu kitaplar dolusu
gerçeði ne güzel özetler:
Anlatabilsek sevgimizi
Her þey için herkese
Gösterebilsek gördüðümüz ýþýðý
O zaman kimse olmaz, biliyoruz
dertli
Verebilsek tüm aldýklarýmýzý
Duyabilsek en acýda olanýn
duyduðunu
Aðlasak aðlayanlarla birlikte
Beraber gülmek için
Boþ geçirmesek bir anýmýzý
O zaman biliyoruz, kimse olmaz
dertli
Verebilsek tüm aldýklarýmýzý
Nasýl sevmek ve vermek gerektiðini
de bir güzel belirttikten sonra, þöyle bir
çaðrý ile son veriyor dizelerine:
Gelin kardeþler, nemiz varsa
verelim size
Malýmýzý, kanýmýzý, canýmýzý
O zaman kimse olmaz,
biliyoruz dertli
Verebilsek tüm aldýklarýmýzý.
SEVGÝLÝYE KAVUÞMA
Özcan, son dokuz ayýný yatakta
kýmýldamadan yatarak, yatay bir þekilde geçirdi. Bitimsiz bir yolculuða
çýkýþýn hazýrlýðý içindeydi. Yarý bu
dünyada, yarý baþka bir boyuttaydý. O
hep ayrýlýðýn acýsýný içinde duyarak,
yüce bir sevginin özlemini çekerek
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yaþadý. Ancak o yüceye kavuþunca derdinin biteceðini dile getirdi. Sanki
"Göðe bakma duraðýnda" bekleyen bir
yolcu gibiydi. Ve bir gün o yâr geldi,
onu alýp götürdü:
Beklemekten yandý gönlüm
Þimdi gözüm dalýp gider
Belki bir gün yâr gelir de
Beni burdan alýp gider
Yola çýkýp Mecnun olsam
Bir gün ey yâr seni bulsam
Ýçten dýþa aþkla dolsam
Belki derdim böyle biter
Medyum olarak "Doðru Yaþama
Bilgileri"ne aracýlýk ettiði bu yüce
görev 5 Ekim 1964'de baþladý ve 5
Ekim 2018'de son buldu. Tam 54 yýl
sürdü. Bu, adanmýþ bir ömür demekti.
Sevgi Özcan Nardemir'in Hak'ka doðru
yürüdüðünü öðrendiðim akþamýn
gecesinde uyuyamadým. Ve ona þu
mesajý yolladým:
"Can kardeþim Özcan,
Bütün gece seni düþündüm. Ýçim ýþýkla doldu. Ama elimde olmadan
gözyaþlarýmýn yanaðýmý ýslattýðýný fark
ettim. Gecenin karanlýðýnda ve ýssýzlýðýnda sessiz sedasýz aðladým. Senin
aracý olduðun yüce bilgilere göre gönlümüzün dili yoktur ama gözümüzün
yaþý vardýr þüphesiz".
O bizim için beden kafesinden uçup
giden herhangi bir kuþ deðil, yüce yerden haber getiren Beyaz Güvercin'di.
Kayan yýldýz deðil candý; hem de
Özcan'dý!...

SEVGÝ DÜNYASI
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Ramtha - Gelecek Günler

Dünyayý ve Ýnsanlýðý
Neler Bekliyor?
Derleyen: Nihâl Gürsoy

Ramtha, engin bilgeliðe sahip bir ruhsal varlýktýr. Mesajýný insanlýða
verebilmek için JZ Knight isimli Amerikalý bir kadýn medyumu kanal olarak
kullanmaktadýr. Ramtha JZ Knight'in bedeni aracýlýðýyla 1978' den beri
ABD'nin her yerinde yüzlerce toplantý düzenlemiþ bu toplantýlarda binlerce
insaný derinden etkileyen bilgiler vermiþtir. Bu yazýmýzda Ramtha'nýn gelecek
günlerde yaþanacak olaylar, dünyayý ve insanlýðý etkileyecek deðiþiklikler
ve deðiþimlerin amacýyla ilgili aktardýðý bilgilere yer vereceðiz. Ramtha'nýn
olacaðýný bildirdiði deðiþiklikler, kamçýlayýcý bir deðiþim yaratacaktýr. Ve bu
deðiþim Ramtha'nýn " süper bilinç " dediði, yeni bir bilinci, dünyanýn yeni bir
çaðýný baþlatacaktýr.
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nsanlýk dramýnda her zaman
bir olgu korkunç bir biçimde
hüküm sürmüþtür. Sizlere,
memnun edilmesi çok zor,
kesin kural ve emirlere uymadýðýnýz
takdirde sizi lânetleyen, yargýlayýcý bir
Tanrý öðretisi veren dinler… Yüzyýllar
boyunca Dünyanýzdaki uluslar, Tanrý'ya
inanýþ yollarý birbirinden farklý olduðu
için, sinsi dogmalarýn kendilerini teþvik
ettiði savaþlarý yaþamýþlardýr. Benim
ilkel insandan mý söz ettiðimi sanýyorsunuz yoksa? Bugün bile yýkýcý
devrimler ve çirkin gizli savaþlar, gezegeninizin her tarafýnda sürmektedir.
Üstelik bunlara " kutsal savaþlar " dersiniz! Bir diðerinin gerçeðine karþý
savaþmak nasýl kutsal olabilir?
Tarihiniz boyunca meydana gelen tüm
savaþlarýn, dinsel inançlarýn çatýþmasý
üzerine bina edildiðini biliyor
musunuz? Kendi yasa ve kurallarýný,
yasa ve kurallarý farklý olan bir
topluma zorla kabul ettirmek isteyenlerce çýkarýldýðýný biliyor muydunuz?
Bu konuda yakýnda muazzam bir
çalkantý ve taraflaþma olacak; çünkü
artýk insanoðlu uyanýyor ve önemli
olanýn Tanrý'ya inanmak deðil, Tanrý'yý
kavrayabilmek ve idrak edebilmek
olduðunu anlamaya baþlýyor. Ýnanç çok
narindir ve gerçekleþtirebilme gücünden de yoksundur. Ýnançta mucizeler
bulunmaz, onlar sadece bilmekte, bilgelikte bulunurlar.

“Ý

"Bu on yýl sona ermeden, insanoðlunun tutumundaki bayaðýlýk, çekiþmeler,
Tanrý'ya yakýþtýrdýðý sýnýrlý tarifler sona
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erecek. Tanrý'nýn, o ilâhi olanýn her varlýðýn içinde olduðu anlayýþý, yavaþ
yavaþ herkeste baþlýyor. Hattâ, kutsal
topraklarýn her karýþý için hâlâ savaþmakta olanlara dahi bu anlayýþ ve idrak
gelecektir. Iþýk, idrak ve bilgi bunlar
sizi savaþan sürülerin üstüne yükseltir.
Bunlar, her nerede olursanýz olun, barýþ
içinde olmanýzý saðlar. Eðer bu
anlayýþa kucak açmazsanýz, tekâmül
süreci içinde olan doðanýn kurbanlarý
olacaksýnýz.
"Tanrý'nýn herkesin içinde olduðu
anlayýþý, dünyanýz katýna gönderilmektedir. Artýk insanoðlunun dramýnda
deðiþim saati gelip çatmýþtýr.
Ýnsanoðlunu uykudan uyandýracak
olanlar halim olanlardýr. Bu öyle bir
bilgililiktir ki sözlerle ifade edilmez,
bütünüyle kendi saflýðý tarafýndan canlandýrýlýr, hayat bulur. Tanrý'ya inananlar hiçbir zaman kesin bir tavýr koyamazlar. Hâlbuki Tanrý'nýn cennet âleminin kendi içlerinde olduðunu bilenler,
ruhlarýný tazeleyen bir dokunuþla
Tanrý'nýn eline deðmiþlerdir. Bu ruh, bu
bilgelik, bu kesin tavýr, dinleri esir
etmeyecektir; tam tersine, dinlere idrak
ve saðduyu getirecektir.
"Bir dinin dogmalarý tarafýndan
harekete geçirilmiþ olan birçok savaþ
tanrýsý, terörist ve ihtilalci var; onlarýn
deðiþme saati de gelmiþtir. Ýnsan ruhunun uðrayacaðý deðiþim, onun
üzerinden Tanrý'nýn nurunu uzaklaþtýrmayacak; yasalarý, tehditleri, aceleyi,
korkularý, baskýlarý ve harika insanlarý
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asýrlardýr baský altýnda tutup sindirmiþ
olan her þeyi ortadan kaldýrarak onu
güçlendirecek ve zenginleþtirecektir.
Özgür olmak sadece topraðýnýzý sürüp
kendi buðdayýnýzý yetiþtirmek deðildir.
Kendi elektriðinizi kendiniz yaratabilme akýllýlýðýný gösterebilmek de
deðildir. Bütünüyle özgür ve kendinizin
hâkimi olarak yaþamak da deðildir.
Özgür olmak, ayný zamanda, içinizdeki
Tanrý'nýn, O Yüce Olan'ýn, o her þeyi
bilip de izin verenin zarafeti ve
sevgisiyle hareket etmeyi bilmek
demektir. Özgür olmak, daima
sevildiðinizi ve baþýnýzdan geçen her
þeyin anlamlý ve her varlýða þefkat ve
sevgi beslemenizi saðlamak açýsýndan
gerekli olduðunu bilmektir.
"Uyanacaðýnýz kesindir. Eðer bu kattan göçerseniz, sizi öbür tarafta bekleyen þey ihtiþamdýr. Bunu bilirseniz,
ecel saatinizi üzüntü, suçluluk, güvensizlik ve korkuyla deðil, zarafet, vakar
ve sevinçle karþýlarsýnýz. Herkes idrak
edecektir ki, onlarý yargýlayan kendi
nefisleri ve onlarý yönetmek amacýyla
boyun eðdirmek isteyenlerdir. Bütün
insanlarýn hangi din ve inanca (inançsýz
olduðunu düþünenler bile bir inanca
sahiptir) baðlý olurlarsa olsunlar, dogmalar eriyip yok olduðunda, özgür olacaklarýný bilmeleri ne harika olacaktýr.
"Din savaþçýlarý, Tanrý adýna savaþmalarýný gerektiren hiçbir þeyin var
olmadýðýný, Tanrý'nýn uðrunda savaþýlmasýna hiç ihtiyacý olmadýðýný ve tek
yapýlmasý gereken þeyin Tanrý adýna
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yaþamak olduðunu anladýklarýnda her
þey ne kadar harika olacak. Gelecek
günlerde pek çok insan tutumunu
deðiþtirmeye yanaþmadýðý için yok olacak. Onlar, kendilerini yaþamlar boyunca tekrarlamalarýna neden olan rüyadan
uyanmak için kendi sýnýrlý varlýklarý ile
yüz yüze gelerek onu kabullenmeyi ve
silmeyi kabul etmeyenlerdir. Biliniz ki,
hiçbir varlýk ne denli yüce olursa olsun,
sizin tutumunuzu deðiþtiremez, ancak
siz Tanrýsal iradenizle tutumunuzu
deðiþtirebilirsiniz. Eðer hiçbir önemi
olmayan þeylere yapýþmaya devam
eder ve halim olmanýn alçakgönüllülüðüne sýðýnarak hazýrlanmaz ve
kendi kendinizin sorumluluðunu
üstlenmezseniz, gelecek günlerde yok
olacaksýnýz. Bu kaderi istediðiniz için
seçtiðinizi de bilin.
"Ýnsanoðlu isterse her savaþý önleyebilir. Ýnsanoðlu, eðer arzu ederse, her
zorluðu yenebilir. Ýnsanoðlu, kim
olduðuna bakmadan tüm kardeþlerine
kucak açabilir. Ýnsanoðlu isterse barýþ
yapýcý olabilir. Arzu ederse kendi kendini tedavi edebilir. Ýnsanoðlu eðer
isterse yaþayabilir!
Gelecek günlerde her þey siyah ya da
beyaz olacaktýr; artýk griler olmayacak.
Ýnsan artýk ya kendini yeniden
yaratarak deðiþime uyum saðlayacak
ya da eskiyle birlikte yok olacak ve
artýk hatýrlanmayacak. Olacaklar bunlardýr. Bunlar, yolun ortasýnda yürüyenlere göre günler deðildir. Bu günler
artýk yapanlarýn günleridir.
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"Güneþ lekeleri artýyor. Güneþinizin
karný aðrýyacak. Bu lekeler çok narin
olan, et ve kemikten yapýlan sizleri çok
etkileyecek. Güneþ lekelerinin arttýðý
her devre, tarih boyunca kuraklýðýn arttýðý devreler olmuþtur. Dünyanýzý yeni
bir kurak devre bekliyor. Güneþte
lekelerin belirmesinden hemen önce, en
büyük bolluðu yaþarsýnýz. Bunun için
Dünyanýn bazý bölgelerinde ürün her
zamankinden bol oldu. Bu doðanýn,
gelecek kýtlýða karþý koyabilmeniz için
size fazladan ürün vermesidir anladýnýz
mý? Kuraklýk, gelecek günlerde olacak
þeylerin sadece bir parçasý, küçük bir
parçasý.. Daha sizin yarattýklarýnýzdan
ve bunlarýn gelecek günleriniz üzerinde
yapacaðý etkilerden söz etmedik. Önce
doðadan söz ediyoruz, çünkü doða
olmazsa gelecek günleriniz de olmaz.
Anlýyor musunuz?
"Kilerinizde ne kadar yiyecek var?
Ne kadar dayanýr? Ýki gün mü? Üç
hafta mý? Eðer iki yýl yetecek kadar
stokunuz yoksa, çok zorlanacaksýnýz
demektir. Güneþ lekeleri en az iki yýl
süren kuraklýklara neden olurlar. Dünya
kendini bu süreçle yeniler. Kendinizi
bu þekilde hazýrlamak, toplumsal bilincin korkularýna katkýda bulunmak
deðildir. Hayatta kalabilmek o kadar da
zor deðildir. Bu denli soylu bir þey zor
olmamalýdýr. Eðer doða ile uyum
içindeyseniz, hayatta kalmak için
mücadele etmeniz gerekmeyecektir;
çünkü siz zaten bu uyumlu akýþ içinde
beraberce akýp gitmekte olacaksýnýz.
Ama eðer siz doðayla savaþýrsanýz, ona
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karþý çýkarsanýz hiçbir zaman kazanamazsýnýz. Hazýrlanmak aptalca bir þey
deðildir, tam tersine akýllýcadýr. Sizler
gerek bedenen gerekse zihnen tembelleþtiniz; kýrlarý ve sahip olduðunuz
topraklarý terk ettiniz, kentlere doluþtunuz çünkü toplumsal bilinç böyle
olmasýný istiyordu. Bunun için de çok
ama çok büyük tehlikelerle karþý
karþýya kalacaksýnýz. Bir varlýk, ufacýk
da olsa bir toprak parçasýnýn sahibi ise,
kendi yaþamý için gerekli þeyleri
yetiþtirebilir; yetiþtirdiði þeyleri saklayabilir. Bu da onun en zorlu günleri
bile geçirebilmesine yardýmcý olur. O
zaman özgür olacaktýr! Ama sizler
özgür deðilsiniz. Artýk topraðý sevmiyorsunuz, sadece yaþamý kolaylaþtýran
þeyleri seviyorsunuz, zamanýnýzýn
düþünce tarzýný bu çok güzel açýklýyor.
"Salgýn hastalýklarýn ilk baþ göstereceði yerler kentler olacaktýr. Bu þom
aðýzlýlýk deðil, sadece bilgi ve sadece
mantýk. Ýki yýl yetecek kadar yiyecek
maddesini nereden temin edeceksiniz?
Zengin çarþýlarýnýz var deðil mi? Siz de
satýn alacaðýnýz þeyleri cömertçe satýn
alýn öyleyse. Yiyecekleri uzun süre saklamak için harika yollar biliyorsunuz.
Gidip ne kadar isterseniz alabilirsiniz.
Yeteri kadar alýnca bilirsiniz zaten;
bunlarý temiz, tertemiz bir yere
kaldýrýn. Suyunuza gelince, eðer kentte
yaþýyorsanýz baþýnýz dertte demektir.
Eðer toprakta yaþýyorsanýz bir kuyu
kazýn, suyunuzu bulun ve orada kalýn.
Kuyularýnýzý þimdiden kazýn ki elinizin
altýnda su bulunsun anlýyor musunuz?
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"Elektrik nedir biliyor musunuz?
Iþýðýn negatif - pozitif bir enerjiden
meydana gelen bir elektrik alanýna
indirgenmesidir. Sizin prize takýnca
faydalandýðýnýz elektrik böyle meydana gelir. Elektrik, her yerde bulunan
vahþi bir güçtür. Ýleriyi gören ve çok
parlak zekâsý olan sade ve basit bir varlýk onu dizginlemenin yolunu keþfetti.
Ama sizin zamanýnýza göre yakýn
denecek bir süre içinde, kuzey ve
güney bölgelerinizdeki mevcut
manyetik enerjiyi dengeleyebilmek için
sadece bir paratoner çubuðu kullanmanýz yeterli olacak. Artýk prize takmaya hiç ihtiyacýnýz kalmayacak.
Elinizin altýnda sizin özgür kalmanýzý
saðlayacak bir olanak bulunacak.
Halim olanlar bunu ilk bilenler olacak;
çünkü ancak onlar bunun yolunu mantýk yürüterek bulacak denli sade ve
basittirler.

kadardýr? Birçok þey biliyorsunuz ama
sizin tekâmülünüzü saðlayan yaþam
hakkýnda çok cahilsiniz. Þu anda
eþiðinde bulunduðunuz deðiþimi
bilmek zorundasýnýz. Tekâmül etmekte
olan Dünyanýn dinamiðini anlamalýsýnýz. Çünkü bu geleceðinizi çok
kesin bir biçimde etkileyecektir.
Dünyanýzýn hareket etmekte olduðunu,
deðiþime uðradýðýný ve tekâmül ettiðini
giderek yüceldiðini artýk anlamalýsýnýz.
Yaþamda tekâmül etmeyen hiçbir þey
yoktur. Dünyanýzýn fermuarlarý vardýr,
bu fermuarlar Dünyanýzýn her yerinde
vardýr. Dünyanýzýn kabuðunun hareket
edebilmesi ve gezegenin geniþleyebilmesi için bu fermuarlarla bir dantel
gibi bezenmiþtir. Fermuarlar, Dünyanýzýn hava delikleri (soluk alýp verdiði
noktalardýr ) ve en çok da hareket
halinde bulunan kýta ve kara parçalarý
boyunca yer alýrlar. ( Fay hatlarý )

"Gelelim Dünyaya, Güneþ lekelerinin
Dünya üzerinde ne etkisi var? Þurasý
aþikâr ki, eðer hava koþullarý etkilenirse, karalar da etkilenir. Demek ki,
Dünya da deðiþiyor.Dünya her zaman
tekâmül etmiþtir, ilk yaratýlarak
Güneþin etrafýnda bulunan ilk yörüngesine oturmasýndan tâ bugüne kadar,
yani þimdiki hassas yörüngesine oturup
fotosentez olayý vasýtasýyla yeþile, oksijene ve yaþam için gerekli bütün elementlere sahip olmanýzý mümkün kýlýncaya kadar… Dünyanýzda bulunmak
harika bir þey ve orasý harika bir yerdir
ama onun hakkýnda ne biliyorsunuz?
Doða hakkýndaki bilgileriniz ne

"Kýtanýzýn hareket etmekte olduðunu
biliyor musunuz? Ediyor. Dünyanýzýn
kabuðunu teþkil eden tüm tabakalarýn
hareket etmekte olduðunu biliyor
musunuz? Þu anda bile, sizinle
konuþurken bile, hepsi hareket
halindedirler. Bunu iyice anlamalýsýnýz,
çünkü gelecek günlerde bunun
üzerinde düþüneceksiniz. Çünkü bu
olaylarý yaþayacaksýnýz. Dünya bir
deðiþime hazýrlanýyor, yeni bir
görünüþe, geniþlemiþ bir benliðe kavuþmaya hazýrlanýyor. Dünyanýz tekâmül
etmektedir ve daima da edecektir.
Kýtalarýnýzýn neden hareket ettiklerini
sanýyorsunuz? Eski devirlerdeki karalar
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nereye gittiler peki? Onlar artýk
okyanuslarýn dibindedirler. Ama
yaþam, okyanuslarýn merkezinden
gelmiþtir. Pasifik ve Atlantik okyanusunun Kuzey ve Güney denizlerinizin
ortalarýnda büyük çatlaklar vardýr. Bu
çatlaklardan sürekli lav çýkýyor. Lav
nedir biliyor musunuz? Geleceðin
topraðýdýr. Dünyanýz her an bu þekilde
geliþiyor, geniþliyor. Dünya kendini
bilim adamlarýnýzýn tektonik hareketler
dediði bu süreçle yeniliyor. Tabakalar,
okyanusun dibinde meydana geliyor ve
kutupsal çekime, yani manyetik alanlara göre hareket ediyorlar. Þu anda
okyanuslarýn dibinde meydana gelmiþ
tabakalar, kýyý hattýna doðru hareket
ediyorlar, bu da fermuar üzerinde baský
yaratýyor, bunun sonucu olarak, Pasifik
kýyýsý denilen kýsým da Kuzeye doðru
baský yapacak þekilde harekete
geçmektedir.
"Sizin " büyük deprem " hakkýndaki
uðursuz kehanetiniz, Dünya üzerinde
epeydir bir gölge yarattý. Birçoklarý
California'nýn denize gömüleceðinden
korkuyorlar. Aslýnda okyanusun tabaný
California'ya doðru hareket etmektedir.
Nereye gömülecek peki California?
Arizona' ya mý?
Meksika adýný verdiðiniz yeri biliyorsunuz. Onun bulunduðu kara kütlesi de
ayný California gibi kuzeye hareket
etmektedir; parçalanýp okyanusa
dökülmeyecekler. Kuþkusuz fermuarýn
hareketinden doðan þok dalgalarý deniz
kenarýnda yapýlmýþ harika manzaralý
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pek çok binayý yok edecek. Dünya
Güneþ ile uyum içinde olarak tekâmül
sürecini devam ettirmektedir. Yeni bir
Dünya yaratýlacaktýr. Süper bilincin
yeni dünyasý, yeni bir idrak ve yeni bir
anlayýþa uygun ve onunla uyumlu olacaktýr! Her þey dengeli olarak iþlemektedir. Kýta sahanlýðý þimdi kýyýlarýnýza
basýnç yapýyor. Okyanuslarýnýzda yeni
karalar su yüzüne çýkacak, bunlarýn
doðuþu çok etkili olacaktýr. Depremler
devam edecek ve daðlarýnýz da
tepelerinden ateþ fýþkýrtmayý sürdürecekler. Volkanlar neye yarar? Neden
böyle haþmetli bir þekilde
yaratýlmýþlardýr? Onlar, emniyet
supaplarýdýr. Dünyanýzýn kabuðunda
oluþan aþýrý basýncý boþaltýrlar. Basýncýn
çýkarýlmasý gerektiðinde volkanlar patlar. Dünyanýzýn en dýþ tabakasýný oluþturan topraklar iþte böyle meydana
gelir. Bu dünyanýn kendi kendini
yenilemesidir. Gelecek günlerde yapmanýz gereken þey, kýyýlardan uzak
durmak ve daha yüksek yerlere gitmektir. Eðer eviniz bir fermuarýn üzerine
rastlýyorsa, eþyanýzý toplayýp baþka
yere gitmeniz önerilir.
"Þimdi sizin doðu sahilinize
gelelim. Bunun neresi olduðunun
farkýnda mýsýnýz? Orada yaþayan varlýklar uzun süreden beri tam yerinde
yaþadýklarýný düþünmektedirler. Sadece
California'nýn sulara gömüleceðini,
kendi yüksek bilinçlerinin ise hüküm
sürmeye devam edeceðini sanýrlar.
Sizin doðu sahiliniz, kýtanýzýn sanayileþmiþ bölümü olduðu için, sizi
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bekleyen olaylar insanoðlunun
katkýsýyla oluþmuþtur. Orada havanýz
zehirli ve tehlikeli bir hal almýþtýr.
Ormanlarýnýzý, balýklarýnýzý ve besin
maddelerinizi öldürüyorsunuz. Topraðý
öldürüyorsunuz. Doða, sizin doðu
sahilinizde derin bir yara almýþtýr çok
acý çekiyor. Gelecek günlerde, doðanýn
doðu sahilinizden harekete geçtiðini
göreceksiniz. Etkileri ise orta batý bölgesine kadar hissedilecek. Þimdiye
kadar görülmemiþ þiddette fýrtýnalar
göreceksiniz. Bunlar, Atlantik
Okyanusu'nun "Ölü Altýn Homurtusu"
denilen bölgesinden kaynaklanacak.
Müthiþ bir þiddette gelecek olan bu
fýrtýnalar ancak bu yolla havayý
temizleyebilir ve birikmiþ pisliði
yýkayýp atabilir. Batý ve Doðunuzda
olacak olan þeyler bunlardýr. Büyük
sanayi fabrikalarý, doðanýn þiddetine
boyun eðeceklerdir. Gelecek günlerde
doða, varlýðýný sürdürebilmek uðruna
yaralarýný tedavi edecektir.
"Hindistan / Nepal depremlere dayanmak zorunda kalacak. Japonya, yer katmanlarýnýn yer deðiþtirmesinden dolayý,
büyük sarsýntýlar geçirecek. Çin de ayný
þekilde depremlerden payýný alacak. Bir
zamanlar uyuyan volkanlar, uyanacak.
Gelecek günlerde, Avrupa halký ve
Kutsal Doðu ile Ayý'nýn ülkesinin halký
daha da büyük zorluklarla karþýlaþacaklar. Onlar, kendilerini besleyen topraklarý kirlettiler, sularýný ve ormanlarýný
kirlettiler, balýklarý ölüyor, topraklarý
zehirlidir ve bu topraktan beslenenler
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de zehirleniyorlar. Sadece bununla
kalmýyor, huzursuz, esir edilmiþ halklardýr bunlar. Baþka uluslara ya da
yöneticilere, mezheplere, doktrinlere
felsefelere esir olmuþlardýr ve bu esaret
sona erinceye kadar hayatta kalma
gayretine düþmüþlerdir. Onlar hem
kavurucu bir kuzey rüzgârýyla
karþýlaþacaklar, hem de gelecek günlerde sadece hayatta kalabilmenin bile
çok zor olduðunu görecekler. Onlarýn
iþi gerçekten çok zor. Bu eski tarihi
ülkelerde doða, kara kütlelerini ikiye
bölüyor ve bu kütleler kuzeybatýya
doðru hareket ediyorlar. Bu da
depremler meydana getiriyor.
Ukrayna'nýn parçalanmýþ bir çekir deði var, doldurulmasý gerekiyor.
Bu doldurma süreci esnasýnda depremler olacak. Bu kadim ülke sadece harekete geçmekle kalmayacak ölecek de.
Gelecek kuþaklar boyunca ölmeye
devam eden bir ülke olacak.
"Sizin yer altýnda yaptýðýnýz nükleer
denemeler patlamalardan oluþur deðil
mi? Baþka ülkeleri bir yana býraksak
bile, sadece sizin ülkeniz tarafýndan
yapýlmýþ patlamalar, yer kabuðu
üzerinde bir þok dalgasý etkisi yaratmýþtýr. Bu patlamalarýn meydana
geldiði yerlerde Dünyanýzýn saðlam
kabuðu çatlamýþtýr. Bunun sonucu
olarak da siz þimdi çürük, zayýf ve
sarsýntýlý bir toprak üzerinde oturuyorsunuz. Doða bir zaman süreci
içerisinde bu çatlaklarý dolduracaktýr.
Bu çatlaklar yeni daðlarýn oluþmaya
baþladýðý noktalar olacaktýr.
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"Bu Dünyada yaratýlmýþ bulunan
þeyler yok olma tehlikesiyle karþý
karþýya bulunduklarýndan ilâhi müdahale vuku bulmaktadýr. Göklere attýðýnýz roketler niçin düþüyorlar sanýyorsunuz? Bozulduklarý için mi? Gözetleme sistemleriniz niçin tahrip oluyor?
Çünkü ülkeniz de, Ayý'nýn ülkesi de,
diðer ülkeler de uzayda bilimsel nedenlerle bulunmuyorlar. Orada kartallar
gibi fýrlayýp, yýldýzlar arasýnda yuvalanmak ve böylece yerlerin ve göklerin
hâkimi olmak için bulunuyorlar. Ülkenizi ve ne denli küçük olursa olsunlar
diðer ülkeleri yöneten savaþ tanrýlarýnýn
arzusu budur iþte. Gelecek günlerde,
düþlerini gerçekleþtiren savaþ tanrýlarý
hüküm sürecekler, onlar sizleri küçük
görüyorlar, ortaya çýkmalarý bir çýbanýn
baþ vermesi gibidir. Baþ vermeli ki patlasýn, zehrini akýtsýn ve tedavi edilip
iyileþtirilebilsin. Sinekler gibi dökülecekler, çünkü vahþet ve öfkelerinin
doruðunda bulunuyorlar ve giderek
saðduyularýný yitiriyorlar. Artýk onlarýn
günleri sayýlýdýr gerçekten.
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faaliyete geçirecek demiþtim. Bu
olduðunda ise yer tabakalarýnýn üstü
volkanik toz ve küllerle dolacak. Bu
toprak için çok yararlýdýr ama partiküller havada asýlý kaldýðý sürece,
Güneþ ýþýðý geçemez. Ýþte o zaman tam
ters bir etkiyle karþý karþýya kalacaksýnýz. Isýda dramatik bir düþüþ olacak.
Erimiþ buz tabakalarýndan kaynaklanan
sel sularý yeniden donarak, yeni buz
tabakalarý meydana getirecekler. Bu
deðiþimleri görebilen ve bu bilgilere
göre hazýrlanarak davranan varlýklar
deðiþime uyum saðlayabileceklerdir.

"Ozon tabakanýzdaki deliklerden,
ormanlarýnýzý yok etmenizden ve her
tarafa bütün tabakalarýnýza saldýðýnýz
kirletici maddeler ve karbon dioksitten
dolayý dünyanýz ýsýnýyor. Bu ne demektir? Bu kutuplardaki buz tabakalarýnýn
erimesi demektir. Baþladý bile, bunun
farkýnda mýsýnýz?

"Ekonomik sistem üzerine sorulan bir
soru üzerine :
- Þu anda görüldüðüne göre borsanýz
çok da uzak olmayan bir gelecekte
sözünü ettiðim o güçlü ailelerden
oluþan gruplarýn amaçlarý doðrultusunda çökecek. O zaman dolarlarýnýzýn ve
gümüþ olmayan madeni paralarýnýzýn
hiçbir deðeri kalmayacak. Altýn fiyatlarý nasýl diyorsunuz? Gökyüzüne fýrlayacak. Gelecekteki cumhuriyette ise
paraya hiç ihtiyaç olmayacak. Ama
geçiþ devresi esnasýnda altýn deðer
kazanacak. Önünüzdeki dönemde
giderek altýn bulmak zorlaþacak,
hükümetiniz altýnýn çoðuna el koyarak,
varlýðýný sürdürebilmek için destek
olarak kullanacak. Böylece ülkenizin
düþtüðü zor zamanlarda altýnýnýzý
alarak kendinizi kurtarabilirsiniz.

Bir yandan fermuarlar üzerindeki
basýnç, emniyet supaplarýnýz olan
volkanlarýn birçoðunu yeniden

"Bütün bunlar insanoðlunun özgürlük
isteði tarafýndan hýzlandýrýlacak.
Birbirinden kuþkulanan ve birbirinden
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nefret eden zihinler bu deðiþiklikleri
hýzlandýracak. Politik tutumlarýný
yasa yerine koyup, halkýna zorla
kabul ettiren liderler tarafýndan
yönetilen ülkeler bu deðiþiklikleri hýzlandýracak. Avrupa'da ise, yer kabuðu
batýya ve sonra da kuzeye doðru
hareket etmekle kalmýyor, baþka olaylar da baþlýyor. Bir zamanlarýn kara
vebasýna benzer salgýnlar yeniden
baþlýyor. Bunlar hastalýk olduðu kadar
kýtlýk da olabilir.
"Tüm insanlýk ayný sevgi ile seviliyor
ancak doða kendini yenilemek durumundadýr. Mutlaka yenileyecektir.
Çünkü, insanoðlunun yarattýklarý
doðayla kavga halindedir. Ýnsanoðluna
yardým edilmeyecek deðildir.
Açýklanan ve bildirilen olaylardan pek
çok þey doðacak ve bunlar ne yazýk ki
dünyanýzdaki bütün insanlarý ilgilendirecektir. Þu anda ne iseniz, ne yapmakta iseniz bunlarý siz kendiniz gerçekleþtirdiniz. Düþünce sürecinizle yaptýnýz bunu. Baþka bir deyiþle her þey
sizin istediðiniz gibi oluyor.
Düþüncelerinizin toplamý kaderinizi
yaratýr. Sizi bekleyen olaylar konusundaki sorumluluðunuzu kabulleninceye
dek kim olduðunuzu asla bilemeyecek
ya da keþfedemeyeceksiniz. Ancak,
olaylara bakar ve kabullenirseniz onlarý
deðiþtirebilecek alçakgönüllülüðe de
eriþebilirsiniz. Bir yandan özgür iradeniz olduðunu söylerken, diðer yandan,
önceden tayin edilmiþ kadere tapýnýyorsanýz, bu ikiyüzlülüktür. Deðiþmenizin
olanaksýz olduðuna tüm gücünüzü tes-
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lim etmiþsiniz. Dünyanýzýn enerji
sorunlarýný artýrdýnýz. Eðer, bilgilerinizi
uygulamaya geçirmez ve yaþam biçiminizi deðiþtirecek bir tutuma girmezseniz, dünyanýzýn bütün sorunlarýný
artýrmaya devam edeceksiniz. Ne yaptýðýnýz, ne düþündüðünüze dayanýr; ne
düþünüyorsanýz bu düþünceler,
dünyanýzdaki herkesin düþüncelerine
yön veren ve etki eden kolektif bilinci
besler. Kendi kendinin sahibi olmak ve
kendini yüceltmek durumunu yerleþtirmek için bir tek bireyin bile buna
baþlamasý yetebilir.
"Neden Dünya'nýn halim olanlara
miras kalacaðý söylenmiþtir? Ya siz
hepinize, o harika varlýklara ne olacak? Siz ki çok yüce, herþeyi çok iyi
bilenlersiniz, herþeyi ezbere söyleyebilirsiniz, size ne olacak? Halim
deyimi neden sizleri kastetmiyor?
Çünkü, halim olanlar uyum
içindedirler. Onlar hiçbir iddiada
bulunmaz. Bilgiçlik taslamaz ve "Her
þey Tanrý ve hayattan ibarettir. " Derler.
Sizinle tartýþmazlar, sizin kendinizi
olduðunuz gibi ifade etmenize izin
verirler, çünkü herkesin kendi doðrusu
olduðunu bilirler. Ruhlarý sade ve gösteriþsiz, özleri alçakgönüllüdür. Kompleksleri yoktur, karmaþadan uzaktýrlar.
Entelektüel sohbetler yapmayý bilmezler. Onlar, her yerde ve her zaman
hazýr bulunan düþüncenin sadeliðine
çok yakýndýrlar. Onlar yapýcýdýrlar,
Dünyanýn yapý taþlarýdýrlar. Süper
bilince doðru gidiyorlar, çünkü buna
hazýrlanýyorlar.
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Foton Kuþaðý

(Pleiades Anormalliði)
Wtfdiam.StevenRedhead Ýnternet Sitesi'nden
Çeviren: Ýsmail Acar

aklaþýk 200 yýl önce gökbilimci Edmund Halley,
Pleiades Yýldýzlarýnýn
etrafýnda uzayda anormallik saptadý. Yüz yýl sonra Friedrich
Wilhelm Bessel, Halley'in bulgularýný
doðruladý. 1961'de Paul Otto Hesse
bu anomaliyi tanýmladý ve ölçümledi:
Bu anomali, 760 bin milyar mil
geniþliðinde, inanýlmaz büyüklükte bir

Y

enerji halkasý idi ve Dünyamýz ile her
an kesiþmesi söz konusuydu. Ayrýca bu
anomalinin, Güneþ sistemimizin de
içinden geçtiði 25.000 yýllýk bir döngü
olduðunu hesapladý.
'Foton Kuþaðý’ olarak adlandýrýlan bu
kozmik enerji bulutuna girdiðimizde,
elektriðin olmayacaðý, üç ila beþ gün
karanlýkta kalýnacaðý öngörülmektedir.
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Elektriðin tümüyle çökmesi ile,
elektriðe baðýmlý iletiþim, telefon,
su ve güçlerin temini gibi kamu
hizmetleri yapýlamayacaktýr, gaz
pompalarý, genel aydýnlatma, radyo
ve televizyon gibi hizmetler verilemeyecektir.
Tüm yerel kültürler ve dinler, üç
günlük karanlýktan bahsederek "son
zamanlarý" iþaretlemiþlerdir.
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Bu kozmik bulut, Foton Kuþaðý,
Samanyolu veya Manaþik Halka olarak
adlandýrýlýr ve uzun bir karanlýk
dönemden sonra Dünyada 2.000 yýllýk
Aydýnlanma, Iþýk Çaðý baþlar.
Foton Kuþaðý'na girmekteyiz ve bundan kaçýnmak için yapabileceðimiz
hiçbir þey yoktur. Bu bir döngünün
sonudur. Onu korkmadan karþýlayýn.
Foton Kuþaðýnýn Keþfedilmesi

Foton Kuþaðý, görünür tayf içinden
geçerek yüksek frekanslý görünmez ýþýk
ve x-ýþýnlarýnýn içine yoðun elektromanyetik radyasyon yayan muazzam
bir uzay alanýdýr.
Gezegenimizin belirli bölgelerindeki
'tehlikeli' radyasyon artýþlarý, ozon
tabakasýndaki deliklerden giren bu
enerji ile iliþkilendirilmektedir.

Bu dönemde elektronlar etkisiz hâle
gelir ve bu nedenle elektrikle ilgili
yasalar iþlemez. Bu süre zarfýnda
kesinlikle elektriksel faaliyetler
duracaktýr, pillerden bile faydalanýlamayacaktýr. Etkiler geniþ kapsamlý
olacaktýr.

Güneþ Sistemimiz, 26.200 yýllýk bir
çevrimle evrende yolculuk yapmakta
ve bu döngü sýrasýnda Samanyolu'nu
iki kez dik açýlarla kesmektedir.

Foton kuþaðý ilk kez ingiliz astronom
Edmund Halley (1656-1742) tarafýndan
yýlýnda Pleiades takýmyýldýzlarýný
kuþatan gazýmsý bir kuþak olarak
gözlendi (Halley kuyruklu yýldýzýný da
keþfeden astronom). Halley, Pleiades'in
öngörülebilir bir hareket sistemi içinde
hareket ettiði sonucuna vardý.

Bu nedenle Dünya Gezegeni her
13.000 yýlda bir uzay/zaman çakýþmasýna veya elektromanyetik alanýn
olmadýðý enerji boþluðuna, elektromanyetik alanlarýn tamamen yok
olduðu, gezegenin ýzgara sisteminin
geçici olarak askýya alýndýðý 'Sýfýr
Zaman Dönemi'ne (null-time period)
girmektedir.

Fredrick Wilhelm Bessel ise foton
kuþaðýnýn dönüþ hýzýný keþfetti her bir
yüzyýlda 5.5 derece saniye. Jose Comas
Sol, Pleiades takýmyýldýzýndaki güneþ
sistemlerini keþfetti. Daha ileri giderek,
Pleiades ve diðer birkaç yýldýzýn ayrý
bir sistem oluþturduðunu ve görünüþe
göre kendi gezegensel sistemlerine
sahip olduklarýný ileri sürdü.

Güneþ Sistemi
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Paul Otto Hesse foton kuþaðýnýn
kalýnlýðýný saptadý 2000 ýþýk yýlý.
Güneþ sistemimiz her 25.860 yýlda bir
Pleiades çevresinde bir tur dönmektedir. Yani, yaklaþýk olarak her 12.500
yýlda bir Güneþ sistemimiz bu Foton
Kuþaðýnýn içine girer. Güneþ sistemimizin foton kuþaðýnýn içindeki yolculuðu 2000 sene kadar sürer. Yani,
Foton Kuþaðýndan çýktýktan sonra
tekrar foton kuþaðýna girmek için
10.500 yýl geçmektedir. Bu durumda
bizler bu dönemde 2000 ýþýk yýl sürecek bu Kuþaða girmeye hazýrlanýyoruz.
Sormamýz gereken soru, bu olayýn
gezegensel uygarlýðýmýzdaki önemi
nedir? Bu soruyu cevaplamadan önce,
Kuþaða girmeden önce ortaya çýkacak
olaylarý ve birlikte gerçekleþecek olgularýn bazýlarýný açýklayalým. Kuþaðýn
kenarýnda 'Sýfýr Bölgesi' bulunmaktadýr.
Dünyamýz 'Kuþak'a yaklaþtýkça, gezegenimizde sismik ve volkanik
hareketlilik artacaktýr.
Ayrýca, geleneksel hava düzenleri
deðiþecek, son derece þiddetli fýrtýnalarýn, tayfunlarýn, kasýrgalarýn meydana
gelmesine izin veren oluþumlarla karþýlaþacaðýz. Atmosferin üst katmanlarýnda ozon deliklerini oluþturan ilave gerilimler de ortaya çýkmaktadýr. Güneþ
patlamalarýnda ve yýldýz soðumalarýnda
artýþla karþýlaþýlmaktadýr.
Sýfýr Bölgesi'nin, Kuþaktaki foton
enerjisinin yaratýldýðý yer olduðu
unutulmamalýdýr. Madde ve antimadde
parçacýklarýnýn yok edildiði yerdir. Bu
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nedenle Güneþ Sistemimizde büyük bir
baský var. Bu baský kademeli olarak
yükselmektedir. Þimdi Kuþaða yakýn ve
giriþ durumundayýz.
Foton Kuþaðý'nýn
Yaklaþtýðýnýn Belirtileri
Dünya, Güneþ'ten önce Foton
Kuþaðý'na yaklaþýrsa, gökyüzü yangýn
yerine dönecek ve üç gün-üç gece kör
edici aydýnlýk (ýþýk) olacak.
Bu ýþýk retina sinirlerini yakacaðýndan, bu aydýnlýktan gözleri korumak
için kaynakçý gözlüklerine ihtiyaç duyulacaktýr ve bu durum 110-120 saat
devam edecektir. Bu soðuk bir ýþýktýr,
bu nedenle ýsý olmayacaktýr. Ancak
radyasyon olabilir, bu yüzden içerilerde
kalýnmalýdýr.
Eðer Kuþaða önce Güneþ ulaþýrsa,
Güneþin doðmayacaðý ani ve tümüyle
karanlýk bir dönem olacaktýr. Tüm
moleküller uyarýlacak ve atomik
yapýlar zaman içinde bu noktada
deðiþecek ve tüm yaþam formlarý
kendi ýþýk sistemlerini yaratarak,
belirli bir aydýnlýða (ýþýða) sahip
olacaklardýr.
Foton Kuþaðý'nýn yaklaþýmýnýn belirtileri, gökyüzünde deðiþik ýþýk görüntüleri veya renkleri, daha az ýþýðýn
algýlanmasý -yaz mevsiminde olsa
bile- gezegenin kendiliðinden kademeli þekilde kararmasý, 15-20 dakika
boyunca tamamen karanlýða girmesi
þeklinde olacaktýr.
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Sarmal Enerjiler
Foton Kuþaðý ile Güneþ Sistemimizin
beklenen karþýlaþmasýnýn mekanizmasý.
Bütün evren, baðlantýlý elektromanyetik
alanlarýyla birlikte, merkezcil enerjinin
anaforlarý (vorteks) içindeki anaforlar
aracýlýðýyla, suyun büyük girdaplar
içinde oluþturduðu girdaplar gibi,
birarada tutulurlar. Bu Einstein'ýn genel
göreliliðin uzay-zaman topolojisinin
arkasýndaki mekanizmadýr.
Bu sarmal (spiral) enerjiler, doðal
uzay-zaman yörüngelerini ortaya
çýkarýr: gezegenler etrafýndaki uydular,
yýldýzlarýn etrafýndaki
gezegenler, diðer büyük
anafor merkezlerinin
etrafýndaki güneþ sistemleri
gibi. Dünya gezegenimiz
yýlda bir kez Güneþ'in
etrafýnda döner ama Güneþ
Sistemimiz de galaksinin
bu bölümünde yörüngesini
yaklaþýk 24.000 yýllýk bir
dönemde kat eder. Böyle
döngüsel harekette bulunan
baþka birçok güneþ sistemi
de vardýr.
Foton Kuþaðý tarafýndan
çevrelenmiþ olan Pleiades,
bizden yaklaþýk 400 ýþýk
yýlý uzaklýktadýr ve bu sistemin bir parçasýdýr.
Aslýnda Güneþ Sistemimiz,
Pleiades'in Merkezi Güneþi
Alcyone'un yörüngesindedir.
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Kuþak, galaksinin (gökadanýn)
merkezinden yayýlan ve galaksinin sarmal kollarý ile iliþkili birçok foton bandýndan oluþmaktadýr.
Alcyone - Pleiades Takýmyýldýzý'nýn
Merkezi Güneþi
Foton Kuþaðý ve Manaþik radyasyonun (ýþýma) hayal edebileceðinizden
daha büyük etkisi vardýr.
Bilimsel açýdan bakýldýðýnda bu olgu,
Güneþ Sistemimizin ve Pleiades
Takýmyýldýzýnda yer alan gezegenlerin
Alcyone adlý Merkezi Güneþ'i etrafýn-
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daki döngüsündendir. Alcyone
çevresindeki saat yönünün tersine bir
tam dönüþ, 25.860 yýl gerektirmektedir.
Bugünkü Güneþimiz, Ayýmýz ve
gezegenlerimiz, bu süre zarfýnda Foton
Kuþaðý'ndan iki kez geçmektedir, yani
bir kez Kuzey'e ve bir kez de Güney'e
doðru.
Bu döngü sýrasýnda, iki karanlýk ve
iki de aydýnlýk (ýþýklý) dönem oluþur.
Merkezi Güneþ çevresindeki dönmenin büyük bir çoðunluðunu oluþturan karanlýk dönemlerin her biri 10.500
yýl olmak üzere iki dönemden oluþur,
ayrýca 10.500 yýllýk dönemlere ek
olarak, kesin olmayan 430 yýllýk geçiþ
dönemleri de vardýr (yani 10.500 + 430
= 10.930 yýl, çarpý 2 = 21.860 yýl).
Her 10.500 yýllýk karanlýk dönemi
takiben, Foton Kuþaðý'nýn oluþturduðu
2.000 yýllýk tümüyle aydýnlýk (ýþýklý)
dönem ortaya çýkar.
Tekrar edersek, 21.860 yýllýk karanlýk
ve 4.000 yýllýk aydýnlýk (ýþýk) dönem
söz konusudur. (21.860 + 4.000 =
25.860 yýl veya yörüngede bir tam
döngü).
Uyumlu Kavuþma
1961'de bilim insanlarý, uydular
aracýlýðýyla Pleiades'i çevreleyen bir
Foton Kuþaðý'ný saptadý.
Bu Foton Kuþaðý Pleiadian Sistemi,

SEVGÝ DÜNYASI

yörüngesel düzlemlere tam bir dik
açýyla çevrelemektedir. Güneþimiz ve
onunla birlikte Dünyamýz, her 25.860
yýlda bir Pleiades'i yörüngesinde dönmekte, Foton Kuþaðý'nýn orta noktasýna
yaklaþýk her 12.500 yýlda bir ulaþmaktadýr. Bu Kuþaðý geçmek için yaklaþýk
2.000 yýl gerekmekte, yani bu bölgeden
ayrýldýktan sonra Güneþ Sistemimizin
tekrar bu Kuþaða tekrar girmesi için
10.500 yýl geçmesi gerekmektedir.
Daha fazla ilerlemeden önce, bu
belirli döngünün bir dizi büyük döngü
içinde var olduðunu bilmeliyiz.
Bu özel döngüyü önceki tüm oluþumlarýndan ayýran þey, onun içinde bulunduðu tüm diðer döngülerle birlikte,
206 milyon yýllýk genel döngüyü de
içerecek þekilde, tek bir kavuþma
(yakýnlaþma) noktasýnda sonuçlanmasýdýr. Bu da Uyumlu Kavuþma
(Armonik Yakýnlaþma) olarak
adlandýrýlmaktadýr.
1962'de bu Foton Kuþaðý'nýn etki
alanýna girdik. Hesaplamalar, ana
akýma giriþin 2012 yýlý olduðunu tahmin ettirmektedir. Bu, evrenin en fazla
geniþlemeye ulaþtýðý zaman ile iliþkilidir. Doðu öðretileri bize evrenin bu
daralma ve geniþleme ritmini, 11.000
yýl civarýnda bir zaman dilimini kapsayan her nefes. Tanrý'nýn Nefes almasý
ve vermesi olarak tanýtmaktadýr. Bu
zaman süresinin Büyük Döngü ile,
Güneþimizin, Merkezi Güneþ Alcyone
etrafýnda dönüþüne karþýlýk gelmesi
tesadüf deðildir.
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Rahatlama ve Rehberlik Sunma
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.,
Çeviren: Nelda Ýnan
Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn kapýlarýný aralamaya çalýþan
yazý dizimizde yazarýmýz Tobin Hart, geçen ay, "Rahatlatma ve Rehberlik Sunma" baþlýðý altýnda bizlere önce bilgelikten söz etmiþti. Yazarýmýz bilgeliðin tanýmýný bir þeyi en incelikle ve en
basit þekilde ifade edebilmek olarak sunmuþtu. Diðer bir anlatýmla bilgelik, her þeyi çokça
bilmemenin getirdiði bir basitlik deðil fakat yaþamýn içindeki gereklere uyumlanmýþ bir sadelikti. Böylece bilgelik, karmaþýklýk bulutunun içinden kolayca geçerken onu anlaþýlýr kýlabilmek
anlamýna da geliyordu. Buradan kurduðu baðlantýyla da çocuklarýn sýkça bir konunun kalbine
veya özüne inebildiklerini, acýyý, adaletsizliði ve sahteciliði kolayca fark edebildiklerini
söylemiþti. Yani bilgelik, neyin önemli olduðunu ince hesaplar yaparak veya kurnazlýkla bulmak deðil, doðrudan, en derindeki içgörülerle, en hakiki esinlerle ve þifa veren vizyonlarla
ilhamlara açýk olma haliydi de.
Tobin Hart, bu konuyla baðlantýlý olarak danýþanlarýndan birinin 2,5 yaþýndaki kýzý olan Alissa
ile birlikte yaþadýklarý gerçek bir olayý bize nakletmiþti. Alissa annesi ile birlikte oturduklarý
yerden uzaktaki bir konferansa gitmiþlerdi. Konferans sýrasýnda annesinin kucaðýnda oturan
Alissa, konferansý veren Katherine ile mutlaka konuþmasý gerektiðini annesinin kulaðýna fýsýldayýp duruyordu. Sonunda konferans bitiminde Alissa annesiyle birlikte Katherine'in yanýna
gittiklerinde ona, Kiwi'den onunla ilgili aldýðý haberi paylaþmýþtý. Kiwi hatýrlayacaðýnýz gibi
Alissa'yý arada bir sýrtýnda gezdiren ve onunla konuþan bir Yunus balýðý olup, aslýnda ilhamlarý ulaþtýran bir rehber varlýk vazifesi görüyordu. Katherine'e babasýna daha fazla þefkat
göstermesi ve aralarýndaki iliþkiyi daha sýcak bir hale getirmesi gerektiðini iletmiþti o gün
Alissa. Katherine ise küçücük bir kýzýn tüm bunlarý nasýl bilebildiðine þaþýrmýþtý. Çünkü
gerçekten de babasýyla arasýnda yýllardýr çözemediði bir duygusal týkanýklýk durumu vardý.
Geçen ay yazarýn kýzý Haley'in, danýþanlarýndan birinin kýzý olan Diana'nýn ve yazarýn
arkadaþýnýn da buna benzer gerçek hikâyeleri yaþadýklarýný okumuþtuk.
Hepsinde ortak olan yaný Tobin Hart þöyle açýklamýþtý:"Bu içsel sese bazen Gigi (yazarýn
arkadaþýnýn çocukken her zaman yanýnda olduðunu hissettiði ve bazen gördüðü rehber varlýk)
denilir, o bazen bir meleðin yüzüdür, bazen de bir hayvan olarak görünebilir. Týpký yunus
balýðý Kiwa veya Adam gibi. Bazen de gözle görünen açýk bir elçi yoktur. Bunun yerine doðrudan bilme, yani sezgi ve ilhamlar vardýr. Bir kez daha söylemek gerekirse, en önemli hedef
gelenin ismi deðil, içgörü ve ilhamýn kaynaðýdýr. Spiritüel dünya çok geniþ, engin ve gizemlidir.
Bu nedenle de içgörülerin kalitesini gözetmek bizler için daha da önem kazanmaktadýr. Bunu
da hayatlarýmýzý nasýl olumlu ve doðru biçimde etkilediðine bakarak anlayabiliriz."
Bu ay konumuza Derin Düþünen Gözler baþlýðý ile devam ediyoruz.
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DERÝN DÜÞÜNEN GÖZLER
Anne babalar, öðretmenler ve toplum
bir bütün olarak çocuklarýmýzýn neyi
bildikleriyle alakalýlar elbet. Bununla
birlikte, bilgelik yolunun esas temeli
sadece bilmemiz deðil, nasýl
bildiðimizdir. Aziz Sonaventure 20.
yüzyýlda bilmenin üç farklý gözünü
yani, duygularýn gözünü, muhakeme
etmenin gözünü ve derin düþünmenin
gözünü yazmýþtý.
Derin düþünen akýl, analitik olaný
tamamlayan ama doðrudan da rasyonel
olmayan bir üslup teklif eder. Derin
bilmenin uzun bir tarihi vardýr. Doðuda
meditasyon gibi uygulamalar bu derin
gözü açmak için tasarlanmýþtý ve binlerce yýldýr da ayný þekilde devam
etmektedir. Batýda ise, Plotinus (M.S 3.
Yy) gibi kadim felsefeciler, en yüksek
hakikatlere sadece derin düþünen zihinler kanalýyla ulaþýlabildiðini
anlamýþlardý. 19. Yy. filozoflarýndan
Nietcsche ise rasyonel olmayan bu
üslubun Varlýðýn Anasý'na giden yolu
açmasý ve þeylerin en içteki kalplerine
ulaþmasý açýsýndan çok önemli
olduðunu söylemiþti.
Bununla birlikte Batýda, Aristo felsefesinin mantýktaki, doðal bilimlerdeki
ve teoloji alanýndaki dominantlýðý bu
derin düþünce üslubunun özellikle 12.
Ve 13 yy.larda yeterince tercih edilmesine engel olmuþtur. Günümüzde ise iç
sesimizin ve duygumuzun yol açtýðý
"bilmeklik" halini, ölçülebilir gözlemler veya mantýksal çýkarýmlar þeklinde
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göremediðimiz için, tercih etmeyiz.
Böylece derin düþünmenin gözleri
katarakt olmuþtur diyebiliriz. Çünkü
bizler güvensizliðimizle onlarý bulanýk
bakar hale getirmiþizdir. Yine de derin
düþünmenin doðrudan gören gözleri
hâlâ canlýdýr ve çocuklarýn çoðu bunu
doðal biçimde yapmaktadýrlar.
Hem çocuklar hem de yetiþkinler için
bu gözlerin açýlmasý, bir anda olur. Ýki
yaþýndaki Alissa, Kiwa isimli yunus
balýðý arkadaþýnýn ona bir þey söylemek
istediðinde, onu sýrtýna bindirip
gezdirdiðini söylemiþti. Süreç bizim
için tümüyle gizemlidir. Diana'nýn
babasýný kaybetmesi veya Haley'in
Mahalia hakkýnda daha fazla bilgiye
sahip olmasý gibi güçlü güdülerin birer
katalizör gibi vazife görmüþ olmasý da
mümkündür. Sufi geleneðinde, örneðin,
bilgiyi açýk etmek ya da onu serbest
býrakmak, onu arayan kiþinin hüneri
deðil, tümüyle Kutsal olandan alýnan
bir lütuf diye kabul edilir. Derin düþünme geleneklerinde kazanýlan bu lütuf,
belirli uygulamalarýn ve tekniklerin
(dua etmek ve meditasyon gibi),
insanýn bilincini yükselttiðini ve farkýndalýðýný artýrdýðýný, böylece "An'ýn"
yakalanabildiðini ifade etmektedir.
Çünkü esas lütuflara, An'da
yaþanýldýðýnda kavuþulmaktadýr.
Bazen de günlük hayatýn koþturmacasý ve meþguliyetleri daha derindeki
akýntýlara açýlmayý ve dalmayý zorlaþtýrmaktadýr. Kýzým Haley'e on yaþýndayken, son zamanlarda meleði ile
konuþup konuþmadýðýný sormuþtum.
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Bana þunlarý söylemiþti: "Birkaç haftadýr konuþamadým hiç, çünkü çok
meþguldüm." Enformasyon çaðýnýn hýzý
ve bizi sürekli uyarmasý nedeniyle,
kendimize derin düþünme zamanlarý
yaratamýyoruz ve bu da bizi hep yüzeyde tutuyor, böylece bizler sadece duyularýmýzla algýlama yapabiliyor, zihnimizde uçuþup duran düþüncelerimizle
uðraþýp duruyoruz. Çocuklarýmýz ise
okuldan sonra, müzik, spor gibi veya
evde ödevlerini yapmak, bir miktar TV
seyretmek, bilgisayarda oyun oynamak
veya biraz okuma yapmak ve sonra da
uyumak gibi diðer aktivitelere koþturup
duruyorlar. Hem çocuklarýn hem de
yetiþkinlerin hayatlarýnda, sessiz kalabilmek, en dipteki düþüncelere dalmak
için çok zaman kalmýyor. Sonuç olarak
yaþamlarýmýz sýðlaþýyor.
Ama en küçük kýzým Maia bize bunu
çok güzel biçimde hatýrlattý. Maia
henüz 6 yaþýndayken yöredeki küçük
bir havaalanýný gezmek üzere bir okul
gezisine katýlmýþtý. Burada çocuklar
pek çok uçaðý incelemiþler ve yerel
pilotlar tarafýndan uçurulan uçaklarda
öðretmenlerinin nasýl kýsa bir uçuþ yaptýklarýný izlemiþlerdi. Annesiyle eve
dönerken uçaklar hakkýnda sohbetler
etmiþler ve özellikle de çok hafif bir
uçak hakkýnda daha fazla konuþmuþlardý. Eþim Maia'ya: "Peki uçak
olmadan uçabilmek nasýl bir duygu
olmalý sence?" diye sormuþtu. O da hiç
tereddüt etmeden þunlarý söylemiþti:
"Ben uçuyorum zaten. Yataðýmdan
kalkmadan önce her sabah uçuyorum
ben. Bu nedenle bazen kalkamýyo-

35
rum.". Bizler çocuklarýmýzýn, eðer
birkaç dakikalýðýna daha, o yumuþacýk
yataklarýnda dinlenmelerine izin verebilsek, yani onlara zihinlerinin koþturmaya baþlamasýndan az önce biraz
zaman tanýsak, onlar adým attýklarý yeni
günlerine, mantýðýn ve duyularýn
ötesinden gelebilecek farkýndalýðýn bir
kýsmýný taþýyabilirler.
Çocuklar ilhamlara açýk olabilmek
için on yýl meditasyon yapmak ihtiyacýnda deðildir. Çünkü olardaki bu alýþ
her daim açýktýr. Örneðin bir çocuk hiç
tanýmadýðý biriyle ilk kez karþýlaþtýðýnda, o kiþinin titreþimlerini algýlayabilirler. Ama günümüzün aþýrý dýþ uyaranlarýnýn bulunduðu günümüzde, bizim
onlar için yapabileceðimiz ilk þey,
ilhamsal verilere daha fazla açýk olabilmeleri için, onlarý öncelikle sakinliðe ve sessizliðe davet etmek
olmalýdýr. Bunu en baþta, kendilerini en
rahat ve güvende hissettikleri özel yerlerinde yani kendi yataklarýnda yapabilirler. Ýç seslerine veya titreþimlerine
kulak verebilecek þekilde yavaþlamalarý, alýþlarýný kolaylaþtýrýr. Yataktan
kalkmadan önce veya gece yatmadan
önce gevþeyebilmek veya zihinlerine
gelecek olanlarý beklemek veya arabanýn radyosunu kapatarak arabada
sessizce gitmek veya birkaç derin nefes almak içsel bilmenin fýsýltýlarýný
dinleyebilmek ve hissedebilmek için
yeterli alan yaratabilir.
Genç bir ergen olan George kendisine
ilhamlar aþýlayabilecek ve spiritüel bir
rehber olarak hizmet edebilecek kiþiyi
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bulmak için evden çýkýyordu. Farklý
kiþiler tarafýndan verilen vaazlarý dinlediði her seferinde eve cesareti
kýrýlmýþ ve hayal kýrýklýðýna uðramýþ
olarak dönüyordu. Sonunda günlerden
bir gün, kendi içine dönmek için çekildiði sakin köþesinde, "Ýçsel Iþýk" diye
tabir ettiði güçlü iç sesini duymaya
baþladý. Bu kiþi George Fox idi. 17.
Yy.da, "Arkadaþlýk Topluluðunu" ya
da daha bilinen adýyla "Quakers" topluluðunu kuran kiþiydi o. Herkesin kendisine ait içsel sesini dinleyebilmesi
Quaker ibadetleri daima sessizlik ve
sükûnet içinde yapýlýr. Çünkü bizler
ancak sessizliðin kalbinde o minicik
sesi duyabiliriz. Ýþte bu tüm hesaplamalarýn ve kiyasetin ötesindedir.
Çocuklarýn bazen derin gözlerini
açabilmek için kendi özel yöntemleri
vardýr. Kýzým Haley, meleði ile buluþabilmek için gevþemesinin ve sessiz
olmasýnýn önemini biliyordu. Derin ve
yavaþ nefes alýp vermenin, gözlerini
kapamanýn ve dik oturmanýn da ona
yardýmcý olduðunu keþfetmiþti. Hâlbuki
bu konuda daha önce hiçbir örnek
yaþamamýþtý veya hiçbir talimat da
almamýþtý. Bunu içinden biliyordu.
Meg, arkadaþý Gigi'ye açýlmanýn bir
yolunu bulmuþtu. Þöyle dedi:
"Evimizin banyosunun tabaný, esasý
siyah ve beyaz renklerden oluþan, ama
diðer renklerin de bulunduðu karolarla
kaplý. Bu týpký bir mozaik gibi. Ne
zaman banyoya girsem gözüm hemen
bunlara takýlýr. Bunu nasýl tarif edebileceðimi bilmiyorum ama adeta üç
boyutlu gibi gözükürler gözlerime ve
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ben onlara bakarken transa girerim. Bu
zaman zarfýnda dünyayla ve hayatýmla
ilgili þeyler bana sezgisel biçimde
gelmeye baþlar. Bunlar, adeta içimdeki
çok derin bir yerden gelirler."
Ellen ise þöyle dedi: "Bir þeye uzunca
bakmamýn sonucunda derin bir odaklanma oluþuyor. Sonra bunun daha
derin katmanlarýna dalýyorum ve iþte
o zaman bazý þeyleri görebiliyor ve
bilebiliyorum. Halbuki bize bu þekilde
dalýp gitmememiz ya da bir þeye
gözümüzü kýrpmadan uzunca bakmamamýz tembihlenmiþti hep. Bunu
küçük çocuklar yaparlar ve biz bu
þekilde baþka bir boyuta geçeriz. O
anlarda bazý þeyleri görebilir ve anlayabilirim. Bazý imajlara eþlik eden
sezgisel dalgalarý adeta görebilir,
onlarýn mânâlarýný bilebilirim."
Zihnin çalýþabilmesi için genelde iki
yol vardýr. Birincisi olaylarý zihinsel
olarak süreçlendiririz, geçmiþi geri
dönüþtürür ve geleceði bekleriz. Ýkincisi ise, an'daki farkýndalýktýr ki,
içimizdeki akýþý esas o zaman hissedebiliriz. Çocuklar (yetiþkinler de) kendilerine en iyi gelen sükûnet ve sessizliði
yakalayabildiklerinde, sürekli koþturup
duran zihinlerinden uzaklaþabilir ve
farkýndalýðýn daha büyük akýntýsýna
doðru kayabilirler.
Zihnin bu rutin iþleyiþini hiç beklemediðimiz bir þeyle veya muhteþem bir
güzellikle karþýlaþtýðýmýzda, doðada
tatiller yapýnca veya sadece neþelendiðimizde de kýrabiliriz. Algýlamalarýmýzdaki ufacýk bir deðiþiklik veya bir
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aktivite bile, zihnimizin bu döngüsünden çýkmasýný saðlayabilir. Örneðin
çocuðumuzun ilgisini farklý alanlara
çekebiliriz ve bu bizim elimizdedir.
Niyet de bu derin gözleri açmaya
yardýmcý olabilir. Pek çok spiritüel
gelenek þöyle der:" Ýsteyin size verilecektir". Ýçimize odaklanmak, radyo
alýcýsýný bir nevi istediðimiz istasyona
ayarlamaya benzer. Yataða girmeden
önce sessizlik içinde, kendimize net ve
açýk sorular sorarak yapabiliriz bunu.
Örneðin "Þu kiþiye nasýl yardým edebilirim?" veya "Mahalia Jackson nasýl
biri?" gibi. Ýçimizdeki bilge kiþiye veya
üst benliðimize ya da meleðimize sorular sorarak, kendimize odaklanabiliriz.
Niyet formundaki, cevabýný bilmek istediðiniz sorular veya dualar, bizi bilincimizin derinlerine doðru çekebilir.
Çocuklarýn, içsel bilgelikleriyle
irtibat kurmalarýna olanak saðlayan
kendilerine has doðal duyarlýlýklarý ve
þeffaflýklarý vardýr. Sezgileri dinlemek
bu ufak ipuçlarýnýn farkýna varmak
demektir ama ne yazýk ki biz yetiþkinler onlara iç seslerini dinlememeleri
gerektiðini söyleyerek, sezgilerinden
hep uzaklaþtýrmaya çalýþýrýz onlarý.
Aslýnda bazen bu sezgiler öylesine
güzel þeyler anlatýrlar ki.
Marshall konuþamayan, yürümeyen
ve sadece alfabeyi göstererek/iþaret
ederek yazabilen bir çocuktu. Bu yüzden bileðini destekleyecek birisine
ihtiyaç duyuyordu hep. Marshall'ýn
anne ve babasý o henüz dokuz aylýk
iken anlamýþlardý geliþmesinde bir ters-
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lik olduðunu. Üç yaþýna geldiðinde ise
Marshall'ýn dünyayý herkesten daha
derin bir seviyede anladýðýnýn farkýna
vardýlar. Beþ yaþýna geldiðinde ise
kendine has bilgeliðini ifade etmeye
baþlamýþtý, iþaret diliyle yazarak.
Herkesin þaþkýn bakýþlarý altýnda o,
daha önce kendisine hiç öðretilmemiþ
olan sözcükleri kullanarak yazmaya
baþlamýþtý. Bu kadar zorluk altýnda
aslýnda fazla çaba harcamadan yazýyor
görünümündeydi. Marshall'ýn bizlere
en güzel mesajý þu oldu: "Deyin ki
Marshall içindeki Ýyi Tanrýyý duyuyor.
Siz de duyar mýsýnýz? Duygular dinlediðinizde gelir çünkü."
Demek ki bizler bilincin nehrinde her
türlü seviyede ve akýntýlardan bilgi alabiliyoruz. Biraz çalýþarak, denemeler
yaparak çocuklar egonun arzularý ile
daha derindeki benlikleri arasýndaki
farký çözebilirler. Yetiþkinler ise onlara
çok basit sorular sorarak bu ayrýmlarý
yapmalarýnda yardýmcý olabilirler:
"Hangisi daha iyi bir seçimdir?", "Bu
insan güvenilir midir?", "Hangi seçim
daha ýþýklý ya da daha kolaylýk getirici
gözükmekte?" gibi…
Bizler "Gerçek duygular" ile egonun
yarattýðý duygular arasýnda ayrým yapmalarýnda onlara yardýmcý olabiliriz.
Siz de derin düþünen gözünüzü
deneyin lütfen. Ýç sesinize odaklanýn,
onu dinleyin, ona sorun, o da size
anlatsýn, siz de duyduklarýnýzý deneyin.
Sonuçlarýný görün.
Gelecek Ay: Konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz.
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Bilgelik
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
07.07.2018 McCaysville, Georgia
Delphi Üniversitesinde gerçekleþtirilmiþtir.
Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Þu veya bu þekilde ne kadar
uzun zamandan beri Dünyada
olduðunuzu bilseydiniz büyük þaþkýnlýk
yaþardýnýz. Bunlar sizden saklanan
þeylerdir ve uygunluk perdesi arkasýnda gizlenmektedir. Söylemek istediðim
husus þudur: Ýþlerin geçmiþin enerjileri
tarafýndan sürekli olarak kesintiye
uðratýlmasý size hiç hizmet etmemektedir. Sizler her zaman bundan sonrasýnýn

S

olmadýðý, bunun tek yaþamýnýz olduðu,
sonrasýnýn ve öncesinin olmadýðý gibi
bir duygu ile boðuþursunuz zira daha
önce ölmüþ olan kiþilerin geri geldikten
sonra omuzunuza dokunup hâlâ burada
olduklarýný söylediklerine dair tek bir
kanýt yoktur. Sevgili dostlar, benim
Kryon olarak söylediðim her þey
gerçektir ve sizlerin mantýðýnýzý ve
sezgilerinizi kullanarak bunlarýn
gerçeðin ifadesi olduðuna inanmanýzý
istiyorum.
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Önünüzdeki Zamanda Bilgelikte
Deðiþiklikler Olacaktýr
Ýnsanýn durumu deðiþmektedir ve
ayný zamanda bilgeliðin (hikmetin) âlet
seti de deðiþmektedir. Sizin âlet
setinizde bulunan her þeyin hikmeti
diðer her þeyle olan baðlantýsýdýr.
Bilgelik sezgi ile, akaþ ile ve ayrýca
yeni bir þeyle baðlantýdadýr. Bu yeni
þeyi bir zaman sonra isimlendireceksiniz ama bazýlarý ruhsal olarak
dünyaya ait olmanýzla ilgili hislere
baþka isimler vermektedir. Bu, iþler
doðru gittiði zaman ortaya çýkan bir
biliþ hissidir. Bu çaðlarýn bilgeliðini
iþittiðinizde, bunun doðruluðunu hissettiðinizde istemsiz bir þekilde hemfikir
olarak baþýnýzla onayladýðýnýz bir bilme
halidir.
Bu yakýnda bazýlarýnýzýn deneyimleyeceði bir yeniliktir. "Gerçeðin
sezgiselliði" ile ilgili geliþme yaþayacaksýnýz ve bu çerçevede hakikatin
saflýðý bedenin verdiði tepkilerle bir
þekilde ölçülebilir olacaktýr. Bir þeyler
olacaktýr. Bu belki de bir his veya
ürpertiler olarak tezahür edecektir ve
o zaman bunun doðru olduðunu bileceksiniz.
Eski enerjide böyle bir þey olmadýðý
için bunun yeni olduðunu rahatlýkla
söyleyebiliriz. Eski enerjide de insanlarýn sezgileri vardý tabii ama artýk yeni
enerjide sezgiler çok daha güçlüdür.
Günümüzde artýk tüm insanlar sezgileri
daha güçlü þekilde hissetmeye
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baþladýlar. Zira kadýnlarýn beyinlerinin
biyolojik açýdan erkeklerin beyinlerine
göre farklý olmasý hasebiyle sezgiler
kadýnlarda eskiden genel olarak erkeklere göre daha güçlü olurdu ve iliþkili
konularda kadýnlar daha hâkim durumda olurlardý. Ama artýk sezgi gücü,
erkekler de dâhil olmak üzere, tüm
insanlarda geliþmeye baþladý. Bu
durumda içinde bulunduðunuz gerçekliðin fiziðinde deðiþiklikler olmaya
baþladýðýný söyleyebilirsiniz. Hattâ her
þeyde bilgeliðin artmaya baþladýðýný
bile öne sürebilirsiniz.
Tanýmlanan Bilgelik
Bilgelik aslýnda çok ilginç bir çalýþma alanýdýr. Eðer insanlýðýn bilgeliði ile
ilgili duruma göz atarsanýz, çok ilginç
bir arka plan ile karþýlaþýrsýnýz çünkü
bu bilgelik deðildir. Aslýnda burada
bizim imâ ettiðimiz bilgelik deðil,
bilincinizin geliþim seviyesine uygun
olarak kendi içine kapalý bir bilgelik
söz konusudur. Bu çok akýllý olduðu
için kendi kendisini tebrik eden bir
bilgeliktir. Biz buna "gem vurulmuþ,
dizginlenmiþ bilgelik", "kendi sýnýrlarý
içine hapsedilmiþ bilgelik" diyoruz.
Þu anda Bilgelik Tapýnaðýndayýz ve
tapýnak olarak adlandýrýldýðýna göre
Tanrý'nýn hikmetine veya Yaratýcý
Kaynaðýn hikmetine atýf yapýldýðýný
düþünmek doðru olacaktýr. Tanrý'nýn
hikmeti tüm kaynaklarýn ötesindedir ve
þefkat ile sevgiyi içermektedir. Hakiki
bilgeliðin en önemli özelliklerinden
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birisi sessiz olmasýdýr. Burada iþin
içinde biliþle beraber düþünmekten
fazlasý vardýr. Meþhur "Düþünen
Adam" heykelini gördüðünüzde bu
adamýn aslýnda akýllý olduðu sonucuna
varabilirsiniz. Ama bu varsayýmýn mutlaka doðru olmasý gerekmiyor, çünkü
adam sadece düþünüyor. Geçmiþten
gelen algýlara göre bilgelik hemen her
zaman beyinle baðlantýlýdýr. Akýllý olan
bir insan ne kadar entelektüel?
Daha önce de söylediðim gibi, sevgiden yoksun olan bilgelik, sadece
kelimelerden ibaret olmaya mahkûmdur ve þefkat temelinden yoksun olan
bilgelik de bilgelik deðildir ve sadece
kelimelerden ibarettir. Burada sýrf
düþünüyor olmak için bir düþünme
dairesi söz konusudur. Gerçek bilgelik
birlikte çalýþan, iþbirliði yapan sevgi ve
þefkatin sonucudur. Bundan doðan bilgelik herkesin sahip olmayý çok istediði bilgeliktir. Beyin size bilgelik
veremez. Beyin size yüksek düþünce
veya bilgelik illüzyonu (yanýlsamasý)
saðlayabilir. Ama size olsa olsa benim
deyimimle 'dizginlenmiþ bilgeliði', yani
kendi inancýný çevreleyen bir çitin
içinde sýkýþýp kalmýþ olan bilgeliði
verebilir.
Çok bilinen bir hikâye vardýr. Kapalý
bir kapý ile o kapýyý açmak isteyen
insanlar vardýr ve bu insanlar kapýyý
açmak için kafalarýný koçbaþý gibi kullanarak kapýya tos atmaktadýrlar. Tabii
kapýnýn açýlmaya hiç niyeti yoktur ama
bir müddet sonra bu insanlar gerçeðe
aykýrý olarak kapýnýn nihayet açýlmýþ
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olduðunu ilan ederek tos atmayý durdururlar ancak kapý kapalý kalmaya
devam eder. Kapýnýn açýlmamasýna raðmen bu insanlardan bazýlarý kapýnýn
açýlmasýndan doðacak övgüleri ve
tebrikleri alabilmek için ölene kadar
kafalarýný kapýya vurmaya devam ederler. Kapý açýlmayýnca insanlar çabalamaya bir süre ara verirler ama sonra
kapýnýn mutlaka açýlmasý gerektiðinden
hareketle yeniden kafalarýný kapýya
vurarak açmaya çalýþýrlar.
Bu insanlar belirli aralýklarla birbirlerini bu çabalardan dolayý karþýlýklý
olarak tebrik eder ve kafalarýný kapýya
vurarak açma çabasýnýn ne kadar bilgece bir hareket olduðunu anlatarak
karþýlýklý olarak birbirlerini ikna
etmeye çalýþýrlar. Ýþte size eski enerji
içinde yaþayan insanlýðýn periþan
halinin hikâyesini mecazi ifadelerle
anlatmýþ oldum. Neden söz ettiðimi
biliyorsunuz, deðil mi? Mutlaka tek bir
kapý olmasý gerekmez ve birden çok
kapý olabileceði gibi kapýnýn farklý
isimleri de olabilir ancak her halükârda
kapý veya kapýlar açýlmaz. Her
seferinde kendi kendini tebrik
döngüsü tekrarlanýr ve bu davranýþýn
hiç içermediði hikmet kabul ve beyan
edilir zira olay yanlýþ bir mantýk ve
mitoloji çemberi üstünde tekrarlanmakta ve insan beyninin dýþýna çýkamamaktadýr. Böylece kapýnýn açýlmasýnýn ne anlama geldiði bir türlü
kavranamaz.
Bu süreç içinde bir noktada adamýn
biri gelir ve elindeki anahtarý kulla-
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narak kapýyý kolaylýkla açar. Yetkili ve
sorumlu olan herkes þok durumuna
girmiþtir. Hepsi birden adamýn üstüne
yürüyüp bir daha asla gelmemesini
söylerler çünkü adamýn ya þeytanýn
uþaðý veya bizzat þeytan olduðunu ve
bu insanýn, gerçekliðin tümüyle dýþýnda
kalan çözümlere baþvurduðunu düþünmektedirler. Adam gönderildikten sonra
kapý kapatýlýr, hepsi eski hallerine
dönüp yeniden kafalarýný kapýya vurmaya devam ederler çünkü kapýya kafa
ile tos atmak artýk saygý duyulan ve
yapýlmasý beklenen bir iþ haline
gelmiþtir.
"Çaðlarýn bilgeliði" kendisini akýllý
zanneden ama aslýnda bilge olmayan,
cehalette gerçekleþtiði veya algýladýðý
þeyler için kendisini tebrik ettiði iþlevsiz bir zihniyetten gelir. Beyin aslýnda
tebrikleri hak edecek hiçbir þey yapmamasýna raðmen cehaleti dolayýsýyla
kendisini tebrik etmektedir. Daha önce
size bir deyiþ söylemiþtik. "Aptal, aptal
olduðunu bilmez". Kapýya kafalarýný
çarparak açmaya çalýþanlar aptal olduklarýný, bilemezler, anlayamazlar ve
aptalca davranmaya devam ederler.
Bundan böyle diðer insanlar bunlarýn
aptal olduðunu hemen göreceklerdir.
Ama bu kiþi veya kiþiler gerçeði
göremedikleri için kendilerini tebrik
etmeye devam edeceklerdir. Ýnsan
ýrký henüz iþlevsel bozukluðunun
farkýna varamamýþtýr. Bununla birlikte,
bilgelik olduðunu zannettiði bu
kabuðun dýþýna çýkmanýn ilk adýmlarýnýn atýlmaya baþlanmýþ olduðunu
söyleyebilirim.
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Ortaya Çýkmaya Baþlayan
Yeni Bilgelik
"Dizginlenmemiþ bilgelik" (gerçek
olan budur) çok karmaþýktýr ve ayrýca
öyle olduðu söylendiði için sizin bilgelik olduðunu zannettiðiniz þeyden de
çok farklýdýr. Bilgelik entelektüel
tarafýný öne çýkararak baskýn konumda
olmaya çalýþan insana deðil, þefkatini
öne çýkaran insana aittir. Bilgelik size
öðretilmemiþ olduðu için daha önce hiç
aklýnýza gelmemiþ olan yeni bir yöne
doðru gitmeye baþlamýþtýr. Gezegende
yaþamýþ olan üstatlar için bilgeydi
diyebilir miyiz? Eðer onlarda bilgelik
vardýysa, ne kadar gürültü yapýyorlardý? Yanýt hiç. Üstatlarda hikmet
vardý ama onlar hiç gürültü çýkarmazlardý. Onlar sessiz, huzurlu ve
gürültüsüz insanlardý ve onlardan dýþarý
yayýlan çaðlarýn derin bilgeliði idi.
Ýnsanlara bakýp Yaratýcý'nýn sevgi ve
þefkati ile onlarýn kalplerini eritebilirlerdi ve sonuç olarak da saf bilgelik
çýkardý ortaya. Dizginlenmemiþ bilgelik beyinden deðil, gönülden gelir.
Dizginlenmiþ bilgelik veya "kutu
içindeki bilgelik" çok gürültü çýkarýr
ve kendisinin hakikat olduðunu ilan
eder. Kendisini bir bilgelik hiyerarþisi
içinde pazarlar ve burada kendisinin
"en iyi bilge" olduðunu iddia eder.
Kendisini olduðundan fazla gösterir,
kendisini doðrulamak için mitoloji
yaratýr ve yaþamýný sürdürmek için
öldürmekten hiç çekinmez. Tüm bu
iþlev bozukluðu içinde arýzalý olduðunun farkýna varamaz.
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"Dizginlenmemiþ bilgelik" beyinden
deðil, hücrelerden kaynaklanýr.
Bununla birlikte, biyolojinin sadece
kimyadan ibaret olduðu beyaný sizi
tartýþmanýn içine sokar. Buna karþýn,
ileriyi düþünen kiþi bunun yerine
"DNA'nýn içinde gerçekte ne vardýr?
Orada çok boyutlu kimya olabilir mi?
Eðer durum buysa, neyi içermektedir?"
diye sorabilir.
Çok boyutlu biyolojiyi temsil eden
bir enerji alaný olan insan Merkabah'ýna
inanýyor musunuz? Merkabah belki de
çok önemli bir ruhsal alandýr. Elyesa
(Ýlyas) onu görmüþtü (Ýncil - II
Krallar). Merkabah'ýn çok büyük
olduðunu biliyor muydunuz?
Merkabah sekiz metre geniþliðindedir, ayný zamanda derin kalýplara
ve fraktallara sahiptir. Hayat Çiçeði
bilgisini okuduysanýz, Merkabahýn
yoðunluðunu, karmaþýklýðýný ve
potansiyelini gördünüz. Ama
bekleyin, çok boyutlu olduðunu
söyledim, ezoterik deðil, bu onun
fiziksel olduðu anlamýna gelir!
Doðru! Ýleride bir gün Tanrý'nýn (üstat
Yaratýcý) ayný zamanda üstat fizikçi
olduðu ve bu yüzden fizik üzerinde
çalýþmanýn fiziðin ruhsal ana planý
üzerinde çalýþmak olduðunu bileceksiniz. Gerçekten de ileride bir gün
bilim ile ruhsallýðý birbirinden ayýramaz hale geleceksiniz.
Size þimdi ileride bir gün içindeki
örüntülerle birlikte Merkabah adý verilen bu alaný göreceðinizi söylüyoruz.
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Bilim kaçýnýlmaz olarak çok boyutlu ve
kuantum örüntüyü gözlemleme
yeteneðini keþfedebilecek duruma gelecektir. Çok boyutlu örüntüleri gözlemleme imkânýna kavuþtuðunuzda, her
insanýn etrafýnda yer alan o örüntülü
alaný görebileceksiniz ve örüntüyü
inceleyerek o kiþinin duygusal durumu,
saðlýk durumu, denge durumu hakkýnda
teþhisler koyabilecek ve hattâ kaç tane
geçmiþ yaþamý olduðunu bilebileceksiniz. Ýleri zamanda bunlarýn hepsi
mümkün olacaktýr ama ben þimdi bu
Merkabah baðlamýnda "Nasýl üretilmektedir? Nereden gelmektedir?"
sorularýný soruyorum.
Bazýlarý bunun kaynaðýnýn ruhtan
geldiðini öne süreceklerdir. O zaman
ruhun nerede olduðu sorusu ortaya
çýkacaktýr. Bunun birçok cevabý olabilir
ama hiçbir doðru, en azýndan tam
doðru olmayacaktýr. Her halükârda
entelektüel bilgeliðe dayalý olarak tahmin yürütüyor olursunuz.
Doðru cevap çok bilgecedir ve
düþündüðünüz her þeyden çok daha
pratiktir. Merkabah nereden gelmektedir? Merkabah doðrudan kollektif
DNA'nýzdan gelmektedir ve DNA
aslýnda kadim yýldýzlardan gelmektedir.
DNA'nýzýn çok boyutlu parçalarý içindeki örüntü (desen) Ýnsan Merkabah'ýný
yaratýr ve kutsaldýr. Merkabah sadece
gezegeninizin bilgeliðini deðil, tüm
kozmosun bilgeliðini içermektedir.
Gelecekte bir gün biyolojinin insan
mantýðýnýn ötesinde olan ve Yaratýcý'nýn
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bilgeliðinin parçasý olan bir yere sahip
olduðunu, beyin içinde yaratýlmamýþ
olduðunu, onaylamak zorunda kalacaksýnýz.
DNA'da size daha önce sözünü
etmiþ olduðum baþka bir þey daha
vardýr. Her þeyin hafýzasý yani Akaþ
DNA'dadýr. Yaþamlar boyunca
edindiðiniz tecrübeler ve bilgiler
sayesinde, baþardýklarýnýzdan
öðrendiðiniz her þey Akaþ içinde
toplanmýþtýr ve buna bilgelik adý
verilmektedir. Dolayýsýyla, gezegendeki en büyük dizginlenmemiþ bilgelik
yaþlý ruhlardan gelecektir ve onlardan
bazýlarý bugün burada oturmaktadýr.
Üstatlar da zamanýnda ayný bilgeliði
sergilemiþlerdi ve bu ayný yerden
gelmektedir. Bunun entelektüel
tarafýnýzla hiç ilgisi yoktur. Bu bilgeliðe sahip olanlar kafalarýný mitoloji
adý verilen kapýya vurmanýn hiçbir iþe
yaramayacaðýný bilirler. Bilgelik esas
olarak galaksinizin tarihi içine saðlam
þekilde yerleþtirilmiþtir.
Tarihte en büyük düþünürler
kimlerdi? Bazýlarý antik Yunanlýlar
olduðunu söylemektedir. Antik
Yunanlýlar'ýn tanrýlarýný insan tabiatý ile
eþleþtirerek iþlevsiz hâle getirdiklerini
hatýrda tutmalýsýnýz. Bu yüzden,
entelektüel arayýþtan baþka bir þeye
asla açýlmayan "bilgelik kapýlarýný"
veya Tanrý'nýn aynen bir insan gibi
olduðu fikrine açma konusunda çok
iyiydiler. Gerçek bilgelik çok daha
sonra gelecekti.
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Ýnsanlýðýn Yeni Bilgeliðinin
Gelecekteki Geliþimi
Dizginlenmemiþ bilgelik sessizdir ve
Akaþik kayýtlarýn derinliklerinden iþe
yaramayan deðil, iþe yarayan þeylerle
ilgili hatýralarý ve bilgileri çekip çýkaracaktýr. Böylece olumsuz hatýralar deðil,
olumlu hatýralar yüzeye çýkmaya
baþlayacaktýr. Dizginlenmemiþ bilgelik
kendisini anlamaya ve yaratýlýþýn
þefkati üzerinde düþünmeye baþlayacaktýr. Geliþmiþ bir insanda bulunacak
beþ özellik aþaðýda verilmiþtir.
Birinci özellik: Bu insanlar sessiz
olacak, göðüsler yumruklanmayacaktýr.
Ýkinci özellik: Bu insanlar bildikleri
her þeyin aslýnda var olan bilginin
sadece çok ufak bir kesiri (parçasý)
olduðunu bileceklerdir. Bu yüzden
onlar tevazu sahibi olacaklardýr.
Üçüncü özellik: Her zaman beklenmedik þeylere hazýrlýklý olacaklardýr ve
hiçbir þeyin "tam ve tamam" olduðunu
düþünmeyeceklerdir.
Dördüncü özellik: Onlar koþulsuz ve
derinden severler. Ýnsanlýðý ve Dünyayý
apaçýk bir þekilde seveceklerdir.
Beþinci özellik: Onlarda daha önce
hiç görmediðiniz "geniþletilmiþ þefkat"
olacaktýr.
Aslýnda tüm bu özelliklere sahip olan
kiþiler gezegendeki en akýllý insanlar
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olacaktýr ve bunlarý yakýnda görmeye
baþlayacaksýnýz. Gezegendeki en büyük
bilgelik "yüksek düþünceden" deðil,
insanlýk tarafýndan çaðlar boyunca
edinilmiþ olan tecrübelerden kaynaklanacaktýr. Bu özellik yaþlý ruhlarda
olacaktýr. DNA içindeki Akaþ bu özellikle uyanmaktadýr ve bunu ilk önce
2012 sonrasý Dünyaya gelen çocuklarda göreceksiniz. Þu anda bile "zeki"
çocuklarla "yaþlarýnýn çok ötesine
geçecek þekilde akýllý" olan çocuklar
arasýndaki farký görmeye baþladýnýz.
Uygulama
Bu yeni bilgelik çeþidi ile ilgili tartýþmadan öðrenebileceðiniz þey nedir? Bu
yüzden her þey deðiþecektir ve bir süre
bu bazýlarý için çok korkutucu olabilir
ama deðiþim böyledir iþte. Günlük
yaþam ve çaðlardan beri ayný olan bazý
þeyler deðiþecektir. Böylece "normal"
baþka bir þeye dönüþecektir.
Bu yeni geliþen insan iþ yapma
tarzýnda deðiþime yol açacaktýr. Ýþ
hayatýndaki liderler en deðerli varlýðýn
aslýnda çalýþanlarý, insan kaynaklarý
olduðunu ve "aileye" mensup olduklarý
dikkate alýnarak onlara özen gösterilmesi ve destek verilmesi gerektiðini
idrak edeceklerdir. Yeni iþ tarzýnda
finansal sonuçlar (kâr ve zarar) ile þirkette çalýþan "aile" bireylerinin psikolojik, sosyal ve malî durumu birlikte ele
alýnacaktýr. Bu çerçevede yönetim "iþ
tecrübesinin" tüm çalýþanlar açýsýndan
daha huzurlu ve verimli olmasý için
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gayret sarf edecektir. Büyük kurumlar
bir anlamda büyük aileler haline gelecek ve kendilerine özen gösterildiði
için iþçiler asla kurumdan ayrýlmak
ve iþi býrakmak istemeyeceklerdir. Bu
anlattýklarýmýn rüyalardaki Pollyanna
pastasý olmadýðýný özellikle vurgulamak istiyorum zira bu durum bazý
kültürlerde daha þimdiden belirgin
olarak ortaya çýkmaya baþlamýþtýr.
Peki, siyasette bilgelik nasýl bir
görüntü verecektir? Bu konuyu daha
önce de iþlemiþtik ama bir kere daha
anlatmaktan zarar gelmez. Gelecekte
siyasi arenada rakibi etik deðerlere sýðmayacak þekilde eleþtiren kiþiler seçmenlerin hem güvenini hem de oylarýný
kaybedeceklerdir. Kabalýk, insanlarýn
kiþiliðini görebilmeniz için büyük bir
pencere iþlevini görür ve halk kabalýðý
kategorik olarak reddedecektir.
Adaylardan dürüstlük, saðlamlýk ve
þefkat beklenecektir ve bu siyasi
faaliyetleri ve kampanyalarý çok farklý
hâle getirecektir. Siyasi süreçler geliþecek ve bu çerçevede anlaþýlmak veya
kazanmak için bir tarafýn diðer tarafý
kýlýçtan geçirmesine gerek kalmayacaktýr. Kasýtlý olarak yanlýþ bilgi verilmek
suretiyle kazanmak, haysiyetsiz ve
dolayýsýyla kabul edilemez davranýþ
olarak benimsenecektir.
Bu durumda siyasetçilerin seçim
kampanyalarý da deðiþecektir ve bu
deðiþiklikleri göreceksiniz. Birbirlerine
karþý ne kadar nazik olduklarýný görünce çok þaþýrabilirsiniz. Hâl böyle
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olunca ve halk beklentilerini deðiþtirince, seçilebilmek için birçok eski
politikacý buna ve beklentilere uyum
saðlamaya çalýþacaktýr. Ancak, bunun
sahte olmasý halinde, insanlar bunu
hemen fark edecektir. Kamuoyu
önündeyken nazik ve þefkatli olma
görüntüsünü inandýrýcý olarak verebilmek hiç kolay deðildir. Gerçek kendisini çabucak gösterir.
Ýki veya daha çok adayýn samimi
olarak þefkatli þekilde karþý karþýya
geldikleri ve rakiplerinden hoþlandýklarý ilk seçim sizler için gerçek anlamda taze dað havasý gibi olacaktýr. Sizler
de olumsuza yoðunlaþmak yerine
gerçek anlamda karþýt fikirleri dinlemeye baþlayacaksýnýz. Farklarý görecek
ve bunun oyunun kurallarýný
deðiþtirdiðini idrak edeceksiniz.
Böylece seçilenler farklýlaþacaktýr.
Seçilenler lider rolünü üstlenecek ve bu
çerçevede birlikte çalýþtýklarý insanlardan dürüstlük bekleyeceklerdir. Bunlar
kalpten deðil, geliþmekte olan
DNA'dan geldiði için her þey deðiþecektir. Þefkat yeni altýn standart haline
gelecektir.
Harika Farklýlýklarýnýz
Aslýnda Sizin Gücünüzdür
Odada etrafýnýza bir bakýn. Bazýlarý
"Baþýnýza neler geldi ve nelerle baþ
etmek zorunda kaldýnýz?" diye sormak
isteyebilirler. Baþýnýza olabilecek her
þey geldi ve hepsiyle baþ etmek zorunda kaldýnýz. Her insan daha önceki
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yaþamlarýnda her iki cinsiyette de
tecrübeler edinmiþtir. Odadaki her
erkek birçok kez kadýn olarak yaþamýþ,
her kadýn da birçok kez erkek olarak
yaþamýþtýr. Her biriniz insanýn yaþayabileceði tüm tecrübeleri yaþadýnýz. Her
biriniz hayatýnýzda her türlü dehþet ve
sevinç deneyimini yaþadýnýz. Tam da
bu sayede sadece düþünerek beyin
tarafýndan asla üretilemeyecek olan bilgelik yaratýlmaktadýr. Sevgili dostlar,
Yaratýcý Kaynaða ve Pleiadesliler
tarafýndan size verilmiþ olan ilk
öðretiye giderek yaklaþýyorsunuz. Bu
gezegendeki "her þeyle bir olma"
olgusunu görmeye baþladýnýz ve bu
durum sizin düþünce tarzýnýzý
deðiþtiriyor.
Þu aþamada Dünyadaki en bilge
insan bir aðaç kucaklayýcýsý olabilir
çünkü bu kiþinin Gaia ile baðlantýsý
vardýr ve topraðýn içine nüfuz eden
kökler aracýlýðý ile çaðlarýn bilgeliðine
sahiptir. Aðaç sizin nefesinizle
verdiðinizi solurken sizinle 'bir olma'
haline gelir ve siz de onunla 'bir olma'
haline gelirsiniz. Tabiat sizin
ortaðýnýzdýr ve o sizin için olabilecek
en akýllý ortak olma vasfýna sahiptir.
Gaia sevgidir ve bu duyguyu insanlara
yöneltebilirseniz, her þeyi olumlu
yönde deðiþtirebilirsiniz. Pek çok insan
bunu yapamamaktadýr ama birer birer
olmak üzere insanlar bunu kendi yöntemleriyle görecekler, tabiatýn güzelliklerinin deðerini anlayacaklar ve yavaþ
yavaþ tabiatta insanlýða dair bir "biliþ"
görülmeye baþlayacaktýr.
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Kadim yerli halklar bunu öðretirlerdi.
Tabiat (Gaia) insanlýðý bilir ve bu güzel
enerjiye eriþim mümkündür. Her þey ile
olan baðlantýyý anlayabildikleri için
kadim yerli halklarda bugüne göre çok
daha fazla bilgelik vardý. Öyleyse bu
bir sonraki adýmýnýzdýr. DNA'dan söz
ediyoruz. Akaþtan (geçmiþ yaþam bilgeliði) söz ediyoruz. Diðer insanlar için
þefkat ve sevgi geliþtirebilmeniz amacýna yönelik olarak Akaþýnýz size yardým
etmektedir. Ayrýca size atalarýnýzýn
sizin parçanýz olduðu söylüyoruz.
Zaten yerli halklar tam da bu olguyu
gayet iyi bilirlerdi.
Baðlantý
Sonuncu husus Dünya ile olan derin
baðlantýnýzdýr. Çaðlar boyunca gezegendeki en bilge insanlarýn bazýlarý
gezegenle, Dünya ile olabilecek en sýký
baðlarý geliþtirmiþ olan "Þamanlar"
olmuþtur. Bu baðlar öyle sýkýdýr ki,
Þamanlar ile dünya arasýndaki farký
görmek bile zaman zaman zor olmuþtur. Bu insanlar her þey ile "bir olma"
olgusunu anlarlardý ve bu sayede
mucize olarak nitelendirilen iþler yapabilirlerdi. Ancak, çaðlar boyunca bu
yetenek büyük ölçüde unutulmuþtur.
Bununla birlikte, aðlarýn enerjisini ve
size rehberlik etmek ve yardýmcý olmak
için nasýl biraraya gelebildiklerini anlamaya baþladýðýnýzda, bu söylenenlerin
gerçekliðini de anlamaya baþlayacaksýnýz.
Bilgeliðin baþka bir özelliði, Alan ile
olan baðlantýnýzýn farkýna varmanýzý

saðlamasýdýr. Sadece gezegende varolmak suretiyle her þeyle belirli bir
baðlantý içinde olmanýz mümkün mü?
Sizinle, bilinciniz ile ve var olan her
þeyle aranýzda uyumlu tutarlýlýk olabilir
mi? A noktasýndan B noktasýna
giderken baþka bir þeyin sizinle birlikte
olduðu duygusuna kapýlýyor musunuz?
Þimdi bunun Tanrý olduðunu söyleyebilirsiniz. Belki de deðildir. Belki de bu
sizin gezegendeki her þeyle baðlantýda
olan ve çok özel bir düzenleme ile
sizinle birlikte çalýþan Tanrý
parçanýzdýr. Alan her zaman var olmuþtur sevgili dostlar ama bu yeni enerjide
Alan artýk görülmekte, ölçülmekte ve
analiz edilmektedir. Bu geliþim
safhasýnda bilincinizi, þu andaki
"boyutsal gerçekliðinizi" (kendinizi
nasýl algýladýðýnýz gerçeði) yaratan
gerçek bir "oyuncu" olarak görmeye
baþlýyorsunuz.
Sessizlik Üstatlýðý
Gezegende yaþamýþ olan üstatlar
sevgileri ve þefkatlerinden dolayý
insanlarýn gözünün içine bakar ve az
konuþurlardý. Doða bunu bilir, hayvanlar bunu bilirler ve hepsi de pek az
konuþurlar. Sevgi, þefkat ve bilgelik
iletimi yapabilir ve bunu sadece her
zaman yürüdüðünüz yerlerde yürüyerek ve kim olduðunuzu bilerek
yapabilirsiniz. Bu kapsamda her þey
birlik haline gelir.
Böylece sanki Merkabah'ýnýzdan
bilgelik ve ýþýk saçýlýyor, etrafa
yayýlýyor ve gittiðiniz her yerde diðer
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insanlara içrek þekilde dokunuyor
gibi olursunuz. Bu insanlar önünde
sonunda kendileri bu kadar huzursuz
ve tedirginken sizin ayný þartlar
altýnda yaþamanýza raðmen nasýl
böyle huzurlu olabildiðinizi soracaklardýr. Bu aslýnda þefkate davettir.
Ýþte o zaman onlara kim olduklarýný,
dünyaya farklý gözlerle ve farklý açýdan
bakabilmek için nasýl davranmalarý
gerektiðini, çevrelerinin kurbaný
olmadýklarýný, bireysel olarak kim
olduklarý ve neler yapabilecekleri
konusunda kontrole sahip olduklarýný
ve diðerleri tarafýndan onlara söylenmiþ olan þeyleri bir kenara býrakabileceklerini söylemeye baþlayabilirsiniz.
Bu A noktasýndan B noktasýna
yürürken edindiðiniz tecrübeler
ýþýðýnda ortaya çýkan bilgelik olacaktýr,
gezegende yaþayan muhteþem ve güzel
bir insan.
Gelecekte Merkabahýnýz
düþündüðünüzden de büyük bir rol
oynayacaktýr. Merkabah bu þekilde
tasarýmlanmýþtýr ve varolma nedeni de
budur. Merkabahý her zaman sizinle
birlikte olmuþ olan çok boyutlu biyolojik bir parçanýz olarak düþünün.
Bazýlarý bu hususu baþtan itibaren hissettiler ve bazýlarý da bu konu üzerinde
çalýþtýlar ama hâlâ fazla bir þey
bildiðiniz söylenemez. Dizginlenmemiþ
bilgelik, her þeyi bilmemekle birlikte
þu aþamada sizden saklanmakta bir
inanç engelinin ötesini görmeye hazýr
olduðunuzu anlama yeteneðidir.
Dizginlenmemiþ bilgelik, sadece sessizce oturup var olan her þeyin güzel-
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liði hakkýnda düþünmek ve daha fazla
bilgi ortaya çýkana kadar bununla tatmin olmaktýr.
Bir mürþit veya guru için en heyecan
verici þey bir yýl süre ile sessiz kalmaktýr. Eðer bu konu üzerinde çalýþtýysanýz,
bunun ne ile ilgili olduðunu merak
ettiyseniz, bunun dizginlenmemiþ içsel
bilgelik olduðunu ve henüz bilmediði
þeyleri öðrenmeye açýk olmak anlamýna geldiðini söylüyorum. Sessizlik
içinde oturup sessiz olan diðer her þeyi
içine alan kiþide "dizginlenmemiþ bilgelik" vardýr. Kapalý bir insan bilinci
için verdiðim örneði yeniden vermek
istiyorum. "Böyle bir durumda bir
ahmak, ahmak olduðunu bilmez".
Dizginlenmemiþ bilgelik söz konusu
olduðunda kiþi daha yüksek boyutlu
düþünceye "bakamayacaðýný" ve gerçek
anlamda aptal olduðunu bilir ama ayný
zamanda öðrenebileceði daha pek çok
þey olduðunu ve bunlara zamanla
eriþim saðlayabileceðini de bilir ve
kabul eder.
Bilgelik Âletleri
Bilgeliðin âletleri hepinizin içinde
mevcuttur. Toplu halde bir grup içinde
çalýþmak suretiyle muazzam bir uyumlu tutarlýlýk durumu yaratabilirsiniz.
Sükûnetinizden ve sessizliðinizden hiç
ödün vermeden bile bu gezegen için
müthiþ iþler baþarabilirsiniz. Bu durumda bildiðiniz þekliyle bilgelik yeniden
tanýmlanýr ve sadece sevimli bir
kavram olmaktan çýkýp uygulamaya
yönelik bir enerji halini alýr.
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Odadaki hiçbir þey tesadüf eseri
deðildir. Bütün her þey bu çaðda ve
zamanda ifþa edilmeye baþladý. Sizler
ne kadar akýllýsýnýz? Hücresel yapýnýzla
temasa geçmeye baþladýnýz mý?
Hücresel yapýnýzýn zekâsý olduðunu ve
bunun bilinçten biraz farklý olduðunu
biliyor musunuz? Ýçselliðiniz ile ilgili
bir þey duydunuz mu? Bunlarýn hepsi
yeni ve daha akýllý insanýn parçasýdýr
ve o insan "Bütün bunlarýn tüm ayrýntýlarýný anlayamýyorum ama yine de
onlarla tam uyum içindeyim ve
yaþamýma ve çevremde olanlara
yardýmcý olabilecek tüm içrek þeyleri
kullanmaya hazýrým." demektedir.
Bunlarýn bir kýsmý size, okulda olsun
veya herhangi bir baþka yerde olsun,
asla öðretilmedi. Hattâ bunlar size ruhsal ve dini sistemler tarafýndan bile
öðretilmedi. Bu durum bunlarýn yanlýþ
olduðu anlamýna mý yoksa etrafta yeni
þeylerin olmaya baþladýðý anlamýna mý
gelmektedir?
Özet
Burada duyduðunuz þeylere veya
etrafýnýzý saran, sizinle birlikte hareket
eden ve adý Merkabah olan kiþisel bir
enerji olduðuna gerçekten de inanabilir
misiniz? Ýnsan tabiatýnýn geliþebileceðine inanabilir misiniz? Burada
üzerinde konuþulan hususlarýn
bazýlarýnýn burada olanlar ve daha
sonra dinleyenler tarafýndan anlaþýlmasý zor olabilir. Ben bunu biliyorum
ve bunun aslýnda ileri derecede bir
dersten pek farklý olmadýðýný söylüyo-

rum. Ýleride bir gün "Vay canýna" aný
gelecektir ve o zaman her þey yerli
yerine oturacak ve siz durumu anlayacaksýnýz. Þu anda akýllý olmayý, bilgeliði öðreniyorsunuz. Ýleride bir gün
"Ben gerçekten de akýllýyým çünkü
artýk eskiden bilmediklerimi biliyorum." diyeceksiniz.
Ýnsanlýk zaman içinde o noktaya
ulaþacaktýr ama hýz herkese göre farklý
olacaktýr. Bu özgür irade ve serbest
seçim ile iki adým ileri ve bir adým geri
gitmek suretiyle geliþme saðlamanýn
koþuludur. Önünüzde bulunan karanlýk
ile aydýnlýk ve düalite savaþý henüz
yenidir ve siz yavaþ da olsa bu savaþý
kazanýyorsunuz. Ýþler farklý
göründüðünde sakýn korkuya kapýlmayýn sevgili dostlar. Deðiþimden
korkmanýza gerek yoktur çünkü çok
deðiþim olacak. Onun yerine beklenmeyeni bekleyin. Hayýrlý sonuçlar çýkacaðýna güvenin. Bir sonraki adýmýnýzýn
nereye gittiðini bilmiyor olsanýz bile
huzurunuzu bozmayýn.
Bugün burayý kuranlarý ve kurarken
ortaya koyduklarý saðduyu ve önseziyi
saygýyla anarak Delphi Üniversitesindeki Bilgelik Tapýnaðýnda konuþtuk.
Bu insanlar burayý kurarken hiçbir
insanýn bilmediði bir geleceði dikkate
aldýklarýný tam olarak bilmiyor olabilirler ama þu aþamada burada insanýn bilinmeyen geleceði öðretilmektedir.
Ve öyledir.
KRYON

