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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Bazen kendimizi yalnýz, çok yalnýz hissederiz. Ýçimizde
bilginin kýymetini bilenler hemen bilgiye sarýlýrlar. Belki daha önce
defalarca okuduklarý yani bildikleri satýrlardan, kelimelerden þifa
almak isterler. Bilgi hiç þüphesiz kudret verir, o bir kuvvettir, bir
kýlavuz, bir aydýnlýk sahadýr. Orada biraz dinlenir, teselli buluruz.
Aklýmýz sürekli çalýþtýðýndan vesvese verene en açýk haldedir böyle
zamanlarda. O bizim bu hallerimizi fýrsat bilir, telâþlý, yalnýz bir
arayýþ içindeki halimizi. Bilgide mi çare arýyoruz, onun önüne,
sonuna, içine þüphe toplarýný hünerle atmaya baþlar zihnimizden
geçerek. Onun iþi budur, bizi yalnýzlýða, çaresizliðe, o karanlýk
alana çeker ki, kolay avlayabilsin. Yalnýzlýktan yakýnýrken aslýnda
beni anlayacak kimse maalesef yok etrafýmda mesajý vermeye
çalýþan büyüklenmeye, kibire sahip deðilsek gönlümüzün yeþilliði
kendini hatýrlatýr. Kim ne derse desin, insan olarak ne halde olursak
olalým tüm hayýrlar, tüm sevgiler gönlümüze inmek için hazýr, bizim
kararýmýzý beklerler. Bizim ve gönlümüzün tek bir sahibi vardýr:
Gördüðümüz, görmediðimiz, bildiðimiz, bilmediðimiz her þeyin,
onlardan ötesinin, tüm âlemlerin en hakiki Rabbi, Bizleri
Sevgisinden Yaratan Allah... O bizim gönlümüzde yer isteyecek
kadar bize önem veriyor, bizi seviyorsa biz nasýl ve neden yalnýz
olabiliriz? O bilmek ve incelemek için okunacak bir kitap deðildir
sadece, baþtan sona yaþanýlacak gerçektir. O’nu Dünya yaþamýnda
yapabileceðimiz kadarýyla tam anlamýyla gönlümüzde hissetmek
muradýmýzsa eðer her þeyi ayný bizim gibi sevgisinden varettiðini,
sevdiðini, belki bizim gönlümüzde olduðundan daha da çok baþka
gönüllerde de olduðunu anlamamýz, kabullenmemiz çok önemlidir.
Þimdiki gözümüzle göremeyeceðimiz þekilde gönüller ve kaderler
arasýndaki güçlü baðlarý, bunlarýn evrendeki evimiz Dünya ile
sýký iliþkilerini algýladýðýmýz, kuvvetle hissettiðimiz zaman yalnýzlýk
diye bir duygumuz kalmayacak, hattâ O’nu gönlümüzde daha çok
hissetmek için daha çok sadeliðe ve sükûnete ihtiyaç duymaya
baþlayacaðýz. Ýyide olarak, doðruluktan ayrýlmadan, çalýþmayý
býrakmadan, bilgi edinmeyi, her þeyi ve herkesi ayýrt etmeden
sevmeyi deðiþmez esas kabul edeceðiz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Nasýl ayný uçakta
yolculuk edenlerin
kaderleri,
o yolculuk süresince
bir ise, ayný dünyada
yaþayanlarýn
kaderleri de birdir.
Dünyamýza dýþarýdan
gelecek bir felâket,
bütün insanlara
birden gelir.
Dünyadaki bir savaþ,
bir kýtlýk, bütün
insanlarý az veya
çok zarara uðratýr.
Komþunda yangýn
varken, sen evinde
rahat oturamazsýn.

Sevgisiz
Birlik Olmaz
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ERDEM - Geçen
konuþmamýzda menfaatlerin, çýkarlarýn
uyuþturulmasýyla, bir birliðin sürekli olamayacaðýný söylediniz. Oysa,
bugün dünyadaki birliklerin hemen tümünde,
karþýlýklý çýkar alýþveriþi
vardýr: "Al gülüm, ver
gülüm" misali. Bu
alýþveriþin insanca
ölçüler içinde olmasýdýr,
bence önemli olan.
Yoksa, yalnýz sevgiye
dayalý bir birlik, dünyada
nasýl olabilir?
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zor ve bunu kaç kiþi
yapabilir?

düþünerek, bir kenara bir
þeyler koymasý gerekir.

ÖZDEN - Elbette zor
olan bu, ama en iyi olan,
en insanca olan da bu. Ve
bunu yapan az diye, yapmaya çalýþmayacak
mýyýz?

ÖZDEN - Gelecek
endiþesi, insanlarý tasarrufa, sigortalý olmaya ve
mala, mülke para yatýrmaya sevk etmiþtir. Bu,
makul ölçüler içinde
kalýrsa, doðrudur. Ama,
insanlardaki hýrs ve
korku, onlarý öyle ileri
götürür ki, biriktirmekten
baþka þey düþünemez
olurlar, sonunda hasis
olurlar, pinti olurlar.
Onlar biriktirdiklerini ne
yerler, ne de yedirirler.
Hele, haksýz yoldan
kazanç saðlayanlardan
iseler, onlara öyle bir hýrs
gelir ki, biriktirdiklerinin
çoðu zaman, ne kendilerine, ne de çevrelerine
bir hayrý olur.

ERDEM - Ama, insanlarýn gücü ve imkâný
sýnýrlýdýr. Almadan vermek, Allah'a mahsustur.
Ýnsan hep fazla verir, az
alýrsa, bir gün, elinde ne
verecek, ne de kendine
yetecek bir þey kalabilir?

ÖZDEN - Bir þey
verip, karþýlýðýnda bir þey
almak, dünyadaki
alýþveriþin temelidir,
þüphesiz. Ýsteyerek,
gönül rýzasýyla verip,
isteyerek almak da, hak
olandýr. Aldýðýnýn tam
karþýlýðýný vermek,
dürüstlüktür. Çok alýp, az
vermek, kandýrmaktýr ve
hile yapmaktýr. Az alýp
çok vermek ise, fedakârlýktýr. Bunlarýn hangisi en
iyisidir ve gerçek insanlýktýr sizce?

ÖZDEN - Alan,
aldýðýný çalýþmasýyla,
bütün gücünü seferber
ederek çoðaltabilir.
Çoðalttýðýný ve ürettiðini,
kendi zorunlu
ihtiyaçlarýný bir kenara
ayýrarak, darda olanlara
verebilir. Bilirsiniz, bizde
çok güzel atasözleri
vardýr. "Veren el boþ
kalmaz" der birisi. "Allah
çalýþana ve hayra koþana
daha fazlasýný verir" der
diðeri.

ERDEM - Þüphesiz, az
alýp çok vermek, yani
fedakârlýk, en iyisidir.
Ama bunu yapmak çok

ERDEM - Haydi
bugün verdi diyelim,
yarýn da verebilir mi?
Ýnsanýn yarýnlarýný

ERDEM - Sonra,
çalýþana Allah verir diyorsunuz. Ama bugün,
çalýþacak bir iþ bulamayan pek çok kiþi
olduðu gibi, çalýþtýðýnýn
karþýlýðýný alamayan pek
çok kiþi de var. Yýllar yýlý
çalýþýp didindiði halde,
iki yakasý biraraya gelemeyen, kýt kanaat geçinen, hattâ artan pahalýlýk
karþýsýnda geçinmekten
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aciz kalanlar da var.
Bunlar için ne diyeceksiniz?
ÖZDEN - Ýþte, bahsettiðiniz þu örnekler bize,
insanlarýn kader birliði
içinde olduðunu gösteriyor. Herkes kendi baþýnýn
çaresine baksýn deyince
olmuyor. Bazýlarý daha
güçlü, bazýlarý daha
zayýf, bazýlarý daha akýllý,
bazýlarý daha az akýllý,
bazýlarý zengin ve imkâný
bol bir ortamda dünyaya
gelmiþ, kolayca okumuþ,
geliþmiþ, kurulu bir iþin
baþýna geçip oturmuþ,
onu daha ileri götürmüþ.
Bazýlarý da, imkânsýzlýklar, dertler ve sýkýntýlar
ortamýnda
doðmuþlar
Ýnsanlýk
güçlü olanlarýn,
güçsüz
olanlara
yardým
etmesini
gerektirmez mi?
Ýþsizlere
yeni iþ
sahalarý
açmak,
çalýþamayanlara

yardýmcý olmak, az
kazananlarýn kazançlarýný arttýrmak ve
pahalýlýðý durdurmak
için çaba harcamak
gerekmez mi? Altta
kalanýn caný çýksýn
demek insanlýða sýðar
mý? Bunu yapmak,
insaný sevmekle, insana
saygý duymakla, insana
deðer verip, onu yüceltmeye çalýþmakla
mümkün olur. Böyle
yapanlar mutlu olur.
Ancak baþkalarýný
sevenler ve baþkalarýnýn hayrýna çalýþanlar,
dünyada da, hepimizi
Sevgisinden Vareden'in
yanýnda da sevilen, beðenilen kiþi olur.

ERDEM - Siz dönüp
dolaþýp, insanlýða,
yardýma, sevgiye geliyorsunuz. Piyasa
ekonomisinde, bunlarýn
yeri yok. Gerekince,
kimsenin gözünün yaþýna
bakmadan kazanacaksýn,
bol kazanmak için, her
çeþit kurnazlýðý yapacaksýn. Olan budur dünyada.
Devletler bile, kendi
çýkarý için, baþka devletleri sömürüyorlar. Bunu
ya zorla, ya gizli yollarla
yapýyorlar. Kimse kimseye, kara gözünü
sevdiði için yardým
etmiyor.
ÖZDEN - Bunun için
de, dünyadan kavga,
nefret,
korku, düþmanlýk ve
kin gitmiyor. Bu
mudur
insanlýðýn
kaderi?
Böyle
giderse,
insanlar bir
gün her
þeyi yok
edecekler.
Yalnýz kendini düþünmek,
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baþkasýný düþünür gibi
görünüp, gizli yollardan
kendi çýkarýna çalýþmak
kimde güven ve sevgi
býrakýr? Kim güvensiz
ve sevgisiz bir ortamda
huzurlu ve mutlu olabilir? Yoksulluða
düþmekten korkmayýnýz,
sevmemekten ve
sevilmemekten
korkunuz. Çünkü ateþlerin en yakýcýsý budur.
Sevmeyen ve sevilmeyen
kiþiler, korkunun
pençesinden kurtaramazlar kendilerini. Ne
yapsalar kurtaramazlar.
Sevmek ve sevilmektir
ki, insaný hizmete ve
yardýma sevk eder.
Sevmek ve sevilmektir
ki, insana güven ve mutluluk verir. Yalnýz kendini düþünmek insanlýk
mýdýr? Bunu hayvanlar
da yapýyor. Ýnsandan
beklenen, baþkalarýný da
kendisi gibi düþünmektir.
Ýlâhi düzenin de insandan
beklediði budur. Sen
piyasada baþkasýnýn
gözünün yaþýna bakmazsan, baþkasý da,
sokakta senin gözünün
yaþýna bakmaz. Ortada
bir kötülük varsa, bunu
durdurmanýn bir tek yolu
var. O da iyiliktir, insan-
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lýktýr. Kötülükler,
kötülükleri arttýrýr,
keskinleþtirir. Kötülükler
kötülükle bastýrýlamaz.
Bu, yangýna körükle gitmek demektir. Kötülük
ancak, insanlýkla, iyilikle, sevgiyle önlenebilir.
Bu da, baþkalarýný
kardeþ bilip, samimî
olarak, onlar için yüreðin
yanmasýyla olur. Dinler
bunu emretmiyor mu?
Gerçekleri gören düþünürler, bunu söylemiyor
mu? Geliþmiþ, yükselmiþ
dediðimiz toplumlar,
insaný kardeþ bilen,
onlarýn hakkýna saygý
gösteren, onlarý koruyan
ve yücelten toplumlar
deðil mi? Bir mahallede
bir tek kiþi milyoner
olsa, kalan mahalle halký
sefalet içinde yüzse, o
milyonlar, o adamýn
boðazýndan rahatça geçer
mi? Baþkalarýný
düþündüðümüz nispette
insanýz; baþkalarýný
kardeþ bilip, sevdiðimiz
oranda, sevilen ve mutlu
olanýz. Baþkalarý için
yüreðimiz yandýðý oranda
övülen ve beðenilen
insanýz.

ama, bunlarý insanlara
nasýl benimseteceksiniz?
Bugün dünyada, kötülük
daha güçlü, iyilik daha
güçsüz durumda.

ERDEM - Bu fikirleriniz doðru ve güzel

Ýnsanlar neden kötülük
yaparlar ve neden kötü

ÖZDEN - Kötülük
daha yaygýn da olsa,
biliniz ki, iyilik daima
kötülüðü yener. Ýyiliðin
gücü kötülükte bulunmaz. Evet, bir bakýma,
ihtiras topyekûn olmanýn
kestirme yoludur. Ama
ihtiras, topyekûn yok
olmanýn da kestirme
yoludur. Ýhtiras içinde
olanlar, her çeþit
kötülüðü kolayca yapabilenlerdir. Onlar, ortak
bir kazanç için, bir ara,
birlikte hareket edebilirler. Kazanç ele geçer
geçmez de, herkes daha
fazlasýný alma hýrsýna
kapýlýp, arkadaþlarýný yok
etmeye koyulur. Kim
daha önce davranmýþsa,
kim daha güçlü ise, o
diðerlerini ezer. Sonra da
bir baþkasý gelir, onu
ezer. Bu mu insanlýk?
Böyleleri mutlu olabilirler mi? Huzurlu olabilirler mi? O kazançlarý
onlara hayýr getirir mi?

SEVGÝ DÜNYASI
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olurlar, bilir misiniz?
Bilgisizlikten, gerilikten ve ilkellikten
dolayý. Kötülükten hayýr
beklemek, bilgisizlik
deðil midir? Baþkasýnýn
gözyaþýndan, akan kanýndan mutluluk ve huzur
beklemek cahillik deðil
midir? Ýnsanýn þu basit
bilgiyi edinmesi bile, onu
kötülükten uzaklaþtýrmaya yetmez mi?
Ýnsanlarý eðitmek,
gerçekleri tekrar tekrar,
her yolla onlara göstermek gerekiyor. Basýndan, Radyodan, televizyondan, sanatýn her
kolundan yararlanarak
doðrularý, doðru yollarý
her þekilde insanlarýn
gözünün önüne sermekle,
bu bilgiler benimsetilebilir. Kötülükler
de, ülkemizden ve
dünyamýz dan, ancak
böyle kovulur.
ERDEM - Siz insanlarýn kader birliðinden
bahsediyorsunuz, bir de
konuþmalarýnýzda ülkemizin yanýnda, hep diðer
insanlarý da düþünüyorsunuz. Bunlarýn nedenlerini biraz açýklar
mýsýnýz?

ÖZDEN - Nasýl, ayný
uçakta yolculuk edenlerin kaderleri, o yolculuk süresince bir ise, ayný
dünyada yaþayanlarýn
kaderleri de, birdir.
Dünyamýza dýþarýdan
gelecek bir felâket, bütün
insanlara birden gelir.
Dünyadaki bir savaþ, bir
kýtlýk, bütün insanlarý az
veya çok zarara uðratýr.
Komþunda yangýn
varken, sen evinde rahat
oturamazsýn. Dünyada
bir birlik kurulsa, insanlar birbirini sevse, birbirinin yardýmýna içtenlikle ve insanî duygularla
koþmaya baþlasa, bütün
insanlar mutlu olur;
geliþmeleri, ilerlemeleri,
gelecekleri, her þeyleri
daha mükemmel olur.
Yalnýz kendi ülkemizi
düþünmekle, ülkemizin
geleceðini ve çýkarlarýný
garanti altýna alamayýz.
Ýnsanlar birbirlerine nasýl
muhtaçlarsa, milletler de,
devletler de birbirine
muhtaç durumda. O
sebeple, topyekûn insanlarý düþünmemiz; aslýnda
ülkemizin de, hepimizin
de daha hayrýna...
Aslýnda, hepimizi
Sevgisinden Vareden'in

de dileði, insanlarýn
birbirini daha çok
sevmeleri, daha çok
yardýmlaþmalarý, daha
çok birliðe ulaþmalarý
yönünde deðil mi? Allah
insanlara, "Birbirinize
düþman olun, hiç durmadan birbirinize
kötülük edin, birbirinizin
kafasýný kýrýn, gözünü
çýkartýn" mý diyor?
Yoksa, bunlarýn
tamamen tersini mi
söylüyor? Herkesi
yaratan O ise, O Bir Tek
Olan ise, -ki öyledir- O
kullarýnýn anlaþmasýný,
kardeþ olmasýný, iyilikte,
bilgide, sevgide, yardýmda, doðrulukta ve çalýþmakta yarýþmasýný diler.
Bir baba, evlâtlarýnýn
anlaþmalarýndan mý
hoþlanýr, birbirlerine
düþman olmalarýndan,
birbirlerine kötülük
etmelerinden mi
hoþlanýr?.. Bunlar basit
ama temel gerçekler.
Ama insanlar, o temel
gerçeklere uymadýklarý
için, bugün sýkýntýda,
bugün dert ve ümitsizlik
içinde bunalmaktadýrlar.
Kavga, kin, nefret ve
düþmanlýk bitmemekte,
aksine sürekli olarak artmaktadýr.

SEVGÝ DÜNYASI
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 67

Halifelik Artýk
Babadan Oðula…
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

HASAN'IN 6 AYLIK HALÝFELÝÐÝ
Hz. Ali'nin Müslümanlar arasýnda
kanlý savaþlarla dolu olan 5 yýllýk kýsa
halifelik dönemi, Hariciler tarafýndan
öldürülmesiyle sona ermiþti. Ali'nin
Irak’ta baþþehir yaptýðý Kûfeliler oybirliðiyle onun büyük oðlu Hasan'a biat
ederek halifeliðini onayladýlar. Þam'da

ise Muaviye'nin halifelik saltanatý hem
de çok daha güçlenmiþ olarak sürüp
gidiyordu. Hasan'ýn seçtiði kudretli bir
komutanýn yönetimindeki az sayýdaki
askerden oluþan ordusu, Þam'a doðru
yola çýktý. Kendisi de güçlü bir orduyla
Suriyelileri derleyip toplamaya koyuldu. "Savaþ, her þeyden önce hiledir" bu
kural yine doðrulandý. Þam'a doðru

SEVGÝ DÜNYASI
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giden
ordusunun
komutanýnýn
öldürüldüðü haberi -ki bu baþtanbaþa
yalandý- Hasan'ýn güçlü ordusunda
yýldýrým hýzýyla yayýldý. Zaten Kûfeliler
arasýnda yýllardan beri bir birlik
saðlanamadýðýndan, bu haber ordusunu
anýnda daðýttý. Hasan'ýn çadýrýný,
eþyalarýný darmadaðýn ettiler. Hattâ kendisini bile yaraladýklarý söylenir.
Ýslâm’ýn özünü içine sindirememiþ,
doðru dürüst din ve ahlâk eðitiminden
geçmemiþ toplama ordularla bir sonuca
varýlamayacaðýný halife tam anlamýyla
idrak etmiþti artýk. Zaten Kûfe'ye doðru
yola çýkmýþ Muaviye'nin güçlü ordusuyla savaþarak, yeniden Müslüman kanýný
akýtmak da hiç doðru olmayacaktý.
Hasan zorlu bir karar aldý. Muaviye'ye
mektup yazarak halifelikten ayrýldýðýný
bildirdi. Bu istifa mektubunda artýk
camilerde Ali'ye küfredilmemesini de
istemiþti. Ayrýca Muaviye'nin ölümünden sonrasý kardeþi Hüseyin'in halife
olmasýnda anlaþtýklarý da söylenir.
Muaviye tek baþýna halife kalmak için
her þartý kabul etmeye hazýrdý. Ama sonralarý bu küfür olayý aynen sürdü gitti
Emeviler arasýnda.
Hasan'a artýk etrafýndakilerle birlikte
Kûfe'yi terkedip, büyükbabasý Hz.
Muhammed'in baþþehri Medine'ye dönmek kalmýþtý. Ayrýlýþ çok hüzünlü oldu.
Herkes aðlýyordu. "Niçin böyle yaptýn?"
diye sorduklarýnda Hasan'ýn cevabý
þöyle oldu: "Dünyadan tiksindim ve
gördüm ki kim Kûfelilere güvenirse
maðlubiyete uðrar. Çünkü aralarýnda
birlik yok, her an ayrýlýk içindeler.
Babam da onlardan çok çekti. Acaba

benden sonra kime ne yapacaklar? En
önce harap olacak þehir Kûfedir."
Gerçekten çok geçmeden büyük ikbal
yaþamýþ bu garnizon þehri gittikçe köhneleþmiþtir.
Muaviye'nin tek halife olarak kaldýðý
661 yýlýný islâm tarihçileri "cemaat yýlý"
yýlý diye isimlendirmiþlerdir. Hasan'ýn
Medine'deki hayatý fazla uzun sürmedi.
46 yaþýnda dünyayý terketti. Taberî
Tarihinde Muaviye'nin büyük vaatlerine
aldanan karýsý tarafýndan zehirlenerek
öldürüldüðü anlatýlýr.
KERBELÂ FACÝASI
Muaviye 680 yýlýnda ölmeden önce
oðlu Yezid'i çoktan halifeliðe hazýrlamýþtý. Aslýnda Hasan ile anlaþmasýnda
onun küçük kardeþi, Peygamber'in
torunu Hüseyin'e halifeliðin verilmesi
kararlaþtýrýlmýþtý ama bu o zaman için
geçerliydi. Artýk halifelik seçimle deðil,
babadan oðula bir hanedanlýk þeklinde
iþleyecekti
bundan
sonra.
Bu,
Hüseyin'in kabul edeceði bir þey deðildi. Zaten aðabeyi Hasan'ýn halifeliði
terk etmesini de onaylamamýþtý. Aslýnda
Ali taraftarý Þiilerin hepsi de Hasan'a
gücenmiþlerdi bu yüzden.
Yeni halife Yezid'de Muaviye'nin
yöneticilik becerilerinin hiçbiri yoktu.
Onu yakýndan tanýmak için Medine'den
Þam'a gelen bir heyet her yerde Yezid'in
gece gündüz sarhoþ olduðunu, müzik,
dans ve av partilerinden baþka birþeyle
uðraþmadýðýný, hattâ namazý niyazý bile
terk ettiðini yayýp durmuþlardý. Ýþ ehline
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deðil de böyle babadan oðula geçince
olacaðý buydu. Yezid'den sonra yerine
geçirilen çok genç oðlu, kendisinin ne
mal olduðunu iyice bildiðinden, halký
camiye toplayýp onlara þöyle itirafta
bulunmuþtu: "Ey insanlar!.. Ben sizin
iþlerinizin yükünü taþýyacak kudrette
deðilim. Sizin için halife Ömer gibi bir
adam aradým bulamadým. Danýþmak
için bir þûra oluþturmaya 6 adam
aradým, bulamadým. Siz halifeliðe
beðendiðinizi seçiniz." Neyse ki
seçildikten 40 gün sonra öldü de, tarihte
geriye sadece bu itirafý kaldý.
Evet, Hüseyin aðabeyi gibi kolayýndan halifeliði Emevilere'e býrakacak biri
deðildi. Medine'den yola çýktýðýndan,
ona gerçekçi olmasý için geçmiþ olaylarý hatýrlattýlar:
"Sakýn Kûfe'ye gitmeyesin. Orasý
uðursuz bir beldedir. Hem babaný hem
aðabeyini periþan ettiler. Burada kal.
Sen ulu bir kiþisin, herkes seni dinlemek için etrafýnda pervane olur."
Kûfe halký Muaviye'nin ölümünü iþitince
mektup
üzerine
mektup
yaðdýrarak Hüseyin'i halifelik için
þehirlerine çaðýrdýlar. Nitekim elçi
olarak oraya gönderdiði yakýn akrabasýna da binlerce kiþi onun þahsýnda
Hüseyin'e biat etmiþlerdi bile. Hüseyin
buna da güvenerek bütün ailesini ve
yandaþlarýný yanýna alýp, yolda bedevi
Araplar'ýn da katýlmasýyla, büyük bir
topluluk halinde Kûfe'ye doðru yollandý. Yolda karþýlaþtýðý Kûfeliler orada
iþlerin çabucak deðiþtiðini, ölümle yüz
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yüze geleceðini hemen geri dönmesini
ýsrarla söylediler. Ama þimdi artýk ona
dönüþ yolu kapalýydý. Çünkü Kûfe
Valisi'nin gönderdiði 2000 süvari þimdi
onlarý esirmiþ gibi yönlendiriyordu.
Süvarilerin aldýðý emir, Hüseyin ve
yanýndakileri ýssýz, sessiz ve susuz bir
yere sürükleyip, onlarýn kendiliklerinden teslim olmalarýný saðlamaktý.
Öyle anlaþýlýyordu ki, Peygamber'in
torununu öldürüp tarihe silinmeyen
kara bir leke gibi geçmek istemiyorlardý. Ama hiç de öyle olmadý.
Baðdat'ýn 100 km güney batýsýndaki
Kerbelâ denilen yer tam istedikleri
gibiydi. Hüseyin'in yakýnlarý, aile fertlerinin yanýsýra 23 süvari 40 da yaya
askeri vardý. Düþmanla çok orantýsýz bu
güç ile ne kadar dayanabilirlerdi ki?!..
Üstelik aç ve susuz idiler. 680. yýldayýz.
Yezid'in ordu komutaný, Peygamber’in
ünlü sahabelerinden cennet müjdesi
almýþ 10 kiþiden birinin oðluydu.
Hüseyin'e teslim olmasýný söyledi. O bu
zillete giremeyecek kadar onurluydu.
Teklifi reddetti. Baþýna gelecekleri
anladýðýndan, yanýndakilere burayý terk
etmelerini, onlarla tek baþýna mücadelesini sürdüreceðini söyledi. Kabul
etmeyip orada kaldýlar. Peygamber'in
torunu olduðundan onurlu bir anlaþmaya ikna edeceðini mi sanýyordu
acaba? Nitekim atýyla düþmanlara
doðru ilerleyerek onlara çok etkili
sözler söyledi ve sonunda "Býrakýn
Medine'ye, dedemin þehrine geri dönelim" dedi. Dinleyen kim? Ama cehennem korkusundan henüz kýlýna bile
dokunan yok.
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Nihayet karþýlýklý ok atmalarla savaþ
baþladý. Hüseyin'in iki oðlu ve
Peygamber soyundan pek çoklarý þehit
oldu. Askerleri Hüseyin'e siper olup onu
korudular. Sonunda koruyucu asker 4
kiþi kadar kalýnca, Hüseyin de er meydanýna attý kendini. Nihayet adý tarihe
çok kötü kazýnmýþ biri mýzrakla
Hüseyin'i atýndan düþürüp, öldürdü.
Bu islâm tarihinde kapanmaz bir yara
idi. 10 Muharrem tarihi Hüseyin'in
acýsýný kendi bedenlerinde hissetmeleri
için Þiiler arasýnda zincirlerle kendini
dövme sahnelerine sebep oldu. Aslýnda
Sünniler de bundan acý içindeler. Ne var
ki, Kerbelâ'nýn intikamý için yüzyýllar
boyunca nice müslüman öldürüldü ve
karþýlýðýnda da Þiiler arasýndan ne kadar
çok þehit verildi.
Bu çok acý olaylarý geride býrakarak
sonraki yazýlarýmda Ýslâm’daki sosyal
yaþamlar ve bilimdeki ilerlemeler ana
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konum
olacak.
Böylece
Hz.
Muhammed'in insanlýk tarihindeki ilerlemelere unutulmayacak yüce katkýlarý,
Batý uygarlýðýnda nasýl bir temel taþý
üstlendiði daha iyi anlaþýlacak.
Ýslâm’daki bu kýsa tarih incelemesini
sonlandýrýrken dünya tarihinde çok
önemli yeri olan 780 yýllýk Endülüs
Emevi Devleti'nin kurulmasýný saðlayan
Ýspanya'nýn fethinden kýsaca söz edeceðim. Ayrýca II. Ömer diye de anýlan
Emevi halifesi Ömer ibni Abdülaziz'in
örnek yaþamýndan kýsa bilgiler
sunacaðým.
ÝSPANYA'NIN FETHÝ
711 yýlýnda yani Hz. Muhammed'in
ölümünden 80 yýl kadar sonra sýra
Ýspanya'nýn fethine gelmiþti. Emeviler
zamanýnda Kuzey Afrika boydan boya
iþgâl edildiðinden sýra Cebelitarýk'tan
Ýspanya'ya geçmeye gelmiþti. Afrika
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valisi Musa bin Nusayr Ýspanya'ya keþfe
gönderdiði subaylardan iyi haberler
alýnca en deðerli komutaný azatlý kölesi
Tarýk bin Ziyad'ý 7000 kiþi ile
Ýspanya'ya geçirdi. Bu bölgeyi korumakla görevli Got valisi üstün
kuvvetlerle Tarýk'ýn ordusunu çepeçevre
kuþattý. Kaçacaklarý sadece kýyý
kalmýþtý. Tarýk bu son ümidi de askerlerin elinden almak için limanda demirlenmiþ gemilerinin tümünü hepsinin
gözü önünde yaktýrdý. Ordusuna
hitaben: "Sabreder ve sebat ederseniz
zafere ulaþýr Endülüs'ü fethederiz. Aksi
halde düþman hepimizi denize döker."
Besbelliydi ki hayatta kalmak için tek
þartlarý düþmaný yenmekdi. Onlarý
yendiler ama ileride 90.000 kiþilik bir
büyük kuvvet onlarý bekliyordu.
Kendilerinden katbekat güçlü bu orduyla 8 gün süren amansýz bir savaþa giriþtiler. Bir ara ordusunda çözülmeler,
kaçmalar baþlayýnca Tarýk onlara boðulacaklarý denizi iþaret ediyor ve "Ey
süvariler bana bakýn, benim gibi yapýn
diyordu." Atýný dört nala koþturup
arkasýndaki süvarilerle düþman sancaðýna saldýrdýlar. Doðrudan doðruya baþýndaki tacýndan tanýdýklarý krala hücum
ettiler. Onun öldürülmesiyle ordusu
daðýldý ve Got Devletinin sonu çok yaklaþtý. Bu baþarýyý öðrenen Musa bin
Nusayr daha büyük bir kuvvetle
Ýspanya'ya geçmeye karar verdi. Zafere
ortak olmak istiyordu ve bu nedenle
Tarýk'a kendisini beklemesini bildirdi.
Tarýk emri dinlemedi. Daðýttýðý ordunun
yeniden toparlanmasýna fýrsat vermemek için hiç durmaksýzýn onlarý
kovaladý. Baþþehirlerini kuþatýp alarak
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712'de 30 yýllýk Got Krallýðýna son
verdi.
Musa da ordusuyla Ýspanya'ya çýkýp
bazý baþarýlar kazandýysa da Tarýk'ýnki
gibi deðil. Zaten Tarýk bu arada Kuzeye
doðru ilerlemiþ Kastilya topraklarýnýn
tümünü fethetmiþti.
Musa bin Nusayr kendi adamý Tarýk'ýn
baþarýlarýný kutlayacaðý yerde derin bir
kýskançlýk krizi içindeydi þimdi. Tarýk'ý
onu beklememekle suçluyor, verdiði
doyurucu cevaplarý dinlemek bile
istemiyordu. Sonunda Tarýk'ýn ganimet
olarak ele geçirdiði 36 ayaklý, zümrütlerle süslenmiþ ve Süleyman
Peygamberden kaldýðý söylenen nadide
masayý ondan aldý. Sanki kendisi ele
geçirmiþ gibi masayý Þam'daki Emevi
halifesine gönderdi. Ama Tarýk da çok
akýllý, komplonun farkýnda olduðundan
masanýn bir ayaðýný koparýp kendinde
sakladý.
Musa Tarýk'ý baþkomutanlýktan da
azledince aralarýndaki geçimsizlik
hükümet merkezi Þam'da da duyuldu.
Halifeden ihtar yazýsý alan Musa
Tarýk'dan özür diledi ve aralarýnda geçici bir barýþ havasý oluþtu. Ama kin ve
kýskançlýk hâlâ yüreðini yakýp gidiyordu. Sonunda iki komutan arasýndaki
geçimsizliðin hâlâ sürdüðü anlaþýlýnca
ikisi de sorgulanmak üzere merkeze
çaðýrýldý. Ayrý ayrý ifadeleri alýndý.
Musa'nýn Tarýk'ýn baþarýlarýný kendine
mâletmek istediði, o sakladýðý masanýn
tek ayaðý ile iyice ortaya çýktýðýndan,
Musa'ya küçültücü muamelelerde
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bulundular. Musa bundan o kadar
üzüldü ki, kýsa bir zaman sonra sefalet
içinde öldü.
Tarýk bin Ziyad'ýn da sonu iyi olmadý.
Halifenin haþin davranýþlarýndan dolayý
o da sefalet içinde öldü. Böyle iki deðerli insanýn kýskançlýkla ve rekabet yarýþýna girip Ýspanya'dan geri çekilmeleri ve
bütün itibarlarýný kaybedip sefalet
içinde ölmeleri onlar için acý bir sonuçtu. Ancak esas kötüsü Ýspanya'da kalýp
saðlam temeller üzerine geleceði inþa
etmeleri mümkün olmamýþtý. Esas
büyük kayýp bu olmuþtu.
ÝKÝNCÝ ÖMER
717-720 yýllarý arasýnda Þam'da
Emevi halifeliði yapan Ömer ibni
Abdülaziz üstün davranýþ ve hizmetlerinden dolayý Ýslâm’ýn ikinci halifesi
Ömer'i hatýrlattýðýndan kendisini Ýslâm
tarihinde ikinci Ömer diye anarlar. Hattâ
ilk 4 halifenin devamý imiþ gibi ona
beþinci halife ismini takanlarda olmuþtur. Ýlahiyatçý Bahriye Üçok tarih
kitabýnda ondan þöyle söz eder:
"Gerçekten de o acýma duygularýyla
dolu, derin bir adalet düþüncesine sahip
çok sade, sorumluluk sahibi bir insandý.
Kendisine niçin üzgün durduðunu soran
karýsýna cevabý þu olmuþtu: "Ey Fatime,
hem müslümanlarýn hem de diðer dinlerden olanlarýn baþýndayým. Açlýktan
ölen fakirleri, ümitsizlik içinde çýrpýnan
hastalarý, felâketin pençesinde inleyen
çýplak insanlarý, zûlüm görenleri, hapse
girenleri, saygýn ihtiyarlarý, çok çocuklu
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esirleri düþünüyorum da, kýyamet
gününde Allah'ýn onlar hakkýnda benden
hesap soracaðýný düþünerek korkuyor ve
aðlýyorum."
Adalet sahibi bu ikinci Ömer
Hristiyan ve Musevilerden geçmiþte
ellerinden zorla alýnmýþ kilise ve sinagoglarý kendilerine iade etti. Adalet
dýþýnda iþ yapan görevlileri azletti. Hz.
Ali'ye hutbelerde sövme âdetini
kaldýrdý.
Eþraf ve emirlerin kendisinin sade
yaþamýný taklit etmeleri imkânsýzdý.
Lüks ve israfa çok alýþmýþlardý. Bir gün
toplanýp karýsýna halifenin sade
yaþamýndan þikâyette bulundular. Halife
bu þikâyet üzerine karýsýna cevaben:
"Hz. Muhammed'in bize býraktýðý yüce
ýrmaðý bizden öncekiler kuruttular. Eðer
bu ýrmaðý eski haline getirmezsek hepimiz susuz kalýrýz." Karýsý onu
anlamýþtý ama bu þikayetçilerin halifeye
bir zarar vereceðinden korkuyor ve
kocasýný uyarýyordu. O da hiddetle
þöyle haykýrýyordu: "Senin korktuðun
þey, kýyamet gününden daha korkunç
deðildir ya!.."
Her olayda doðruluðu ve adaleti öne
almýþtý. Müslümanlýðý kabul ettikleri
halde Ýslâmî kurallara aykýrý olarak
kendilerinden hâlâ cizye adý altýnda
haraç alýnan Horasan halkýndan bu
cizyeyi kaldýrdý. Gerekçesi çok manidardý: "Yüce Tanrý Muhammed
Peygamberi insanlara doðru yol göstericisi olarak yolladý, para tahsildarý olarak
deðil."
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Sevgi Nedir,
Ne Deðildir?
Güngör Özyiðit, Psikolog

ÖZCAN: Biliyoruz ki insanlar sevmeye karþý büyük bir özlem duyuyorlar, büyük bir susuzluk çekiyorlar ve bu
uðurda birçok çabada bulunuyorlar.
Buna karþýn bu çabalarý genellikle
hayâl kýrýklýðý ile sonuçlanýyor. Ve
sevgiden insanlarýn yakýndýklarýný,
þikâyet ettiklerini, beklediklerini bula-

madýklarýný görüyoruz. O zaman olaya
tersinden baþlayalým, sevginin ne
olduðunu görmeden önce, ne
olmadýðýný anlamaya çalýþalým.
Ýnsanlarýn en büyük yanýlgýlarý,
sevgiyi öðrenilmesi gereken, kendi
içlerinde düþüncelerle besleyip büyüt-

14
tükleri bir yetenek ve yaþam biçimi
olarak deðil de, sevgi sandýklarý þeyin
peþinden koþmalarý oluyor.
ERCAN: Sevgiyi kendi dýþlarýnda
aradýklarý için böyle bir sonuçla
karþýlaþýyorlar diyebilir miyiz?
ÖZCAN: Evet, kendi dýþlarýnda bir
þey sanýyorlar, günün birinde bir rastlantý sonucu baþlarýna konacak bir talih
kuþu gibi düþünüyorlar. Onu arayýp
bulmak istiyorlar ve doðal olarak
bulamýyorlar. Þimdi insanlarýn düþtüðü
hatalardan ilki þu oluyor; çoðu sevgiyi
içimizde geliþtirmemiz gereken bir
yetenek olarak görmüyor, bir sevilme
sorunu olarak ele alýyorlar. Onlar için
önemli olan sevmek deðil, sevilmek.
Kendileri bir yerde edilgen, bir baþkasý
onu sevsin istiyor.
ERCAN: Yani bir çocuðun tavrýný
benimsiyorlar deðil mi?
ÖZCAN: Evet, bir çocuk gibi
sevilmeyi ön plana alýyorlar. Ve bunun
için gerekli davranýþlarý ediniyorlar.
Nasýl sevilebilirim? Nasýl sevimli olabilirim? Kendimi nasýl çekici hale
getirebilirim? O yönde davranýþlar
sergiliyorlar. Ve bunun içinde, o
toplumun kabul ettiði deðerler neyse, o
nitelikleri edinme yolunu seçiyorlar.
Örneðin, erkekler için paralý olmak,
kazançlý bir iþe, iyi bir eve ve arabaya
sahip olmak, beðenilmek için yeterli
sayýlýyor. Ýnsanýn ne olduðundan çok,
neye sahip olduðuna bakýlýyor.
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Kadýnlar da erkekler tarafýndan beðenilmek için dýþ güzelliklerine, süsüne
püsüne, giyimine kuþamýna özen gösteriyor. Kendilerini þýk bir ambalaj
içinde bir meta ve ürün gibi sunuyorlar.
Ve öylece kendi özlerinden, sevgiden
uzaklaþýyorlar. Her iki cins de
toplumun kabul ettiði yüzeysel kibarlýk
ve nezâket kurallarýna uygun davranarak, mýþ gibi yaparak diðerleri
üzerinde etkili olmak, onun sevgisini,
beðenisini kazanmak yolunda, sözde
bir takým eylemlerde bulunuyorlar. Ve
tabi ki bu sevgi olmuyor. Hani bir þarký
vardýr: "Sevmek mi güzel, yoksa
sevilmek mi? Ne dersin?" Ýnsanlarýn
çoðu sevilmek daha güzel zannediyor
ve ona göre davranýyor. Fakat sonuçta
aradýklarýný bulamýyorlar. Çünkü kendi
içlerindeki sevgi tohumunu geliþtiremiyorlar ve sevginin getireceði
üstün duygularý da tadamýyorlar. Hep
baþkalarýna kendini sevdirme, yaranma
çabasý içinde oluyorlar. Ve bulduklarýný
sandýklarý zaman da her an onu kaybetme korkusunu yaþýyorlar. Çünkü
sevdiði kiþi bir baþkasýný sevip, onu
terk edebilir. Ayrýca kendisi, hem kendini hem de karþýsýndakini gerçekten
sevemediði için, onu seven kiþiyle de
bütünleþemiyor. Kaldý ki sevilmek için
de sevmek gerekiyor. Oysa onun derdi
günü sevilmektir.
Sevgi aslýnda gönüller arasýndaki bir
akýþ, bir ruh rezonansýdýr. Ýki ruhun
ayný frekansta titreþmesidir. Bu da
karþýlýklý sevgiyle mümkün olur. Tek
taraflý sevgiyle, sadece sevilme
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isteðiyle olamaz. O zaman o bütünleþme, o uyum ve akýþ saðlanamadýðý
için, kýsa zamanda o beraberlik býkkýnlýða, yeknesaklýða dönüþür. Ve sevgiden umut edilen, beklenen o güzelim
coþku ve mutluluk elde edilemez.
Sevgi beklentisi hayâl kýrýklýðýna yerini
býrakýr. Bu yanlýþýn ana nedeni insanlarýn sevgiyi, sevilme sorunu olarak
görmelerinden kaynaklanýyor.
SEVGÝ NESNE SORUNU MU?
ERCAN: Bir de sevmeyi, sevilecek
kiþiyi bulma sorunu olarak görenler var
galiba?
ÖZCAN: Bu konuda ikinci bir yanýlgý, dediðin gibi sevgiyi, sevilecek bir
nesneyi bulma sorunu olarak görmekten geliyor. Yani önemli olan sevilecek
nesnenin ya da öznenin, kiþinin bulunmasý. O olduktan, öyle biri karþýmýza
çýktýktan sonra, nasýl olsa sevgi kendiliðinden olup bitecekmiþ gibi geliyor
insanlara. Herkesin kafasýnda
düþündüðü, hayal ettiði bir ideal tipi
var. Dýþ dünyada bu tipi arýyor.
Þimdilerde "ruh eþi" de denilen o tipe
uygun biri çýktý mý, zaten o sevgi
kendiliðinden gerçekleþir sanýlýyor.
ERCAN : Burada sevgiyi bir þans iþi
olarak görmek yanýlgýsý yatýyor sanýrým. Nasýl insan milli piyango bileti
alýr, þansý yaver gider de kendine
ikramiye çýkarsa, þansý tutar da seveceði birisini bulursa mutlu olacaðýný
umuyor.
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ÖZCAN: Mutlaka tanýk olmuþsundur.
Küçük, güzel, sevimli bir kýz çocuðunu
sevip okþadýktan sonra; "Allah þansýndan güldürsün, bahtý açýk olsun" derler.
Buradaki "þansýn" açýlýmý zengin bir
koca demektir. Þüphesiz sevilecek
kiþinin de önemi vardýr. Fakat
günümüzde nesnenin ya da öznenin
önemi, yeteneðin önemi aleyhine
oldukça abartýlmýþtýr. Bir halk ozanýnýn
güzel bir sözü vardýr: "Güzelliðin on
para etmez, þu bendeki aþk olmasa"
Aslýnda ondaki güzelliði deðerlendiren,
hayâl gücüyle billurlaþtýran, seven
insan oluyor. Ýnsan çabasý oluyor yani.
O sevgi emeði olmasa, o sevgi geliþemez kendiliðinden. Sonuçta ayný güzellik karþýsýnda iki insandan biri ona âþýk
oluyor, diðeri kayýtsýz kalýyor, hiçbir
þey hissetmiyor.
Güzellik insaný etkiler, uyarýr. Ne var
ki, oradan hareketle, o güzelliðin
üstüne, düþünce emeðiyle sevgiyi nakýþ
gibi iþlemek gerekir. Leylâ ile Mecnun
hikâyesinde çok güzel anlatýlýr bu.
Mecnun'a derler ki; "Sen niye Leylâ
diye yanýp yakýlýyorsun? Sana ondan
çok daha güzellerini bulalým"
"Yanýlýyorsunuz" der, Mecnun "Ben
sadece onun dýþ görünüþüne gönlümü
vermedim. Leylâ benim elimde bir
kadeh gibidir. Siz kadehe bakýyorsunuz, daha güzel kadehler var diyorsunuz, kristal kadehler, altýn
kadehler… Oysa beni sarhoþ eden o
kadeh deðil, kadehin içindeki içkidir."
Yani Leylâ'nýn ruhudur asýl, Mecnun'u
sarhoþ eden. Kristal bir kadehle hint
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yaðý içmek mi daha güzel ve lezzetli,
yoksa testiden þarap içmek mi? Önemli
olan o kadehin içindeki…
Demek ki sevgiyi yalnýzca karþýmýza
çýkacak uygun insanda görmek, yanýlgýlarýn ikinci nedeni oluyor.
Bu yanýlgý çaðýmýz insanýnýn koþullandýrýldýðý satýn alma açlýðýndan, tüketim tutkusundan da kaynaklanýyor
þüphesiz. Ýnsan zannediyor ki her isteði
dýþ dünyada karþýlanabilir, baþka bir
insan ve sevgi de öyle. Bedelini
ödediðinde insan da, sevgi de bir mal
gibi elde edilebilir sanýlýyor.
ERCAN: Ýnsanlarýn içlerine düþtükleri bunalýmýn sebeplerinden biri de,
dýþ dünyada istedikleri nesneleri satýn
alamamaktan kaynaklanýyor deðil mi?
ÖZCAN: Þimdi burada bu yanlýþtan
kaynaklanarak insanlar iki yönden mutsuz oluyor. Birincisi elde etmek istedikleri þeyin gerekli ücretini bulamamaktan. Ýkinci mutsuzluk ise, ücretini
bulduklarýnda ve istedikleri þeylere
sahip olduklarýnda umduklarý doyumu
alamamaktan dolayý hayal kýrýklýðýna
uðruyorlar.
Ve biz diyoruz ki, sevmenin
gönüllere girebilmenin tek yolu,
gönülden sevmekten geçiyor.
Karþýmýzdakinin gönlünde sevgi titreþimini uyandýrmak için mutlaka sevmek
gerekiyor. Hangi notayý çalarsan, diðer
enstrümandaki o notadan ses alýr, onun-
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la rezonansa girersin. Ýnsan kendi kendini çalan bir müzik âleti gibidir.
Kendini sevgiye göre akort ettiðinde,
çýkardýðý sevgi sesiyle tüm evrenle
rezonansa girer.
SEVGÝ ve CÝNSELLÝK
ERCAN : Ýnsanlarýn çoðu kez sevgi
ile cinselliði birbirine karýþtýrmalarýnýn
sebebi ne?
ÖZCAN: Ýþte insanlarýn sevgi
konusunda üçüncü yanýlgýlarý sevgiyi
cinsellikte görmelerinden doðuyor.
Ýnsanlarýn çoðu sevgi deyince, kadýnerkek arasýndaki aþký anlýyor. Ve
gerçekten de cinsel duygunun çekimi
insaný baþlangýçta böyle bir kanýya
sürükleyebilir. Çünkü cinsel iliþkinin
itiþiyle, o güne kadar yalnýz ve kopuk
olan iki insanýn arasýndaki duvarlar
yýkýlýyor. Ve birdenbire baþ döndürücü
bir bütünleþme, baygýnlýða benzer bir
durum oluyor. Bu olay iki kiþiyi kaynaþtýrýp, birleþtiriyor. Bu iki kiþi için de
coþturucu, özel bir durum yaratýyor.
Aslýnda bu olay sevgi için bir zemin ve
basamak oluþturur. Bu temel üzerine
eðer iki tarafta çaba gösterirse,
sevginin gerçeklerini uygularsa, o
duygu üzerinde sevgi yeþerebilir. Fakat
genelde insanlarýn o duyguyu yeterli
saymalarýndan dolayý sevgi çiçeði açamadan soluyor. Ve yerinde sayan cinsel
iliþki, giderek býkkýnlýða, alýþkanlýða
dönüþüyor. Gönüller beslenmediðinden
bir süre sonra birbirlerini daha yakýndan tanýdýkça eksikler, kusurlar
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görüldükçe karþýlýklý suçlamalarla
sevgi yerini kýzgýnlýða, kine ve nefrete
býrakýyor.
ERCAN : Sevginin ne olmadýðýný
bilirsek, ne olduðuna daha iyi odaklanýr
ve sevginin piyano çalar gibi öðrenilecek bir eðitim iþi olduðunu anlarýz
gibime geliyor…
ÖZCAN: Sevginin ne olmadýðýný bu
söyleþimizde görmüþ olduk. Buna göre
sevgi, sevilme sorunu deðildir, nesne
sorunu deðildir ve sevgi eþittir cinsel
aþk deðildir.
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Ýnsanlar eðer herhangi bir konuda,
sevgi konusunda olduðu kadar baþarýsýzlýða uðrasalar, ya o eylemden
vazgeçerler, ya da baþka bir çözüm
ararlardý. Ama insanlar sevgiden
vazgeçemiyorlar. Çünkü özümüz sevgi
hamuru ile yoðrulmuþ. Sevgi güneþ
gibi, hava gibi, su gibi gerekli bir þey.
"Bizim Celselerimiz"de "Bir an sevgisiz kaldýðýnýzý düþünün, bunu düþünmek bile ne acý. Sevgi sizde, siz
sevgidesiniz. Sevgi sizi yaþatacak "
diyerek bu gerçek dile getirilir.
Ýnsan farkýnda olmadan çevresinden
aldýðý sevgi ile ayakta duruyor.
Annesinden, babasýndan, kardeþinden,
eþinden, dostundan… Bir an için bu
sevgi kaynaklarýnýn kuruduðunu
düþünelim. Ýnsan bu durumda intihar
bile ediyor. Sevgisiz yaþamak dayanýlmaz bir yük oluyor.
Erich Fromm'a göre insan, ya kiþiliðini yitirmeden baþkalarýyla sevgiyle
bir olacak ya da delirecek.
Ýnsanýn içindeki sevgi tohumunu,
sevgi eðitimi ile yeþertip çiçeklendireceði bilgisine bugün her
zamandan daha çok ihtiyaç var.
Öyleyse sevginin öðrenilebilir bir
þey olduðu bilinci tüm insanlarca
bilinmeli. Ve bunun için hazýrlanmýþ,
eðitim görmüþ sevgi öðretmenleri,
saygýlý sevgiyi kendi kiþiliðinde
örnekleyerek öðretmeli. Ve bunu
insanýn en þerefli, asýl ve asil iþi
olduðunu bilmeli...
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Birlikte Yaþama Ahlâký
Nihâl Gürsoy

nsan yaratýlýþý gereði bireysel
olduðu kadar toplumsal bir
varlýktýr. Ýnsan toplum içinde
varolabilmek, dengeli ve
huzurlu bir yaþam sürdürebilmek için
bireysel ve toplumsal yaþamýnda mutlu
olmak ihtiyacýndadýr.

Ý

Yaratýlýþý itibarýyla çeþitli farklýlýklara
sahip olan insan, muhtelif dinlere,
dillere, ýrklara, kültürlere ve etnik gruplara mensup olarak yaþamýný sürdürmek

durumundadýr. Toplumsal ve kurumsal
yapýlar insanlarýn birlikte yaþamalarýný
kolaylaþtýrmak ve yaþam haklarýný
güvence altýna almak için bir takým
kanunlar ve kurallar koyarak toplumsal
yaþamý kolaylaþtýrmaya çalýþýrlar. Ýnsan
ise, aklýnda gönlünde ve vicdanýnda yer
edinmiþ, isteyerek, benimseyerek uyguladýðý doðru yaþama bilgileri doðrultusunda hareket ederek hýzla yücelebilir
ve içinde bulunduðu toplumda huzur,
birlik ve sevgi içinde varlýðýný sürdüre-
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bilir. Toplumsal yaþama kültürü ve
ahlâký, kiþilerin ve toplumlarýn evrensel
doðrulardan yola çýkarak öncelikle kendi
vicdanlarýnda ve toplumun vicdanýnda
bu temel doðrularý yeþertip, yaþatmalarýyla mümkün olacaktýr. Anadolu'da
yetiþmiþ hâlen söylemleri ve eserleriyle
insanlýða ýþýk tutan üstadlarýn rehberliðinde þimdilerde çok ihtiyacýmýz olan
bu anlayýþa kýsaca bir göz atalým.
HACI BEKTAÞ-I VELÝ,
MEVLÂNA ve YUNUS EMRE
Doðum ve ölüm tarihi çeþitli kaynaklarda genellikle 1209 - 1271 olarak
belirtilen Hacý Bektaþ-ý Veli, Mevlâna
1207- 1273 ve Yunus Emre 1238 -1321
gibi mutasavvýflar, yüzyýllar boyunca
sevgi, birlik, kardeþlik duygularý etrafýnda tüm insanlýðý birleþtirmek yolunda
hizmet etmiþlerdir. Ýnsanlarýn gönlünde
hak ve halk sevgisini yerleþtirmek bu üç
Anadolu üstadýnýn da ortak gayesi
olmuþtur. Hacý Bektaþ-ý Veli'ye göre,
birlikte, birlik ve sevgi içinde yaþama
ahlâkýnýn toplumda yerleþmesi için öncelikle insanlarýn gönül hanesinin saðlam
inþa edilmesi gerekir. Öðretisinin temeline inildiðinde, onun insaný insan yapan
deðerler üzerinde önemle durduðu
görülmektedir. Bu deðerler sisteminin ilk
basamaðý þüphesiz, insanýn kendini tanýmasý ve tanýdýðý eksiklerini düzeltmeye,
iyi yönlerini ise geliþtirmeye çalýþmasýdýr. Her türlü kibir ve gururdan arýnmýþ
mütevazý bireylerin oluþturduðu toplumda elbette ki hoþgörü, dayanýþma,
yardýmlaþma ve sevgi duygularý artacak-
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týr. Toplumda birlikteliði zedeleyen
hususlar, haset, kin, kýskançlýk, yalan,
dedikodu, intikam gibi duygularýn
giderek yaygýnlýk kazanmasýdýr.
Toplumdaki çatýþma kültürünün ortadan
kalkmasý bakýmýndan Hacý Bektaþ-ý
Veli'nin, "incinsen de incitme " sözü
büyük önem taþýmaktadýr.
Bektaþilik anlayýþýnda sosyal düzenin
saðlanmasý konusunda eðitime büyük
önem verilmiþtir. Toplumdaki ahlâki
olgunluðun, hayýr ve iyiliðin temeli, insanýn aydýnlanýp yücelmesine baðlandýðý
için "çerað" (nur, ýþýk) kavramý bu öðretinin önemli sembollerinden olmuþtur.
Tasavvufun gayesi, insanýn iç
dünyasýný yeniden imar ederek "Ýnsan-ý
Kâmil," olgun insanlar yetiþtirmektir.
Ýnsan kendisini tanýdýkça ve yaratýlýþ
amacýnýn farkýna vardýkça, ben duygusunun yerini biz duygusu almaya baþlar.
Biz duygusu, birlikte yaþam anlayýþýný
geliþtireceðinden böyle bir sürecin,
toplumsal, ahlâki ve kültürel temellerinin
iyi atýlmasý gerekir. Bir toplumun birlik
içinde yaþayabilmesi için, sevginin
gereðinin vicdanlarda tam olarak yer
bulmasý, toplumun geneli tarafýndan
kabul görmesi ve hayata geçirilmesi
gerekir. Elbette bu durumun gerçekleþmesi kolay deðildir. Evrensel deðerleri
benimsemiþ, hiç kimseyi ayýrt etmeden,
sadece insan olduðu için sevebilmek,
kiþilerin iç dünyalarýnda sýký bir nefis
denetlemesi yapmalarýna ve akýllarýyla
gönülleri arasýnda saðlam bir denge kurmalarýyla mümkündür. Bu konuda da
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insanýn örnek görmeye, öncülere ihtiyacý
vardýr. Hacý Bektaþ-ý Veli, toplumun
ayrýþmasýna sebep olan konulara önem
vermiþ, inanç farklýlýklarýna büyük bir
hoþgörüyle yaklaþmýþtýr. Bektaþilikte, hiç
kimseye inancýndan dolayý farklý yaklaþýlmamýþ ve kendi inançlarýnýn dýþýnda
bir inanç benimsetilmeye çalýþýlmamýþtýr.
Bektaþiler, insanlarý inanç bakýmýndan
sadece iki kategoride ele almýþlardýr.
Allah'ý bilenler ve Allah'ý bilmeyenler.
Bektaþilik anlayýþýný benimseyen bir kiþi,
nefsini eðiterek daha yumuþak huylu
olmalý, yýkýcý söz ve davranýþlardan kaçýnarak güncel hayatta ve iliþkilerde yapýcý
bir rol üstlenmelidir. Her inanç ve fikre
saygýlý davranarak, ayýrým yapmadan
engin bir hoþgörüyle yaklaþmalýdýr.
Mevlânâ da tasavvuf kültürünün sevgi
ve hoþgörüsünü Kur'an ve hadis temelli
olarak ele almaktadýr. Eserlerinde dikkati
çeken unsur, ilâhi aþk temasýdýr. Kendi
þahsiyeti ve düþünceleri de bu doðrultuda þekillenmiþtir. Mevlânâ, birliðin sýrrýna ermek için sýnýrlý olan akýl ve felsefenin de bir yerden sonra iman ve aþkla
bütünleþmesi gerektiðinin altýný çizer.
Allah'a, ancak gönüllerini gerçek
sevgiyle yýkayanlarýn aþkla yaklaþabileceðini belirtir. Ýþ aþka gelince, akýl sönük
kalýr, aþký ancak aþkýn kendisi anlatabilir
der Divan-ý Kebir adlý eserinde "Ey akl-ý
kül, kalemini kýr, ey nefs-i kül, þekillerle
uðraþma! " diyerek, aþký anlatmak yolunda yaþadýklarýný ifade etmiþtir. (Cilt1,
s. 931- 932) Ýnsanýn olgunlaþmasýnda,
duygu ve düþünce derinliðine
eriþmesinde; sevgi ve hoþgörü
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dediðimiz ilâhi aþka taþýyan unsurlarýn
yeri ve deðeri tartýþýlmaz. En geniþ, derin
ve anlamlý ifadesini ise olgunlaþmýþ ve
kendi benliðini aþmýþ insanda bulur.
Mevlânâ'nýn duygu ve düþünce
dünyasýnýn temelinde de insan merkezli
söylemler öne çýkar. Ýnsanýn gönül hanesine önem veren Mevlânâ, toplumsal
ahlâka ve birlikte yaþamanýn kurallarýna
da çok önem vermiþtir. Mevlâna, hangi
kimlikten, dinden, dilden, etnik gruptan
olursa olsun tüm insanlýðý Hakk'ýn eseri
olarak kabul ettiði için, kiþiyi sadece
düþünce ve davranýþlarý yönünden deðerlendirir. Bu konudaki ifadeleri þöyledir:
"Her þeyin suretini býrak, mânâya bak!"
(Mesnevi, cilt 1, s.232 )
Buna benzer olarak "Ancak iç yüzüne
ehemmiyet verenler mânâ denizini bulmuþlardýr." diye söylemiþtir.
(Mesnevi, cilt 1,s. 129 )
Mevlânâ'ya göre þekil farklýlýklarý
olabilir ama ruhlar birdir. Ayný özden
yaratýlmýþlardýr. Kardeþlik duygularý
da ruha dayalý birliðin yansýmalarýndan
oluþmuþtur. Mevlâna eserlerinde
sembollerle, temsili ifadelerle, hikâye
ve benzetmeler yoluyla insanlýðýn
varoluþ nedeni olarak ve devamýnda
da birlikte huzur, dayanýþma ve
hoþgörü içinde yaþamak için sevginin
temel kaide olduðunu defalarca belirtmiþ
kâinatýn varlýk ve birlik sebebi sevgidir
demiþtir. Sevginin tezahürlerini ise þu
meþhur dizeleriyle (Mevlânâ'nýn Yedi
Öðüdü, Cafer Sadýk Yaran) ifade
etmiþtir:
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"Cömertlik ve yardým etmede akarsu
gibi ol! Þefkat ve merhamette Güneþ gibi
ol! Baþkalarýnýn kusurlarýný örtmede
gece gibi ol! Hiddet ve asabiyette ölü
gibi ol! Hoþgörülülükte deniz gibi ol! Ya
olduðun gibi görün ya da göründüðün
gibi ol!"
Yedi öðüt aslýnda yedi evrensel nitelikteki erdemi dile getirmektedir. Mevlânâ
sözü geçen deðerlerden uzaklaþýlmasýnýn,
birlikte yaþamanýn güzelliðinden uzaklaþtýrarak ayrýlýk getireceðini, toplumda
yaþanan kavga ve çatýþmalarýn kökeninde menfaatlerin ve egolarýn yattýðýna
iþaret etmiþtir.
Ayrýlýkta olanlarý ise açýk bir dille
uyarmýþ, hiç ayrým gözetmeden insanlarý
kardeþliðe ve birliðe çaðýrmýþtýr.
"Beri gel daha beri, bu yol vuruculuk
nereye dek böyle?
Bu kavga, gürültü, bu hýr gür
nereye dek böyle?
Sen bensin iþte, ben senim iþte."
diyerek özdeki birliði en güzel þekilde
dile getirmiþtir.
Mevlânâ, insanlýðýn birliðini dinlerin
þekil birliðinde aramaz. Þekli, su arayanlarýn suyu koyduklarý çeþitli renk ve
þekillerdeki kaplara benzetir. "Kaplar
farklý olsa da içindeki su birdir." der.
Kaplara deðil, içindeki suya bakar. O
halde herkes kendi dininin þekli yapýsýný
koruyabilir fakat özde bir olan esaslarý
ve ayný özden var olduðumuz gerçeðini
esas alarak, diðer din mensuplarý ve tüm
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insanlýkla dostça ve kardeþçe iliþkiler
kurabilir der. Görülüyor ki, Mevlânâ
bundan tam yedi asrý aþkýn bir süre önce
bugün bile ulaþamadýðýmýz bir evrensel
kültüre ulaþmýþ ve bunun gereklerini
yaþamýþtýr. Bugün dünyanýn hemen her
yerinde varlýðýný sürdüren insanlýk için
acý verici olan þiddet, ýrkçýlýk, din ve
mezhep ayrýlýklarý, sömürgecilik gibi
olumsuzluklara karþý Mevlânâ'nýn
barýþçý, sevgi dolu ve hoþgörüye çaðýran
düþünceleri boþlukta sallanan söz demetleri gibi durmaktadýr adeta.
Yunus Emre'de týpký Hacý Bektaþ-ý Veli
ve Mevlânâ gibi Anadolu'nun en zor
dönemlerinden birinde yaþamýþ ve insanlýða ýþýk tutmuþtur. Moðol istilasý, Haçlý
Seferleri, Babai ve Cimri isyanlarý,
Ermenilerle yapýlan savaþlar, daðýlan
merkezi otorite nedeniyle yaþanan iç kargaþa ve kardeþ kavgalarýnýn en yoðun
olarak yaþandýðý bu zor dönemde, ticaret
ve ziraat yok denecek kadar azalmýþtý.
Halkýn can ve mal güvenliði yoktu,
ekonomik buhran ile birlikte fikirsel istilalar, insani deðerlerin itibarsýzlaþtýrýlmasý halký bunaltmýþtý. Ayný yýllarda
Anadolu bu üç büyük yol göstericinin
rehberliðine mazhar oldu.
Yüce Yaradan, onlar vasýtasýyla bu
ezilmiþ, ne yapacaðýný þaþýrmýþ, adeta
insanlýðýný unutmuþ halka hakiki yardým
elini uzattý. Ýnsana kendi gerçek deðeri,
potansiyeli, yeri ve dünyada bulunma
gayesi hakkýnda bu üç büyük usta birbirinden güzel söylemleri, eserleri,
dizeleriyle seslendi. Birbirlerini öylesine
tamamlamýþlar, halkýn birliði, dirliði,
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sevgi ve barýþ, hoþgörü içinde yaþamasýna dair tasavvuf kültürü aracýlýðýyla
verdikleri hizmetler öylesine yerini bulmuþtur ki, toplum onlar sayesinde
yeniden sosyal hayata dâhil olmayý
gerçekleþtirebilmiþ, birey olma ve kimliðini bulma vasfýna ulaþabilmiþtir.
Topluma verdikleri hakikatler, insanýn
kendini tanýmasýna, her yönüyle ele
alarak ayný zamanda kendi içine doðru
bir sefer baþlatmasýna da neden olmuþtur.
Ýnsaný hem sosyal durumu hem de ilâhi
varlýðý bakýmýndan hedefe yaklaþtýrmaya
aracý olmuþlardýr. Kendileri de yaþamlarý
boyunca söyledikleri gerçekliðin en
güzel örnekleri olarak yaþamýþlardýr.
Yunus Emre de týpký Hacý Bektaþ-ý Veli
ve Mevlâna gibi söylemi ve dizeleriyle
barýþ ve hoþgörü tohumlarý ekmiþtir.
Gönüller imar edilmeden toplumsal
yapýlanmanýn imar edilemeyeceðine
inanan Yunus, dizelerinde insanýn olgunlaþma yolunda geçirdiði iç süreçlere yer
verdiði kadar, sosyal ahlâka dair olgulara
da yer vermiþtir. Yunus'a göre Hakk'a
varmak isteyen, öncelikle insaný sevecek,
deðer verecek, ona karþý tahammüllü ve
yardýmsever olacaktýr.
"Derviþ gönülsüz gerekdür,
Söðene dilsiz gerekdür,
Döðene elsiz gerekdür,
Halkla beraber gerekmez."
Bu sade dizeler adeta insandan baþka
bir insaný anlatmaktadýr. O bir gönül
insanýdýr maksadý gönüllere girmek,
gönüllerde yüce Yaradan için yer yapmaktýr.

"Ben gelmedim da'vi için,
Benim iþim sevi için
Dostun evi gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim"
diyerek, maksadýný açýkça koyar ortaya.
(Yunus Emre Divaný ve Þerhi, s.629)
Yunus'ta, canlý - cansýz bütün
yaratýlmýþýn sevilmesine yönelik olarak
duyulan derin ve samimi sevginin kaynaðý Yaradan'dýr. Tüm yaratýlmýþýn özü
birdir ve sevgidir. "Yaradýlmýþý severiz,
Yaradan'dan ötürü" ifadesi bunun en
güzel örneklerinden biridir.
(Yunus Emre, Divan-ý Ýlâhiyat s.439)
"Cümle yaradýlmýþa,
Birlik ile bakmayan
Halka müderris olsa,
Hakikatte âsidir."
Bir gönül insaný, kendi iç âleminin
fatihi olan Yunus, hayatýn özü ve temeli
olarak gördüðü sevgi ve birliði evrensel
bir anlayýþ ve yaklaþýmla gönüllere
duyurmuþtur. Söz söylemedeki incelik
ve ustalýk üzerinde de durmuþ:
(Yunus Emre Divaný)
"Söz ola kese savaþý
Söz ola bitire baþý,
Söz ola aðulu aþý,
Bal ile yað ede bir söz."
Yine, "Söylememek harcýsý, söylemenin
hasýdýr." diyerek, söz söylemenin
sorumluluðunu, Hakk'a ve halka yakýn
olmayan sözün gönüllere giremeyeceði
gibi, baþa iþ getirebileceðini, hakikat
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ve sevgi taþýmayan sözlerin söylenmesi
yerine söylenmemesinin daha hayýrlý
olduðunu ifade etmiþtir. Allah'ýn
insana bahþettiði yüce bir deðer olan
akýl ve söz söyleme yetisini, sözün
gücünü, tesirini son derece sade bir
anlatýmla ifade ederken, hakiki kaynaðýyla iliþkisini gösterme ustalýðý
hayranlýk uyandýrýcýdýr.
Bu dünyanýn gelip geçici bir mekân,
hedefe ulaþmak için aþýlmasý gereken bir
merhale, olgunlaþmak için konaklanan
bir yer olduðunu gönülden benimseyen
Yunus, gönül denilen o kutsal cevherin
dostluk, sevgi, hoþgörü, tevazu, iyilik
gibi erdemlerle parlayýp yücelmesini
ister.
"Sevelim, sevilelim.
Dünya kimseye kalmaz"
diyerek, (Yunus Emre Divaný Ýlâhiyat,
s.210) asýl yapýlmasý gerekenin altýný
çizer. Barýþ, sevgi ve dostluðun yerinin
gönül olduðunu belirten Yunus,
gönüller yapmaya, gönül kazanmaya,
beþeri arzu ve iddiadan arýnarak hak ve
hakikat yolunda gönülleri bir etmeye
çaðýrýr insanlýðý.Yunus Emre'ye göre,
toplumu ayrýlýða sevk eden haset,
kýskançlýk, kin, nefret, yalan, dedikodu,
öfke, cimrilik gibi davranýþlar ayný
zamanda kiþinin kendi gerçek varlýðýný
bulmasýna ve olgunlaþmasýna da
engeldir.
"Giderdim gönlümden kini,
Kin dutanýn yokdur dini
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Ey yaranlar ben bu sözü,
Uludan iþitdüm ahi."
diyerek (Yunus Emre, Divaný Ýlâhiyat,
s.345) insanýn kurtuluþunun, nefsini terbiye ederek kendisini yüceltmesinde
olduðunu, dinlerin özünün de bu
olduðunu vurgular.
"Ýlim, ilim bilmekdür,
Ýlim kendin bilmekdür
Sen kendini bilmezsin,
Bu nice okumakdur."
(Yunus Emre, Divaný Ýlâhiyat, s.197)
Yunus Emre'ye göre ilim, idrak etmek ve
hakikatin farkýna varmak demektir. Ona
göre kiþinin bu yönde bir çabasý yoksa
bütün okuduklarý sadece malûmattýr.
Dolayýsýyla kiþi, varlýk âlemindeki yerini, Yaradan ve tüm canlýlýkla iliþkilerini
anlamlandýrabilmek için kendisini ve
diðerlerini tanýmaya, yücelmeye, yüceltmeye ihtiyaç duyar. Kendisini Vareden'e
ve tüm varedilenlere sevgisi ancak bu
yolla artar. Bu sayede gönüller O'na yer
ve dünya bir esenlik diyarý olur.
Kendilerini, çevrelerini ve çaðlarý
aþarak mesajlarýný bugüne ve bize
ulaþtýran Hacý Bektaþ-ý Veli, Mevlânâ
ve Yunus Emre; toplumu ortak potada
eriten gücün birlik, sevgi ve kardeþlik
olduðunu ifade etmiþlerdir. Yazýmýzý,
Mevlâna'nýn sesleniþiyle tamamlayalým:
"Kendi halinde kalýrsan bir damlasýn
ama bütüne katýlýrsan derya olursun."
Gerçek anlamda var olmak, bir olmakla
mümkündür ancak.
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Evrende Enerji Deðiþimi

Foton Kuþaðý - 1
Derleyen: Ýsmail Acar

BÖLÜM 1: FOTON
Ünlü fizikçi David BOHM, madde'nin oluþumunu ýþýk'a, diðer bir deyiþle FOTON'a baðlamaktadýr: "Madde
ýþýðýn donmuþ halidir." Keza
Yaradýlýþ'ýn ýþýk'la baþladýðý kadim
yazýtlarda/efsanelerde ve din kitaplarýnda da yer almaktadýr. Tevrat'ýn
Yaradýlýþ' Bölümü þöyle baþlamaktadýr:
(Yaradýlýþ 1:1-5)
1. Baþlangýçta Allah gökleri ve
yeri yarattý.
2. Ve yer ýssýz ve boþtu; ve
enginin yüzü üzerinde karanlýk
vardý ve Allah'ýn Ruhu sularýn yüzü
üzerinde hareket ediyordu.
3. Ve Allah dedi: Iþýk olsun; ve
ýþýk oldu.
4. Ve Allah ýþýðýn iyi olduðunu
gördü ve Allah ýþýðý karanlýktan
ayýrdý.
5. Ve Allah ýþýða Gündüz, ve
karanlýða Gece, dedi. Ve akþam
oldu ve sabah oldu, bir gün.

Bizim Celselerimiz’de de benzer
vurgu yapýlmaktadýr:
"O, ilk oluþta, ilk emrini bir ýþýkla
gönderdi. Ve sizler o Iþýk Günü
vardýnýz."
Bizim Celselerimizde
Iþýk, Foton, Nur
Bilgilerimizde ýþýk konusuna özel bir
önem verilmekte ve ýþýðýn bildiðimizden farklý olduðu açýk bir þekilde vurgulanmaktadýr:
"Hani size öðreteceðimiz ýþýk,
size öðreteceðimiz enerji, þimdi
bilinenden, bulunandan baþkadýr
þüphesiz."
Daha da önemlisi, bizlerin ayný
olduðunu sandýðýmýz foton' ile ýþýk'ýn
farklý olduklarý, maddenin fotonlara
ayrýlabileceði, en yüksek hýzýn ýþýk hýzý
olmadýðý bilgisi de aktarýlmaktadýr:
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"Hani þimdi ilimde en ileri olanlar, hani þimdi en hýzlýyý arýyorlar
ya… Onlar bir gün maddeyi bir
yerde, þimdi sizin FOTON dediklerinize ayýrabilip, sonra bir yerde
tekrar birleþtirebilirlerse bile, o
zaman sadece ve sadece ýþýk hýzýna
ulaþmýþ olurlar. Bu âlemlerde,
þimdi sizin kaplumbaða sürati
dediðiniz sürattir ancak."
Ve de bizlerin ýþýk varlýklar/nur
olduðumuz da vurgulanmaktadýr:
"O size, ýþýðýn üzerine bindirilmiþ
besini gönderir de siz ondan nasýl
faydalandýðýnýzý bilemezsiniz...
Þimdi düþününüz, ýþýðýn üzerine
bindirilmiþ besin sizin gýdanýzsa,
siz ýþýktan farklý mýsýnýz?"
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"Her þeyin altýnda, canlý cansýz
âlemlerde ince bir titreþimin
olduðunu, bu ince titreþimin içinde
O'nun sevgisi bulunduðunu, ince
titreþimin cisim olduðunu ve bunun
O'nun Nuru'ndan olduðunu biliyorsanýz, size getirdiklerimizin ayný
Nur'dan olduðunu bilmelisiniz."
"…. O'nun Nuru bitmez
tükenmez aydýnlatýcýdýr. Siz burada
o Nur'dan alýyorsunuz ve öyle
nurlanýyorsunuz, süresiz aydýnlatabilmek için. Yalnýz kara gün için
kendinize ne beyaz yaptýðýnýzý
sorunuz."
Ve 'sevgi'nin de nur olduðu ……..
"Sevgi, kalbinize akacak apaçýk
bir nurdur."

"Siz belli bir yerden geldiniz. O
belli yerde mutlaka nurdunuz."
Ayrýca Bilgilerimizde, bizlerin ýþýk
olarak nitelendirdiðimiz -ama farklý bir
nitelik olan- Nur da çokça vurgulanmaktadýr:
"Bir gün hayýrla sýrrýna varacaðýnýz o Nur, bir gün gerçekten
bileceðiniz deðiþmeyen yerdedir.
Vaktinde alýr, vaktinde verir, kýl
boyu þaþmadan. Siz ona benzeyeceksiniz."

Gene Bilgilerimizde ýþýk enerjisinin
bilgi taþýdýðý da vurgulanmaktadýr:
"O, ilk oluþta, ilk emrini bir ýþýkla
gönderdi. Ve sizler o Iþýk Günü
vardýnýz. Ve þimdi aldýklarýnýz size
ayný ýþýkla gelmektedir."
''Hemen hemen çoðunuz,
düþünürken gözlerinizi mutlaka bir
aydýnlýða, küçük de olsa bir ýþýk
kaynaðýna çevirirsiniz. Ýþte orada
düþüncenizin özü olduðunu biliniz.''
Bugün için ýþýk, foton ve nur arasýndaki ayrýntýlarý ortaya koyabilecek bil-
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giye sahip deðiliz. Ancak spiritüel bir
kaynaktan alýnan bilgilerle kaleme alýnan Galaktik Ýnsan kitabýndan yapýlan
aþaðýdaki alýntýlar dikkat çekicidir:
“Soru: Foton Enerjisi bizim, 'Tanrý
Iþýðý ya da 'Tanrý'nýn Enerjisi dediðimiz
þey midir? Hangi düzey ya da boyuttan
gelmektedir?
“Washta: Foton Enerjisi, saf Tanrý
Iþýðý enerjisinden daha düþük bir
titreþim düzeyindedir, ama yine de
büyük bir semavi enerjidir. O, çeþitli
yýldýz sistemlerinde bilinç deðiþikliði
yaratmak ve varlýklarýn boyut
deðiþtirmelerini saðlamak amacýyla
oluþturuldu.”
“Soru: Bu enerjinin niteliðinden daha
fazla söz edebilir ve boyutunu bizim
anlayacaðýmýz þekilde tarif edebilir
misiniz?
“Washta: O, üçüncü ve dördüncü
boyut realitesinde iþ gören, boyutsal
zaman kapýlarýna açýlýþý mümkün kýlan
büyük bir ýþýk enerjisidir. Dördüncü
boyut dediðiniz þey de bir zaman
kapýsýdýr. Ne zaman Dünya ve Güneþ
Sisteminiz Foton Kuþaðý'na girse, onun
deðiþtirici etkisiyle, radyoaktif
faaliyetlerde ve manyetik alanlarda
büyük deðiþiklikler meydana gelir.
Bu deðiþiklikler doðal afetlere ve
felâketlere neden olur.”
Özetle ýþýk, foton, nur, varoluþta ve
canlýlýkta önemli yeri olan unsurlardýr.
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Bilimde Foton Enerjisi ve Beden
Bilimdeki son bulgular da ýþýk ile
insan arasýnda bildiklerimizin ötesinde
bir iliþki olduðunu ortaya koymaktadýr.
Alman asýllý Dr. Fritz-Albert POPP,
Biyofoton konusunda kapsamlý araþtýrmalar yapmýþ bir
bilim insanýdýr.
Dr. POPP'un,
"bütün canlý
hücrelerin ýþýk
saçtýðý ve bu
ýþýðýn kaynaðýnýn
DNA olduðu"
konusunda
yayýnlarý bulunmaktadýr. Dr. POPP, canlý organizma
içinde bilginin nasýl aktarýldýðý ile ilgili
ayrýntýlý araþtýrmalar da yapmýþtýr.
Bulgularýna göre hücreler arasýnda ve
içinde bilgi akýþýný fotonlar' saðlamaktadýr ve DNA'nýn, fotonlarý depolayýp
býraktýðýný saptamýþtýr. Dr. POPP, bu
ýþýn yayýlýmýna biyofotonik emisyon
adýný vermiþtir. Dr. POPP'a göre foton
esaslý biyofotonik emisyon, bedenin
kendi hücreleri ve baþka bedenlerdeki
hücrelere bilgi aktarabilen iletiþim
altyapýsýdýr:
"Bugün biliyoruz ki, insan aslýnda
bir ýþýk varlýðýdýr. Ve modern foton
biyolojisi bilimi, günümüzde bunu
ispat ediyor."
Bu saptamanýn yaný sýra Dr. POPP
ýþýðýn bilgi taþýdýðý'ný öne sürmektedir:
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"Hücre faaliyetleri meridyenler vasýtasýyla birbirlerine baðlanmaktadýr. Ýnsanýn biyolojik alaný, vücudunu saran
bir enerji alaný, bir enerji matrisi'dir.
Biz bu ýþýðýn varlýðýný biliyoruz ama
henüz çözemiyoruz. Zannederim bu ýþýk
huzmesi, yaþam bilgisinin taþýyýcýsýdýr.
Bu ýþýk huzmesinin, hücre içinde olup
bitenlere ait bilgileri diðerlerine ulaþtýrdýðýný tahmin ediyoruz. Yaþayan varlýklar, moleküllerine, kendilerine özel
titreþimlerden oluþan foton akýmý gönderiyorlar."
Iþýk, Foton' ile Beslenme
Bilgilerimizde "ýþýðýn besin taþýdýðý"
açýkça vurgulanmaktadýr:
"O size, ýþýðýn üzerine bindirilmiþ
besini gönderir de siz ondan nasýl
faydalandýðýnýzý bilemezsiniz. O
size bunun da yönünü, hýzýný ve
sayýsýný bildirdi. Dikkatli bakarsanýz almýþ olduklarýnýza, göreceksiniz. Þimdi düþününüz, ýþýðýn
üzerine bindirilmiþ besin sizin
gýdanýzsa, siz ýþýktan farklý
mýsýnýz?"
Beslenmenin geleceði konusunda
bilim insaný Nicola TESLA da þöyle bir
yaklaþým sergilemiþtir:
"Ben, yaþamýn ve geliþimin, gýda
almaksýzýn ve sýnýrlara baðlý kalmaksýzýn mümkün olacak varlýk formlarýna
doðru ilerlemesi gerektiðine inanýyorum. Güllerin güzelliði ve kokusu ilaç,
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Güneþ ýþýnlarý besin olarak kullanýlabilir."
Az da olsa, bilgilerimizi ve
TESLA'nýn öngörüsünü doðrulayan
olaylar ile karþýlaþmaktayýz: "1937
Hindistan doðumlu MANEK Güneþ ile
beslenmektedir. Güneþe doðarken ve
batarken 45 dakika süreyle Güneþe
bakarak yaþanabileceðini
göstermiþtir.
MANEK, NASA
destekli bir projede, Pensilvanya Üniversitesi'nde 130
gün süreyle týp doktorlarý tarafýndan 24
saat gözlenmiþtir. MANEK, bu süre
zarfýnda az miktarda sývý tüketerek
hayatta kalmayý baþarmýþ ve NASA
tarafýndan süper-insan'olarak nitelenmiþtir."
Baþka örnek Ukraynalý Nikolai
DOLGORUKY'dýr: Nikolai DOLGORUKY kendisini günýþýðý yiyicisi
olarak tanýmlamaktadýr. Güneþe bakma
pratiðini 2004'ten beri uyguladýðýný ve
yaþamýný büyük
ölçüde günýþýðý
yiyerek' sürdürdüðünü iddia etmektedir. Günde 44 dakika Güneþe bakmaya baþladýktan 9
ay sonra
DOLGORUKY'nin
yemek yeme ihtiyacý ortadan kalkmýþtýr."
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Güneþe bakma veya günýþýðý yeme
olarak bilinen bu yöntem, gün doðumu
ya da gün batýmýnda güneþin mor-ötesi
(ultraviyole) ýþýn etkisinin düþük
seviyede olduðu vakitlerde gün ýþýðýnýn
gözden içeri alýnmasýna dayalý bir disiplin olarak tanýmlanmaktadýr. Bu
konuda spiritüel bir kaynak olan
Kirael'in geleceðe yönelik aktardýðý
bilgiler dikkat çekicidir:
"Bugünkü saðlýklý besinlerinize ve
vitaminlerinize benzer bir biçimde,
Foton Enerjisi sizin ana besin ve kaynaklarýnýzdan biri olacaktýr. ..…… ýþýkbeden enerji kalýplarýnýzý bu yeni enerjinin etkisine ayarlamanýz gerekecektir.
Titreþim frekanslarýnýzý bu enerjiye
ayarlayacak ve fiziksel olarak daha az
yoðun hale geleceksiniz."
"Enerjinizin çoðu prana solunumu
yoluyla aldýðýnýz Foton Enerjisi'nden
geleceði için yiyecek ihtiyacýnýz büyük
ölçüde azalacaktýr."
Foton - DNA Ýliþkisi
1985 yýlýnda Moskova Genetik
Enstitüsü'nden Dr. Peter GARIAEV
DNA üzerinde çalýþýrken ilginç bir
olayla karþýlaþmýþtýr. Tarama cihazýna
konulan DNA numunesinin, kod
okuma iþlemi tamamlandýðý, numune
potadan çýkarýldýðý halde, tarayýcý
cihaz, içinde hâlâ DNA örneði varmýþ
gibi iþlemine devam etmiþtir. Tarama
cihazý sývý azotla temizlendikten sonra
dahi cihaz, potada DNA'nýn varlýðýný
göstermiþtir. Bu durum, 40 gün sürmüþ,
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40 gün boyunca cihazda olmadýðý
varsayýlan DNA'nýn hayaleti izlenmeye
devam edilmiþtir.
Rastlantý sonucu
ortaya çýkan bu
olay karþýsýnda
Dr. GARIAEV,
"DNA zincirinin
sadece klasik
anlamda madde
deðil, ayný zamanda biyomanyetik
alan özelliðine de sahip olduðunu"
öne sürmüþtür.
Bir baþka Rus bilim insaný Dr.
Vladimir POPONIN de 1995 yýlýnda
yaptýðý bir çalýþmada, bir tüp tümüyle
boþaltýr, tüp içinde sadece ýþýk parçacýklarý, fotonlar kalýr. Iþýk parçacýklarýnýn daðýlýmýna bakar ve tüpün
içinde rastgele'yerleþtiklerini görür.
(Þekilde (a))
Daha sonra
tüpün içine
DNA yerleþtirir
ve ýþýk parçacýklarýnýn daðýlýmýný
tekrar inceler.
Fotonlarýn DNA
ile uyumlu bir
sýra boyunca ve düzenli yerleþtiklerini
saptar. Baþka bir deyiþle, fiziksel DNA,
fiziksel olarak görülmeyen ýþýk
parçacýklarýný etkilemiþtir.
(Þekilde (b))
Dr. POPONIN daha sonra DNA'yý
tüpten çýkartýr ve ýþýk parçacýklarýnýn
daðýlýmýna tekrar bakar. Iþýk parçacýk-
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larý, DNA'nýn daha önce bulunduðu
konumda, DNA sanki tüpün içindeymiþ
gibi sýralý ve düzenli' þekilde durmaktadýr. (Þekilde (c)) Dr. Poponin bu
sonucu þöyle özetlemiþtir:
"DNA ile dünyamýzý oluþturan enerji
arasýnda doðrudan bir iliþki vardýr,
yani daha önce fark edilmemiþ olan bu
enerji, DNA'lar ile sürekli etkileþim
halindedir."
EÐER 'IÞIK' OLARAK TANIMLADIÐIMIZ 'FOTON' VAROLUÞUMUZDA
ve YAÞAMIMIZDA BU DENLÝ ÖNEMLÝ BÝR ROLE SAHÝPSE, 'FOTON
ENERJÝSÝ'NDE ORTAYA ÇIKACAK
BÝR DEÐÝÞÝMÝN BÝZ ÝNSANLARI
ETKÝLEMEMESÝ MÜMKÜN MÜDÜR?

Foton Enerjisi'nin Ýnsana Etkisi
Ýnternet katýlýmcýlarý tarafýndan kolektif olarak geliþtirilen ansiklopedi
Wikipedia'da, Foton Enerjisi ile DNA'nýn ve insanýn deðiþimi ele alýnmýþtýr:
"Ýnsanlarýn 2 sarmallý DNA'larý,
ikiþerli olarak bir araya gelip 12 sarmallý bir DNA'ya sahip olacaklar. Bu
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olay sýrasýnda tüm insanlarýn
çakralarý açýlacak ve duyularý
ve algýlamalarý artacak. Herkes
birbirinin düþüncesini okuyabilecek. Bu ilk önce kýsa süren
bir kaosa neden olacak fakat
daha sonra herkes bir düþünce
birliði halinde biraraya gelerek,
önyargýnýn, yalanýn ve kötü
düþüncelerin olmadýðý bir ortama geçilecek. 12 sarmallý
DNA'ya geçiþ sonrasý insanlarda hiçbir
hastalýk kalmayacak, hasta olanlar
kendilerini ve birbirlerini iyileþtirebilecekler. Ýnsanlar ölümsüz olacaklar.
Ölüm olayý ise fiziksel Dünya'da
kalmaktan vazgeçip baþka bir boyuta
geçmeye karar verme þeklinde olacak.
Yani, Dünya'da kalmayý seçenler ölmeye (baþka boyuta gitmeye) karar verenlerin ortadan bir anda kaybolduðunu
görecekler. Fiziksel Dünyamýzda
kalmayý seçen insanlarýn ýþýk bedenleri
olacak ve bu cennete benzeyen ýþýklý
dünyada çok güzel vakit geçirecekler."
Spiritüel bir kaynaktan aktarýlan bilgiler ýþýðýnda kaleme alýnan 'Galaktik
Ýnsan' Kitabýnýn Foton Kuþaðýnýn Ýnsan
Bedeni Üzerindeki Etkisi Bölümünde
bu etki þu þekilde anlatýlmaktadýr:
"Daha önce de belirttiðimiz gibi
Dünyayý etkisi altýna alacak Foton
Kuþaðý tüm Ýnsanlarýn fizik bedenlerini
deðiþime uðratacaktýr. Ýnsanlarýn kaba
ya da yoðun fizik bedenleri yarý eterik
ya da daha az yoðun bedenlere dönüþecektir. Bu deðiþim, bedeninizin kendini
tekrar gençleþtirebileceði ve gerçekten
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yaþlanmaz olabileceði anlamýna gelir.
Yarý eterik bedeniniz bir düþünce formu
gibi karþýlýk verecektir, çünkü zihniniz
düþüncelerinizi nasýl kolaylýkla deðiþtirebiliyorsa, bedeninizi de kolayca
deðiþtirebilecektir. Bununla birlikte bu
beden sie þimdi sahip olduðunuz fizik
beden gibi görünecek ve hissettirecektir... Daha önemlisi, bedeniniz çarpýcý
bir DNA deðiþikliði geçirecektir. Tüm
Dünya insanlarý halen 2 DNA sarmalýna sahiptir. Oysa 'düþüþ'ten önce sizler
12 sarmallý bir DNA'ya sahiptiniz.
Þimdi DNA sarmallarýnýzýn yine 12'ye
çýkarýlmasýna yardýmcý oluyoruz. Bu
deðiþim bedenin hücresel yapýsýný orijinal haline döndürecek ve hücrelerinizin
boyutlararasý öz bedenle (ruhla)
iliþkiye girmesini saðlayacaktýr...
Hücre, ruhun hücreye ve onun DNA
birimine verdiði mesajý kolayca alýp
derhal iþlemden geçirebilen çok boyutlu bir yönsüz dalga antenine sahip olacaktýr. Yönsüz dalgalar, yayýlýrken bilgi
taþýma yeteneðine sahip elektromanyetik olmayan dalga formlarýdýr."
Büyük Deðiþim Kitabýnda Kirael
dönüþüm mekanizmasý'ný þöyle aktarmaktadýr:
"Bu yeni enerji [Foton Enerjisi]
insan ömrünü uzatma gücüne sahiptir,
çünkü onun moleküler yapýsý insan
bedenini yeniden uyumlayarak ýþýk
bedene dönüþtürür. Foton Enerjisi
insanlarýn yeni misyonlarý üzerinde
çalýþmalarýný ve uzun zamandýr unutulmuþ olan bir tekâmül düzeyine
eriþmelerini saðlayacaktýr."
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Iþýk, Madde, Düþünce ve Yükselme
Spiritüel bir kaynakta olan Ramtha,
Beyaz Kitap'ta 'Iþýk, Madde, Düþünce
ve Yükselme Ýliþkisi'ni þöyle anlatmaktadýr:
"Öðrenci: Ramtha, bir sorum daha
var: Buraya daima doðum yoluyla mý
geri gelmek zorundayýz?
Ramtha: Sorunu yanýtlayabilmek için
üstat, önce bunun üç boyutlu algýlama
katý olduðunu anlamaný isterim. Bu,
düþüncenin madde denilen üç boyutlu
formda göründüðü kattýr. Bu kat madde
yoðunluðundadýr, çünkü düþünce ýþýk
denilen bir titreþim frekansýna geniþlemiþ, ýþýk titreþim frekansýný yavaþlatarak elektrum'a [ýþýk - madde arasý kademe] dönüþmüþ, elektrum' titreþimini
yavaþlatarak kaba maddeye dönüþmüþ
ve bu kaba madde de bu katýn katýlýðýný
ve somutluðunu oluþturmuþtur. Bu katýn maddesi, titreþim frekansý yavaþlatýlarak en yoðun þeklini almýþ ýþýktýr.
Burada her þeyin ayný yoðunluða sahip
olabilmesi için, her þeyin ayný frekansta titreþmesi gerekir. Böylece, bedeniniz, oturduðunuz sandalye ile ayný
frekansta titreþmektedir. Bu kat size
göre var; çünkü bedeninizin duyularý,
ýþýðýn en yavaþ frekansý olan maddeyi
algýlayacak þekilde tasarlanmýþtýr.
Çünkü sen, özünde, madde yoðunluðundan daha yüksek bir titreþim
frekansýndaki bir ýþýk enerjisisin, eðer
maddesel bir bedene sahip olmasaydýn,
bu dünyanýn maddesinin içinden
geçerdin. Böylece bedenin, yoðun-

SEVGÝ DÜNYASI

luðuyla ve duyu organlarýyla bu katýn
maddesini algýlamaný, deneyimlemeni
ve onunla etkileþimini saðIýyor. Bu
yüzden, bu frekansýn bir parçasý olmak
istiyorsan, burada tezhür etmiþ bir
bedende yaþamak zorundasýn. Bir
bedene sahip olmanýn bir yolu, rahim
yoluyla doðmaktýr. Bu katý deneyimlemek için bir bedene sahip olmanýn
diðer bir yolu, yine doðum yoluyla
doðmak, benliðin bütünlüðünü korumak ve beyin denilen organýn tümünü
aktive etmektir. Bir kez beyin kapasitenizi tam kullanýma açtýðýnýzda, istediðiniz zaman bedeninize, titreþim
frekansýný yükselterek, madde frekansýndan ýþýk titreþim frekansýna
dönüþtürmesini emredebilirsiniz. Ýþte
buna 'YÜKSELÝÞ' denir. Yükseliþ, basitçe, varlýðýnýzýn tümünü alarak, bilincinizin kabullendiði bir baþka boyuta
götürmektir. Ölüm de oraya gitmenin
bir yoludur; ama bu bedenin yaþlanmasýna, çürüyüp yok olmasýna izin vermektir. Ölüme bedensiz olarak da gidebilirsiniz. 'Yükseliþ', bedeninizi de
beraberinizde götürmektir."
Kitabýn baþka bölümlerinde bu bilgi
geniþletilmektedir:
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luðunu ben Tanrý' olarak adlandýracaðým. Sizin Tanrý dediðiniz, daha
sýnýrsýz bir anlayýþla, düþüncedir, tüm
yaþamýn asýl nedeni ve temelidir.
Olmuþ, olan ve olacak her þey
düþünceden, Tanrý Zihni' olan zekâdan
çýkmýþtýr."
"Baþlangýcýnýzda düþünce kendisini
düþünüp tasarladýðý zaman, kendisini
ýþýk denen düþünce prensibine geniþletti. Önce ýþýk yaratýldý; çünkü
düþünce tasarlanýp geniþlediði zaman
ýþýk yayan bir titreþim frekansýna
düþürülür. Iþýk, tasarlanmýþ, geniþlemiþ
düþüncenin frekansý düþürülmüþ ilk
biçimidir."
"Her madde ýþýkla çevrilidir. Bilim
adamlarýnýz nihayet ýþýðýn titreþim
frekansýný düþürürseniz onun kaba
maddeye dönüþtüðünden kuþkulanmaya baþlýyorlar. Ve bu kuþkularýnda
haklýlar. Iþýk nereden geldi? Düþünce:
Tanrý. Düþünceyi tasarlayýp onu duygusal olarak kucakladýðýnýzda, onu hissettiðinizde, düþünce ýþýk titreþim frekansýna geniþler."

"Kutsal Kitabýnýzda "Baþlangýçta Söz
vardý ve her þey Söz'le oldu" der. Bu
doðru deðil. Söz, düþünce olmadan bir
hiçti, çünkü düþünce var olan her þeyin
temeli ve yaratýcýsýdýr.

Aktardýðýmýz bu anlatýmlara göre,
Iþýk, Madde, Düþünce ve Yükselme
arasýnda güçlü bir iliþki söz konusudur.
Düþüncelerimizin frekansýný arttýrarak
YÜKSELMEKTE ve bedenimizle birlikte GEÇMEKTE'yiz. Açýk anlatýmla
YÜKSELME ve GEÇÝÞ.

Baþlangýçta sizin Baþlangýç dediðinizde yalnýz düþüncenin sonsuzluðu
vardý. Þimdi bu düþüncenin sonsuz-

YÜKSELME: "Ayný fiziksel bedende
kalarak bir yaþamdan öteki yaþama
geçme sürecidir"
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Spiritüel Yaþamýn Mihenk
Taþýný Oluþturan Deneyimler
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.,
Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn kapýlarýný aralamaya
çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz Tobin Hart, geçen ay Miranda, Jane ve Dana
isimli kiþilerin çocuklukta yaþadýklarý ilginç esrime hallerinden yola çýkarak,
bunlarýn yetiþkinler tarafýndan asla ýskalanmadan ve önem verilerek deðerlendirilmesi gereken deneyimler olduðunun altýný çizmiþti. Kendini müthiþ bir sevinç,
coþku, þükür ve her þeyle bir olma haliyle ortaya koyan bu deneyimler, çocukluðun
gerçekten de bir merak ve huþû çaðý olduðunu vurguluyordu.
Yazara göre dünyanýn çocuklar tarafýndan, onlarýn taze gözleri ve kulaklarý
tarafýndan algýlanmasýnýn bir önemi vardý. Bunun nasýl olduðunu daha iyi
anlayabilmek için, ilk peekaboo oyunumuzu (bebeklerin veya çocuklarýn gözlerini
kapatýp bir anda açarak þaþýrtýldýðý "Ce-ee" oyunu) oynadýðýmýzda attýðýmýz neþeli
çýðlýkta, bir fili ilk kez gördüðümüzdeki þaþkýnlýðýmýzda (ki gözlerimiz faltaþý gibi
açýlmýþ, çenemiz bir karýþ açýk kalmýþtýr adeta) ya da yeni bir favori yiyeceðimizi
keþfettiðimizde yüzümüze yayýlan gülümsemede fark edebilirdik. Biz yetiþkinler ise,
çocukluk çaðýmýzdaki kadar olamasa bile, bu tarz anlarýn tadýna mükemmel bir
gökyüzünün renklerinde varabilir veya onu bir çocuðun ilk kez yürüdüðüne,
ilk kez konuþtuðuna ve ilk kez okuduðuna tanýk olduðumuzda varabilirdik.
Bizlere adeta esrime (vecd) halini yaþatan tecrübelerin içinde neþe, içgörü
ve yaratýlýþa duyulan derin saygý ve sevgi vardý. Orada bunlarý bize yaþatan
kaynakla bir bað hissedebildiðimiz için bunun huþûsunu yaþabiliyorduk. Tobin
Hart, çocuklarýn (ve bazen de yetiþkinlerin) bu anlarda açýldýklarý derinlik ve
enginlik içinde birlik ve vecd duygusunu deneyimlediklerini anlatmýþtý. Bu tarz
anlar, þiirlerde, hikâyelerde ya da spiritüel metinlerde betimlenmeye çalýþýlmýþ
olsa da, onlarý gerçek anlamda tarif etmenin ya da kavramanýn da kolay
olmadýðýnýn altýný çizmiþti.
Bu ay konumuza kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz.
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erinlemesine bir huþû duygusu, bünyesinde içgörüyü,
anlayýþý ve bazen de týpký
Dana'nýn anlatmaya
çalýþtýðý bir çeþit boþluk duygusunu
barýndýrýr. Budizm buna: "Hiçlik" adýný
vermiþtir. Taoizm ise buna "Kesin
boþluk" demiþtir. Hindu geleneði bunu
bireysel düþüncenin ötesinde var olan
farklýlaþmamýþ bir bilinç hali veya
saflýk olarak kabul etmiþtir.

D

Hepimizde özümüzden getirdiðimiz
bir kapasite ve hattâ huþû duygusuna
duyduðumuz ihtiyaç vardýr. Lâkin
toplumumuz, korku ve kontrol etme
arzusu ve hýrsý çevresinde dönen
çeþitli nedenlerle bunu yanlýþ anlamaya, bu duyguyu çocuklarda bile
bastýrmaya eðilimlidir. Örneðin
okullarda, muazzam gizemle deðil de
muazzam kesinlikle ilgili olduðumuzdan dolayý, çocuklar için kurgulanan
aktiviteler onlarý bu merak ve huþû
duygusundan uzaklaþtýrmakta ve çoktan seçmeli sýnavlara yönlendirmektedir. Böylece, hayâller kurmasý ve kýkýrdayarak gülmesi gereken çocuklarýmýz,
dikkatlerini baþka þeylere vermeye zorlanmaktadýr.
Günümüzde çocuklarýn materyal iyelikleri üzerine kurulan baskýlar, gizem
alanýný adeta boðmakta, kontrol etme
arzusu ise, açýklýðý ve þeffaflýðý kapatmakta, fast-food stilinde olan her þey
(TV, video oyunlarý vs) ise sükûneti
baskýlamaktadýr.
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Huþû ve merak duygusunun tam ortasýndaki çocuklar iyi niyetli (!) yetiþkinlerin ilgi odaðýndadýrlar. Þöyle ki,
"Acaba her hangi bir uyuþturucu madde mi kullanmaktalar?" þeklindeki þüphe ve spekülasyonlara bile maruz kalmaktadýrlar. Böylece bu çocuklarýn
vizyonlarý inkâr edilmekte ve yanlýþ
anlaþýlmakta ve bunlar çocuk için bir
acý ve utanç kaynaðý olmaktadýr. Sonunda çocuk: "Hiç kimse benim gibi
deðil, demek ki tuhaflýk bende" demektedir.
Dana da vizyonlarý kendine saklamayý öðrenmiþ ve kendini dýþarýya kapatmýþtý. Ailesinin onu kabul etmesini
saðlamak ve aileden biriymiþ gibi olabilmek için kendini kapatmayý öðrenmiþti. Fakat bununla birlikte kendi bilgisinden ve hissettiklerinden de þüphe
duymaya baþlamýþ, kendini katý bilimsel dünya görüþüne hapsetmiþti.
Kültürümüzde gizemli olana merak ve
huþû duygusu ve özellikle de esrime
hali dediðimiz duruma hep bir
þüpheyle, inançsýzlýkla ve düþmanlýkla
bakýlýr. Hâlbuki onlara, týpký atalarýn
anlayarak baktýklarý gibi birer lütûf
diye bakmak gerekir. Elbet ki bu tarz
haller insaný fazlaca meþgul eden günlük aktivite çizelgelerine veya önceden
tespit edilmiþ cevaplara uymaz.
Gizemli olana merak duymak ve tüm
bunlarý huþû ile yaþamak esasýnda ruhun nabzýdýr. Mitoloji Uzmaný Joseph
Campbell bireylere "içlerindeki coþkun
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hali, müthiþ mutluluk halini" takip
etmelerini salýk vermiþtir. Tabii ki bunu
yaparken Freud'un haz düþkünlüðü
ilkesini kastetmemiþtir. Bunun yerine
"bütünlük ilkesi" diyebileceðimiz yani
bizi birliðe ve sevincin devamlýlýðýna
götüren hali önermiþtir. Çünkü böylesine bir sevinç, içinde þükür de bulunan
"ruhun sevinçten adeta uçtuðu" bir
haldir. Sevincimizin peþinden koþmak,
bütünlüðe ait duygularý takip etmektir
ki, bu da bizi huþûnun kalbine götürür.
Hedonizm yani hazcýlýk ise insaný
tümüyle bencilliðe götürür. Huþû duygusu baðlanmayý artýrarak; insanýn,
kendi ruhuna, içinde yaþadýðý topluma
ve kendine olan sorumluluðunu
kuvvetlendirir. Mistikler, yaþadýklarý
huþû deneyimlerinin vardýklarý nihai
bir nokta deðil, yaþamlarýn aktýðý
merkez noktanýn birer hatýrlatýcýsý
olarak hizmet ettiklerini rapor
etmiþlerdir.
Dana da çocukluk deneyimlerini
þöyle ifade etmiþti: "Yaþadýklarýmýn
ortak noktasý, hepsinin de içimdeki öz
diye hissettiðim þeyi iþaret etmesiydi.
Çünkü ona dokunduðumda, diðer her
þeyi temizliyordu. Bu anlar, sorularýmla
kýsýr döngüye girmemi engelliyor ve
her þeye bir çözüm buluyordu. Bu anlar
adeta eve dönmek gibiydi. Beni
sükûnete götürüyor ve iþte "bu ben'im"
dedirtiyordu. Bu ismini hatýrlamak gibi
bir þeydi. Ýçimdeki öz'le bir oluyordum
ve o iþte buradaydý (kalbini iþaret
ederek).. Burada deðildi (baþýný iþaret
ederek)…"
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Çocukluða ait huþu anlarý gelip geçen
rüya âlemi deðildir. Bunlar, bir
çocuðun dünyayý nasýl gördüðünü ve
nasýl anladýðýný þekillendirirler ve sýklýkla da onun spiritüel, ahlâki kimliðinin ve hayattaki misyonunun
çekirdeðini oluþtururlar. Ýþte bu vizyonlar veya sözcükler, yaþayan sözcükler
olarak kalýrlar. Týpký bilgelik
geleneðinin yazýlý metinlerinde gizlenmiþ mânâlar gibi, onlar ancak yaþama
geçirdikçe, kendilerini ortaya koyarlar.
Siyah Geyik de vizyonunun kendisini
nasýl deðiþtirdiðini anlatýrken, bu vizyonlarýn içlerindeki mânâyý ortaya
çýkarabilmek için neler yapmamýz
gerektiðinin altýný þöyle çiziyor:
"Hatýrladýðým resimlerdi ve onlarla
birlikte yürüyen sözcüklerdi. Hiçbir
zaman böylesine parlak ve temiz bir
vizyon görmemiþtim. Hiçbir sözcük
daha önce iþittiðim gibi deðildi. Bu
þeyleri hatýrlamak mecburiyetinde
deðildim, onlar kendilerini bana tüm bu
yýllar boyunca doðal biçimde hatýrlattýlar zaten. Ben yaþ aldýkça vizyonlarýmýn içerdiði mânâ daha da açýk ve
daha da anlaþýlýr bir hale geldi benim
için. Ve hattâ anlatabileceðimden çok
daha fazlasýný bildiðimi anlayabiliyorum þimdi. Bu vizyondan on iki gün
sonra yalnýz olmak istediðimi hatýrlýyorum, çünkü görünen oydu ki ben insanlarýma ait deðildim."
Çocuklukta görülen vizyonlar bir
cetvel ve bir ahlâki barometre gibi
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vazife görebilir. Bir haným çocukluktaki vizyonunu þöyle tarif etmeye
çalýþmýþtý: "Bunlar hayatýmdaki diðer
her þeyi onunla ölçtüðüm temel bir
ölçü gibiydi. Herkesi ve her þeyi
bununla teste tabi tutuyordum. Onlarýn
esasýnda ne olduklarýný yaydýklarý
ýþýðýn kalitesine ve kantitesine göre
anlýyordum. Iþýðýn varlýðý veya yokluðu
bana neyin doðru veya neyin yanlýþ
olduðunu da söylüyordu. Bazen
yetiþkinlerle konuþtuðumda veya doðru
bildiðimi yaþadýðýmda, bunun onlar
tarafýndan çoðunlukla anlamsýz ve içi
boþ bir þaþkýnlýkla karþýlandýðýný fark
ediyor, yaþým ilerledikçe de bunun,
aktif bir kýzgýnlýða dahi dönüþebildiðini
gözlemliyordum."
Çocuklarýn yakýn ölüm deneyimlerini
inceleyen araþtýrmacý P.M.H Atwater,
yakýn ölüm deneyimlerinin hemen
ardýndan yaratýcý ve bulucu düþünmede
geliþme saðlamasýyla birlikte entelektüel kapasitede kuvvetlenme ve farklýlaþmayý da kapsayan belirgin bir zihin
ve beyin deðiþimlerine yol açtýðýný da
söylemiþtir. Bu tarz deneyimleri
yaþayan pek çok kiþi algýlarýndaki hassasiyetin arttýðýný ve bazen de tümüyle
yalnýz olma arzusu duyduklarýný rapor
etmiþlerdir. Bir çocuk, bu tarz vizyonlarý anlamaktan uzak bir kültür veya bir
ailenin içinde yaþýyorsa, deneyimini
nasýl yorumlayabileceðini veya nasýl
bir bütünlük kurabileceðini bilemeyebilir. Fakat yine de gördüðü vizyon
hayatýnýn dokusuna ilmeklerini iþlemeye devam eder, duyduðu huþû ise bir
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mihenk taþý gibi vazife görür. Týpký
Siyah Geyik'in :"O kendini zaten hatýrlatýyor" dediði gibi..
Anne ve babalar, öðretmenler ve
arkadaþlar olarak yapmamýz gereken
þey çocuðun bildiklerini ve anlattýklarýný onurlandýrmak olmalýdýr. Birçok
çocukta doðuþtan getirdikleri birlik,
mükemmellik ve koþulsuz sevgi bilinci
vardýr. Bu çocuklar çok derin gizemleri
anlamaya ve onlarý yaþamaya çalýþýrlar.
Onlarýn tek ihtiyacý bu vizyonlarýný
günlük yaþamlarýyla bütünleþtirebilmektir. Bizler de yetiþkinler olarak
onlara bu alaný açarak yardýmcý olabiliriz.
Peggy'nin 5 yaþýndayken evi, en
yakýn kasabaya yaklaþýk otuz mil uzaklýkta bulunan Lousiana'nýn kýrsal kesimindeki bir çiftlik idi. Bir Pazar günü,
annesiyle birlikte kiliseden henüz dönmüþlerdi ki, üzerinde kilisede giydiði
kolsuz elbisesiyle birlikte tarlalara
doðru koþmaya baþladý. Çok sevdiði
kendisinden büyük olan erkek kardeþi
tarladaki yabani otlarý yakýyordu.
Birkaç dakika sonra elbisesinin kabarýk
iç eteðinin bir kýsmýnda bir alevin delik
açtýðýný fark etti. Henüz korkmamýþtý
ama heyecanlanmýþtý. Abisine: "Bak
Jimmy, ben yanýyorum" dedi.
Derken ani bir rüzgârýn esmesiyle
birlikte tüm elbisesi alev aldý. Peggy
çýðlýk çýðlýða koþmaya baþladý. Fakat
koþmasý alevin daha da artmasýna
neden oldu. Annesi de onun çýðlýklarýný
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duyar duymaz evden fýrladý. Sonunda
onu yere yatýrarak alevleri söndürmeye
çalýþtý. Elleri ciddi biçimde yanmýþtý.
Yangýn söndüðünde Peggy'nin üstündeki elbiseden tek arta kalan omuzlarýnýn
etrafýný halkalayan bir bez parçasýydý.
Peggy'nin vücudunun üçte ikisi üçüncü
derecede, geri kalaný ise ikinci derecede yanmýþtý. Yüzü ve ayaklarý ise
kurtulmuþtu. Abisi Jimmy, onun
öldüðünü zannederek bir meþe aðacýna
yaslanarak aðlamaya baþladý.
Peggy'yi en yakýn hastaneye
götürmek bir saatlerini aldý. Peggy
daha sonra þunlarý anlattý: "Çevremdeki
herkes panik halindeydi. Ama ben son
derece sükûnet içinde idim. Hiçbir acý
duymuyordum. Hastaneye vardýðýmýzda, çevremdeki ekipmanlarla ilgili
sorular sormaya baþladým: "Bu ne iþe
yarar?" "Bu ne için kullanýlýr?" gibi..
Hastane ekibi ise onun daha iyi bakýlabileceði Galveston'daki hastaneye nakil
edilmesi için uðraþýyordu. Doktoru ise:
"Yarýn sabahý görmez" diyerek, fazla
da uðraþmanýn gerekli olmadýðýnýn
altýný çizmeye çalýþýyordu.
"Üzerime portakal renkli ince bir tül
koyduklarýný hatýrlýyorum ve hatýrladýðým bir sonraki þey ise "ýþýðýn çok
fazla parlak" olduðu idi. Gözlerimi
kýsarak bakýyordum çünkü ýþýk gözlerimi acýtacak kadar çok parlaktý. Derken
baþýmý kaldýrýp baktýðýmda, üzerime
eðilmiþ siluetler gördüm. Bunlar
hemþire veya doktorlar deðildi. Bunlar
daha iri bedenli idiler ve sesleri de
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farklýydý. Beni rahatlatmaya çalýþýyorlardý ve "Her þey güzel olacak. Sen de
iyileþeceksin" diyorlardý. Sonra da
kýþýn uykuya yatan hayvanlarý anlatmaya baþladýlar bana. Benim durumumun da bir miktar buna benzediðini
söylediler. "Sen uyurken biz seninle
ilgileneceðiz" diye eklediler.
"Vakit uzadýkça, zaman geçtikçe ýþýk
da daha yumuþaklaþýyordu. Öyle ki gün
batýmýndaki pembe renge dönüþüyordu.
Bunun nasýl olduðunu anlatmaya
kelimelerimin yetmeyeceðini biliyorum. Bu harikaydý. Sonsuz bir sevgiyle
dolduðumu ve koþulsuz biçimde kabul
edildiðimi hissediyordum. Hiçbir
þekilde yargýlanmýyordum. Tümüyle
biliniyordum ve tümüyle biliyordum.
Düþünülen her düþünce anýnda biliniyordu. Yanlýþ ve doðru yoktu. Bunlarýn
hepsi de tecrübelerimin bir kýsmýný
oluþturuyordu. Ama tecrübelerimizi
neden yaþadýðýmýzýn bir sebebi vardý
sadece."
Derken Peggy bir kalp krizi geçirdi,
dakikalar sonra hastane ekibi Peggy'nin
babasýna onun öldüðünü söyledi.
Doktor henüz okuduðu bir makalede
yazanlarý uygulamaya karar verdi ve
Peggy'nin kalbi yeniden atmaya
baþladý.
Peggy bir ay komada kaldýktan sonra
Nisan ayýnýn 19'unda altýncý doðum
gününü kutladýðý gün kendine geldi.
Otuz sekiz adet ameliyat geçirecek ve
ömrünün dört yýlýný bu hastanede
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geçirecekti. Böylece derisi yenilenecekti.
"Kendi irademle buradan ayrýlabileceðim noktaya geldim" dedi bana.
Parlak ýþýk yeniden dönüyor ve
yumuþak pembemsi ýþýltýya dönüþüyordu. Diðer yanda, renkler daha da derinleþiyor, adeta daha yoðun bir koku
salýyor ve insanlar hep bana selâm vermek için orada oluyorlardý. Yangýndan
önce, evimizin yanýnda bulunan
mimoza aðacýna týrmanmayý çok
severdim. Öte tarafa geçtiðim pek çok
seferde kendimi devasa bir mimoza
aðacýnýn altýnda buluyordum. Orada bir
sürü çocuk oluyordu. Benden, onlarla
birlikte týrmanmayý ve daha da
yukarýya çýkmayý istiyorlardý. Yukarý
çýktýkça ýþýk daha da parlaklaþýyordu.
Aðacýn dallarý üzerinde oturup onlarla
konuþuyordum. Onlarý hâlâ yakinen
biliyorum. Onlar sanki benim parçam."
"Diðer zamanlarda beni çevreliyorlardý. Sanki bir grup yakýn arkadaþ
çevremde el ele tutuþuyordu. Onlarýn
her zaman benimle olduðunu biliyorum. Bazen o orada oluyor ve sadece
kollarýný açýyor ve beni kucaklýyordu.
Bazen de saatler geçtiði halde, tek söz
etmiyordu. Beni sadece seviyordu. Ben
de kendimi her seferinde daha güçlü
hissediyordum. Bana verdiði þarj beni
üç gün idare ediyordu. Herkes bana
farklý baktýðýmý ve yüzümde bir ýþýltý
olduðunu söylüyordu. Ailem de farkýna
varýyor ve bana: "Yüzün çok farklý
duruyor. Iþýl ýþýlsýn" diyordu."
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Peggy'ye artýk bir yetiþkin olarak yýllar sonra bu deneyiminden neler çýkarmasý gerektiðini sordum. Bana þunlarý
söyledi: "Hikâyemi anlatabilmek için,
insanlarýn kendilerinin yargýlanmadýklarýný bilmeleri gerekiyor. Burasý
sadece bir okul bahçesi ve bizler de
sömestr tatilindeyiz. Yukarýda asla
çetele tutulmuyor. Hepimiz birbirimize
baðlýyýz. Biz ebediyiz. Diðer insanlara
karþý ben de artýk sonsuz bir þefkat
duyuyorum. Onlarý bir þekilde çok iyi
biliyorum ve öyle ki kendimi onlara
çok ihtiyaç duyduklarý bir sözü
söylerken buluyorum. Onlar da bu
yardýmým karþýsýnda gözyaþlarýna
boðuluyorlar ve þükür içinde oluyorlar.
Amacýmýn yardým etmek, þifa vermek
olduðunu biliyorum. Tüm bunlarý
yaparken de egomun merkezde olmasýna izin vermemem gerektiðini de. Ve
ben hâlâ her gün bunu yapýyorum..."
Peggy iþte çocukluðunda yaþadýðý
çok önemli bir olay neticesinde sevgi,
kabul edilme ve þifalandýrma vizyonlarýný hayatýnýn merkezine koymuþ olan
insanlardan biri. Deneyimlediði harika
an'lar, spiritüel geliþimi açýsýndan ona
mihenk taþý oluþturmuþ. Týpký Siena'lý
Aziz Catherine'nin, William Blake'in,
Jeanne d'Arc'ýn, Teilhard de Chardin'in,
Siyah Geyik'in (Black Elk), Hildegard
von Bingen'ih ve Ramakrisna'nýn ve
diðer pek çoklarýnýn hayatlarýnda
olduðu gibi…
Çocuklukta deneyimlenen aydýnlanmanýn ruhsal yaþama nasýl bir mihenk
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taþý oluþturabildiðine en güzel örneklerden biri de Ramakrishna'nýn yaþadýðý
þu deneyimde kendini daha iyi gösteriyor: 6 yaþýndaki erkek çocuk geniþ
ve açýk bir çayýrlýk alanda yürürken
devasa bir karanlýk yaðmur bulutunun
tepesindeki göðü kapladýðýný gördü.
Baþýný iyice kaldýrdýðýnda, karanlýk
bulutlarýn içinden geçen beyaz turna
sürüsünü gördü. Tam o anda hissettiði
müthiþ esrime halini þöyle betimleyecekti: "Iþýðý görerek, sevinç ve neþe
duyarak, göðsümde týpký bir roketin
ateþlenmesi gibi beni yukarýya doðru
çeken müthiþ bir akýmýn varlýðýný duydum. O günden beri de farklý bir insan
oldum ben. Ýçimdeki diðer insaný
görmeye baþladým. "Ramakrishna'nýn
bedeninde iki insan vardý sanki. Birisi
adanmýþ olan, diðeri de Tanrý'nýn kendisiydi. Bu genç adam kutsal olaný,
her yerde var olaný, tam da orada,
hem kendi içinde hem de her þeyde
deneyimlemeye baþlamýþtý."
Bir gün Kutsal Ana'ya sunmak için
yemek götürüyordu. Yapmasý gereken
þey, sunaða yemeði býrakmak ve dua
etmekti. Tam sunaða yaklaþýrken aç bir
kedi gördü. Yemeði sunaða götürmek
yerine kediye verdi. Çünkü Krishna'ya
göre Kutsal Ana her þeyin içindeydi ve
hattâ bu kedinin bile..
Birkaç yýl sonra yine ergenlik çaðýnda yaþadýðý bir olayý þöyle anlatacaktý:
"Sanki birisi kalbimi ve zihnimi
tutuyor ve týpký bir havlu gibi burarak
sýkýyordu… kalbimin içindeki kalpte
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yoðun þekilde akan bir sevinç ve mutluluk hali vardý.. Sanki evler, kapýlar,
tapýnaklar ve diðer her þey gözümün
önünde ardlarýnda hiçbir iz býrakmamacasýna silinmiþti. Hangi yöne
bakarsam bakayým, her taraftan bana
doðru hiç durmadan delicesine akan
dalgalar görüyordum. "
1836 yýlýnda doðmuþ olan
Ramakrishna, Hindistan'ýn büyük
spiritüel liderlerinden biri olacaktý.
Çocukluk ve gençlik çaðýnda yaþadýðý
bu vizyonlarýn kalbinde yatan þey
(ki birçok çocuk da bunlardan
bazýlarýný esrime hali niteliðinde
yaþamaktadýr) kutsal olanýn aslýnda
her yerde, her þeyin özünde, hepimizde
ve hattâ kedide bile mevcut olduðunu
gösteriyordu.
Gelecek AY: Konumuza "Mutluluk
Ýstasyonu" baþlýðý ile devam edeceðiz.
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Yakýn Ölüm Deneyimi
(YÖD)
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
23.03.2019 Ashville, Kuzey Carolina
Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bu celsede söyleyeceklerim
çok karmaþýk bir konu ile
ilgili yeni bilgilerdir. Anlatacaklarým
her zaman olduðu gibi tartýþmalý olacaktýr. Tartýþmalý olmasýnýn nedeni
insanlarýn tüm hayatlarý boyunca belirli
ruhsal özellikler öðrenmiþ ve bu bilgilerin geçerli ve doðru olduðuna yýllar
ve yýllar boyunca inanmýþ olmalarýdýr.

S

Bir insana en zor gelen þeylerden
birisi içine doðduðu bilgi kutusunun
dýþýna çýkmaktýr. Kutu insanlara anlamlý ve mantýklý gelen bir paradigma
çerçevesinde inancýn tarifidir çünkü
insanlar buna uygun olarak eðitim ve
öðrenime tabi tutulmuþlardýr. Eðer size
hayatýnýz boyunca bir þey öðretilirse,
belli bir noktadan itibaren o sizin
gerçeðiniz olur. Sözü edilen inanç
kutusunun size anlamlý gelmesinin bir
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baþka nedeni sizin saygý duyduðunuz
ve sevdiðiniz öðretmenler tarafýndan
öðretilmiþ olmasýdýr. Ruhsal ve
metafiziksel bilgiler de dâhil olmak
üzere, belirli þeyler öðrenirsiniz, öncülleri kabul edersiniz ve bunlarý hakikatiniz olarak benimsersiniz. Þimdi ise
ben ortaya çýkýyor ve hepinize tümüyle
farklý bir bakýþ açýsý sunuyorum.
Bu yeni bir perspektiftir ve ayrýca
gezegenin enerjisi bu bakýþ açýsýný ve
bu bakýþ açýþýna uygun anlayýþýn geliþimini desteklemeye baþlamýþtýr. Eðer
tabiat ile ilgili olarak inandýðýnýz belli
þeyler varken aniden ortaya çýkan bir
mikroskop sayesinde tümüyle farklý bir
paradigma görebilecek duruma gelirseniz, o inanç kutusunun dýþýna çýkmaktan baþka çareniz kalmaz. Ýþte bu
mesajla olan için bu bir örnektir.
Ýçinde yaþadýðýnýz üç boyutlu
dünyanýn tümüyle dýþýnda kalan çok
boyutlu hususlar sizin bakýþ açýnýza
göre çok tuhaftýr. Ýnsanlar büyük
çoðunlukla sadece üç boyutlu biyoloji
perspektifinden baktýklarý ve çok
boyutlu yaþam insanlarýn yaþam
tanýmýna hiç uygun olmadýðý için onu
hiç anlayamýyor olmanýz gayet tabiidir.
Deðiþen Paradigmalar Yeniden
Düþünmeyi Gerektirir
Iþýk ile ilgili düþünceleriniz ve hisleriniz nedir? Iþýk canlý mýdýr? Aslýnda
ýþýk canlý olarak nitelendirilmek için þu
anda geçerli olan gerekleri karþýlama-

SEVGÝ DÜNYASI

maktadýr. Iþýkta üreme fonksiyonu yoktur, sizin yaþam tanýmýnýza hiç uymamaktadýr ve hal böyle olunca siz de
öðrendiðiniz yaþam tanýmýna uymadýðý
için onu canlýlar listeden silersiniz. Bu
sýrada yapýlan deneylerden bir þey
öðrenirsiniz. Çevresinde insan varken
ýþýkta deðiþiklik ortaya çýkmaktadýr!
Eðer insan tarafýndan gözlemleniyorsa,
ýþýðýn mahiyeti deðiþmektedir. Bu
neredeyse insan bilinci ile ýþýk arasýnda
nedensellik iliþkisine iþaret etmektedir.
Hâl böyle olunca, neyin canlý olduðu,
neyin canlý olmadýðý ve sizin yaþamý
nasýl tanýmladýðýnýzla ilgili sorular
ortaya çýkmaktadýr. Eðer herhangi bir
þey sizin bilincinizi hisseder ve bu yüzden fiilen bir karar verirse, o þey canlý
mýdýr? Size bunlarý söylememin nedeni
bundan sonra söyleyeceklerimin son
derecede karmaþýk olmasý ve inancýn
diðer paradigmalarýný kýrmasýdýr.
Bu aþamada insan ruhu ile ilgili
tartýþmanýn kapýsýný açýyoruz. Kryon
mesajlarýný takip etmiþ olsanýz bile
insan ruhunun size söylenen hiçbir
þeye benzemediðini söylemek zorundayým. Aslýnda þimdiye kadar sizlere
insan ruhunun karmaþýklýðý, büyüklüðü, görkemi ve güzelliði ile ilgili
olarak sadece yüzeysel bilgiler veya
özet bilgiler verebildim.
Sizler için her insan bir ruhtur ve bu
kelimeyi basitleþtiriyorsunuz. Bir
gemideki insanlardan söz edildiðinde
"ruh" sözcüðü kullanýlýr. Ruhsal
öðretilere ve bilgilere göre ruhun ne
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olduðunu ve nasýl iþ gördüðünü
sorarsanýz, çoðu doðrusal olan birçok
faklý taným çýkar önünüze. Esas olarak
bir ruh eþittir bir insan diyebiliriz.
Sevgili dostlar, sizin tüm yaþamýnýz
boyunca birlikte olduðunuz bir ruhunuz
vardýr ama bilmeniz gereken baþka bir
þey var. Ruhunuz siz dünyaya gelmeden önce de vardý ve siz dünyaya o
ruhla birlikte geldiniz. Bu dünyadaki
yaþamýnýz sona erdiðinde ruhunuz
sizinle birlikte perdenin diðer tarafýna
geçer. Aynen Tanrý gibi ruh ebedidir.
Ruh her þeyin, ruhsal sisteminin bir
parçasýdýr. Ruhun aslýnda sizin gerçek
"benliðiniz" olabileceði hiç aklýnýza
geldi mi? Sizin insan parçanýz geçici
ve ruh parçanýz ise kalýcýdýr. Hâl böyleyken bile pek çok insan ruhun
dünyaya sadece bir kez geldiðine inanmaktadýr. Onlara göre ruh bir süre
dünyada kalýr, sonra gider ve bir daha
asla gelmez. Bu baðlamda ciddi farklýlýklar ve çok sayýda fikir vardýr.
Ruh ile Ýlgili En Sezgisel Fikirler
Bilgiler nesiller ve nesiller boyunca
kurallar ve deðiþiklikler ile iyice
sulandýrýlmadan önce gezegende var
olan insan ruhu ile ilgili orijinal
sezgisel bilgilere biraz bakalým.
Aslýnda dünyada ilk çýkan ruhsal sistemler, ruhun dünyada sürekli olarak
yeniden bedenlendiðini kabul ederlerdi.
Bu sistemler ayrýca bugün sizin karma
dediðiniz enerjiyi de görüyorlardý.
Karma, yaþam enerjilerinin o andaki
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yaþamdan önceki yaþamlarýn ifadesi
olmaktadýr. Dünyanýn nüfusunun
neredeyse üçte biri buna inanmaktadýr.
Dünyada iki milyardan fazla insan
yaþam tarzý olarak reenkarnasyona
inanmaktadýr. Bunlar gezegende bulabileceðiniz en eski sezgisel düþüncelerdir ve çoðu zaman en erken
dönemdeki sezgiler çekirdek hakikati
temsil etmektedir.
Karmaþýklýk
Bugünün modern ruhsal toplumunda
ruh sýklýkla hem basitleþtirilir, hem de
çok doðrusal olur ve neredeyse tuhaf
bir çocuk uyarlamasýna geri dönüþ gibi
görünür. Buna göre gerçekten de Tanrý'dan gelen bir ruh olduðu belirtilir.
Ruh bu dünyada sizinle birlikteyken
geçmiþteki insan eylemleri tarafýndan
lekelenmiþtir (dolayýsýyla insan dünyaya "kirli" olarak gelir). Eðer dünyada
doðru þeylere inanmadýysanýz, insan
öldükten sonra ruhu sonsuza kadar cezalandýrýlýr. Bu düþüncenin "ilk sezgisel inanca" göre ne kadar farklý olduðunu görebiliyor musunuz? Tanrý algýsý
"her þeyi seven Yaratýcý" kavramýndan
"insana benzer baba ve yargýç figürüne" dönüþmüþtür (Bu arada ruhlarý
cezalandýrmak amacýyla iþkence eden
þeytanýn yaratýlmasý da iþin cabasýdýr).
Hakikat Daha Karmaþýktýr
Metafizik öðretileri takip edenler için
"Ýnsan öldüðünde ne olur?" sorusunun
cevabý giderek daha karmaþýk hâle
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gelmektedir. Bundan önceki celselerde
sizin önünüzde oturdum ve birçok kez
ruh bölünmesi ile ilgili bilgiler verdim.
Ayrýca sizden "yüksek benlik"
kavramýný daha derinlemesine incelemenizi istemiþtim. Yüksek benlik
ruhunuzun daha yüksek bir parçasý
mýdýr yoksa daha yüksek düzeyde
titreþen bir parçasý mýdýr? Yüksek benlik nerededir? Onun mekânýndan söz
edemezsiniz çünkü mekân kavramý
doðrusaldýr ve dolayýsýyla çok boyutlu
âlemde mekân yoktur. Mekân kavramý
zaten doðrusal olduðu için eðer size
ruhun her an galaksinin her tarafýnda
olduðunu söylersem, kafanýz iyice
karýþýr. Bu sefer dönüp, "O zaman ben
neredeyim?" diye sorarsýnýz. Bu sorunun cevabý yoktur. Bu çerçevede size
ruhun her an galaksinin her yerinde
olduðunu söylüyorum
Ruhunuz çok boyutlu ve o yüzden
her an, her tarafta olan Yaratýcý
Kaynaða (aslýnda onun bir parçasýna)
baðlýdýr. Birçok insan için bunun
anlamý ruhun Tanrý'nýn bir parçasý
olduðudur. Dolayýsýyla, ruh belli bir
yerde deðildir ve her yerde ayný anda
vardýr. Ayrýca ruh basitleþtirilmiþ
haliyle Dünyaya sizinle birlikte de
gelmez. Sevgili dostlar, siz buradayken
ruhunuz aslýnda evrende hâlâ dýþarýda
bir yerdedir. Bunu anlamanýn zor
olduðunu kabul ediyorum.
"Hele biraz bekle Kryon, ruhumun
tümüyle bedenimde olmadýðýný mý
anlatmak istiyorsun?"
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Doðrudur. Bir taraftan yüksek benliðiniz (ruh) varken, diðer taraftan onun
tamamý nasýl bedeninizin içinde olur?
Yüksek benliðinizin bir parçasý baþka
bir yerde olmalýdýr çünkü yüksek benlikte bedenin kaldýramayacaðý kadar
fazla enerji vardýr. Eðer bu doðruysa, o
zaman yüksek benliðinizin en az iki
parçasý olmalýdýr. Bu çerçevede "bölünme" kavramý gündeme gelmektedir.
Bölünme sözcüðü aslýnda yanlýþtýr
çünkü bölünme kesinlikle doðrusal bir
konsepttir. Elinizde bir þey varken
býçaðý çýkarýp kesersiniz ve aniden
elinizde iki parça olur. Ancak, ruh
meselesinde iþ böyle deðildir, fakat
kullanabileceðim tek kavram da budur.
Sizde paylaþmanýn toplamýna benzer
bir kelime yok. Bir ruh ayný zamanda
bir milyonun bir parçasý da olabilir.
Sizin anlayýþýnýzda ise böyle bir þey
yok. Bundan sonra gelen daha da zor
olacak. Bütün bu söylediklerim aslýnda
"içeri girme (walk-in)" kavramýnýn karmaþýklýðýný size tanýtmak için bir
girizgâhtý.
Ýçeri Girme (Walk-in)
Seminer sýrasýnda yaptýðýmýz celsede
Marilyn Harper öðretmenin yanýnda
oturduk. O kanallýk yaptýðýnda ilk önce
gözlerini kapar ve sonra açýp konuþmaya baþladýðýnda tümüyle baþka bir
insan olur. Bu varlýk paradigmasý onda
bir "içeri girme" tecrübesi gerçekleþtikten sonra ortaya çýktý. Onun yaþadýðý
bu tecrübe çok iyi belgelenmiþtir ve
onun bu çerçevedeki anlatýmlarý

SEVGÝ DÜNYASI

metafizik alanýnda "içeri girme"
olayýnýn nasýl gerçekleþtiði ile ilgili
olarak anlatýlanlara tam olarak uymaktadýr. Þimdi içeri girme olayýndan ve
bunun en temel þekliyle nasýl gerçekleþtiðinden söz edelim.
Þöyle bir senaryo hayal edin.
Kendi halinde, iþine, gücüne bakan
bir kiþisiniz ve birdenbire daha sonra
tanýmlayacaðýmýz olaðandýþý bir þey
nedeniyle baþka bir ruh yaþamýnýza
giriveriyor! Bu andan itibaren o
kadar deðiþiyorsunuz ki, kendiniz
bile daha önceki halinizi tanýmakta
zorlanýyorsunuz. Ýþte 'içeri girme'
durumu ortaya çýktýðýnda öðretmen
Marilyn'in baþýna gelen tam da buydu
ve deðiþim öylesine büyüktü ki, öz
oðlu ona "Sen kimsin ve anneme ne
yaptýn?" diye sormak zorunda
kalmýþtý. Deðiþim iþte bu kadar
büyüktür ve bir insan için ancak bir
cevap vardýr: Ruh deðiþimi olmuþtur,
içeri girme deneyimi.
Normal düþünen bir insana
sorarsanýz, tek bir cevap olabilir. Buna
göre ruh deðiþimi olur ve kiþinin
doðumdan itibaren birlikte olduðu ruh
bir þekilde ayrýlýrken veya tümüyle
arka plana çekilirken yerine bir þekilde
baþka bir ruh gelir ve direksiyonu alýr.
Bu duruma 'içeri girme' adý verilmektedir. Gerçekte ne olup bittiði veya
nelerin olabileceði üzerinde konuþmaya
baþlamadan önce böyle durumlarýn
genellikle ne zaman ortaya çýktýðýndan
söz etmek istiyorum.
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Ýçeri Girme Olayýnýn Nedenselliði
Bu çok güzel bir hikâyedir ve dinleyiciler arasýnda bunu deneyimlemiþ
olan kiþiler vardýr. 'Yakýn ölüm deneyimi' (YÖD) bir kaza anýnda veya hastanede ameliyat sýrasýnda veya evde
acil durum söz konusu olduðunda
yaþanabilir. Aslýnda bu yanlýþ bir isimlendirmedir. Ölümün tanýmý bilimsel
açýdan doðrusal olarak belirlenmiþtir ve
birçok insan ameliyat masasýnda birkaç
kez ölmüþtür. Metafizikçiler buna
'yakýn ölüm deneyimi' (YÖD) adýný
vermektedir. Biz de olayý ayný þekilde
isimlendireceðiz.
YÖD yaþamýþ olan insanlarla
konuþursanýz, farklý hikâyeler
duyarsýnýz ama iþin ilginç yaný bunlarýn
her zaman olumlu olmamasýdýr çünkü
burada YÖD yaþamýþ olan kiþinin bilinci devreye girmektedir. Þimdi isterseniz YÖD yaþamýþ ve bu deneyimden
sonra deðiþen, yüksek bilinç sahibi
insanlardan söz edelim.
YÖD ve Beyin
Bir YÖD sýrasýnda ne olur? Her
þeyden önce burada gerçek bir ölümden söz etmek saçmalýktýr ve ancak
klinik ölüm söz konusu olabilir.
Zaten kiþi gerçekten ölürse bunu
kaçýnýlmaz olarak anlar ve burada
ölüme yaklaþmak vardýr. Yaþamsal
öneme sahip olan organlarýn devreden
çýkmasýnýn söz konusu olduðu durumlarda, kalbin durmasý, nefes almanýn
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durmasý, sistemlerin oksijen
alamaz hale gelmesi ile beyine
ölümün kaçýnýlmaz hâle geldiðiyle
ilgili kuvvetli sinyaller verilmiþ
olmaktadýr.
Böyle bir durum için belirlenmiþ
olan bir program uyarýnca beyin
sizin hiç bilmediðiniz bir þey yapar.
Hepinizde bir emniyet sübabý vardýr.
Bu hayra yönelik bir bilinç fonksiyonudur ve insaný ölümün dehþetinden
(çünkü size böyle anlatýlmýþtýr)
korumak amacýna yöneliktir. O anda
kiþi bir daha asla unutamayacaðý çok
güzel duygular ve ýþýk tarafýndan
sarýlýp sarmalanýr. Olumlu YÖD
yaþayan herkes bunu bilir. Bu durum
gerçekten ölen insanlarda da görülür.
Bu insanlar da dehþet içinde çýðlýklar
atarak ölmezler ve huzur içinde,
hattâ sýklýkla gülümseyerek giderler.
Bu bilinç kimyasý çerçevesinde bir
hediyedir ve böylece insanlarýn bir
yaþamdan diðerine huzur içinde gitmelerinin önü açýlmýþ olur.
Yakýn ölüm deneyimi yaþayanlar
bazen bir tünele girerler veya ýþýk
görürler veya Tanrý'nýn sevgisini güçlü
bir þekilde hissederler ve bu arada hiç
korkuya kapýlmazlar. Anlatýlan bu
hikâyelerin hepsi doðrudur. Beden
ölümün geldiðini veya çok yakýn
olduðunu hissettiðinde, kesin olarak
öleceðini veya kýsa süre içinde kurtarýlacaðýný bilemez ve otomatik olarak
hayýrlý sevgi programýný baþlatýr. Bu
program ile kiþiye hakikat gösterilir ve
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bu hakikat yaþamýn en güzel þekilde
devam ettiði ve dehþetin söz konusu
olmadýðýdýr. Kiþiye diðer taraf gösterilmeye baþlar.
Hakikat insanýn bilincinin varlýðýný
sürdüreceðidir. Her þey kararmaz ve
dehþet hikâyesi yoktur. Elinde bir orakla üstünüze gelen kötü bir hayalet yoktur. Aslýnda baþka bir gerçeklik
gelmektedir ve her þey güzel olacaktýr.
Bu çekirdek hakikattir ve sizin
hücrelerinize, kalbinize ve beyninize
tam anlamýyla nüfuz etmiþtir. Epifiz
bezi uyanmaktadýr ve korkmamanýz
sayesinde her þey birlikte çalýþarak sizi
rahatlatmaktadýr. Bu Tanrý sevgisidir.
Bu bir ölüm programýdýr ama siz varlýðýnýzý sürdürerek geçersiniz ve bu
deneyimden sonsuza kadar deðiþmiþ
olarak çýkarsýnýz.
Genellikle bunu yaþayan insan bu
deneyimin sonunda deðiþir çünkü
ölüm gerçekleþmemiþtir ama kiþi
hakikate kýsa süreliðine de olsa göz
atabilmiþtir. Dolayýsýyla, kiþi bu deneyimden sonra her þeyi farklý görür ve
algýlar. Hattâ bazýlarýnda bu durum
sayesinde ruhun geliþimi bir sonraki
basamaða taþýnýr. Þu anda ruhunuz
üç boyutta yaþamaktadýr. Þu anda üç
boyutta olduðunuzu biliyorsunuz,
deðil mi? Bu deneyimden, üç boyuttan daha yüksek kademede tecrübe
edinmiþ, geliþmiþ bir ruh olarak
çýkan kiþi öylesine deðiþir ki, farklý
bir insan gibi olur ve birçok kiþi ona
"Sen kendine ne yaptýn?" diye sorar.
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Teklik Çokluktur
Böyle bir durumda baþka bir insanýn
ruhu mu geldi? Hayýr, böyle bir durum
söz konusu deðildir. Bunun tartýþmalý
bir durum olduðu aþikârdýr. O zaman
neden böyle bir durum varmýþ gibi bir
görüntü var? Þimdi kutuyu düþünün.
Ruhunuzda ne olduðunu belirleyelim.
Ruhunuzda potansiyel olarak geçmiþ
yaþamlarýnýzda iç içe geçmiþ olan
baþkalarý olabilir mi? Evet, bu durum
varittir ve ruhunuz içinde aileyi
barýndýrmaktadýr.
Þu anda ruhunuz içinde, sizin tek bilincinizi mi barýndýrýyor yoksa dünyada
yaþamýþ olan baþka birinin bilincini de
mi barýndýrýyor? Ne demek istediðimi
anlayabiliyor musunuz? Orada kaç
"kiþilik" var?
Daha önce de söylediðim gibi siz
doðrusalsýnýz. Çünkü siz aynaya baktýðýnýzda bir insan ve bir ruh
görürsünüz. Aynada bir yansýma, bir
yüz ve bir ruh vardýr. Kendi ruhunuzun
sahibisiniz ve orada sizden baþka hiç
kimse yoktur. Ya sizinle birlikte gelen
yardýmcýlar ve rehberler ne olacak?
Onlar neredeler? Onlar sizin
içinizdedir. Geçmiþ yaþamlarýnýzdaki
enerjiler nerede? Onlar da sizin
içinizde yaþarlar. Sürekli sözünü
ettiðimiz maiyet (etrafýnýzdaki görevliler) ruh ile birlikte gelir ve sizin
içinizdedir. Siz sadece o güzelim, açýklanamaz, çok boyutlu Merkabah ile
ilgili sorumluluðu üstlenirsiniz ama

45
onun içinde sizin parçalarýnýzýn,
yardýmcýlarýnýzýn ve ailenizin olduðunu
bilmezsiniz. Hepiniz daha önce
üzerinde konuþtuðumuz ýþýkta þarkýyý
terennüm edersiniz. Ýþte bu karmaþýktýr.
Merkabah paketlenmiþ olarak
ruhunuzun içindedir ama ayný zamanda
orada deðildir. Ýþte iþ daha da karmaþýk
hâle geldi. Üstelik daha fazlasý da var.
Þimdi isterseniz 'içeri girme' konusuna geri dönelim. Ýçeri girmenin bu
özelliðini baþka nerede gördüðünüzü
biliyor musunuz? Büyük bir uyanýþýn
ardýndan geliþmiþ ruhlar eski enerjiden
koparýlýp alýndýktan sonra, yepyeni ve
çok boyutlu bir yere yerleþtirildiklerinde olay tümüyle farklý bir þekle
bürünür. Örgütlü dinlere mensup olan
insanlarda Tanrý sevgisine uyanýþý görebilirsiniz. Eski enerjinin içinde debelenip dururken her türlü sýnava göðüs
germek zorunda kalan bazý insanlarýn
Tanrý sevgisini bulmalarý ile nasýl
deðiþebildiklerine þahit olmuþ olabilirsiniz. Hangi din olduðu önemli
deðildir çünkü sevgi sevgidir.
Bunu size daha önce söylemiþtik.
Hangi dinin söz konusu olduðu önemli
deðildir çünkü yýllar boyunca eski
enerjide debelenmiþ olan bir insan bir
gün büyük bir bilinç deðiþimi yaþar.
Belki bir þifa olayý olmuþtur veya Tanrý
sevgisi bir papaz, rahip veya bir þaman
tarafýndan açýða çýkarýlýnca insan birdenbire Tanrý sevgisi içine dahil
olduðunu anlayarak yepyeni bir paradigmayý kabul etmiþtir.
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Böyle bir durumda içeri girme mi
söz konusudur? Bu insanlarla hiç
konuþtunuz mu? Bu insanlar "Bugün
olduðum kiþi dün olduðum kiþiden
tümüyle farklý. Daha önce yaptýðým
þeyleri bir daha asla yapmam çünkü
bugün Tanrý sevgisine mazhar oldum"
derler. Onlar kanýt olarak size Kutsal
Kitaptan alýntýlar yapabilirler çünkü
o bu insanlar için mutlak çekirdek
hakikattir. Bu sevgiyi kalplerinde
hissederler ve farklý olduklarýný
bilirler. Bu aslýnda Tanrý sevgisidir
ve ‘içeri girme’ durumundan pek o
kadar da farklý deðildir. Yoksa farklý
mýdýr?
Gerçekte Olan Nedir?
Bu deneyimin gerçekte iki türü ve
arada bunlarýn birkaç tonu vardýr.
Birinci türde kiþi kendini keþfetmiþtir
ve içinde ruhsallýk geliþimini baþlatýr.
Ýkinci türde kiþi kendisini keþfetmez
ama bir YÖD veya benzer deneyim
yüzünden beyin ölüm programýný
baþlatýr. Aslýnda her iki tür birbirine
benzemektedir. Marilyn'de katalizör
bir ameliyattý ve bu zaten oldukça
sýk görülen bir durumdur. Ameliyat
sýrasýnda alýþýk olmadýðýnýz bir yere
götürülürsünüz ve çoðunlukla sakinleþtirici etkisi altýnda olursunuz. Böyle
bir durumda ruh bir sonraki adým için
hazýr olup olmadýðýnýzý sorar çünkü
dünyaya gelme amacýnýzdan sapmýþsýnýzdýr. Belli bir düzeyde siz de
hazýr olduðunuzu ve baþlamak istediðinizi söylersiniz. Ýþin sonunda
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baþlangýca göre farklý hale gelirsiniz.
Ancak, deðiþiklik için bir acil durum
veya bir YÖD söz konusu olmalýdýr.
Size bilmeniz gereken bir þey
söylemeliyim. Böyle bir durumda
baþka bir ruh gelmez ve sadece kendi
ruhunuz (yani siz) geliþir.
Geçmiþte yaþamýþ olan peygamberlerin ve þu anda yaþayan bazý insanlarýn fiziksel deðiþiklikler yapabildikleri ve ruhsal hayýrseverlik sergileyebildikleri için insanlarýn onlarla birlikte
ve onlarýn ayaklarý dibinde oturmak
istediklerini söylemiþtik. Onlarýn
yürüdükleri yerlerde anýnda çiçekler
çýkardý ve hayvanlar onlarý takip ederlerdi. Yoktan yiyecek yaparlar ve
mucizeler yaratýrlardý. Bu olaylar çok
yüksek düzeyde çalýþan ruhun
göstergeleridir. Onlarla sizin aranýzdaki
yegâne fark, ruhun tam olarak aktive
edildiði düzey ve Yaratýcý Kaynaðýn
(Tanrý) gücüdür. Bunu duydunuz mu?
Ýnsanlarýn çoðunun DNA'sý yaklaþýk
%30 düzeyinde çalýþmaktadýr. Bir
üstatta ise bu %90 seviyesidir. Eðer bir
hastaneye %30 düzeyinde girip %45
düzeyinde çýkarsanýz, hiç kimse sizi
tanýyamaz çünkü her þeyinizle farklý
olursunuz. Ancak, olay KENDÝ
RUHUNUZUN GELÝÞMESÝDÝR.
Nerede Duruyorsunuz?
Sizler bu olayýn neresindesiniz? Ýçeri
girme olayý pek çok insan için çok özel
bir durumdur ama bu odada bulunan
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bazý kiþilerde 'içeri girme' olayý yaþanmýþtýr ancak onlar bunun farkýna varmamýþlardýr. Normal halinizde uykuya
daldýktan sonra farklý biri olarak
uyandýðýnýz bir "Vay canýna" anýný
yaþama tecrübesini hatýrlýyor musunuz?
Belki de bir noktada "Ruh, bir sonraki
adýma geçmeye hazýrým." dediniz ve
böylece sonsuza kadar deðiþtiniz.
Ýçeri Girme Olayýnýn
Algýsý ve Enerjisi
Size ruhsal bir aksiyom söylememe
izin verin. Her insanýn özgür iradesi
vardýr ama insanlar daha düþük ve
geliþmemiþ bir ruha geri dönüþ yapamazlar. Ýnsanlar geri gidemezler! Eðer
özgür iradenizle bu yönde seçim yapýp
denerseniz, iþlev bozukluðu oluþur ve
dengenizi kaybedersiniz. Ama eski
enerjiyi o zaman da yakalayamazsýnýz.
Bu tek yönlü bir yoldur.
Marilyn öðretmen eski ruhuyla
yeniden biraraya gelmekten söz ediyor.
Bu aslýnda doðrusal bir fikirdir ama
olay gerçektir. Marilyn bunun onun
ruhunun geliþiminde bir adým olduðunu
anlamýþtý. Marilyn ruhunun düþük enerjisi ile yeniden biraraya gelebileceðini
ve orada olan iyi þeylere - hatýralar,
çocuklar, doðumlar - ulaþabileceðini
fark etmiþti. Bu olgunluk ve dengedir,
kiþinin kendisine bakabilmesi,
affetmesi ve ilerlemesidir. Dolayýsýyla,
bu içeri girme olayýndan önceki ruh ile
yeniden birleþmeden ziyade, tüm ruhun
yeni ve daha yüksek bir seviyeye
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geçerek ilerlemesi ve böylece diðerlerine bu baðlamda ders verebilme
imkânýnýn elde edilmesidir. Böylece
Marilyn geliþmiþ halini olgun, anlamlý
ve dengeli þekilde geçmiþle birleþtirebildi.
Verdiðim bu bilgilerin hayal
kýrýklýðýna yol açmasýný istemiyorum. Ruhunuzun geliþim sürecinin
görkemini anlamanýzý istiyorum.
Bu düþündüðünüzden çok daha sýk
olmaktadýr. Önünüzde sandalyede
oturan adamda bir 'içeri girme' durumu
var mýdýr? Eðer ana akým metafizikte
geçerli olan tanýma bakarsanýz, bunu
olabilir veya olmayabilir olarak
sýnýflandýrabilirsiniz. Birkaç yýllýk
bir süreçte bu kiþide ciddi bir kiþilik
deðiþimi ortaya çýktý. Bu baðlamda
onda bir 'içeri girme' durumu yoktur.
Bununla birlikte, eski yaþamýna
bakarsanýz ve onu o zamanlar
tanýyanlara sorarsanýz, bu insanlar,
bu kiþinin tanýdýklarý veya birlikte
çalýþtýklarý kiþi olmadýðýný söyleyecekler ve hangi noktadan itibaren
delirdiðini soracaklardýr. Hattâ bazýlarý
onun karanlýk bir varlýðýn etkisi altýnda
kaldýðý için hayatýnýn yeniden þekillendiðini söylemektedirler. Bu insanlarýn gerçekliði budur çünkü onlara
öðretilen budur.
Size ruhsallýðýn baþka bir aksiyomunu söyleyeyim. Düþük enerji paradigmasýnda olanlar daha yüksek enerji
paradigmasýna bakýp onu anlayamazlar.
Anlayabilmek için tecrübe etmeleri
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gerekmektedir. Bu nedenle, daha
geliþmiþ olan her þey bu düzeye gelememiþ olanlara aptalca veya kötü
olarak görünmektedir. Daha önce de
söylediðim gibi, sadece siyah ve beyazý
algýlayan bir insana renkleri anlatabilir
misiniz? Siz oturup dostlarýnýzla mavi
ve yeþilin tonlarý hakkýnda konuþurken,
sizi duyan siyah ve beyaz adamý hepinizin biraz deli olduðunuzu
düþünecektir. Düþük paradigmadaki
biri, geliþmiþ paradigmayý mantýklý
veya iþlevsel olarak nitelendiremez.
Bu kiþi kendi bakýþ açýsýndan sadece
yanlýþ anlaþýlmasý veya belki de delilik
algýlayacaktýr.
Sevgili dostlar, size bir hakikati
söylemek istiyorum. Karþýnýzda
gördüðünüz kiþinin ruhu zaman içinde
bu günkü haline geldi. Onda içeri
girme durumu yoktur. Ancak, Marilyn
öðretmene olan birdenbire oldu. Bu
birçok insanda tedricen olana veya bir
YÖD nedeniyle olana göre büyük bir
farklýlýktýr. Daha büyük bir hakikate
uyanmaya baþlarsýnýz ve eðer kendinize güveniniz varsa ve cesursanýz,
bir noktada "Daha fazlasýnýn olduðunu
biliyorum. Sevgili Ruh, seni seviyorum. Sevgili Tanrý, sana güveniyorum.
Bilmem gerekenleri bana göster." dersiniz. Ondan sonra da doðrulama için
ayaða kalkarsýnýz. Partnerim 30 yýl
önce tam da bunu yaptý. Bir mühendis
olarak olayýn doðru olduðuna dair
doðrulama istedi ve doðrulamayý ancak
kendisinin anlayacaðý þekilde kalbinde
hissetti. Bu gezegendeki yaþlý ruhlar

büyük hakikate uyanmaya baþlýyorlar
ve bu hakikat planýnýn görkemi,
ruhunuzun þu anda dünyada nasýl
geliþtiði ve çevrenizde neler olup bittiði ile ilgilidir.
Sevgili dostlar, görmekte olduðunuz
þey gezegende ýþýðýn geliþmesinin
baþlangýcýdýr. Bunun daha hýzlý olmasý
için karanlýk kendisini ifþa edecektir.
Bu zaten olmaya baþladý. Bunlarýn
hepsi daha fazla ýþýðý ve insan tabiatýnýn geliþmesini temsil etmektedir.
Yaþlý ruhlarýn ruhu uyanmaya
baþlamýþtýr. Ýçeri girme olayý geliþmiþ
bir ruhun hýzlý uyanmasýnýn sonucudur.
Bu durum deneyimin deðerini azaltmamakta, aksine arttýrmaktadýr.
(Lee hemen yanýbaþýnda oturmakta
olan Marilyn'e döner ve þunlarý söyler:
"Sen gerçekten de muhteþemsin sevgili
dostum ve Marilyn aracýlýðý ile olan
her þey de muhteþemdir ve devam edecektir çünkü ruhunuzun geliþimi henüz
sona ermemiþtir.")
Beni dikkatle dinleyin. Bu hepinizde
var. Hepinizin sadece inceleme yapmak
ve elinizi kaldýrarak "Sevgili Tanrý,
eðer bu gerçekse, bana göster" demek
suretiyle daha büyük hakikate uyanmanýz mümkündür. Bu makul bir taleptir ve dikkate alýnacaktýr. Ýþler pek çok
insan için böyle yürür. Bugün duyma
ihtiyacýnda olduðunuz mesaj buydu.
Ve öyledir.
KRYON

