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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Önce düþünmüþ bizi. O’nun düþüncesi hareket ettirmiþ hayrýmýza olan
her þeyi. O’nun düþüncesinin evrensel plana ve madde âlemine girip
diðer varettiklerini rahatsýz etmeden yürürlüðe konmasý elbette zamanla
geliþecek bir süreci de baþlatmýþ. O “Ol” dediðinde baþýyla ve sonuyla
olabilecek her þey eksiksiz hazýr olduðundan, Bizi Sevgisinden Yaradan
olacaðýmýz hâlimizle çok sevmiþ bizi. O’nun görevlileri, hayýrlýlar da çok
sevinmiþ, O’nun yeryüzünde bir halife varedeceði müjdesini þükürle ve
secde ile karþýlamýþlar. O, insanýn nasýl bir varlýk olacaðýný, yeryüzüne
adýmýný attýðýndan kendi istediði hâle gelinceye kadar neler yaþayacaðýný,
ne yollardan geçeceðini, olacaklarý peþinen duyurmuþ onlara. Hepsi
derinden üzülmüþler. Bir yandan özümüzü ele alýp bizim için çalýþmaya
bir yandan da aramýzdan kendi soyumuza hizmet edecekleri yetiþtirmeye
baþlamýþlar. Her þey hazýr olduðunda hepimiz yola çýkmadan önce O’nun
huzurunda secdeye varmýþýz; O bizi yolda yürüyen hâlimizle deðil sadece,
olacaðýmýz hâlimizle teslim almýþ. Serüvenimiz baþlamýþ. Birçok þeyi
unutarak, birçok þeyin üstünü örterek, Yaradanýmýz’dan uzaklaþarak,
hattâ onun varlýðýný inkâr ederek, planlarý farketmeden, kendimizi
koskoca âlemde yalnýz zannederek topraða çakýla çakýla yaþamaya devam
etmiþiz. Evet haberciler gelmiþ, aramýzdan bilenler, bulanlar çýkmýþ; ama
dünyanýn nimetleri, ayartýcýlarýn telkinleri daha baskýn göründüðünden
yok oluþa ramak kala kala bugünlere gelmiþiz. Ýnsana hizmet için niyetli
olanlarýn onu çok sevmesi, iyi tanýmasý, yükünü bilmesi, onu anlamasý,
onu þefkat, merhamet ve toleransla kabullenmesi gerekmektedir. O
aslýnda Yaradanýmýz’ýn varacaðý yerde beklediði, O’nun istediði hâlde
ve þekilde halifesi olan varlýktýr. Þu anda baþýboþ uyurgezer durumdadýr
yeryüzünde, her türlü tehlikelere açýk olarak. Birçok þeyi ya unutmuþtur
ya da filtreler ardýndan seçmeye çalýþýr. Yaþama ve varolma içgüdüsü tüm
varlýðýný ele geçirdiðinden yenilikten ve bilinmezden gelen korku onu
zaman zaman vahþileþtirir. Kendiyle, birbiriyle, vesvese verenle
boðuþmak ve galip gelmek zorundadýr. Bizler böyleyiz iþte. Onlarýn içinde
hizmet yolunu seçenler sevgi, saygý ve tolerans yolunu da seçmiþ olurlar.
Aksi takdirde iþlerini yapamazlar. Çünkü insan ne yapmýþ olursa olsun
kurtulmayý ve bu konuda yapýlabilecek her türlü hizmeti hak etmiþtir.
En Derin Sevgilerimizle
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Ýnsan belli bir kalýba girdikten sonra,
deðiþmesi çok zordur. Ama imkânsýz
deðildir. Yanlýþ düþünce ve görüþlerde,
yanlýþ tutum ve davranýþlarda olduðunu
fark edince, hemen kendisini tam bir
incelemeye almalýdýr. Doðru yaþama
bilgileri ýþýðýnda yanlýþ olan düþünce
ve vargýlarýný düzeltme çabasýna
girmelidir. Sonuca ulaþmasýnýn uzun
zaman alacaðýný, sürekli bir iç savaþý
içinde olmasý gerekeceðini baþtan
bilirse, çabuk ümitsizliðe kapýlmaz.
Bir yandan yanlýþ düþünce ve
davranýþlarýndan kurtulmaya
çalýþýrken, bir yandan da iyi, doðru
ve yararlý düþünceleri ve davranýþlarý
benimsemeye çalýþmalýdýr. Böylece
yavaþ yavaþ mutlaka deðiþir ve düzelir.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Düþüncelerinizi
Siz Seçersiniz,
Düþünceleriniz de
Sizi Belirler
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KARAKTERLERÝNÝ
KENDÝ
DÜÞÜNCELERÝYLE
OLUÞTURDULAR
Konservatuardaki
hocam H. Sadettin
AREL, her yönüyle
örnek bir insandý. Çok
bilgili ve kültürlü idi.
Çok okuyan, derin düþünen bir kimse idi. Eline
aldýðý konuyu mutlaka en
mükemmel yapmaya
çalýþýr ve bunu baþarýrdý.
Avukatlýk mesleðinde ve
hukukta çok ileri
musikide ise, çok daha
ileri idi. Türk Musikisini
bilimsel temellere oturtmuþ ve geliþmesine yol
açmýþtý. 7-8 yabancý dil
bilir, her konudaki yenilikleri takip ederdi.
Türkçeden baþka Arapça,
Farsça, Fransýzca,
Ýngilizce ve Almancayý
çok iyi bilir. Latince,
Ýtalyanca ve Rumca'yý
da bilirdi.
Onun karakteri ve
davranýþlarý ise, örnek
alýnacak olgunlukta ve
yükseklikte idi. Her
insana karþý saygýlýydý.
Küçülmesini bilir, iyiliðe, hizmete hazýr dururdu. Ona saygý duyar,
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sever, yanýnda huzur
bulurdunuz. Cumartesi
günleri evinde düzenli
olarak toplantýlar olurdu.
Ülkenin ileri gelenleri
ve musikiyle ilgili kiþiler
onu ziyaret ederler, onun
sohbetlerinden yararlanýrlardý. Asla bilgiçlik
taslamaz, çok iyi bildiði
þeyde bile iddiacý
davranmaz, "Bana göre
þöyle olacak" derdi.
Aslýnda söylediði en
doðrusu idi. Biz üniversitede okuyan ayný
zamanda onun da öðrencileri olan gençler idik.
Yanýna vardýðýmýz zaman
ayaða kalkar, elimizi
ayakta sýkardý. Ýyiliði,
doðruluðu ve çalýþmasý
çok mükemmeldi. Hele
bilgisi gerçekten çok
üstündü. Herkese ve her
canlýya karþý sevgi ve
saygý duyardý.
Bu üstün seviyeye
geliþinde babasýnýn ve
ailesinin verdiði terbiye
ve eðitim elbette baþrolü
oynamýþtý. Ama o da
daima olumlu düþünmüþ
ve üstün bir karaktere
ulaþmayý, gerçek bir
aydýn olmayý gönülden
istemiþti. Düþünceleri,
idealleri ve istekleri hep

böyle üstünlük, ilerilik
yönünde olmuþtu. Yani
üstün karakteri, bunca
bilgisi, becerisi, yaptýðý
yüzlerce eser, tesadüfen
veya Allah'ýn lütfuyla
oluvermiþ, þans sonucu
gerçekleþmiþ þeyler deðildi. Bunlar, üstün bir
hedefe baðlanmasýnýn,
en üstün olacaðým diye
sürekli düþünmesinin,
hattâ kendisini o üstün
duruma ulaþmýþ olarak
hayal etmesinin sonucudur. Elbette sürekli çalýþmanýn, eline aldýðý her
þeye sevgiyle sarýlýp
düzenli ve programlý
çaba harcamasýnýn da
büyük rolü vardýr bu
duruma geliþinde.
BÝR BAÞKA ÖRNEK:
Adam mafya babasý
olmuþ. Bununla övünüyor. Ýki kiþiyi öldürmüþ,
hapse girmiþ, bir süre
yatmýþ, aftan yararlanarak çýkmýþ. Haraç
alýyor, adam dövdürüyor,
vurduruyor. Ne kadar
kanunsuz ve kötü iþ
varsa hepsini rahatlýkla
yapýyor. Bu hâle geliþi,
çocukluktan baþlamýþ.
Evde kardeþi ile sürekli
kavga eder, babasýnýn
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dayaðýný yer, ama
kötü tutumundan
vazgeçmezmiþ. Hep
kavgalý, vurdulu,
kýrdýlý filmleri seyreder,
kovboylar gibi silâh taþýmak istermiþ. Bir tahta
parçasýný tabanca gibi
kemerine sokar,
arkadaþlarýyla kavga
oyunu oynarlarken o
tahta tabancasýný çýkarýr:
"gaav, gaav..." diyerek
ateþ edermiþ. Sonra
büyümüþ ve solcularýn
azgýnlaþtýðý bir dönemde
ülkücülerin arasýna girmiþ. Orasý tam ona göre
bir yermiþ. Bu sýrada
annesini dövmüþ,
babasýný sindirmiþ, baþýna buyruk bir hâle
gelmiþ. Ülkücüyken
epeyce iþler becermiþ,
kaç solcu dövmüþ, kaçýný
þiþlemiþ, gittikçe azgýnlýktaki ünü artmýþ. Öyle
bir an gelmiþ ki herkes
ondan korkar, çekinir
olmuþ. O da bununla
övünüyormuþ.
Onun bu hâle geliþinde,
yanlýþ iþleri doðru diye
düþünmesinin, onlarý
yapmaya özenmesinin
rolü ne kadar büyüktür!..
Hep kötülükte, zalimlikte, kavgada, ezmekte
üstün olmayý düþlemiþ.

Ve bir gün iþte o
düþündüðü, düþlediði o
aþaðý seviyeye gelmiþ. O,
bu seviyeyi istediði kadar
üstün görsün, kendisini
kabadayýlarýn baþý olarak
tanýtsýn, bulunduðu yer
aslýnda aþaðý, geri ve
kötü bir yerdir. Allah
gözünde de, insanlarýn
gözünde de bu böyledir.
ÜÇÜNCÜ ÖRNEK:
Küçüklükten itibaren
oyuna ve eðlenceye çok
düþkünmüþ. Akýllý
olduðu halde doðru
dürüst çalýþmaz, sýnýfta
öðretmenin anlattýklarýný
dinlemez, dinleyen
arkadaþlarýnýn dikkatlerini bozacak sataþmalar
yaparmýþ. Ýlkokulu kör
topal bitirmiþ.
Ortaokulda sýnýfta
kalmalar, kopya çekerken
yakalanýp kýrýk not
almalar baþlamýþ. Liseyi
zar zor beþ senede bitirebilmiþ. Bir yerde ufak bir
memur olmuþ. Babasý
dinine baðlýymýþ. Ona da
namazý, abdesti öðretmiþ,
ama sonralarý namazý
düzenli kýlmamaya baþlamýþ. Allah'a inanýyor,
Allah'ýn onun elinden
tutacaðýný bekliyor. Her
ay düzenli piyango bileti

alýyor, büyük
ikramiyenin kendisine
çýkacaðý hayaliyle
avunuyor. Fakat hiçbir
þeye sýký sarýlmýyor, tüm
iþleri yasak savar gibi
yapýyor. Zenginleri, üne
kavuþmuþ olanlarý, yüksek mevkilerde olanlarý
çok kýskanýyor. Onlar
hakkýnda kötüleyici
dedikodularý bol bol
yaparak rahatlamak istiyor. Son zamanlarda çok
þanssýz olduðundan
yakýnmaya baþladý. Onu
sessizce izliyorum. Akýllý
olduðu halde aklýný
geliþtirmemiþ. Hiç büyük
bir ideali, hiç üstün,
deðerli bir insan olayým
isteði olmamýþ. Bunlan
düþünmemiþ bile.
Hâlbuki ulaþýlan üstün
deðerler, üstün bilgiler,
sevgi ve saygý dolu,
dürüst bir karakter,
tesadüfen oluveren,
insana hediye olarak
verilebilen þeyler
deðildir. Kiþi bunlan
düþünmeden, bunlara
ulaþmayý sürekli tahayyül etmeden, istemeden
ve bu yönde yýlmayan
çabalar harcamadan
o seviyelere ulaþamaz.
Herkes ne ekerse onu
biçer. Dünyadaki doðal
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kanunlar gibi þaþmaz
kanunlar, düþünce
dünyasýnda da geçerlidir.
Üstün ve iyi bir karakter,
bilgi, iyilik ve sevgi dolu
bir gönül, geliþmiþ bir
akýl ve mantýk, iyi ve
doðru düþüncelerin ve
tahayyüllerin ve onlara
uygun düzenli çabalarýn
sonucudur. Ayný þekilde
kötü, vahþi, hain bir
karakter, vesvese dolu bir
akýl, sevgisiz, herkese
düþman bir gönül de,
kötü ve adi düþüncelerin,
zararlý tahayyüllerin
sonucudur.
DÜÞÜNCE
DUYGUYU,
DUYGU
EYLEMÝ DOÐURUR
Ýnsan, içinde yaþadýðý
ortamýn elbette etkisinde
kalýr. O toplumun deðer
yargýlarýný, yani doðru ve
yanlýþ telâkkilerini
(anlayýþlarýný) kabul
ederse, onlara uygun
düþünmeye baþlar.
Toplumun deðer
yargýlarýný kabul
etmezse, doðru bulduðu
kendi hükümlerine ve
düþüncelerine uygun
davranýr. Bu durumda
toplumla birçok noktada
uyuþmazlýða düþer ve
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çatýþmak zorunda kalabilir.
Kendi düþünceleri
toplumunkinden üstünse,
o kiþi çevreden gelecek
kötü tesirlere kolayca
direnir. Yabani otlar
arasýndaki güzel bir gül
fidaný gibi, herkesin
hayranlýðýný çeker. Ama
sonuçta kiþi kendi doðru
bulduðu düþünceleri
kabul eder ve onlarý
yavaþ yavaþ ruhuna
benimsetir. Ruhuna
benimsettiði düþünceler,
insanýn davranýþlarýna
yön veren duygular,
istekler ve ihtiyaçlar
olarak ortaya çýkar.
Genel söylersek,
duygular eylemleri,
davranýþlarý doðurur.
Ýþte bu yüzden gönlümüze benimsettiðimiz
düþünceleri çok iyi
seçmemiz gerekir. O
düþüncelerin ana
esaslara, doðru yaþama
bilgilerine uygun olmasýna çok dikkat etmek icap
eder. Bütün aldýðýnýz,
edindiðiniz bilgilerin,
haberlerin, reklâmlarýn,
telkinlerin ve propagandalarýn doðruluðuna
dikkat etmek, onlarý
sürekli akýl ve mantýðýnýzla ölçmek gerekir.

Zihnimize her gün
yüzlerce bilgi ve haber
akýp girmektedir. Bunlarý
akýl ve mantýk süzgecinden geçirmeden doðru
kabul etmek çok büyük
hata olur. Akýl ve mantýðýmýzýn da doðru yaþama bilgilerine ve ana
esaslara uygun çalýþmasý
için o esaslarýn, o temel
bilgilerin öðrenilmesi
gerekir.
Ana esaslarýn en önemli olanlarýnýn mutlaka
herkesce öðrenilmesi,
herkesin doðru yolda
yürümesi için þarttýr.
Yaradan Dünyayý, tüm
kâinatý ve insanlarý, belli
bir maksat için yaratmýþtýr. Dünya insan için
bir yükselme, arýnma ve
birliðe ulaþma, yani
tekâmül ortamýdýr.
Dünyada yükselmek için,
iyi olmak, doðru olmak,
düzenle çalýþmak, bilginizi ve sevginizi sürekli artýrmak gerekir.
Elbette Yaradan'ý
sevmek, O'nun istediði
üstün insan olmak
lâzýmdýr. Arýnmak için
de, yalandan, haksýzlýktan, kýzmaktan, kinden,
nefretten ve insanlarý
yermekten (gýybetten)
sakýnmak gerekir. Birlik
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olmak için de, insanlarýn
kardeþ olduklarýný öðrenmemiz ve benimsememiz, kardeþçe birbirimizi
sevmemiz, haklarýmýza
karþýlýklý saygýlý olarak
yardýmlaþmamýz icap
eder. Alacaðýmýz ve benimseyeceðimiz bilgilerin bu ana esaslara uygun
olup olmadýðýna bakmamýz gerekmektedir.
Bu ana esaslara uygun
bilgiler doðrudur; uygun
olmayanlar yanlýþtýr. Bir
bilgiyi mantýk terazisinde
tartarken ilk soracaðýmýz:
"Bu bilgi doðru mudur?
Yani ana esaslara uyuyor
mu?" olacaktýr. Ýkinci
sorumuz "Bu bilgi faydalý mýdýr, yani bana
yararý var mý?" olacaktýr.
Üçüncü sorumuz "Bu
bilgi benim için gerekli
midir?" olacak. Dördüncü sorumuz ise, "Bu
bilgi benim için zorunlu
mudur?" olacaktýr.
Ýþte mantýðýmýz bu
iþlemleri yaparak bir bilginin, doðru, yararlý,
gerekli ve zorunlu
olduðuna tam inanmýþsa,
o bilgiyi hiç çekinmeden,
rahatlýkla alýp benimseyebiliriz. Bir bilginin
benimsenmesi, yani ruha
kabul ettirilmesi için

onun doðruluðunu sýk sýk
belirtmek, yararlý, gerekli
ve zorunlu olduðunu her
seferinde bir kere daha
görmeye çalýþmak icap
eder. Böylece ruhumuza
rahatça uygulayacaðý
doðru, yararlý, gerekli ve
zorunlu bilgiyi benimsetmiþ oluruz.
Ruh iyice benimsediði
bilgileri, duygular, istekler ve gereksinimler
olarak ortaya koyar ve
onlar davranýþlarýmýzýn
kýlavuzlarý olurlar. Hele
bir de o bilgileri, o
duygu ve istekleri uyguladýðýmýzda ulaþacaðýmýz
üstünlükleri hayalimizde
canlandýrýrsak onlarý
uygulamamýz çok kolay
olur.
DÜÞÜNCELERÝNÝZÝ
SÝZ BELÝRLERSÝNÝZ
Ýnsan aklýyla düþüncelerini seçebilir,
belirleyebilir. Düþünceleri kabul veya red edebilir. Yaradan insan aklýna, bu hürriyeti (baðýmsýzlýðý) tanýmýþtýr. Fakat
çoðu kiþi bu büyük
gerçeði bilmedikleri için,
zihinlerini her çeþit
düþünceye açýk tutarlar.
Öyleleri bazen bir þeyi

savunurken, bir süre
sonra onun tam zýddýný
savunabilirler.
Fikirlerinde, kanaatlerinde bir düzen ve
süreklilik yoktur.
Öylelerinin inançlarý da
deðiþkendir. Onlar akýl
ve mantýklarýný doðru
yaþama bilgilerine ve ana
esaslara uydurmayan
kiþilerdir. Elbette onlarýn
saðlam bilgileri, temelli
düþünceleri ve köklü
yaþam görüþleri olamaz.
Rüzgârýn önündeki
yapraklar gibi saða sola
savrulurlar.
Üstün bir karaktere,
saygýn bir kiþiliðe ve
huzurlu, dingin zihne
sahip olmak istiyorsanýz,
düþüncelerinizi titizlikle
seçmelisiniz.
Düþünceleriniz mutlaka
üstün, sizin ve çevrenizin
yararýna ve yükseltici,
kötülükten, yalandan
uzak ve temiz olmalýdýr.
Öyle düþünceler, kendinizin ve çevrenizin iyi
yönlerini belirtir ve
onlarý daha da geliþtirir.
Kendinizi ve çevrenizi
asla kötülemez, aksine
yüceltir, överek moral
verir. Üstün düþünceler
sizi daha çok bilmek,
öðrenmek, daha çok
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sevmek, daha çok iyilikler yapmak yoluna sokar.
Siz öylece, sevgisiyle,
bilgisiyle, hoþgörüsüyle,
baðýþlamasýyla ve sabrýyla örnek olan, parlak bir
kiþiliðe, üstün bir karaktere sahip olursunuz.
O zaman çevrenizde
sizin el uzatmanýza muhtaç, birçok zavallý
kardeþinizi görürsünüz.
Onlarýn, kötü düþünceleri
akýllarýnda sürekli
besleyerek, korku ve
kuþku dolu bir yaþamlarý
olmuþtur. Benliklerine,
çýkarlarýna delice
sarýlmýþlar, herkesi düþman, en azýndan yabancý
görmüþler, herkese
kolayca kötülük yapmaya, çýkarlarýný savunmak için kimsenin
gözünün yaþýna bakmamayý düþünmüþler ve
düþlemiþlerdir. Onlar
yükselmeyi, olgunlaþmayý ve arýnmayý hiç
özlememiþler, yalnýzca
kazanmayý, daha çok
almayý, daha zengin
olmayý, daha üst
mevkide olmayý
istemiþler, hep bu yönde düþünmüþlerdir.
Baþkalarý onlar için ya
çýkarlarýna kullanacaklarý
bir araçtýr ya da çýkarlarý-
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na izin vermeyen bir
engeldir, o zaman yok
edilmeleri gerekir. Böyle
kiþilerin gerçek dostlarý,
huzurlarý ve mutluluklarý
olabilir mi? Onlar
ellerinden tutulup doðru
yola sokulmasý gereken
zavallýlardýr. Onlarý
doðru yola sokmak da
büyük çaba ve büyük
sabýr ister.
Ýnsan düþüncelerini
kendisi seçer, kendisi
belirler. Ama seçtikleri,
zihninde ve gönlünde
besledikleri düþünceleri
de onu þekillendirir, nasýl
bir insan olacaðýný belirler. Ýnsan belli bir kalýba
girdikten sonra, deðiþmesi çok zordur. Ama
imkânsýz deðildir. Yanlýþ
düþünce ve görüþlerde,
yanlýþ tutum ve
davranýþlarda olduðunu
fark edince, hemen kendisini tam bir incelemeye
almalýdýr. Doðru yaþama
bilgileri ýþýðýnda yanlýþ
olan düþünce ve
vargýlarýný düzeltme
çabasýna girmelidir.
Sonuca ulaþmasýnýn uzun
zaman alacaðýný, sürekli
bir iç savaþý içinde
olmasý gerekeceðini
baþtan bilirse, çabuk
ümitsizliðe kapýlmaz.

Bir yandan yanlýþ düþünce ve davranýþlarýndan
kurtulmaya çalýþýrken,
bir yandan da iyi, doðru
ve yararlý düþünceleri ve
davranýþlarý benimsemeye çalýþmalýdýr. Böylece yavaþ yavaþ mutlaka
deðiþir ve düzelir. Yalnýz
burada belirtilen þartlara
uymasýnýn zorunlu
olduðunu asla unutmamalýdýr.
Aslýnda her insan
düþüncelerine hâkimdir.
Çevresel þartlarýna ve
geleceðine kendisi þekil
verir. Ýyi, doðru ve yücelten düþüncelere sarýlýrsa,
sevgi ve bilgi alýþveriþine
önem verirse, o insan
hem yükselerek üstün
insan olur, hem de sevenlerle çevrilmiþ mutlu bir
kiþi olur. Hem üstün hem
de seven, sevilen olmayý
istemez misiniz?
Öyleyse zihninizi
temizlemeye baþlayýn.
Zararlý veya faydasýz
düþünceleri ayýklayýp
onlarýn yerine yararlý,
doðru ve üstün düþünceleri koymaya çaba
harcayýn. Çünkü dünyada, iyiye ve üstüne doðru
deðiþmek için yaþýyorsunuz.

SEVGÝ DÜNYASI
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 70

Bir Millet
Okula Gidiyor
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

KÝTAP TUTKUSU
Her konuda, astronomi, edebiyat,
tarih, coðrafya, felsefe, pozitif bilimler,
sanat her dilden ne buldularsa en deðerli kitaplarý 750 - 900 arasýnda 150 yýl
boyunca Arapçaya çevirmiþlerdi müslümanlar. Ve sonrasýnda ise 16. yüzyýla
kadar süren muazzam bir bilimsel patla-

mayla gelecek yüzyýllara en saðlam
temeller hazýrlamýþlardý. Bu üst
düzeyde ve çýlgýnca denilebilecek bilimsel atýlým yüzyýllar boyunca sürüp
giderken sýradan halk, günlük hayatýnda
olanlardan habersiz sadece seyirci gibi
mi yaþamaktaydý? Tam tersi olmuþtu.
Geçen ay Prof. Fuat Sezgin'den
aktardýðým gibi günlük mesleklerini
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sürdürürken bilimsel alanlarda uzmanlaþýp sýradan halk arasýndaki kiþilerden
kitaplar yazanlar bile olmuþtu. Terzi,
ekmekçi, marangoz, demirci, saatçi
gibi… Bilimsel çalýþma bir salgýn gibi
yayýlmýþ, evlerde kitaplýklar kurulmuþtu. Konu komþu aralarýnda yazýlanlar
üzerinde tartýþma toplantýlarý yapýyorlardý.
Ünlü Alman Doðu bilimcisi Sigrid
Hunke (1913-1999) "Allah'ýn Güneþi
Avrupa'nýn Üzerinde" kitabýnda o
devirdeki
müslümanlarýn
kitap
tutkusundan þöyle söz eder:
"O zamanlar Avrupa'da kitaplara ilgi
yok denecek kadar azdý. 10. yüzyýlda
manastýrlar, ellerinde olsa olsa bir
düzine kitabý çalýnmasýnlar diye zincirle
baðlýyorlardý. Irak'ta ise küçük bir kasaba olan Necef kütüphanesinde 40 bin
kitap vardý. Meraga Rasathanesindeki
kitap sayýsý bunun on katý yani 400 bin
idi. Ýbni Sina gibi gelecek vaat eden 18
yaþýndaki gence, emirin sarayýndaki týp
kitaplarýnýn ne kadarý iþine yarýyorsa
onlarý alýp götürmesi izni verilmiþti.
Kitap sevgisi gerçekten bir salgýn
halindeydi. Halk bir yerden bir yere
göçerken deve kervanlarý kitaplarla
dolup taþýyordu."
Hunke kitap tutkusuyla ilgili pek çok
konudan uzunca söz ettikten sonra iki
büyük devlet adamýnýn yaþamýndan kýsa
anektodlarla sözünü tamamlar:
"El Afdal çapýnda ilim ve sanatla candan uðraþan, astronomi ile derinden

9
ilgilenen, ayný zamanda erkek
kardeþiyle manzum tartýþmalar yapan
devlet adamlarýna Arabistan'da sýk sýk
rastlanýrdý. Günümüz insanlarýna futbol
maçlarý ne ise, o yüzyýlýn Araplarý için
de düþünce iþlerine karþý olan ilgi öyleydi. Kim buna katýlmazsa tam adam
sayýlmazdý!
"Örneðin Frenklerin o insanýn tüylerini diken diken eden garip tedavi usûllerini anlatan Emir Usama bin Munkid
de bunlardan biriydi. Günün birinde
deniz kazasý ve haçlýlarýn yaðmasý
yüzünden bütün servetini kaybetmiþti.
Büyük bir tevekkülle kaderin bu cilvesine katlandý. Anýlarýnda þöyle yazar:
'Evlatlarýmýn, arkadaþýmýn evlatlarýnýn
ve eþlerimizin saðlýklý oluþlarý, servetimin kaybýndan duyduðum üzüntüyü
bana unutturdu. Yalnýz kitaplarýmýn
elden gitmesi beni üzüyor. Bunlarýn
toplamý 4000 ciltti. Yaþadýðým sürece
onlarýn eksikliði benim için bir keder
kaynaðý olacaktýr.' Bunlar bir âlimin
sözleri deðildi. Bunu toplumun çoðunluðu gibi, okuma yazmayý daha çocukluðunda öðrenmiþ olan bir savaþçý ve
politikacý yazmýþtý."
HERKES OKULDA
Sigrid Hunke "Bir Millet Okula
Gidiyor" baþlýðý altýnda 6 sayfa boyunca, hepsi kayýtlara geçmiþ o kadar çok
olayý o denli hayranlýk ve heyecanla
anlatýr ki, okurken sizi de alýp sürükler.
Doðaldýr ki hepsini aktarmaya sayfalarýmýz yetmez. Yer yer alýntýlar
yaparak o devirlerde yaþayan sýradan
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halkýn bilgi aþkýný sizlerle paylaþýyorum.
"Orta
Avrupa'da
9-10-11-12.
Yüzyýllarda en aþaðý insanlarýn %
95'inin okuma yazma bilmediðini
düþünürseniz, Müslümanlarýn okuma
yazma konusunda yaptýklarý atýlýmlarý
neden uzunca yazdýðým konusunda
bana hak verirsiniz.
"Ýmparator Büyük Karl (Þarlman)
ihtiyar yaþýnda bu zor ve az insanýn
bildiði okuma yazma sanatýný öðrenmeye çalýþýyordu. Buna karþýn yüzlerce
yýl sonra Batý aristokratlarý yazma
bilmedikleriyle
övünüyorlardý.
Manastýrlarda da sadece bir-iki keþiþ
kalem kullanmayý biliyordu. Avrupa
bu durumda iken Arap köy ve
þehirlerindeki binlerce okulda, 6-11 yaþ
arasýndaki çocuklar, küçücük seccadelerinin üzerine diz çöküp mumlanmýþ tahta levhalar üzerine siyah
mürekkeple harfleri yazýyor, bütün bir
sureyi bir aðýzdan ezbere okuyuncaya
kadar Kuran'dan âyetleri heceliyor ve
adým adým gramerin ilk kurallarýný
öðreniyorlardý.
"Ýslâmý kabul etmek, tam bir
Müslüman olmak bu okullarýn doðmasýna sebep olmuþtu. Bunlar zorla
deðil, halkýn kendi istediðiyle gerçekleþmiþti. Zaten her Müslümanýn kutsal
kitabý okuyabilmesi gerekirdi. Ýþte burada da Batý ile Doðu arasýndaki uçurum
yeniden açýlmaktadýr. Hristiyanlýðýn
kutsal kitabý yalnýz papazlarýn elindey-
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di. Halktan olanlar onu okuyamazlardý
yasaktý bu! Ýncil'in dilini papazlar bilir
ve ondaki sözleri sadece onlar anlardý.
800 yýldan beri halk Lâtince verilen
vaazlardan bir þey anlamýyordu.
"Ýslâm memleketlerinde iþ tamamiyle
tersineydi. Arap devleti uyruklarýnýn
cahil kalmamasýna büyük özen gösteriyordu. Çok geçmeden devlet öðretim iþini kendi görevi olarak gördü.
Zaten her sýnýftan çocuklar, herkesin
verebileceði kadar az bir para
karþýlýðýnda ilkokul tahsilini yapabiliyordu. Ama öðretmeni devlet tayin
edince artýk fakirler parasýz olarak okumaya baþlamýþlardý. Bazý yerlerde,
örneðin Ýspanya'da, okullar oldum olasý
parasýzdý. Kahire'de Mansuri Hastanesi
külliyesinde bir de yetimler okulu
açýlmýþ, her çocuðu doyurmak, giyimini
saðlamak emredilmiþti.
"Araplarda öðretim sadece ilkokul
seviyesinde kalmýþ deðildir. Bunun
nedeni ise siyasi idi. Muhalif gruplarla
hükümet arasýnda, halkýn sevgisini
kazanma yarýþý öðrenim seviyesinin
yükselmesinde hayli yararlý olmuþtu.
10. yüzyýlda bunda ilk hamleyi ilerici
gruplar yapmýþtý. Muhafazakârlara karþý
propagandalarýný daha etkili bir þekilde
yapabilmek için, programlarýna bütün
halk tabakalarýnýn eðitim ve öðretime
kavuþturulmasýný almýþlardý. Ýngiliz
kolejlerine benzeyen parasýz orta öðretim kurumlarýný açtýlar. Buna karþýlýk
olarak devlet de her büyük þehirde orta
dereceli okullar açtý.
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"Arap gençleri buralarda Kuran,
hadis, gramer, filoloji, hitabet, edebiyat,
tarih, etnoloji, coðrafya, mantýk,
matematik ve astronomi dersleri alýrdý.
Aðýr bir programdý bu. Soru ve tartýþmalarla öðrenciler öðrenimde aktif bir
rol alýrlardý. Bu okullarda fikri ve siyasi
önderler peþ peþe yetiþmekte ve en
itibarlý mevkileri paylaþmaktaydý.
Camilerde âlimler narin direklerin diplerinde oturur, dinleyiciler onlarýn
etrafýnda halka olurdu. Dersler herkese
açýktý. Her erkek her kadýn bunlarý
dinleyebilirdi. Öðretmenin sözünü
keserek ona sorular sorabilir ya da itiraz
edebilirlerdi.
"Camilerin revaklarý altýnda öðrenciler daima Arap dünyasýnýn en uzak
köþelerinden gelmiþ ünlü bilginlerin
misafir âlimlerin verdikleri dersleri
dinlemek imkânýný bulabilirlerdi. Hacca
giderken bu merkezlerden birine yolu
düþen tarihçi, coðrafyacý, botanikçi
bilginler ya da Atlantik kýyýlarýyla
Hazar Denizi arasýnda dolaþan araþtýrýcýlar, daima bu fýrsattan yararlanarak
Þam ya da Baðdat'taki ünlü âlimleri
ziyaret ederlerdi. Böylece bilginin
sadece bir yerde donup kalmasýna
imkân verilmez, bilgi bütün Arabistan'ý
dolaþýr dururdu."
Ýmparatorluk çapýnda uzun yýllar
devam eden bu eðitim mucizesinin sonu
elbette, adý medrese bile olsa, üniversite
ile noktalanacaktý. 1065 yýlýnda
Baðdat'ta kurulan Nizamiye Medresesi
ve benzerlerinin ortaya çýkmasý
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gecikmedi. Bunlar üzerinde ayrýntýlý bir
þekilde duran Prof. Fuat Sezgin'in
"Tanýnmayan Büyük Çað" kitabýnýn
218. sayfasýnda bunun detaylarý þöyle
anlatýlýr:
"Bu medreseler ortasýnda bahçesi
olan kare þeklinde yapýlardý. Anfileri,
konferans salonlarý, bütün teknik
bölümleriyle bir merkez kütüphanesi
vardý. Ulemanýn atanmasý devlet
kararýyla oluyordu. Onlarýn baþlangýç
dersleri, üst seviyedeki idarecilerin ve
asillerin katýlýmýyla bir þölen tarzýnda
oluyordu. Ýlk ders sonunda yeni hoca bir
kutlama yemeði veriyordu. Derste tipik
skolastik tartýþmalarý organize etmekle
görevli üst seviyedeki uzmanlar da
bulunuyorlar, ayrýca müzakereci asistanlar
da
görev
yapýyorlardý.
Baðdat'taki Nizamiye Medresesi, islâmdaki yüksek okul kurumlarýna genel
ders planýný getirmiþ olan ilk eðitim
kurumudur."
Bu eðitim kurumlarý sonraki yüzyýllarda kurulacak olan Avrupa Üniversitelerine de bir model oluþturmuþtur.
Gelecek iki yazýmda Müslümanlarýn
bu çok geliþmiþ uygarlýðýnýn Batý'yý
nasýl etkilediðini kýsaca anlatacaðým.
Üçüncü yazýmda ise, Araplardan aldýklarý bilgileri son derece güzel deðerlendiren Batýlý bilginlerin büyük
baþarýlarýný, þimdi de yararlandýðýmýz
bilimsel
geliþmeleri
özetleyerek
"Gülyüzlülerden Ýbretler" yazý dizimi
sonlandýracaðým.

SEVGÝ DÜNYASI
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Sevgi Eylemi
Güngör Özyiðit, Psikolog

Sevgi, hiçbir þeyi ayýrt etmeksizin sevenlerin; sabrederek
sevmek, sevmek için çalýþmak, çalýþtýkça sevmek, severken
saygý duymak ve saygý duyarak sevmek için yaptýklarý iþtir.
Bizim Celselerimiz

E

rich Fromm, insanlarýn
sevmekten korktuklarýný
söylüyor. Çünkü sevmek
ayný zamanda bir cesaret de gerektiriyor. Ýnsanda görülen bilinçli bir
sevilmeme korkusu yanýnda, daha

derinde yatan asýl gerçek, bilinçsiz olan
korku, sevme korkusudur. Zira sevmek,
baþka bir güvence aramaksýzýn, sadece
sevginin gücüne ve sevginin yine sevgi
doðuracaðýna güvenerek insanýn kendini bütünüyle sevdiðine vermesidir.
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Sevginin gücüne ve yeterliliðine inanmasýdýr. Sevmek bir inanç ve cesaret
iþidir derken kastedilen budur.
BENCÝL OLAN SEVEMEZ
Sevmeye engel olan en büyük neden
insanýn benliði ve bencilliðidir.
Sevemeyen insan benliðinin ve bencilliðinin daracýk dünyasýnda kendini,
gönlünü sevgiye kapatýyor. Sevmek bir
yerde kendi beninden kurtulmak, dýþarý
taþabilmek, baþka insanlarla iliþkiye
geçebilmek ve o gönülden gönüle akýþý
baþarabilmek oluyor.
Ýnsanýn sadece kendini düþünmesi,
kendini kendi istekleriyle sýnýrlamasý,
giderek "narsisizm" denilen psikolojik
rahatsýzlýða yol açýyor. Bunun da en
ileri derecesi delilik. O artýk dýþ
dünyayý toptan yadsýyor, sadece kendi
düþünce ve isteklerini görüyor. O
hakikaten kendini Napolyon sanýyor
ve kendini kendi dünyasýna kilitliyor.
Aslýnda insanlar, genelde daha hafif
hallerde buna yakýn yaþýyorlar. Sürekli
kendilerini düþünerek, kendi istekleriyle dolu olarak, bir yerde, sevme
alanýna çýkamýyorlar. Ýnsanýn bundan
kurtulabilmesi için en baþta gerekli
olan þey inanç. Ýnanmak, insanýn
kendinden daha deðerli ve önemli birtakým ilkeleri, evrensel esaslar görmesi,
anlamasý ve kendini o ilkelerin hizmetine vermesi demek. Bu ilkelerin de en
yücesi Tanrý oluyor. Bizi ve tüm evreni
yaratan, koruyan, veren ve vareden
Tanrý. Bunu gördüðünde insan, O'nun
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büyüklüðü önünde kendi küçüklüðünü
farkediyor. Artýk kendi küçük ölçülerine göre deðil, evrensel deðerlere göre
davranmaya ve yaþamaya çaba gösteriyor. Doðruda ve iyide olarak,
çalýþýp deðer üreterek, sürekli
öðrenerek ve severek yaþamýný varoluþ
amacýna uygun bir þekilde deðerlendiriyor. O zaman iþte, her þeyi
olduðu gibi görüyor. Gerçeði kendi
benliði ve bencilliði ile çarpýtmýyor.
Buna nesnel (objektif) olmak da diyebiliriz. Yani her þeyi olduðu gibi, nasýlsa öyle görmek. Kendini de olduðu gibi
görüp göstermek. Deðerlere göre yaþamak insanýn özündeki deðeri ve biricikliði ortaya çýkarýrken, onu daha
saygýn ve þerefli bir konuma yükseltir.
Yoksa insan, kendini merkez alýr
durumda yaþarsa, kendini putlaþtýrmýþ,
þirke düþmüþ, Tanrý'ya ortak koþmuþ
olur. Puta tapmak, taþa topraða Tanrý
diye tapmak deðil sadece. Asýl put,
insanýn kendi nefsini ve onun isteklerini öne alarak yaþamasýdýr. Gerçekte
bizim hayatta en çok deðer verdiðimiz
neyse o bizim Tanrýmýz oluyor.
Ne zaman ki insan, benlikten kurtulur, hayatýný Tanrýsal buyruklara,
bozulmayan esaslara göre ayarlar, benini o Yüce Varlýða kurban etmiþ olur.
Kurbanýn gerçek anlamý da budur.
KÜÇÜLMESÝNÝ BÝLEN SEVER
Seven insanýn diðer bir özelliði de
alçakgönüllü oluþu. Çünkü Tanrý'ya
inanan insan, O'nun önünde küçük-
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lüðünü bildiðinden, insanlara karþý ululuk taslamaz. Onlara deðer verir. Bu
ayný zamanda insanlara bilgi vermenin
de en uygun yoludur. Küçük gönüller
ancak küçülmesini bilenlerden alabilirler çünkü. Burada Yunus'un bir dizesini
hatýrlayalým: "Suyun yüksekten çekerim / Dönüp alçaktan dökerim" Yani
ilhamýný Tanrý'dan alýyor. Ama insanlara yukardan, kürsüden konuþmuyor.
Onlarýn seviyesine inerek, onlarýn
anlayabileceði dille, küçülerek, tevazu
ile veriyor.
Seven insanýn etkin olmasý, kendi
olanaklarýný en iyi þekilde kullanmasý
gerekiyor. Bu kapasitesini olabildiðince
iyi deðerlendirmesi anlamýna geliyor.
Etkinlik, kendi içinde etkileme gücünü
barýndýrýr. O nedenle seven insanýn,
doðal olarak böyle bir karizmasý vardýr.
Ne yazýk ki bunu baþarabilenlerin, kendini gerçekleþtirenlerin sayýsý çok az.
Böyle insanlara sýk tanýk olmuyoruz
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yaþarken. O zaman seven insanýn nasýl
bir etkinlik içinde olduðu konusunda
fazla bir fikrimiz olmuyor.
Saðlýk hakkýnda bir bilgimiz var.
Hangi koþullarda insanýn saðlýklý
olduðunu biliyoruz. Sevgide ise, gerçek
seven bir annenin ve babanýn sevgisi
örnek olabilir bize.
Etkin olmak bir yerde, beþ duyu
organýný tam kapasite ile kullanmak
demek. Onlarý varoluþ amacýna uygun
olarak kullanmak, ki gerçek þükür de
bu oluyor. Gözü, dili, eli varoluþ
amacýna göre kullanmak. Oysa biz
Tanrý'nýn verdiði bu nimetleri çoðu
kez O'nun istemediði bir biçimde kullanýyoruz. Bu da en büyük þükürsüzlük
oluyor.
Örneðin aklýmýzý kötüye kullanýyorsak, Tanrýsal buyruktan ayrýlýyor,
kendimizi vesvese verene ve yalana
açýyoruz demektir. Dil de insanlarý överek yüceltmek, sevgimizi
dillendirmek, bilgi alýþveriþinde
bulunmak içindir. Ama biz,
kalbe açýlan hayýr kapýsý olan
dilimizi yalanla, gýybet ve
dedikodu yaparak kötülükle
kirletiyoruz.
Bir arýnýn çiçeklerden usare
toplayýp bal yapmasý gibi, beþ
duyu organý ile çok iyi gözlem
yapýp, çok iyi iþitip, dýþ
dünyadaki verileri toplayýp,
üzerinde düþünerek deðerlendirebiliriz. Bir de iç dünyamýz var
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bizim. Ve iç âlemimizde farkýna varacaðýmýz daha üst düzeyde gerçekler
var. Onlarý algýlamak için de diðer beþ
þartý uygulamak gerekiyor. Yani doðru
olursak, iyilik yaparsak, çalýþýrsak,
bilgi edinirsek ve seversek daha büyük
gerçeklere ve güçlere eriþebiliriz. Bize
verilen beþ varlýðý, bu beþ þartla bütünlersek, o zaman insaný, bütüncül insaný,
olmasý gereken insaný gerçekleþtirmiþ
oluruz.
GERÇEÐÝ BÝLMEK GEREK
Herkesi ve her þeyi sevebilmek için,
ispatý kendi içinde olan aksiyonlardan,
postülalardan yola çýkmamýz gerekiyor.
Bunlarýn baþýnda bize büyük bir lütuf
olarak bildirilen, bütün varlýklarýn
Yaradan'ýn sevgisinden varedildiði
gerçeði var. O'nun bir adý da "Bizi
Sevgisinden Vareden" zaten. Ne var ki
biz bunu kendi gözümüzle bilemiyoruz.
Ancak bildirilirse bilebileceðimiz bir
gerçek bu. Kendi akýl ve mantýðýmýzla
denediðimiz, kaynaðýn yüzde yüz
doðru olduðuna inandýðýmýz bir yerden
bize böyle bir bilgi bildirilmiþ. Yani
bütün insanlar O'nun sevgisinden
varedilmiþ yüce bir deðer ve eþsiz bir
varlýk. O nedenle her türlü sevgi ve
saygýya deðer. Bunu ön þart olarak
kabul etmemiz gerekiyor. Bundan
sonra da sevginin nasýl oluþacaðýna
dair özel bir mekanizma var. Yani
sevmek de sevememek de bizim
düþüncemizde. Biz bir insaný nasýl
seviyoruz? O insanýn iyiliklerini,
erdemlerini, güzel taraflarýný, deðerli
yanlarýný düþünüp hayal ederek, o
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kiþiyi gönlümüze alýyoruz. Ondan
sonra saygýyla beslediðimiz, emekle
büyüttüðümüz o düþünceler içimize
iþleye iþleye duyguya dönüþüyor. Ve
o insanla aramýzda bir duygu köprüsü
kuruluyor. Bu karþýlýklý yapýlýyorsa,
o zaman karþýlýklý bir gönül akýþý
baþlýyor. O zaman özde bir olduðumuzu görüyoruz. Nasýl ki iki portakal
görünüþte iki ayrý varlýktýr. Ýkisini sýktýðýmýzda ikisi de portakal suyunda
buluþuyor, bir oluyor. Ýþte gerçeðe þaþý
olmak bir olan iki veya daha çok
görmek oluyor.
Vesvese verenin de en belirgin özelliði þaþýlýðý galiba. Hani kör þeytan derler ya. Hz.Muhammed'in hadislerinde
de Deccal'in bir gözünün þaþý olduðu
yazýlýdýr.
Her þeye sevgi ile baktýðýmýzda bu
þaþýlýk ortadan kalkmýþ oluyor. Ýþte
mistiklerin vecd hallerinde bütün
evrenle bütünleþmeleri böyle gerçekleþiyor.
Buna karþýlýk sevgiye engel olan
perdeleri kaldýrmamýz gerekiyor. Gurur
gibi, kin gibi, kýskançlýk, haset, kibir
gibi kirlerden temizlenmemiz lâzým.
Mevlana'nýn dediði gibi gönül
aynamýzýn parlak olmasý, gerçeði
göstermek için, üstündeki tozun, pasýn
silinmesi gerek.
Gerçek sevgi, bir duygu olmaktan
öte, içinde sabrý, emeði, saygýyý,
fedakârlýðý ve baðýþlamayý barýndýran
bir eylemdir.
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Çoklu Zekâ
Kavramý Üzerine
Nihâl Gürsoy

HOWARD GARDNER ve
ÇOKLU ZEKÂ
KURAMININ TEMELÝ
Harvard Üniversitesi'nde Biliþsel
Bilimler ve Eðitim Profesörü olan
Howard Gardner'ýn yirminin üzerinde
kitabý bulunmaktadýr. Ayrýca Boston
Üniversitesi'nde Nöroloji Profesörü
olarak görev yapmaktadýr. Yaratýcýlýk
ve zekâ üzerine pek çok çalýþmasý olan

Gardner'ýn uluslararasý dergilerde
yayýnlanmýþ pek çok makalesi vardýr.
Eðitim ve öðrenme alanýnda dünyanýn
sayýlý bilim insanlarý arasýnda yer
almakta olan Gardner bu konuda çok
sayýda ödülün sahibidir.
1983 yýlýnda ortaya attýðý, eðitimciler
tarafýndan büyük ve olumlu ilgi gören,
Çoklu Zekâ Kuramý'nýn yaratýcýsýdýr.
Kuramýnda öðrencilerin bireysel fark-
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lýlýðýn gözönüne alýnarak eðitim verilmesi gerektiði ilkesi temele oturmuþtur.
Bireysel farklýlýklarýn temel alýndýðý
bu öðrenme, öðretme sürecinde farklý
yollarla öðrenen bireylerin varlýðýnýn
kabulü, farklý yollarla eðitim anlayýþýný
da beraberinde getirmektedir. Kuramda
sadece sayýsal ve sözel alanda baþarýlý
olanlarýn deðil, müzikte - sporda dansta - iletiþimde - doðada - resimde
de kendini gösterenlerin ve kendisini
iyi tanýyanlarýn da zeki olduðu öne
sürülmüþtür. Bunun mümkün olabilmesi için, eðitimcilere yeni bir bakýþ açýsý
kazandýran ve her bireyin farklý
olduðunu vurgulayan Çoklu Zekâ
Kuramý'nýn uygulanmasýyla mümkün
olacaktýr görüþü, bugün tüm dünyada
kabul görmekte ve yaygýnlaþmaktadýr.
Aslýnda Çoklu Zekâ Kuramý, bir
felsefe olarak çok da yeni deðildir.
Daha ilk çaðlarda Platon ( M.Ö 427 347 ), çoklu eðitim, öðretim modellerinin öneminin farkýndaydý. Çocuklarýn doðal eðilimlerini keþfetmek
bakýmýndan, özellikle küçük çocuklarýn
oyun esnasýnda ortaya çýkan çeþitli
özelliklerini gözlemlemenin, onlarýn
zekâ ve yeteneklerini keþfetmede
büyük önem taþýdýðýna inanýyordu.
Bu nedenle erken eðitimin eðlenceli
olmasýndan yanaydý.
ZEKÂ ÜZERÝNE
Geçmiþte zekânýn sabit olduðu ve
deðiþtirilemeyeceði, doðumla birlikte
getirilen bir özellik olduðu, ömür boyu
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ayný çerçevede kalacaðý görüþü benimsenmekteydi. Ancak, günümüzde beyin
ve zekâ konusundaki çalýþmalar sonucunda araþtýrmacýlar, insanýn zihinsel
kapasitesiyle ilgili tek bir sýnýrlýlýk
olduðunu ve bu sýnýrlýlýðýn da insanýn
kendi zihinsel gücünün sýnýrlýlýðý ile
ilgili olduðu görüþündedirler. Bunun
bir adým ötesindeki çalýþmalar ise
insanýn hangi yaþta, hangi zekâ
düzeyinde olursa olsun, zihinsel kapasitesini geliþtirebilmesinin mümkün
olduðu yönündedir.
Üzerinde yýllardýr çalýþýlan zekâ,
soyut bir kavramdýr. Bu nedenle de
hep merak edilen çerçevesi çizilmeye
çalýþýlan bir konudur. Zekâ; eðitimcilere göre; öðrenme yeteneði, biyologlara göre; çevreye uyma yeteneði,
psikologlara göre; muhakeme yapma
yoluyla sonuca ulaþma yeteneði, bilgisayar bilimcilere göre; bilgi iþleme
yeteneði olarak tanýmlanmýþtýr.
Zekâya iliþkin olarak geliþtirilen
geleneksel yapýdaki bu anlayýþ ve "IQ
tarzý düþünme" sonucu insanlar, genel
olarak iki kategoriye ayrýldýlar. Zeki
olanlar ve zeki olmayanlar. IQ testleri
de çocuðun ya da bireyin zeki olup
olmadýðýný anlamaya yarayan yegâne
ölçüt olarak kabul gördü. Yani, bir
bireyin zeki olup olmamasýyla ilgili IQ
testi tek belirleyici oldu. Dahasý
geleneksel anlayýþa göre, bireyler ya
doðuþtan zekidir ya da deðildir ve
onlarýn bu durumunu deðiþtirebilmek
için yapýlacak pek bir þey yoktur
anlayýþý benimsenmiþti.
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Gardner'ýn kuramýndaki zekâ türleri
aþaðýda kýsaca özetlenmiþtir.
* Sözel - Dilsel Zekâ: Dilin, sözcüklerin kullanýmýna yönelik yetenektir.
Öykü, roman, þiir, okuma, anlatma,
yazma v.s.
* Mantýksal - Matematiksel Zekâ:
Matematik sorunlarýný çözme, mantýksal kuramlarla uðraþma, kýyaslama ve
sýnýflandýrmalar yapabilme becerisidir.
Gardner'ýn Çoklu Zekâ Kuramý ile
birlikte zekânýn toplumlar ve eðitim
sistemi üzerinde yýllardýr sürüp giden
etkisi yani sadece sözel - dilsel, mantýksal - matematiksel zekâyý hesaba
katan klasik zekâ tanýmlarý ve zekâ
testleri tarihe karýþmýþtýr.
Gardner, zekânýn iki deðil sekiz yönü olduðunu hattâ belki de yapýlacak
çalýþmalar sonucunda daha fazla
yönünün ortaya çýkacaðýný dile getirmiþtir. Gardner'a göre zekâ:"Yaþam
boyu karþýlaþýlan farklý durumlarda
problemleri çözme ve yeni ürünler
ortaya çýkarma kapasitesidir. Ýnsanlarýn
sahip olduðu çoklu zekânýn her biri
yaþamak, öðrenmek, problem çözmek
ve insan olmak için kullanýlan etkili
birer araçtýr."
Çoklu Zekâ Kuramý bir anlamda
beynin nasýl çalýþtýðýna dayanarak aktif
ve baþka öðrenci merkezli öðrenme
yaklaþýmlarýnýn belli prensiplerini
basitçe dile getiren bir kuramdýr.
(Ö.Demirel, “Planlamadan uygulamaya
Öðretme Sanatý”)

* Görsel - Uzlamsal Zekâ: Resimler,
imgeler, þekiller ve çizimlerle düþünme, üç boyutlu nesneleri algýlama ve
muhakeme etme yeteneðidir.
* Müzikal - Ritmik Zekâ: Sesler,
notalar, ritimlerle düþünme, farklý
sesler tanýma ve yeni sesler ritimler
üretme becerisidir.
* Bedensel - Kinestetik Zekâ:
Hareketlerle, jest ve mimiklerle
kendini ifade etme, beyin ve vücut
kombinasyonunu etkili bir biçimde
kullanabilme becerisidir.
* Kiþilerarasý - Sosyal Zekâ: Grup
içerisinde iþbirlikçi çalýþma, sözlü
sözsüz iletiþim kurma, insanlarýn duygu, düþünce, davranýþlarýný anlama, yorumlama insanlarý anlama becerisidir.
* Kiþisel - Ýçsel Zekâ: Bireyin kendi
duygularýný, duygusal tepki derecelerini, düþünme sürecini tanýma, kendini
deðerlendirebilme ve kendisi için
hedefler oluþturabilme becerisidir.
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* Doðacý - Varoluþçu Zekâ: Doðadaki
tüm varlýklarý tanýma, araþtýrma ve canlýlarýn yaratýlýþlarý üzerine düþünme
becerisidir.
(Ö. Demirel- Eðitimde Çoklu Zekâ
Kuramý ve Uygulama )
Gardner'in Harward Üniversitesi
projesi, Project Zero (Proje Sýfýr)
kapsamýnda geliþtirdiði bir çalýþmanýn
ürünü olarak ortaya çýkmýþtýr Çoklu
Zekâ Kuramý. Çalýþmanýn içeriðini,
normal ve yetenekli çocuklarýn biliþsel
potansiyellerinin geliþimi ve beyindeki
hasarlardan dolayý zekâ bozukluklarý
olan çocuklar oluþturmaktaydý.
Özellikle, beyin hasarlý çocuklar
üzerinde yaptýðý çalýþmalar bu
kuramýn geliþmesinde yol gösterici
olmuþtur. Beynin farklý bölgelerinde
meydana gelen hasarlar nedeniyle
bir etkinliði yapmakta güçlük çeken
bireylerin, beynin diðer bölgeleri
tarafýndan desteklendiklerinde bu
açýðý kapatabildiklerini çalýþmalarýnda
göstermiþtir. (Atatürk Üniv. Sosyal
Bilimler Dergisi)
1983 yýlýnda Gardner tarafýndan
ortaya atýlan Çoklu Zekâ Kuramý'nýn
anahtar kavramý, " çoðul " kelimesidir.
Çünkü zekâ çok yönlüdür. Doðuþtan,
genetik kalýtýmla getirilen zekâ,
geliþtirilebilir, deðiþtirilebilir ve zeki
olmak belli bir derecede öðrenilebilir.
Gardner, "Düþünüþ Biçimi" (Frame
of Mind) adlý kitabýnda, insanýn çoklu
zekâya sahip olduðunu öne sürmüþ,
çoklu öðrenme ortamlarýnda, bireylerin
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problem çözme becerisinin ve üretkenliðinin daha fazla olduðunu belirtmiþtir.
Gardner, Çoklu Zekâ Kuramý'nýn
temelinde biyolojik ve kültürel boyutlarýn yer aldýðýný savunmaktadýr.
Nörobiyolojik araþtýrmalar öðrenmenin,
hücreler arasý sinaptik deðiþimlerin bir
sonucu olduðunu göstermektedir.
Çoklu Zekâ Kuramý, biliþsel bilim,
geliþimsel psikoloji ve nöro bilimden
yararlanýlarak her bireyin zekâ
düzeyinin özerk güçler ya da yetenekler tarafýndan oluþtuðunu ve sekiz zekâ
gücünün var olduðunu savunmaktadýr.
Zekâlar, her zaman birlikte çalýþýrlar
ancak bu çok karmaþýk yollarla gerçekleþir. Örneðin; bir futbol oyuncusu,
bedensel zekâyý koþarken, yakalarken,
vururken, uzamsal zekâyý görevini ve
sahayý tanýrken, dil ve sosyal zekâyý;
oyun kurallarýný öðrenirken, takýmýyla
veya hakemle konuþurken, paylaþýrken,
öze dönük zekâyý; kendisini deðerlendirirken kullanmaktadýr.
Çoklu Zekâ Kuramý, insan zekâsýna
açýlan bir pencere gibidir ve beynin
çeþitli bölümlerinin çok özel fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Genetik
kalýtým kadar, deneyim ve tecrübeler
de zekânýn þekillenmesinde önemlidir.
Gardner'ýn kuramý, bütün bireylerin
çeþitli, farklý problemlerinin çözümü
için sahip olduklarý becerilerinin bir
repertuarý olarak gösterilmektedir.
Kuramýn savunduðu en önemli hususlardan biri de bütün insanlarýn göreceli
olarak tüm zekâ tiplerini yeterli bir
uzmanlýk düzeyinde geliþtirebilme
yeteneðine sahip olduðudur.
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Çoklu Zekâda kiþiye, güçlü ya da
zayýf zekâlý gibi tanýmlamalar yapmak
yanlýþ olur çünkü bir insanýn zayýf
olarak algýlanan zekâsý, eðer onu
geliþtirebilme fýrsatý tanýnýrsa, bir süre
sonra o kiþinin en güçlü zekâsý haline
gelebilir.
Kültürlerin farklý zekâ türlerine
verdikleri deðerler, zekâ geliþiminde
önemli rol oynamaktadýr. Fazla deðer
verilen zekâ türleri, diðerlerinden
daha hýzlý ve çabuk geliþmektedir.
Çünkü kabul gören ve deðer verilen
davranýþlar motivasyonu artýrmakta
ve bireyi bu davranýþlarýný zenginleþtirmeye yöneltmektedir.
EÐÝTÝMDE
ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ
UYGULANMASININ YARARLARI
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* Öðretme yetersizlikleri yerine,
öðrenme farklýlýklarýný anlamayý saðlar.
Sürekli öðrenme isteðini geliþtirir.
* Eðitim programýnýn bir parçasý
olarak, kiþisel ve sosyal geliþim saðlar.
Öðretmenler ve Eðitimciler
Açýsýndan Yararlarý:
* Tüm öðrenciler ve eðitimcilere
yönelik olarak öðrenme için uygun bir
iklim saðlar. Eðitimciyi destekler,
güdüler ve baþarýsýný artýrýr.
* Eðitim, öðretim stratejilerini
geliþtirir ve geniþletir.
* Farklý öðrenme ve öðretme yaklaþýmlarýný uygulanabilir kýlar.
* Öðretmen-veli iþbirliðini artýrýr.
* Profesyonellik duygusunu yeniler.
* Okul kararlarýnýn kapsamýný artýrýr.
(N. Talu-Çoklu Zekâ Kuramý ve
Eðitime Yansýmalarý )

Öðrenciler Açýsýndan Yararlarý:
* Bireysel farklýlýklara deðer verilmesini ve geliþtirilmesini, potansiyel
öðrenme yeteneðinin açýða çýkmasýný
saðlar.
* Öðrenmenin daha güvenli olarak
deðerlendirilmesini saðlar.
* Hatýrlama, düþünme, problem
çözme ve akademik baþarýsýný artýrýr.
* Pek çok zekâ alanýný kullanarak
öðrenme, kendisine güven duygusunu
geliþtirir.
* Çaða uygun olarak bireyleri, yaþama ve iþ hayatýna hazýrlar.
* Tüm öðrencilere eþit öðrenme
imkaný saðlar.

Çocuklar ve gençler, öðrenme
gereksinimlerinin karþýlanmasý
konusunda geliþimsel alanlarda desteklenmelidirler. Öðrenme ve öðretim
alanlarýndaki verimliliklerini artýrmak
için, kendi öðrenme stillerinde, ilgi ve
ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek fýrsatlarýn
sunulmasý gerekir. Çocuklar ve gençler
ayný öðrenme ortamlarýndan farklý
þekilde etkilenirler. Bu nedenle, farklý
deneyim alanlarýnda zenginleþtirilmiþ
çevrelerde öðrenmeleri saðlanmalýdýr.
Çoklu Zekâ Kuramý, bu bakýmdan
kiþisel, toplumsal, duygusal, zihinsel,
fiziksel deneyim alanlarýna ait geliþimsel bir fýrsattýr.
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Entelektüellik
Erhan Kolbaþý, Novus'dan

eðiþim için varlýksal
sorgulamalara girmek
gerekir ama insanlar
günlük kaygýlar içinde,
bu türden zihinsel çabalardan kaçýnýrlar. Bunu sadece, doðal felâketler gibi
olaðanüstü koþullarda yaparlar ve bazý
deðerlerin farkýndalýðýna ulaþýrlar.

D

Entelektüellik
ontolojik sorgulama
yapmaktýr, varlýk
sebebini, varoluþ
dinamiklerini ve görünenin ardýndaki
görünmeyeni aramaktýr. Entelektüelliðin
meslek,
statü vb. ile
hiçbir ilintisi
yoktur.
Entelektüellik "kendini bilmekle"
alâkalýdýr. Herkes bu sorgulamalarý
yapabilir ve yapmalýdýr.
Dünya, kaldýrým üzerinde, kartonlardan yaptýðý evinde yaþam mücadelesi
verip, bu sorgulamalarý yapan, gerçek

entelektüellerle doludur.
Çoðunun dikkate
almayýp yanlarýndan umarsýzca
geçtikleri bu
insanlar,
mezuniyete
"sahte
entelektüellerden" çok daha yakýndýrlar.
Sosyal statünüz
ve mesleðiniz
ne olursa olsun,
evrensel deðerlere ve yüksek
bilince çekilim
duymuyor ve bu
yönde bir irade
ortaya koymuyorsanýz, belki
de bitirmeye çok
yakýn olduðunuz
binlerce yýllýk
koca bir döngüyü
tekrar etmek
zorunda kalacaksýnýz…
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Evrende Enerji Deðiþimi - Foton Kuþaðý - 4

Enerji Deðiþiminin
Güneþ Sistemine ve Ýnsana
Etkisi
Derleyen: Ýsmail Acar

u dizinin son bölümünde
konunun üzerinden bir kez
daha geçmek, böylesine bir
enerji deðiþiminin Güneþ
Sistemi'ne ve insana etkisini incelemek
hedeflenmektedir. Bu aþamada Din
Kitaplarýndaki bazý ayetleri hatýrlamakta fayda vardýr. Özellikle de Yaþar Nuri
ÖZTÜRK'ün mealindeki 'iyilerin
boyuttan boyuta / hâlden hâle geçiþ'
tanýmý dikkat çekicidir:

B

Kur'an-ý Kerim, Ýnþikak Suresi
84:19-20, 25
19. Ki siz boyuttan boyuta /
halden hale mutlaka geçeceksiniz.
20. Peki onlara ne oluyor da
iman etmiyorlar? …..
25. Ýman edip hayra ve barýþa
yönelik iþler yapanlar müstesnadýr.
Onlar için kesintisiz bir ödül vardýr.
Keza Yeni Ahit'te 'olumlu ayrýþmayý /
pozitif seleksiyonu' çaðrýþtýran þu
âyetler de yer almaktadýr:

Yeni Ahit, Matta 24:40-41
40. O zaman iki kiþi tarlada
olacak; biri alýnacak, biri býrakýlacak.
41. Deðirmen çeken iki kadýn olacak; biri alýnacak, biri býrakýlacak.
Yeni Ahit, Luka 17:34-36
34. Size diyorum: O gece bir
yatakta iki kiþi bulunacak; biri alýnacak, öbürü býrakýlacak.
35. Birlikte deðirmen çeken iki
kadýn olacak; biri alýnacak, öbürü
býrakýlacak.
Þöyle veya böyle, günümüzde insanlýk tam anlamýyla açýklanamayan,
ancak belirtileri görülen, dünyamýzý ve
insanlýðý etkileyebileceði varsayýlan
kozmik enerji deðiþimleri ile karþý
karþýyadýr.

SEVGÝ DÜNYASI

Enerji Deðiþimi
Güneþ Sistemine Etkisi
'Koþulsuz Sevgi' sitesinde yer alan,
Saffet GÜLER'in David WILCOCK'un
'Divine Cosmos' kitabýnýn 8. Bölümü
'Güneþ Sistemindeki Deðiþim - The
Transformation of the Solar System'den tercüme ettiði kozmolojik deðiþimlerle ilgili metin oldukça dikkat çekici
ve düþündürücüdür. Bu tercüme, Dünyadaki deðiþiklikler konusunda Ruslarýn görüþlerini yansýtmasý bakýmýndan da özel önem taþýmaktadýr. http://
www.kosulsuz-sevgi.com/gecis-yukselis-2012/gunes-sistemi-degisiklikleri/
Deðiþikliklerin Sýnýflandýrýlmasý
Saptanan deðiþiklikler üç grupta
toplanabilir:
1. Enerji alaný deðiþiklikleri,
2. Parlaklýk deðiþiklikleri ve
3. Atmosferik deðiþiklikler.
Gezegenlerin
Atmosferleri Deðiþiyor
Dr. DMITRIEV'in çalýþmasý gezegenlerin kendilerinin de deðiþtiðini gösteriyor. Gezegenlerin atmosferlerindeki deðiþim devam
etmekte. Örn. Mars'ýn atmosferi
öncekinden oldukça büyük miktarda kalýnlaþýyor. Mars Gözlem Sondasý 1997'de aynalarýndan biri, atmosferi hesaplanandan yaklaþýk iki
kat daha yoðun olmasý nedeniyle
kýrýldý. Ayna üzerinde rüzgâr çok
güçlüydü, onu araçtan söktü.
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Ay Atmosferi Büyüyor
Ayrýca, DMITRIEV'in 'Natrium'
olarak belirttiði bileþenden
yapýlmýþ olan ayýn atmosferi
geniþliyor. DMITRIEV, ayýn
etrafýnda daha önce bulunmayan
6.000 kilometre derinliðinde
'Natrium' tabakasý olduðunu
söylüyor.
Atmosferimizin
Üst Katmanlarýnda
Deðiþim:
Burada daha önce bulunmayan HO gazý oluþuyor; þimdiki
HO miktarý daha önce mevcut
deðildi. Bu küresel ýsýnma ile ilgili
deðil, CFC'ler veya florokarbon
emisyonlarý veya baþka türde
madde emisyonlarý ile ilgili de
deðildir.
Gezegenlerin
Parlaklýklarý
Deðiþiyor:
Gezegenlerin toplam parlaklýklarýnda büyük deðiþiklikler
saptanýyor. Örneðin Venüs toplam
parlaklýðýnda önemli artýþlar
gösteriyor. Jüpiter yüksek bir
enerjisel yüke sahip oldu,
Jüpiter'in ayý Io ile arasýnda
oluþan iyonize edici radyasyonun görünür bir tüpü vardýr.
Son zamanlarda alýnan fotoðraflarda parlak enerji tüpünü
görebilirsiniz.
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Gezegenlerin
Manyetik Alanlarý Deðiþiyor
Gezegenlerin manyetik alanlarý
güçleniyor. Jüpiter'in manyetik
alaný iki katýndan fazla güçlendi.
Uranüs'ün manyetik alaný deðiþiyor.
Neptün'ün manyetik alaný artýyor.
Bu gezegenlerin manyetik alanlarýnýn gücü daha da artýyor.

volkanik aktivitenin kabaca yüzde
500 arttýðýný gösteren araþtýrmalar
yaptý. Sadece 1973 ten beri, toplam
deprem aktivitesi yüzde 400 arttý.

Uranüs ve Neptün'de
Kutup Deðiþikliði:
Voyager-2 Uzay Sondasý, Uranüs
ve Neptün'ü geçerken, görünür
kuzey ve güney manyetik kutuplarýnýn dönme kutbundan büyük
miktarda kaydýðýný saptadý: bir
durumda bu kayma 50 derece idi,
baþka bir durumda ise fark 40
derece civarýnda idi. Bu iki deðer
de oldukça büyük deðiþikliktir.
Volkanik Faaliyetlerde Artýþ
Dünya üzerinde 1975'ten beri
top-lam volkanik aktivite yüzde
500 arttý. Michael MANDEVILLE,
1875'ten beri Dünya üzerindeki

1960 yýlýndan itibaren deprem ve
volkan faaliyetlerindeki artýþý uzantýdaki videolardan takip edebilirsiniz: https://volcano.si.axismaps.io/
ve http://ds.iris.edu/seismon/
Doðal Âfetler
1963-1993 arasý %410 Arttý:
Dr. DMITRIEV doðal âfetlerin
çok detaylý bir hesabýný yaptý. 1963
ve 1993'ü karþýlaþtýrýp her tür doðal
afetlerin miktarýnýn -kasýrga, tayfun, heyelan, dev dalgalar vsyüzde 410 arttýðýný gösterdi.
Güneþ'in Manyetik Alaný
%230 Arttý:
Kaliforniya'daki Rutherford
Appleton Ulusal Laboratuvarý'ndan Dr. Mike LOCKWOOD
Güneþ'i araþtýran bir çalýþma yaptý
ve 1901'den bu yana Güneþ'in
toplam manyetik alanýnýn öncekinden yüzde 230 daha güçlü
olduðunu keþfetti.
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Sadece 'Dünya
Deðiþiklikleri'nden Fazlasý:
Karþýlaþtýðýmýz durum, 'Dünya
Deðiþiklikleri' dediðimizden daha
fazlasýdýr. Bazý insanlar burada,
Dünya ile Güneþ arasýnda karþýlýklý
bir etkileþim olduðu fikrine sahiptirler. Çok az insan Sibirya'da, özellikle bu araþtýrmayý yapmakta
olduklarý Novosibirsk'te Rusya
Ulusal Bilimler Akademisi'nde
yapýlmakta olan çalýþmanýn farkýndadýr. Onlar, tüm Güneþ
Sistemi'nde bu enerji deðiþimine
neden olan tek olasý þeyin, daha
farklý, hatta daha yüksek bir enerji
alanýna doðru ilerleme ile ortaya
çýktýðý sonucuna varýyorlar.
Güneþ Sistemimizin Kenarýnda
Iþýk Yayan Plazma %1000 Arttý:
Güneþ manyetik alana sahiptir
ve bu manyetik alan Güneþ Sistemi
etrafýnda bir yumurta þekli yaratýr,
bu heliosfer(i) olarak bilinir. Heliosferin þekli bir gözyaþý damlasýna
benzer. Damlanýn uzun ve ince
ucu seyahat etmekte olduðumuz
yönün ters tarafýndadýr. Bu bir
kuyruklu yýldýza benzer, kuyruk
daima Güneþ'ten uzak olan tarafý
gösterir.
Ruslar bu Heliosferin önde giden
kenarýna baktýlar ve burada parlayan plazma enerjisini gözlediler.
Bu plazma enerjisi 10 astronomik
birim (ii) derinliðinde idi. Böylece
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on astronomik birim Güneþ
Sistemi'nin ön ucunda görmeye
alýþtýðýmýz bu parlayan enerjinin
normal kalýnlýðýný temsil eder.

Bugün, bu parlayan plazma 100
astronomik derinliðe ulaþtý. Dr.
DMITRIEV'in Raporu tam bir
zaman çizgisi vermese de bu artýþýn
1963-1993 zaman periyodunda
olduðunu kabul edebiliriz. Ne
zaman olmuþ olursa olsun, Güneþ
Sistemi'nin ön ucundaki enerjinin
toplam parlaklýðýnda yüzde 1.000
artýþ vardýr.
Ve bu, Güneþ Sistemi'nin
kendisinin, enerjinin çok yüksek
derecede yüklü olduðu bir alana
doðru ilerlediði anlamýna gelir.
Bu yüksek yüklü enerji, plazmayý
canlandýrýyor ve daha çok plazma
oluþmasýna neden oluyor. Böylece
daha parlak, daha çok ýþýk yaydýðý
görülüyor. Sonra bu enerji Güneþ'e
akýyor, Güneþ enerjiyi emip 'ekliptik' olarak adlandýrýlan ekvatoral
plana yayýyor. Bu gezegenler
arasý uzayý doygunluða ulaþtýrýyor,
bu da Güneþ emisyonlarýnýn daha
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hýzlý yolculuk etmesine neden
oluyor ve gezegenlerin üzerine
enerji yüklüyor."
Bu yöndeki yaklaþým ile ilgili
olarak Prof. Dr. Ahmet ERCAN
ile Prof. Dr. Þükrü ERSOY'un
katýldýðý TV Programýndan kýsa bir
söyleþiyi izlenmenizi bir kez daha
öneririm. Bu söyleþide öne çýkan husus
"Güneþ Sistemini ve Dünyamýzý bazý
dünyadýþý olgularýn etkiliyor
olmasý"dýr: https://youtu.be/
KFQcEEJlKh0
Son Dakika:
'Güçlü Iþýk Saptandý'
6 Kasým 1997'de Associated Press'in
þu makalesi dünyadaki bir çok yayýnda
yer aldý: https://apod.nasa.gov/apod/
ap971105.html
"Samanyolu çevresinde oluþan
daha önce bilinmeyen bir gama
ýþýný halesine ait rapor bilim insanlarýný þaþýrttý ve heyecanlandýrdý.
Amerikan Astronomi Cemiyeti
Toplantýsý'nda sunulan Raporda:
'Orada açýkça gama ýþýnlarý yapmasý gereken bir þey yok, ama
orada bazý yüksek enerjili süreçler
meydana geliyor. Tek bir gama ýþýný
fotonu, sýradan görünür ýþýðýn bir
fotonundan bir milyar kat daha fazla enerjiye sahip' denilmekteydi."
26 Haziran 2019 tarihinde LIVE SCIENCE sitesinde aktarýlan haber, bu
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enerji yüklü fotonlarýn dünyaya çarptýðýný vurgulamaktadýr:
https://www.livescience.com/65795most-energetic-photons-detected.
html?utm_source=notification
"Bilim insanlarý Tibet Platosu
üzerinde þimdiye kadar görülen en
güçlü (enerjik) ýþýðý ölçtüler. Bu
fotonlar, enerjileri 100 trilyon elektron-volttan daha güçlü gama ýþýnlarýydý. Daha önceleri, sadece
onlarca trilyon elektron-volt
gücünde fotonlar ölçülmüþtü.
Bilim insanlarý, fotonlarýn
6.523 ýþýk yýlý uzaklýktaki Yengeç
Bulutsusu'ndan kaynaklandýðýný
saptadýlar. Söz konusu bulgu,
kozmik ýþýnlar ve gama ýþýnlarý
gibi yüksek enerjili parçacýklarý
saptamak için Tibet Platosu'nda
kurulan 36.900 metrekarelik
detektör ile yapýlan araþtýrma
sonucu elde edildi.
Elde edilen sonuçlar bilim insanlarýnýn bu kadar yüksek enerjili
fotonlarýn nasýl yaratýldýðýný ve ne
kadar enerjiye sahip olabileceklerini anlamalarýnda yardýmcý oldu.
Bilim insanlarý, bu durumda, gama
ýþýnlarýnýn, 'Ters Kompton Saçýlmasý'(iii) olarak bilinen bir iþlemle
hýzlandýrýldýðýný iddia ediyorlar. Bu
iþlem sýrasýnda süper yüksek enerjili elektronlar, düþük enerjili fotonlardan zýplayarak fotonlara muazzam enerji vermektedir."
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Bilgilerimizde 'Iþýk' ve 'Madde'
Dört bölümlük bu yazý dizisine
baþlarken fizik konusunda Albert
EINSTEIN ve Niels BOHR'dan,
felsefe konusunda ise Jiddu
KRISHNAMURTI, Annie BESANT
ve C.W. LEADBEATER'den etkilenmiþ olan ünlü fizikçi David BOHM'un 'madde'nin oluþumunu 'ýþýk'a, diðer
bir deyiþle 'foton'a baðladýðýný belirtmiþtik:
"Madde ýþýðýn donmuþ halidir."
("Matter is frozen light.")
Bilgilerimizde de bu yaklaþýmý
görmekteyiz:
"Bütünleþti, yedi ayrý olan [yedi
renk] ve bir tek görünür hâle geldi,
her þeyin, þimdi gözünüzle
gördüðünüz her þeyin [maddenin]
temelinde bulunan. Ve sonra
Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýzda,
hâlinden þimdi anlayamayacaðýnýz
alýþveriþ baþladý. Ýlk ikisi bir olan,
ayrý yerden gelip orada duran oldu
önce. Ve sonra yer yer 'sertleþip
duran' [madde] çýktý ortaya.
"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."
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Günümüzde bilim de bu gerçeði gözler önüne sermeye baþlamýþtýr: https://
www.webtekno.com/haber/amp/71855
"Iþýk ile Madde Birleþtirilerek
Yeni Parçacýklar Oluþturuldu
Bilim insanlarý, ýþýk ile maddeyi
birleþtirerek yeni davranýþ þekilleri
sergileyen parçacýklar meydana
getirmeyi baþardý. Evrendeki her
atomun kendine ait bir parmak izi
vardýr. Her madde, belli enerji
düzeylerinde ýþýðý emer ya da
yayar. Maddelerin bu parmak
izlerini kullanan araþtýrmacýlar da
atomlarý tanýmlar. Teknik olarak
gezegen yüzeyindeki bir hidrojen
ile 460 milyon ýþýk yýlý uzaktaki
hidrojen ayný ýþýk enerjisini emer.
Atomlarýn elektrik ve manyetik
alanlarla manipülasyonu mümkün
olsa da genel karakteristikleri
deðiþmez. 3 Temmuz 2019 tarihinde bilim dergisi NATURE'da
yayýmlanan bir makale ise bütün
bildiklerimizi deðiþtirdi. Chicago
Üniversitesi'nden araþtýrmacýlar,
elektronlarý lazerler ile etkileyerek
yarý atom, yarý ýþýktan oluþan
parçacýklar üretmeyi baþardý. Bu
parçacýklar yeni davranýþ þekilleri
sergiliyor. Yardýmcý Profesör
Jonathan SIMON'ýn ekibi madde
ve ýþýk arasýndaki duvarý yýkmayý
baþardý. Böylelikle temel özellikleri incelemeyi amaçladýlar.
Parçacýklarýn kuantum düzeyinde

28
nasýl etkileþime girdiklerini çözmenin ve bu çalýþma, bir gün teorik
olarak hacklenemeyen kuantum
iletiþimin yolunu açacaktýr.
Bu çalýþmanýn ilerisinde ise ýþýktan oluþan maddeler oluþturmak,
belli foton yapýlarýný üretebilmek
mümkün olacak. Bu yapýlar, diðer
maddelerle etkileþime girebilecek.
Normal þartlarda fotonlar, maddelerle etkileþime girmiyor."
Kozmik Enerji Deðiþimleri ve DNA
Gene David WILCOCK'un 'Divine
Cosmos' kitabýnýn 'Güneþ Sistemindeki
Deðiþim - The Transformation of the
Solar System' Bölümünde söz konusu
enerji deðiþimlerinin DNA'larý da etkileyeceði vurgulamaktadýr:
"Ve bu [kozmik enerji], gezegenin
nasýl iþlediðini, nasýl fonksiyon
yaptýðýný ve onun ne tür yaþamý
desteklediðini deðiþtiren bilinçli
enerjidir. DNA spiralinin kendisinin
armonikleri deðiþiyor. Bu, zamanýn
eski çaðlarýnda anlýk kitlesel
tekamüllerin [evrimlerin] gerçek,
saklý nedenidir.
Tüm bunlar ayný anda gerçekleþiyor ve bu ani bir geçiþin /
deðiþimin olacaðý bir kreþendoya
(gittikçe yükselmeye) doðru gidiyor. Baþka deyiþle, Güneþ enerji
yayýnlarken gönderdiði temel harmonik dalga boylarýnýn ani bir
geniþlemesinin olacaðý ve enerjinin
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yeni seviyesine yükseleceðimiz bir
noktaya ilerliyoruz.
Enerjinin yayýmýndaki bu artýþ
Güneþ Sistemi'ndeki tüm maddenin
temel doðasýný deðiþtirir. Gezegenler hafifçe Güneþten ileriye itilir ve
onlarý oluþturan atomlar ve moleküllerin fiziksel boyutlarý geniþler."
'Exopolitik (Galaktik Politika)
Uzmaný' olarak anýlan Dr. Michael
SALLA, 19 Temmuz 2015'te 'exopolitics.org' sitesinde yayýmladýðý yazýda
þöyle demektedir:
"Baðýmsýz kaynaklara göre,
Dünyamýz, hem Güneþ Sistemi'ni
etkileyecek, ayný zamanda canlýlarýn DNA'sýný deðiþtirecek
kozmik enerjilerin yoðunlaþtýðý bir
bölgeye doðru ilerlemektedir.
Bunun, teknolojide, uzay programlarýnda ve dünyadýþý yaþamýn açýklamalarýnda ve de insan toplumunda birçok deðiþikliðe yol açacaðý
tahmin edilmektedir.
'Geliþmiþ Öngörü Kuruluþu Advanced Forecasting
Corporation'ýn CEO'su olan Dr.
Simon ATKENS, gelmekte olan
kozmik enerjiler ve etkileri
konusunda þaþýrtýcý tahminlerde
bulunmakta, "Güneþ'ten ve kozmik
kaynaklardan gelecek elektromanyetik enerjilerin hýzlanmasý ve
yükselmesi, bilinçte 'frekans kaymasý' olarak tanýmlanacak olguyu
ortaya çýkartacaktýr" demektedir.
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Dr. ATKENS ayrýca 'Dalga X'
olarak tanýmladýðý gelmekte olan
kozmik enerjinin bir sonucu olarak,
dünyayý sarsacak ölçekte 'evrimsel
deðiþimler'e, 'büyük düzeyde, tarihte duyulmamýþ, kitlesel ölçekte bir
evrim dalgasý'na deðinmektedir."
Bu noktada, Kryon'un 1 Aðustos
2015'de Minneapolis, Minnesota'da
getirdiði mesajý hatýrlamakta fayda
vardýr:
"Bilinç, ölçülemeyen ezoterik bir
þey deðildir. Sizin henüz görmediðiniz gerçek fiziktir. Þu anda, gezegeninizde birçok deney, manyetik
alanýn kuvvetinin gerçekte kitlesel
insan bilinci ile deðiþtiðini göstermekte. Ýleride, çok boyutlu alanlarý
daha net ölçebildiðiniz zaman,
dünyanýn manyetik alaný ile insan
bilinci arasýndaki baðlantýyý görebileceksiniz."
Söz konusu Celse'yi Kryon þu sözlerle bitirmektedir:
"Çok yavaþça gezegende bir
bilinç bölünmesi olacak: Þefkatli
olanlar ve olmayanlar. Bu apaçýk,
çok aþikâr olacak! Özen gösterme
ve göstermeme. Bu gezegende tam
þu anda karanlýk bir ordu var."
'Foton Kuþaðý'
'Yükselme Kapýsý' mý?
Blog yazarý 'vjindigo', Dr. Alexei
DMITRIEV'in "Dünya, Güneþ ve
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Güneþ Sistemi'ndeki tüm gezegenler
yakýn zamanda bilinmeyen bir yýldýzlararasý enerji bulutuna girecekler"
deyiþini 'Foton Kuþaðý'na giriþ olarak
tanýmlamakta ve bu Kuþaðý titreþimini
yükseltebilenler için bir 'Yükselme
Kapýsý' olarak nitelendirmektedir:
Söz konusu enerji deðiþimi karþýsýnda
'vjindigo'nun bu posterini Bilgilerimiz
ýþýðýnda þöyle yorumlayabiliriz:

Açýklamalar:
(i) Heliosfer: Güneþ Sistemi'nin çeperinde,
yýldýzlararasý alanla Güneþ Sistemi'nden gelen
parçacýklarýn etkileþime girdikleri Güneþ
Sistemi'ni çevreleyen bölgedir. Güneþ'ten çýkan
yüklü hidrojen atomlarý, diðer yýldýzlardan gelen
yüksüz hidrojen atomlarýyla bu bölgede karþýlaþýrlar ve bu bölgede etkileþime girerler.
(ii) Astronomik Birim: Dünya'dan Güneþ'e olan
uzaklýk, 93.000.000 mil
(iii)Kompton Olayý: Fotoelektrik olay gibi
ýþýðýn tanecik özelliðini gösteren bir deneydir. Bu
olayýn sonucunda, fotonlarýn da momentumlarýnýn
olduðu ortaya konulmuþtur. Bu olayda yüksek
enerjili X-ýþýnlarý fotonu ile karbon atomunun
serbest elektronlarý çarpýþtýrýlýr. Bu olay sonucunda elektron ve foton saçýlýr.
http://www.fizik.net.tr/site/compton-olayi/
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Bitkilerin Gizli Yaþamý
Peter Tompkins/Christopher Bird
Çeviren: Sulhi Dölek

yerleþtirdi. Yalan
makinesi çeþitli korku,
sevinç, þaþkýnlýk gibi
durumlarýn elektriksel deðiþimlerini
ölçtüðüne göre, belki
bitki de su dökünce
seviniyordur diye alaylý
alaylý güldü.
yýlýnda, Amerika'nýn
tanýnmýþ yalan
makinesi uzmaný
Cleve Backster,
güvenlik görevlilerine poligraf
aygýtýnýn kullanýmý eðitimini verdiði
okulunda uykusuz bir gece daha
geçirdi. Sonra sýrf eðlence olsun diye,
yalan makinesinin elektrotlarýný kocaman yapraklý tropikal bitkisinin üzerine
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Bitkiyi suladýðýnda galvanometre
zikzaklar çizerek aþaðý doðru indi.
Oysa yukarý doðru bir hareket bekliyordu Backster. Yapraðýný sýcak kahveye soktuðunda da beklediði tepkiyi
görmedi. Sonunda kibriti alýp bitkiyi
yakmayý düþündüðünde her þey deðiþti.
Bitki çýlgýnca galvanometrenin ibresini
tavan yaptýrdý. Ýnanamadý Backster.
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"Nasýl yani?" dedi kendi kendine,
"Bitki düþüncelerimi mi okudu?".
Ýnsanlýk tarihinin önünde yeni bir
dünya açýlýyordu artýk. Deneyler
deneyleri kovaladý. Bitkilerin sadece
düþünceleri okumakla kalmayýp
çevrelerindeki her þeyi hissettikleri de
çýktý ortaya. Kaynar suya atýlan
karideslerin ölümlerini, eline iðne battýðýnda duyulan acýyý da hissediyordu
bitkiler. Hatta kilometrelerce ötede
olunsa bile yaþanan sevinç ve üzüntüleri de hissediyordu. Hatta korkudan
baygýnlýk bile geçiriyordu.
Bir gün þehir dýþýndan gelen bir
botanikçi bayan içeri girdiðinde
bütün bitkiler sessizleþti. Hiç birinden tepki gelmiyordu. Sanki hepsi
birden sessizliðe bürünmüþtü. Taa ki
o bayan havaalanýndan uçaða binip
gittikten 45 dakika sonra yeniden
tepki vermeye baþladýlar. Bayan
botanikçinin bitkileri kurutup ölçümler
yaptýðýný öðrendiði zaman anladý
Backster, bayaný görünce bitkilerin
korkudan bayýldýklarýný.
Bir deney tasarladý. 6 yardýmcýsýna
ayný gece ayný saatlerde yapmak üzere
farklý görevler verdi. Görevlerden biri
gece yarýsý gelip laboratuvardaki bitkilerden birini söküp parçalamaktý. Ertesi
gün o gece bitkiyi parçalayan yardýmcý
içeri girdiðinde bütün bitkiler çýlgýnlar
gibi haykýrmaya baþladý (galvanometrelerin ibrelerinin tavan yapmasýný
böyle adlandýrýyor Backster). Bu
deneyden anlaþýldý ki bitkiler sadece
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hissetmiyor, ayný zamanda hafýzalarý da
var. Ve Amerika'da bazý adlî vakalarda
bitkilerin þahitliðine baþvurulmaya baþlandý. Bitkiler asla yanlýþ sonuç vermiyordu çünkü yalan nedir bilmiyorlardý.
Bu çalýþmalar makale olarak yayýnlanmaya baþlayýnca dünyanýn dört bir
yanýndan bilim adamlarý konu üzerinde
çalýþmalara baþladýlar. Sonuçlar akýl
almaz.
Koparýlmýþ bir yaprak, kendisine güzel sözler söylenmesi durumunda normal yapraktan aylarca daha uzun süre
canlý kalabiliyor. 120 km mesafedeki
bir acýyý, sevinci hissedebiliyor. Ýnsanlarýn düþüncelerini okuyabiliyor,
kötülük yapanlarý hafýzasýna kaydedebiliyor. Ayný zamanda bu bilgileri diðer
bitkilerle de paylaþýyor. Kendisine kötü
davranýlan bitki üzüntüsünden intihar
bile ediyor.Yanýndaki bitkinin susuz
kalmasý durumunda kendi suyunu
onunla paylaþýyor.
Bitkiler, bütün canlýlarla iletiþim
kurma konusunda bizim hayallerimizin
ötesinde bir hassasiyete sahip. Her biri
doðanýn bir parçasý. Belki bir gün
onlarý daha iyi anlama imkânýmýz olursa bize tarihin bütün yaþanmýþlýklarýný
bile anlatabilirler.
Bilelim ki dünyanýn herhangi bir
yerinde bir bitkiye kötü davranýlýrsa,
bütün bitkiler bunu hissediyor. Amazonda yanan aðaçlarý Toroslardaki
aðaçlar da hissediyor. Bir gün biz de
hissedeceðiz...
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Ruhsallýk mý, Kurgusallýk mý?
M. Reþat Güner, DerKi'den

zun yýllardan beri "ruhsal"
baþlýðý altýnda toplanabilecek
konular hakkýnda araþtýrmalar
yaptým. Bir sürü þey okudum,
bir sürü þey dinledim ve izledim, bir sürü
deneyim yaþadým, bir sürü insanla tanýþtým,
bir sürü þey yazdým, bir sürü þey anlattým,
bir sürü eðitim verdim…

U

Bütün bunlarýn sonunda ulaþtýðým anlayýþ
beni "ruhsal" diye nitelendirilen pek çok
bilginin aslýnda kurgusal olduðu sonucuna
ulaþtýrdý. Ve anladým ki hakikati kucakladýðýný sanarken aslýnda kumda oynamýþýz.
Elbette dünyada geçirilen hiçbir aþama
boþuna deðil, ama aklý baþýnda insanlarýn
kurgularla gerçekleri birbirinden ayýrt
etmesi yerinde olmaz mý?
Yaklaþýk on küsur yýldýr takýntýlý
biçimde anlatmaya çalýþtýðým bir þey var.
Dünya'da yaþarken düþündüðümüz, konuþtuðumuz ve lisan ile ifade ettiðimiz her þey
bizim beynimizin oluþturduðu bir temsildir.
Facebook'ta yazdýklarýmý karýþtýrýrsanýz
bununla ilgili çok defa benzer þeyleri
yazdýðýmý görebilirsiniz.
Bizim için ruhsallýk sadece beynimizin
kavrayabildiði kadarýyla oluþturduðu temsili bir imgeler topluluðudur. En üst düzey
ruhsal deneyimleri bile yaþamýþ olsanýz
bunun sonrasýnda anlatabileceðiniz tek þey

beyninizde kalan anýlardýr. Yani kendimizi
parçalasak burada beynin oluþturduðu
imgelere baðlýyýz. Bu, elbette bilincin
beyinle sýnýrlý olduðunu göstermiyor, ama
buradayken her þey beyinle sýnýrlý. O
zaman sonsuzluðun yanýnda küçücük bile
denmeyecek biyolojik bir makinenin oluþturduðu simülasyonlara dayanarak
algýladýðýmýz þeyin hakiki gerçeklik
olduðunu nasýl düþünebiliriz ki?
Klasik örnek: Dünya'da hiç kimse görme
duyusuna sahip olmasaydý gerçekliðimiz
nasýl olurdu? Dünya'da hiç kimse görme ve
iþitme duyusuna sahip olmasa? Dünya'da
hiç kimse görme, iþitme ve dokunma duyusuna sahip olmasa? Bilinç diye bir þey kalýr
mýydý? Demek ki burada bilinç dediðimiz
þey tamamen duyulara dayalý ve belli sýnýrlarla limitlenmiþ bir makineden ibaret.
Hal böyle olunca duyularýn ötesindeki
gerçeklikler var olsa bile -elbette var
olmalý- bizim onlar hakkýndaki algýmýz
sadece beyne dayalý imgelerden ibaret
kalýyor. Ýþte burasý "kurgu"larýn baþladýðý
nokta. Ýmgeleme gücü biraz fazla insanlar
beyinlerinde diledikleri her þeyi yaratabilirler. Ve ilginçtir ki psiþik olarak "hassas"
diye nitelendirilen tüm insanlarýn
"imgeleme" becerileri çok geliþmiþtir. Yani
örneðin görsel olarak imgeleme gücü yüksek olmayan bir "görücü" yoktur.
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Duyular dýþý algýlamalarý reddeden
biri asla deðilim. Çünkü bunlarýn hepsi
çok sýký þartlarda test edilmiþ ve onaylanmýþtýr. Ayrýca herkes kendince normal
þekilde açýklanamayacak bazý deneyimler
yaþamýþtýr. Bu tamam. Ama benim
dikkat çekmek istediðim husus psiþik
algýlarý olan insanlarýn "imgeleme"
yetileri de fazlaca geliþmiþ olduðu için
kolayca yazabildikleridir. Yani burada
imgelerle algýlar çoðu zaman birbirine
karýþýr.
Ýnsanlar için belki de en büyük
ihtiyaçlardan birisi kendinden daha geniþ
bir bütüne ait olduðunu hissetme ihtiyacýdýr. Bunun sebebi aslýnda temelde her
þeyin kendinden daha geniþ bir bütüne ait
olduðu gerçeði olmakla birlikte, belli aþamalarda insan bunu sadece bir inanç olarak
kabullenir. Yani idrak etmeksizin sadece
ona öðretildiði biçimde kabul eder.
Ýþte bu ihtiyacýn ve arayýþýn neticesi
olarak insanlar "ruhsal" olarak adlandýrýlan
bazý öðretilerin peþinden giderler. Bunun
çok çeþitli örneklerini bugün bol miktarda
görebilirsiniz.
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söylendiði yerde kalsýn. Ve yaþamýnýzda o
bilgiye gerçekten ihtiyaç duyup duymadýðýnýzý kontrol edin. Sizin bir derdinize
çare olup olmadýðýný kontrol edin. Yani
saðlýklý bir kontrol mekanizmasý ile
öðrendiðiniz þeyleri süzgeçten geçirin.
Kanýtlanabilirliði olmayan þeyleri ihtiyatla
bir kenarda tutun. Belki bir gün iþinize
yarayabilir, ama sizi yaþamýn gerçekliðinden koparan ruhsallýk gerçekten ruhsal
geliþime hizmet etmez. Çünkü burada ruhsal geliþim denilen þey tamamen beynin ve
sinir sisteminin eðitilmesinden baþka bir
þey deðildir.
Tüm ruhsal pratikler temelde beynin ve
sinir sisteminin eðitilmesi üzerine kuruludur. Daha yüksek düzeyli tesirlere ekran
olabilmek ancak beynin ve sinir sisteminin
düzgün biçimde eðitilmesine baðlýdýr. Bu
da þu anlama gelir, ruhsal geliþim tamamen
yaþamýn içinde olarak, yaþamýn gereklerini
sonuna kadar yerine getirerek gerçekleþen
bir yolculuk. Diðer türlüsü "mistik" düzeydeki inançlarýn tekrarýndan baþka bir þey
deðil.

Amacým kimsenin gittiði yolu küçümsemek ve yargýlamak deðil. Zaten herkes
dilediði yoldan gidebilir ve gidiyor.
Ama biraz yol tepmiþ bir kardeþiniz
olarak önerim, bir þeyleri okuyup dinlerken
lütfen yalnýzca kalbinizle deðil, aklýnýzla
da irdeleyin. Ve lütfen fiziksel gerçeklikle
baðýnýzý koparmadan öðrendiðiniz bilgileri
yaþamýnýzda gerçekten kullanabildiðinizi
kontrol edin.

Ruhsal boyutta nelerin olduðunu
kavrayabilmenin tek aracý bizim için
beyinse o zaman beyni geliþtirmekten
baþka iþe yarar bir þey var mýdýr? Ve
beynin de bir sýnýrý olduðuna göre ruhsal
gerçeklere ulaþma yolunda kendinizi hayal
üretmeye zorlamayýn. Beyninizi yaþamýn
içinde yaratýcý olmak için eðitin. Kurgu
yapacaksanýz, iþe yarar bir þeyler kurgulayýn. Çünkü inanýn metafizik kurgular bize
ruhsal geliþim yolunda fazla bir mesafe
kazandýrmýyor, tam tersine oyalýyor.

Eðer bir bilgi yaþamýn içinde kendine yer
bulamýyorsa býrakýn yazdýðý ya da

Sonuç: Anlayýþýmýz geliþtikçe
cahilliðimiz de ayný oranda büyüyor..
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Soluk Mavi Nokta
Carl Sagan, 1994

oyager 1 uzay aracý, NASA
tarafýndan fýrlatýldýðý 5
Eylül 1977'den bu yana 20
milyar* kilometreden fazla
yol aldý. 2013 Eylül ayýnda NASA
tarafýndan yapýlan açýklamaya göre de,
Güneþ Sisteminden tamamen ayrýlarak
yýldýzlararasý alana girdi.

V

Voyager 1'in üzerinde bulunan altýn
kaplama plakada; Güneþ Sistemi'nin
bulunduðu yer ile dünya üzerindeki
dillerden oluþan elli dokuz farklý
selâmlamanýn yaný sýra, balinalarýn
þarkýlarý, bir annenin yeni doðmuþ
bebeðine ilk sözleri, yeni aþýk olmuþ
bir kadýnýn beyin dalgalarý gibi kayýtlar
da bulunuyor. NASA, tüm bunlarýn bir
milyar yýl yaþayacaðýný hesaplýyor.

Günün birinde de, Dünya dýþýndaki
baþka canlýlara ulaþabileceðini.
14 Þubat 1990'da NASA, asli görevini tamamlamýþ ve artýk Dünya'dan
epeyce uzaklaþmýþ olan Voyager 1'e
yeni komutlar yollayarak Güneþ
Sistemi'ndeki tüm gezegenleri
fotoðraflamasýný saðlamýþ.
Voyager 1'in, Neptün'ü geçtiði zaman
kamerasýný geri çevirip 'Dünya'yý;
uçsuz bucaksýz bir evrende devasa
yýldýz bulutlarý arasýnda salýnan bu
narin, soluk mavi ýþýk noktasýný son bir
kez kaydetmesini isteyen de, NASA'nýn
danýþmanlarýndan ve Voyager görüntüleme ekibinden Carl Sagan olmuþ. 6
milyar kilometre öteden, Dünya'nýn ne
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kadar küçük, ne kadar ufacýk bir yer
kaplayan bir nokta olduðunu gördü.
Dünya'ya verilecek en güzel isim
"Soluk mavi nokta" olmalýydý ve bunu
fotoðrafladý. Daha sonra Sagan, 'Soluk
Mavi Nokta'adýný verdiði o fotoðraf
üzerine þöyle yazmýþ:

yaþayanlarýn, baþka bir köþesinde
yaþayan ve kendilerinden zar zor ayýrt
edilebilen diðerleri üzerinde uyguladýklarý zulmü düþünün... Anlaþmazlýklarý
ne kadar sýk, birbirlerini öldürmeye ne
kadar istekliler, nefretleri ne kadar
yoðun!

Uzayýn derinliðinden bu resmi
çekmeyi baþardýk. Eðer bu resme
dikkatlice bakarsanýz, orada bir nokta
göreceksiniz. O noktaya tekrar bakýn.
Ýþte o nokta burasý; evimiz... O nokta
biziz. Sevdiðiniz herkes, tüm tanýdýklarýnýz, adýný duyduklarýnýz, gelmiþ
geçmiþ tüm insanlar hayatlarýný o noktanýn üzerinde geçirdiler. Türümüzün
tarihindeki tüm sevinçlerimiz ve
acýlarýmýz, kendinden emin bin çeþit
inancýmýz, ideolojimiz ve ekonomik
öðretimiz; her avcý ve her yaðmacý,
her kahraman ve her korkak, uygarlýðýmýzýn mimarlarý ve tahripçileri,
her kral ve her köylü, birbirine âþýk
olan her genç çift, her anne ve her
baba, umutlarý olan her çocuk, her
mucit ve her kâþif, ahlâk deðerlerini
öðreten her öðretmen, yozlaþmýþ her
politikacý, her bir "yýldýz", her bir
"yüce önder", her aziz ve her günâhkar
iþte orada yaþadý; bir Güneþ ýþýnýnda
asýlý duran o toz zerreciðinde.

Bu soluk ýþýk noktasý, bütün o kasýlmalarýmýza, kendi kendimize atfettiðimiz öneme ve evrende öncelikli bir
konuma sahip olduðumuz yolundaki
yanlýþ inancýmýza meydan okuyor.
Gezegenimiz, çevremizi saran o büyük
evrensel karanlýðýn içerisinde yalnýz
baþýna duran bir toz zerreciðidir. Ýçinde
yaþadýðýmýz bilinmezlik ve bütün bu
enginliðin içerisinde, baþka bir yerden
bir yardýmýn gelip bizi bizden kurtaracaðýna dair hiçbir ipucu yoktur.

Dünya, dev bir evrensel arenada yer
alan çok küçük bir sahnedir. Bütün o
komutan ve imparatorlarýn akýttýklarý
kan göllerini düþünün... Þan ve þöhret
içerisinde, bu noktanýn küçük bir
parçasýnda kýsa bir süre için efendi olabildiler. Bu noktanýn bir köþesinde

Dünya... Þu ana kadar, yaþam
barýndýrdýðý bilinen tek gezegen. En
azýndan yakýn gelecekte, türümüzün
göçebileceði baþka hiçbir yer yok.
Evet, ziyaret ediyoruz. Ama henüz yerleþemiyoruz. Beðensek de beðenmesek
de, Dünya þu an için yaþadýðýmýz ve
sýðýnabileceðimiz tek yer.
Astronominin tevazu öðrettiðini ve
karakteri geliþtirdiðini söylerler. Bana
kalýrsa, insanýn ahmakça kibrini, bu
uzak görüntüden daha iyi temsil eden
bir þey olacaðýný sanmam. Bence bu,
sorumluluðumuzun altýný çiziyor.
Birbirimize karþý daha nazik olmalý ve
bu Soluk Mavi Noktayý koruyup el
üstünde tutmalýyýz. Bildiðimiz tek
yuva, o…"
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Altýn Kök
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.
Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn kapýlarýný aralamaya çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz Tobin Hart geçen ay "Seninle Benim
Aramda" baþlýðý altýnda Ruh dediðimiz þeyin esasen nefes aldýðýmýz hava gibi
birbirimizle paylaþtýðýmýz bir varlýk olduðunu anlatmýþtý. Buradan yola çýkarak
da, spirtüel bir yaþamýn hayatlarýmýzýn kesiþiminden ortaya çýktýðýný yani birbirimiz arasýnda doðduðunu söylemiþti. Elbet ki bu karþýlýklý etkileþimlerimizde
kendimize sorduðumuz sorular önemliydi. Þöyle ki: Karþýmýzdakini sahip olmak
ya da manipüle etmek istediðimiz biri gibi mi görmekteyiz yoksa onu hizmet
edilecek ve varlýðýndan þükür duyulacak biri gibi mi algýlamaktayýz?
Yazar, birbirimizi açýk gönülle bildiðimizde, yani daha derinden algýladýðýmýzda, sevgi ve þefkat duygusunun kendiliðinden ve doðal olarak ortaya çýkacaðýný
vurgulamýþtý. Spiritüel ruh ise, insanlarýn en hakiki duygularla, kalplerinin birbirlerine en açýk olduðu buluþmalarýndan doðuyordu.
Yazýsýnda çocuklarla ilgili birebir yaþadýðý ve tanýk olduðu vakalara yer veren
Tobin Hart, çocuklarýn kendilerine has güzel özelliklerinin olduðundan
bahsederek, onlarýn bazen bizi hiç beklemediðimiz anda kucakladýklarýný ya da
dizi incinmiþ diye aðlayýp da yanýmýza geldiklerinde veya bizim birisini kalben
anladýðýmýzda ve onun tarafýndan da anlaþýldýðýmýzý hissettiðimizde, ikimizin
kalbini birbirine baðlayan bir köprünün aniden oluþtuðunu söylemiþti. Kalpler
birbirine açýldýðýnda hizmet etmek, vermek ve onun için bir þeyler yapma
arzusu bizlerde belirginleþiyordu ki yazar bunun çocuklarda daha da belirgin
olduðunun altýný çizmiþti.
Yazara göre, geliþimsel teorisyenler bize çocuklarýn genelde tipik olarak kendilerine dönük varlýklar olduklarýný ve gerçek empati ve þefkat duygusundan yoksun olduklarýný söyleseler de çocuklar inanýlmaz derecede derinden empati
kurabilmekte ve þefkat duyabilmektedirler.

SEVGÝ DÜNYASI

37

Onlarýn bu açýk kalpleri dünya ile derin baðlar kurabilmelerine olanak tanýmakta ve içlerindeki þefkat duygusu kendiliðinden ortaya çýkmaktadýr. Çocuklarýn kendilerini baþkalarýndan ayrý tutma ile onlara baðlanma, bencillik ve
sencillik, þefkat duygularý anýnda ortaya çýkmaktadýr.
Yazarýn geçen ay vurguladýðý þeylerden biri de baþkalarýna hizmet etmeyi, bir
ahlâki konu veya iyi bir þeyi yapma yolu gibi görmektense, dünyayý doðrudan
anlayabilmenin bir yolu olarak görmenin en doðru þey olduðu idi. Çünkü
hizmet etmek, bir þeyin veya bir kimsenin sorumluluðunu üstlenmek ve o kiþiyle
yakýnlaþmak için de bir fýrsattý. Çünkü hizmet ettiðimizde dünyayý daha farklý
tanýmaya baþlýyorduk.
Geçen ay konunun bitiminde yazarýn þu sözü çok çarpýcýydý: "Bir öðretmen bir
çocuða hizmet eder, bir çocuk bir güvercine ve tüm bunlar yeryüzünün kalbine
hizmet eden bir güce ve þifaya dönüþür. Ýþte bunun sonu yoktur çünkü hep taþan
bir tastýr bu."
piritüel insanlarla sýkça
iliþkilendirdiðimiz þeylerden biri de onlarýn ahlâki
ve etik seçimlerinin ne
denli kaliteli olduðudur. Bu seçimleri
ortaya çýkaran özellikler ise genellikle
diðer insanlara gösterilen sevgi ve
alâkanýn yaný sýra neyin evrensel
ilkelere uygun ve doðru olduðuna dair
verilen kararlardýr. Özellikle de ahlâki
deðerlerimizdeki yozlaþmanýn týpký
ozon tabakasýndaki delik gibi arttýðý
bugünlerde, bu etik merkezin yaþam
kaynaðý ne olabilir?

S

Bazen kurallar koyarýz ve bunlar
içinde altýn kural dediðimiz oldukça iyi
ve evrensel olanýdýr. Kurallar neyin iyi
veya neyin kabul edilebilir olduðunu
bize hatýrlattýklarý gibi sivil bir toplum
için güvenlik aðý olarak da hizmet
ederler. Lâkin doðal þefkat ve sevgi
duygusu sadece kurallarla yaratýlamaz.

Bir çocuk bir kurala ceza almaktan
kurtulmak veya ebeveynlerinden ve
öðretmenlerinden onay almak için uyar.
Yine de bazen kuralý kýrmak ve kendini
riske atmak yapýlmasý gereken doðru
bir þey olabilir. Martin Luther King'i,
Gandhi'yi veya öfkeden çýldýrmýþ
öðretmenine kalem vermek için
yerinden kalkmayý göze alabilmiþ
Jamie'yi düþünün. Seçimler, ahlâki
geliþimin en tepe noktasýnda, bir þeyden sakýnmak veya onu engellemek ya
da bir þeyi almak için deðil, insanlýðýn
en üst faydasýna hizmet etmek için
yapýlýr. Bu tarz seçimler içimizdeki en
üstün doðayý ve en üstün ümidi
harekete geçirir ve bu uðurda en iyisini
yapabilmek ve baþarabilmek için bize
kuvvet verir.
Altýn Kuralýn en hakiki kökünü yaniiçimizdeki sevgi, iyilik ve hizmet
aþkýyla dolu olan o yeri, sýklýkla çocuk-
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larda buluruz. Teorisyenler bu tarz
ahlâki olgunluða ancak yetiþkinlikte
kavuþulabildiðini söylerler. Lâkin
çocuklarýn; haksýzlýðý, adaletsizliði,
ikiyüzlülüðü ve ýstýrabý hemen anlayýp
ayýrt etme özelliklerinin yaný sýra,
doðrunun ne olduðunu anlama, empati
kurma, sevgi ve þefkat duygularýný
ifade etme ve baðýþlama gibi inanýlmaz
güzel nitelikleri de vardýr. Çocuklardaki bu doðal kapasiteyi nasýl besleyebiliriz, özellikle de bencilliðin ve kendine
dönüklüðün bu denli güçlü olduðu bir
dünyada? Dünyadan gelen mesajlar
oldukça kafa karýþtýrýcý olabildiðinden
dolayý, çocuklarýn yaþamlarýnýn
çapasýný sevgi dolu kalplerinin gücüne
atabileceklerine dair mesajý anlamalarýný saðlamamýz gerekir.
Bunu gerçekleþtirebilmenin yollarýndan biri de örnek olabilmektir. Çocuklar neyi görürlerse onu yaparlar. Örneðin ilk yapabileceðimiz þey, sevgimizi
çocuklarýmýza, kendimize ve çevremizdeki dünyaya nasýl ifade ettiðimizi
davranýþlarýmýzla göstererek, onlara
kalpleriyle dinlemelerini öðretmek olabilir. Eþimize nasýl davrandýðýmýz, bizi
zorlayan bir komþumuza hangi sözleri
sarf ettiðimiz ya da trafikte bizi sinirlendiren birine nasýl davrandýðýmýz
çocuklara kendi eylemlerinin haritasýný
sunar. Biz yetiþkinler nasýl biri olduðumuzla ve nasýl yaþadýðýmýzla öðretiriz.
Kendi geliþimimizle çocuklarýmýzýn
geliþimi hep iç içedir. Çünkü birlikte
büyürüz. Ve ilk soru ne kadar kalpten
ve içten yaþayabildiðimizdir.
Kendimizinkini bulduðumuzda ancak,
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bir çocuðun þefkat ve sevgi dünyasýna
destek olabiliriz.
Buda, Ýsa, Gandhi gibi büyük þahsiyetler veya evinizin yakýnýnda oturan
harika bir insan size nasýl dinleyeceðiniz ve nasýl davranacaðýnýz
hususunda örnekler sunabilirler. Bu
tarz örnekler içimizdeki en iyiyi ortaya
çýkarýrlar. Gerçek cesaret ve sevgi
örnekleri sunan insanlarla ilgili
hikâyeler de deðerlidir.
Çocuklarýmýzla sevgi ve þefkat dolu
kahramanlarýn hikâyelerini ve biyografilerini paylaþmanýn yanýsýra, onlara
zor insanlarla ilgili zor sorular sorabiliriz. Örneðin zorbalýk yapan kiþileri
gündeme getirerek, onlarýn bir yanda
intikam, korku ve kýzgýnlýk, diðer
yanda ise sevgi ve anlayýþ gibi konulardaki doðal tepkilerini gözlemleyebiliriz. Örneðin onlara: "Birisi sana tokat
attýðýnda diðer yanaðýný da çevirir
misin?", "Kendini nasýl koruma altýna
alýrsýn?", "Her ikisini birden yapabilmenin diðer bir yolu var mýdýr?", "Hem
stratejik hem de güçlü nasýl olabilirsin?", "Baþýna gelenlere cesaretle
nasýl tepki verebilirsin?", "Doðru
bildiðinden nasýl þaþmayabilirsin?",
"Baþkalarýna acizlikmiþ gibi gözüken
bir davranýþýn aslýnda gücün, cesaretin
ve inancýn ifadesi olabilir mi?",
"Cesaret sözcüðü neden yüreklilik
anlamýna gelir?" tarzýnda sorular sorabilirsiniz.
Rol modellerin ve kurallarýn yanýsýra
dünyayý nasýl bildiðimiz, nasýl
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gördüðümüz ve ona hangi gözle baktýðýmýz da insanlara nasýl muamele
ettiðimizi etkiler. Ýnsanlarýn neler
söylediðine biraz daha dikkat
ettiðimizde ve onlara kalbimizi açýk
tuttuðumuzda, onlarýn deneyimlerinden
daha iyi faydalanabiliriz. Aslýnda bu
çok basittir ama günlük iþlerimizin
koþturmasýndan ve planladýðýmýza
uygun yaþama telaþýmýzdan kolaylýkla
da unutulabilir. Ama bir baþkasýyla
gerçek anlamda buluþtuðumuzda, onun
dünyasýný hissetmeye baþlarýz ki buna
empati denilir. Bu ortaya çýktýðýnda,
diðer bir insanla gerçekten buluþmuþ
olduðumuza dair bir hisse sahip oluruz.
Karþýmýzdaki kiþi bizim gözümüzde
baþka bir boyut kazanýr. Böylece onun
derinliðini, mânâsýný, karmaþýklýðýný ve
deðerini kavrarýz.
Ýþte bu bizim için bir spiritüel deneyimdir çünkü o içimizdeki baðý, þefkati
ve sevgiyi uyandýrýr. Ýþte empati, böyle
bir buluþmanýn büyük öneminden
dolayý, ahlâki geliþimin temeli ve bizi
insan yapan en önemli unsur olarak
tanýmlanýr. Böylece insanlýðýmýzýn ve
varlýk olarak kutsallýðýmýzýn farkýna
varýrýz. Ýnsanlarla kalben buluþtuðumuzda, onlarýn dünyalarýný hissettiðimizde ve onlarý anlayabildiðimizde,
onlara karþý þiddet uygulamamýz çok
daha zor hale gelir. Ýþte bu ahlâký canlý
tutan köktür.
Görmenin Ýki Yolu
Görmenin iki yolu vardýr. Birincisi
þeyleri kategorize eder, neyin yararlý
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neyin olmadýðý konusunda karar verir,
tehlikeyi ve fýrsatlarý deðerlendirir ve
bizim menfaatimize hizmet eder. Bu,
baktýðýmýz þeye karþý ya da ondan ayrý
durmayý gerektiren objektif bir bakýþ
diye düþünülebilir. Diðeri ise insanlarýn
içini görmek, onlarý hissetmek, onlarla
temas kurmak ve onlarýn gerçekte
kendileri olmalarýný saðlamaktýr. Diðer
bir deyiþle bu, dünyayý ölçülmesi, kontrol edilmesi ve manipüle edilmesi
gereken bir yer gibi görmek yerine,
diðer insanlarla kalpten buluþmayý
seçmektir. Antoine de SaintExupery'nin Küçük Prensi de bu tarz
bir görmeyi seçmiþti: "Ýþte benim sýrrým, çok basit bir sýr bu: Doðrularý
sadece kalbinle görebilirsin çünkü sana
gerekli olan göze görünmeyendir."
Bir karmaþanýn ya da bir hüsranýn ya
da kaygýyla geçmiþ bir günün ortasýnda
veya sýradan bir gün içinde siz-ben ve
çocuklarýmýz birkaç dakika sessizce
oturarak, derin nefesler alarak, göðüs
kýsmýmýza farkýndalýðýn nazikçe
gelmesini saðlayabiliriz. Bu tarz bir
çalýþma içimize ferahlýk verdiði gibi
hýzýmýzý yavaþlatýr ve kalbimize ayrý
bir sevecenlik getirir. Böylece
önümüzdeki veya zihnimizdeki sahne
deðiþir.
Nabýz atýþý ile ilgili yapýlan araþtýrmalar farkýndalýðýmýzý kalbimize kaydýrdýðýmýzda bedensel deðiþimlerin
olduðunu kanýtlamýþtýr. Kalbimiz
dakikada 60 kez attýðýnda, kalp
kasýmýzýn ayný miktardaki kaný her
atýþta pompaladýðýný düþünürüz. Ama
farkýndalýðýn artmasý anýnda her atýþýn
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zamanlamasý ve kuvveti deðiþir. Bir
atýþ belki 1.2 saniye, diðeri 0.7, bir
sonraki 0.9 saniye diye devam edebilir.
Kalben kendimizi sakin ve dinlenmiþ
hissettiðimizde bu atýþlar kararlý bir hal
alýr. Kalbimiz vücudumuzda en büyük
elektrik jeneratörüdür. Bu mânâda
beyin onun ardýndan gelir (ama belki
de vazifeleri bilmediðimiz biçimde birlikte örülmüþtür). Beynimizde alfa dalgalarý artýþa geçer ki bu derin dinlenmenin iþaretidir.
Çocuklar kendi kalpleriyle bir þekilde
uyum içindedirler. Julian küçük
kardeþinin yanýnda otururken þarký
söylüyordu. Görünen oydu ki yaptýðý
iþe müthiþ þekilde konsantre olmuþtu.
Annesi ona ne yaptýðýný sordu. O da
þunlarý söyledi: "Kardeþimin beynini
hissedebilmek için þarký söylüyorum. "
Aslýnda yaptýðý þey, kendi titreþimini
kardeþininkine uyumlamaktý. Beyinkalp sistemini ya da beyninin her ikisi
yarýsýný senkronize ediyor olabilirdi ki
bu golf oyunundan tutun da yaratýcý
yazarlýða kadar her aktivitedeki yüksek
performans ile ilintilenen bir eylemdi.
Bu çeþit bilme sadece insan iliþkilerine mahsus deðildir. Eðer istersek,
dünyanýn geri kalaný bu þekilde bize
açýlabilir. Genetik alanýnda Nobel
ödülü sahibi Barbara McClintock basit
mýsýr bitkisi üzerinde çalýþýyordu.
Genetik bilimini ileri düzeyde anlayabilmesinin sýrrýný þöyle açýklamýþtý:
"Kendimi bilgiye tam anlamýyla
açmak. Ve böylece bilginin bana
gelmesini saðlamak." Ýþte bu duygu ve
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açýklýkla, üzerinde çalýþtýðý þey artýk
ondan ayrý bir varlýk olamýyor, onunla
derinlemesine yakýn bir hale geliyordu.
Hintli rehber Krishnamurti, bu duygunun spiritüel bir yaþam için hayati
olduðunu þöyle tarif etmiþti: "Bir
öðrencinin kendini hep canlý tutabilmesi için, hayatýn kendisine karþý (kendi
hayatý veya baþkasýnýn hayatý için
deðil) bu olaðanüstü duyguyu taþýmasý
gerekir."
Hayvan Çiftliði isimli çocuk kitabýnda bu tarz bir görmeye yer verilmiþtir.
Hayvanlar Krallýðýna bir gün garip bir
ziyaretçi gelir. Bunun özelliði her þeye
tek tek yakinen ve derinden ilgi göstermesidir. Onun bu kadar derini görebilmesinin sýrrý baktýðý þeyi sevmesidir.
Bu kitabý okumamýzýn ardýndan
kendimize veya çocuðumuza: "Bu hayvan gibi görebiliyor muyuz, görebiliyor
musun? Bir insana, bir çiçeðe veya bir
aðaca böyle bakabiliyor muyuz, bakabiliyor musun?" diye sorabiliriz.
Neyin ben ve ben olmadýðý arasýndaki sýnýr, kalbimizle görmeye
baþladýðýmýzda ortadan kaybolur.
Budist rahip Thich Nhat Hanh bu tarz
bir farkýndalýðý "her þeyle baðlý olma
hali" diye tanýmlamýþtýr. Bir müzik
parçasýný derinden dinlemek, ilham
verici bir hikâyeyi okumak veya neþeli
ve güzel bir sahnenin açýldýðýný ve bizi
dünyayla birleþtirdiðini hayal etmek
gibi…
Gelecek Ay: Konumuza "Gümüþ
Sicimler" baþlýðýyla devam edeceðiz.
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Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, Ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bu grup bugün uyumlu tutarlýlýk üzerinde çalýþtý ve böyle
bir toplantýda bu ne zaman gerçekleþse,
celse daha derin sevgi konularý için
uygun ve açýk hale gelir. Bugün, "Bir
grup önünde oturmakta olan ve uyumlu
tutarlýlýk ile ilgilenmeyen bir kiþinin
uyumlu tutarlýlýðýna yararý olabilir mi?"
sorusu soruldu. Cevap olumludur ve
eðer bu iletilen tutarlýlýk fikrini
geniþletebilirseniz, esasýnda bir
doðrusal süreç gibi görünmekle birlikte, iþin düþündüðünüzden çok daha
büyük olduðunu anlarsýnýz. Eðer yeterli
sayýda insan uyumlu tutarlýlýk durumundayken ayný konu üzerinde

S

düþünürse, sanki bir radyo istasyonu
yayýn yapýyormuþ gibi bir durum hasýl
olur ve aniden iþ düþündüðünüzün çok
ötesine geçiverir.
Eðer bilimsel olarak ölçülebilirse, bir
grubun uyumlu tutarlýlýðý bir grupta
bulunan, ayný zihniyete sahip ve benzer
duygusal durumda olan bireyler temeline dayanýr. Bugün o özelliklerin fiilen
ölçülmesine þahit oldunuz. Bir an için
uyumlu tutarlýlýk durumunda olan ve
ayný þey üzerinde düþünen birçok
insaný hayal edin. Bu sanki yayýn
yapmakta olan bir radyo istasyonuna
benzer ve iþler aniden olabileceðini
düþündüðünüzün çok ötesine geçiverir.
Bu doðrusal bir yayýn deðildir.
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Tutarlý Dengenin Gücü
Uyumlu tutarlýlýðýn daha büyük
uyumlu tutarlýlýk yaratma eðilimi
vardýr. Uyumlu tutarlýlýk içine girmiþ
bir grubun etkilerinin baþka yerdeki
baþka bir grup tarafýndan hissedilip
hissedilmediði veya ne kadar
hissedildiði henüz ölçülebilmiþ
deðildir. Dolayýsýyla, uyumlu tutarlýlýk
saflýðý nedeniyle kendisini geliþtirebilen bir enerjidir. Odaklanmýþ uyumlu
tutarlýlýk olduðunda, yanlarýnda olanlarýn tutarlýlýðý nedeniyle diðer gruplarýn ayný tutarlýlýk durumuna çok daha
kolay girebildiklerini görürsünüz. Bu
bulaþýcý bir durum görüntüsü bile verebilir.
Bir öncül vardýr ve buna göre
metafizikte denge daha fazla denge
yaratmakta ve yaymaktadýr. Gerçek
bilinç dengesi enerji yaratmaktadýr.
Dengeli olmayan veya kaos içindeki
bir grupta dengede olan bir kiþi varsa,
buradaki etki birçok insan içinde
sadece bir kiþinin etkisi ile sýnýrlý
kalmamaktadýr. Bu sanki o kiþinin
karanlýk bir yere ýþýk götürülmesi gibi
bir durumu ortaya çýkarmaktadýr. Diðer
insanlar o bir kiþinin dengesini hissetmeye baþlamaktadýr ve o denge diðerlerini etkileyerek dengenin yayýlmasýna
yol açmaktadýr. Genellikle bunun için
konuþmaya gerek yoktur ve böyle bir
durum sizin açýnýzdan söz konusu
olduðunda, kýsa süre içinde bizim
uyumlu tutarlýlýk dediðimiz eþzamanlýlýðýn gücünü fark etmeye baþlarsýnýz.

SEVGÝ DÜNYASI

Bu, gezegende ortaya çýkmaya
baþlamýþ olan birçok özellikten sadece
birisidir. Size baþka bir özellikten de
söz etmiþ ve ýþýðýn ýþýk yarattýðýný ve
bunun sizin farkýna varamadýðýnýz bir
þekilde gerçekleþtiðini söylemiþtik. Bu
yüksek bilincin kendisini sizin farkýna
varamadýðýnýz bir þekilde çoðalttýðý
anlamýna gelir. Bunu size daha fazla
açýklayamýyoruz. Eðer karanlýk yerde
ýþýk yaratan bir ýþýk iþçisi örneðine
bakarsanýz, o zaman ýþýðýn tek bir
yerde kalmadýðýný görürsünüz. Iþýk bir
nesne veya sývýda olduðu gibi doðrusal
veya yerel deðildir. Iþýk ayný anda her
yere gider. Karanlýk bir odada bir kiþi
bir kibrit yakarsa, herkes biraz görmeye baþlar. Dolayýsýyla, kibriti yakan
tek baþýna bu iþten yararlanmaz. Bir
süre sonra bunu gören baþkalarý da
kibrit yakmaya baþlarlar ve herkes
çok daha iyi görmeye baþlar. Size otuz
yýldan beri pek çok kez söylediðimiz
gibi, aydýnlýkta insanlar durumu daha
iyi görüp deðerlendirebildikleri için
birbirlerinden korkmaya gerek
kalmadýðýný anlayabilirler.
Ýnsanlarýn birbirinden korkusu diðerlerini görememekten, onlarý bilememekten ve tanýyamamaktan kaynaklanmaktadýr. Karanlýk olduðunda
insanlar kendilerini ve sahip olduklarý
kaynaklarý koruma amaçlý olarak
etraflarýný duvarlarla çevirirler. Diðer
insanlarý görebildiðinizde ve birçok
yönden onlarýn da sizinle ayný veya
size benzer olduðunu anladýðýnýzda, o
zaman hepiniz rahatlarsýnýz. Diðerlerini
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"göremezseniz", onlardan korkarsýnýz
ama onlarý görebilirseniz, sizin gibi
olduklarýný anlarsýnýz. Ýnsanlýðýn pek
çok ortak noktasý vardýr ve hattâ
çoðunuz, ayný yolla ve þekilde olmasa
da, ayný güzel Yaratýcýya tapýyorsunuz
ve ayný "Tanrý suretini" anladýðýnýzýn
farkýna vardýðýnýzda, rahatlamaya
baþlarsýnýz.
Teknolojinin Etkisi
Ya tüm dünyada, kenarýndan köþesinden de olsa, böylesine uyumlu tutarlýlýk
ortaya çýkmaya ve oda (dünya) yeteri
kadar aydýnlandýðý için insanlar birbirlerini görmeye baþlarsa ne olur? Böyle
bir durumda daha az korku ve daha
fazla anlayýþ olacaktýr ve zaten bu
süreç de baþlamýþtýr.
Ýnternetin ortaya çýkma zamanýnýn
1989 yýlýnda Kryon'un devreye girmesi
de dahil olmak üzere pek çok olayýn
ortaya çýktýðý döneme denk geldiði
dikkatinizi çekmiþ miydi? Ýnternet bu
dünyada pek çok insanýn birbirlerini
görmelerine yol açmýþtýr. Sosyal medyanýn yüz milyonlarca insan tarafýndan
tüm sýnýrlarý aþacak þekilde kullanýlmasý sayesinde insanlar fiilen diðer kültürleri görebilmektedir. Böylece benzerlikler ortaya çýkmaktadýr. Dolayýsýyla,
içinde bulunduðunuz dönemde tüm
tarih boyunca olandan çok farklý bir
paradigma ortaya çýkmýþtýr.
Bazýlarý bu teknoloji patlamasýnýn
tehlike yarattýðýný, sosyal medyanýn
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aslýnda insanlarýn sosyalleþmesine
engel olduðunu ve insanlarýn giderek
yalnýzlaþmalarýna yol açtýðýný iddia
etmektedir. Eðer böyle düþünenlerdenseniz, büyük resmi tam deðerlendiremiyor olabilirsiniz. Tarihte ilk kez
kültürler, liderlerinin diðerleri hakkýnda
ne düþünmeleri, ne yapmalarý ve onlardan korkup korkmamalarý gerektiði ile
ilgili telkinlerine esir olmak yerine birbirlerine yakýnlaþmakta ve doðrudan
irtibata geçmektedir. Dünyanýn
her tarafýndaki genç insanlar diðer
genç insanlarý daha yakýndan görmeye
ve duymaya baþladýlar ve iþlerin hiç
de onlara anlatýldýðý gibi olmadýðýný
anlýyorlar.
Birçok farklý ülkede yaþayan insanla
irtibata geçebildiðinizde, bir süre sonra
karþýlýklý anlayýþý destekleyen uyumlu
tutarlýlýðýnýn ortaya çýkmasý mukadderdir. Böylece aslýnda herkesin esasta
ayný þeyleri istediði anlaþýlýr. Eðer yýlda
sadece bir veya iki günü birbirinizi
anlamaya tahsis etseydiniz, neler olurdu? Belki de bunu 'Anlayýþ Günü'
olarak adlandýrýr ve her tarafta þefkatli
anlayýþý öne çýkarýrdýnýz.
Eðer böyle bir günü belirleyip o gün
dünya çapýnda bir anket yaparak insanlara savaþýn dehþetini yaþamak için
herhangi bir sebep görüp görmediklerini sorsaydýnýz, sizce cevap ne olurdu?
Ýnsanlarýn çoðu savaþ fikrini reddettiðini beyan ederdi. O zaman belki savaþýn
insanlar üzerindeki tesirinin ne kadar
menfi olduðunu ve bu durumda az
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sayýda insanýn pek çok insaný ne kadar
kötü etkilediðini görebilirdiniz. Gücü
eline geçirmiþ olan az sayýdaki insan,
güçsüz insanlarý ezmektedir ve tam da
bu noktada internet büyük deðiþiklik
yaratmýþtýr veya en azýndan yaratmaya
baþlamýþtýr. Ýnternet sayesinde hiç tanýmadýðýnýz ve bilmediðiniz insanlarýn
kalplerine bakabilecek durumda oluyorsunuz. Bu durum teknolojinin
mutlaka insanlara zarar veriyor olmasý
gerekmediðinin örneðidir ve tam
aksine teknoloji pek çok bakýmdan
insanlara önemli yararlar saðlamaktadýr
ancak teknoloji ile kalp arasýnda bir
denge saðlanmasý, insanlarýn, zamanýn
bu aþamasýnda sahip olduðu âletlerle
dengeyi bulabilmesi gerekmektedir.
Aydýnlanmaya Giden
Hýzlý Þerit Nedir?
Bu grup (seminer katýlýmcýlarý)
bugün birçok soru sormuþ ve birçok
cevap almýþtýr ama "Aydýnlanmaya
giden hýzlý yol hangisidir?" sorulmamýþ
olan bir sorudur. Bunun cevabý "sakince oturup sevilmektir" olacaktýr. Bu
durumda bilgi size içinizdeki kendi
kütüphanenizden akýp gelecektir.
Bu bilgileri bundan önce birçok kere
farklý þekillerde vermiþtim. Bu sizin
kendi yaþam hikâyenizdir ve anne ile
baþlamaktadýr. Annenizin sizi göðsüne
bastýrdýðý, sevdiði ve her türlü ihtiyacýnýzý karþýladýðý o erken dönemi
hemen hemen hiçbiriniz hatýrlamazsýnýz. O zamanlar mükemmel ve
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koþulsuz sevgiyi hissederdiniz. Bu
baþka hiçbir þeye benzemez.
Bakmaya Zahmet Etmeyecek
Kadar Zeki misiniz?
Geliþmek ve sevgiyi anlamak için
mutlaka çok zeki veya çok geliþmiþ
olmanýz gerekmiyor. Sevilmek için
bilinci entelektüel bakýmdan anlamanýz
da gerekmiyor. ANNE sevgisi en saf
ve güzel haliyle þu anda bile Yaratýcý
Kaynak tarafýndan üstünüze dökülmektedir ama önünüzde bu sevginin size
ulaþmasýný engelleyen güçlü ve görünmez bir kalkan var. Bu bariyer bu
sevginin görülmesini ve hissedilmesini
önlemektedir ve buna istediðiniz ismi
verebilirsiniz. Bu kalkan öylesine
güçlüdür ki, sevginin hemen
yanýbaþýnýzda olduðunu bile
hissedemiyorsunuz. Bu kalkana
deðiþimden korku veya inanç eksikliði
diyebilirsiniz. Belki de metafizik gibi
tuhaf þeylerle ilgilenmek ve ciddiye
almak için "fazla zekisiniz."
Metafiziksel kalkan veya spiritüel
kalkan ne olabilir? Bu kalkana raðmen
enerji üzerinde çalýþmanýzý devam
ettirebilir misiniz? Biz buna entelektüel
metafizik diyoruz. Kiþiler bazen
metafiziðin ve enerjinin gizemlerine
öylesine dalarlar ki, sevgiyi hissedemez
hale gelirler. Ýþlerin nasýl yürüdüðünün
ayrýntýlarýna dalarlar ve durup sevgiyi
hissetmeye vakit bulamazlar. Kendinize
sormanýzý istiyorum. Geçmiþteki o
gizem okullarý ve o zamanki bilinçle
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enerjinin nasýl geliþtirilmiþ olabileceði,
tüm o gizemli tarihi yapýlar ve ne anlama geldikleri ile ilgili bilgilere olan
büyük ilginiz nedeniyle Kryon'u dinlemek istemiyor olabilir misiniz? Bu bir
kalkandýr. Siz sevgiden baþka her þeyi
istiyorsunuz. Lâkin daha dengeli ve
saðlýklý bir yaþamýn anahtarý sevgidir.
Aslýnda siz yemeði sürekli piþirmek
istiyorsunuz ama bir türlü yemek
istemiyorsunuz, belki de vakit bulamýyorsunuz. Bir taraftan gurme aþçýlýðý
üzerinde çalýþýyorsunuz ama diðer
taraftan da gidip karnýnýzý fast food ile
doyuruyorsunuz.
Bu kalkaný ortadan kaldýrmanýn
zamaný gelmedi mi? Kýsa süreliðine
bile olsa, o kalkaný bir kenara kaldýrýrsanýz, Tanrý'nýn sevgisi þelale
gibi üstünüze dökülecek ve þefkatin
nasýl olduðunu size gösterecektir.
Gerçekten korku sizin ilerlemenize
engel oluyor.
Bir Egzersiz
Kýsa süreliðine bile olsa, yanlýþ veya
doðru, siyah veya beyaz olsun, size
öðretilmiþ olan her þeyi unutabilir
misiniz? Bunu yapabilirseniz, kalkanlar
aþaðýya inecektir. Kendinize "Ya
bildiðimi zannettiðim veya bana
söylenmiþ olan her þey çok boyutlu
durumun üç boyuttaki basit bir yansýmasý ise ne olur? Ya düþündüðüm ve
inandýðým her þey siyah ve beyazsa
ama aslýnda her yerde renk varsa?"
diye sorabilir misiniz?
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Eðer bir anlýðýna bile olsa nötr hale
geçebilseniz, Tanrý sevgisi gelecek ve
size þefkatin nasýl olduðunu, sevginin
nasýl olduðunu öðretmeye baþlayacaktýr. O zaman bunu taklit etmeye, anlamaya ve kendinizi onun yerine koymaya baþlayabilirsiniz. En üst düzey
bilim insanlarý, mühendisler ve
siyasetçiler bile bunu deneyimlemiþlerdir. Eðer o yere gidebilirseniz,
inançlarýnýzý ve metafiziði nasýl
düzenleyebileceðinizi ve dengeleyebileceðinizi ve enerjiye nasýl tepki
verebileceðinizi anlayacaksýnýz. Ýþte o
zaman tüm dünyanýz geniþlemeye
baþlayacaktýr.
Kendi Kalkanýnýz
Kaçýnýza belirli þeylere maruz
kalmaktan kaçýnmak için çevrenizde
bir kalkan oluþturmanýz gerektiði
söylendi? Ýsterseniz bu kalkanýn ne iþe
yaradýðýný anlatabilirim. Bu korku
kalkaný sizi sevilmekten alýkoymaktadýr. Bu kalkanla karanlýðý uzak tuttuðunuzu sanýyorsunuz ama aslýnda
denge dâhil olmak üzere her þeyi uzak
tutuyorsunuz. Bunu biliyor muydunuz?
Bunu hissedemiyor musunuz? Bu grupta olanlar ve daha sonra dinleyenler
arasýnda pek çok kiþi kendilerini nasýl
rahat býrakýp sevilmeye izin verebileceklerini tam olarak anlayamýyorlar.
Onlar sürekli endiþe içinde yaþýyorlar,
hattâ kendi inanç sistemleri ile ilgili
olarak bile kaygý duyuyorlar. Sürekli
"Doðrusunu mu yapýyorum? Yoksa
yanlýþ mý yapýyorum?" sorusu ile
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boðuþuyorlar. Bu insanlar sanki
içlerinde bununla mücadele edebilecek kendi ýþýklarý yokmuþ gibi
karanlýk enerji hakkýnda endiþeleniyorlar.
Sükûnetle oturup sevilmenize izin
verirseniz, her þey yerli yerine oturur.
Eðer izin verirseniz, nelerin önemli
olduðu ile ilgili programýnýzý yeniden
yazabilirsiniz. Hedef budur.
Aydýnlanmanýn ne olduðunu ve
hakikati bilmek istiyorsanýz, oturun ve
sevilmek için izin verin. Bilgiler doðrudan içinizdeki "Tanrý suretinden" gelecek ve dolayýsýyla inançsýzlýk kalkaný
tarafýndan engellenmeyecektir.
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Bu gezegende yaþamýþ olan üstatlarýn
hepsinin pek çok takipçisi vardý. Bu
takipçiler daha üstatlarýn yaþadýklarý
zamandan baþlayarak üstatlarýn
söylediklerinin nasýl yorumlanmasý
gerektiði ile ilgili olarak zaman
içinde birçok kural bulup oluþturdular.
Ayrýca, kendi hayatlarý çevresinde
hangi kurallarýn oluþturulmasý gerektiðine de karar verdiler ama en önemli
kuralý unuttular. O kural da üstatlarýn
eylem ve davranýþlarýný taklit etmek,
onlara benzemek olmalýydý. Üstatlar
Dünyaya bunun için, bunu öðretmek
için gelmiþlerdi. Mucizeler yaptýklarýnda ve sevgiyi öðrettiklerinde, amaç
diðer insanlarýn bunu taklit etmesine
yol açmaktý.
Üstatlar sevgiyi
kiþiselleþtirdiler
ve siz insanlar
bunu taklit etmeli
ve onlarýn yolundan
yürümelisiniz.
Bugün dünyada
farklý bir enerji var
ve bu enerji bilinci
karanlýðýn dýþýna
taþýmaktadýr.
Medyanýn bunu
size göstermekten
kaçýndýðýný bilin
çünkü aslýnda yazýlý
ve görsel medya
endiþe makinesidir.
Asýl ýþýk medyasý
sizin tutarlýlýðýnýz,
dengeniz ve üstat-
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larý taklit etmenizdir çünkü bu her yere
giden ýþýðý yaratmaktadýr.
Hepinizden üstatlýk harmanisini
sýrtýnýza geçirmenizi ve huzuru bulabilmek için bilinciniz ve yüksek benliðinizle bütünleþip Yaratýcýyý, en azýndan üstatlarý taklit etmeye çalýþmanýzý
istiyoruz. Bu bütünleþme gerçekleþtiðinde, toplumun her katmanýnda
huzuru ve barýþý temsil edebileceksiniz.
Ýnsanlar size çekilecektir. Size iç
dinginliðinizi ve sükûnetinizi sorduklarýnda, onlara bir doktrinden söz
etmeyecek ve bunun yerine onlara
anlayýþ gösterecek, sevgi ve þefkat
verecek ve dengenin ne olduðunu göz
önüne sereceksiniz.
Siz insanlara þefkat vereceksiniz ve
þefkatin bulaþýcý olduðunu göstereceksiniz. Þefkat þifa ve neþe verir. Bazý
insanlar kendilerini yanýnýzda güvende
hissettikleri için sizinle birlikte olmak
ve yürümek isteyecekler. Dengeli olduðunuz ve denge duygusunu etrafýnýza
yaydýðýnýz için hastalýklar sizden uzak
duracaktýr. Bunlar fazla ezoterik (içrek)
mi oluyor? O zaman bir hekime korku,
stres ve dengesizliðin hastalýða yol açýp
açmadýðýný soruverin. Sözünü ettiðimiz
kalkanýn hastalýklarý içeri davet eden
baþlýca faktörlerden birisi olduðunu
söylememe gerek var mý?
Söylediklerimin hakikatin ifadesi
olduðunu anlayabiliyor musunuz?
Ýnsanlar size dengenizi nasýl
saðladýðýnýzý sorduklarýnda, onlara
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meselenin korkuyu salývermek ve
Yaratýcý'nýn büyük sevgi konseptini
kucaklamakla ilgili olduðunu söyleyin.
Onlara dünyaya belli bir amaçla
geldiðinizin ve gezegenin bir kurbaný
olmadýðýnýzýn farkýnda olduðunuzu,
aslýnda bunlarý deneyimlemekte
olduðunuzu söyleyin. Onlara bir Kryon
kitabý vermenize gerek yok. Sadece
kendinizden, nasýl hissettiðinizden ve
bu bilgilerin sizi nasýl deðiþtirdiðinden
söz edin.
Çoðunuz gülmenin neler baþarabildiðini ve ne kadar bulaþýcý olduðunu
biliyorsunuz. Þefkat ile neþenin en
güzel tarafý budur. Bir grup içinde bir
kiþi gülmeye baþlarsa, zamanla diðer
herkes etkilenecek ve gülmeye baþlayacaktýr. Ýþte bu ýþýðýn özelliðinin tecellisidir. Gülme bir bilinçtir ve sadece bir
duygu olmadýðý gibi, kimyasal özelliklere baðlý nedensellik iliþkisi de
deðildir. Þefkat ve neþe çevrenizdeki
insanlara þifa enerjisi gönderir.
Alýþýlmadýk ve Tuhaf Iþýk Ýþçisi
Bazý ýþýk iþçileri alýþýlmadýk hâl ve
tavýrlarýyla diðer insanlarý yanlarýndan
uzaklaþtýrýrlar. Üstelik birçoðu bununla
iftihar ederler. Onlara "Diðer insanlarý
yanýnýzdan uzaklaþtýracak kadar alýþýlmadýk ve tuhaf olduðunuzun farkýnda
mýsýnýz?" diye sorun. O zaman onlarýn
"Evet, benim görevim budur. Bu gezegenin enerjisini tutabilmek için alýþýlmadýk olmak mecburiyetindeyim" diye
cevap verdiklerini duyacaksýnýz. Eski
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enerjide alýþýlmadýk ve tuhaf olmak
suretiyle gezegenin enerjisini tutmak
ýþýk iþçilerinin esas iþiydi ama artýk
iþler deðiþti.
Bu dönemde ve yeni enerjide neþeli
olan ve ýþýk yayan binlerce kiþi var. Bu
insanlar artýk sadece enerjiyi tutmuyorlar. Þimdi artýk onlar TUTUYORLAR
ve YAYIYORLAR. Eski ve yeni enerji
arasýndaki farký anladýðýnýzda, size
durumu açýklayacaðým. Bundan böyle
gezegenin enerjisini on misli güçlendireceksiniz ve enerjinizi neþe ve denge
ile yayacaksýnýz. Þimdiye dek hiç bu
kadar güçlü olmamýþtýnýz!
Metafiziðe inanmak için tuhaf
olmanýn gerekli olduðu dönemler
geride kaldý. Bugün artýk metafizik
yeniden tanýmlanmaktadýr. Metafizik
daha önceki tanýmlarýn ötesine geçen
enerji çalýþmasýdýr. Artýk metafizik
DENGE ve TUTARLILIÐIN yüksek
enerjileri üzerinde yapýlan çalýþmadýr.
Belki de günün birinde biri, size neye
inandýðýnýzý sorabilir. O kiþiye nazikçe
"Beni çevreleyen o güzel enerjilere
inanýyorum. Ben meleklere inanýyorum. Henüz anlamadýðýmýz ve bizim
yaþamlarýmýza dâhil olan Tanrý süreçlerine inanýyorum." deyiniz. Sevgili
dostlar, eðer bunu nazikçe ve dengeli
olarak yapabilirseniz, birçok insan
"Lütfen bana daha fazlasýný anlatýn."
diyecek ve sizden uzaklaþmaya çalýþmayacaktýr. Ýþte bugün fark budur ýþýk
iþçisi. Fark budur.

Partnerim genellikle tuhaf ve garip
gibi görünen bir inanç sistemini temsil
etmektedir ve bunu deðiþtirmenin vakti
gelmiþtir. Bunca senedir taþýmýþ
olduðunuz enerji hakikatini artýk dengeleyebilir ve gezegende güzel olabilirsiniz. Güzel! Sonuç insanlarýn sizin
þefkatinize, sevginize ve dengeli halinize çekilecekler olmalarýdýr. O zaman
artýk tuhaf ve garip olarak algýlanmayacaksýnýz. Dünyada yaþayan üstatlar
tuhaf ve garip olarak deðil, güçlü ve
dengeli olarak görülüyorlardý. Onlar
insanlarla biraraya gelip öðretmeye
baþladýklarýnda kimse dönüp kaçmýyordu. Sözleri nazikti, yumuþaktý, güzeldi,
hikmetliydi ve þifalýydý. Þimdi sýra size
geldi.
Yeni bir çaða, gerçek bir yeni çaða
hoþ geldiniz. Bu bir tebliðcinin bakýþ
açýsý olmaktan ziyade ýþýðý çekici ve
þefkati daha da çekici olan bir kiþinin
bakýþ açýsýdýr. Denge naziktir ve siz de
bunun için buradasýnýz.
Bu mesaj size odada bulunan tüm
melekler, odadaki maiyet ve þu anda
içrek stadyumda tezahürat yapanlar
tarafýndan getirilmiþtir. GÝDÝP ÝÞÝNÝZÝ
YAPIN!
Sevgili dostlar, bugün size yardým
geliyor. Rüzgâr arkanýzdan esiyor.
Gidip iþinizi yapýn. Bu Kryon'un
mesajýdýr ve her zaman da olacaktýr.
Ve öyledir.
KRYON

