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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
60’lý yaþlarýnda bir adam düþünelim: Kýsa bir süre öncesine
kadar varlýklarýndan haberdar olmadýðý, o nedenle hayatýnda hiç
görmediði kýz kardeþlerini görmek için büyük bir heyecan ve
duygusallýkla Dünyanýn bir ucundan diðer ucuna 24 saat sürecek
olan uçak yolculuðu yapýyor. Aslýnda o kadýnlar herhangi bir
yabancýdan farksýz onun için; ama aðabeylerini arayarak bulduktan
ve telefon ederek kendilerini tanýtmalarýndan sonra hayatýnýn çok
önemli parçalarý oluyorlar. Çünkü anne babasýnýn o daha
küçücükken ayrýlmalarýnýn ardýndan bir daha göremediði babasýný
ömrü boyunca arayýp duruyor kahramanýmýz ve elbet ki çok uzak
diyarlara giderek yeni bir hayat ve yeni bir aile kuran babasýný
bulamýyor. Yýllar sonra hayatýný deðiþtiren o telefonla öðreniyor
ki, babasý da onu hep anmýþ, hep aramýþ ama uzaklardan bir türlü
bulamamýþ. Babasýnýn onu hiç unutmadýðýný, bulmaya çalýþtýðýný
öðrenmekle kendi arayýþý biten ve tamamlanan adam olan biteni
þüphe etmeden olduðu gibi kabullenerek kardeþleriyle kavuþmaya
karar veriyor. Onlarýn, bir süre önce birbirlerini hiç tanýmayan
yabancýlarýn kavuþma anýný, birbirlerine büyük bir hasretle
sarýlarak aðlamalarýný görünce insan düþünmeden edemiyor:
Tüm insanlar, bizler de birbirimizi kaybetmiþ, yabancýlar gibi
yaþayan kardeþler deðil miyiz? Aramýyor muyuz birbirimizi?
Acaba ayný özden ve Birin Biri olan tek bir Yaratýcýdan
varedildiðimizi, Yaratýcýmýzýn bizim birbirimizi bulmamýzý
istediðini; dünyevi atamýzýn bir olduðunu, aramýzdaki farklýlýklarýn
esas ayný olan yanlarýmýza göre çok küçük ve önemsiz olduðunu;
tüm bu yolculuklarýn sonunda birbirimizden sual olunacaðýmýzý
bilsek karþýlýklý olarak ve buna þüphe etmeden inansak... Bizler
de öyle hasretle sarýlýr mýyýz birbirimize? Neden olmasýn?
Tüm kardeþler biraraya gelse o zaman insan gerçek hüviyetini
kazanmýþ olacak: O’nun yeryüzündeki iyiliklerle dolu halifesi,
hayýr ve iyilik için varedilmiþ mükemmel varlýk, ne yapmýþ olursa
olsun kurtulmayý hak etmiþ olan sevilesi kutsal insan... Kötülüðün,
korkunun ve vesvese verenin ayýrýcýlýðýna kapýlmadan, birbirimiz
arasýna fark koymadan sadece sevgi gömleði giyerek soyunsak iþe...
Bunu kuvvetle düþünmek bile mucizelere sebep olacaktýr aslýnda.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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O'nun hükmü þaþmaz ve
O abes iþ yapmaz.
O'nun kanunlarý
binlerce yýldýr
hiç þaþmadan
iþlemektedir,
kýyamete kadar da
iþleyecektir.
Herkes ne ekerse
onu biçer.
Ahlâklý, faziletli ve
þerefli oluþun büyüklüðü
nasýl ortaya çýkýyor!
Yanlýþ ve kötü iþler yapmak,
kötü yolda gitmek,
insaný bir gün
nasýl utandýrýyor!..

Dr. Refet Kayserilioðlu

Elbet Kötülük
Dönücüdür
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ÝLÂHÝ KANUN
ÞAÞMADAN ÝÞLER
Ülkenin her yerinde her
kademesinde her kurumunda hakký almak,
hukuka saygýlý olmak,
kýsaca ahlâklý davranmak gittikçe azalýyor.
Halka örnek olmasý
gereken bazý yöneticilerin çirkinlikleri ortaya
döküldükçe, millette hem
bir þaþkýnlýk hem de bir
kýzgýnlýk hâsýl oluyor. Bu
arada ahlâký zayýf kiþilerde de o vurgunlara bir
özenme baþlýyor. "Vay
namussuzlar milyarlarý
götürmüþler!.. Nasýl da
iþi kitabýna uydurmuþlar!.. Biz ufacýk
bir þey yapsak baþýmýza
ne iþler gelir?!" Bu
sözlerde hem bir
kötüleme hem de bir
özenme yok mu? Yani
"Benim de elime böyle
bir fýrsat geçse, ben de
iyi bir þekilde gizleyebilsem, nasýl köþeyi
dönerim, neler
yaparým?!." özlemi var.
Ama kimse kötülüklere
özenmesin. Kötülük
elbette dönücüdür. Bu
ilâhi bir kanundur, þaþmadan iþler. Ama bazen
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erken döner, bazen geç
döner. Bunda da yalnýz
kötülüðü yapan kiþinin
veya kiþilerin kaderleri
deðil, onlara baðlý birçok
kiþinin kaderi ve dünya
tekâmülleri de gözetilir.
Yöneticiler yine
Yaradan'ýn izniyle
kanunu böyle iþletirler.
Ama görüyoruz ki
ülkemizde son senelerde
her þey hýzlý bir þekilde
ortaya dökülmeye
baþladý. Bizce bu,
Yaradan'ýn bu ülkeye
yardýmý ve kayýrmasýdýr.
Çünkü ülkemiz dünyaya,
doðru esaslarýn, insaný
yükseltecek ve mutlu
edecek Doðru Yaþama
Bilgilerinin yayýlacaðý
merkez olmaya
namzettir. Ülkemizin bu
görevi en iyi þekilde
yapabilmesi için, insanlarýmýzýn süratle
düzelmesi, dürüst, ülkesini gerçekten seven ve
hizmeti ibadet bilen
yöneticilerin iþin baþýna
gelmeleri gerekiyor. O
zaman ülke, o doðru
esaslarý süratle benimser
ve dünyaya iyilikte,
sevgide, doðrulukta,
çalýþmada ve bilgisini
artýrmada örnek haline
gelir hýzlý bir þekilde.

Aslýnda Türk Milleti
fedakârdýr, iyiliklere
yatkýndýr. Asýrlardýr
aldýðý terbiye, dürüstlüðü
gönlüne iyice yerleþtirmiþtir. Yenilikleri kolayca benimser ve çok
yeteneklidir. Ama
gördüðü kötü örnekler
milleti de bozmaya
baþlamýþtýr. Politika iyice
çýkar aracý gibi görülmeye baþlanmýþtýr. Bir kötü
huyumuz da kýskanmak
ve birbirimizi kötülemek,
hiç övmemek ve tabii
sevmemektir. Bu kötü
tutum ve davranýþlar terk
edilmeyince de tam bir
birlik kurulamýyor, kiþiler yalnýz ve güçsüz
oluyorlar. Hâlbuki biliyoruz ki güç, kuvvet
birlikten doðuyor. Birleþen kafalar yeni
þeyleri buluyor, birleþen
gönüller yeni güzellikleri
getiriyor. Emekler,
niyetler ve gönüller birleþince herkes için hýzlý
bir geliþme, hýzlý bir yükselme ve büyük bir mutluluk gelecektir.
SIKINTILAR
ARTACAK
Öyle güzel günlerin
gelebilmesi için ülkenin,
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en baþta ülkeye yön
verenlerin uyanmasý
gerekiyor. Bu da sýkýntýlarýn, belâlarýn artmasýyla olacaktýr.
Kötülüklerin kötü
olduðunun iyice
anlaþýlmasý için
onlarýn sýkýntýlarýnýn
çekilmesi gerekmez
mi? Hýrsýzlýk yapanýn,
haksýz kazanç saðlayanýn
yakalanmamasý, yaptýðýnýn yanýna kâr
kalmasý, zayýf ahlâklý
kiþileri de öyle kötü
iþlere özendirir.
Ahlâksýzlýk gittikçe
yaygýn hale gelir. Ama
görüyoruz ki haksýz

kazançlar, rüþvetler,
hýrsýzlýklar son yýllarda
birbiri arkasýna ortaya
dökülmeye baþladý.
Bu ülkede olaylar hýzla
geliþiyor, artýk ahlâklý,
faziletli ve þerefli oluþun
büyüklüðü nasýl ortaya
çýkýyor? Yanlýþ iþler yapmak ve yanlýþ yolda gitmek insaný bir gün nasýl
utandýrýyor?Ama bir de
utanmazlýðý, arlanmazlýðý, yüzsüzlüðü ele almýþ
olan kötüler vardýr ki,
onlar belâlar içinde
boðulmadan doðru yola
gelemezler. Onlar da bir
gün arýnacaðýna göre

çekecekleri azaplar çok
büyük ve çok uzun
olmak zorundadýr.
Çünkü dünya, insanlar
için arýnma, yükselme
ve üstün insan olma
okuludur. Ýnsanlar
bunlarý kazanýncaya
kadar dünyanýn acý
tatlý olaylarý içinde
yoðrulacaklardýr. Bu
hayatýnda sonuca ulaþamayan gelecek hayatlarýnda gittikçe daha
aðýrlaþan þartlar içinde
hedefe ulaþmaya çalýþacaktýr. Çünkü herkes
davranýþlarýndan, yaptýðý
her iþten sorumludur.
Herkes ne ekerse onu
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biçer. O sebeple iyilik
de, kötülük de dönücüdür. Bir sürü haksýzlýklar yapmýþ, bir sürü
insaný üzmüþ, zarara
uðratmýþ, belki sürünmelerine yol açmýþ bir
kiþiyi Yaradan'ýn düzeni
karþýlýksýz býrakýr mý?
Elbette herkes yaptýðýnýn cezasýný þu veya
bu þekilde çeker. Kendi
hayatýnda cezasýný bulmasý en hafifidir.
Ailesinden, çocuðundan
veya gelecek hayatýnda
karþýlaþacaklarýndan
çekmesi daha zordur ve
daha acýdýr.
O'NUN HÜKMÜ
ÞAÞMAZ
O'nun hükmü þaþmaz
ve O abes iþ yapmaz.
O'nun kanunlarý asýrlardýr
hiç þaþmadan iþlemektedir, kýyamete kadar da
iþleyecektir. Öyleyse
insanlarýn çok kolay olan
doðru yolda gitmeleri,
iyilikten, doðruluktan,
insan kardeþini ve
Yaratan'ýný sevmekten
hiç ayrýlmamalarý
gerekir. Doðru yolda
yürümek, eðri, engebeli
ve tehlikelerle, belâlarla

5
dolu yanlýþ yolda
yürümekten çok daha
kolaydýr. Doðru yolda
gidenleri her adýmda
O'nun kurduðu düzen ve
O'nun görevlileri destekler, onlarýn iþleri daha
çabuk görülür. Bizim
Celselerimiz’de
"Doðrularýn gözle
görülmeyen ordularý
vardýr" demiþtir. Bir
baþka yerde de "Doðru
yoldan ayrýlan kötülüðe
anahtar, doðru yolda
giden kötülüðe kilit
olur" demiþtir. O'nun
katýndan gelen bütün
din kitaplarý ve bütün
bilgiler, doðruluðun,
iyiliðin, çalýþmanýn,
insan kardeþlerini
sevip, onlara hizmet
etmenin ve öðrenmenin
gerçek ibadet olduðunu
söylemektedirler.
Bizim Celselerimiz’de
bir olaydan bahsediliyor,
ibret alýnacak bir olay:
“Vaktiyle çok zengin
olmuþ bir kötü vardý. Bu
kötü, bütün servetini
kötü yollardan,
baþkalarýnýn hakkýný
alarak, ihtikâr yaparak,
cimrilik yaparak kazanmýþtý. Bir gün geldi,

öldü. Evlâtlarý onun bu
kötü yoldan elde ettiði
bütün parayý, mal ve
mülkü olduðu gibi muhtaçlara daðýttýlar. O
zaman, o kötü affoldu,
çocuklarý da yüceldi.
“Baþkalarýnýn hakkýný
alanlar, kötü yoldan
kazanç elde edenler,
onun bir kuruþunu bile
sarf edemezler. Onlara
öyle bir hýrs verilir ki,
cimri olurlar. Kendi
nefislerine bir kuruþ bile
sarf edemezler. Böylece
toplar dururlar. Ancak
hak yerini bulduðu
zaman buzlar çözülür,
karanlýk daðýlýr. Siz hak
yiyicilerden deðilsiniz.
Öyle olmayýnýz.”
Bu bilgiler, doðruluðun önemini, hak
yememenin zaruretini,
ihtikârla, rüþvetle para
kazanmanýn kötülüðünü
ve sonuçlarýný ne güzel
dile getiriyor. Önümüzdeki ibret levhalarý her
iyi insan için önemli
derslerdir. Onlardan ders
alanlar, iyi yoldan, doðru
yoldan hiç ayrýlmamak
gerektiðini gönüllerine
çok iyi bir þekilde yerleþtirirler.
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 2

Kryon, Ufo Bilmecesine
Iþýk Tutuyor

Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

NEGATÝF ve POZÝTÝF UFO'LAR
Dünya dýþý ziyaret olaylarý bütün
dünyada güncelleþtiðinden doðaldýr ki
Kryon'a bu konuda pek çok soru
yöneltilmiþtir. Cevaplarý oldukça kapsamlý ve aydýnlatýcý olmuþtur. Kutsal
metinler ve parapsikoloji ile ilgili ön
bilgisi olmayan kiþilerce bu cevaplarýn
çok þaþýrtýcý ve belki de spekülâtif diye
deðerlendirilmesinden kaçýnýlamaz.
Ancak anlatageldiðim kutsal metinlerdeki bilgiler ve parapsikolojik imkânlarýn ýþýðýnda okunur ve bunlarla baðlar

kurulursa Kryon'ýn cevaplarý anlam
kazanýr. Akaþa Yayýnlarý tarafýndan
Türkçeleþtirilmiþ kitaplardan bu konuda
Kryon'ýn verdiði bilgilerin bir kýsmýný
aþaðýda sizlerle paylaþmak istiyorum:
"En çok sorulan soru UFO'lar hakkýndadýr. Sizin gördüðünüz ve bildiðiniz iki
tür UFO vardýr. Ýkisinin arasýndaki farký
ayýrt etmek kolaydýr: Birinci tür perdenin benim bulunduðum tarafýndan
gelir, diðer tür de sizin bulunduðunuz
taraftan. Sizin taraftan olan tür sert,
belirgin kenarlara sahip olduðu için
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kolayca fotoðraflanabilir. Onlar madenden yapýlmýþ gibi, metalik görünürler.
Bunlar iki gruba aittir: 1) Aydýnlanmýþ
olanlar 2)Negatif olanlar Negatif olanlardan korkmayýn. Çünkü siz onlardan
daha güçlüsünüz. Onlar Dünya'nýn
manyetik alanýndaki deðiþimden ötürü
zaten burada daha fazla kalamayacaklar. Benim çalýþmam onlarý kovalayýp
buradan uzaklaþtýracaktýr. Perdenin
benim bulunduðum tarafýndan olan
UFO'lar yumuþak kenarlý bir görünüme
sahip
olduklarý
için
kolayca
fotoðraflanamazlar. Onlarýn çoðu parlar, bazen sesler de çýkarýrlar. Onlar
gökyüzündeki yýldýzlar gibi (algýlanýr,
ancak) çok düzensiz olarak hareket
eder. Görünürler... Benim tarafýmdan
olan UFO'larýn birçok türü vardýr. Sizin
fark etmediðiniz þeylerden biri, gördüðünüz þeylerin çoðunlukla bir UFO
deðil, gerçek bir VARLIK olduðudur...
Siz aslýnda UFO'lan deðil, varlýklarý
görüyorsunuz. Sizin gördüðünüz uzay
taþýtlarýnýn çoðu (materyalize olmuþ)
gerçek ruh varlýklarýdýr... Þunun da farkýnda olun ki Dünya'da, perdenin benim
bulunduðum tarafýndan olan NEGATÝF
varlýklar da vardýr. Yeni enerjide sizin
gücünüz artýk nötr deðildir. O pozitife
doðru eðilimlidir, dolayýsýyla siz negatif
varlýklar üzerinde kontrole sahipsiniz.
(1.kitap S:95-97)
ÇEVRENÝZDEKÝVARLIKLAR
"Her bir galaksi yaratýcý bir yönetime,
bir ismi olan bir gruba sahiptir... Siz
Galaksinizin merkezindeki sizden
sorumlu olan grubun ismini henüz
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bilmiyorsunuz, böylece bu gece onlara
"Sagittariuslular" diyeceðiz... Sýradaki
bir sonraki grup size Sagittariuslular'dan daha yakýn olan ve sizinle direkt
yüzyüze gelen, halen bu gezegende
medyumlar kanalýyla bilgi veren bir
gruptur. Siz onlara "Arkturuslular" diyorsunuz. Onlar sizin bölgenizde yönetici konumundadýrlar. Onlar "Ashtar
Kumandasý" denen varlýklarla yakýn
iliþki ve yardýmlaþma içindedirler ki,
aralarýndaki farký ayýrt edebilmeniz zordur. Onlarýn amacý açýktýr ve onlarýn
medyumik mesajlarýnda Kryon'unkilere
karþýlýk gelecek sözleri arayýn. "Þimdi
zamaný"
olduðunu
unutmayýn.
"Gücünüzü kuþanmayý" unutmayýn.
"Iþýk Savaþçýlarý" olduðunuzu unutmayýn. Onlarýn görevi genç insanlarla,
çocuklarla çalýþmaktýr... Ashtar grubu
ve Arkturuslular sizin hükümetlerinizle
konuþanlardýr. Bunlarý Galaksinizin
diðer bölgelerinden gelmiþ olup da,
burada düþüp parçalanan gemilerle, ölüleri hükümetleriniz tarafýndan bulunan,
hattâ canlý olarak ele geçirilen o varlýklarla karýþtýrmayýn. Bunlar Ashtar grubu
ya da Arkturuslular deðildir. Ashtar
grubu üçüncü boyut ile onun üzerindeki
boyut arasýnda hareket edebilir; yani
onlar size görünme ve görünmeme
yeteneðine sahiptirler. Onlar size büyük
sevgi mesajlarý getirirler. Onlarýn ana
iþleri gezegenin gençlerine yöneliktir ve
onlar serbestçe olaðanüstü yararlý bilgiler aktarýrlar."(2. Kitap s: 181-182)
Kryon'un verdiði bu önemli bilgilerle
yaþanmýþ UFO olaylarý ve her ülkede
boy gösteren medyumik bilgi bom-
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bardýmaný arasýnda kýsa baðlar kurmamýz yararlý olacak. Manevi kökenli
olmakla beraber Dünyamýzda materyalize olup maddi bedenlere bürünebilen
ve insanlýða yardýmcý eylemlerde bulunan; yerine göre medyumlar aracýlýðýyla
aydýnlatýcý bilgiler veren bizim bölgemizin yönetiminden sorumlu ruhsal varlýklarý Kryon isimlerini belirterek açýklamaktadýr. 8 Temmuz 1947'de ABD
Yeni Meksiko Roswell Þehri yakýnýnda
çöle düþen ve hükümet yetkililerince
cesetleri üzerinde otopsi yapýldýðý ve
hattâ canlý olarak da ele geçirildikleri
söylenegelen ünlü UFO gemisinden
dolaylý olarak söz etmektedir Kryon.
Ashtar grubu ile Akturuslularýn bu
düþüp parçalanan UFO gemisiyle hiçbir
ilgisinin olmadýðýný, onlarýn bu tür
kazalara meydan vermeyecek ileri
teknoloji ve ruhsal yeteneklere sahip
olduklarýný önemle belirtmektedir.
Fakat sanki geliþigüzel söylenivermiþ
hissini veren bir cümle ile evvelce
medyadan ve deðiþik medyumik kanallardan kulaðýmýza gelmiþ bir bilgi
doðrulanmaktadýr: Hükümetler uyarýldý.
ABD ile Sovyet Rusya arasýnda, nükleer silahlarýn kýsýtlanmasý ve "Barýþ
içinde birlikte yaþama" görüþmelerinin
sýklaþtýðý 1980'lerin sonunda, demir
perdenin yýkýlmasýna yakýn tarihte, üst
düzeydeki UFO'lu varlýklarca her iki
hükümet ileri gelenlerine açýk mesajlar
ve uyarýlar verildiði söylentileri kulaktan kulaða fýsýldanmýþtý. Hattâ
Moskova'da bir parka güpegündüz
herkesin gözü önünde bir UFO aracýnýn
sessizce inip, sessizce kalktýðý söylen-
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tisiyle bunun arasýnda baðlar kurulmuþtu. Bu söylentiler yetkililerce doðrulanmamakla beraber Kryon açýkça "Ashtar
Grubu ve Akturuslular sizin hükümetlerinizle konuþanlardýr" diyerek bu söylentilerde hakikat payý bulunduðunu
ima etmektedir.
Her þeyin ortaya döküldüðü internet
çaðýndayýz. Hiçbir gerçek, hiçbir sýr
artýk ebediyen gizli kalamaz. Yakýn
zamanlarda ilgili hükümetlerce bu
görüþmelerin kelimesi kelimesine
apaçýk ortaya konacaðý günlerin kesinlikle geleceðine inanabiliriz.
Kryon, esas görevimizin "Kendimizi
Keþfetmemiz" olduðunu ve bu amaca
hizmet edecek bilgiler vermek için
görevlendirildiðini söylemektedir. Ýnsanlýðýmýzýn farkýna varýp iyi, doðru,
çalýþkan, bilgili ve sevgi dolu olma yolunda ilerlememiz; birliði saðlayýp,
kötülüðü ortadan kaldýrarak çocuklarýmýza, torunlarýmýza mutlu bir
dünyanýn kapýsýný açmamýzdýr esas yapmamýz gereken. Bu asýl görevi ihmal
edip, aklýmýzý sadece UFO'lara takar,
yalnýzca "bilinmeyenlerin" abartýlý bir
þekilde peþinde koþarsak; benzetme
yerindeyse: "Gökte yýldýz ararken,
önümüzdeki çukuru görememe" yanýlgýsýna düþeriz. Aslýnda UFO'larýn kitlesel olarak gelmek zorunda býrakýlmalarýnýn; Dünyamýzda ve çevre
plânetlerde büyük yýkýmlara neden olacak bir nükleer savaþ tehlikesini önlemek için olacaðý Rehber Varlýklarca net
bir þekilde ortaya konmaktadýr. Bunu
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gelecek sayýmýzda iþleyeceðiz. Þimdilik
onlarýn öncüleri, bireysel ve yerel çalýþmalar için aramýza geliyorlar. Ýlerde ise
Dünyanýn yaþar kalmasý sorununda
yeryüzündeki aydýnlanmýþ kiþilerle
iþbirliði yapmak üzere kitlesel UFO
ziyaretleri söz konusu olacaktýr.
KARANLIK VARLIKLAR
Kryon'un aþaðýdaki satýrlarý Kutsal
kitaplarda adý geçen cinleri ve cin þeytanlarý grubunu hatýra getirmektedir:
"Karanlýk varlýklarýn birçok türü
hakkýnda konuþmuþtum, ama "Zeta"
dediðimiz grup hakkýnda daha belirgin
konuþmak isterim. Birçok Zeta türü
vardýr, çünkü bu, parçalanmýþ bir
toplumdur. Siz onlarý karanlýk olarak
görürsünüz ama onlar sadece sevgisizdirler. Onlar tek bir amaçla
buradadýrlar: Onlar "Sevgi"yi merak ederler ve sizin bu kadar özgürce
kullandýðýnýz duygularý umutsuzca
isterler. "Bazýlarý sizinle iletiþim kurmak için gelmiþlerdir. Ve bazýlarý size
gelir ve korku yaratýrlar. Bazen
bazýlarýnýzýn bedenine girer ve dengesizlik yaratarak "kötü ruhlar" olarak
algýlanýrlar.
"Bazen bir baþka boyuttan gelip,
gerçekten ruhunuzu kaçýrýrlar, sizinle
uðraþýrlar, size sorular sorarlar ve sizi
yeniden Dünya'ya býrakýrlar. Bu sizi çok
tedirgin eden ve merkezinizden çýkaran
bir þeydir. Onlar bunu yaparken bazen
sizden izin alýr, bazen de almazlar.
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Onlar neyin uygun olduðu konusunda
kendi aralarýnda bile anlaþamazlar.
Bazen birbirleriyle bile iletiþim kurmazlar. Onlar böylesine parçalanmýþ bir
toplumdur... Onlar sizi kaybetmekten
korkuyorlar. Bundan neden korkuyorlar? Çünkü bu "Özgür Seçim" gezegenidir. Size þunu söylüyorum: Eðer içinizden biri bu varlýklarla iliþkideyse, bu
iliþkiyi
sürdürüp
sürdürmeme
seçeneðine sahiptirler. Onlar size ne
söylerlerse söylesinler gerçek budur.
Onlarýn size verdikleri bilgi, medyumlar
tarafýndan doðru olarak aktarýlmasýna
raðmen, Zeta'lýlar tarafýndan kasten
doðru aktarýlmamýþtýr. Çünkü onlar sizi,
onlara yardým etmek zorunda olduðunuzla ilgili bir anlaþmanýn varlýðýna
inandýrmak istiyorlar. Onlar sizi, baþka
hiçbir seçime sahip olmadýðýnýz bir
anlaþmanýn varlýðýna inandýrmak istiyorlar. Bu böyle deðildir. Onlara izin
verip vermemek sizin seçiminizdir; ama
onlarýn yarattýklarý korku sizin bunu
görmenizi engellemektedir. Þimdi onlar
gerçeðe uyananlarýnýza aklî bir yaklaþýmý deniyorlar.
"Eðer kendinizi onlarýn yaþamýnýzda
dengesizlik yarattýklarý bir durumda
bulursanýz, sadece onlara çekip gitmelerini söyleyin!.. Buna uymak zorundadýrlar. Kontrol sizdedir. Bu, özgür
seçim gezegenidir. Onlar geri çekilmek
zorundadýrlar. Ama onlara yardým
etmek isteyenleriniz için de bir uygunluk söz konusudur. Eðer arzu ediyorsanýz böyle yapabilirsiniz. Siz önce
Zeta'lýlarý sorgulamalý ve onlardan sizin
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izninizi istemelerini talep etmelisiniz.
(2. Kitap s:300-302)
"Uzaylýlarýn bu Dünyayý ziyaret ettiklerini biliyorsunuz. Evren canlýlarla
doludur. Nasýl baþka türlü olabilirdi ki?
Ancak sizin izniniz olmadan hiçbir
uzaylý size dokunamaz...
"Ýnsan 4 boyuttadýr. Onlar 5 ve belki
de 6 boyut mevcudiyetine sahiptir.
Fizikte bu, onlarýn sizin yapamayacaðýnýz þeyleri yapabildikleri anlamýna
gelir. Ancak bu bir aydýnlanma ölçüsü
deðil, sadece fiziksel bir ölçüdür.
Onlarýn çerçevesi farklýdýr ve realiteleri
fiziksel olarak farklýdýr. Onlar sizin,
daha önce bunu yapamazken, þimdi
onlarý görebildiðinizi fark ediyorlar!..
Sizin fiziðinizin onlara daha çok benzediðini keþfediyorlar. Ve bu onlarýn
iþine gelmiyor, bunu biliyor muydunuz?
Size þunu sorayým: Onlar neden, çoðunlukla yaþamlarýný tehlikeye atarak,
kendilerini insanýn iþleyiþini keþfetmeye
bu kadar adamýþ durumdalar? Onlar son
60 yýldýr buradaki kurallarýn deðiþtiðini
ve artýk "karanlýkta çalýþamadýklarýný"
görüyorlar" (7. Kitap s: 107)
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kente ulaþtýðýnýzý, sizi bekleyen dostlarýnýzla
buluþmak
üzere
kent
merkezine doðru ilerlediðinizi düþünün.
Bu dostlar sizin seçtiðiniz, geliþkin, bilgili ve benzer anlayýþta olduðunuz kimselerdir. Ancak kent merkezine ulaþabilmek için önce kendin varoþlarýndan
geçmeniz gerekir ve bu sýrada dostlarýnýzdan
çok
farklý
kiþilerle
karþýlaþýrsýnýz.
"Siz bir gezegen olarak þu anda orada
(varoþlarda) bulunuyorsunuz. Siz bu
varoþlardaki her çeþit varlýk tarafýndan
deðiþik nedenlerle dürtülüyor, dirsekleniyor ve gýdýklanýyorsunuz. Onlar
sizin programýnýzdaki buluþacaðýnýz
varlýklar deðildir. Çünkü sizin buluþacaðýnýz varlýklar sizin kim olduðunuzu
bilen ve sizi beklemekte olan varlýklardýr. Siz uzaylýlarýn buraya kitlesel
olarak ne zaman ineceklerini soruyorsunuz. Bakýn onlar sizinle, sizin titreþiminiz ve zaman çerçeveniz onlarýnkine
uyduðunda buluþacaklar; daha önce
deðil!.. (4. Kitap s:220)

Soru: "Kryon, sen bizim baþka varlýklarla karþýlaþacaðýmýzý söyledin. Onlar
buraya ne zaman gelecekler ve bizim
onlarla birlikte ne yapmamýz gerekiyor?

"Sevgili Dostlar, siz henüz karþýlaþmayý beklediðiniz varlýklarla karþýlaþmadýnýz. Gezegeniniz onlarýnkine uyan
bir titreþim düzeyine eriþtiðinde, o
zaman bu varlýklarý çaðýran bir fener
gibi olacak. Onlar size büyük haberler
ve harika bir yardým getirecekler. Ama
fener henüz yerini almamýþtýr. (4. Kitap
Birleþmiþ Milletler Celsesi s:250)

Cevap: "Size bu konuda daha önce bir
baþka celsede yaptýðým bir benzetmeyi
sunacaðým. Issýz topraklan geçerek bir

Gelecek Sayýda "Ýlâhi Âlem Yapacaklarýmýzdan Endiþeli" baþlýðýyla yazýmýza devam edeceðiz.

BEKLENEN VARLIKLAR
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Doðru Yolun Pusulasý:

Yükselmek, Arýnmak,
Birliðe Ermek

Güngör Özyiðit, Psikolog

Her yer bir insanýn, her insan bir yerin malýdýr. Ýnsanlar, yerlerinizi ve deðerinizi biliniz.
Bizim Celselerimiz
nsanlar dünya var olalý hep
topluluk halinde bulunmuþtur. Ayrýca kulüp, dernek gibi
çeþitli kuruluþlarda toplanmaya yatkýn olmasýnda, birbirini
sevme, anlama ve bir olma özlemine
yönelik bir eðilim görmekteyiz. Ýnsanlar güzel bir söz, dostça bir dokunuþ ve
tatlý bir gülümsemenin açlýðýný çekiyorlar en çok. Birlikte birkaç kadeh içmek

Ý

zorunda olmalarý bile, aradaki buzlarý
eritmek ve daha yakýn bir dostluk kurabilmek için bir vesile. Evet, bir
düþünürün dediði gibi, insanlar birbirini sevmek istiyorlar, ama bunu nasýl
baþaracaklarýný, yolunu yordamýný
bilmiyorlar.
Her insan bu güç dersi biran önce
öðrenebilmek için bir grup veya örgüte
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girebilir. Hattâ girmelidir. Denize
girmeden yüzme öðrenilmeyeceði gibi,
bir gruba, topluluða katýlmadan da, tek
baþýna, insan iliþkilerinde uzmanlaþýlamaz. Çünkü sevgi tek baþýna yaþanamaz. Hz. Ýsa "Ýki kiþinin sevgiyle
biraraya geldiði yerde üçüncü benim"
derken bunu kasteder. Ýki, üç kiþi
biraraya geldiðinde elbet bir duygu
iliþkisi kurulacak ve karþýlýklý sevgi
uyandýrýlmasý olacaktýr. Ve uyanan
sevgi akýmý, daha da büyük sevgileri
kendine çekecektir.
GRUBUN BÝRLÝÐÝ ve LÝDER
Freud, grubun birliðini, üyelerin
lidere olan ortak baðlýlýðýnda bulur.
Lider ve grup, kalp ve beden gibidir
ve birbirini tamamlar. Ne var ki, bu
baðlýlýkta düþmanca unsurlar da vardýr
ve onlar üstü örtülü bir anlaþmayla
baský altýnda tutulur. Düþmanca unsur,
üyelerden herhangi birinin önderliðe
geçebileceði düþüncesinden ileri gelir.
Ve lideri yýpratma, ona sürekli karþý
çýkarak kendine önem kazandýrma ve
yer yapma davranýþlarýna yol açar.
Baþarýlý önder bunu bilir, bir dereceye
kadar doðal karþýlar. Ve grubun sürekli
olarak biriken saldýrganlýðýný þu veya
bu dýþ tehlikeye veya amaca yönelterek
boþaltýr.
Gerçek önder, grubunda biriken enerjiyi, saðlýklý bir organizasyon içinde,
her üyeye, kendini bulacaðý, verimini
en iyi sunacaðý bir yer ve görev vermek suretiyle iþe dönüþtürür. Her üye
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kendi bilgi ve yetki sýnýrlarý içinde
önder olur ve kendini grup önderi ile
özdeþleþtirir. Böylelikle kiþisel
kýskançlýk, çatýþma ve sürtüþmeler yerini dýþa dönük hizmet, sevgi ve iyilikte
yarýþa býrakýr. Yine de artan enerji
varsa, o da spor, oyun ve eðlence ile
giderilebilir.
SEVGÝ ve ÖZDEÞLEÞME
Sevgi; bir diðeri ile içten kaynaþma,
karþýlýklý özdeþleþme ve kiþiliðini
yitirmeden birleþme özlemidir. Biz
bunu birbirimizi anlama, dinleme ve
birbirimizle uzlaþma çabalarýmýzla
belirtebiliriz.
Gerçekten sevgi yaþantýsýnda sevenin
"ben" i, sevilenin "sen"i ile kaynaþýr,
birleþir özdeþ olur. Sevgi büyüdükçe
özdeþleþme de artar. Birinin sevinci
diðerini mutlu ederken, birinin ýstýrabý
diðerinin gözyaþý olur. Sonra bunu
bütün nimetlerin gerçek bir paylaþýlmasý izler. Seven ve sevilen, ben ve sen
yoktur artýk, biz vardýr. Þu ne güzel ki,
sevinç dostlarla paylaþýlýnca büyür,
keder paylaþýlýnca küçülür. Bu bile bize
dostun ne denli gerekli olduðunu gösterir. Boþuna dememiþ Anadolu ozaný:
"Bu dünyayý seninle sevmiþim ben
Benim sensiz bu dünya nemdir ey
dost? " diye.
Ve ki dizede koca bir evren sunmuþ
bize. Dost kadar sýcak, gönül gibi
engin.
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BÝRLÝK BÝLÝNCÝ
Yaþamanýn anlamý ve amacý, yükselmek, arýnmak ve birliðe ermekse
eðer, buna yönelik her davranýþ kutsanmaya deðer.
"Bilinçli birliðe" giden yollar hiç
þüphesiz sevgiden geçer. Sevgi evren
yapýsýnýn harcý, varlýklarý birbirine
baðlayan en saðlam ve kopmaz bir
baðdýr. Varlýklarýn ortak dilidir. Dostlar
sevgi diliyle konuþup anlaþýrlar. Ve
sevgi dostluðu daha da pekiþtirir. Peki,
ama sevgi duygusu gönüllerde hangi
koþullarda yeþerir? Gerçekten de çiçek
açmayan, gözlerde gülmeyen, yüzler
güldürmeyen, içimize ýþýklý bir sevinç
salmayan, tatlýlýðý ile söze dökülmeyen
ve iyilik eli olup uzanmayan bir sevgi,
bu adý almaya hak kazanabilir mi?
Öyleyse gönlümüzde duyduklarýmýzý
duyuralým, bildirelim ki, gönlümüzden
gönüllere köprüler kurulsun ve bu yol
üzerinden sevgiler sel olup aksýn. Önce
düþüncelerimizde yer verelim sevgiye.
Çünkü sevgi düþüncelerde baþlar. Bir
þeyi veya kimseyi iyi, güzel, üstün ve
deðerli taraflarýyla ele alýp düþünmek,
dýþýmýzda olan birini içimize, gönlümüze almak demektir. Akýl bu
düþünceleri ruhumuza benimsettikçe,
o kimse daha da deðerlenir gözümüzde
ve ona yakýn olmak, onunla bir olmak
özlemi sarar benliðimizi. Böylece
düþüncelerde yeþeren ve yine düþüncelerle beslenerek çiçek açan sevgi,
özdeþleþme ve bir olma süreciyle
meyvesini verir.
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LOKMA ÞEFKAT ARTTIRIR
Birbirimize duyduðumuz sevgi
bedensel olmayan biçimlerde, ortak bir
ideali paylaþmak, bilgi alýþveriþinde
bulunmak veya ayný bir zevkin ortaklaþa tadýlmasý yoluyla belirtilir.
Örneðin "birlikte yeme içme" alýþkanlýðý bunlardan biridir. "Yiyecek verilmek" bebeðin gördüðü ilk sevgi belirtisi, onun sevgiyle ilk tanýþmasýdýr. Bu
bakýmdan beslenmenin sembolik deðeri
hayat boyunca yüksek kalmaktadýr.
Bilinçaltýnda yiyecek eþit yaþamaktýr.
Konukseverlikleriyle tanýnan Türkler
"Lokma karýn doyurmaz, þefkat artýrýr"
atasözüyle bunu gayet güzel belirtmiþlerdir. Dostlarýna evini ve sofrasýný açýk tutanlar, Allah'ýn nimetlerini
insan kardeþleriyle bölüþenler bundaki
derin anlamý iyi bilirler. Hz. Ýbrahim
de misafirsiz ve ikramsýz geçen günü
kayýp sayarmýþ kendi hesabýna.
Birlikte yemek; konuþmak, iþ
görüþmek, kur yapmak, gönül almak
için bir fýrsat gibi düþünülürse de,
aslýnda yemeðin simgesel anlamý,
söylenilen sözlerin bilinçli anlamýndan
çok daha derin ve etkilidir.
ARMAÐAN VERMEK
Armaðan vermek de yemek vermenin
bir uzantýsý ve sevgi belirtisidir. Üstelik
verenin düþüncesini, zevkini, kendine
özgülüðünü göstermesi bakýmýndan
ayrý bir deðer taþýr. Armaðan, gerekeni
yerinde, zamanýnda ve incelikle sun-
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maktýr. Bu yerine göre insanýn dostlarý
için vereceði hayatý bile olabilir.
Vermek, almaktan daha büyük bir
sevinçtir. Çünkü veren bir yandan
sevgisini belirtip, gönül istasyonunu
sevgi titreþimlerine ayarlarken, diðer
yandan da sevdiði kimseyi uyarmýþ,
onda da sevgi duygusunu tetiklemiþtir.
Anne çocuðuna süt vermekle onda
sevgi uyandýrmýþ olur. Böylece anne
özveriyle davranmýþ, ilk adýmý atmýþtýr.
Ondan sonra özveride bulunan sevgidir.
Fakat ilk adýmýn atýlmýþ olmasý gerekir.
Nitekim bebek de, kendisine yiyecek
biçiminde sunulan sevgiye karþýlýk,
elindeki az bir þeyleri vermeye çalýþýr,
gülücükler yapar, sevinç çýðlýklarý atar.
Ve yaþý ilerledikçe vereceði þeylerin
sayýsý da artar.
Öyleyse baþkalarý tarafýndan
sevilmek istiyorsak- kim istemezbaþkalarýný sevelim, onlara kendimizi
sevdirmesini bilelim. Ýlk adýmý biz
atalým, gerisini sevgiye býrakalým. Bu
da sevginin geliþtirilmesinde, sevdaya
dönüþmesinde uygulanacak pratik bir
yoldur.
KARÞILIKLI KONUÞMA
Sevginin geliþip serpilmesinde tutulacak bir baþka yol da "karþýlýklý konuþma"dýr. Ýnsan 'sözle anlaþabilen' bir
varlýktýr."Hayvanlar koklaþa koklaþa,
insanlar konuþa konuþa anlaþýr" demiþ
atalarýmýz. Demek ki, çatýþmalarý,
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anlaþmazlýklarý karþýlýklý konuþarak
giderebiliriz. Özellikle dostlar, birbirini
sevmek sözüyle yola çýkanlar, aralarýndaki ayrýlýklarý, uyuþmazlýklarý, anlaþamadýklarý noktalarý iyi niyete dayanan
karþýlýklý konuþma ile çözümlemelidirler.
Düþmanlýklar, küskünlükler uzun
süre baský altýnda tutulamaz. Elbet
bir gün çok daha þiddetli bir þekilde
patlak verir ve dostluðu temelinden
dinamitler. En iyisi, iþi buraya dek
götürmeden, küçük kýzgýnlýklarý,
kýrgýnlýklarý içtenlikle konuþma, birbirimize gönlümüzü açma yoluyla
gidermeye, karþýlýklý bir anlayýþa varmaya çalýþmaktýr. Böylelikle insan
olarak bize verilmiþ konuþma, sözle
anlaþma olanaðýný gereðince deðerlendirmiþ ve insan ismi üzerine leke
düþürmemiþ oluruz.
DÝNLEMESÝNÝ BÝLMEK
Konuþmaktan da önemli olan dinlemek, daha doðrusu dinlemesini bilmektir. Dinlemek, insan iliþkilerinin can
damarý ve en etkili tekniðidir. Nitekim
ruh çözümlemelerinde uygulanan
psikanalizde, eleþtirmeden, tüm dikkatimizi vererek dinleme temeline dayalý
bir yöntemdir.
Dinlemek, ses dalgalarýnýn kulak
tarafýndan algýlanmasý deðildir yalnýzca. Nasýl ki okumak da harfleri
görmekten fazla bir þeydir. Ýyi dinleme,
konuþmaya etkin bir katýlýþtýr. Sadece
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söylenenler üzerine tüm dikkatimizi
toplamaktýr. Böylesine bir dinleme
gücü, dikkati bir noktaya yoðunlaþtýrma yeteneði de, yine kendini
baþkalarýnýn yerine koymaktan, onunla
özdeþleþmekten gelen sevgiden doðar.
Sevdiðimiz kimseleri daha derin bir
kendini veriþle dinleyiþimiz bundandýr.
Dinlemenin insan iliþkilerinde ne
denli önemli bir unsur olduðunu
Brenda Velalond bir kadýn dergisinde
þöyle belirtiyor: "Dinlemek, garip ve
mýknatýslý bir þey, yaratýcý bir güç…
Kendilerine yanaþtýðýmýz dostlarýmýz,
söylediklerimizi can kulaðý ile
dinleyenlerdir. Sözümüzün dinlenmesi
bizi yaratýyor sanki. Açýlmamýza,
geniþlememize sebep oluyor. Ýçimizde
gerçekten bir takým fikirler yeþerip
filizleniyor. Ýnsanýn söylediklerinin
dinlenmesi onu mutlu ve özgür
kýlmaya yetiyor. Ýnsan sürekli bir
yeniden yaratýlma içinde yüzüyor..."
Dinlemek, iþte böyle, insaný daha çok
insanlaþtýran ve birbirine kaynaþtýran
bir eylem oluyor ayný zamanda.
BÝRLÝKTE ÇALIÞMA ve
OYNAMA
Birlikte çalýþma ve oyun oynama da,
birliðe ulaþmada önemli bir rol oynar.
Birlikte çalýþma, ayný yaþantýyý paylaþma, ayný iþe emek katma insanlarý birbirine yaklaþtýrýr ve dostluðu kolaylaþtýrýr. Çalýþmadaki ortak çýkarlar,
karþýlaþýlan güçlükler, birlikte kat-
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lanýlan sýkýntýlar veya tadýlan sevinçler
gönülleri görünmez baðlarla birbirine
dokur. Ýnsanlar ne kadar birlikte çalýþýrlarsa, birbirlerine o denli alýþacaklar, o
ölçüde karþýlýklý hoþgörü, anlayýþ ve
sevgi duyacaklardýr.
Oyun da, insana karþýlýk gözetmeksizin, ortak bir eyleme katýlma
zevki, eylemin içinde bulma olanaðýný vermektedir. Böylece insaný
büyük ölçüde bencillikten kurtarmakta,
birlik ve takým ruhunu aþýlamaktadýr.
Birlikte yüzen, yürüyen, birlikte
spor yapan, oynayan insanlar, sadece
biriken enerjilerini en zararsýz biçimde
boþaltmakla kalmazlar, sevgi ve birlik
için de en güzel bir egzersiz yapmýþ
olurlar.
Sanat bile bir bakýma, oyun oynamanýn daha yüceltilmiþ bir þeklidir.
O da oyun gibi, bencil bir çýkar
gözetmez, bütünün hayrýný düþünür,
zevki kendi içinde, güzeli yaratma
sevincinde bulur. Ýnsanlarda güzele
karþý duyulan iþtiyaký uyandýrarak
sevgiyi doðurur ve insanlarý ortak
sevgilerde buluþturur, bir eder.
Böylece insan hayat boyu sevgiyi
heceleyerek birlik düzenine ayak
uydurmaya çalýþýr. Birbirini sevenler,
evrenle ayný seste birleþmenin, ayný
þarkýyý söylemenin alýþtýrmasýný yapmaktadýrlar. Tanrý'nýn solosuna koro
halinde, hep birlikte katýldýðýmýzda,
sevgi dilini öðrenmiþ ve "kutsal birliði"
gerçekleþtirmiþ oluruz…

SEVGÝ DÜNYASI
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Âþýk Veysel
Hayatý ve Þiirleri
Nihâl Gürsoy

þýk Veysel adýyla ünlenen
Veysel Þatýroðlu, Sivas'ýn
Þarkýþla ilçesine baðlý
Sivrialan köyünde 1894
yýlýnda, hicri takvime göre 1310'da
dünyaya gelmiþtir. Veysel'in doðum
tarihi hakkýnda çeþitli rivayetler olmakla birlikte aþaðýdaki dörtlükte kendi
aðzýndan doðum tarihi açýkça belirtilmiþtir.

Â

Üç yüz onda gelmiþ idim cihana
Dünyaya bakmadým ben kana kana
Kader böyle imiþ çiçek bahane
Levh- i kalem kara yazmýþ yazýmý
Karaca Ahmet, Gülizar çiftinin beþinci çocuðudur. Bunlardan ilki Ali'dir.
Ali'den sonra dünyaya gelen üç çocuk
da erkek olup küçük denilebilecek
yaþlarda yoksulluk ve çiçek hastalýðýna
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baðlý sebeplerden dolayý yaþamlarýný
yitirmiþlerdir. Üç çocuðun ölümü aileyi
çok üzmüþ, çareler aramaya yöneltmiþtir. Karý - koca Veysel'in hayatta
kalabilmesi için Beserek daðýna kurban
adamýþlardýr. Yöre halkýnýn inancýna
göre yakýnlarýnda bulunan bu dað kutsaldýr. Veysel Karani Hazretleri Yemen
çöllerinde kaybettiði develerini bu
daðda bulmuþtur. Baba Karaca Ahmet,
oðlunun adýný bu nedenle Veysel koymuþtur. Âþýk Veysel, mensup olduðu
kökenini, etnik kimliðini aþaðýdaki
dörtlükte þöyle dile getirmiþtir.
Muhabbetin candan haslardan hastýr
Avutur Veysel'i bir þen piyestir
Türk adý babamdan bana mirastýr
Daha bundan baþka adý neyleyim…
Âþýk Veysel, bir þiirinde de, kendisinin Karacaoðlan ve Yunus Emre ile
ayný soydan olduðunu anlatýr.
Neyin ne olacak elde neyim var
Karacaoðlan, dertli Yunus soyum var
Mansur'a benzeyen bazý huyum var
Ne sen var, ne ben var bir tane Gaffar
Veysel'in dünyaya geldiði sýralarda
çiçek hastalýðý Sivas yöresini kasýp
kavurmaktadýr. Yörede çiçek
hastalýðýndan etkilenen ve ölen çok
sayýda çocuk olmuþtur. Veysel çocukluðunu anlatýrken: "Ben yedi yaþýma
gelinceye kadar herkes gibi koþup
oynadým, eðlendim. Yedi yaþýnda
hastalanýp gözlerimi kaybettim.
Tabiatla ilgili gördüklerim bu yaþýma
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kadar oldu " der. Âþýk Veysel baþýna
gelenleri, çiçek hastalýðý sonucu gözlerini kaybetmesini daha sonraki yýllarda þu dörtlükle anlatýr.
Genç yaþýmda felek vurdu baþýma
Aldýrdým elimden iki gözümü
Yeni deðmiþ idim yedi yaþýma
Kayýp ettim baharýmý yazýmý.
Veysel, gözlerinin görmemesi
ve ailesinin imkânlarýnýn kýsýtlýlýðý
nedeniyle çok arzu etmiþ olmasýna
raðmen okuma yazma öðrenememiþti.
Daha sonraki yýllarda bu üzüntüsünü
þöyle dile getirmiþtir. "Artýk ilkokul
çaðlarýna doðru idim; ama okul yok
ki okuyayým. Okul olsa bile ben nasýl
okuyabileceðim? Yazýyý görmüyorum
ki. Þimdiki gibi körler okulu yok ki,
babam öküzünü ineðini satýp göndersin. Köyümüzde köy imamý Molla
Kâhya vardý. Okul çaðý gelenler,
onun odasýnda toplanýrlardý. Kur'an- ý
Kerim okurlardý. Ancak elif cüzünü
öðrenebiliyorlardý. Bir de namaz
surelerini. Ondan öðrendiðim sureleri
zaman zaman okurum."
Ah þu zamanki devir! Körler okulu
var; herkes okuyup yazmayý öðreniyor.
Körü de saðlamý da herkes memur olabiliyor. Biz bütün bu yenilikleri Gazi
Paþa'ya borçluyuz." (Niyazi Yýlmaz
1996, s. 13 - 14)
Veysel'in bu durumu karþýsýnda hem
ailesi hem de köy halký derinden
üzülmektedir. Artýk bir köþeye çekil-
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miþtir ve eline aldýðý bir süpürge
parçasýný saz gibi çalarak deyiþler,
türküler söylemektedir. Babasý, bu
durumu baðlý olduðu Bektaþi
Tekkesinden Mustafa Abdal Baba'ya
anlatýr. Abdal Baba: "O zaman Veysel'e
saz öðretelim belki ileride zakir olur "
der ve duvarda asýlý duran çatlak sazý
indirip Veysel'e götürmesini söyler.
Fakat Veysel'in bunu kendi kendine
öðrenmesi pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle babasý oðlu için saz
dersi alabileceði birini araþtýrmaya
baþlar. Veysel ilk derslerini,
Sivrialan'da bir Bektaþi aydýný olan
Molla Hüseyin' den almaya baþlar.
Molla Hüseyin, Sivrialan'da okumuþ
tek kiþidir. Önceleri saz öðrenmekte
güçlük çeken Veysel, bulunduðu
yörenin bir âþýklar yataðý olmasýndan
dolayý köyde bir odaya toplanýp, halka
bildiklerini anlatarak saz çalýp türkü
söyleyen âþýklarý uzun süre takip eder.
On beþ yaþlarýna geldiðinde artýk saz
çalmayý öðrenmiþtir. Bu hususu aþaðýdaki dörtlüðünde þöyle anlatýr.
Baðlandým köþede kaldým bir zaman
Nice kimselere demedim el'aman
On, on beþ yaþýma girince hemen
Yavaþ yavaþ düzen ettim sazýmý
1914 yýlýnda baþlayan Birinci Dünya
Savaþý'na Osmanlý Devleti'nin de katýlmasýyla seferberlik baþlatýldý. Akabinde
Veysel'in yaþýtlarý ve aðabeyi Ali'de
askere gitti. Veysel'i askere almadýlar.
Tüm arkadaþlarý gittiði için Veysel çatlak sazýyla baþ baþa kaldý. Üzgün, bedbin ve umutsuzdu. Savaþa katýlamamýþ
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olmak onda bir eziklik duygusu yaratmýþtý. Aþaðýdaki dörtlük, bu dönemdeki
duygularýný dile getirmektedir.
Ne yazýk ki bana olmadý kýsmet
Düþmaný denize dökerken millet
Felek kýrdý kolum, vermedi nöbet
Kýlýç vurmak için düþman baþýna
Askere gidemeyiþiyle ilgili üzüntülerini daha sonraki yýllarda Yavuz
Bülent Bakiler'e þöyle anlatmýþtýr.
"Gençlik yýllarýmda en büyük üzüntüyü
Birinci Dünya Savaþý çýktýðýnda
yaþadým. Savaþ boyunca bütün köylü
asker oldu. Benim emsallerim de
askere gitti. Yirmi yaþýmda olduðum
halde gözlerim görmediði için beni
askere almadýlar. Köyde yaþlý erkeklerle kadýnlarla baþ baþa kaldým. Çok
müteessir oldum. Çok üzüldüm. Onlar
memleket hizmetine gitti. Ben köyde
mahzun ve mahrum kaldým. Sonra
Ýstiklal Savaþý çýktý. O yýllarda ben yine
köydeydim. O sýralar Atatürk'ün adý
yayýlmýþtý. "Atatürk falan yerde düþmaný bozdu. Atatürk, þurada þu kadar
düþmaný esir etmiþ" söylentileri dolaþýr
dururdu. Köye gelen jandarmalar bize
Atatürk'ten bahsederlerdi."
Bu arada Veysel evlilik çaðýna
gelmiþtir. Ailesi ona bakan biri olsun
düþüncesiyle ayný köyden akrabalarý
olan Esma ile evlendirirler. Bu evlilikten bir oðlu ve bir kýzý olur. Oðlu
henüz 10 günlükken ölür. Karýsý da
kendisi de çok üzülmüþlerdir. Bu yetmezmiþ gibi kendisine hep kol kanat
geren anne ve babasý da 1921'de arka

SEVGÝ DÜNYASI

arkaya ölürler. Bundan sonra iþler
aðabeyine kalýr. Veysel de bað bahçe
iþlerine bakar. Ýþlere yardýmcý olmasý
için tuttuklarý Hüseyin bir süre sonra
Veysel'in karýsý Esma ile anlaþýr ve birlikte kaçarlar. Veysel karýsý Esma'ya
âþýktýr. Bu olay onu derinden sarsar.
Çoktandýr ihmal ettiði sazýna sarýlýr
artýk dünyadaki tek sýðýnaðý sazýdýr.
Karýsý kaçtýðýnda kýzý altý aylýktýr.
Veysel kýzýna iki yýl bakar daha sonra
kýzý da kollarýnýn arasýnda ölür. (Þükrü
Günbulut, 2003, s.235 - 250) Veysel,
karýsýyla kaçan ve kýzýnýn ölümüne
sebep olan Hüseyin'e "Zalim Kâfir "
ismini koyar. Hüseyin o yörede hâlen
bu isimle anýlmaktadýr. Veysel, yaþadýðý
çifte acýyý aþaðýdaki dörtlüðünde þöyle
dile getirmiþtir.
Bir vefasýz zalim yâre baðlandým
Tarih 335'de evlendim
Sekiz sene birarada eðledim
Zalim kâfir yetim koydu kuzumu
Esma'yý çok seven Veysel, kendisine
yapýlan kötülüðe raðmen ona iyilik
etmekten geri durmaz. Kaçýþ hikâyesiyle ilgili olarak Esma, sonraki yýllarda Gülay Öz ile yaptýðý söyleþide þunlarý anlatmýþtýr.
"Hüseyin yakýn komþumuzdu. Ýþlerde
bize yardým ediyordu. Onunla anlaþtýk.
Zaman zaman buluþurduk. Veysel bunu
sezinlemiþ, hattâ birkaç kez beni
uyarmýþtý. Bizim kaçacaðýmýzý düþünmüþ olmalý ki Hüseyin'le kaçtýðýmýz
zaman Bafra'ya ulaþtýðýmýzda çeþmenin
baþýnda çoraplarýmýzý çýkarýp serinle-
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mek istedik. Çorabýmýn ucunda beni
rahatsýz eden bir þeyler vardý. Elimi
sokup çýkardýðýmda bize bir ay yetecek
kadar para çýktý. Bunu Veysel koymuþtu. Beni çok severdi. Kaçarken periþan
olmasýn diye koyduðunu düþünürüm
hep." (Öz, 1994, s.38)
Âþýk Veysel'in en dertli günleridir.
Köyünden uzaklaþmak istese de yakýnlarý vazgeçirirler. Bir süre sonra
Arkadaþý Kürt Kasým ile birlikte
köyünden ayrýlýr. Sivas'ýn Zara ilçesine
giderler. Âþýk Veysel daha önce köy
düðünlerinde bulunmuþtur. Ýlk kez
Zara'da bir kahvede arkadaþýnýn ýsrarý
üzerine saz çalýp, türkü söyler.
Kahvedeki halk tarafýndan çok beðenilir, aralarýnda para toplayarak
Veysel'e verirler. Veysel bu tarihten
sonra sazýndan para kazanmaya baþlayacaktýr. Daha sonraki kazançlarýndan
da tasarruf ederek ilk iþ kendisine 9
liraya meþeden yapýlmýþ bir saz satýn
alýr. Veysel bir süre sonra, akrabalarýný
göndererek gidip konuk olduðu evlerden birinde ailesiyle de tanýþtýðý
Gülizar'ý istetir. Daha sonra evlenirler
ve Gülizar Veysel'in köyü Sivrialan'a
gelir. Âþýk Veysel'in ölümünün 7. yýlýnda (1980) Sivrialan'a giden TRT
yapýmcýsý Ahmet Mortaþ, Veysel'in
ikinci eþi Gülizar ile bir söyleþi
yaparak nasýl evlendiklerini sorar.
Gülizar Ana babasýnýn, kör ve karýsý
tarafýndan terk edilmiþ bu adama kendisini vermek istemediðini ancak
dedesinin ýsrarýna karþý koymayarak
kabul ettiklerini ve evlendiklerini
söyler. "Sivrialan'a bundan 45 yýl önce
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geldim, geldiðimde Veysel köy âþýðýydý. Köylerde odalarda çalýp çaðýrýyordu. Ben gelenden sonra tarihe gayýt
oldu." Bu evlilikle ilgili Kutlu Özen'de
Gülizar Ana ile bir söyleþide bulunmuþ.
Gülizar Ana: "1928 yýlýnda Yalýncak
tekkesinde dedem türbenin iþlerine
bakýyor, ben de yanýnda kalýyordum.
30 yaþýnda bir duldum… Kapý çalýndý,
anahtar deliðinden baktýðýmda sýrtýnda
saz olan bir adam gördüm, dedeme
haber verdim. Dedem kapýyý açtý,
yanýndaki adamý tanýyordu. Onlarý içeri
aldý." (Özen, 1998, s.25) diyerek tanýþma ve evlenme hikâyelerini anlatmýþtýr.
Âþýk Veysel Yaradan'a olan aþkýný sazý
ve sözü ile dile getirmeye çalýþmýþ ve
Gülizar'ýn dedesinin, tekke eðitiminden
geçmiþ kültürünün kendisinin önünde
farklý kapýlar açtýðýný dile getirmiþtir.
Sonrasýnda Veysel, Türkiye'nin en
tanýnan ve saygý duyulan âþýklarýnýn
arasýna girmeyi baþarmýþ hattâ onlarýn
arasýndan da sýyrýlarak adýný en büyük
halk ozanlarýyla birlikte tarihe yazdýrmýþtýr. 21 Mart 1973 tarihinde yaþamýný
yitiren Aþýk Veysel artýk evrensel bir
halk ozanýydý.
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disini bir önceki gece saat 12 ye kadar
arattýrdýðýný bulamadýklarýný ileten
Þükrü Bey teþekkürlerini ileterek Âþýk
Veysel'i uðurlamýþtýr.
Âþýk Veysel, Ýstanbul radyosunda
program yaptýðý yýllarda bir de plak
yapmýþtýr. Türkiye'de sazla plaða türkü
okuyan ilk halk ozanýdýr. Bu plaktan
önemli miktarda telif hakký ödenmiþtir
Veysel'e. Daha sonra Ahmet Kutsi
Tecer'in, dönemin ilköðretim genel
Müdürü Ýsmail Hakký Tonguç'a önermesiyle Âþýk Veysel saz öðretmeni
olarak Köy Enstitüleri'nde iþe
baþlamýþtýr. Aþaðýda enstitü için dile
getirdiði dörtlüðü yer almaktadýr.
Enstitü bir kovana misaldir
Her türlü çiçekten alýr bal yapar
Yurdumuz için de doðru bir yoldur
Memlekete kanat takar, kol yapar
Böylelikle yüzlerce gence milli
sazýmýzý ve öz müziðimizi sevdirir.
Ayrýca Türkiye'nin çeþitli yörelerindeki
Köy Enstitülerinde konserler verir.
Yaþamý, sazýyla bütünleþen Veysel, sazý
içinde bir dörtlük yazmýþ ve
söylemiþtir.

DÜNYA GÖRÜÞÜ
Cumhuriyetin 10.yýlýnda Atatürk için
bir destan yazarak Atatürk'e bir þekilde
ulaþtýrmaya çalýþmýþ fakat giriþimleri
baþarýsýz kalmýþtýr. Daha sonra ayný
amaçla Ýstanbul'a gelmiþ, Yaver Þükrü
Bey ile Dolmabahçe Sarayý'nda
görüþmüþtür. Ancak, Atatürk'ün ken-

Ben gidersem sazým sen kal dünyada
Gizli sýrlarýmý aþikâr etme
Lâl olsun dillerin söyleme ya da
Garip bülbül gibi ah ü zar etme
Baþlýðýna da SAZIMA sözcüðünün
oturtturulmasýný istedi. Âþýk Veysel'in
aðaçlara çok düþkün olduðu köylüleri
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tarafýndan bilinir. Köyünde ilk kez
elma, armut, kiraz aðaçlarýný herkes
yetiþmez dediði halde o dikmiþtir.
Aslýnda onun bir tarým mücahidi
olduðu tüm çevresi tarafýndan söylenir.
"Bu toprak kördür bir þey vermez "
denilen Sivrialan'da yaptýðý bahçeler,
yetiþtirdiði aðaçlar dillere destan
olmuþtur. Neticeyi gören köylüler utanarak, "O Allah'ýn körü Veysel'in
bahçesi bir olmuþ ki, meðer biz körmüþüz demiþlerdir." Veysel'in meyve
bahçesi köylünün gurur kaynaðý olmuþtur. Veysel'in bu sözlere cevabý ise "Siz
bir verin, toprak size bin verir. Topraðý
sevin, vazgeçmeyin" olmuþtur.
Veysel'in þiirlerinin ölümsüzlüðü belki
de bu yaþam tutkusu ve hayata duyduðu saygýdandýr.
Onun ezbere bilinen " Benim sadýk
yârim Kara Topraktýr " þiiri, bu tutku
hatýrlandýðýnda daha da anlam kazanmýyor mu?
Dost dost diye nicesine sarýldým
Benim sadýk yârim kara topraktýr
Beyhude dolandým boþa yoruldum
Benim sadýk yârim kara topraktýr.
Yaþamýnýn son yýllarýna doðru Veysel
adýna jübileler yapýlmýþ, yaþamý film
yapýlmýþ kendisine Vatana Hizmet
Tertibinden TBMM kararýyla maaþ
baðlanmýþtýr. Yýllarca çeþitli vesilelerle
yurdun muhtelif yerlerinde düzenlenen
etkinliklere katýlan, konserler veren
Âþýk Veysel son konserini 15 Aðustos
1971'de Hacý Bektaþ'ta verir. O yýllarda
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yanýndan hiç ayrýlmayan ikinci evliliðinden olan oðlu Ahmet Þatýroðlu, "
babam, konsere çýktýðýnda çok hastaydý. Zaten konseri tamamlayamadý, konserden ayrýlmak zorunda kaldý"
demiþtir. Ölümünden birkaç saat önce
oðlu Ahmet Þatýroðlu teybini açar: "
Baba artýk gidiyorsun, sesin hatýra
kalsýn, bize bir þeyler söyle " deyince
Veysel, "Ne diyeyim, ne diyeyim?
Birbirinizle, konu komþu ile iyi
geçinin. Dirliðiniz düzeniniz bozulmasýn. Herkesin günahý kendine, sevabý kendine. Birliðinizi beraberliðinizi
bozmayýn." der ve yorgun bir sesle
ilave eder. "Külli þeye kadirsin Ya
Rabbim! Sen baðýþlayýcýsýn Ya
Rabbim! Sen affedicisin Ya Rabbim! "
Neredeyse son sözleridir bunlar, ardýndan Sivrialan'da þimdi adýna müze
olarak tahsis edilen evinde ölür. Ölmeden önce sadece topraða karýþmak istediðini üzerine taþ, mermer dikilmemesini vasiyet eder. (21 Mart 1973)
Konuþmalarýnda ve þiirlerinde günlük
yaþamýndan hiç þikâyet etmeyen Veysel
boþ zamanlarýnda evine ziyarete gelen
konuklarý aðýrlamaktan çok mutlu olurdu. Konuklarýný rahat ettirmek için
elinden geleni yapar, söz düþtüðünde
görüþlerini büyük bir aðýrbaþlýlýkla
açýklar yerinde espriler yapardý.
Günlük temizliðini kendi yapar, kendi
ihtiyaçlarýný kendisi karþýlamak isterdi.
Sivrialan'da yalnýz baþýna yürüyüþler
yapardý. Köye bir hizmet getirilmesi
söz konusu olduðunda aracýlýk eder,
üzerine ne düþüyorsa yapardý. Gözleri
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görmediði ve okuryazar olmadýðý
halde, þiirlerini nasýl yazar ve
nasýl aklýnda tutardý. Bu konuda
eþi Gülizar Ana, Veysel Kaymak ile
yaptýðý söyleþide þunlarý söylemiþtir:
"Veysel þiir yazarken (daha çok
geceleri), arýnýn oðul verirken
çýkardýðý uðultuya benzer bir þekilde
mýrýldanýrdý" demiþtir. Veysel ise
eserlerinin ortaya çýkýþýný anlatmak
için yazdýðý mýsralar, Gülizar Ana'yý
doðrular niteliktedir.
Sen petek misali Veysel'de arý
Ýnleþir beraber yapardýk balý
Âþýk Veysel ilk yýllarda bilinen deyimle "usta malý" eserleri dile getirmiþ,
daha sonraki yýllarda ise kendi deyimiyle dilinin baðý çözülmüþ kendi
yazdýðý þiirlere uygun havalar bulup
eþsiz güzellikte özgün ürünler ortaya
çýkarmýþtýr. Âþýk Veysel, Atatürk
Devrimleri 'ne ve Cumhuriyete
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gönülden baðlý, samimi hoþgörülü,
dürüst, çalýþkan, sevgi dolu bir insandý.
Çevresindekilerce örnek bir insan
olarak görülmüþ, Halkevlerinin
faaliyette olduðu dönemde çok destek
olmuþ, yazdýðý mýsralarla halký motive
etmiþtir. Köy Enstitülerinde geçirdiði
yýllarýn kiþiliðine ve dünya görüþüne
büyük katkýlarý olmuþtur. Ünlü yazar
Yaþar Kemal'in bir yazýsýnda belirttiði
gibi,
"Veysel, yeni bir Veysel olduysa bu
yýllarda olmuþtur."
Cehaletin, tembelliðin, gaflet ve
miskinliðin daima karþýsýnda olup;
okumaya, öðrenmeye, pozitif ilme
deðer vermeye çok önem vermiþtir.
Destekle fakiri okut yetimi
Bu hayýrlar dinimizce kötü mü?
Ýdrak eyle hidrojeni atomu
Uyan bu gafletten uyuma yurttaþ
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Mýsralarý, onun dünya görüþünü
açýkça ortaya koymaktadýr.
Âþýk Veysel, Cumhuriyet dönemi
aydýnlanma hareketlerine þiirleriyle
destek vermiþ, yeni kurulan rejimin
oturmasýnda ve halkýn aydýnlanmasýnda
görev almýþ kurumlarý þiirleriyle
desteklemiþtir. Bu yýllarda Anadolu'yu
gezerek düþüncelerini halkla paylaþmýþtýr. Halkevleri için yazdýðý pek
çok dörtlük vardýr, bunlardan biri
aþaðýdadýr.
Doðru bakýp görene
Halkýn evi Hakk'ýn evi
Hüsnüniyet olanlara
Halkýn evi Hakk'ýn evi
Hemen her dönemde var olan
mezhep çatýþmalarý ve toplumsal
huzursuzluklar Veysel'in mýsralarýnda
þöyle yer bulmuþtur.
Bakmaz mýsýn insanlarýn iþine
Kötülükler doðar peþi peþine
Mezhep kavgasýna din döðüþüne
Sanki varýp sýðmamýþlar cennete
Âþýk Veysel' i asýl üzen, bu olumsuzluklara sebebiyet verenlerin itibar
görmesidir. Gerçekler karþýsýnda
yapacaðý tek þey vahdet köþesine
çekilmektir.
Gitmiyor gönlümün kederi yasý
Doðru söyleyene diyorlar âsi
Bitmez bu dünyanýn kuru davasý
Çekil Veysel Bir kuþe'yi vahdete
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Âþýk Veysel toplum üzerinde etkili
olan kiþilerin ayýrýcý konuþmalarý
karþýsýnda doðru bildiðini söylemekten
kaçýnmaz.
Ey hocam karýþma Hikmetullaha
O derya derindir giren boðulur
Allah birdir, inanmýþýz Allah'a
Ýki diyen o dergâhtan kovulur.
Gözleri görmeyen, okuma yazma
bilmeyen Âþýk Veysel'in saza þeytan
dendiði bir dönemde köy köy, kasaba
kasaba dolaþtýðý, cumhuriyetin
ilkelerinden ödün vermediði görülmektedir. Âþýk Veysel, bu topraklardaki kollektif kimliklerin varlýklarýný
ve farklýlýklarýný çok kimlikli, çok
kültürlü yapýsýný kýymetli bulmuþ,
þiirlerinde birliði, kardeþliði, çalýþkanlýðý, güzel ahlâký ve doðruluðu
iþlemiþ, halk ve aydýnlar arasýnda
iki yönlü bir köprü vazifesi görmüþtür.
Bu yönüyle Âþýk Veysel yerellikten
çýkmýþ ulusal, hattâ evrensel bir kimlik
kazanmýþtýr. Âþýk Veysel her ne
söylemiþse kendi ifadesiyle canýndan
koptuðu gibi " söylemiþtir. Biz burada
onun çeþitli konulardaki dizelerine
sýnýrlý sayýda yer verebilmiþ olsak da
Veysel'i Veysel yapan koþullarý elimizden geldiðince sunmaya çalýþtýk.
Yazýmýza Veysel'in mýsralarýyla son
veriyoruz.
Cümle canlý hep topraktan
Var olmuþuz emir Hak'dan
Rahmet dile sen Allah'tan
Tükenmez rahmet deryasý
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Öngörü ve Gerçek:

Sibirya Yangýnlarý
Derleyen: Ýsmail Acar

GELECEÐE YÖNELÝK 'ÖNGÖRÜ'
Dünya Ýklimine Sibirya Alarmý
11 Aðustos 2005 tarihinde BBCTürkçe sitesinde þu haber yer almakta
idi:http://www.bbc.co.uk/turkish/news/s
tory/2005/08/050811_climate.shtml
"Sibirya'da Hýzla Yükselen Sýcaklýk,
Dünya Ýklimi için Tehlike Çanlarý
Çalýyor
Dünyadaki en büyük turbalýk alan,
Sibirya'nýn uçsuz bucaksýz ovalarýnda
uzanýyor.Turbalýklar, sulakalanlarýn
etrafýndaki bitkilerin su altýnda oksijensiz kalarak çok yavaþ þekilde çürümesi
sonucu meydana geliyor.Sibirya'nýn
soðuk ikliminde donuk halde bulunan
turbalýklar, 11 bin yýl öncesinden bu
yana biriken bitki kalýntýlarýný
barýndýrýyor.
Sibirya'nýn batýsýnda Almanya ve
Fransa'nýn toplam yüzölçümlerine eþit
dev bir araziyi kapla-yan turbalýk alan,
binlerce yýl sonra ilk kez erimeye
baþladýðýnýn iþaretlerini verdi.Donmuþ
bitki kalýntýlarýnýn eriyiþi, sera etkisi

yapan milyarlarca ton metan gazýnýn
atmosfere salýnmasýna yol açabilir.
Biliminsanlarý, bu geliþmenin küresel
ýsýnmaya aniden çok büyük bir sürat
kazandýracaðýndan endiþeli.
Küresel Isýnma Hesaplarýný
Yenilemek Lâzým
New Scientist Dergisi'ne bir mülâkat
veren Rusya'nýn Tomsk Üniversitesi
öðretim görevlisi Sergei Kirpotin, "turbalýklarýn eriyiþi kesinlikle küresel ýsýnmanýn neden olduðu bir süreç" diyor:
"Küresel ýsýnmayla eriyen ve eridikçe
atmosferdeki sýcaklýðý daha da
besleyen turbalýklardaki ekolojik
felâketin önüne geçmek imkânsýz
görünüyor."
Rus bilimadamýna göre, Sibirya'nýn
batýsýnda kuzey kutbunun hemen altýnda yer alan dev arazinin eriyiþi son üçdört yýl içerisinde baþ gösterdi.
Sibirya'nýn batýsý, dünyada ortalama
sýcaklýklarýn en hýzlý artýþ gösterdiði
alan. Son 40 yýl içerisinde bu yörede
ortalama sýcaklýk yaklaþýk 3 derece
artýþ gösterdi.
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Artan sýcaklýðýn, insanoðlunun
sanayi faaliyetlerinin, Arktik salýným
diye bilinen atmosferdeki dönüþümsel
doða olayýnýn ve eriyen buzullarýn etkisinin bir bileþimi olduðu sanýlýyor.
Sibirya'daki turbalýklar, binlerce yýldýr
donarak buz içinde hapsolmuþ metan
gazý içeriyor.
Araþtýrmacýlar, bu gazýn atmosfere
karýþmasý olasýlýðýnýn, geleceðe iliþkin
küresel ýsýnma tahminlerinin þimdi
daha karamsar bir gözle yeniden
deðerlendirilmesini gerekli kýldýðýný
söylüyorlar.
Ýngiltere'nin Guardian Gazetesi'nin
sorularýný yanýtlayan East Anglia
Üniversitesi öðretim görevlisi David
Viner, "Turbalýk alan bir kez eridi mi,
yerine geri konamaz ve sanayi faaliyetlerinden çok daha fazla miktarda
zararlý gazýn atmosfere karýþmasýna yol
açar" diyor."
NationalGeographic Dergisi, 2008
Haziran Özel Sayýsý
Keza benzer haber 'National
Geographic' Dergisinin 2008 yýlý
Haziran ayýnda yayýmlanan 'Deðiþen
Ýklim - Changing Climate' Özel
Sayýsý'nda da çýktý.
Bu sayýda yayýmlanan yazýlarda
Sibirya turbalýklarýnda termofrostun
çözülerek metan gazý çýkarmasýnýn
dünyanýn sonu olacaðýný bilim insanlarý açýk açýk söylemektedir.
Turbalýklar çözülmeye baþlayýnca,
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yer yer çatlaklardan metan çýkýþý baþlamakta ve bir çeþit zincirleme tepkime
ile gittikçe hýzlanmaktadýr. Prof. Dr.
Ali DEMÝRSOY'un 2019 yýlý Haziran
ayýnda ilk baskýsý yapýlan '2035, Sonun
Baþlangýcý' kitabýnýn 149. Sayfasýnda,
bu 'özel sayý'da yer alan 'En Büyük
Tehlike: Kuzeyin Donmuþ Turbalarý
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(Permafrost) Çözülüyor' baþlýklý
makaleden alýntý yapmaktadýr:
Sibirya Turbalýklarý
Yangýna Benzin Atacak
Uzunluðu 7-8 bin km, geniþliði
yüzlerce km, derinliði onlarca metrelerce olan ve bugüne kadar sýcaklýðýn
düþük olmasýndan dolayý tehlike oluþturmayan Kuzey Yarý Küre'nin turbalýklarý, özellikle Sibirya'nýn turbalýklarý bu
ýsýnma ile büyük miktarlarda baþta
metan gazý olmak üzere çeþitli sera
gazlarýný hýzla atmosfere vermeye
baþlamýþ.
7-8 bin km boyunda, 100'lerce km.
geniþliðinde bir orman yangýný
düþünün. Sýcaklýk hýzla artacak, artan
sýcaklýk, depolanmýþ kayaçlardaki karbondioksiti daha çok serbest hale
geçirecek, bu artýþ sera etkisini daha da
artýracak, sýcaklýk daha da artacak ve
belki önümüzdeki 100 yýl içerisinde,
daha da kötümser bir yaklaþýmla 30-40
yýl içerisinde biyomerlerin saðlýklý
kalamayacaðýný
bildiðimiz
100-150 °C
lik sýcaklýða
ulaþýlacaktýr.
Sonuçta da
dünyadaki
sýcaklýðýn
500 °C
civarlarýna
ulaþacaðý tahmin edilmektedir."
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YÜZ YÜZE OLDUÐUMUZ
'GERÇEK'
2005 yýlýndan itibaren ortaya sürülen
geleceðe yönelik bu bilimsel kestirimler, ýsý yükselmesi sonucu hýzlý buzul
erimesi ile 2019 yýlý Aðustos ayýndan
itibaren 'gerçek' olmaya baþlamýþtýr:
9 Aðustos 2019 tarihli Gazete Haberi
https://www.star.com.tr/dunya/rusyada-sibiryada-cikan-orman-yanginlarisondurulemiyor-haber-1472871/
"Rusya'da Sibirya'da Çýkan
Orman Yangýnlarý Söndürülemiyor
Rusya'nýn Sibirya bölgesinde çýkan
orman yangýnlarý 2 haftadýr
söndürülemedi. Orman yangýnlarýna
müdahale sürerken orman yangýnýnýn
4 milyon hektarlýk alanda devam ettiði
öðrenildi. Rusya'nýn Sibirya bölgesinde
Temmuz ayýnýn sonlarýna doðru
baþlayan orman yangýnlarý etkisini
aralýksýz sürdürmeye devam ediyor.
Özellikle Sibirya'ya baðlý Krasnoyarsk
Krayý ve Irkutsk Bölgesi'nde farklý
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noktalarda çýkan orman yangýnlarýna
bir taraftan Rusya Savunma Bakanlýðý
ve Acil Durumlar Bakanlýðý müdahale
ederken diðer taraftan yangýnlar farklý
noktalarda çýktýðý için yayýlmaya
devam ediyor. Her 2 bakanlýða ait Il-76
uçaklarý ve MÝ-8 helikopterleri yangýna
doðrudan müdahale ederken binlerce
asker ve yangýn söndürme ekipleri
yangýna yerinden müdahale ediyor.
Rusya Savunma Bakanlýðý, askerler
tarafýndan yapýlan yangýn söndürme
çalýþmalarýnda þuana kadar 450 bin
hektarlýk alanýn kendi ekip ve uçaklarý
tarafýndan söndürüldüðünü açýkladý.
Rusya Acil Durumlar Bakanlýðý ise
son yaptýðý açýklamada yangýna doðrudan müdahalenin devam ettiðini
belirterek, Rusya'nýn Krasnoyarsk bölgesinde 11 ayrý noktada çýkan orman
yangýnlarýnýn yerleþim alanlarýna yakýn
olmasý nedeniyle önlemler alýndýðýný,
bölgelere ek takviye gruplarýnýn gönderildiðini kaydetti. Açýklamada yerleþim alanýna yakýn bulunan 11 ayrý
noktada yangýnlarýn söndürülmesi için
havadan bin 500 ton su býrakýldýðý,
yangýnýn ilerlemesinin þimdilik
durdurulduðu ifade edildi.
Sibirya'nýn Baykal bölgesi kýsmýnda devam eden yangýnlarla
ilgili dün yapýlan açýklamada tüm
önlemlere raðmen yangýnýn durdurulamadýðý ifade edildi. Bölge
valiliði þu ana kadar Baykal bölgesinde 33 ayrý noktada da
yangýnlarýn devam ettiðini vurguladý. Bölgede yangýnlarýn
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söndürülmesi için yoðun olarak ekiplerin çaba sarf ettiði vurgulandý."
Sibirya'da Ýklim Deðiþikliði Uyarýsý
Federal Hidrometeoroloji ve Çevre
Ýzleme Ajansý (Roshidromet) Baþkaný
Maksim Yakovenko Sibirya yangýnlarý
ile ilgili çarpýcý açýklamalar yaptý. Yakovenko, süren yangýnlarýn dünya için
büyük bir doða felaketine sebep olduðunu söyleyerek, 'Her yýl durumun
daha da kötüleþeceðini düþünüyoruz.
Çünkü Sibirya bölgesinde iklim deðiþecek ve en önemli sebebi topraðýn kurumasý olacak. Bölgede topraðýn kurumasý nedeniyle tüm dünyada hava sýcaklýklarý artacak ve iklim deðiþiklikleri
olacak' diyerek korkutan ifadelerde
bulundu."
Özetlemek gerekirse, söz konusu
yangýnlar bir sabotaj veya bir yanlýþlýk
sonucu ortaya çýkan felaket deðil.
DOÐANIN DOÐAL TEPKÝMESÝ
SONUCU OLUÞMAKTADIR.
National Geographic Dergisi Eylül
2019 Sayýsý
Sibirya yangýnlarýnýn baþlamasý son-
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rasý National Geographic Dergisi'nde
Craig Welch, Katie Orlinsky imzalý
'Alttaki Tehlike' baþlýklý bir makale
yayýmlandý: http://www.nationalgeographic.com.tr/makale/eylul_2019/alttakitehlike/4029
"Arktika'da permafrost öngörülenden
çok daha hýzlý çözülüyor. Erime bu
coðrafyayý yeniden biçimlendirirken,
iklim deðiþikliðini hýzlandýrabilecek
karbon gazlarýnýn da serbest kalmasýna
yol açýyor.
Ekoloji eðitimli Sergey Zimov, yünlü
mamut kemiðini yýðýnýn üzerine atýyor.
Döküntülü topraktan oluþan yüksek bir
yarýn eteklerinde, soðuk sularýyla akýp
giden geniþ Kolima Nehri'nin kýyýsýnda, çamurun içinde çömelmiþ. Doðu
Sibirya'da yaz dönemi. Rusya'nýn,
Kuzey Kutup Dairesi'nin oldukça
üzerinde yer alan bu bölgesi, Alaska'ya
Moskova'dan daha yakýn. Görünürde
ne buz var, ne de kar. Kolima Nehri
burada, Duvanni Yar adýyla anýlan bu
falezi aþýndýrýrken altta gizli yatan þeyi
de ortaya çýkarmýþ: 'permafrost'
denilen, yüzlerce metre derinlikteki
donmuþ toprak. Ve bu hýzla eriyor.
Ýnce dallar, bitki parçalarý ve Buzul
Çaðý hayvanlarýnýn kalýntýlarý Zimov'un
ayaðýndaki botlarý yutmaya çalýþan
balçýk sahile saçýlmýþ. 'Duvanni Yar'ý
çok seviyorum,' diyor fosilleri çamurdan çekip çýkarýrken. 'Kitap gibi. Her
sayfasýnda doða tarihi üzerine bir öykü
var'. Ýklim deðiþikliði þimdilerde, gezegenimizin tepesindeki 23 milyon kilometrekarelik alanda söz konusu kitaba
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yeni bir bölüm yazýyor. Arktika'daki
permafrost, biliminsanlarýnýn geçmiþte
öngördüðü gibi yavaþ yavaþ erimiyor.
Jeolojik dille ifade edecek olursak erime neredeyse bir gecede gerçekleþiyor.
Ve Duvanni Yar'da da olduðu gibi,
zemin yumuþayýp gevþedikçe, donmuþ toprakta binlerce yýl hapis kalmýþ
tarih öncesi yaþamýn kalýntýlarý ve de
büyük miktarda karbon açýða çýkýyor.
Atmosfere metan ya da karbondioksit
olarak karýþan karbon, iklim deðiþikliðinin hýzlanacaðýna iþaret ediyor.
Zimov, onlarca yýldýr, Duvanni
Yar'dan sürat motoruyla yaklaþýk üç
saat uzaklýkta, Çerski'deki araþtýrma
istasyonunda, ýsýnmakta olan Arktik'in
gizemlerini gün ýþýðýna çýkarýyor.
Yakýn tarihli keþifler, gezegenimiz
ýsýndýkça karbonun daha da hýzlý açýða
çýkacaðýna iþaret ediyor. Arktika'daki
ýsýnmanýn beklenmedik hýzý ve erime
suyunun kutup coðrafyasýndaki endiþe
verici hareketini hesaba katan araþtýrmacýlar, yeryüzünün ortalama sýcaklýðýnda meydana gelen 1 derecelik
artýþa karþýlýk permafrosttan dört ila altý
yýllýk kömür, petrol ve doðalgaz emisyonuna eþit miktarda salým olacaðý
kuþkusunu taþýyor -biliminsanlarýnýn
birkaç yýl önceki tahminlerinin iki, üç
katýna karþýlýk gelen bir miktar bu.
Yirmi, otuz yýl içinde fosil yakýt kullanýmýný kontrol altýna almamamýz
hâlinde permafrost, günümüzde
Dünyada en fazla sera gazý salýnýmýna
yol açan Çin büyüklüðünde bir salým
kaynaðýna dönüþebilir……."
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Hindistan
Seyhun Güleçyüz

indistan gezimi anlatmaya
baþlamadan önce sizlere Hint
halkýnýn yaþamýný þekillendiren, dünya görüþlerinden
bahsetmek istiyorum. Hindistan, dünyanýn
en büyük 7. coðrafi alanýna sahiptir.
Hindistan'da Hindu felsefesinin ve mitolojisinin ve teolojisinin tarihi
4.500 yýl öncesine dayanýr.
Din olarak baþta Hindu,
Ýslam, Hýristiyanlýk,
Jainizm, Sihizm ve diðer
sayýsýz din onlarýn
geleneklerine sahiptir. Dini
idare olarak laiktir.

H

Dil olarak bölgeler
arasýnda 27 anadil kullanýlýr ve 844 farklý lehçe
konuþulur. Bu yüzden
resmi dil Hintçe ve
Ýngilizcedir. Hindistan, 29
eyaletten oluþmuþ Güney
Asya ülkesidir. 1,3 milyar
nüfusuyla Dünya'nýn en
kalabalýk ikinci ülkesidir.
Zamanla ilgileri yok gibi
yaþarlar. Yabancýlarý çok
iyi aðýrlamaya çalýþýyorlar.
Polisten çok korkuyorlar.
Turistlere çok candan
davranýyorlar.

Hindistan'da baþlýk parasý hâlâ var.
Drahoma deniyor, erkeklere veriyorlar ve
düðünler yedi gün sürüyormuþ. Yaðmur
duasý gerektiðinde kurbanlara gelinlik giydirip düðün yapýyorlarmýþ. Ýnsanlarýn giyiminde kast sisteminin basamaklarý etkili
oluyormuþ. Yani Kast sistemi cumhuriyet
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idaresi olsa da, resmi olarak Kast sistemi
kalkmýþ olsa da, giyim kuþamý etkiliyormuþ. Kadife çiçeði geleneksel bir çiçek
olduðu için törenlerde ve turist karþýlamalarýnda uzun ipe dizili olarak insanlarýn
boyunlarýna takýlýyor. Ýntihar etmek ahlâklý
bir davranýþ olarak görülüyor Hint halký
için. Matemlerde beyaz renk giyim olarak
kullanýlýr çünkü ölümü arýnma olarak kabul
ediyorlar. Hintliler yemek yerken sol
ellerini hiç kullanmýyorlar.
Kutsal kabul edilen Ganj nehrinde yýkanmak bir günah çýkarma yöntemi olarak
kabul ediliyor yani yýkanarak arýnýyorlar.
Ýnsan haklarý prensiplerini önemsemiyorlar.
Geleneklerine çok baðlýlar, toplumsal
örgütlenme de kast sistemine tabidir.
Evlilikler de sadece ayný kast sisteminin
içindeki kiþilerle olabiliyor. Çoðunlukla
kimin hangi mesleði yapacaðýna da kast
sistemi belirlermiþ. Kast sisteminde dört
ana tabaka vardýr. Bunlar: Brahmanlar
(Bilgin ve Rahipler). Kshatriyalar (askerler,
prensler, üst düzey memurlar) Vaiþyalar
(tüccarlar, toprak sahipleri ve çiftçiler) ve
Þudralar (iþçi ve köleler) kendi aralarýnda
alt tabakalara ayrýlýrlar. Bunlarýn hiçbir
haklarý yoktur.
Nüfusun %78, dünyanýn üçüncü büyük
dini olan Hinduizm'e inanýr. Birçok tanrýsý
bulunan ve reenkarnasyona inanýlan bu din,
Brahmanizm'den sonra ortaya çýkmýþ
kendine özgü bir dindir. Brahman'ýn tek
olduðuna diðer tüm Tanrýlarýn onun farklý
manifestolarý olduðuna inanýlýr. Hinduizm
çok geniþ kapsayýcý bir toleransa sahiptir.
Çünkü bu inanýþ hakikati tek kabul eder
ama kendini düþünemeyeceðiniz yollarla
ifade ettiðine inandýrmýþtýr. Böyle baktýðýnýz vakit ibadetin sonsuz yollarý vardýr.
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Önemli olan niyettir. Temiz ve iyi gönüllü
olmak Brahman'a teslim olmaktýr. Brahman
ise evrende görülen, görülmeyen her þeyi
kapsayan bütündür. Bu dinin özü, karmaya,
reankarnasyona ve Samsara'ya (Dünya)
yasasýna dayanýr. Genel olarak çok farklý
Tanrý ve Tanrýçalar olmasý olup biten her
þeyin açýklamasýnýn tek Tanrýya baðlamanýn þart olmadýðýný gösterir ki, her sorun
için ayrý Tanrý'ya dua ediyorlar. Bu da
onlarý günün her saatinde ibadete yöneltiyor. Ýnançlarýnda kritik kavram Karma'dýr.
Þöyle ki: "Ýyi eylem, iyi sonuca yol açar"
fikri onlarýn yaþamýný belirlemektedir. Ýyi
davranýþýn, sevginin, saygýnýn, sükûnetin,
karmaya teslim bir yaþamýn onlarýn gelecek
hayatlarýný þekillendirdiðine inanýyorlar.
Tüm Hindistan gezimde Kuzey'den
Güney'e, gördüðüm Hint halký ve ortamýn
yaydýðý enerji çok huzurlu, sevgi doluydu..
Saflaþmýþ bir topluluk, ama aklýn pek devrede olmadýðý sadece gönülle kadere razý
bir teslimiyetin yaþandýðý bu topluluðun
çok yavaþ tekâmül ettiklerini fark ettim.
Bunda tabii ki Kast rejiminin etkisi çok
olmuþ. Kastýn üst düzeyde olanlarý ilimde,
bilimde ve maddi açýdan çok ilerlemiþlerse
de halkýn hayatýnýn büyük kýsmýný karmaya
teslim bir ibadet kapsamaktadýr.
Aný yaþýyorlar. Aç veya tok olmak onlar
için önemli deðil þikâyet etmiyorlar. Sevgi,
saygý içinde huzurla, çoðunluðu ve özellikle erkekler uyuþturucu ot çiðneyerek karmanýn onlara sunduðu bir hayatý gerçekte
daha iyi bir yaþama yatýrým yaptýklarýný
düþünerek sokaklarda Ganj kýyýsýnda ibadet
ederek yaþýyorlar. Bu halleri beni çok etkiledi. Sesli, sessiz onlar için hep dua ettim.
Söylemeyi atladým halkýn birbiriyle
anlaþmasý zor olduðu için herkes Ýngilizce
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biliyor ve aralarýnda bazen Ýngilizce
konuþuyorlar. 6-7 yaþýnda hediyelik eþya
satan rengârenk elbiseli dünya güzeli kýz
çocuklarý bile gayet iyi Ýngilizce konuþuyorlardý. Bizler hayret ettik. Dilenmiyorlar,
ellerindeki bir þeyleri satýyorlar. 1947'de
Ýngilizlerden baðýmsýzlýklarýný almýþlar.
Ýngilizce oradan kalma, çoðu okul Ýngilizce
eðitim veriyormuþ.
Hintli kadýnlarýn en fakiri bile çok süslü
ve pýrýltýlý sâri giyiyorlar, bilezikler,
ellerinde en az beþ yüzük, ayak orta parmaklarýnda yüzük, ayak bileklerinde halhal
burunlarýnda çoðunun hýzmasý var. Hintli
kadýnlar için bacaklarýnýn ve göðüslerinin
gözükmemesi gerektiði için sâriye sarýnýyorlarmýþ. Çok güzeller. Çoðunun dudaklarý kýrmýzý rujlu çünkü çoðu Tanrýçalarýnda
da ruj var. Evli kadýnlarýn saçlarý ortadan
ayrýlmýþ ve orta çizgisi kýrmýzý boyalý,
düðünde ilkini kocasý boyuyor sonra kendisi boyuyor ve bunun sebebi evli olduklarýnýn iþareti. Ýki kaþlarýnýn ortasýna koyu
kýrmýzý nokta yaptýrýyorlar. Bu da kötülüklerden korunmak içinmiþ. Hintli erkekler
de çok süslü. Onlarýn da bilezikleri ve altýn
diþleri var. Çok neþeli, güleryüzlü, iyi
niyetli ve çok saygýlý insanlar. Her an sizin
için hizmete hazýrlar.
Hindistan'a Baykal gölü üzerinden 7
saatte gittik. Geceyi uçakta geçirdik. Sabah
Delhi'ye erkenden indik ve bir otelde kahvaltý yapýp midibüse bindik. Bir uluslararasý bir de yerel olmak üzere iki rehberimiz vardý. Bu yerel rehber her þehirde
deðiþti. Ýngilizce akýcý konuþuyor ve
bulunduðu þehri çok iyi tanýyorlardý.
Midibüsümüz saðdan direksiyonluydu ve
genç bir muavinimiz vardý. Biz inerken hep
elimizden tutup inmemize yardým etti. Ýlk
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yolculuk planýmýz ALTIN ÜÇGEN, yani,
Delhi (Hindistan baþkenti) Jaipur ve Agra
idi. M.Ö bu bölgede çok altýn madenleri
varmýþ ve bu bölge kuzey Hindistan yani
Hintliler'in kökleri. Hindu-Aryan ýrký
olduðundan, Kuzey bölgesinde daha açýk
tenliler var. Bu bölgede renkli gözlü uzun
boylu insanlara çokça rastlanýyor.
Avrupalýlar, çoðu atalarýnýn Aryan ýrký
olduðunu bilirler ama Hintlilerle akraba
olduklarýný hiç söylemezler deðil mi?
Derken Jagun'a geldik. Burasý Racastan
eyaletinin baþkenti. Þehrin tamamý Unesco
Dünya Mirasý listesinde bulunuyor. Þehrin
önemli binalarýndan biri koyu pembe renkteki þehir sarayý. Þimdiyse müze olarak
kullanýlýyor. Ýçinde eski arabalar, yöresel
kýyafetler, ipek dokuma ürünleri ve
mücevherler var. Þehrin %40'ý mücevher
iþiyle uðraþýyor. "Jai" Kral, "Pur" da þehir
demek olsa da, Jaipur dünyada mücevher
þehri olarak bilinmekte.
Buraya gelen turistler fiyatlarý uygun
olduðu için rahatlýkla mücevher alýþveriþi
yapabiliyorlar. Son mihrace bu sarayýn bir
bölümünde ailesiyle oturuyor. Sarayda da
resimlerini gördük. Ve sarayýn kafesinde
otururken onu ve bazý kiþileri birlikte uzaktan balkonlarýnda gördük. Ara sýra halka
selâm vermek için avludaki balkona çýktýklarýný öðrendik.
Bu þehre pembe þehir diyorlar. Çünkü
þehrin tümü koyu pembeye boyanmýþ.
1853'de Ýngiliz Kraliyet ailesinin þehri
ziyareti sebebiyle, tüm þehri koyu pembe
rengine boyamýþlar ve hâlâ bu renge
boyuyorlar. Oradan ayrýlýp, ana caddeye
yürümeye baþladýk. Saðlý, sollu dükkânlar
otantik hediyelik eþyalar satanlardý.
Bakýnarak Hawa Mahal sarayýnýn önüne
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geldik. Gördüklerime gerçekten inanamadým çünkü karþýmda 953 cumbalý
penceresi olan beþ katlý bir sanat eseri bina
duruyordu. Bombeli cumbalarý dantel
görünümündeki el iþçiliðiyle olaðanüstüydü. Burasý, 1799'da mihrace Sawal Singh
tarafýndan kendi kadýnlarýnýn dýþarýdan
gözükmeden ve halkla temas etmeden
dýþarýyý seyretmeleri için yaptýrýlmýþ.
Cumbalarýnýn bombeli ve delikli olmasý
sebebiyle çok da serin esintili olan bu
saraya Rüzgâr Sarayý da deniliyor. Saray
caddesinin dükkânlarýný onun üst katýndaki
terasýndan epeyce inceledik. Tekrar aþaðý
caddeye indiðimde karþýmda gerdan kýran,
bel kývýrtýp dans eden bir çýngýraklý yýlan
ve ona üflemeli bir müzik âletiyle eþlik
eden baþýnda kocaman bir sarýðýyla minik
bir Hintli ile göz göze geldim. Herhalde
"film izliyorum bu gerçek olamaz" diye
düþünsem de kendimi yýlaný okþarken buldum. Hava yazdan bir gün olmasýna raðmen yýlancýðýn derisi çok soðuktu.
Çok fazla korna sesinin duyulduðu geniþ
caddeye çýktýk. Bu ülkede en yaygýn vasýta
"dukduk" adý verilen zayýf iki kiþinin sýðabileceði üç tekerlekli bisiklet veya motosikletler. Arkalarýnda faytonlarýnki gibi
daha da küçük insan taþýma yerleri var ve
çok ekonomikler. Trafikte tüm vasýtalar
otobüs, otomobil ve dukduklarýn aralarýndan geçen yayalarla birlikte birbirlerine
dokunarak ilerliyorlar. Araçlarýn arkasýnda
"Lütfen korna çalýn" yazýyor. Birbirleriyle
yol hususunda böyle haberleþiyorlar. Ben
dukduklarla giderken koluma sürter gibi
geçen, dokunan vasýtalardan çok ürktüm.
El kol iþaretli yaparak bana yaklaþmamalarýný anlatmaya çalýþtým. Benim
sürücüm ise dönüp dönüp bana "Sorry
Mom" diyordu.
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Artýk midibüse bindik. Amber Kalesi'ne
doðru yola koyulduk. Yol boyunca
yemyeþil ekili tarlalar ve Picola nehrinin
suladýðý bereketli bir vadiden geçtik.
Karþýmýzda bütün heybetiyle Amber Kalesi
bir tepenin üzerinde görüldü. Etrafý 17km
uzunluðunda sýnýrlarla çevrili olan bu kale
aslýnda bir pembe saray. Jaipur Moðol
Ýmparatorluðu zamanýnda 1727 tarihinde
kurulmuþ ve uzun süre bu saraydan
yönetilmiþ. Jaipur'da Müslümanlar epeyce
varlar. Türk, Ýran, Hindistan mimarisinin
bir karýþýmý Hindulara özgü soðan kubbeler
sarayýn çevresinde gözüküyor. Belli bir
yerden sonra kaleye yürüyerek ya da rampa
olan yolu fillerle çýkabiliyormuþuz. Filler
sabah çalýþýyor dört saat sonra dinleniyorlar
ve çok raðbet görüyorlar. Bizim rehberimiz
de bir gün önceden rezervasyon yaptýrdýðý
için dört adet süslü rengârenk giyimli fil
bizi bekliyordu. Fillerin derilerini bile
çiçek resimleri ile boyayarak süslemiþlerdi.
Bizim bindiðimiz fil çok oyuncuydu. Yol
boyunca hafif sesler çýkararak hortumunu
yukarý uzatýyor, sürücü ona hemen bir muz
veriyordu. Bir keresinde sürücü filin muz
için uzattýðý hortumunu itti, muz vermedi.
Bizim oyuncu filimiz sesini yükseltti, hortumunu arkaya uzatýp saða sola salladý,
tabii bizde sallandýk, o arada hemen
sürücünün verdiði muzu alýp yuttu. Böyle
eðlenceli bir þekilde kale kapýsýndan içeri
girdik. Sonra ikinci çok büyük bir kapýdan
geçip muhteþem bir sarayýn giriþ avlusunda
filden indik. Nasýl mý? File binerken ve
inerken fil sürücüsü önce bizi fil boyunda
bir rampaya çýkarýyor biz de o rampadan
tabureye oturur gibi file yan oturarak biniyoruz. Saray'a giriþte 3 metre boyunda el
iþçiliði ile yapýlmýþ muhteþem bir gümüþ
kapýdan geçtik. Hemen ilerimizde çok
büyük bir gümüþ vazo duruyordu.
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Hacminden dolayý Guiness rekorlarý kitabýna girmiþ. Zamanýn mihracesi üç aylýðýna
Hindistan'dan Ýngiltere'ye giderken yanýnda
Ganj nehrinden doldurulan suyla dolu bu
vazoyu taþýmýþ ve kaldýðý sürece sadece bu
vazodaki suyu içmiþ. Laf aramýzda Ganj
nehrinin suyu kükürtlüdür bu yüzden
mikrop barýndýrmaz, gümüþ ise ayný
þekilde anti bakteriyeldir.
Sarayýn giriþinde az ilerde bir Hint
Tanrýçasýndan Kali'ye ithafen yapýlmýþ Kali
tapýnaðý var ki, içerisi çok güzel. Tanrýça
heykelleriyle doluydu. Saray Babür
imparatorluðu zamanýnda yapýldýðý için
Müslümanlýðýn estetik özellikleri iç düzenlemelerde göze çarpýyordu. Mihracelerin
halkla buluþtuðu alan çok büyük ve geniþ
sütunlarýn desteðiyle üstü kapalý sonsuz bir
avlu gibiydi. Buna Divan-ý Am (Halk
Salonu) deniyor. Sarayýn en estetik salonlarýndan biri. Þiþ Mahal (Aynalar Salonu)
diye bilinen soylularýn aðýrlandýðý yer,
burada duvarlar ve tavana gömülü aynalarla yapýlmýþ motiflerle kaplýydý. Bazý duvarlarda da yeþil ve camlar kaplanmýþtý.
Ýçeriye ýþýk vurunca, oluþan renk cümbüþü
görülmeye deðerdi.
Akþamüstü Amber kalesinden ciplerle
aþaðý vadiye inip midibüsümüzle 18.yy'da
kurulmuþ olan açýk hava rasathanesine
"Jandar Mantar"a geldik. Burada inanýlmaz
geniþ alanda 18.yy þartlarýyla yapýlmýþ iki
güneþ saati o anki saati gösteriyordu. Bir
de burçlarýn, gezegenlere göre duruþunu
hesaplamýþlar ve heykellerle çimenlerin
üzerine ince hesaplar sonucu yerleþtirmiþlerdi bayýldýk.
Hint kadýnlarý yaþlarý kaç olursa olsun
eskiden kocalarý ölünce onunla birlikte
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yakýlýrlarmýþ. Neyse ki bu gelenek kanunla
kaldýrýlmýþ. Artýk kadýnlar dul olunca dullar
evine taþýnabiliyor. Kadýnlar bu ülkede çok
fazla cefa çekiyor. Dünya da kadýna
tecavüzün en yüksek olduðu bir yer olduðu
için, cezasý idam olmuþ ama daha yeni
konmuþ bu kanun.
Öðlene doðru Agra'ya geldik. Hemen
önceden haber verdiðimiz yerel bir lokantada bizim için hazýrlanan otantik yemekleri yedik. Sonra benim için çok önemli
olan Babür Sultaný Þah Cihan'ýn çok sevdiði eþi Banu Begüm (Mümtaz)'ýn yedinci
çocuðunun doðumu esnasýnda ölümü üzerine 1648'de yaptýrdýðý beyaz mermer saray
olan Tac Mahal'e geldik. Kýrmýzýmsý
pembe boyalý ana kapýdan geçerken dikkatle bakýnca rehberimizin uyardýðý Arapça
harflerle yazýlmýþ Hicr suresinin en güzel
yazým sanatýyla yazýlmýþ halini gördük.
Ortada ince uzun muhteþem mavilikte bir
havuzu çevreleyen yemyeþil alanýnda ikiye
ayrýlmýþ yolun sonunda yeþil mavi renklerin içinde beyaz mermer ve yarý kýymetli
taþlarla bezenmiþ Tac Mahal týpký bir beyaz
zambak gibi duruyordu. Aþklarýnýn gücünü
gönlümüzde hepimiz hissettik. Tac Mahal
binasýnýn kapýsýnda ise gene mermer oyularak Yasin Suresi'nin tümünü yazmýþlar.
Bu eseri 20 bin iþçi 17 yýlda tamamlamýþ.
Sultan Þah Cihan bizzat inþaatý aþkýna
hizmet eder gibi seyrederek, taþlarý okþayarak tamamlanmasýný takip etmiþ. Ölünce
de eþi Banu Begüm'ün yanýna gömülmüþ.
Unesco Dünya Koruma Mirasý listesinde
yer alan bu eser beni çok hüzünlendirdi.
Buradan Agra kalesine geldik. Þah
Cihan, eþi Mümtaz Mahal ölünce, Agra
kalesine sekizgen bir kule yaptýrmýþ. Eþinin yattýðý yeri Tac Mahal'i seyredermiþ
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oradan. Eþinin ölümünden yedi sene sonra
o da vefat etmiþ. Þah Cihan çok okuyan,
altý dil bilen bir hükümdarmýþ. Zamanýnda
okuduðu kitaplarý kapsayan, kitaplarla dolu
bir kütüphanesi varmýþ. Þimdi gördüðümüz
kütüphanedeki tüm kitaplar Yeni Delhi'de
müzede sergileniyormuþ. Kalenin tavan
motiflerini Moðol halý desenleri oluþturmaktaydý. Kütüphanenin duvarlarý da ayný
þekilde Moðol halý motifleriyle süslüydü.
Agra kalesinin diðer ismi Kýzýl Kale'dir.
Moðol Ýmparatoru Ekber yani Þah Cihan'ýn
babasý tarafýndan yapýlmýþ. Çeþitli ekleriyle
Þah Cihan tarafýndan tamamlanmýþ. Tüm
kale bölgeden çýkarýlan pembe kýzýl arasýndaki taþlarla yapýlmýþ. Unesco burayý
Dünya mirasý olarak ilan etmiþ. Kýrmýzý
kalenin görüntüsü aklýmdan hiç çýkmayacak. Hele saraydan Þah Cihan'ýn terasýndan
ovaya baktýðýnýz zaman yeþil tarlalar ve
yanýnda nehrin maviliði arasýnda bembeyaz
mermerin ýþýk yansýmalarýyla Tac Mahal'i
seyretmek inanýlmaz etkileyici olmuþtu..
Agra'dan tekrar altýn üçgeni tamamlamak
için uçakla Delhi'ye döndük. Daha önce
havasý kirli olduðu için diðer iki þehri
gezdik ve þimdi geldiðimizde kirlilik çok
azalmýþtý. Etrafý daðlarla çevrili olan Delhi
M.Ö 6.yy beri var olan bir yerleþim bölgesi. Yamaha nehri kenarýnda kurulmuþ 20
milyon nüfusu var ve Hindistan'ýn ikinci
büyük þehri ve baþkenti. Aslýnda Hindistan
tezatlar ülkesi en þýk otelde kalýyorsunuz
yan tarafa bakýnca gecekondularý görebiliyorsunuz. Birçok imparatorluklara baþ
þehir olmuþ Türklerin Devleti olan Babür
imparatorluðunun da 1200 yýllarýnda baþ
þehri olmuþ. 1647-1857 yýllarý arasýnda
Hindistan'da hâkim olan Müslüman inancýn
bir kolu Sufizm'in merkezi olmuþtur. Delhi,
zamanýn içinde takýlý kalmýþ Hindistan
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algýsýnýn diðer yüzünü göstermektedir.
Trafik çok kötü. Ýnsanlar birbirlerine el kol
iþaretleriyle yol açýyor ve seslerini hiç yükseltmiyorlar. Yüzlerinde hep sükûnet var.
Trafikte inekler yolda uyursa onlarýn uyanmasýný bekliyorlar. Ve spagetti gibi aþaðýya
sarkan tehlike saçan elektrik telleri
üzerinde oradan oraya sýçrayan insanlara
ellerini uzatan maymunlar dolaþýyor. Bence
bu sahneyi bile yaþamak, harika bir yaþam
deneyimi. Ýnsanlarýn sakinliðinin bir sebebi
de satýþý serbest olan uyuþturucu ot
çiðnemeleri.
Yeni Delhi'de dünyada ünlü markalarýn
þýk maðazalarý var. Bir de ünlü bir bölgeyi
gezdik. Raisina Hill deniyor. Burada
Ýngilizlerden kalma heybetli binalar, ulu
aðaçlý caddeler var. Parlamento binasý,
Baþbakanlýk Sarayý bu bölgede. Burada 42
metre yüksekliðinde bir Zafer taký ve anýtý
da var. I.Dünya savaþýnda Angola-Afgan
savaþý ve Kuzey batý Hindistan'da ölen 90
bin Hint askeri anýsýna Ýngilizler yaptýrmýþ.
Sonra Jama (Cuma) camisine geldik.
Burayý da Þah Cihan yaptýrmýþ. Çevresindeki dört gözetleme kulesi birer sanat eseri.
Taç Mahal'den eski olduðu için kulelerin
ona ilham verdiði söylenir. Türk ve Ýran
mimarisinin özelliklerini taþýyor. Burasý da
Unesco Dünya Mirasý listesinde bulunuyor.
Ýbni Battuta'nýn "Dünyanýn harikalarýndan biri" dediði dünyaca ünlü 12. yy'dan
beri çok az bozularak ayakta duran Kutug
Minar Kulesi, Türk Gurlu Devletinin
hükümdarý Kutbiddin Aybek tarafýndan
yaptýrýlan bir zafer anýtý. 72,5 metre yüksekliðinde kýrmýzý kumtaþýndan yapýlmýþ
yukarýya doðru daralan, gövdesiyle 13.yy
için inanýlmaz bir teknoloji kullanýlarak
inþa edilmiþ.
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Öðlen yemekten sonra Gandhi müzesine
geldik. Ölmeden önce kýsa bir zaman
kaldýðý ev muhteþem bir bahçe ile müze
haline getirilmiþ. Evde hiçbir þeye dokunmamýþlar. Oradan Akshardha'nýn
Tapýnaðýna gittik. Kýrmýzý kum taþýndan
yapýlmýþ. Bu tapýnak tamamen tarihi örnekler temel alýnarak, onlarýn yapým teknikleri
kullanýlýp inþa edilmiþ. 20 bin Hint Tanrýsý
ve Tanrýçasý ve mitolojiden öðelerin detaylý
rölyefleriyle oluþmuþ. Ýçerisinde ise 3m.
yüksekliðinde bir altýn heykel vardý. Bizler
el iþçiliðine hayran olduk.
Delhi'de bir açýk hava rasathanesi var
ama yoðunluktan gidemedik. Onun yerine
Þih inancýnýn haç noktasý olan 8 yaþýnda
çiçek hastalýðýndan ölen Guru Wara Bangla
sahip tapýnaðýna gittik. Beyaz mermerden
altýn soðan kubbeli bir tapýnaktý. Estetik
açýdan çok zarifti. Daha sonra otele gittik
ve hemen giyinip bir Bollywood yapýmý
olan çok senedir sahnelenen Zangora
(King of the Dream) müzikaline gittik.
Biletlerimiz iki ay önceden alýnmýþtý.
Müzikalin oynandýðý bina çok merdivenli,
bahçesinde fil heykelleri vardý. Bizim
meclis binamýz büyüklüðünde çok ýþýklý ve
merdivenlerinde palyaçolarý gösteriler
yaparak seyircileri karþýladýðý çok ihtiþamlý
bir yer. Oyunun konusu bir efsaneden alýnmýþ. Danslar ve kýyafetler Hint tarzý deðildi. Sahnede ayný anda 100 kiþi dans edebiliyordu. Sahne dekorlarý ayný anda yedi
ayrý bölümde dönerek deðiþiyordu. Bazen
oyuncular havada, baþýmýzýn üzerinde
uçarak oyunlarýný oynuyor, sahneye iniyor
ve tekrar sahneye çýkýyorlardý. Teknolojinin
geliþmiþliðine hayran olduk. Otele döndük.
Otelde Hint düðünü vardý. Þiþman kadýnlar
dirseklerine kadar altýn, ziynet eþyalarý ve
sârileriyle, þiþman erkekler altýn parýltý
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brokar ceketleriyle salonda dolaþýyorlardý.
Anlaþýlan zengin düðünüydü. Davet ettiler
bizi gidemedik sabah erkenden kalkmamýz
gerekiyordu. Sabah 4'de otelden ayrýlýrken
düðün hâlâ devam ediyordu. Biz uçaða
binip Varanasi'ye uçarken Delhi uçaktan
çok güzel göründü, muntazam yollarýyla
papatyaya benziyordu. Meðer þehir planlama ödülü alan dünya þehirlerinden
biriymiþ.
Varanasi'ye geldik. Her hava alanýnda
olduðu gibi burada da boynumuza yerel
rehberimiz sarý çuha çiçeðinden yapýlmýþ
kolyelerimizi taktý. Varanasi'ye ilk olarak
"Aryanlar yerleþmiþ, bu yüzden bu þehir
yeryüzünün en eski þehirlerinden biriymiþ.
Aryanlar daha sonra Kuzey Delhi'ye
göçmüþler. 3.500 yýllýk bir tarihi var bu
þehrin. Dünyanýn çeþitli yerlerinden
hacýlarýn ve turistlerin geldiði farklý
gelenek ve ritüelleri olan bir bölge.
Mahabarata adýndaki bir Hint destanýnda
adý geçen Varanasi, Ganj nehri kýyýsýnda
kurulmuþ. Tanrýça Ganga'nýn kiþiselleþtirilmiþ formu olarak kabul ediliyor ve
insanlar bu nehre tapýyor.
Bu þehir "ghat"larý yani basamaklarý, festivalleri, dar sokaklarý, yollarda dolaþan
inekleri rengârenk boyanmýþ "sadhu"larý
(Hindu ermiþler, ölü yakma törenleri ve
Ganga Aartý törenleriyle Hindistan'ýn adeta
açýk hava müzesini andýran þehridir.
Hindistan'ýn dini baþkentidir. Bu kent'de
20'den fazla tapýnak vardýr. Nüfusu 4
milyondur. 525km uzunluðundaki kükürtlü
Ganj nehrinin Varanasi'den geçmesi,
Ganj'ýn kutsal kabul edilmesi, nehrin
günahlardan arýndýrmasý bu kenti çok
önemli kýlýyor. Ýnsanlar bu nehirde yýkanarak günahlarýndan kurtuluyorlar. Ayrýca
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Budha'nýn da buraya çok yakýn bir yerde
ilk vaazýný vermesi, burayý Budistler açýsýndan da önemli yapýyor. Bizim bu þehirde
ilk ziyaretimiz ipek atölyesi oldu orada
ipek dokumasý ve ipek üzerine taþ baský
tekniklerini gördük sonra dukduklara binip
þehrin en kalabalýk bölgelerine gittik. Çift
yönlü yolda tretuvarlar 1 metre boyunda
yolu gidiþ dönüþ yapýyor ve bu duvarlara
sýrtlarýný dayamýþ sayýsýz insan, çoðunluðu
yaþlý erkek ve yanlarýnda onlara eþlik eden
sarý renkli buraya mahsus bir ýrktaki
köpeklerle oturmuþlar. Biraz ayaklarýný
uzatsalar ezilecekler. Çok zayýflar fakir ve
aç görünüyorlardý. Bunlar Varanasi'ye ölülerini yaktýrmaya gelen Hindularmýþ.
Kaldýrýmlar gene birkaç odunu yakmýþ
yemek piþirmek için tencereyi üzerinde tutmaya çalýþan yerlerde oturan kadýnlar ve
çocuklarla doluydu. Altlarýnda kilim vardý.
Öðrendiðime göre burasý onlarýn eviymiþ.
Ýçler acýsý durumdalar. Ama þikâyet etmiyorlar, inançlarý gereði bu yaþamlarýndaki

þartlarý kabullenmiþ gibi görünüyorlardý.
Dukduklarla Ganj'a ait yakýn bir yere kadar
geldik ve inip o müthiþ kalabalýða karýþtýk
hava kararmýþtý. Bu þehirdeki rehberimiz
hemen bizi bir kestirme yoldan Ganj
nehrinin yakýnýna getirdi. Gördüðüm sahne
unutulmaz bir film platosuydu. Dik ghat
denilen kýrk-elli basamak ve neredeyse 200
m uzunluðunda merdivenler insanlarla
doluydu. Etraf ýþýk içinde her renkten
insanýn buluþtuðu bu merdivenler Ganj
nehrine yakýn bitiyor bir düzlük baþlýyor.
Tabi insanlar arasýnda ayakta duracak bir
yer bulabilirsek biz de orada Gariga Aarti
törenini izleyeceðiz. Erkekler, kadýnlar,
çocuklar ve boyalý Sathi denen Hint derviþleriyle bir renk cümbüþü vardý. Aralarda
beyazlara bürünmüþ beyaz sakallý ve uzun
saçlý sathilerde pozlar veriyor gidip resim
çektirseniz onlarla hemen para istiyorlardý.
"Ganga Aaarti" törenleri asýrlardýr her gece
gün bitiminde 365 gün yapýlýyor. Tüm
insanlar iþini gücünü býrakýp koþa koþa
Ganj'a giderek Güneþ ve beþ
elementi, ateþ, güneþ, toprak ve
boþluðu selâmlýyorlar. Tabii ki
müzik eþliðinde. Herkes dua
ediyor, tütsüler yakýyor ve
çalan müziðe eþlik ediyorlar.
Kadýnlar, çocuklar ortada
dolaþýyor, kimse fazla ilgilenmiyor. El arabasýnda torbalarda
peksimet satýyorlar kuruyemiþ
yerine. Tören 10.30 civarýnda
bitti. Ýnekler de var. Kýyýda bir
þeyler yiyorlardý. Ve insanlar
yol veriyor. Hindular hayatlarý
boyunca yakýlmak için para
biriktiriyorlarmýþ. Çünkü bir
insanýn yanmasý için 500 kg
sandal aðacý lâzýmmýþ. Bu aðaç

Varanasi'de sabah saatlerinde yapýlan ölü yakma töreni
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pahalý olmasýna raðmen, kokusu diðer
kokularý bastýrdýðý için gerekliymiþ. Böyle
yanarak ölürse bir Hindu -inançlarýna göreNirvana'ya ulaþýyor ve bir daha dünyaya
gelmediklerine inanýyorlar.
Öte yandan çocuklar ve doðum yaparken
ölen kadýnlar yakýlmýyor doðruca Ganj
nehrine býrakýlýyor naaþlarý. Ýnsan ölüp
Nirvana'ya kavuþmak için Varanasi'ye
geliyor zenginse otellerde veya apartlarda
ölümlerini beklerken fakirler sokaklarda
yaþayarak bekliyorlar ecellerini. Yakýlma
parayla yapýlsa da sýrayla oluyor. Bunun
için organizasyonlar kurulmuþ. Paranýzýn
miktarýna göre kiþiye barýnma imkânlarý
da sunuluyor. Cenaze sahiplerinin yas
süreleri on üç gün sürüyormuþ. Hüzünlü
kokularýn olduðu karanlýk merdivenli
yapýlardan ayrýlýp otel geldiðimizde
altýnlarla parýldayan insanlarla karþýlaþtýk. Meðer düðün varmýþ. Davet
ettiler ama biz erken yatmak zorunda
olduðumuz için mutluluklar dileyip
odamýza çekildik. Sabah 05.30'da
Ganj nehrindeki sabah duasýna iþtirak
etmek için hýzla otelden ayrýlýrken
düðün hala devam ediyordu. Ganj'ýn
kýyýsý kalabalýktý. Ýnsanlarýn kimi
yýkanýyor kimi kýyýda bir kilim
üzerinde dua ediyordu.
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Gördüklerimi ve hissettiklerimi anlatmak
çok zor. Buradaki tüm canlýlar her sabah
günü böyle karþýlýyorlarmýþ.
Varanasi'nin Gali denilen çok dar sokaklarýndan geçip midibüsümüze geldik ve
uçak için valizlerimizi alýp Bombay'a
hareket ettik. Bombay 30 milyon nüfuslu
bir anakent olup, Umman denizi kenarýnda
Hindistan'ýn en zengin ve ticari açýdan en
geliþmiþ ormanlarýyla ünlü yemyeþil bir
þehri. Hindu Tanrýçasý Mumbaa (anne) den
geliyor ismi ve Mombay diyor halký.
Marko Polo bile burayý övmüþ. Ýngiliz
Kralý II. Charles Portekiz Kralýnýn kýz
kardeþiyle evlenince çeyiz olarak almýþ
Portekizliler'den Bombay'ý. Dünyanýn en
ünlü pamuk tekstili ve iplik dokuma sanayi
hâlâ burada bulunuyor.
Bombay'da kültür seviyesi çok yüksek.
10 dilde orta öðrenim varmýþ. Milletlerarasý

Huzurlu bir sessizlik var. Gökyüzü
tan yerinin kýzýllýðýna bürünmüþtü.
Ganj'da kürek sesleri ve derinden
gelen dua fýsýltýlarý duyuluyordu. Biz
de kayýðýmýzdan, çuha çiçekleriyle
süslenmiþ mumlarla birlikte
dualarýmýzý ve dileklerimizi Ganj
nehrinin pembeye boyanmýþ hafif
dumanlý sularýna býraktýk.
Varanasi merdivenlerinde sabah ibadeti
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ticaret dili Ýngilizce. Günde 70.000 film
yapýlan Bollywood stüdyolarý da bu kentte.
Ve burasý tam bir tezatlar þehri. Çünkü o
zamanlardan kalan büyük malikâneler var.
Ýngiliz tarzý çok büyük zarif 4-5 katlý
binalarýn ve çok bakýmlý caddelerin olduðu
yerleþim yerleri var. Hayran olduk ama
tezatlar þehri, dünkü fakirlik de çok göze
çarpýyor. Þehrin kuzeyinde Slumdog
Millionaire" filmini görenlerin bildiði çok
"fakir gecekondu" bölgeleri de var. Þehrin
güney bölgesi fakir olmasýna raðmen en
güzel lokantalar, gece eðlence mekânlarý,
kültür merkezleri bu bölgede bulunuyor.
Bizler bu bölgeyi de gezdik ve Guiness
Rekorlar kitabýna girmiþ olan dünyanýn en
büyük çamaþýrhanesi Dhobi Ghat'ý gördük.
Çamaþýrlarýn elde yýkandýðý bu
çamaþýrhane bütün Bombay'daki motel,
lokanta, bazý otellerin çarþaflarýný yýkýyor.
Bu bölgede insanlarýn banyo yaptýðý açýk
hava banyolarý da var. O da 150 yýldýr
hamam olarak kullanýlýyor.
Çolaba Mumbay'ýn güneyinde sokak
satýcýlarýnýn bulunduðu bu bölge çok turistik ve ilginçti. Oradan 80 mt yüksekliðindeki bir saat kulesinin olduðu buluþma
meydaný çok geniþ ve güzeldi. Oradan
UNESCO Dünya Kültür Mirasý listene
alýnmýþ Fil Adasý'ný görmek için tekneye
bindik. Ýki saatlik bir yolculukla geldiðimiz
bu ada, Hindularýn üç büyük Tanrýsýndan
biri olan Shiva'nýn heykellerinin bulunduðu
Bazalt kayalardan oluþmuþ bir ada.
Tekneden indiðimizde biraz yürüdük ve
400 basamak ile çýkýlacaðýný öðrenince dört
Hindu'nun taþýdýðý tahtýrevanlara binip,
saðlý sollu tezgâhlardaki çok güzel hediyelik eþyalarý seyrederek maðaralara çýktýk.
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Bu arada unutmadan söyleyeyim her an
bir maymun karþýnýzda veya yanýnýzda
beliriyor, cep telefonlarýmýzý saklamak
zorunda kaldýk çünkü size doðru uzanarak,
elinizde ne varsa kapabiliyorlar.
Bombay limanýnda çok ulu bir zafer
anýtý vardý. Ýngiliz kralý V.George'un
Hindistan'a yaptýðý ziyareti ölümsüzleþtirmek için yaptýrýlmýþ. Zafer anýtýnýn
arkasýnda ise, Apollo Bunder Meydaný
bulunuyor. Çok popüler bir meydan
çünkü meydana bakan Tac Mahal oteli
Mumbay'ýn zenginliðinin sembolü olmuþ.
2008'de militanlar bu otele bombalý saldýrý
düzenlemiþler ve 170 kiþinin ölümüne
sebep olmuþlardý. Otel aslýna sadýk kalýnarak, Ýslam Rönesans mima-risiyle
yeniden restore edilmiþ.. Biz de lobisinde
birer kahve içip dinlendik.
Sonrasýnda Unesco Dünya mirasý koruma
listesine alýnmýþ olan Shivayi Terminus
tren garýna gittik. Batýya giden trenler
buradan kalkýyormuþ. Diðeri de Bombay
Victoria terminali. Art deco üslupla inþa
edilmiþ, çok estetikti. Oradan sahile indik.
Marine ve Drive bölgesi Ýzmir'in kordon
boyuna çok benziyordu. Buradaki
Hindularýn çoðu bizler gibi yazlýk
elbiseleriyle yürüyüþ yapýyorlar ve çocuklarýný gezdiriyorlardý. Çok güzel Ýngiliz stili
binalarýn alt katlarýnda nefis restoranlar ve
denize dik inen sokaklarda barlar ve butikler vardý. Akþamý Marine Drive'de sonlandýrdýk.
Gece ýþýklanmýþ haliyle harika olan
Bombay'a vedâ edip otele döndük. Yarýn
vatanýmýza dönüyorum; bir baþka seyahat
de buluþmak üzere hoþça kalýn…
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Ben Havayým
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.
Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn
kapýlarýný aralamaya çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz Tobin
Hart geçen ay "Yaþayan Sözcükler" baþlýðý altýnda bizlere
bilgelik geleneklerinden söz ederek, derin düþünmenin bazen
kendi içinde bir spiritüel disipline dönüþtüðünden söz etmiþti.
Örneðin Bir Hintli, "ben"in (Ben Kimim?)doðasý üzerindeki
derin düþüncelerini günlük çalýþmalarýna dâhil edebiliyor, bir
Budist, meditasyonlarýný "Nedensellik Kanunu" yani her þeyin
sebep sonuç yasalarýna baðlý olarak hareket etmesi üzerine
kurgulayýp, meditasyonlarý neticesinde kendinde ne gibi bir
farkýndalýk doðacaðýný merak edebiliyor. Bir Yahudi ise günlük
hayatýnda yaþadýðý bir zorluðun üstesinden gelebilmek için kendisini sadece Eski Ahit'i okumaya adayabiliyordu. Yazarýmýzýn
asýl anlatmak istediði þey, kiþilerin sorularýný veya fikirlerini
baktýklarý yöndeki konuya yoðunlaþabilmesi için kullanmalarý
idi. Tobin Hart, sezgisel içgörünün ortaya çýkmasýnýn belli bir
süreç takip ettiðini, analitik olanýn ötesine geçmenin zorunlu
olduðunu da anlatmýþ, bunun kalbin ve sezgilerin daha derin
içgörüler kazanmasýný mümkün kýlabilmek için bir hareket
noktasý olduðundan bahsetmiþti. Bazen sorular öylesine bir
kuvvetli enerji taþýrdý ki, bunlar zihnimizi odaklayýp açtýðý gibi
ihtiyacýmýz olan þeyi bize çeken bir mýknatýs vazifesi de görürdü.
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Þifreleri kýrmak, kodlarý bulabilmek için ilk yapmamýz gereken
þeyin týpký çocuklarýn yaptýðý gibi, evrenin sembolleri ve iþaretleriyle bir alýþveriþe baþlamak ve kendimizi onlara açmak ve
onlarýn bizi açmalarýna izin vermekti. Bu, hem kendimizi bize hem
de bizi tüm bilgiye açan iki baþlý bir anahtara benziyordu. Ýlk yapmamýz gereken, önce kendimize çok yakýndan bakmaktý ki bu hayli
önemli bir bakýþtý. Tobin Hart tam burada Hz. Muhammed'in bir
sözü alýntýlayarak: "Kendini bilen, Yaradan'ýný bilir" diye yazmýþtý.
Bu baðlamda danýþanlarýnýn çocuklarý olan Christina, Lynn ve
Ellen'ýn yaþadýðý ilginç deneyimleri bizlere aktarmýþtý.
ocuklarýn ilgilendikleri
konularýn derinliði ve sorduklarý sorular bizi þaþýrtabilir. Jesse dokuz yaþýna
girmenin eþiðindeydi.
Doðum gününden bir gece önce babasý
ona "iyi geceler" demek ve baþýndan
öpmek üzere odasýna geldi. Jesse aðlamak üzereydi. "Neyin var?" diye sordu
babasý. Jesse kendini kontrol edemiyor
ve babasý neyin olduðuna dair hiçbir fikri
olmadan öylece ona bakarken, Jesse daha
da fazla hýçkýrarak aðlamaya devam
ediyordu. Acaba doðum gününde beklediði hediyeyi alamayacaðýndan mý
korkuyordu? Okulda baþý belaya mý girmiþti? Babasýnýn en ufak bir fikri bile
yoktu. Sonunda Jesse biraz olsun yatýþýnca þunlarý söyledi: "Doðum günümün
anlamý ölüme bir yýl daha yaklaþtýðýmý
gösteriyor ve senin de öyle deðil mi?
Ben reenkarnasyon denilen þeyin varlýðýný biliyorum ama bazý þeylerin
deðiþmesini istemiyorum baba."
Babasýnýn buna verecek bir cevabý
yoktu. Birbirlerine sarýlarak bu kez
birlikte aðlamaya baþladýlar. Çocuklar
esasen oyuncaklarý ve okulda baþlarýna
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gelen sýkýntýlarla alakalý düþünen
varlýklardýr ama onlar ayný zamanda
insan olmanýn gizemleri üzerinde
(ölüm ve sevgi gibi) derin biçimde
düþünen varlýklardýr da ayný zamanda.
Ýþte bundan dolayý da onlarýn sorduklarý
sorular ve ilgilendikleri konular biz
yetiþkinlerin en derin saygýsýný ve
alakasýný hak ederler.
Biz insanlar daima mana'nýn peþinde
koþar ve onu varetmeye çalýþýrýz.
Kaçýnýlmaz olarak sorularýmýza çeþitli
cevaplar bulmaya çalýþýr, bunlarýn ne
derece iyi verilmiþ cevaplar olduðunu ve
ne kadar süre iþimize yarayacaklarýný
görmeye çalýþýrýz. Denise de büyük sorular üzerinde kafa yoran ve neticesinde
olaðanüstü cevaplar bulan bir çocuktu.
Ona "kuantum filozofu" diyeceðim,
çünkü madde ve gerçeklik hakkýndaki
derin düþünceleri kuantum fiziðine dair
açýklamalar içerdiði gibi, mistik âlemin
içsel baðlantýsý ve yýkýlmazlýðýyla da
alakalý bazý esinler içerirdi hep. Bu
cevaplarýn çoðu spontan biçimde
örneðin bir sabah kahvaltýsýnda, arabada
giderken ya da babasýnýn ona öylesine
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sorduðu sorularla ortaya çýkardý. Babasý
onun söylediklerini saygýyla ve ilgiyle
dinleyen ve hatta kýzýnýn aðzýndan çýkan
incileri bir deftere not etmeyi seven bir
babaydý. Babasý bir gün þöyle dedi bana:
"Onun ebeveyni olarak büyük sorularýna
asla doðrudan cevaplar vermedim.
Bunun yerine önce onun düþünmesini ve
kendisinin bulmasýný saðladým. "

"Benim hava olduðumu nasýl bildiðimi
biliyorsun. Biliyorum çünkü ben doðmadan önce de böyleydim de ondan.
Çünkü ben oradan geldim.

Ýþte size henüz 4.5 yaþýnda olan
bir çocuðun söylediði ilginç sözler:
"Ben havayým. Sanýrým her þey, yani
bitkiler, kayalar, hayvanlar, binalar da
týpký benim gibi hava. Ýnsanlarýn aromalý
havalarý var. Benimki üzüm ve kiraz aromalý. Tanrý bizi yapmadý çünkü kendisi
de týpký bizim gibi hava. Her þey hava hamsterim, resimler ve her þey... Biz
hepimiz ayný þeyiz.

"(Neden canlýyýz?) Bunu bilmiyorum.
(Peki, büyüdüðünde bilecek misin bu
sorunun cevabýný?) Hayýr! Bunu bugün
içinde, daha sonra bileceðim belki."

"Ben beynim deðilim. Ben hiçbir
þeyim. (Bunu yaparken kendi dýþýndaki
dünyayý iþaret ediyor) . Ben iþte bu
havayým. Ben bundan önce hiç bir þeydim. Ben havadan geldim.
"Biz gerçek bir þeyden yapýlmadýk. Bu
odadaki hiçbir þey gerçek þeyden yapýlmamýþtýr ki. Gerçek þey deðiþtirilemez
ya da incitilemez. Bak iþte bu ekmek
dilimine, bu da gerçek þey deðildir ve
parçalara ayrýlabilir. Biz bir þeyden
yapýldýk ama bu gerçek þey deðil. Tek
gerçek þey havadýr.
"Biz havayýz. Havanýn her rengi
vardýr. Havanýn uyuduðunu düþünmüyorum çünkü sürekli hareket ediyor.
Biz uyuyoruz ama eðer biz de hava
isek, o zaman neden uyuma ihtiyacý
duyuyoruz? Biz hava mýyýz?

"(Bir hayvan öldüðünde ne olur?) O
hala havadýr. Hava bizim içimizde, her
yerde, çevremizde. Bu hava rüzgâr
olmasa da hareket eder.

Çaðýmýzýn öðretmenlerinden biri olan
Gary Zukov Denise'inkine çok benzer bir
düþünce sunuyor: "Eðer evrene dair
temel bir madde varsa, bu saf enerjidir…
dünya esasýnda dans eden bir enerjidir.
Her yerde olan ve sürekli olarak þekil
deðiþtiren bir enerji."
Derin düþünmeye nasýl davet ederiz?
Bazen en etkin biçimde "ucu kapalý
sorular " tarafýndan toplanabilen
temel bilgilere ihtiyaç duyarýz. Örneðin:
"Seni partiden ne zaman alayým?" ya da
"Bu akþama ev ödevin var mý?" gibi.
Lakin içinde titizlikle hazýrlanmýþ ve
cevabý içine konulmuþ sorular da farkýndalýðý kýsýtlar ve kategorize eder,
esinlenme kapýlarýný kapatýr. Bunlarýn
yerine: "Bugün okulda en önemli þey
neydi sence?" ve "Çizdiðin þu resmi bir
anlatsana" sorularý daha ilgi çekici
gelebilir.
Öðretmenler ve diðerleri cevap odaklý
yaklaþýmla daha derin araþtýrmayý davet
eden yaklaþýmlar arasýndaki dengeyi
þöyle de kurabilirler: "Tamam çocuklar,
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bu hikâyeyi demin okudunuz (Kitap, bölüm vs.) Sizden þimdi, bana bununla ilgili cevaplar vermek yerine sorabildiðiniz
kadar çok soru sormanýzý istiyorum.
Böylesine basit bir taktik, çocuklarýn ilgi
odaðýný önlerinde açýlan þeylere doðru
kaydýrarak, açýcý sorulara duyduklarý
açlýkla birlikte üstü örtülü gerçeklere
duyduklarý ihtiyacý dengeleyebilir. Ben
bunu kendi sýnýfýmda veya oturma odamda yaptýðýmda, aklýma daha önce hiç
gelmemiþ olan sorularla karþýlaþýyorum.
Öyle ki hem sorular hem de içerdikleri
bilgiler beni gerçekten þaþýrtýyor.
Bir ebeveyn, bir öðretmen ya da bir
arkadaþ olarak çocuklarýmýzdaki derin
düþünme alanýný daima açýk ve canlý
tutabilmek adýna kendimiz de aynýsýný
yapýyoruz. Mr.Simpson'un 6.sýnýflara
verdiði fen dersine her giriþimde, acaba
neyi öðreneceðim ve neye þaþýracaðýmla
ilgili gizemli duygumu hâlâ hatýrlarým.
Hocamýz bana göre, zamanýnýn çok
ötesinde olan bir doða bilimcisi ve çevreciydi. Bu uzun boylu, saygý deðer adam
evden okula gelirken eviyle okul arasýndaki tüm çöpleri toplardý. Bize üzerlerine
böcek öldürücü ilaçlar serpilerek yetiþtirilen elmalarý, kuþlarýn tüylerinin renklerini veren maddelerin özelliklerini
anlatýrdý. Okulumuzun arkasýnda doða
takip sistemi geliþtirmiþti. Onun sýnýfýna
devam eden öðrenciler daima ilgi çekici
ve hatta büyüleyici malzemelerle projeler
hazýrlardý... bir eþekarýsýnýn kovanýndan
tutun da, insan iskeletinden kayalara ve
minerallere kadar uzanýrdý malzemeler.
Benim de bu tarz þeylere biraz ilgim
vardý. Lakin hem beni hem de sýnýf
arkadaþlarýmýn birçoðunu bu öðretmeni-
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mize doðru asýl çeken þey, onun,
çevresindeki dünya ile kurduðu büyüleyici iletiþim ve kendine has olan uçrak
kiþiliðiydi. Çünkü orada gizem vardý ve
belki de en önemlisi öðretmenimiz
büyülenme ve þaþýrma duygusu asla
gizlemeyen biriydi. Bazen birkaç
dakikalýðýna kendi içine döner, bir kaya
oluþumu üzerinde düþüncelere dalar ya
da þaþkýnlýðýný sesli düþünerek ifade
ederdi. Onun bu davranýþýnýn üzerimizde
býraktýðý en muhteþem etki, bizim de
týpký onun gibi büyülenebileceðimize ve
þaþýrabileceðimize inanmamýz olurdu.
Sosyal çevremizin bizi gittikçe daha
belirgin biçimde etkisi altýna alma
çabalarýna ve bizim de adeta bu tarz
þeylerle ilgilenmememiz gerektiðine dair
kaygýlarýmýza raðmen, büyülenme ve
þaþýrma duygumuzu ifade etmekten korkmamamýz gerektiðini anlamýþtýk. Öðrencileri ya da evlatlarýyla birlikte þaþýran,
gizemli alana doðrudan giren (onu
gizemli kýlmak çabasý yerine) yolu açar.
Ýþte bu öðretmenimizin yaptýklarý da bize
aynýsýný yapmamýzý saðlamýþ bizi daha
derinlere taþýmýþtý.
Toplumumuzun bireyleri, birbirileriyle
öylesine bir nefes yarýþý içindeler ki
zamanýmýz ve enerjimiz üzerindeki talepkârlýklar, bizi kýsa ve hazýr cevaplara
yönlendirmekte ve baþka hiçbir þey için
zaman býrakmamaktadýr. Ve eðitim sistemimiz daha derin sorularý sorma
pahasýna, önceden hazýrlanmýþ cevaplarý
tekrar etmek üzerine kurgulanmýþ bir sistemle öðrenmenin sadece üstünü parlatmaktadýr. Sadece satýhta sürdürülen bu
eðitim, toplumumuzun pek çok bireyinin
derin düþüncelere dalabilmesini ve
buradan derin sorular çýkarabilmesini
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güçleþtirmektedir. Ve bundan da kötüsü,
öðretmen ve öðrencilerin sisteme uyabilmesi, adapte olabilmesi için, onlarýn
da yüzeyde kalarak kendilerine ihanet
etmeleri ve daha derinden gelebilecek
olanlarý kaçýrmalarýdýr. Toplumumuzun
bu vahþi koþusunu ortadan kaldýramayabiliriz ya da enformasyonun, eðlencenin
ve ilgimizi sürekli çekmeye çalýþan
pazarlama aktivitelerinin akýþýný
deðiþtirebilecek her hangi bir þey yapamayabiliriz lâkin çocuklarýmýzýn içinde
doðal olarak bulunan gizemli olana açýk
olma halini besleyebilir, onlarý
cesaretlendirerek daha büyük sorularýný
sormalarýný saðlayabilir ve derin düþünmeleri için onlara alan açabiliriz.
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Yaþamlarýmýz daha derinlere dalmak
ile bir sonraki maddeye, bir sonraki insana ya da bir sonraki iþe geçmek arasýnda seçimler yapmamýzý talep eden anlarla
doludur. Bir lokma yemeði aðzýmýza
attýðýmýzda, hangimiz yediðimiz þeyin
tadýnýn ve dokusunun aðzýmýzý ve dilimizi çepeçevre sardýðýndan emin oluyoruz? Önümüze bir fikir geldiðinde
kendimizi tam anlamýyla ne zaman ona
açýyor, ne zaman görmezden geliyor ya
da onu en basit þekliyle ne zaman zihnimizde belli bir rafa koyup kategorize
ediyoruz? Bazen gerçekten de daha
derinlere indiðimizde, tecrübenin sayýca
deðil ama en fazla kalitesi ve yoðunluðuyla ölçülebildiðini anlýyoruz. Her iki
deneyimin de deðeri vardýr ama hayatlarýmýz büyük çoðunlukla tecrübelerimizin yoðunluðuyla, derinliðiyle ve ifade
ettiði daha büyük mana ile þekillenir.

kitabýmda, eðitim uygulamalarýný derinleþtirebilecek, birbiriyle iç içe geçmiþ alt
katmandan söz etmiþtim. Kitabýmda,
eðitimsel alýþ veriþler için geçerli olan ilk
yüzey katmanýn "enformasyon" olduðunu
yazmýþ ve hakkýný teslim etmiþtim. Daha
derinlere indiðimizde, enformasyonun
aslýnda bilgi'ye açýldýðýný ve doðrudan
tecrübenin de enformasyon parçalarýný
bir araya getirip, onlarý birleþtirmek
suretiyle ustalýk ve yeteneðe
dönüþtürdüðünü görüyorduk. Bilgi,
zekânýn bilerek kullanýlmasýnýn ve ondan
faydalanýlmasýnýn yolunu açýyordu. Ve
zekâ da sezgisel ve analitik olanýn
diyalektiðiyle birlikte enformasyonu ve
bilgiyi istediði gibi yaratabiliyor, kesebiliyor, þekillendirebiliyordu. Bunlarýn da
altýnda "Anlayýþ" yatýyordu ki bu da bizi
zekânýn ötesine taþýyarak, kalbimizin
gözüyle görmemizi saðlýyordu. Bu tarz
bir biliþ ise karakterin ve toplumun
oluþumuna hizmet ediyordu. Tecrübe iþte
o zaman bilgelikten faydalanabiliyor,
neyin doðru olduðunu anlatan etik ile
birlikte doðru olaný anlama içgörüsü
saðlýyordu. Böylece son katmana
ulaþýlýyor ve burada dönüþümün kapýlarý
açýlabiliyordu. Derinlere inme süreci,
bazýlarý için hemen anýnda baþlayabileceði gibi, diðer bazýlarý için belli bir
çalýþma veya egzersiz sonucu da baþlayabilir. Bu tarz bir derinlere dalýþ, insaný
enformasyon alýþveriþinden uzaklaþtýrmaz tam tersine onu daha da zenginleþtirir, ona bir mânâ yükler ve onu canlý
hale getirir. Böylece de en büyük ve en
özel sorularý öðrenmenin merkezine yerleþtirir.

"Enformasyondan Dönüþüme:
Farkýndalýðýn Evrimi Ýçin Eðitim" isimli

Gelecek Ay. Konumuza "Karanlýðý
Biliþ" baþlýðý ile devam edeceðiz.
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Hakikat Nedir?
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
14.09.2019 Rila Daðý, Bulgaristan
Ses kayýtlarýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. Bu
Rila Daðýnýn eteklerinde yaptýðýmýz ikinci celse oluyor. Bu
mesajda herkes için bir þey var. Eðer izin
verilirse, bu mesaj hem burada oturmakta
olan, hem de daha sonraki tarihte dinleyen
herkese hitap edecektir. Ýzleyicilerde ve
dinleyenlerde tüm sorunlar ile ilgili farkýndalýk vardýr. Bundan þüphe edemezsiniz.

S

Size hakikat ile ilgili olarak göz önüne
almanýz gereken baþka þeyleri söylemeden
önce hakikatin ne olduðu baðlamýnda bazý
örnekler vereceðim. Tarihçiler sayesinde
nesiller boyunca iþlerin nasýl yürüdüðü ile
ilgili hikâyeler anlatýlmýþtýr. Arkeologlar ve
tarihçiler bilgi toplarlar ve böylece bulmacalar ortaya çýkarýlýr, bazen de çözümler

bulunur. Daha sonra bunlar er veya geç
tarih kitaplarýnda yer alýr ve hakikat olarak
ele alýnýr.
Bazen bunlar on yýllar boyunca herhangi
bir ülkede vuku bulmuþ olaylarýn hakikati
olarak kabul edilir. Tarihçiler bunun
deðiþmesine yol açacak þeyleri ararken
ellerinden geleni yaparlar ama eðer
deðiþikliðe yol açacak bilgiler ve olgular
ortaya çýkarýlamazsa, o zaman bunlarýn
hakikat olduðu kabul edilir. Bazen aniden
bir keþif yapýlýr. Bazen varlýðý o zamana
dek bilinmeyen ve belki de yeni enerji ve
yeni icatlar nedeniyle bulunan bir kitap
ortaya çýkar. Bazen yeni teknoloji
sayesinde icat edilen bir âlet ile insanlar
kazmaya gerek kalmadan topraðýn altýný
inceleyebilirler.
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Bazý durumlarda doðru olduðu
zannedilen bazý þeylerin tümüyle yanlýþ
olduðu ortaya çýkar ve bunun düzeltilmesi
gerekir. Ders kitaplarýnýn yeniden yazýlmasý
için ne kadar zaman gerekir? Bazen de ders
kitaplarýnýn yeniden yazýlmasýndan imtina
edilir çünkü deðiþtirmek çok sorun çýkaracaktýr veya her þeyin olduðu gibi býrakýlmasý rahatlýk saðlar veya insanlarýn iþine
gelir.
Hâl böyle olunca, hakikat nerede diye
sormak gerekir. Hakikat eskiden beri
inanýlan mýdýr yoksa yeni ortaya çýkan
bilgi midir? Tam da buna benzer bir þey
son zamanlarda oldu. Sözkonusu hadise
Mýsýr'daki Büyük Giza Piramidi ile
ilgilidir. Çok uzun zamandan beri
Piramid'in tüm iç mekânlarýnýn bilindiði
iddiasý doðru olarak kabul ediliyordu. Eðer
Mýsýrlýlara sorarsanýz, size her yere baktýklarýný ve her bir açýklýðý incelediklerini,
ayrýca kadim Mýsýrlýlar'ýn inþaat iþini nasýl
yaptýklarýný ve firavunlarýn hangi alýþkanlýklarýnýn ve arzularýnýn piramit inþaatýnda
dikkate alýndýðýný en ince detayýna kadar
bildiklerini söyleyeceklerdir.
Bu durum 2017 yýlýnda deðiþti.
O zamana kadar bilinmeyen bir yeni
teknoloji sayesinde Büyük Giza
Piramidi'nde yeni bir oda keþfedildi.
Keþif yayýnlandý ve þimdi artýk geçerliliði kalmamýþ olan eski bilgi düzeltilecektir. Bu durumda ders kitaplarý da
deðiþecektir. Sevgili dostlar, yeni bir
keþif yapýlsa bile bazen hakikat olduðu
gibi kalmalýdýr. Hakikat olduðu gibi
kalmalýdýr, çünkü onu yaratanlar
deðiþmemesi gerektiðini söylerler, zira
hikâyeye olduðu þekliyle çok fazla yatýrým
yapýlmýþtýr ve bu durumda ne keþfedilirse
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edilsin, insanlar eski hikâyeye baðlý
kalmaya devam ederler.
Belki þu anda izleyiciler arasýnda veya
daha sonra dinleyenler arasýnda
Hristiyanlar vardýr. Onlara bir soru yönelteceðim. Havari Thomas tarafýndan yazýlmýþ
olan 50 adetten fazla metin Mýsýr'da
keþfedildiðinde bunun harika bir þey
olduðunu düþünmemiþ miydiniz? Bu
metinlerde Ýsa'ya ait olan ve o zamana
kadar bilinmeyen yeni alýntýlar yer alýyordu. Bu 50 adet metin 1945 yýlýnda keþfedildi ve 1955 yýlýna kadar da üstü kapatýldý.
Hemen hemen her Hýristiyan, þimdi "Ne
metni bunlar?" diye soracaktýr, çünkü bu
bilginin yayýlmasýna engel olundu. Bu
metinler gerçektir ama tarihin kalýplarýna
uymadýklarý için üstü kapatýldý. Sözü edilen
Havari Thomas tarihte Þüpheci Thomas
olarak anýlýyordu. Thomas Ýsa'nýn neden
geldiðiyle ilgili þüphelere sahipti. Havari
Thomas yazdýðý metinlerde Ýsa'dan o zamana kadar bilinmeyen alýntýlar yapmýþtý.
Havari Thomas, Ýsa'nýn bizzat örnek
olmak suretiyle insanlarýn neler yapabileceklerini herkese göstermek amacýyla geldiðine inanýyordu. Thomas, Ýsa'nýn baþka
bir nedenle öldüðünden þüphe ediyordu ve
onun yerine Ýsa'nýn hayatýný diðer insanlarýn örnek almasý gerektiðine inanýyordu.
Bu Þüpheci Thomas ile ilgili çok farklý bir
resim ortaya çýkarýyor, öyle deðil mi? 51
metin vardýr ve kilise þimdiye dek bunlarýn
üstünü örtmeyi tercih etti. O zaman hakikat
nedir? Hakikat size söylenmiþ olan þey
midir, ebeveynlerin size anlattýklarý mýdýr,
kilise yetkililerinin söyledikleri midir, kitaplardan okuyup öðrendikleriniz midir
yoksa baþka bir þey olabilir mi?
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Gezegen þu anda yeni enerji içindedir.
Bilinçle ilgili yeni keþifler yapýlmýþtýr ve
bunlarda 5 büyük hakikat, size söylenmiþ
olan, yazýlmýþ ve yaygýn olarak bilinen,
sizlerin Ruh ile olan iliþkinizle ilgili olarak
yeni hikâyeler anlatýlmaktadýr. Bu iþlerin
nasýl yürüdüðünü size göstermek istiyorum.
Dikkatinizi toplamanýzý istiyorum, çünkü
size söyleyeceðim hakikatlerden kadim
olumsuzluklar damlamaktadýr. Pek
çoðunuz bunlara inanýyorsunuz ve hattâ
tam bilmeseniz bile bu olumsuzluklara
iþtirak ediyorsunuz.
Ýnanýlan birinci 'hakikat' insanlarýn bu
Dünya'ya ýstýrap çekmek için geldikleri safsatasýdýr. Eðer bununla ilgili þüpheleriniz
varsa, öðretilere bakmanýz yeterlidir. Þu
söylem size tanýdýk geliyor mu? "Benim
insanlarým ülkemde þimdiye dek çok ýstýrap
çektiler ve ben de ýstýrap çeken bir ruhum
çünkü atalarým da ýstýrap çekmiþti.
Savaþlarýn yol açtýðý acý ve ýstýraplara
tahammül etmek zorunda kalmýþlardý.
Sizinle bu konular hakkýnda konuþurken
aslýnda gülümsememem gerekir, çünkü bu
ýstýrabýn etkisini azaltabilir."
Siz böyle düþünenler arasýnda
olmadýðýnýza inanýyor olabilirsiniz. Size
Dünya'daki birçok kültürde insanlarýn
ýstýrap çekmesinin beklendiðini söyleyebilirim. Hattâ bazý ruhsal sistemlerde bu
talep edilmektedir. Peygamberleriniz ýstýrap
çektiler. Havariler ýstýrap çektiler. Öyleyse
sizler de ýstýrap çekmelisiniz. Eðer ýstýrap
çekmezseniz, Tanrý'nýn indinde deðeriniz
azalacaktýr. Bu sizce mantýklý mý?
Tanrý sevgidir, hem de hayal edebileceðiniz en güzel sevgidir ve bu yüzden de
tarif edilmesi imkânsýzdýr. Sizin için çok
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büyük þefkat var. Annelere hitap ediyorum.
Yeni doðan ve Dünya'ya geliþini kutladýðýnýz bebeðinizin yüzüne ve gözlerine
bakýn. O çocuða bir taraftan onu her türlü
ölçünün üstünde sevdiðinizi ama diðer
taraftan ýstýrap çekmesi gerektiðini söylüyorsunuz. Bu doðru olabilir mi? Tabii ki,
doðru deðildir.
Bir anne çocuðuna asla böyle þeyler
söylemez ama siz yine de Tanrý'nýn sizleri
ýstýrap çekmeniz için yarattýðýna inanýyorsunuz. Bunu size kim söyledi? Ancak,
þimdi yeni bir enerji geldi ve farklý þeyler
ifþa edilmeye baþlandý. Sizin kültürünüzün
belirgin vasfý ýstýrap çekmek ve þikâyet
etmek midir? Sizin kültürünüzde bu var
diye siz de böyle düþünmek zorunda
mýsýnýz? Sizler Dünya'ya herhangi bir
ýstýrap ve acýya iþtirak etmek için gelmediniz. Birinci husus buydu.
Ýkinci husus biraz daha kiþiseldir ve pek
çok insanýn inandýðý bir þeydir. Dünya'ya
gelirken yaþamýnýzla ilgili olan ve sizi sonsuza kadar rahatsýz bir konuma sokan bir
planla birlikte geldiðinize inanýyor
musunuz? Siz bundan pek hoþlanmasanýz
da Tanrý'nýn sizi belli bir nedenle buraya
gönderdiðine inanýyor musunuz? Bu planý
deðiþtirmek istemeniz durumunda, o planý
bir þekilde bozmak zorunda kalmanýz
gerekecektir. Hâl böyle olunca, ister istemez durumu olduðu gibi kabul eder ve
kaderinize razý olursunuz. Tanrý tarafýndan
yapýlmýþ olduðuna göre deðiþtirmemeniz
gerektiðine veya deðiþtiremeyeceðinize
inandýðýnýz o rahatsýzlýk veren konumda
kalmaya devam edersiniz.
Tanrý'nýn sizin için bir planý var mý? Sizin
için bir sözleþme var mý? Evet, var. Tanrý
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sizin neþeli, þefkatli, endiþeden uzak, her
durumda huzurlu olmanýzý ve rahat etmenizi istemektedir. Ýþte plan budur. Þimdi
sessiz kalýp Tanrý'nýn sizi cebelleþtiðiniz
her sorunun çözümü için sezgi alabilecek
kadar sevmesine izin vermenizi istiyorum.
Ýþler bu þekilde yürür. Bana bazý sorular
sormak isteyebilirsiniz ama bende cevap
yok. Bütün cevaplar sizdedir ama eðer oturup kendinizi endiþelere kaptýrýrsanýz, durumunuz hiç deðiþmeyecektir. Derin nefes
alýn, oturun ve her þeyin Yaratýcýsý'nýn sizi
sevmesine izin verin.
Eðer burada bir yýldýz annesine
sorarsanýz, size gülümser, belki elinizi
tutar ve size "Sevgili varlýk, ne kadar çok
sevildiðinin hiç farkýnda deðilsin." derdi.
Bu sizin sorularýnýzýn hemen hepsinin cevabýný içermektedir. Sizin içinize yerleþtirilmiþ olan sezgi, izin vermeniz halinde sizi
doðru yere götürecek ve sorularýnýza cevap
bulacaktýr. Bu Alan ile baðlantýlýdýr ve
Alanda verilebilecek her kararla ilgili
potansiyeller yer almaktadýr. Yeni bilgilerle, ruhsal mantýðý kullanarak hakikatin
nasýl deðiþebildiðini anlayabiliyor
musunuz? Tanrý'nýn sizin için planý
endiþelere kapýlmadan neþeli þekilde yükselmenizdir.
Üçüncü husus benim favori konumdur ve
bu yüzden sürekli olarak dilimdedir. Her
nedense çok uzun zamandan beri insanlar
Tanrý'ya insan aklý yakýþtýrmayý (izafe
etmeyi) alýþkanlýk haline getirmiþlerdir.
Eðer siz böyle düþünmüyorsanýz, o zaman
neden Tanrý'yý nasýl hoþnut edebileceðinizi
merak ediyor ve bunun için çabalayýp
duruyorsunuz? Burada hoþnut etmeyi
isteyen parça insani akýldýr. Ya Tanrý'yý
hoþnut etmek gibi bir þey hiç yoksa? Ya
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Tanrý sizin hayal edebileceðiniz her türlü
bilincin ötesindeyse ve saf sevgiyse?
Tanrý'da insan aklý yoktur ama ruhsallýk
çevresine yerleþtirilmiþ olan tüm kurallar
Tanrý'da insan aklý olduðunu söylemektedir.
Tanrý'yý hoþnut etmek istediðinizde, bunu
baþaramamanýz halinde baþka bir seçenek
olmalýdýr. Bir nevi iþlevi bozuk baba gibi
Tanrý sizin çocuklarýnýzý alýp onlara sonsuza kadar iþkence edebilir. Þimdi çocuðunun gözlerine ölçüsüz bir sevgiyle bakan
bir annenin ayný çocuða yanlýþ adým atmasý
halinde ona iþkence edeceðini söylediðini
hayal edin. Bu son derecede tuhaf ve
çirkindir. Tanrý'nýn insanlara böyle davranabileceði ile ilgili bir inanç nasýl olabilir?
Yaratýcýyý bedeninizin her bir hücresinin
içinde yer alan sevgi ve þefkat enerjisi
olarak düþünmenizi istiyorum. Tanrý sizin
kiþisel dostunuzdur, size huzur vermek için
her zaman çevrenizdedir ve herkese þefkatle bakmanýzý saðlayan gözler vermiþtir.
Bu odada bile sorular etrafta uçuþuyor.
Size cevabýn sessizce oturup ve soruna
kim sebep olursa olsun, o kiþiye þefkatli
gözlerle bakmak olduðunu söylüyorum.
Tanrý'da insani tepkiler ve duygular yoktur. Evrenin yaratýcýsý tahayyül edebileceðiniz her þeyin ötesindedir. Sizin için çok
büyük sevgi vardýr. Yýldýz anneler tam bu
yerde iþte bunu öðrettiler geçmiþte. Onlarýn
yükselmiþ varlýklar olduklarýný, bilinçlerinin Yaratýcý Kaynak ile birleþip, bir olacak kadar geliþmiþ olduklarýný hiç aklýnýzdan çýkarmayýn.
Þimdi geldik dördüncü hususa ve ben
üçüncü hususu dördüncü hususun bir
parçasý yapmayý öneriyorum. Siz bu geze-
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gende yaptýðýnýz her þeyi özgür iradenizle
ve serbest seçim hakkýnýzý kullanarak
yaparsýnýz. Tanrý size özgür irade verdikten
sonra yaptýðýnýz bir seçimden dolayý sizi
cevaplandýrmak suretiyle özgür iradenizi
bozmaz (ihlal etmez). Bunun anlamsýz
olduðunu herhalde siz de görebiliyorsunuzdur. Buna raðmen milyarlarca insan ölümden sonra hesap sorulacaðýna kesin þekilde
inanmaktadýr.
Sevgili dostlar, iþte bu insan tabiatýdýr.
Bunu insanlar düþünüp yaparlar ve bu yüzden de mahkemeleri vardýr. Siz bu gezegende her þeyi özgür iradenizle yaparsýnýz.
Bu baðlamda karanlýðý ve aydýnlýðý seçebilirsiniz. Hayatýnýzýn sonuna geldiðinizde,
herkesle ayný muameleye tabi tutulursunuz.
Bu müsrif evlâdýn hikâyesidir. O hikâyede
oðullardan birisi her þeyi doðru yapýp
doðru yolda giderken, diðer oðul yanlýþ
yola sapmaktadýr. Bununla birlikte, ikisi
birden baba evine döndüklerinde baba
onlara ayný þekilde muamele etmektedir.
Bazýlarýnýz bunun haksýzlýk olduðunu
düþünebilirsiniz.
Sizler burada yargýlanmak üzere karanlýk
ve aydýnlýk bulmacasý içinde deðilsiniz.
Aydýnlýk ve karanlýk arasýnda seçim yapma
hakkýna sahipsiniz. Ben de size þu aþamada
artýk aydýnlýðýn kazanmakta olduðunu
söylüyorum çünkü pek çok insan hayýrseverlik yolunu seçmeye baþlamýþtýr.
Bazýlarýnýz çok fazla þikâyet ediyorsunuz. Hepiniz aðzýnýzdan çýkan sözlere
dikkat etmelisiniz çünkü bedeninizdeki her
bir hücre söylediðiniz her kelimeye dikkat
etmekte ve ona uyum saðlamaya gayret
etmektedir. Hücreler patronun, üstadýn

söylediklerini dikkatle dinlemektedir.
Ýnsanýn hücresel yapýsý her zaman bilinci
dinlemektedir. Birçok kez söylediðim gibi,
bu restorana gidip sipariþ vermeye benzemektedir. Eðer gerçekten cezalandýrýlacaðýnýza inanýyorsanýz, bu olumsuz fikir
sizi tüm hayatýnýz boyunca takip edecektir
ve bedeninizdeki her hücre bir noktada
ceza beklentisi içinde olacaktýr. Her sorunun çözümü sessizce oturup üstat tarafýndan sevilmektir. Çözümler sezgiden sorumlu olan epifiz bezinden gelecektir.
Son konumuz beþinci husustur. Yüzbinlerce yýl önce bir insanýn yanlýþ bir seçim
yapmýþ olmasý nedeniyle milyarlarca
insanýn, her ruhun Dünya'ya gelirken bir
þekilde kirlenmiþ ve lekeli olarak geldiðine
inanýyor olmasý akla ziyan bir durumdur.
Bu olabilecek en büyük yanlýþ bilgidir.
Sizler hepiniz muhteþem olarak doðarsýnýz
ve buraya ýstýrap çekmek için gelmezsiniz.
Siz cezalandýrýlmayacaksýnýz. Sizin aydýnlýðý görme yeteneðiniz var. Ýþte bu husus
diðer hepsini iptal ediyor, öyle deðil mi?
Bu gezegende yeni bir enerji var ve bu
enerji sizi yaþamýnýzdaki çözüm paradigmasýný deðiþtirmeye davet ediyor. Zor
durumda kaldýðýnýzda, içinizdeki uzmana
danýþýn. Epifiz bezi aracýlýðýyla Alana
temas eden sezgi her sorunun çözümüne
sahiptir. Sezgiyi nasýl alýrsýnýz? Derin nefes
alýn, sessiz olun ve sevilmeye izin verin.
Bir sonraki adýmda ne olacaðý ile ilgili
olarak kesin karar vermekten kaçýnýn. Bu
sizin için yeni hakikattir. Bu grupta olan
birçok kiþi bunu deneyimledi. Siz buna
eþzamanlýlýk adýný veriyorsunuz.
Ve öyledir.

