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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Gözle görülemeyecek kadar küçük bir canlý tüm dünyayý
karþýsýnda korku içinde sýraya dizdi. En yüksek ve itibarlý
mevkiler, büyük servetler, ileri teknoloji ile donanmýþ
devletler, ileri teknoloji ile üretilmiþ silâhlar, modern týp...
iyi insanlar, iyi olmayan insanlar, okumuþlar, cahiller,
inananlar, inanmayanlar... bunlarýn hepsi o küçücük amansýz
canlýnýn karþýsýnda ne yapacaklarýný þaþýrmýþ bir acizlikteler
ve þimdilik sadece ondan korunmaya çalýþýyorlar. Dünyamýzda
herkesi ele geçirmiþ bir korku ve üzüntü var þu sýralar.
Kendilerinin ve sevdiklerinin ne zaman nerde yumruðu
yiyeceðini bilemeyen insanlar korkuyla evlerine kapanmýþ
durumdalar. Yakýnlarýný kaybedenler ve onlara üzülenler
hüzünlü, kederli. Yarýn ne olacak, daha kötüye gidecek mi
durum? Çoluðum çocuðum, malým mülküm ne olacak? Çok
insanca ve çok haklý endiþeler bunlar ama ne kadar basit ne
kadar köksüz ve ne kadar küçüðüz aslýnda. En önce kendimiz
ve kendi benliðimiz, kendi rahatýmýzla bire bir ilgili insanlar
önemli sadece bizler için. Gerisinden bize ne... Öyle mi?
O küçük canlýnýn vereceði derslerden biri bunun tam tersini
öðretecek olabilir bizlere. Düzenin büyüklüðü karþýsýnda çok
küçük olduðumuzu bilenler, tevazuyu, erdemleri, baþkalarýný
da kendi gibi düþünmeyi en zor zamanlarýnda bile elden
býrakmamýþ olanlar, diðerlerine göre daha sakin ve
dingindirler hiç þüphesiz. Ýþte onlarýn temiz gönüllerinden
gelen gerçeklere ihtiyacý var þimdi Dünyamýzýn. Onlar
kendilerini bilirler. En korkutucu durumlarda bile içlerinden
gelen sesle sükûneti yakalayabilirler çünkü: Üzülme, her
þeyin bir sebebi var. Korkma, geçecek hepsi; cesur ol, dayan.
O güven verici sesle bakarlar o zaman olan bitene.
Korkanlara ümit, yalnýzlýk çekenlere þefkat, güçsüzlere
dayanak olurlar. Ama kendilerine çok dikkat ederek,
kendilerini koruyarak. Allah’ýn en baþta bizlere akýl verdiðini,
kendi sorumluluklarýmýzý üstlenmemiz gerektiðini bilerek.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Ani ve köklü deðiþiklikler,
yahut da kiþinin uyumuna
imkân býrakmayacak süratteki
deðiþiklikler, uyumsuzluk
reaksiyonlarýna yol açarlar
Bunlar sinirsel gerilimler
(stresler), psikosomatik
hastalýklar ve ruhsal
bozukluklar halinde
kendilerini gösterirler.
Yarýnýn dünyasý,
maddi ve manevi bilgilerin,
tecrübelerin ve sevginin çok
arttýðý ve yüce bir hayatýn
yaþandýðý bir Dünya olacaktýr.
Yarýnýn dünyasýnda þartlar
hýzla deðiþecek, büyük
gerçeklere hýzla koþulacaktýr.
Bu hýzlý deðiþime ayak
uydurabilmek için þimdiden
saplantýlardan ve taassuplardan
(baðnazlýklardan) sýyrýlmaya,
idmanlý olmak gereklidir.

Geleceðe
Hazýr Olmak

Dr. Refet Kayserilioðlu
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ANÝ ve BÜYÜK
DEÐÝÞÝKLÝK
Kara çarþaf içinde çok
kapalý ve günah korkularýyla büyümüþ bir
kadýný birden alýp götürseniz bir çýplaklar kampýnýn ortasýna koysanýz
ne olur? Bunu hiç
düþündünüz mü? Ben o
kadýnýn tepkileri þöyle
olur diyorum: Çýplak
kadýnlarý ve erkekleri
çevresinde görünce
þaþkýna dönecek ve ilk
tepki olarak: "Tövbe,
tövbe" deyip gözlerini
kapatacaktýr. Namahreme
bakmanýn günah
olduðunu bildiði için
uzun süre gözlerini açamayacaktýr. Sonra oradan
kaçýp kurtulma yollarýný
arayacaktýr. Bunda
baþarýya ulaþamazsa
bunalacak, þaþkýnlýðý
korkuya ve üzüntüye
dönüþecektir. Terleyecek,
kýzaracak, oradan kurtarmasý için Allah'a yalvaracaktýr. Yine de kurtulamazsa etrafýndaki kiþilere
çatacak: "Utanmýyor
musunuz? Ayýp deðil mi?
Günah deðil mi?" diye
baðýracaktýr. Aslýnda
bunlar savunma tepkileridir. Bu da etkisiz
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kalýrsa üstelik etrafýný
kuþatan kadýn, erkek
çýplaklar ona: "Sen de
soyun!.." diye ýsrar ederlerse, ya korkarak
aðlayýp çýrpýnmaya, ya
onlara hücum ederek
namusunu korumaya
çalýþacaktýr. Bütün bunlar
da para etmezse, onun
önünde iki yol kalacaktýr:
Ya çýldýracak, edindiði ve
doðru bildiði inançlarýnýn
ve prensiplerinin
baskýsýndan kurtulacak
ya da yavaþ yavaþ, utana
sýkýla soyunarak onlara
uymaya çalýþacaktýr.
Soyunmasý baðlý bulunduðu ve uygulaya geldiði
inançlarýnýn ya zayýflamasý sonucunda olacak
ya da oradakiler, onu
soyunmanýn büyük bir
ahlâk gösterisi olduðuna
inandýracaklardýr. Hani
atasözündeki gibi, kedi
yavrusunu yerken fareye
benzetirmiþ. Buna
psikolojide rasyonalizasyon, (aklileþtirme)
halk dilinde iþi kitabýna
uydurma derler. Kafayý
oynatmamak için bir
çýkýþ yoludur bu.
Þimdi bir örnek
üzerinde duralým.
Türkiye'de iþini yalanla,

hile ile, üç kaðýtçýlýkla
yürütmeye alýþmýþ bir
miskini ve ciddi çalýþmadan uzak, tembel bir
haytayý alsak, düzenli,
disiplinli bir toplumun
içine götürüp koysak ne
yapar dersiniz! Bilelim ki
o toplumda, hile yapmaya, yalan söylemeye,
hele üçkâðýtçýlýða asla
izin verilmiyor. Kendini
çok akýllý sanan o gafil
öyle bir iþ yapmaya kalksa derhal enseleniyor ve
canýna okunuyor. Ona
orada hayat hakký tanýnmýyor. Ne yapacak bu
tembel ve hilekâr öyle
bir ülkede? Çalýþsa,
çalýþmak onun hiç alýþmadýðý çok zor bir iþ,
çalýþmasa ne yiyip içecek, avantadan yaþamak
için de ortam elveriþli
deðil! Ya o ülkeden kaçacak ya da kaçamýyorsa
ya aklýný oynatýr, ya da
büyük bir mutsuzlukla, o
iþten ötekine sürüklenir
veya sürünür durur.
DÜNYA HIZLA
DEÐÝÞÝYOR
Ýnsanlarýn alýþkanlýklarýndan, doðru diye baðlandýklarý prensiplerinden
ayrýlmalarý hayatýn yeni
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þartlarýna uymalarý bazen
kolay olmuyor. Yeni þartlara, yeni ortama uyamayýþ bazý insanlarda
çeþitli ruhsal ve bedensel
bozukluklar meydana
getiriyor. Normal olarak
insan yavaþ tempodaki
deðiþikliklere ayak
uydurabilmektedir. Eðer
deðiþiklik ani ve köklü
olmuþsa, ya da kiþinin
uyumuna imkân býrakmayan bir süratte
olmuþsa, o zaman uyumsuzluk reaksiyonlarý
baþlýyor. Bunlar çeþitli
asabi gerilimler (stresler)
ve ruhsal sebebe baðlý
organik bozukluklar, yani
psikosomatik bozukluklar olduðu gibi, çeþitli
korkular, vehimler,
kuruntular ve endiþeler
halinde de kendini
gösterebiliyor. Hattâ akýl
bozukluklarýna kadar
giden durumlar da olabiliyor.
Günümüzde teknik
hýzla ilerliyor.
Haberleþme çok hýzlanýyor. Hayat çok süratli bir
tempoya giriyor. Ýnsanlarýn gizlilikleri çok azalýyor. Bütün bu faktörler
kiþilerin ruhsal savunma
güçlerini azaltýyor.
Yaþamýn hýzlanmasýna

ayak uydurmak baþlý
baþýna bir büyük problem
oluyor. Yaþamýn sürati
arttýkça kiþinin olaylara,
gelebilecek her çeþit
tehlikeye karþý çok daha
dikkatli ve uyanýk olmasý
gerekiyor. Yaþam hýzlý;
konuþmak, yazmak,
düþünmek, hattâ yemek
yemek bile hýzla
yapýlýrken insanlar
haliyle aceleci ve sabýrsýz
oluyorlar. Hâlbuki olaylara yön verebilmek,
korunabilmek, en doðru
kararlarý alabilmek için
sabýr ve sükûnet gerekiyor. Sabrý kalmayan,
beklemesini bilmeyen,
her þeyin çabucak oluvermesini isteyen, aceleci ve telaþlý kiþi üst üste
yanlýþlar yapýyor ve üst
üste zararlara uðruyor.
Bu durumu hýzlý araba
kullananlarda ve hýzlý
yaþayanlarýn hayatýnda
çok açýkça görüyoruz.
Bakýyoruz bir delikanlý
caddelerin þartýna bakmadan deli gibi bir hýzla
araba sürüyor. Önüne ani
olarak çýkacak bir insaný
veya vasýtayý kýl payý
farkla sýyýrýp geçiyor.
Buna büyük bir ustalýk
yaptým diye övünen
delikanlý karþýdaki insanlarýn ve vasýtadakilerin

ne hâle geldiklerini hiç
umursamýyor. Ama bir
seferinde de yakayý kurtaramýyor ve büyük bir
kazaya uðruyor. O kaza
canýný alýyorsa, kurtulmuþ sayýlýr. Ya sakat
kalmýþsa, ya birçoklarýnýn hayatýna veya
sakat kalmasýna yol
açmýþsa, o zaman maddi
ve manevi bir büyük
yýkýntý baþlýyor. Vicdan
azaplarý, bitmeyen ve
ömür boyu süren üzüntüler sökün ediyor.
Hâlbuki hýzlý vasýta kullananýn çok dikkatli, çok
telaþsýz ve çok sabýrlý
olmasýný bilmesi, gereksiz aceleden mutlaka
kaçýnmasý gerekirdi.
Hýzýn gerektirdiði dikkat,
acelesizlik, telaþsýzlýk ve
her tedbiri süratle alma
yeteneklerinin ayný oranda geliþmemesi felaketle
sonuçlanýyor.
Ayný durumu hýzlý
yaþayanlarda da görüyoruz. Eðleniyor, içiyor,
o gazinodan, o kulübe
koþuyor. Yemek rastgele,
uyku ve istirahat düzensiz oluyor. Bunun yanýnda ruhu doyuracak
öðrenmeden, disiplinli
çalýþmadan ve kendini
ispat edecek müspet bir
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iþ baþarmaktan veya bir
eser ortaya koymaktan
yoksun oluþ, kiþiyi hýzla
çöküntüye götürüyor.
Hýzlý da yaþansa, yavaþ
da yaþansa bedenin de,
ruhun da mutlaka
karþýlanmasý gereken
ihtiyaçlarý vardýr. Bunlar
normal olarak karþýlanmayýnca insanlar doyumsuz ve mutsuz oluyorlar.
Bu ihtiyaçlarýn en büyüklerinden biri de sevgidir.
Hýzlý yaþayanlarýn ne
sevmeye, ne de sevgiyi
alabilmeye vakitleri
vardýr. Onlar her þeyi
çabuk tarafýndan alýverip
gitmek isterler. Bir de
sevgiyi de satýn alýnan
bir mal gibi görürler.
Gerçek sevgiyi de hiç bir
zaman bulamadýklarýndan ruhen yalnýz kalýrlar.
MADDECÝ
GÖRÜÞÜN
GETÝRDÝÐÝ
ÇÖKÜNTÜ
Maddeci görüþ
(Materyalizm), yani her
þeyin Dünya'dan ibaret
olduðu, bir ruhun ve
ölüm ötesi bir hayatýn,
bir Allah'ýn ve hesap sormanýn bulunmadýðýný
savunan görüþ, insanlarý
çýkarcý yapmýþtýr. Çýkarcý
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ve bencil insanlar kendi
çýkarlarý için her çeþit
yalaný, hileyi ve ikiyüzlülüðü, yapabilmektedirler. Bu durum insanlarýn birbirine güvenmelerini ve sevmelerini
imkânsýz hale getirmekte, herkesi her an kuþkuda tutmaktadýr. Öte yandan sýðýnacaklarý bir
Allah'larýnýn olmayýþý ve
ölümle her þeyin biteceði
düþüncesi onlarý tam bir
yalnýzlýða ve korkuya
itmektedir. Bu korkudan
kurtulmak için bir savunma tepkisi olarak
hastalýðý ve ölümü hiç
akla getirmemek, hayatýn
sonsuzca sürüp gideceðini sanmak bir an için
onlarý avutuyor. Ama bu
elbette yalancý ve geçici
bir avunma oluyor...
Maddeci görüþe baðlý
olanlar kendi içlerinde de
bir çeliþki içinde oluyorlar. Bir yandan vicdanlarý
ve akýllarý insanlarýn
yardýmlaþmasýný,
sömürüye ve baþkalarýný
ezmeye kalkmamayý
emrediyor. Öte yandan
þu kýsacýk dünyada neden
baþkalarýna kafamý yoracaðým? Ben kendi
dümenime bakarým
düþüncesi aðýr basýyor.

Bu ister istemez bir iç
çatýþmaya götürüyor
kiþiyi. Baþkalarýna
yardým etmek insanlýktýr
diyor bir yaný, öte yaný:
"Bana yardým ediliyor
mu? Hep kazýklanmýyor
muyum? Arkadaþlarým
bile kazýk atmýyor mu?
Ýnsanlýða içtenlikle
inanan kaç kiþi var? Ve
niçin insanlýk?" diyor.
Ýþte bu çeliþkiler, bu iç
çatýþmalarý da kiþinin
çevreye uyumunu
güçleþtiriyor. Hele bir
gün maddeci görüþün
çok yanlýþ olduðu
apaçýk ispat edilirse,
onlarýn deðer diye baðlandýklarýnýn birer kâðýttan kule olduðu onlara
gösterilirse; uðrayacaklarý þok ne kadar büyük
olacaktýr!..
KÖTÜ TABLO
GEÇÝCÝDÝR
Bugün ülkemiz ve
Dünya baþka seviye ve
derecelerde olmak üzere
bir geçiþ dönemindedir.
Ülkemiz medeni
dünyanýn daha önce
geçirdiði bunalýmlarý
yaþamaktadýr. Faþizmin,
ýrkçýlýðýn, þeriatçýlýðýn ve
komünizmin diktatörlüðünü getirmek için
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çarpýþanlar birçok acý ve
kayýp pahasýna kendilerine de, ülkeye de elbette birçok kýymetli tecrübeler kazandýrýyorlar.
Yanlýþta olan elbette yanlýþýnýn cezasýný çekecektir. Neticede insanýn hür
düþüncesine ve serbestçe
geliþmesine engel olmak
isteyen her çeþit zorbalýk
ortadan kalkacaktýr.
Ýnsanýn hýzlý geliþmesi
ancak yoðun tecrübelerle, bilgilerle ve o bilgilerin yaþanarak hazmedilmesiyle gerçekleþir.
Ülkemiz ilâhi bir
yardým eseri olarak kýsa
zaman süreleri içinde çok
çeþitli ve çok yoðun
tecrübeleri geçirmek
zorunda kalmýþtýr. Birinci
Dünya Savaþý'ýndaki feci
yenilgiden sonra bir
Atatürk'ün baþa geçiþi,
Ýstiklal Savaþýyla topyekûn bir silkinme içine
giriþ sonra medeniyet
yolunda ilerleyiþ. Daha
sonra 1945'lerden
baþlayan bir hukuk ve
iktisat savaþý, dünyadaki
her çeþit fikrin ve akýmýn
memlekette yayýlýþý ve
yaþanýþý... Sonra gelen
devrimler ve bugünler.
Aslýnda bu arada hem
memleket geliþmiþ, hem

okuyan, bilen, gerçekleri
görenlerin sayýsý artmýþ,
hem ülkenin ve insanlarýmýzýn tecrübe daðarcýðý kabardýkça kabarmýþtýr. Bu, olgunluða
giden yolda alýnan hýzlý
mesafedir. Geliþmiþ
ülkelerdeki karýþýklýk ise
olgunluðun hazmý ve
maddeci görüþten sýyrýlma çabalarýdýr görüþümüze göre. Onlardaki
geçiþ -ki kýsa süre sonra
bizde de olacak olan
geçiþ- gerçek deðerlere
doðru olacaktýr. Gerçek
deðerler görüldüðünde,
ruhun ve maddenin ayrý
ayrý yerleri, birbirleriyle
iliþkileri ve deðerleri
daha iyi anlaþýlacaktýr. O
zaman Dünya'nýn bir
tecrübe yeri olarak deðeri
daha iyi bilinecektir.
Dünya'nýn, dünya ötesi
üstün hayata bir hazýrlanma okulu olduðu görülecektir. Dünya'nýn, maddeci görüþ sahiplerinin
sandýðý gibi, "ne
yaparsan yanýnda kâr
kaldýðý bir yer" olmadýðý
daha iyi anlaþýlacaktýr.
Yardýmlaþmanýn bugün
söylendiði gibi sadece
insanlýk gereði olarak
deðil, dünyadaki ve
dünya sonrasý hayattaki
mutluluðumuz için þart

olduðu anlaþýlacaktýr.
Daha ötesi de görülecektir. Yardýmlaþmanýn ve
birbirimizi sevmenin
ilâhi bir emir ve görev
olduðu da apaçýk ortaya
çýkacaktýr. Ýþte o zaman
insanlarýn þaþkýnlýðý ve
geçirecekleri þok çok
daha büyük olacaktýr.
Deðer diye baðlandýklarý
þeylerin birdenbire ellerinden gidivermesi ve
yeni deðerlere de süratle
baðlanamamak onlarýn
büyük bunalýmlarýnýn
baþlýca sebebi olacaktýr.
Yalanla, hileyle, ikiyüzlülükle iþ yürütenler
bunda artýk baþarýya
ulaþamadýklarýný göreceklerdir. Her þeyin
ortaya kolayca
dökülüvermesi yanlýþ
yola, sapmalarýný imkânsýz hâle getirecektir. Ýþte
o zaman onlarýn þaþkýnlýðý çýplaklar kampýna
konulmuþ çarþaflý kadýncaðýzýn halinden daha da
kötü olacaktýr.
Manevi gücü geliþenler, ruhen olgunlaþanlar
kýsa bir süre sonra
dünyada çoðalýnca,
onlarýn madde üzerinde
hem ilim yönünden hem
de geliþmiþ ruh güçleriyle yapacaklarý
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deðiþiklikler büyük olacaktýr. Bu da geliþememiþ, o günlere hazýrlanamamýþ olanlarýn
büyük þok sebeplerinden
biri olacaktýr.
NASIL
HAZIRLANILACAK?
Yarýnýn dünyasý hem
maddi yönden, hem ruhi
yönden bilgilerin ve
tecrübelerin çok arttýðý
üstün ve hattâ yüce bir
hayatýn yaþandýðý bir
dünya olacaktýr. Yarýnýn
dünyasýna bilgide geri
kalanlar, tahsili az veya
öðrenmeyi býrakmýþ
olanlar ayak uyduramayacaklardýr. O dünyada
bilgi edinme ve o bilgileri uygulayýp, doðrulayýp benimseme
olanaklarý çok olacaktýr.
Ama bunun için düzenli,
disiplinli, çok çalýþkan ve
çok gayretli olmak
gereklidir.
Yarýnýn dünyasýnda
kötülüðün kiþinin
kendisine dönücü
olduðu çok iyi anlaþýlmýþ olacaktýr. Onun için
bugün olduðu gibi kiþiler
kötülükte yarýþmayacaklar, aksine iyilikte yarýþacaklardýr. O dünyaya
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ayak uydurmak isteyenler bugünden iyi
olmaya, kötülüklerden
sýyrýlmaya çalýþmak
zorundadýrlar.
Yarýnýn dünyasýnda
þartlar hýzla deðiþecek,
büyük gerçeklere hýzla
koþulacaktýr. Bu hýzlý
deðiþime ayak uydurabilmek için þimdiden
saplantýlardan ve taassuplardan sýyrýlmaya
idmanlý olmak gereklidir.
Yarýnýn dünyasýnda yaþayanlar ana esaslarý görecekleri, deðiþmez büyük
gerçeklere sarýlacaklarý
için, onlar sarsýntýsýzca
sürekli bir geliþme ve
yükselme içinde olacaklardýr. O günlere hazýrlanabilmek için ana esaslarý ve deðiþmez gerçek-

leri bugünden öðrenmeye
çalýþmak lâzýmdýr.Yarýnýn
dünyasýnda insanlar hýzlý
öðrenme, sürekli yeniliklere ve üstünlüklere
koþma içinde olacaklarýndan fikren, daima
genç, daima dinamik olacaklardýr. Zihnin çalýþmamasýndan ve
geliþmemesinden doðan
bunamalar o gün olmayacaktýr. O günün insanlarý
daima daha iyiye, daha
yeniye, daha üstüne
koþacaklardýr. Bugün
olduðu gibi yenilik diye
ortaya zýpýrlýk veya
maskaralýk konamayacaktýr. Ýnsanlar ruhsal tatmini saçmalýk yapmakta
aramayacaklar, þaþkýnca
davranýþlardan, ruhsal bir
doyumun gelmeyeceðini
çok iyi bileceklerdir.

SEVGÝ DÜNYASI
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 4

Yakýn Gelecekte
Yaþayacaklarýmýz ve
Uyarýlar!..

MÝSAFÝRLERDEN ZÝYARET
ÖNCESÝNDE GELEN MEKTUPLAR
"Vietnam Savaþý'ndan sonra dünyanýn
karþý karþýya bulunduðu en önemli problem: UFO'lardýr"

Ahmet Kayserilioðlu,
Psikolog

Amerika Birleþik Devletleri'nin iyice
hesaplamadan içine daldýðý, bir türlü
çýkýþ yolunu bulamadýðý o bunalýmlý
Vietnam Savaþý günlerinde söylenmiþ
çarpýcý bir cümleydi bu!.. Sokakta, kendi
halinde bir vatandaþ deðildi bu sözlerin
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sahibi!.. UFO'larýn dünya çapýnda bir
problem olduðunu öngören kiþi, en geniþ
bilgi ve haber kaynaðýna sahip Birleþmiþ
Milletler'in Genel Sekreteri General U
'Thant'ýn ta kendisiydi.
Genel Sekreter U'Thant'ýn bu önemli
yargýsýnýn altýný koyu hatlarla çiziyor,
dünyasal hiçbir açýklama yeterli
olmadýðýndan, dünyadýþý üstün güçlerin
marifetiyle yapýldýðý varsayýmý iþlerlik
kazanýyordu. Nitekim Amerika Kaliforniya'da uzun yýllardan beri bilgiler
veren, Birleþmiþ Milletler'de bile celseler yapan Rehber Varlýk KRYON, bu
dairelerin þafak vaktinde çok uzaklardan
lazer gibi bir etkiyle kýsa saniyeler
içinde oluþturulduðunu söylüyordu.
Evrenin ortak dili olan geometri'de ilerlememiz ve gelecekte onlarla kolay
diyalog kurabilecek düzeye ulaþmamýz
için, tarlalarda baþak saplarý kýrýlmadan,
sadece eðilerek ustalýkla geometrik
þekiller meydana getirildiðini ileri
sürüyordu.
40 yýldan beri Ýngiltere ve diðer Batý
Ülkelerinin tarlalarýnda geceleyin oluþturuluveren bu binlerce þekil, ciddi
araþtýrýcýlar tarafýndan bilimsel yöntemlerle yýllarca incelenmiþ, kataloglar, kitaplar yayýnlanmýþ, internet siteleri kurulmuþtu. Bunlardan biri olan Fizik ve
Matematikçi, Boston Üniversitesi
Astronomi Profesörü Gerald Hawkins,
daireler üzerinde yýllar süren geometrik
incelemeler yaptýktan sonra, 2300 yýldýr
bulunmamýþ bir teoremi, Euclid
(Öklid)in beþinci teoremini ortaya
koyuyor ve Rehber Varlýk KRYON'un
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sözlerinden 1.5 yýl sonra matematikle
ilgili bilimsel dergilerde yeni bulduðu
teoremin ispatýný yapýyordu. Böylece en
temel bilim dalý olan matematikteki bu
kanýtla son kuþkular da ortadan kalkýyordu. Bu dairelerin insan eseri deðil, ilerde
insanoðlunun
sorunlarýna
çözüm
getirmek üzere dünyamýza misafir
olarak gelecek manevî kökenli üstün
Ruhsal Varlýklarýn ziyaret öncesi mektuplaþmasý olduðunu, dairelerdeki
geometriye dikkat etmemizi vurgulayan
Rehber Varlýk KRYON'un sözleri, bu
dairelerden yararlanýlarak kanýtlanan
Öklid'in beþinci teoremiyle daha da
önem kazanýyordu.
TARÝHÝN DÖNÜM NOKTASI:
DÝN GÜNÜ
Þimdi biz geometriyi de, daireleri de
bir kenara býrakýp, yakýn günlerde yaþayacaðýmýz büyük günleri, "Kutsal
Metin"lerin ýþýðýnda hýzlýca gözden
geçirelim.
Böylece dünya okulunu bitirerek
insanüstü düzeye, birlik bilincine
ulaþmýþ Yüce Ruhsal Varlýklarýn, UFO
kýlýðýna bürünüp, geçmiþte bin bir emek
verdikleri, nice eserler meydana getirdikleri dünya ortamýna ve dünya insanýna, niçin yeniden el uzatmak zorunda
kalacaklarýný daha iyi anlayacaðýz.
Namazýn her rekâtýnda okunan Fatiha
Suresinde "Mâliki Yevmiddin" denilerek
Din Günü'nün Sahibi, Koruyan, Veren
ve Vareden ve Her þeyi Sevgisinden
Yaratmýþ olan Yüce Allah þükürle anýlýr.
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Ve ne yazýk ki, Kýyametten çok önce,
yakýn tarihlerde dünyamýzda yaþayacaðýmýz o büyük sýnav günü: "DÝN
GÜNÜ" üzerinde yeterince düþünülmediði, eskilerin söyledikleri aynen
tekrarlandýðý için, bu gün Kýyamet
Gününün bir baþka ismi olarak yorumlanýyor. Ve insanlýk, habersiz sýnava
çekilen bir öðrencinin þaþkýnlýðýna
mahkûm ediliyor.
Âdem'e secde etme emrine karþý,
isyana ve küfre sapan Ýblis ile Yüce
Yaradan'ýn Kuran'ý Kerim'deki þu
karþýlýklý konuþmasýný dikkatle incelemek bile Din Günü'nün Kýyamet'den
önce yaþanacak bir gün olduðunu
apaþikâr ortaya koyar:
"(Allah): Öyleyse çýk oradan. Çünkü
sen kovuldun, tâ DÝN GÜNÜNE kadar
üzerine lânet edilecektir,, dedi. Ýblis:
"Rabbim, bari TEKRAR DÝRÝLECEKLERÝ GÜNE KADAR beni ertele " dedi.
(Allah): "Haydi, dedi, sen ertelenmiþlerdensin, o bilinen vaktin gününe kadar, ."
(Hicr Suresi: 34-38)
YENÝDEN DÝRÝLME ve
KIYAMET GÜNÜ
Ýblis, Din Günü'ne kadar ertelenmesini
beðenmeyip "Yeniden Dirilme Gününe
kadar süresinin uzatýlmasýný talep etmekte, ama bu isteði kabul edilmemektedir.
Bilindiði gibi "Yeniden Dirilme"
Kýyamet sürecinin kapsamý içindeki
safhalardan biridir. Nitekim Ýblis, insanlarý azdýrmasý için kendisine Din
Günü'ne kadar verilen süreyi azýmsa-
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yarak, aþaðýdaki âyette, doðrudan
KIYAMET sözcüðünü kullanarak süre
uzatýmý istemektedir:
"Þu benden üstün yaptýðýný gördün
mü?!.. Andolsun eðer beni KIYAMET
GÜNÜ'ne kadar ertelersen, neslini pek
azý hariç kökünden koparýp sürükleyeceðim" (Ýsra-62)
Bu âyetlerden "Din Günü"nün "Kýyamet"in diðer bir ismi olmadýðý, Kýyamet'ten çok önce dünyamýzda yaþanacak
bir "toplantý" ve bir "Hesap" günü olduðu anlaþýlýyor. Gittikçe yaklaþan "DÝN
GÜNÜ" sürecinden habersiz, bilgisiz,
gâfil dolaþmamýz o yargý gününde bizlere çok pahalýya malolacaktýr. Kitab-ý
Mukaddes'de "Rabbin Günü" denilen bu
günde, yeryüzündekilerin yanýsýra, geçici bedenlere bürünmüþ gelmiþ geçmiþ tüm insanlar o günün tek sahibi
Yaradan'ýn önünde hesaba çekilecektir.
Bizim Celselerimiz'de Rehber Varlýk o
günü þöyle anlatmaktadýr:
"Her þey hayrýnýza ve þerrinize varedilen toplanacak.
Her þey bölük bölük bir yerde duracak.
Herkes hayýrda ve þerde olan birlikte
olacak o gün.
Ve karanlýkla beyaz arasýndan kulaklarý yýrtan çýldýrtýcý bir ses edecek
sökün!"
Yaradan'ýn gerçek dileði olan birlik
düzeninden ve üstün ahlâk prensiplerinden sapmýþ; bin bir fesat ve kin ile
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birbirleriyle kavgaya tutuþmuþ dinlerin,
hangi hüner ve çýkarlarla aslýndan, yüce
peygamberlerin çizdiði yoldan sapmýþ
olduklarý da o "din gününde" apaçýk
ortaya dökülecektir. Þimdi ayrý ayrý durduðumuz, ayrý yöne baktýðýmýz, esasa
varmadan, bilmeden içinde bulunduðumuz; insan yapýsý haline getirildiðinden
kurucularý Peygamberlerin gözyaþý döktükleri dinlerin, o gün baþlangýçtaki
saflýða, berraklýða kavuþturulmasý,
insanlýk için ne büyük kazanç olacaktýr.
O zorlu günden alnýnýn akýyla çýkan
yeryüzü insanlarýný ise çok mutlu bir
gelecek beklemektedir. Vesvese verenlerin baþý Ýblis'in ve onun emrindeki kötülüklerle dolu insanlarýn bir daha dönmemek üzere yeryüzünden sürülmeleriyle
Yaradan'ýn bütün kutsal kitaplardaki ve
son olarak Kuran'ý Kerim'deki o
muhteþem vaadi gerçekleþmiþ olacaktýr:
"Andolsun Tevrat'dan sonra Zebur'da
da yazmýþýzdýr ki, dünyaya mutlaka iyi
kullarým mirasçý olacaktýr."
(Enbiya Suresi: 105)
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"Yerde Yürüyen" anlamýna gelen bu sýfat
üzerinde 1400 yýl boyunca çok garip
yorumlar yapýlmýþtýr. Günümüzde filmi
bile çekilen DABBE'yi "Konuþan bir
hayvan" þeklinde acayip kýlýklara
bürüyen yorumlar, gerçeklerden ziyade
masallara gönül verenlere çok cazip
gelmektedir. Bu nedenle Hz. Ali þu cümleyi sarf etmekten kendini alamamýþtýr:
"Kuyruðu olan bir Dabbe deðil, sakalý
olan bir Dabbe'dir"
Kuran'daki þu âyetten Dabbe'nin Tanrý
tarafýndan görevlendirilmiþ bir uyarýcý
olacaðý anlaþýlmaktadýr:
"... Yerden bunlar için DABBE
çýkarýrýz ki, bu onlara insanlarýn âyetlerimize kat'i bir inanç beslemediklerini
söyler." (Neml-82)
Âyetin devamýnda Dabbe'nin uyanlarýna kulak týkayýp, çýkarlarý doðrultusunda
göz göre göre yanlýþ yollarda yürüyen ve
birçok masum insanýn da sapmasýna
neden olan inkârcý hasetlerin Din
Günü'nde yeryüzünden kovulacaklarý
söylenmektedir:

DABBE
Ýnsanlýk tarihinde çok önemli bir
sürecin baþlangýcý olan "din günü"
üzerinde söylenecek daha çok þey var
þimdi. O günden önce vuku bulacak
diðer süreçleri, yine Kuran'ýn ýþýðýnda
kýsaca gözden geçirerek UFO'larýn
yardýmýna niçin gerek duyulacaðýný anlamaya çalýþalým. Öncelikle insanlarý
yeniden uyararak o günden sakýndýracak
DABBETÜLARZ üzerinde duralým.

"O gün her ümmet içinde âyetlerimizi
yalanlayanlardan bir grubu toplarýz.
Onlar hep biraraya getirilip tutuklanarak (Ýlâhî huzura) getirilirler.
Geldikleri zaman (Allah) der: Siz benim
âyetlerimi onlarý hiçbir bilgi ile kavramadýðýnýz halde yalanladýnýz ha?!.. Ne
idi o ýsrar ile yaptýðýnýz? Zûlmetmeleri
yüzünden o söz (azap) baþlarýna
gelmiþtir. Artýk konuþamazlar."
(Neml: 83-85)
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Surenin izleyen âyetlerinde o gün
insanlan dehþete düþürecek bir sesin
sökün edeceði, Ýsrafil'in Sur'una bir ilk
üfleme yapýlacaðý dile getirilmektedir.
Kýyametteki sur'a üfleme sadece dehþet
yaþatmakla kalmayacak bütün canlýlarý
yeryüzünden silecektir. Burada ise toptan bir yok oluþ deðil, bir büyük korku
söz konusudur. Anlaþýlýyor ki Rehber
Varlýðýn bahsettiði: "Kulaklarý yýrtan,
çýldýrtýcý ses'den bahsedilmektedir. Bu
ince ayrýma dikkat edip, doðru bir mantýkla düþünülünce Sure'de anlatýlan olaylarýn Kýyamet'ten önceki Din Günü'ne
özgü olduðu netlik kazanmaktadýr.
TÜM DÜNYA
KARANLIÐA BÜRÜNECEK
Din Günü öncesinde uyancý olarak
DABBE'nin görevlendirilmesi iyi, hoþ,
bizlere yüce bir yardým ama, tarih
boyunca görüyoruz ki insanlar sadece
sözlerle kolayca yola gelmiyorlar.
Sözlerin yanýsýra olaylar da vuku bulmalý
ki insanlar ibret alýp düþünebilsinler.
Kuran'da Din Günü öncesinde, Güneþ
ýþýðýnýn Dünya'ya ulaþamamasý nedeniyle bir süre tüm Dünya'nýn karanlýkta
kalacaðý anlatýlýr:
"O halde göðün apaþikâr bir DUMAN
getireceði günü gözetle. Öyle bir duman
ki bütün insanlarý saracaktýr o. "Bu pek
yaman bir azap" diyecekler. "Ey
Rabbimiz bizden bu azabý kaldýr; çünkü
biz inanacaðýz" Onlarda düþünüp öðüt
almak nerede? Kendilerine apaçýk anlatan bir RESUL geldi de, sonra ondan
döndüler, "öðretilmiþ" dediler "cinlen-
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miþ" dediler. Biz bu azabý biraz açýp
kaldýracaðýz. Siz þüphe yok ki tekrar
dönücülersinizdir. Çok büyük bir þiddet
ve kuvvede çarpacaðýmýz gün muhakkak
biz öcümüzü alýrýz." (Duhan: 10-16)
Nükleer denemelerle atmosfere püskürtülen tozlarýn yaratacaðý felâketlere
karþý bilim adamlarý bizleri uyarýp
duruyorlar. Karanlýk, belki de bunun bir
sonucu olacaktýr. Karanlýðýn kaldýrýlmasý
sonrasýnda insanlarýn tekrar eski yanlýþlarýna dönmeleri, öyle görünüyor ki
büyük yýkýmlara neden olacaktýr.
ZÜLKARNEYN SEDDÝ'NÝN
AÇILMASI ve
YE'CUC- ME'CUC'UN
SALDIRISI
Þimdi Din Günü öncesinde yaþayacaðýmýz ve UFO'larla doðrudan doðruya
ilgili olan o çok önemli olayý, Ye'cuc
Me'cuc saldýrýlarýný tekrar hatýrlamamýza
sýra geldi.
Kuran'da Kehf suresinde Peygamber
Zülkarneyn'in dünyanýn doðusunda ve
batýsýnda dolaþtýðý anlatýldýktan sonra,
Ye'cuc Me'cuc saldýrýlarýyla bir an rahat
yüzü görmeyen, yýllýk bütün emekleri bir
çýrpýda yaðma edilen zavallý bir kavimle
karþýlaþmasý detaylý bir þekilde anlatýlýr.
Zülkarneyn'in bilgi ve kudretinin farkýna
varan bu zavallýlar; Ye'cuc - Me'cuc'un
saldýrýlarýný önlemek için aralarýndaki
geçit yerine bir set yapmasý için
Peygamber'den
dilekçi
olurlar.
Zülkarneyn, onlarýn da emeðinden yararlanarak demirden bir duvar yapar,
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paslanýp çürüyüp yok olmasýný önlemek
için üzerini bakýrla kaplar.
Bu olay nerede ve ne zaman vuku
bulmuþtur hiç bilen yok. Ye'cuc - Me'cuc
belli bir ýrk veya milletin adý olmayýp,
doðru yoldan sapmýþ, gözünü kan
bürümüþ her savaþçý topluluk için
kullanýlan bir sýfat olduðundan tarihteki izini bulmamýz mümkün deðil.
Pek çok aramalara raðmen anlatýlan
özellikteki bir duvar da kimse tarafýndan
bulunmuþ deðil. Belki de çoktan
topraðýn derinliklerine batmýþ, saklanmýþ duruyordur. Binlerce yýl önce
adýanýlmaya deðmez, çok önemsiz iki
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topluluk arasýna inþa edilen bu bakýr
kaplý demir duvarýn yakýn tarihlerde
yaþa-nacak belki de büyük bir nükleer
savaþýn bir ön habercisi, bir ön uyarýcýsý
olacaðý, âlemlerin Rabbi tarafýndan açýklanmasaydý, nereden bilebilecektik?
Enbiya Suresinde bu, açýklýkla ortaya
konur:
"Nihayet Ye'cuc - Me'cuc (un seddi)
açýldýðý zaman onlar her tepeden
saldýrýrlar. Artýk gerçek vadolunan yaklaþmýþtýr. Birden inkâr edenlerin gözleri
donup kalýr: "Vah bize, biz bundan gaflet
içinde idik. Biz gerçekten zulmediyormuþuz" derler." (Enbiya: 96-97)
Yukarýdaki âyette, bu duvarýn
bulunup ortaya çýkarýlmasýnýn bir
zalim milletin dünya çapýnda
saldýrýya geçeceðinin
bir ön
uyarýcýsý olacaðýna dikkat çekilmektedir. Bugün bir dünya savaþý,
bir nükleer savaþ demektir ki, geçen
sayýmýzda
aktardýðýmýz
gibi
GÖKLERDEKÝLER, zincirleme
reaksiyonla evrenin dengesini bozacak böyle bir felâkete seyirci kalamayacaktýr. Gelecekte yaþayacaðýmýz UFO olaylarýnýn esas
amacý, sözlü uyanlarla bu felâketi
önlemeye çalýþmak, bunda baþarýlý
olamazlarsa yeryüzündeki barýþ
sever milletlerle iþbirliði yaparak, ateþi düþtüðü yerde söndürmektir. Bizim Celselerimiz'de rehber
varlýðýn aþaðýdaki teblið ve uyarýlarýný bu bilgilerin ýþýðýnda
yeniden derinliðine düþünmekte
hayatî bir zaruret vardýr!..
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BU SESE KULAK VERELÝM
* Siz en mühim þeyi unutup, en küçük
þeyle uðraþýyorsunuz. Dostluðu, iyiliði bir
yana býraktýnýz!.. Ýyi olun, dost olun;
baþkalarýna da zararýnýz olmasýn. Kendi
kavganýzdan baþkalarýna da zararlý oluyorsunuz, olacaksýnýz. Korkuyorlar zararlý olacaðýnýz için. Siz öldürücü, mahvedici
kuvvetleri bulmakta mahirsiniz. Bunlarý iyilikte kullananlarý endiþeye düþürüyorsunuz.
Siz birbirinizi yok etmek isterken kâinatý
düþünmediniz.
* Acýnacak haldesiniz. Sizlerden daha iyi
düþünenler var. Onlarý yardýmcý gönderiyoruz. Size onlardan gönderildi, gönderilecek.
* Onlarý kanýnýza giren misafirler olarak
kabul ediniz. Kanýnýzdaki yuvarlara (akyuvarlar) yardýmcý.
* Suçlarýnýzý örttünüz. Kararlan yanýlttýnýz. Akrep gibi kendinizi zehirlediniz.
Akrebin yaptýðýnda bir hayýr var. O, neslinin devamý için yapar. Siz ise her þeyi
mahvedeceksiniz.
* Kendinizi zorla hasta yapmasýný,
yararsýz olmasýný bilirsiniz. Fert olarak size
yapmayýn denilen þeyleri yapmakta devam
edenlersiniz. Toplum olarak da ayný þeyi
yaparsýnýz. Kötülükleri kendi bedeninize
zorla sokar, kanýnýzý kuvvetsiz edersiniz.
Kötüleri, kötü iþleri, kötü düþünceleri
cemiyetinize zorla sokar, hem kendinizi, hem
kâinatý mahvedersiniz. Buna müsaade yok!..
* Nizamlarý bozmaya alýþtýnýz. Bir gün en
büyük düzeni de bozacaksýnýz. Buna
müsaade yok. Onu siz yaratmadýnýz ki!

Kavgalarýnýzý
mayýnýz!..

kesiniz,

kaideleri

boz-

* Bu söylenenler daha çok yerlerde
söyleniyor. Dünya büyük, hepsini biraraya
getiriniz; bakýnýz ki en ufak bir fark var
mýdýr?
* Sizin için endiþeli olanlar, sizin için þimdiden üzüntü duyanlar, sizden daha iyi
düþünebiliyorlar ki, o hisleri duyuyorlar. Siz
de onlar gibi olabilirsiniz. Zekânýz var,
aklýnýz var. Düþünün!..
* Ýyi olmak, iyiliði býrakmak, kötü ile
dost olmak, ona iyiliði öðretmek hayýrlarýn en iyisidir. Çalýþýn, düþünün,
araþtýrýn. Etrafýnýzda size verilmiþ o
kadar çok þey var ki sizin için hayýrlý;
onlarý görmüyorsunuz. Dertlerinizi
onlarla giderebilirsiniz; kavga etmekle
deðil. Onlarý bulun. Birbirinizi sevmek,
sizi birbirinize yaklaþtýrýr, sizi bir yapar.
Bir düþünen, bir þeyi arzulayan, bir þeyi
isteyen kafalar ona çabuk ulaþýrlar.
Düþüncelerinizi parçalamayýn. Ýnsanüstünü, iyi insan olmak için çabalayýn.
Kavgalarýnýzý kesin!..
* (UFO'larla iþbirliði için) önce olgunlaþmanýz þart. Çünkü henüz þimdi bile aranýzda inanmayanlarýnýz var. Her þey olduðu
zaman inanmanýn da vakti geçecek... Önce
kendinizi hazýrlamanýz, çalýþmanýz, düþünmeniz, çok düþünmeniz lâzým. Zekânýzý
hazýrlamanýz þart. Birbirinizle ancak o
zaman anlaþabilirsiniz. Düþünce birliðine
vardýðýnýz zaman her þeyi kökünden halletmiþ olacaksýnýz. Düþünce birliðine varmak
için düþününüz. Bütün Ýnsanlar ayný þeyi
düþündüðü zaman biliniz ki çok mesut bir
dünya olacak!..
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Dünya Bir Eðitim Ortamý
Ýyilik
Doðruluk
Çalýþma
Bilgi
Sevgi

Güngör Özyiðit, Psikolog

Ýnsan bedenden daha fazla bir þeydir. Bedene baðlý bulunmayan, beden
yýpranýp gerilediði halde ilerlemekte ve olgunlaþmakta devam eden bir
yönümüz var. Ýþte buna ruh ya da gönül diyoruz. Ruh, ölümden sonra
da varoluþunu sürdüren bir varlýk olup, dünyada olgunlaþmasý için
bedeni vasýta olarak kullanmaktadýr.
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nsanýn bir yere kadar
büyüyüp geliþmesi, diðer
yandan sürekli olgunlaþmasý
bizi ruh ve beden hakkýnda
düþünüp bir deðerlendirme yapmaya
yöneltir. Gerçekten insanýn geliþmesini
ve olgunlaþmasýný gözleyip izlediðimiz
zaman, bedenden ayrý bir ruhun varlýðý
ile karþý karþýya geliriz. Þöyle ki,
insanlarýn doðumdan ölüme kadar
gelip, olgunlaþtýklarýný görüyoruz.
Burada geliþmeyi bedenin büyümesi
için, olgunlaþmayý ise insanýn tecrübe,
görgü ve bilgi bakýmýndan yükselmesine karþýlýk olarak kullanýyoruz. Bu
duruma göre olgunlaþma, insanýn bir
takým deneylerden geçerek,
baþkalarýnýn yaþantýlarýný gözleyerek,
iyi kitaplar okuyup, bunlardan bilgiler
edinip benimsemesi ve bu bilgilere
uygun davranmasýdýr. Böylece,
gördüðümüz ve yaþadýðýmýz her olay,
okuduðumuz kitaplar, bize birçok bilgiler kazandýrmakta ve o ölçüde olgunlaþmamýzý saðlamaktadýr.

Ý

Ýnsanýn bedensel geliþimi ve ruhsal
olgunlaþmasý farklý bir yol izliyor.
Hayata bebek olarak gözlerini açan
insan, bir yandan bedenen geliþip
büyürken, bir yandan da ruhen yükselip
olgunlaþmaktadýr. Bu geliþme ve
olgunlaþmanýn 25 yaþýna kadar, birbirine paralel olarak ilerlediðini görüyoruz. Derken beden büyümesini
tamamlýyor ve geliþmede bir duraklama baþlýyor. Oysa insanýn diðer yönü
gittikçe artan bir hýzla ve güçle olgunlaþmakta devam ediyor. Yaþ 45-50'ye

varýnca, bedende çöküntü ve gerileme
dönemi baþlýyor. Bedenin dinçliði,
hareket kabiliyeti azalýyor, görme,
iþitme yetersizlikleri, hafýza zayýflýklarý
baþ gösteriyor. Diðer taraftan o kimsenin olgunluðu günden güne artýyor.
Yeni tecrübeler, görgüler ve yeni bilgilerle durmadan yükseliyor, daha
aydýn, daha olgun bir duruma ulaþýyor.
Demek ki biz, bedenden daha fazla
bir þeyiz. Bedene baðlý bulunmayan,
beden yýpranýp gerilediði halde, ilerlemekte ve olgunlaþmakta devam eden
bir yönümüz var. Ýþte buna ruh ya da
gönül diyoruz. Ruh, bedenden ayrý
ölümsüz bir varlýk olup, dünyada
olgunlaþmasý için bedeni vasýta olarak
kullanmaktadýr.
OLGUNLAÞMA OLAYI
Beden yaþlandýkça yýpranýp
çökerken, insanda unutkanlýk, hafýza
zayýflýðý, görme, iþitme yetersizlikleri
görülüyor. Yani insan ihtiyarladýkça
bedenen daha düþkün bir duruma
düþüyor. Bu durumda, olgunlaþmada
bir aksaklýk doðurmaz mý gibi bir soru
gelebilir akla. Bir kere bu kusurlarý
veya yetersizlikleri, insanýn olgunlaþmasý ile karýþtýrmamak gerekir. Ruhen
ilerleme, edindiðimiz bilgilerin bize bir
olgunluk kazandýrmasýdýr. Olgun insan,
bir sürü bilgileri ezberlemiþ, bunlarý
belleðinde saklayan ayaklý bir
kütüphane demek deðildir. Olgunluk,
benimsediðimiz, öz bilgi haline
getirdiðimiz bilgilerimizle ve bunlara
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uygun davranýþlarýmýzla ölçülür. Bu
yüzden bir bilginin özünü iyice
kavrayýp benimsedikten sonra, onunla
ilgili diðer ayrýntýlarýn unutulmasýnda
bir sakýnca yoktur. Ve bu, yeni þeyleri
öðrenmemiz için gereklidir de zaten.
Bunu þöyle bir örnekle de açýklayabiliriz: Bir çocuk, küçük bir kaza geçirerek
elini yakmýþ ve böylece ateþin yakýcý
olduðunu öðrenmiþtir. Burada asýl olan
ateþin yakýcý olduðunu öðrenmektir.
Diðer detaylar, çocuðun o esnadaki
davranýþlarý, baþkalarýnýn tepkileri
zamanla unutulur ve unutulmasýnda
fayda vardýr. Bunun gibi, okullara
gideriz ve birçok bilgiler alýrýz.
Bitirdikten ve hayata atýldýktan sonra
bunlarýn çoðunu unuturuz. Ama hepsinin bize kazandýrdýðý bir öz vardýr.
Ve olgunluk budur iþte. Bir düþünür
"Kültür, bütün öðrendiklerimizi unuttuktan sonra bizde kalan þeydir" der.
Gerçekten öyle. Olaylarýn posasýný
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attýktan sonra kalan öz bizim olgunluðumuzdur.
Maddeci görüþü benimseyenler,
"Olgunlaþan yönümüz ruh deðil de
beyin olamaz mý acaba?" diyorlar.
Olamaz. Çünkü biliyoruz ki beyin,
bedenin bir parçasýdýr. Bedenin
büyümesi, duraklamasý ve çöküntüye
uðramasý ile ilgili yasalar onun için de
geçerlidir. Beden çöküntüye giderken
beyin bunun dýþýnda kalamaz. Nitekim
ihtiyarlarda beyin damarlarýnýn
sertleþmesinden doðan bir takým
bozukluklar vardýr. Yine yaþlýlarda
beyinde küçük erime bölgeleri meydana gelir. Hafýza zayýflar, görme,
iþitme ve diðer duyumlar keskinliðini
kaybeder.
Öyleyse olgunlaþan tarafýmýz ne
beden ne de beyindir. O, ruh dediðimiz
ayrý bir varlýktýr. Esasen ruh, bize "biz"
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dedirten yönümüzdür. Beden "biz"
deðildir. Beden, ruhun dünyada
olgunlaþmak için giydiði ve iþi
bitince çýkaracaðý bir elbisedir
sadece. Bu bakýmdan "Her insan
bir ruh sahibidir" demekten çok
"Her insan beden sahibi bir ruhtur"
demek daha doðru olur. Bunun içindir
ki biz, ölmüþlerden söz ederken
"bedensiz varlýk " diyoruz. Onlar
dünya bedenlerini de dünyada býrakýp
gitmiþlerdir. Týpký bizim de vakti
gelince býrakýp gideceðimiz gibi.
BEDENDEN ÝBARET DEÐÝLÝZ
Çoðu insan, bedeni temel alarak,
bütün yaþamýný onun üzerine kuruyor.
Sadece bedenin isteklerini doyurup
besleyerek, bütün zamanýný ve enerjisini bedeni için harcýyor. Böyle bir
yaþam tarzýný benimseyenler, kendi öz
varlýklarýna ve dünyada bulunuþ gayesine ters düþmüþ oluyorlar.
Maddeci görüþe saplanýp kalmalarý
ve kendilerini bedenden ibaret sanmalarý, onlarý bu yanlýþa düþürüyor.
Öyleleri yalnýzca bedenle ilgilendiklerinden ruhlarýný ihmal ediyorlar.
Ne var ki ruh, dünyaya yükselmek,
arýnmak ve birliðe ermek için geldiðinden, ona bu fýrsat verilmediðinde
sýkýlýyor, bunalýyor, o yolla kendini
belli etmek istiyor. Bir çeþit meydan
okuyor, durumu protesto ediyor. O
zaman insan ya silkinerek, ruhunun
fakýna varýyor ve ruhunu bilgi ile
besleyip, sevgiyle suluyor, doðruda
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olup, gönlünü iyiliklerle doyurarak
onun yükselmesini saðlýyor. Ya da söz
konusu sýkýntý ve bunalýmlarýn geçek
nedenine inmeden, kendini içki, kumar,
eðlence ve uyuþturucularla uyutarak
sürekli kendinden kaçýyor. Tabii
bunalýmlar daha da artýyor. O zaman
kesin ve son kaçýþ zannettiði intiharý
deniyor. Ve kendini daha büyük bir
azabýn içine atýyor. Öylece o dünya
yaþamýný boþa harcayarak, kendine
yazýk ediyor.
Kendini bedenden ibaret görenlerin
durumu ortada. Kendini beden sahibi
bir ruh olarak kabul edenlerin
kazançlarýný ise þöyle sýralayabiliriz:
Her þeyden önce, Tanrý'nýn sevgisinden
varettiði ruh denen ölümsüz bir varlýk
olduðumuzu bileceðiz. Böylece baþta
ölüm olmak üzere, birçok gereksiz
korkudan kurtulacaðýz. Ayný zamanda
yaþamamýzýn bir gayesi olduðunu
düþünerek, olgunluk yolunda ve gerçek
yönünde ruhumuzu yükselteceðiz. Elde
ettiðimiz ruhsal zenginliklerin kaybolmayacaðýný bileceðiz. Dünyayý gelip
geçici bir yer ve olgunluk okulu olarak
göreceðiz. Olaylarý, yaþantýlarýmýzý bu
yönde deðerlendirip, davranýþlarýmýza
çekidüzen vererek güzel geleceðimizi
kendi ellerimizle kuracaðýz. Ve nihayet
beþ basamaðý (iyilik, doðruluk, çalýþma, bilgi ve sevgi) buna sabrý,
hoþgörüyü ve baðýþlayýcýlýðý eklemiþ,
birliðe ermiþ olarak Bizi Sevgisinden
Vareden'in huzuruna varýp yere yüz
süreceðiz. Bu ise, hayatta asýl kazancýn
ve gerçek mutluluðun ta kendisidir!..

SEVGÝ DÜNYASI
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Baðýþlama ve
Ýyileþtirici Etkisi
Nihal Gürsoy

nsanýn sosyal yapýsý, içinde
yaþadýðý toplumla uyumlu ve
saðlýklý bir etkileþim kurabilmesini gerektirir. Kiþiler
arasý iliþkiler, genel anlamýyla bireylerin diðer kiþilerle olan iliþkilerinde
yaþadýklarý duygu, düþünce ve davranýþ
biçimlerini ifade eder. Kiþiler arasý

Ý

iliþkilerin bir bölümü kabul edilen
yakýn iliþkiler yaþamýn çok önemli
ve vazgeçilemeyen kýsmýný oluþtururlar. Ýnsanlar yaþamlarý boyunca
birbirleriyle fiziksel ve duygusal
baðlar kurmaya gereksinim duyarlar.
Ancak yakýn iliþkilerde bireyler
doyum, paylaþma, mutluluk gibi
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olumlu duygular yaþarken ayný
zamanda incinme, kýrýlma, gücenme
gibi olumsuz duygular da yaþayabilmektedirler.
Son yýllarda yakýn iliþkiler ve iliþkilerde yaþanan bu olumsuz duygularla
baþetme araçlarýndan biri olarak
baðýþlamanýn psikolojik danýþma
sürecindeki yeri tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. Ýliþkilerde yaþanan kýrgýnlýklarý
affedememe pek çok kiþiyi rahatsýz
eden bir durumdur. Dolayýsýyla bu
durumu yaþayan danýþanlar için
baðýþlama olgusunun psikolojik danýþma sürecinde ele alýnmasý önemlidir.
Bu yazýnýn amacý, baðýþlama kavramýný
kuramsal olarak incelemek, baðýþlamanýn iyileþtirici bir araç olarak gerek
psikolojik danýþma sürecinde gerekse
kiþiler arasý iliþkilerdeki önemine
dikkat çekmektir.
BAÐIÞLAMA KAVRAMI
Baðýþlama kavramý 1980'lerde
psikoloji ve psikolojik danýþma alanlarýnýn gündeminde yer almaya
baþlamýþ ve özellikle son 10 yýl içinde
iyileþtirici bir araç olarak incelenmeye
baþlanmýþtýr. Baðýþlama, zarar gören
iliþkiyi düzeltmek amacýyla bireyin
intikam ve kýzgýnlýk duygularýný
hoþgörü ve empati duygularý ile
deðiþtirmesi sürecidir. Baðýþlama
geçmiþ hatalarý reddetmeyi ya da
kusurlarý örtmeyi gerektirmez.
Baðýþlama süreci ne adaletsizliði
görmezden gelmek, ne de adaleti
intikam alarak saðlamaya çalýþmaktýr.
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Bugüne kadar yapýlan baðýþlama
tanýmlarý arasýnda R.D Enright'in
(1999) baðýþlayýcýlýk tanýmý, araþtýrmacýlar tarafýndan en çok kabul gören ve
sýkça kullanýlan taným olmuþtur. Bu
tanýmda baðýþlama; biliþ, duygu ve
davranýþ arasýndaki karþýlýklý etkileþime
dayanan çok yönlü bir süreç olarak
ifade edilmiþtir. Dolayýsýyla baðýþlama
sadece bir davranýþ deðil, biliþsel ve
duygusal durumlarý içeren çok yönlü
bir süreçtir. Bu yüzden bu tanýma göre
bir kiþiyi biliþsel düzeyde affetmek
ama hâlâ duygusal boyutta affedememek dolayýsýyla rahatlayamamak ve
olumsuz duygularý hissetmeye devam
etmek mümkündür. Baðýþlama süreci,
bireyler haksýzlýða uðradýklarýnda ve
incindiklerinde, bilerek ve isteyerek
olumsuz tepkilerden vazgeçtiklerinde
giderek haksýzlýk eden kiþiye karþý
merhamet, cömertlik ve yardýmseverlik
temelinde tepki vermeye gayret ettiklerinde baþlar. Tanýma göre, kiþi
suçluyu baðýþladýðýnda baðýþlayan kiþi;
düþünce, duygu ve güdü olarak deðiþim
göstermiþtir. Bu anlamda baðýþlama
hem içsel (psiþik) hem de kiþiler arasý
bir süreçtir.
Baðýþlama ayný zamanda aþamalý bir
model olarak tanýmlanmýþtýr. Yine
Enright ve Human Devolepment Study
Group (1991) baðýþlamanýn dört evrede
gerçekleþtiðini vurgulamýþlardýr.
Ortaya Çýkma Evresi: Kiþi acý
içindedir ve adaletsizlik duygusu yaþar.
Acýnýn kendisini nasýl etkilediðini
kavrar.
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Karar Evresi: Bu evrede kiþi
kararýný davranýþa dökmeden önce
baðýþlama fikrini ve baðýþlamanýn
neleri içerdiðini düþünmeye baþlar.
Çalýþma Evresi: Bu aþamada birey
hata yapan kiþiyi yeni bir bakýþ açýsýyla
algýlamaya baþlar. Hatayý ve hata yapan
kiþiyi yeniden deðerlendirmeye baþlar.
Bu yeni bakýþ açýsý hata yapan kiþiye
karþý empati ve merhamet duygularýnýn
ortaya çýkmasýný kolaylaþtýrýr.
Sonuç Evresi: Birey, baðýþlamayý
hata yapan kiþiye verilmiþ bir hediye
olarak yeniden anlamlandýrýr ve
iyileþme duygusu yaþar.
Bu evreler geliþimsel bir ilerlemeyi
oluþturur, ancak herkesin bu süreçten
ayný þekilde ve ayný hýzda geçmesi
beklenemez.
Baðýþlama konusunda benzeri ve
farklý yaklaþýmlar söz konusudur. Diðer
bakýþ açýsý ise kiþiler arasý diyalogun
varlýðý ya da yokluðudur. M. Andrews
(2000) müzakereye baðlý baðýþlama ve
tek taraflý baðýþlama olmak üzere iki
tür baðýþlamadan söz eder. Müzakereye
baðlý baðýþlamada, baðýþlayan ve
baðýþlanan kiþi arasýndaki diyalog
baðýþlama için temel oluþturur. Öte
yandan tek taraflý baðýþlamada, baðýþlama süreci hata iþleyen tarafa baðlý
olmaksýzýn tamamen içsel bir süreç
olarak gerçekleþir. Baðýþlamak için
karþý taraftan hiçbir beklenti yoktur. Bu
çeþit baðýþlama tüm dýþsal koþullardan
baðýmsýz olarak baðýþlayanýn ken-
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disinin hazýr olduðu zamanda gerçekleþir. Bu görüþ, Enright ve diðerleri
tarafýndan da kabul görmüþ ve desteklenmiþtir. Bazý araþtýrmacýlarda J.L.
Herman (1992), tek tanrýlý dinlerde
vurgulanan baðýþlamanýn bile koþulsuz
olmadýðýný, hata iþleyen tarafýn
baðýþlanmayý dilemeden ve hak
etmeden baðýþlamanýn mümkün olamayacaðýný belirtmiþlerdir. Her konuda
fikir birliðine varamamýþ olmalarýna
raðmen araþtýrmacýlar, baðýþlamanýn
temel öðelerine iliþkin fikir birliðine
varmýþlardýr. Özellikle baðýþlamanýn
iþlenen hatayý unutma ya da mazeretler
bulma olmadýðý ve baðýþlamanýn
iliþkide güveni yeniden geliþtiremeyeceði ve barýþýklýðý gerektirmediði vurgulanmýþtýr. Bazý araþtýrmacýlar, hatalarý unutmanýn aslýnda baðýþlayan
kiþiyi tekrar maðdur olma riski altýna
soktuðunu vurgulamýþtýr.(N.R.Fow
1996, S.R.Freedman 1998).
Baðýþlama, gücenmekten ve adalet
aramaktan vazgeçmektir. Tüm bu görüþ
ayrýlýklarýna raðmen, baðýþlayan kiþinin
tepkilerinin olumsuzdan olumluya
döndüðü görüþü ortaktýr.
BÝR KÝÞÝLÝK ÖZELLÝÐÝ OLARAK
BAÐIÞLAYICILIK
Baðýþlama ve baðýþlayýcýlýk kavramlarý arasýndaki fark bir kiþilik özelliði
olarak kavramlaþtýrýlmýþtýr. Bazý
bireyler diðerlerine oranla baðýþlamaya
daha eðilimlidirler. Bu eðilimi kavramlaþtýrmak ve baðýþlama olgusundan
ayýrt edebilmek için baðýþlayýcýlýk
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kavramý kullanýlýr. Baðýþlama kavramý
ilk kez R.C. Roberts tarafýndan (1995)
kullanýlmýþ ve Roberts, baðýþlayýcýlýðýn
kiþinin öfkesini yenebilme ve hata
yapan kiþiyi merhamet duygularýyla
görebilme mizacý olarak tanýmlamýþtýr.
Ancak baðýþlayýcýlýk mizacý, her olayý
baðýþlamayý gerektirmez bazý hatalarýn
baðýþlanamaz olduðu gerçeði kabul
edilir. Baðýþlama mizacý empati, karþý
tarafýn bakýþ açýsýný görebilme, duygusal olgunluk, alçakgönüllülük,
gücenmeye karþý direnç, suçun þiddeti,
suçu iþleyenin kimliði, özür dilenmesi
ya da hatanýn bir þekilde kabul edilmesi gibi baðýþlamayý kolaylaþtýrýcý faktörlerin devreye girmesini gerektirir.
Baþka bir ifadeyle baðýþlama mizacý
çeþitli faktörlerin baðýþlayýcýlýkta rol
aldýðýný ancak, kiþisel farklarýn da
baðýþlamanýn boyutlarýný ve olasýlýðýný
etkilediðini varsayar.
BAÐIÞLAMA ve RUH SAÐLIÐI
Baðýþlamak, baðýþlayana ruhsal ve
fiziksel saðlýk bakýmýndan pek çok
fayda saðlar. Baðýþlamanýn aslýnda
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baðýþlayan kiþinin yararýna olduðu
görüþü hâkimdir. Baðýþlamak, kiþinin
öz deðer ve özsaygý duygularýný yeniden kazanmasýný saðlar, kiþiye kontrol
duygusunu kazandýrýr. Baðýþlamak ayný
zamanda kiþiye psikolojik ve manevi
olgunluk kazandýrýrken, üzüntü, öfke,
kaygý gibi olumsuz duygularýn azalmasýna, kiþinin bugünü yaþama
becerisini geliþtirmesine, ikili iliþkilerde iliþki doyumunun artmasýna
yardýmcý olmaktadýr. Baðýþlamak ayný
zamanda kiþinin ölümü kabul etmesini
ve huzurla ölebilmesini saðlar. Çeþitli
araþtýrmalarda baðýþlamanýn kaygý ve
depresyonu azaltarak umut ve benlik
saygýsýný artýrdýðý bulunmuþtur (Enright
ve Freedman).
Benzer þekilde baðýþlayan kiþilerin baðýþlamayan kiþilerle karþýlaþtýrýldýðýnda yaþam doyumunun
ve iyilik hallerinin bariz bir þekilde
farklýlýk gösterdiði tespit edilmiþtir.
Baðýþlama ve fiziksel saðlýk arasýndaki
iliþki de incelenmiþ ve baðýþlamanýn
saðlýk üzerinde pek çok olumlu etkisi
olduðu görülmüþtür. Baðýþlamama
durumunun fiziksel
saðlýðýn tehdidinde
önemli bir faktör
olduðu tespit edilmiþtir. (S.T.T.Huang
ve Enright, 2000),
(J.W.Berry ve
Worthington, 2001)
Yukarýda görüþlerine yer verdiðimiz
psikolog, psikiyatr ve
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psikoterapi araþtýrmalarýnýn ýþýðý altýnda geçmiþte yapýlan hatalarý ve bireyi
inciten kiþileri affetmenin bireye
kazandýrdýklarý açýkça ortadadýr. Bu
bakýmdan baðýþlamanýn psikolojik
danýþma sürecinde yardýmcý bir teknik
süreç olarak kullanýlmasýnýn gerekliliði
gündeme gelmiþtir. Baðýþlama olgusu
ve baðýþlamanýn psikolojik danýþma
sürecinde iyileþmeye yardýmcý bir araç
olarak kullanýmý henüz yeni yeni
tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. Özellikle
Türkiye'de bu konuda yapýlan araþtýrmalar oldukça sýnýrlýdýr. Baðýþlama
konusu teolojik bir çerçeve içerisinde
ele alýnmýþ ve insan psikolojisi ve
psikolojik danýþma süreci içindeki yeri
ihmal edilmiþtir. Çalýþmalar gösteriyor
ki baðýþlamak, bireyin zedelenen
haysiyetini geri kazanmasýna, kendisini
zedelenmiþ ve kurban olarak görmek
yerine affetme gücüne sahip bir birey
olarak yeniden tanýmlamasýna yardýmcý
olan önemli bir iyileþtirici etkendir.
Baðýþlamak, sonuç deðil bir süreçtir.
O nedenle bu konuda psikolojik danýþmanlar sabýrlý olmalý ve danýþanýn öfke
ve kýrgýnlýklarýný psikolojik danýþma
sürecinde yaþamasý ve ifade etmesine
yardýmcý olmalýdýr.
Bazý danýþanlar için baðýþlama süreci
onlarýn dini inançlarýnýn bir parçasý ya
da gereði olabilir. Baðýþlayamadýðý için
kendisini de suçluyor olabilir. O nedenle dinin baðýþlamaya iliþkin yaklaþýmý
hakkýnda bu kiþilerle konuþmak ve
baðýþlamanýn kendisine saðlayacaðý
yararlardan söz etmek bu tarz kiþiler
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üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.
Baðýþlamak konusu devreye girdiðinde
kiþilerin kendilerini baðýþlamalarý ve
suçluluk duygularýndan kurtulmalarý da
ayný derecede önem taþýmaktadýr. Kiþi,
kendisine karþý duyduðu kýzgýnlýk, öfke
ve suçluluk duygularýndan dolayý da
ayný fiziksel ve ruhsal sorunlarý
yaþayabilir ve kendisini baðýþlayýp,
barýþtýðýnda yaralarýný sarmýþ, güven
kazanmýþ, yumuþamýþ, yüklerinden
kurtulmuþ yararlý bir birey olarak
yaþamýna odaklanabilir.
Baðýþlama süreci uzun ve karmaþýk
bir süreçtir. O nedenle psikolojik danýþmanlar için bu konuda yol gösterici
nitelikte çalýþmalar hazýrlanmýþtýr.
Baðýþlama konusundaki araþtýrmalar
daha çok Kuzey Amerika'da yapýlmýþ,
bu konu ülkemizde sadece evli çiftler
üzerinde yapýlan iki ayrý araþtýrmada
ele alýnmýþtýr. (Aslý Alpay, 2009 Yakýn Ýliþkilerde Baðýþlama; Ebru
Taysý, 2007 - Türk Psikoloji Yazýlarý).
Ülkemizde bu konu, Türkiye'nin
kültürel yapýsý da göz önünde bulundurularak, kültürler arasý karþýlaþtýrmalar yapýlarak, çeþitli iliþkiler yönünden ele alýnabilir. (Bengü Ergüner
Tekinalp, Draka üniversity ), (Þerife
Terzi, Gazi Üniversitesi)
Kendimizi veya baþkalarýný baðýþlamak yaþamýmýz üzerinde bu kadar
olumlu ve derin bir deðiþimi gerçekleþtirebiliyorken baðýþlama konusunu
öncelikle gündemimize almamýz gerektiði açýktýr.
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Michio
Kaku:

“Hükümetler, Artýk
Uzaylýlarýn Olmadýðýný
Ýspatlamalýlar!”
Hasan Sonsuz Çeliktaþ, Derki’den
ýllardýr konferanslara
kesinlikle katýlmayan ünlü
astrofizikçi Michio Kaku,
Mart'ta Ýspanya'da gerçekleþen bir konferansa katýlýyor
Gaia.com sitesinde ise bu konferans
esnasýnda kendisiyle yaptýklarý 10 Mart

Y

2020 tarihli söyleþiyi yayýnlamýþlar.
Söyleþiyi dinlerken Michio'nun
söylediklerini duyduðumda not alýp
sizlerle paylaþmak istedim. Hele ki
uzaylýlar ile ilgili bu sözleri söyleyen
gezegenin en önde gelen astrofizikçilerinden birisi olunca…
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Söyleþiden Satýrbaþlarý Þöyle:
“Artýk hükümetler uzaylýlarýn varlýðýný ispatmakla deðil, olmadýklarýný
ispatlamakla mükelleftirler."
“Evrende bir milyar dünya benzeri
gezegen olduðunu biliyoruz artýk ve
yaþamýn sadece Dünya'da olduðunu
söylemek hadsizliktir.”
“Artýk insanlar baþka uygarlýklar
olduðu fikrine daha açýklar."
“Uzayda radyo sinyali arayarak,
onlar var mý yok mu kararýný veriyoruz.
Belki onlar radyo kullanmýyor. Belki
biz çoktan eskidik bile.”
“Ýleri uygarlýklarýn 3 tipi vardýr.
Birinci tip: Gezegensel uygarlýktýr;
havayý, denizleri ve volkanlarý kontrol
edebilir. Ýkinci tip: Yýldýzlarýný kontrol
edebilir ve yýldýzlarýný enerji kaynaðý
olarak kullanabilir. Üçüncü tip:
Galaktik uygarlýklardýr. Bizlere yapýlan
ziyaretler var ise bunlar üçüncü tip
uygarlýklardandýr. Bunlar kara deliklerle oynayabilir, galaktik düzlemlerde
hareket edebilirler.”
“Uzaylýlar ölümsüz mü? Konu ölümsüzlük olduðunda iki tip ölümsüzlük
üzerinde duruyoruz. Dijital ölümsüzlük. Mesela Einstein'a dair her þey
dijital ortamdadýr. Dijital olarak ölümsüzdür. Ýkincisi ise genetik ölümsüzlük.
Þu anda biz yaþlanma genetiði üzerinde
çalýþýyoruz. Yaþlanma DNA'larýmýzdaki
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hatalar sonucu ortaya çýkar. Çünkü
zamana kodlanmýþtýr bu genler.
Þu anda mühendislikle bu hatalarý
gidermeye baþladýk. Bu yüzyýlda
genetic ölümsüzlüðü de görebiliriz.”
“Dünyamýz sýfýr tip uygarlýk. Ne
doðayý yönetebiliyoruz ne de yýldýzlarý.
Petrola baðýmlý yaþýyoruz. Birinci tip
uygarlýk için daha yüzlerce yýlýmýz var.
Ama bu yoldaki ilk teknolojiye kazayla
sahip olduk: Internet. Gittikçe gezegensel çapta yayýlýyor sporumuz, müziðimiz ve kültürümüz. Gezegensel bir
yapýya dönüyoruz.”
“Uçan dairelere bilim adamlarý
gülüyor. Elbette, bu birinci tip uygarlýk
teknolojisi. Fakat üçüncü tip bir uygarlýk, galaktik bir yapý bizden milyonlarca yýl ilerdedir. Onlar karanlýk maddeyi
kullanmayý ve daha nice teknolojiyi
bilebilir. Biz bir yerden bir yere gitmek
için binlerce yýldan bahsederken, onlar
için bu tek bir göz kýrpýþý olabilir. Bu
yüzden, Dünya'mýzý üçüncü tip uygarlýklarýn ziyaret ettiðini düþünüyorum.”
“Plank enerjisi adýný verdiðimiz bir
enerji var, bu ýþýk hýzýndan da
ötesindedir ve kýsayollar yaratýr. Bunu
kullanarak ýþýk hýzýnýn ötesinde hareket
edebilirsiniz.”
“Mars dünya varolmadan önce
tropikal bir gezegendi. Bazýlarý
DNA'nýn önce Mars'ta ortaya çýktýðýný
söylüyoruz. Yani Marslýlarý arýyorsanýz,
onlar bizleriz.”
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“Neden her yerde güneþ ve rüzgar
enerjisi santralleri yok? Çünkü enerjiyi
saklayabilecek pillerimiz yoktu. Þimdi
yeni süper piller geliþtiriliyor. Böylece
daha çevreye uygun enerji kaynaklarý
kullanabiliriz. Ýleride füzyon enerjisi ve
deniz suyunu da enerji kaynaðý olarak
kullanabileceðiz. Tüm bunlar küresel
ýsýnmayý azaltacaklar.”
“Bir asteroid gelip dünyaya çarpabilir
mi? Evet mümkün ve bunun için þu
anda yapabileceðimiz hiçbir þey yok.
Gökyüzüyle kumar oynuyoruz. Küçük
çocuklar gibiyiz bu durum karþýsýnda.
2029'da Apofis adýnda bir asteroid
dünyaya teðet geçecek. Ama yörüngeye
girecek. Ýkinci dönüþünde ne yapacak
henüz bilmiyoruz. Çarpabilir de çarpmayabilir de. Çarparsa Ýngiltere'yi haritadan silebilir mesela. Yani þu anda
savunmasýsýz.”
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onlara? Altýn mý? Onlarý için sarý
mineral olabilir. Su mu? Uzayda bir
sürü su var. Bizi niye fethetsinler ki?”
“2001 filminde evreni tarayýp zeki
yaþam arayan siyah bir obje vardý.
Bizim Ay'ýmýzda da bir baþka uygarlýktan kalma böyle bir obje þu anda olabilir.”
“Ýnsanlýk tarihinin en güzel zamanýnda yaþýyoruz. Evreni anlamak konusunda en keskin noktadayýz.”
“Einstein tüm ömrünü 'Her þeyin
Teorisi'ni bulmaya adadý. Tanrý denklemini aradý. Tanrý'nýn zihninde ne var
anlamaya çalýþtý. Þimdi biz bu denklemi aþaðý yukarý biliyoruz. Tanrý'nýn
Zihni, hiper-uzayda yankýlanan
kozmik müziktir.”

“UFOlar konusunda artýk kritik eþiði
geçtik. O kadar çok görülme vakasý var
ki ve de bilim adamlarý olarak o kadar
çok gezegen keþfettik ki.”

“Hristiyanlýk "Ol dedi Oldu" diyerek
baþlatýr evreni, Budizm'de ise zamansýz
ve mekânsýz Nirvana vardýr. Þimdi
elimizde çoklu evrenler var. Evet,
bizim evrenimizin bir baþlangýcý var.
Bir baloncuk gibiyiz ve sonsuz baloncuklar var bizden baþka. Ýþte bu baloncuklarýn olduðu banyo ise hiper-uzay.
Burada sürekli baloncuklar oluþuyor.
Bu da iþte Nirvana.”

“Eðer bizi istila etme niyetinde ileri
bir uygarlýk olsaydý, bunu çoktan yapmýþlardý. Bu yüzden onlarýn barýþçý olacaklarýný düþünüyorum. Ayrýca bizi
fethetmeleri için ne sunabiliriz ki

“Biz kendimizi Dünya ve Güneþ
Sistemi'nden ibaret zannediyoruz. Ama
bizim dýþýmýzda o kadar çok sistem var
ki. Ve de bizim sistemimize o kadar
çok ziyaretçi geliyor ki.”

“Biz hep kafamýz yerde yaþýyoruz.
Ama orada tepemizde koca bir evren
var ve onun da döngüleri var. Arada
kafamýzý yukarý kaldýrmalýyýz.”
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Michio Kaku Kimdir?

Michio Kaku, Japonya
göçmeni bir çiftin çocuðu
olarak 24 Ocak 1947'de
Kaliforniya'da dünyaya geldi.
Henüz lise çaðlarýndayken bir
bilim fuarý için evlerinin garajýnda anti madde üretebilecek
güçte gamma ýþýnlarý oluþturmak amacýyla bir partikül
hýzlandýrýcýsý inþa etti. New
Mexico'daki ulusal bilim
fuarýnda Hertz Mühendislik
Bursu ile ödüllendirildi.
1968'de Harvard Üniversitesi'inden yüksek onur derecesiyle sýnýfýnýn birincisi olarak mezun oldu.
Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Berkeley Radyasyon Laboratuvarýna girdi ve
1972'de doktorasýný tamamlayarak Princeton Üniversitesi'nde öðretmenliðe
baþladý. 1974'de Osaka Üniversitesi'nden Prof. Keiji Kikkawa ile birlikte
sicim teorisini alan formunda betimleyen ilk makaleleri yazdýlar. Harvard,
Princeton'da verdiði dersler dýþýnda hâlâ New York Þehir Üniversitesi'nde
teorik fizik alanýnda "Henry Semat Profesörü" olarak görevini sürdürüyor.
Michio Kaku, Shizue Kaku ile evli ve Alyson ile Michelle adýnda iki kýzý var.
Bilimin popülerleþmesi ve insanlara ulaþmasý için çalýþmaktadýr. Yüzde yüz
dünya dýþý zeki varlýklarýn olduðunu savunuyor. NASA'nýn politikalarýný açýk
bir dille eleþtiriyor. Nükleer savaþ karþýtlýðý ile tanýnýyor. Evrenin biricik
olmadýðýný, evrenlerin koridorlarla birbirlerine baðlandýðýný ve geçiþin
mümkün olduðunu söylüyor. Kuantum alan teorisi, süper sicim teorisi, süper
kütleçekim, süper simetri ve hadron fiziði konularýnda makaleleriyle bilim
dünyasýnda hayli tanýnmýþ olan ve sicim alaný teorisinin mucitlerinden biri
olan Kaku, özellikle iki alanda uluslararasý çapta otorite kabul ediliyor.
Bunlardan ilki, tamamlamaya çalýþtýðý Einstein'ýn birleþik alan kuramý, ikincisi ise en son araþtýrmalara dayanarak iþ, ticaret ve finans alanlarýný etkileyen
trendlerin öngörülmesi. Çok satan kitaplar listesine giren "Ýmkânsýzýn Fiziði",
"Geleceðin Fiziði" ve "Beynin Geleceði" gibi kitaplarýn yazarýdýr.
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Birlik Bilincine Doðru
Institute Of Neotic Sciences (IONS)
Çeviren: Yasemin Tokatlý

aponya'daki depremin
hemen ardýndan düzenlenen
bir basýn toplantýsýnda, ABD
baþkaný Obama "kültür, dil
veya din açýsýndan bütün farklýlýklarýmýza raðmen nihayetinde, insanlýk
birdir" demiþti. Yüzyýl önce California,
Hindistan ve Ýtalya'daki depremler de
benzer üzüntü paylaþýmýna ve ortaklaþa
yardýmlara yol açmýþtý ancak "birlik" o
zamanlar genel geçer sözcük daðarcýðýmýzýn bir parçasý deðildi henüz,
bilincimizin de. Son yüzyýl içinde, farkýndalýktaki bu önemli deðiþim evrimin
gücünü ve vaat ettiklerini iþaret ediyor.
Bir buçuk asýr önce, evrimden söz
edilmezdi; Darwin'in çalýþmasý
sayesinde popüler tartýþma alanýna
taþýndýðý andan itibaren bizler de
giderek her þeyin evrimleþtiðini anlamaya baþladýk: yaþamýn, toplumlarýn,
kültürlerin, uygarlýklarýn, bilim ve
teknolojinin ve bilincin ta kendisinin.

J

Ýnsanlýðý "Uyandýrma" Çaðrýsý
Toplu evrimimizde önemli bir kavþakta durmaktayýz. 21.yüzyýl toplumumuz hýzlý bir deðiþimden geçmekte;

insanlar bu belirsizlik günlerinde
yön bulabilmek için yol gösterici iþlev
görecek etik ve ahlâki deðerlerden
oluþan daha saðlam bir zemin aramaktalar. Bizi hâlâ þaþýrtmakta olan derin
sorulara yanýt istemekteyiz: Evrimi
güdüleyen ve altta yatan daha derin bir
amaç mý var? Dönüþüm rastgele mi
oluþmakta? Ve eðer bir amaç varsa,
evrim bizi neye doðru götürmekte?
Ýnsanlýk bir bölünmüþ bilinç bunalýmý
ile karþý karþýya. Önemli bir hamle için
adeta yalvaran bir dönemden geçme
mücadelesindeyken, bu bunalýmýn bizi
alt etmesine izin mi vereceðiz, yoksa
þu an sürmekte olan dönüþümümüzün
bir toplu uyum ve gezegensel
sürdürülebilirlik halinde doðmasýna
ebelik mi edeceðiz?
Kolektif hikâyemiz ayaðýmýza aðýrlýk yapýyor; evrimsel deðiþimin akýþýna
direniyor. Bu yüzyýla beraberimizde
taþýdýðýmýz ve düalite, ayrýklýk ve sýnýrlar varsayýmlarý üzerine inþa edilmiþ
olan 20. yüzyýl öncesine ait hikâyemiz
anlamýnýn ve gücünün ve dahasý, gelecek için taþýdýðý umudun büyük kýsmýný
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yitirdi. Kalýcý bir çözüm önermeksizin
ardý ardýna krizlerle yüzleþmekte. Bir
zamanlar iyi anlaþýlmýþ olan, topluca
arzulanan ve yararlý bir amaca doðru
sürekli ilerle ilkesi artýk eksik.
Evrimleþme hikâyemizde umudu
yenileyecek, yaratýlýþýn harikulade
sürecine yeni bir anlam aþýlayacak ve
bilincimizi sezgisel açýdan
güvendiðimizi bir vizyona birleþtirecek
yeni bir bölüme ihtiyacýmýz var.
Kendini yenilemeye devam eden bir
hikâyeye ihtiyacýmýz var. Þu anki
hikâyemiz bazýlarýnýn sandýðýnýn aksine
Maya takviminin sonuna denk gelen 21
Aralýk 2012'de aniden kesilmeyecek.
Mayalar döngülere inanmaktaydýlar;
bir takvim döngüsünün sonunda, sýfýr
yýlýyla bir diðeri baþlar. Bizim
hikâyemizin kaderi de bir bölümden
diðerine, týpký doðal döngülerin
birinden diðerine devam ediþi gibi
devam edip evrilmektir.
Evrimleþen Bir Hikâyenin Ýlkeleri
Bir yakýnlaþma dönemi içinde yaþýyoruz. Toplumun bazý yönleri daðýlýp
çözülmekteyken diðer yönleri daha
anlamlý bir þekilde bir araya gelmekte.
Savaþ ve çevresel yýkým gibi kaotik
koþullarýn parçalarý olduðu düþünülen
dramlar giderek daha büyük dönüþümsel bir sürecin, her ne kadar zor olsa
da, kolektif tarihimizde tekrar tekrar
sergilenen ve nihayetinde uygarlýðýmýzýn ilerlemesine yol açan unsurlar
olarak görülmeye baþlandý.
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Giderek yükselen seviyelerde kiþisel
ve küresel dönüþüme yol açmak
amacýyla tasarlanmýþ evrimsel sürecin
kalbinde birliðimize dair büyüyen bir
farkýndalýk olabilir. Bu deðiþim ve
büyüme sürecini yöneten ve dünyanýn
bilgelik geleneklerince paylaþýlan ve
zamanýn baþlangýcýndan bu yana açýða
çýkmakta olup evrimimizin gidiþatýný
gelecek binyýllar boyunca da yönlendirmeye devam edecek olan yedi
temel ilke saptadým. Bu süreç, düalite
bilincine sahip (birbirine karþý savaþan)
çoðul toplumlarýn birlik bilincine sahip
(eþitliðin, adaletin ve merhametin
hâkim olduðu) bir küresel topluma
doðru ilerleyiþini içermektedir.
"Ýlke" kavramýný gerçekliðin yapýsýndaki doðal bir eylemi veya düzeni açýklayan bir temel prensip anlamýnda kullanarak, evrimleþme hikâyemize yön
verdiðine inandýðým ilkeleri
sýralayayým:
1. Bilinç, dinamik bir süreçle harekete geçirilmiþ bir potansiyelliktir.
Gerçekliði anlamaya dair içkin bir
dürtüyle doðarýz ve yaþamýn gizemlerini anlamlandýrma arzumuz aracýlýðýyla
bu dürtü açýða çýkar. Bilinç potansiyelimizin bütünü; kendi yaþam derslerimizi bütünleþtirirken bilim ve din denilen
ikiz bilgi sistemlerini baðýmsýzca
inceledikçe gerçekleþir.
2. Deðiþim, evrim için kaçýnýlmaz ve
gereklidir. Hem mikro ve hem de
makro seviyede, yosunlardan hava sis-
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temlerine dek doðadaki her þey sürekli
deðiþimdir. Deðiþim olmaksýzýn hiçbir
evrim olamaz. Bu sýradýþý biçimde hýzlý
deðiþim ve evrensel reform döneminde
yönümüzü bulmak için uygarlýðýn evrimi için de bir deðiþim etkeni haline
gelecek olan bir bilinç dönüþümüne
ihtiyacýmýz vardýr.
3. Aþamalý büyüme, yaþamýn yapýsýndadýr. Büyüme hýzý, bütün yaþam
biçimlerinin kendi potansiyellerine
doðru evrimleþmesini saðlar. Tarihçiler,
mistikler ve geliþim teorisyenleri bireysel ve kolektif seviyelerdeki büyümenin yaratýcý, dinamik, evrensel bir
güç tarafýndan idare edildiðini ve aþamalý ve düzenli bir ilerleyiþ içinde
meydana gelmek üzere tasarlandýðýný
kabul etmektedirler.
4. Dönüþüm, karþýt güçlerin bilinçli
muhalefeti aracýlýðýyla meydana çýkar.
Bireysel ve kolektif açýdan yaþamýn
içkin diyalektiðine yalnýzca sýnýrlarýmýzýn sýnanmasýyla deðil ayrýca,
bilinmeyen âlemlerle yüzleþmek üzere
bu sýnýrlarýn ötesine doðru itilerek de
katýlmaktayýz. Deðiþimin evrim için
gerekli oluþu gibi, dönüþüm de gereklidir. Yaþamýn sýnavlarý ve belalarýnýn
amacý vardýr; onlar, büyük ilerleyiþin
sebepleridir. Muhalefet, dönüþümün
katalizörüdür ve evrendeki denge
yasasýnýn korunmasý için elzemdi.
5. Bilinç, sonsuz bir süreklilik boyunca geniþler. Bilinç, yaratýlmýþ her þeye
hâkimdir; bütün varlýklarý birbirine
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baðlayan karþýlýklý baðlýlýðýn tam
merkezindedir. Kendimize, birbirimize
ve evrene dair bilincimiz -ruhsal
geliþimimiz- zaman içinde giderek
evrimleþmekte ve karmaþýklýðýný artýrmaktadýr. Bunun kanýtý, giderek daha
çok küresel düþünebilen ve kendilerini
dünya vatandaþý olarak tanýmlayanlarýn
giderek artan sayýsýnda görülebilir.
6. Bilinç, birliðe doðru ilerler.
Yaþamlarýmýz içinde yol alýrken pek
çok görüþ açýsý keþfeder, pek çok kimliði deneyimler ve sonsuz sayýda karþýt
çiftleri ile yüzleþiriz. Bir noktada, bunlarýn hepsinin yapýsýnda var olan birliðe, saklý bütünselliðe bir bakýþ bile
atabiliriz. Bu, þans eseri deðildir. Evrim
bizleri, bu gizemin daha karmaþýk
biçimde anlaþýlýþýna ve özsel birliðimizin daha kapsamlý biçimde takdir
edilip kabulleniliþine doðru götürmektedir.
7. Gerçeklik, bir birleþik bütündür
ve açýða çýkýþý süreklidir. Sonsuzluðun ufkunda, çokluk yanýlsamasýnýn ardýndaki bütün perdeler
aþýldýðýnda geride kalan þey Bir'dir.
Ancak birliðin gözlerinden bakýldýðýnda gerçeklik deðiþimsiz ancak evrimleþen halde görünür. Görülmeyen ama
her daim mevcut olan ve giderek ve
döngüsel biçimde açýða çýkan ruhsal
güçler hep olmuþ olduklarý gibi halen
iþlemekte ve evrimi daha yüksek
yakýnlaþma seviyelerine iterek insanlýðýn rüþtünü ispat etmesinin iþaretini
vermektedir.
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Bir yenilenme ve rejenerasyon
hikâyesinin motifleri ve arþetipleri,
bu yedi ilkenin içine yerleþmiþ
haldedir. Özümüzde kimler olduðumuza ve nereye gitmekte olduðumuza
dair bize çok þey anlatýrlar. Hem
doðrusal hem de döngüsel olduðu
kadar bireysel ve de kolektif olan bir
evrimsel temelde iþlemektedirler.
Doðum Yapmakta Olan Dünya
Dönüþümün doðasýna iliþkin olan
dördüncü ilke önemlidir çünkü karþýtlar
ve düalite bilinci dünyasýndan çýkýp
birlik ve teklik bilinci âlemine uzanan
köprüyü oluþturur. Dönüþüm, evrimsel
doðum-ölüm-yeniden doðum sürecinde
elzemdir; onsuz, doðumdan yeniden
doðuma geçemeyiz
Maya takviminin sonu, bir döngünün
sembolik ölümünü ve baþka bir
döngüye yeniden doðuþunu temsil eder.
Jung'un 80 yýl kadar önce belirttiði gibi
"Bana öyle geliyor ki yeni bir ruhsal
çaðýn eþiðindeyiz…Psiþik yaþamda
önemli olan þey daima bilincin ufkunun altýndadýr ve modern insanýn
güçlükle görülebilen ruhsal sorunundan
söz ettiðimizde," baþlangýçlarý karanlýk
gecede olan þeylerle uðraþmaktayýzdýr.
Sahici dönüþümün doðum süreci
genellikle uzun ve zordur ve yeni bir
küresel bilincin ortaya çýkýþý artýk
kendi doðal döngüsüne girmiþtir. Ervin
Laszlo'ya göre, tanýklýk ettiðimiz ve
deneyimlediðimiz sürecin nihai sonucu
"Birbirimizle ve kozmosla baðlan-
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týlarýmýzý tanýyan bir bilinç, bir
baðlantýlýlýk, bellek bilinci, ait olma
ve nihayetinde birlik duygusunu
aktarabilen insanlar arasýnda dayanýþmanýn ve doða ile empatinin kaynaðý"
olacaktýr.
Deepak Chopra, Laszlo'nun
Worldshift 2012 (Dünya Deðiþimi
2012) adlý kitabýnýn önsözünde "Çoktandýr iki dünyada yaþamaktayýz. Bir
dünya, geçmiþten gelen iç devinimle
týpký denizde sürüklenen çok büyük bir
yolcu gemisi gibi ileriye doðru hareket
ederken, diðer dünya ilk kez ormana
giren bir çocuk gibi bilinmeyene adým
atmaktadýr" der. Asýl önemli deðiþim
bilinçte meydana gelir, baþka bir yerde
deðil.
Fütürist Barbara Marx Hubbard da
bilinçli evrimimizin þu anýný tarif
ederken bu doðum benzetmesini kullanýr. "Gezegensel bir doðuma yol açacak olan büyük bir deðiþimin tam
ortasýndayýz" der. Karþý karþýya
olduðumuz krizler, bu süreç için
elzemdir. Bunlar, ruhsal geliþimimizi
hýzlandýran evrimsel makinistlerdir.
Bilinç Sürekliliðini Ýçinde
Yol Alýrken
Jung'un en çok ihtiyaç duyduðumuz
yeteneklerin, içgüdülerin ve önceden
biçimlenmiþ örüntülerin kalýtýmýmýz
tarafýndan bizlere saðlandýðý arþetipler
kavramý, bilinci bizler büyür ve
geliþirken içinde yol aldýðýmýz bir
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sürekliliðe yerleþtirir. Jung'un verdiði
adla bu "fikirlerin miras alýnmýþ imkânlarý" yalnýzca "ruhun sahici unsuru"nu
veya "bütün insan doðasýnýn yönelmeye can attýðý ruhsal amacý" temsil
etmekle kalmayýp, bilincin evriminde
saklý olan birliðimizin, baþlangýçtaki
durumu gibi görülebilecek olan ilk
adýmý da temsil eder. Bu ilk örnek,
bizleri tanrýsal doðamýza potansiyel
olarak baðlamaktadýr.
Karþýtlar dünyasý içinde yaþayýp
bölünmüþ bilinci, edinilmiþ düalite
bilincimizi, üstlendikçe süreklilik
boyunca her bir meydan okumayla
karþýlaþýrýz. Son adým ise bizi, gerçekliðin birleþik bir bütün olduðunu tanýyýp kabullendiðimizde birlik bilincine
geri getirir. Bu, amaçlanan birliði
yeniden edinme durumumuz olacaktýr.
Bireysel evrim yolculuðunun kolektif
seviyedekiyle benzerlikleri vardýr.
Genetik yapýmýzýn parçasý olan bu
miras alýnmýþ imkânlar, kabile ve yerli
kültürlerin neden türdeþlikte birlik veya
aynýlýkta birlik ilkesine dayandýðýný
açýklamaya yardým eder. Birlik, onlarý
tanýmlayan ve destekleyen nitelik ve
deðerlerin ta kendilerinin temelinde
kurulur: Karþýlýklýlýk, iþbirliði, denge
ve karþýlýklý baðlantýlý oluþ. Öyleyse,
bir oluþ veya birlik kolektif bilinç evriminin, bilinç sürekliliði boyunca
hareketimizin ilk aþamasýdýr.
Kültürler ve toplumlar göç ederken
daha karmaþýk hâle gelirken ve evrimin
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doðal gidiþatý içinde birbirleriyle çatýþmayý deneyimlerken bu birlik bilinci
ciddi biçimde sýnandý ve sonucunda bir
deðiþim meydana geldi. Ýç birlik ve
kiþinin kendi grubuna sadakatinin yerini, farklý ve çoðu kez yabancý görüþ ve
deðerler taþýdýðý ortaya çýkan yeni ve
daha büyük bir grupla uzlaþma ihtiyacý
aldý. Kolonileþtirmenin parçalayýcý güçleri, bunun bariz bir örneðidir.
Bu mecburi kaos ve çatýþma geçiþ
döneminden, kolektif bilincimizin ikinci aþamasý olan düalite veya istenmeyen, karþýlýklý olmayan çoðulculuk
ortaya çýktý. Farklý kültürler etkileþti,
farklýlýklarý keþfetti ama yine de birarada yaþamak zorundaydýlar. Bu ikinci
aþamanýn özelliði ayrýklýk ve uyuþmazlýktýr; uzun bir baskýlamanýn,
önyargýnýn ve çeþitli kültürler ve etnik
gruplar arasýnda çatýþmalarýn uzun tarihine yol açtý, ki bu gerilimler halen her
kýtada kendilerini göstermektedir.
Ayný zamanda, giderek daha ve daha
da büyük birlik seviyeleri toplumsal
düzeyde yavaþ yavaþ kurulmaktaydý.
Bu, kiþiler arasý etkileþimin basit
seviyelerinden baþlayýp daha karmaþýk,
toplumsal ve komünal (kapalý yaþayan
toplum) seviyelere doðru bir iþbirliði
geliþimi olarak açýklanabilir. Bahai
inancýna ait yazýlarda bu, "Ailenin,
kabilenin, þehir devletin ve ulusun birliði giriþimleri ard arda yapýldý ve tam
olarak kuruldu. Dünya birliði ise
yorgun insanlýðýn yönelmeye can attýðý
hedeftir."
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Ýnsanlýðýn kolektif evriminin bu
temel örüntüsü bizi baþladýðýmýz yere
getiren üçüncü aþama ile tamamlanýr:
Bir oluþ veya birlik bilinci ama en
büyük ölçekte. Örüntünün bütünü, birlikten sonra düalite, düaliteden sonra
birlik þeklinde veya içkin birlikten
sonra maksatlý ayrýklýk ve onu izleyen
amaçlanmýþ birlik þeklinde tarif
edilebilir.
Birlik Oluþu
Yeniden Sahiplenmek
Aynýlýkta birlik dönemini izleyen
düalite ve mecburi çoðulculuk aþamalarýnýn ardýndan þimdi, özelliði farklýlýkta birlik veya çeþitlilikte birlik olan
üçüncü aþamaya girmekteyiz. Bu ise
bütün insanlýðýn birliðini gerektirmektedir; 19. yüzyýlda Bahai inancýný
kuran Bahauallah bunu "Bütün uluslar,
ýrklar, inançlar ve sýnýflar yakýndan ve
kalýcý olarak birleþecektir" diyerek
anlatýr.
"Çeþitlilikte birlik" yalnýzca bir slogan veya coþku cümlesi deðildir. Ýnsanlýðýn kendisi ve yaratýlýþýn tamamý ile
bir olduðu ilkesini açýklamanýn bir
yoludur. Hem her etnik gruptan her bir
bireysel karaktere dek insanlýk ailesi
içinde ve hem de doðal dünyadaki
bütün doðal ve özgün çeþitlilik biçimlerini onurlandýrýp baðrýna basar.
Kültürel, kiþisel ve doðal âlemlerdeki
çeþitlilik, insanlýðýn esenliði açýsýndan
insanýn gen havuzu âlemindeki kadar
elzem ve hayatidir.
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Giderek daha çok sayýda birey insanlýðýn özdeki birliðini anladýkça ve buna
göre yaþamaya baþladýkça, kolektif
kültürel ve ruhsal geliþimimiz, olgunlaþmanýn bir sonraki aþamasýna doðru
ilerleyecektir. Daha çok sayýda insan
küresel bilinci benimseyip kendilerini
dünya vatandaþý olarak tanýmladýkça ve
bu durum kiþiler arasý olandan baþlayýp
toplumsal, kültürel, ekonomik ve
ekolojik eylemin çeþitli alanlarýna yansýdýkça insanlýðýn birliði ilkesinin, týpký
zamanýnda yurttaþlýðýn kabul ediliþi
gibi, günümüzde kabul edilir hâle
gelme potansiyeli vardýr.
Küresel ahlâkýn kabulünün yanýsýra
küresel bilincin uyanýþý ancak
günümüzün merkezi ilkesine, yani
insanlýðýn birliðine eþzamanlý olarak
baðlanarak ve böyle anlaþýlarak
baþarýya ulaþabilir. Bu ilke, ortak
anlayýþ olarak onaylandýðýnda ise
insanlýðý iþleyen birlik, uyum ve bir
oluþ iliþkileri halinde örgütlemek üzere
her þey yerli yerine oturmuþ olacaktýr
ki bunlar dünya barýþýnýn ve refahýnýn
kilit taþlarýdýr. Ervin Laszlo'nun belirttiði gibi, o zaman "Her þey incelikli
ama etkili biçimde diðer her þey ile
uyumlanýr ve bazý açýlardan tek ve bir
olacak þekilde hareket eder. Bu,
dünyanýn dinleri ve ruhsal gelenekleri
tarafýndan binlerce yýldan beri bilinmektedir. Dinler ve ruhsallýk için
anahtar sözcükler sevgi ve birlik idi;
bilimciler için ise artýk baðlantý ve
tutarlýk'týr. Son tahlilde, ayný anlama
gelirler."
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Düþünce Deneyleri
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.
Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn kapýlarýný
aralamaya çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz Tobin Hart geçen ay "Karanlýðý
Biliþ" baþlýðý altýnda çocuklarýn sorduklarý sorularýn ve yaptýklarý yorumlarýn
yetiþkinler gibi her þeyi olduðu gibi kabullenmediklerini ortaya koyduðundan
söz etmiþti. Bu konuda verdiði örneklerden birisi de danýþanlarýndan bir
annenin kýzýyla yaþadýðý bir olaydý. Anne kýzýyla birlikte televizyonun
karþýsýnda otururken ve TV'deki bir þeye gülerken, 8 yaþýndaki kýzý oldukça
ürkerek þöyle demiþti: "Anne ben neyin gerçek ve neyin gerçek olmadýðýný
henüz bilmiyorum." Bu cevap hem güçlü bir öz farkýndalýðý hem de delil ve
kanýt hakkýndaki çok önemli bir felsefi soruyu ortaya koymaktaydý. Þöyle ki:
Neyin gerçek olduðunu birisi nasýl bilebilirdi? Gerçeði tespit edebilecek
gereksinimler nelerdi?
Kiliseye gittiði günlerden birinde kendisine Hz. Ýsa'nýn en mükemmel insan
olduðu söylenen Kathy'nin aklýna üþüþen sorulardan biri de þuydu: "Neden
sadece Hz. Ýsa mükemmel olsun ki? Peki ya, Hz.Ýsa'ya inanmayanlar ne olacak? Onlar Hz. Ýsa'nýn en mükemmel insan olmasý hakkýnda ne düþünecekler?
Onlar neye inanacaklar? Neden onlar da gidemesin cennete?"
Tobin Hart'ýn diðer bir danýþanýnýn kýzý olan Krista ise henüz 5 yaþýndayken
dünyayý nasýl gördüðünü etkilemiþ olan bir sahneyi þöyle anlatmýþtý:
"Evimizin ön bahçesinde oynuyordum. Ve Dünyayý bir karýncanýn gözünden
görmeye çalýþýyordum. Birkaç arkadaþýmýn da ayný þeyi yapmasýný
saðlamýþtým fakat onlar hemen mýzýkçýlýk yapýp, vazgeçmiþlerdi. Böylece
sadece ben yere yatarak gözlerimi yere iyice yakýn olabilecek pozisyona getirmiþtim. Bu, gerçekten iþe yaramýþtý çünkü çimlerin hepsi gözümde inanýlmaz
büyük ve uzun gözükmeye baþlamýþtý. Küçücük karýncalarýn nasýl da çok
çalýþtýklarýný gözlemleyebiliyor ve bundan çok etkileniyordum. Derken ayaða
kalktým çünkü çimlerin boyu giderek beni rahatsýz etmeye baþlamýþtý. Tam o
anda daha büyük bir þeyin parçasý olduðuma dair bir vizyon görmüþtüm.
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Bu tecrübe tüm açýklýðýyla ve yoðunluðuyla o gün henüz 5 yaþýnda olmama
raðmen tüm ayrýntýlarýyla bugüne kadar benimle birlikte geldi. Evim ve gezegenim adeta bir devin evindeki bir masanýn ya da bir sandalyenin bir parçasý
gibiydi. Veya tiþörtümde benimkine çok benzer bir aile vardý. Bu durum
kafamý çok karýþtýrdýðýndan hemen babamýn yanýna gidip þu soruyu sorduðumu hatýrlýyorum: "Acaba bizler çok daha büyük bir þeyin parçasý mýyýz? Yani
adeta gezegenimiz bir devin evindeki masanýn bir parçasýymýþ gibi?"
Tobin Hart soru sormanýn bir entelektüel egzersizin çok ötesinde bir eylem
olduðunun altýný çizmiþti. Çünkü sorular zihnin daha açýk görebilmesi için
onu özgürleþtiren bir spiritüel deneyim vazifesi de görmekteydiler. Teolog
Thomas Merton buna "karanlýk biliþ" adýný vermiþti ve aslýnda bu, bir biliþten
ziyade farkýnda olmama haliydi.
Burada çok önemli bir noktanýn altýný çizen Tobin Hart, Budist Madhyamika
metodundan bahsederek, burada çekirdek inançlarýn bilerek eski yerlerinden
ayrýldýðýný söylemiþti. Hattâ Budizm'in sahip olduðu çekirdek inancýn bile. Bu
yaklaþýma Hýristiyanlýkta "Olumsuz Teoloji" deniliyor ve sistematik biçimde
çekirdek inançlar askýya alýnýyordu ki, asýl derin olana varýlabilsin.
Tobin Hart'ýn vurguladýðý önemli hususlardan biri de çocuklarýn sorduklarý
sorulara ve yaþadýklarý deneyimlere, bize oldukça saçma gelse bile, dürüstçe
kulak verebilmemiz gerektiði idi. Çünkü ancak bu þekilde kendi zihnimizi de
özgürleþtirmiþ oluyorduk.
Bu ay konumuza: "Düþünce Deneyleri" baþlýðýmýzla devam ediyoruz.
elsefeye sýklýkla ölesiye
ciddi ve bazen de zevk
vermeyen bir iliþki diye
bakýlýr. Ama derin/derinlemesine düþünmek en iyi sonucu oyun
oynadýðýmýzda ortaya koyar ki çocuklar bunu mükemmel biçimde yaparlar
zaten. Ýçine oyun katýlmýþ anlamlý sorular üretmek, "Pablo Neruda'nýn: Sorular
Kitabý'nda olduðu gibi, bizim kutu
dýþýnda da düþünmemizi saðlar:

F

4 sayýsý herkes için 4 müdür? Bütün
yedi sayýlarý birbirinin ayný mýdýr?
Mahkûmun düþündüðü ýþýk, Senin için

parýldayanýn aynýsý mýdýr? Bu tarz
bir sorgulama dünyayý hem tepetaklak
etmemize hem de içini dýþýna çýkarmamýza izin verir. Tüm zamanlara
hitap eden çocuk kitaplarýnýn yazarý
olan Dr. Suess bunu nasýl yapacaðýný
çok iyi biliyordu. Ayný þeyi hem de
henüz bir çocukken, Ýsveçli psikolog
Carl Jung da biliyordu. Þöyle diyordu
Jung: "Yalnýz kaldýðýmda, bu taþýn
üstüne oturuyor ve kendi kendime
hayali bir oyun oynuyordum. Hayali
oyunumda ben hem bu taþýn üstünde
hem de altýnda oturuyordum. Ama
taþ da düþünebiliyor ve benimle
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konuþuyor, þöyle diyordu bana: "Ben
bu tepenin üstündeki bir taþým ve bu
çocuk benim üstümde oturuyor."
Derken içimde þöyle bir soru uyanýyordu: "Ben mi taþýn üstünde oturan
çocuðum yoksa çocuðun üstünde
oturduðu taþ ben miyim?"
Bu tarz kavramsal bir oyun ve "felsefi sorgulamalar" sonsuz imkânlarýn
olduðu bir dünyayý serbestçe hayal
etmemizi saðlar. Bu hayal gücünü her
türlü þekilde ortaya çýkarabiliriz. Gece
yatmadan önce, elimde kýzýma okuyabileceðim bir kitap hazýrlamamýþ isem,
birbirimize kurduðumuz cümlelerin
sonundan baþlayarak bir hikâye
yaratýrýz. Örneðin ben "Bir varmýþ bir
yokmuþ" deyip býraktýðýmda, kýzým
hemen: "Bir goril varmýþ" diye devam
eder. Ben de hemen: "Kýrmýzý saçlý bir
gorilmiþ bu" diye eklerim. O da þöyle
bir cümle kurar:"Kýrmýzý saçlý gorilin
adý Rudy imiþ ve uzun bir seyahate
çýkacakmýþ." Böylece kýzýmla birlikte
bazen saçma, bazen umulmadýk,
bazen þaþýrtýcý ama bizi daima yepyeni
sorulara açan bir yolculuða çýkarýz.
"Goriller kýrmýzý saçlý olabilir mi?",
"Aileleri nasýldýr?", "Hepsi hayvanat
bahçesinde mi bulunur?" "Goriller de
hikâyeler uydurur mu?"….
Yirminci yüzyýlýn en büyük ve en
oyuncu düþünen dahilerinden biri olan
Albert Einstein, kavramsal oyunlarýn
gücünü en iyi bilenlerdendi. Büyük
çalýþmasýný, kendi zihninin laboratuarýnda yürütürdü. Buna "düþünce
deneyleri" derdi. Özellikle þöyle soru-
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lar sorardý: "Bir roketin baþlýðýnda
seyahat ediyor olsam ve hýzým da
ýþýk hýzý olsa, ne olurdu? Peki ya
evren buna nasýl bir tepki verirdi?"
Einstein, hayal kurmanýn muhakeme
etmekten çok daha kýymetli olduðunu
biliyordu. Çünkü hayal kurmak
dünyayý nasýl gördüðümüzü deðiþtirebilmemize izin veriyordu. Filozof
Arthur Schopenhauer'ýn da dediði gibi:
"Ýþ, hiç kimsenin henüz görmediðini
görebilmek deðildir. Ýþ, herkesin
gördüðünü sandýðý þeyle ilgili hiç kimsenin düþünmemiþ olduðu þeyi düþünmektir." Ýþte bu tarz bir düþünüþ sadece
bilimsel buluþlarýn deðil, spiritüel
dünyanýn da kapýlarýný açar.
Beþ yaþýndaki Pat, yolun kenarýndaki
çalýlarýn içinde saklanarak, evlerini
önemli bir toplantý nedeniyle ziyaret
edecek olan misafirleri bekliyordu. Bu,
evdeki büyükleri ilgilendiren bir
toplantýydý. Burada bekleyiþinin sebebi,
misafirlerin üzerinde çok konuþulmuþ
olan yeni arabasýný görmekti. Misafirler
kapýya geldiklerinde arabayla ilgili
yapýlmasý gereken bir þey vardý ama
herkes içeri girmiþti. Bir süre daha
çalýlarýn orada oyalandý ve düþündüðü
þeyleri þöyle ifade etti:
“Ýlk kez belki de düþüncelerim
tümüyle bana aitti ve hiç kimse bunlarý
bilmiyordu. Hiç kimse benim çalýlarýn
içine saklandýðýmý bilmiyordu. Peki
ben buradaydým ve bu ailenin çocuðuydum ve bir baþka ailede deðildim. Bu
zaman ve uzay diliminde bu aile aittim.
Peki ya öncesinde neredeydim? Bunu
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epeyce düþünüp bulmaya çalýþtým ama
bulamadým. Tek görebildiðim þey tüm
bedeni adeta bir evren olan bir insanýn
ensesiydi ve bu da uzayýn boþluðunda
kaybolup gitti.
“Derken gözümün önüne kare kütüklerden oluþmuþ çok yüksek bir duvarýn
önünde durduðum bir görüntü geldi.
Duvarýn üstü tümüyle ziftle kaplýydý ve
simsiyahtý. Tam anlamýyla bunun ne
demek olduðunu zihnen anlayamadým
ama açýk bir þekilde hissedebildim.
Aniden uzakta þimþek gibi bir þey çaktý
ve zihnime bu hayatýmda her þeyi
düzgünce ele almam gerektiði düþüncesi geldi oturdu. Ýþte o zaman hiçbir þey
çok da kötü olmayacaktý benim için.
Çalýlarýn içinden çýktýðýmda artýk
içimde daha büyük realite taþýyordum.
Çünkü bu hayatýmda seçimlerim ve
dileklerim ne olursa olsun bana böyle
bir yol çizilmiþti ve böyle bir hayat
verilmiþti. Demek ki benim düþündüðümün ve dileðim dýþýnda bir amacým
vardý. Daha sonra, mutluluk denilen
þeyin aslýnda kaçýnýlmaz biçimde yolumuza çýkacak olaný dilemenin sonucu
olabileceðini düþündüm.”
Jenelle adýndaki diðer bir danýþaným ise henüz 6 yaþýndayken yaz
gecelerinden birinde, yatmadan önce
yaþadýðý bir durumu þöyle anlatmýþtý
bana:
“Güneþ henüz batmamýþtý ve gün
ýþýðý hala her yerdeydi. Ama erkenden
yataða girmem istendiði için yataktaydým. Arkadaþlarýmýn hala dýþarýda
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oynadýklarýný biliyordum. Bu nedenle
o gece yavaþça yataðýmdan çýktým,
geceliðimin üzerine kot pantolonumu,
ayaklarýma da kovboy çizmelerini
giydim ve arka kapýdan anne ve
babam görmeden bahçeye çýktým.
Arkadaþlarým komþu bahçede oynuyorlardý. Bu benim her zaman en
sevdiðim kaçamaðým olmuþtu. Çünkü
üzerine oturduðum yerin harika yüksek
basamaklarý vardý.
“Bu basamaklara oturmuþ,
arkadaþlarýmý belli yükseklikten izliyordum. Tam o anda Tanrýnýn da bizi
aynen böyle yukarýdan izlediði fikri
geldi zihnime. Bu düþünce üzerinde
derinleþtiðimde, aniden bedenimin dýþýna çýktýðýmý kendimi Jenelle olarak
dýþarýdan seyrettiðimi gördüm. Bu
öylesine inanýlmaz bir þeydi ki kendimi,
düþündüðümden daha da fazlasý olan
bir varlýk olarak deneyimledim.
“Yeniden bedenimin içine girdiðimde,
arkadaþlarýma bunu anlatmaya
çalýþtým ve onlara: "Hey arkadaþlar,
hiç kendinizi Tanrýnýn sizi gördüðü gibi
görmeyi denediniz mi?" diye sordum.
Hiçbirisi cevap vermeyince onlara
þöyle açýklamaya çalýþtým: "Hani kendinizi bedeninizden dýþarý çýkarýp da
hiç uzaktan gördünüz mü?" Bana yine
tepki vermediler. Ve bugüne kadar
yaþadýðým bu tecrübeyi asla unutmadým.”
Jenelle'nin bu yorumu bana teolog
üstad Eckhart'ýn þu sözlerini anýmsattý:
"Tanrýyý gördüðüm göz, Tanrý'nýn bizi
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gördüðü gözdür.. Gören, hayal eden,
bilen ve seven bir göz…"
"Kimim ben?" "Neden buradayým?"
"Ölünce bize ne olacak?"… Bu sorularý
ve benzerlerini çocuklar hep sorarlar.
Ve bunlar aslýnda çocuklarýn gerçekten
de en sonunu merak ettikleri bir
kavramýn olduðunu ifade eder. Çünkü
onlar dünya gezegenindeki yerlerini,
bilginin doðasýný, varlýklarýný ve nasýl
vücuda geldiklerini öðrenmek isterler.
Týpký Plato gibi filozoflarýn da sorduklarý sorulardýr bunlar. Bir çocuðun
düþünceleri, üzerinde cevap bulmaya
çalýþtýðý sorularý, üzerinde oyunlar
oynadýðý sorularý spiritüel dünya ile ya
da gizemli olanla kurmaya çalýþtýðý
diyaloglara da bir giriþtir. Çocuklarýn
doðallýklarý, þeffaflýklarý, tazelikleri
onlarý inanýlmaz doðal filozoflar yapar.
GÖRÜNMEYENÝ GÖRMEK
Shakespeare þöyle yazmýþtý:
"Yeryüzünde ve cennette, insanoðlunun
kendi felsefesine göre hayal ettiði þeylerin çok fazlasý vardýr." Onun bu cümlesi mistik ve ermiþlerin dünyanýn gözlerimizin gördüðünden çok daha fazlasý
olduðunu bize ileten mesajlarýný tasdikler. Evrenimiz çok boyutlu ve gizemli
bir evrendir ve ölçebileceðimizin ve de
Shakespeare'in vurguladýðý gibi hayal
edeceðimizin çok ötesindedir. Her
spiritüel gelenek aslýnda bu görünmeyen lakin içimizde olan bu dünyalarýn
varlýðýný tanýr ve bilir. Bir Cizvit ermiþi
olan Teilhard de Chardin, henüz bir
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çocukken, iþte bu dünyaya þöyle göz
atmýþtý: "6 veya 7 yaþýmdan büyük
deðildim ki bir gün ansýzýn madde
konusuna ya da maddenin tam kalbinde
parlayan bir þeye doðru çekildiðimi
hissettim." Evet, Chardin görünmeyeni
algýlamýþtý ve bu onun hayatý boyunca
ardýndan koþacaðý bir güç olacaktý
onun.
Biz yetiþkinlerin, çocuklarýn bu gizli
dünyanýn farkýnda oluþlarýna çok
þaþýrdýðýmýz olmuþtur. En küçük kýzým
insanlarýn ve objelerin etraflarýnda
þekiller ve renkler görür hep. Bir çocuk
da bize, ameliyata girmeden önce bir
meleðin gelip kendisini nasýl rahatlattýðýný anlatýr. Küçük bir çocuk eski
hayatýndaki ailesini hatýrladýðýný söyler.
Yine bir çocuk üç katlý bir apartmandan düþerken nasýl altýn renkli elbiseler
giymiþ olanlarýn kendisini tuttuðunu
hatýrladýðýný anlatýr.
Evet, içinde yaþadýðýmýz bu dünya
aslýnda çýplak gözle gördüðümüzün
çok ötesindedir. Bilim daha önceden
bize kapalý olan bu görünmeyen
dünyalarý bizlere açmaya ve görünür
kýlmaya devam eder. Ermiþler ve bilgeler ise yaptýklarý çalýþmalar ve
araþtýrmalarla çok boyutlu, birbirine
baðlý, canlý ve sürekli tekâmül eden ve
hatta giderek þeffaflaþan bir dünyayý
bize açarlar. Tarih boyunca pek çok
kültür, asla bir fantezi, yanýlsama veya
boþ rüya sayýlamayacak derecede
gerçek olan bu diðer boyutlarý bize
tarif etmeye çalýþmýþlardýr.
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Çok boyutlu evrenle ilgili hem kadim
hem de geleneksel bilgelik kültürlerinden gelen çok sayýda ayrýntýlý bilgi
vardýr. Örneðin kadim Kabala öðretisi
fizik dünyada mevcut olan her þeyin
aslýnýn Sfirot'un metafizik gerçekliðinde yer aldýðýný anlatýr. Zohar'a
göre, tüm evren içindeki tek tek varlýklarla beraber bir bütün olarak on boyutlu olup, Sfirot ýþýðýn on farklý ýþýmasý
manasýna gelir. Yoðun enerji kaynaklý
bir merkezden, hiç bitmeden, gücünden
hiç kaybetmeden yayýlan ýþýk dalgalarýný imgeleyin. Bu dalgalarýn her
biri farklý bir boyutu, farklý bir bilinci
ya da gerçekliði temsil eder. Þaþýlacak
olan þu ki, bu öðretiden iki bin yýl
sonra teorik fizikçilerin bulduðu süper
iplik teorisi de yüksek ýþýk kaynaðýndan (Big Bang ile birlikte) ortaya çýkan
on boyutu önermektedir. Fizikçiler, Big
Bang ile birlikte on boyuttan altýsýnýn
birbiriyle iç içe geçtiðini ve geri kalan
dördünün ise devasa bir patlamayla birlikte gözümüzle gördüðümüz evreni
oluþturduðunu söylemiþtir. Ýþte bu,
bizim aþina olduðumuz 4 boyutlu
evrenin kendisidir.
Doðuda Hindu öðretisinde "Atman ve
Brahman" birdir. Bu ise insan ile
Tanrýnýn aslýnda bir ve ayný olduðunu
söyler. Spiritüel yol iþte bu içsel kutsallýðýn/ilahiliðin daha çok farkýna varmak
anlamýna gelir. Çünkü bizler de bu
farkýna varýþ sayesinde kendi içimizdeki çok boyutlu doðamýzý ve evreni
keþfedebiliriz. Bunu maya'yý ya da
fiziksel dünyanýn bizi yanýlsatmasýný

39
yenerek baþarabiliriz. Benzer þekilde,
bir mistiðe dönüþen 18 yy. bilim insanlarýndan Emanuel Swedenborg da fiziksel dünyada gördüðümüz her þeyin,
aslýnda daha yüksek boyutlarda
karþýlýðý olduðuna dair "Karþýlýklýlýk
Yasasý"ný tarif etmiþtir. Yaratýlýþýn, týpký
elektrik enerjisi gibi, mevcudiyetini bir
dizi dönüþtürücüyle farklý kademeler
biçiminde ortaya koyduðu bilinmeye
baþlanmýþtýr. Madde ve fiziksel beden
bu enerjinin en katý halidir.
Epeyce sayýda kiþi bu çok boyutluluðu, bireyleri ve simültane biçimde de
evreni oluþturan farklý süptil enerji
bedenleri ya da kademeleri olarak
anlamýþlardýr. Fiziksel formumuzu
çepeçevreleyen çok ince ve süptil bir
enerjinin varlýðýný imgelemeye çalýþýn.
Bu bedenlere ya da varlýk kademelerine eterik, astral, mental ve normal
bedenler adý verilmektedir. Ve bunlarýn
dýþýnda da baþka süptil spiritüel bedenler de vardýr. Eterik dediðimiz süptil
enerji, yaþam kuvveti diye yani Çin
Týbbý ve felsefesinde Chi enerjisi diye
de tabir edilen, fiziksel bedenle sýký bir
baðý bulunan yaþam enerjisini ifade
eder. Bunun ötesindeki kademeler, süper iplik teorisinin hiperalanýyla analoji
kuracak ya da ona yakýn biçimde olacak biçimde, varlýðýn/mevcudiyetin
uzaysýzlýðýný, zamansýzlýðýný temsil
eder. Örneðin, astral kademe bedensiz
bir bilinci temsil eder. Örneðin böyle
bir kademede duygularýn kendilerine
ait bir gerçekliði vardýr ve bunlar þekiller, renkler v.b biçiminde algýlanýrlar.
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Farkýndalýðýmýzýn boyutlar arasýnda
týpký bilincin solucan deliklerine
yaptýðý yolculuklarla kendi yolunu
bulduðunu hayal edebiliriz. Bu tarz
yolculuklar spontan biçimde de
yapýlabildiði gibi uykunun farklý
hallerinde ya da meditasyon tarzý
egzersizlerle daha farkýnda olacak
þekilde de gerçekleþebilir. Örneðin
yakýn ölüm veya beden dýþýna çýkýþ
deneyimlerinde veya Aborjinlerin
Rüya Zamaný diye tabir ettikleri
anlarda bilinç, bedenin baskýn olan
manyetik çekimini terk eder ve
f arkýndalýk bir baþka boyutta açýlýr.
Bu konuda pek çok yaþanmýþ vakalar
mevcuttur. Öyle ki ruhunun bedeninden
ayrýldýðýný gözlemleyen ve kendini
tavandan veya baþka uzak bir
noktadan izleyen kiþiler vardýr.
Diðer vakalarda sýradan normal
bedenimizin ya da gerçekliðimizin
daha da yüksek frekanslarýna ulaþabiliriz ki buralarda bize daha yüksek
bir rehberlikle yardým edildiðinin
farkýna varabiliriz. Bu konuyu
hatýrlayacaðýnýz gibi daha önceki
bölümlerimizde "Yüksek Benlik"
olarak iþlemiþtik. Görünmeyeni
görmek dediðimde, çocuklarýn bu
gerçekliðin süptil kademeleri ile
daha fazla bir uyum içinde olduklarýnýn altýný çizmek istiyorum. Çünkü
çocuklar bu kademelerde vizyonlar
görmekte, sesler iþitmekte, enerjileri
hissetmekte ve kendilerinden çok uzakta cereyan eden olaylarý bilmekte ve bir
çeþit içgörü ve ilhamlar geliþtirebilmektedirler.
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Çok boyutlu farkýndalýk arka
bahçemize düþen bir meteor gibi
düþmez içimize. Bu adeta yüzümüze
nazikçe üflenen bir meltem gibidir.
Ortaya çýkan þey ise bir meteordan
daha süptildir ama daha az gerçek
deðildir. Bu çok boyutlu dünyayý
gözetlemek, yani görünmeyeni
görmek, bir çeþit hassasiyeti ve
bilincin sonsuzluðuna açýk olmayý
þart koþar. Ýþte bu özellik çocuklarýn
çoðunda mevcuttur. Çocuklar için
dünyalar arasýndaki sýnýr ya da
perde çok incedir. Spiritüel isimle
anýlan bu tecrübeler bilincin
geniþlemesini ve açýklýðýný yansýtýr
ve bize kim olduðumuzu, evrenin ne
olduðunu anlatarak dünyaya ait
görüþümüzü þekillendirir ve ayrýca
spiritüel içgörünün yoluna daha
doðrudan, sezgisel bir biliþ saðlar.
Thomas Jefferson bir keresinde
þöyle demiþti: "Görünmeyeni görebilenler, imkânsýzý baþarabilirler."
Hem zorluðun hem de imkânlýlýðýn
bir arada bulunduðu günümüzde,
fakirlik ve þiddet, çevre bozulmasý,
politik, ekonomik ve ahlâki normlarda çöküþlerin fazla olmasýnýn üstesinden gelebilmenin yolu da iþte bu
görünmeyenin içindeki kuvveti keþfetmekten geçmektedir. Ve belki de
çocuklarýmýz bizim bu dünyayý ve
içindeki kuvveti keþfetmemize yardým
edeceklerdir.
Gelecek Ay: Konumuza "Görmeden
Önce Ýnanmak" baþlýðýyla devam edeceðiz.
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elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Geleneksel olarak yýlýn
sonunda evimizde yaptýðýmýz
bu celsede sizlere Alan'da neler olduðu
hakkýnda biraz bilgi veririm. Bu kez
tahmin veya öngörülerden söz etmekten
daha fazla gezegende olup bitenleri
anlatacaðým.
Alan var olan tüm potansiyelleri temsil eder. Potansiyellerin bazýlarý tutarlýdýr ve çoðunlukla gerçekleþen potansiyeller de bunlar olur. Bazý insanlar oldum olasý Alan’a eriþim saðlayýp potansiyelleri okuyabilmiþlerdir. Aslýnda sizler
daha yeni yeni bu okuyucularýn tutarlý
potansiyelleri aradýklarýný anlýyorsunuz
çünkü var olan potansiyellerin pek çoðu
gerçekleþmez. Bu akþam size tutarlý potansiyellerden bazýlarýný söyleyeceðim.

Ýlk önce gelecek yýl hakkýnda konuþmak istiyorum. Ýçrek açýdan tarihlere,
zamanlara ve yýllara bakarsanýz, tesadüflere pek yer olmadýðýný görürsünüz.
Sayýlarýn her zaman anlamý vardýr.
Bunlarýn tesadüfi olaylar olduðunu iddia
edenler bu durumu anlayamýyorlar.
Kadim Tibetliler ve birçok yerli halk
binlerce yýldan beri sayýlarla uðraþmaktadýrlar çünkü sayýlarýn onlara neler olacaðýný veya olabileceðini söylediðine
inanmýþlardýr. Meþhur Yunanlý matematikçi Pitagoras sayýlarýn ifade ettiði
anlamlara çok deðer verir ve onlarla
ilgilenirdi.
Ýlk bakýþta 2020 dört sayýsý gibi görünmektedir. 4 sayýsý da genellikle Gaia
demektir. Bununla birlikte, numeroloji
sistemlerinde çift sayýlara özel bir anlam yüklenmektedir. Bu durumda sýfýr-
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larý gözardý ederseniz, 22 sayýsý ortaya
çýkar. Tibet sisteminde 22 sayýsýnýn ne
anlama geldiði hakkýnda konuþacaðýz.
22 sayýsý benim deyimimle kozmik yasa
ile ilgilidir. Kozmik yasa ifadesi aslýnda
bir mecazdýr ve herkesin bildiði gerçek
ve çekirdek hakikat olarak anlaþýlabilir.
Kozmik yasanýn çekirdek hakikatlerinden birisi aydýnlýk ve karanlýk ile ilgilidir. Bu anlamda aydýnlýk aktifken karanlýðýn pasif olduðunu belirtmek gerekir.
Bu gezegende düalite vardýr ve 22
sayýsý geliþtirilmiþ düalite veya düzeltici
düalite ile ilgilidir. 22 zor bir asal sayýdýr çünkü aydýnlýk ve karanlýkla ilgilidir.
Size 2012 yýlýndan beri aydýnlýk ile
karanlýk oranýnýn deðiþmekte olduðunu
söylüyorum. Bu oran þu aþamada görmekte olduðunuz ama eskiden görmediðiniz pek çok þeyden sorumludur.
Haksýzlýklar ve adaletsizlikler yüzlerce,
binlerce yýldan beri olup durmaktadýr
ama son zamanlarda giderek daha fazla
dikkat çekmektedir ve artýk gözardý
edilmesi ve kabul edilmesi zorlaþmaktadýr. Ýþte bu durum kozmik yasa ile
ilgilidir. Aydýnlýk karanlýðý bastýrmaya,
kazanmaya baþladýðýnda olan budur.
Þimdi düaliteden söz edelim. Düalite
sizin karanlýða da, aydýnlýða da bakýp
istediðiniz yolu seçme hakkýna ve
özgürlüðüne sahip olduðunuz anlamýna
gelir. Size baþtan beri söylediðim gibi,
özgür irade ve serbest seçim hakký enerji sýnavýnýn göstergesidir. Düalite doðrudan doðruya insanýn yaþam alanýnýn ve
dolayýsýyla sýnavýnýzýn parçasýdýr.
Düalitenin her þeyin yaratýcýsý, sevgi,
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þefkat ve güzelliðin özü olan Tanrý ile
hiçbir iliþiði yoktur ve ona izafe edilemez. Bu çerçevede cennette ne savaþ,
ne de düþmüþ bir melek olabilir.
Cennette karanlýk deðil, sadece aydýnlýk
ve sevgi vardýr. Bu gerçek zaman içinde
iyice anlaþýlacaktýr ve bazý dinler buna
uyum saðlamak zorunda kalacaklardýr.
Sizin karanlýk ve aydýnlýkla ilgili
bilinçli tercihinizin yarattýðýnýz karanlýk
ve aydýnlýk seviyesinde birçok þeyi
açýða çýkardýðýný biliyor muydunuz?
Düþündüðünüz þeyleri yaratýrsýnýz, yansýttýðýnýz karanlýk veya aydýnlýðýn
seviyesini yaratýrsýnýz. Bunlarýn hepsi
düalite sisinin parçasýdýr.
Zaman uygun olduðunda icatlarýn bilinen tarih boyunca her zaman ardý ardýna
ve ayný anda veya yakýn zamanlarda
birçok yerde birden ortaya çýktýðý dikkatinizi çekmiþ miydi veya bu konu
hakkýnda hiç düþünmüþ müydünüz?
Partnerimin babasý Wright Kardeþlerin
ilk uçuþundan önce doðmuþtu. Wright
Kardeþlerin ilk motorlu uçuþu
Fransýzlardan sadece iki hafta önce
gerçekleþtirdiklerini biliyor muydunuz?
Düalite sisi zamaný geldiðinde açýlýr ve
size ihtiyacýnýz olan veya üzerinde
düþündüðünüz þeyleri saðlar.
Ýkinci Dünya savaþýnýn sonuna doðru
düalite sisi karanlýða meyletmeye baþlamýþtý ve ardýndan hemen nükleer enerji keþfedilmiþ ve kontrol altýna alýnarak
kullanýlmaya baþlamýþtý. Ýnsanlýk o dönemde dünyayý yok edebilecek duruma
gelmiþti ama bir adým attýktan sonra
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durdunuz. Onun yerine bunun barýþ
amaçlý temiz ve ucuz enerji olarak kullanýlabileceðini düþünmüþtünüz ama
daha sonra bunun da kirli enerji olduðu
ortaya çýkmýþtý. Belli bir süre sonra tek
bir sorunlu nükleer enerji tesisinin bile
Dünya'yý tehlikeye atabileceði ortaya
çýkmýþtý.
2012 yýlýndan sonra düalite sisi
açýlmaya baþladý. Bundan sonra uzun
zamandan beri ihtiyaç duyduðunuz bazý
þeyler size verilecektir. Ýcatlar geliyor
ve geldiklerinde onlarýn gezegen için
ne anlam ifade ettikleri hakkýnda düþünmenizi istiyorum çünkü Alan'da mevcut
olan hemen hemen tüm icatlar Dünya'ya
yardým edecektir.
Þimdi biraz da uçmaktan söz edelim.
Ýnsanlar kaç bin yýldan beri kuþlarý
uçarken izlemektedir? Çinliler bin yýldan daha uzun zamandýr roketleri ve
balonlarý biliyor ve kullanýyorlar. Bu
kadar uzun süre içinde insanlarýn
uçmayý veya en azýndan havada
süzülmeyi anlayabilecekleri ve
öðrenecekleri düþünülebilirdi ama bu
kadar sürede kimse yakýn zamana kadar
bunu yapamadý. Ben de bundan söz
ediyorum zaten. Düalite sisi doðru
zamanda ve doðru yerde yaþayan Tesla
gibi kiþiler sayesinde açýlýr. Size düalite
yüzünden veya sayesinde neler olacaðýný söyleyeceðim.
Þu aþamada hükümetler zordadýr ve
bu baðlamda sistemden söz ediyorum.
Sizin lideriniz sistemin içine büyük bir
sopa sokup çevirdi ve çevirmeye devam
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ediyor. Eþek arýlarý her zaman orada
olan eþek arýsý yuvasýndan dýþarý uðradýlar. ABD'de bir taraftan hükümet,
bir taraftan senato ve meclis birbirlerine
girdiler ve asýl iþlerini yapamaz hâle
geldiler. Bunun tamir edilebilmesi için
bu durumun açýða çýkmasý gerekiyordu
ve artýk bu oluyor. Her zaman olduðu
gibi toz bulutu çöktüðünde akýllý erkek
ve kadýnlar düþünmeye baþlayacaklar ve
kongre ile meclis olup bitenler hakkýnda
düþünmeye ve gereðini yapmaya karar
verecektir.
Amerikan sistemi bozulmuþtur ve
tamir edilmesi gerekmektedir. Bir süre
daha iþlerin düzelmeye baþlamadan
önce daha kötüye gitmesini bekleyebilirsiniz. Bu hoþ olmayan bir haber olabilir ama çift sayýlar, kozmik yasa böyledir iþte. Iþýðý yaktýðýnýzda, o zamana
kadar görülmeyen pislikler ortaya çýkar
ve þu aþamada ýþýk yakýlmýþtýr.
2012 yýlý öncesi ile sonrasý
arasýndaki fark o zamanlar etrafýn
oldukça loþ, hattâ karanlýk olmasý
dolayýsýyla uygunsuz þeylerin gözden
kaçmýþ ve görünmemiþ olmasýdýr.
O zamanlar karanlýk fazlaydý ve pek
çok insan usûlsüzlükleri, yolsuzluklarý
ve uygunsuzluklarý görmemeyi tercih
etti. Ancak, artýk arama projektörleri
açýldý ve her þey deðiþiyor. Uygunsuzluklara bulaþmýþ olan ve insan hayatýna
yeteri kadar deðer vermeyen ilaç
þirketleri açýða çýkacaktýr. Ýlaç
endüstrisine ýþýk gelmeye baþlamýþtýr
ve Monsanto þirketi gibi baþka þirketler
de zora düþeceklerdir.
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Kozmik yasa açýða çýkmasý gereken
þeyleri açýða çýkaracaktýr. Ýlk bakýþta
yolsuzluðun her yeri kapladýðý, her
þeyin çürümekte olduðu gibi bir görüntü
olabilir. Ama unutmayýn ki, bu tip
uygunsuzluklar her zaman vardý ancak
karanlýktan dolayý açýða çýkmýyordu.
Iþýðýn en güçlü olduðu yer bu ülke olacaktýr ve temizliðe ilk baþlayanlar sizler
olacaksýnýz. Temizlik baðlamýnda bu
ülke tüm dünyaya örnek olacaktýr.
Düalite sisi çok önemli bazý icatlarýn
üstünden kalkmaya baþladý. Her þey
artýk çok deðiþiktir. Eðer 30 yýl önce
fotoðraf filminin sonunun geldiðini
söyleseydim, bana kesinlikle inanmazdýnýz. Þimdi 2019 yýlýnda fotoðraf
filmi kalmadý gibi bir þey. Manyetik
güçle ilgili ve benim çok üstünde durduðum baþka bir paradigma geliyor.
Manyetik motor ufukta göründü. Özel
bir konfigürasyondaki mýknatýslarýn
itme ve çekme gücü nesneleri daire
üstünde hareket ettirebilir. Bu iþ için
yakýt harcanmasýna gerek yoktur. Döner
parçalarda eskime ve aþýnma olabilir
ama onlarý hareket ettiren güç binlerce
yýl boyunca devam eder.
Geçmiþte düalite sisi nedeniyle
siz tüm dezavantajlarýna raðmen içten
yanmalý motoru tercih ettiniz. Þimdi
artýk sis kalkmakta olduðuna göre
enerji üretmek için yakýt kullanmaya
gerek olmayacaktýr. Ayrýca pillerin de
devrinin sona erecek olmasýna hazýrlýklý
olmalýsýnýz. Gerçi manyetik motor þimdiden vardýr ama daha üstünde çalýþýlmasý ve daha kullanýþlý hâle getirilmesi

gereklidir. Bunun kýsa süre içinde olacaðýný öngörüyorum.
Bu çerçevede büyük deðiþiklikler olacaktýr ve yakýt olarak kullanýlmayacaðý
için petrol ihtiyacý çok azalacaktýr. Hattâ
elektrikli uçaklar bile olacak ama bu
baðlamda bilmediðiniz þeyleri bilmiyorsunuz demekle yetineceðim. Bunun
ötesinde gerçek zamanlý ve ýsý kullanmadan tuzlu suyun tuzsuzlaþtýrma iþlemi de baþlayacaktýr. Çok büyük deðiþiklikler olacak ama bu arada pek çok pisliðin açýða çýkmasýna hazýrlýklý
olmalýsýnýz. Sevgili dostlar, 2020 yýlý
belleklerde yer edecektir.
Size bunlarý ýþýk kazanmakta olduðu
için söylüyorum. Zamaný geldiðinde
iþler düzelecek ve rahat edeceksiniz
ama bu noktaya ulaþmadan önce iþlerin
daha kötüleþmesini göze almanýz gerekmektedir. Eðer pislikleri temizlemek
istiyorsanýz, onu açýða çýkarmanýz
gerekir. Pislikleri açýða çýkardýktan
sonra hiçbir þey olmamýþ gibi üstünü
örttüðünüz devirler geçti artýk.
Bu zamanda burada olmaya gönüllü
oldunuz çünkü yeni enerjide yüksek
bilinciniz sayesinde bulmaca üzerinde
daha rahat çalýþabileceðinizi biliyordunuz. Korku ve hayal kýrýklýðý ile dolu
olan karanlýk gerçeklikten dýþarý çýkýn
ve yapmak için geldiðiniz iþinizi yapmaya baþlayýn. Bu yeni insanlýðýn
baþlangýcýdýr.
Ve öyledir.
KRYON
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Korona Virüsü Hakkýnda
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
13.03.2020 Reykjavik, Ýzlanda
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Þu aþama itibarýyla dünya
kendi içine kapanýyor gibi
görünmektedir. Bugün virüs hakkýnda
konuþacaðým ve size belki de duymayý
hiç beklemediðiniz bazý hususlarý
söyleyeceðim.

S

Bugün çok özel ve sihirli bir ülke
olan Ýzlanda'dayýz. Gerçi dünyada
topraðýndan kaynaklanan özel enerjiye
sahip olan birçok yer vardýr ama burasý
hepsinden farklýdýr. Bu ülkenin sakinleri size, burada toprakta özel bir enerji
olmasýnýn yanýnda ayrýca her þeyin bir
kiþiliði olduðunu söyleyeceklerdir. Bu
baðlamda örnek olarak Hawaii adasýndan söz edebiliriz. Hawaii adasýna git-

tiðinizde, Pelée'den (yanardað), kiþiliði
olan bir enerjiden söz eder veya bu rivayeti duyarsýnýz. Bazýlarý bunun efsane olduðunu öne sürüyorlar ama oranýn
sakinleri iþin içinde bundan çok daha
fazlasýnýn olduðunu iddia etmektedir.
Ayný durum burasý için de geçerlidir
ama fark bunlarýn hepsinin burada çok
daha güçlendirilmiþ olmasýdýr. Buzullarýn, daðlarýn, fiyordlarýn ve kayalarýn
hepsinin kiþiliði vardýr ve üstelik hepsi
sizinle konuþurlar. Burasý bir adadýr,
gezegenin diðer parçalarýyla baðlantýlý
deðildir ve bu yüzden diðer parçalar
hiçbir þekilde burada karþýlaþacaðýnýz
kiþiliklerin farklý ve deðiþik olmalarý
durumunu etkileyemezler. Aranýzdaki
hassas kiþiler bunu bilecekler ve hassas
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olmayanlar da en azýndan bundan þüpheleneceklerdir. Bu unsurlarýn hepsi
neden burada olduklarý ile ilgili olarak
insanlara mesaj iletirler ve hattâ onlarýn
sizi selâmladýklarýný anlayabilirsiniz.
Þimdi içinde bulunduðumuz zamandan söz etmek istiyorum. Pek çok insan
gezegenin hiç beklenmedik þekilde
baþetmek zorunda kaldýðý sorunlar ve
zorluklardan dolayý þaþkýnlýða
uðramýþtýr. 2012 yýlýnýn gezegeniniz
açýsýndan bir döngünün sonu ve baþka
bir döngünün de baþlangýcý olduðunu
ve sizlere bu deðiþim döneminde
rehberlik etmek üzere burada olduðumu daha önce defalarca söyledim.
Deðiþimlerin dramatik boyutlarda
olacaðýný, jokerlere dikkat etmeniz
gerektiðini ve iþlerin sonsuza deðin
ayný kalmayacaðýný anlatmýþtým. Ayrýca
geliþmekte olan bilincin etkilerinden,
gezegenin daha iyi bir yer olmasýna yol
açan uyanýþ halindeki bilinçten söz
etmiþtim. Bununla birlikte, etrafa baktýðýnýzda gezegenin hiç de iyileþmekte
olduðu gibi bir görüntü vermediðini
fark edebilirsiniz.
Size bu deðiþim döneminde daha
önce hiç görmediðiniz ilham enerjisinin ortaya çýkacaðýný ve ilk kez
olmak üzere her zaman var olmakla
birlikte asla bu þekilde tüm çirkinliði
ve karanlýðý ile görmediðiniz bazý þeyleri göreceðinizi söylemiþtik. Göreceklerinizin çoðu düþük bilinçle baðlantýlý
olacaktýr ve dolayýsýyla artýk ya ortadan
kaldýrýlmalý veya ýþýða maruz
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kalmalýdýr. Þu anda vuku bulan olaylarý
insanlar yaratmýþtýr ve bu nedenle Gaia
kesinlikle sorumlu tutulamaz.
Size þimdi tarihle ilgili bazý bilgiler
vereceðim ve siz bunlarýn pek de
önemli olmadýðýný düþünebilirsiniz.
Bu hususlarý dinledikten sonra
bazýlarý gözlerini devirecekler,
baþlarýný sallayacaklar ve söylediklerime inanmak konusunda tereddüt
edeceklerdir. Ben de onlara sabýrlý
olmalarýný ve bir süre beklemelerini
söyleyeceðim. Erken dönemde size
gezegenin ortaya çýkacak yüksek bilinç
sayesinde kendisini temizleyeceðini ve
yüksek bilincin insanlýða daha iyi bir
yaþam imkâný sunan icatlarla baþlayacaðýný zaten söylemiþtim.
Uzun zaman önce elektrik enerjisi
elde etmek için jeotermal gücü kullanmanýzý tavsiye etmiþtim. Bunun en iyi
örneklerini bu adada görebilirsiniz.
Burasýnýn esasýnda bir volkanik ada
olduðu göz önüne alýnarak burada bunu
yapmanýn kolay olduðu düþünülebilir
ama dünyanýn diðer taraflarýnda ayný
þey mümkündür. Sadece buraya
nazaran biraz daha derin kazmanýz
gerekli ve yeterli olacaktýr.
Size 2012'nin savaþýn iþlevsiz
olduðunu anlamaya baþlayan sýradan
insanlarýn ve sýradan liderliðin
uyanýþýný baþlattýðýný ve evrimleþmiþ
bilincin bunun tekrar gerçekleþmesine
izin vermeyeceðini söyledik. Geliþmiþ
bilinç belli bir noktadan itibaren
savaþlara asla izin vermeyecektir.
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Manyetik gücün zarafetinin kendisini
göstermeye baþlayacaðýný, bunun zaten
daha bin yýl öncesinden ortaya çýkmýþ
olmasý gerektiðini ve itme ve çekme
enerjisi kullanan güçlü mýknatýslarýn
tekerlekleri döndürüp baþka bir yakýt
kaynaðýna ihtiyaç olmaksýzýn enerji
üreteceklerini önceden söylemiþtik.
Hattâ kýsa süre önce bu iþlemin artýk
baþlamakta olduðunu da belirtmiþtik.
Þimdi sizlere tüm dünyada büyük
çapta sýkýntýya, korkuya ve endiþeye
yol açan korona virüs hakkýnda bazý
bilgiler vermek istiyorum. Virüsler
doðada, bitkilerde ve hayvanlarda yer
alýr ama genellikle insanlarý etkilemezler. Ýnsanlarda onlara özgü olan
virüsler vardýr ve insanlar bunlarla
birlikte yaþar ve baþetmeyi öðrenirler.
Ancak, nadir de olsa, hayvanlardan
insanlara, hattâ bitkilerden insanlara
geçen virüsler ortaya çýkabilir fakat bu
durumda bile bunun sebebi her zaman
insanlarýn eylemleri olur. Bu durum
asla doðal olarak ortaya çýkmaz.
Sözünü ettiðimiz virüs de doðal yollarla ortaya çýkmadý.
18. yüzyýlda kara veba ortalýðý kasýp
kavurmuþtu ve daha sonra vebanýn
farelerin üzerinde yaþayan pirelerden
kaynaklandýðý anlaþýlmýþtý. Ýnsanlar
hijyen kurallarýný hiç bilmedikleri ve
dolayýsýyla onlara hiç uymadýklarý için
hastalýk iç içe yaþadýklarý farelerden
onlara geçmiþti.
Bugün ise söz konusu olan veba deðil, griptir (enfluenza). Burada da ayný
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durum geçerlidir ve salgýn insanlarýn
eylemleri nedeni ile baþlamýþtýr. Virüsün siyasetle hiçbir ilgisi yoktur ve her
þey doðal yoldan olmaktadýr. Ýþin aslýný
bilmek istiyorsanýz, tüm yapmanýz
gereken virüsün nereden geldiðini ve
nereye gittiðini dikkatlice incelemektir.
Size virüsün kendiliðinden geliþtiði
söylendi ama bu gerçeði yansýtmamaktadýr. Virüs aslýnda bir yarasadan kaynaklanmaktadýr. Yarasa ile ilgili çalýþmalar Wuhan eyaletinde çok geliþmiþ
ve modern bir viroloji laboratuvarýnda
yapýlmaktaydý ve SARS virüsünün bir
türeviydi. Oysa size virüsün sihirli bir
þekilde aniden bu alanda ortaya çýktýðý
söylendi ama kaynak sözü edilen laboratuvarda yapýlan çalýþmalardý.
Ondan sonra olanlar 1986 yýlýnda
Çernobil'de nükleer santralýn patlamasýna benzerlik göstermektedir. Wuhan
eyaletinin sakinleri genellikle küçük
mekânlarda sýkýþýk düzende yaþayan ve
geliþmiþ toplumlarda geçerli olan hijyen kurallarýna pek uymayan insanlardýr. Bu nedenle çok kýsa sürede virüsten etkilendiler ve sizlerin sahip olduðunuz koruma önlemlerini alamadýklarý
için çok sayýda insan ölmeye baþladý.
Hükümet baþta, aynen Çernobil'de
olduðu gibi, korku nedeniyle olaylarý
inkâr etti ve halka sokaklara taþan
cesetleri dikkate almamalarýný söyledi.
Tabii ki, bu durum uzun süreli olamazdý ve olmadý da. Çünkü bir noktada
dünya kamuoyuna bilgi vermek
mecburiyeti kaçýnýlmaz oldu. Kýsa süre
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içinde 3000 fazla insan hayatýný kaybetti. Bugün bile yetkili merciler ve
bilim insanlarý hâlâ sözü edilen laboratuvarýn baþlangýç noktasý olduðunu
reddetmektedir.
Þimdi hayalinizde bir mesel canlandýrmanýzý istiyorum. Dev bacalarý
olan bir þehirde Ýçinde yaþadýðýnýz
kentte dev bacalarý olan bir fabrika
olduðunu düþünün. Bir sabah uyandýðýnýzda sis bulutunun kentin her
tarafýný kapladýðýný ve görüþ mesafesinin neredeyse sýfýra indiðini
görüyorsunuz. Gerçi yetkili merciler
sisin her tarafý kapladýðýný kabul ediyor
ama sisin kaynaðýnýn yüksek bacalý
fabrika olduðunu inkâr ediyorlar.
Onlarýn söylediði þey tam olarak budur.
Burada da ayný durum geçerlidir.
Salgýnýn kaynaðý sözü edilen laboratuvardý ve virüs kaza eseri serbest kalmýþ
ve yayýlmýþtý. Bu durum bir süre sonra
ifþa edilecek, herkes durumdan haberdar olacak ve olay tarihe geçecektir.
Bugün olanlar insan eyleminin, özensizliðin, kandýrmacanýn ve korkunun
sonucudur. Bu pandemik salgýn bir
müddet sonra kontrol altýna alýnacak
ve soruna çözüm bulunacaktýr. Ancak,
bundan fazlasý vardýr. Virüsün takip
ettiði yolu izlemenizi öneriyorum.
Bir süre sonra açýða çýkacak olan bir
sýr var. Sýrrý ifþa etmeyeceðim, çünkü
sýr muhbirler tarafýndan, olaylarý bilenler tarafýndan ifþa edilecek, er ya da
geç. Ýþ bu hâle geldikten sonra dramatik þekilde deðiþecek iki hükümet
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var. Çünkü bu pandemik salgýn
nedeniyle insanlar nihayet baskýnýn,
korkunun, þeffaflýk eksikliðinin farkýna
varacaklar ve virüs nedeniyle asla
deðiþmeyeceðini düþündüðünüz þeyleri
deðiþtirmeye baþlayacaklardýr.
Daha önce sözünü ettiðim sýr ile
ilgili ipucu þudur: Bir virüs politik
deðildir ve yalan söylemez. Eðer
salgýnýn yayýlma haritasýný dikkatle
incelerseniz, daha en baþta Çin'den çok
uzakta olan baþka bir ülkenin çok kýsa
sürede etkilendiðini ve etkinin o ülkede
piramidin en tepelerine kadar ulaþtýðýný
göreceksiniz. Bu ülkeyi bulun.
Aslýnda burada mayalanmakta olan
çok daha büyük bir þey var. Sýrlar açýða
çýktýðýnda sorumlu olan hükümetler
yerlerini muhafaza edemeyeceklerdir.
Bu gezegendeki deðiþimle ilgili olarak
buzdaðýnýn tepesidir, saðlýkla aslýnda
hiçbir ilgisi yoktur ve esas olarak gezegendeki bilinç deðiþimi ile alâkalýdýr.
Bu salgýn kontrol altýna alýnacaktýr.
Bundan kurtulacaksýnýz ama olay
unutulmayacaktýr. Gerçekte neler olup
bittiðini öðrendiðinizde, deðiþim
hýzlanacaktýr.
Buradan ayrýlýrken daha bilge,
deðiþmiþ ve gezegenin artýk sizin iyiliðinize çalýþmaya baþladýðýnýn farkýnda
olmanýzý istiyorum. Hep sözünü ettiðim
geliþim sürecinde geçerli olan iki adým
ileri, bir adým geri ilkesini hatýrlayýn.
Þu anda geri adým sürecindesiniz ama
her þey iyiye gidecektir.
Ve öyledir. KRYON

