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Sevgili Dostlar
Kendini dünyanýn sahibi zanneden, onun ve üzerindeki insanlarýn kaderleri
hakkýnda kararlar alýp onlara istedikleri þekli verebileceklerini düþünenler olduðu
söyleniyor ya... Evet, doðru olduðunu düþünebiliriz. Çünkü eskilerde de bu tür
örnekler yaþanmýþtýr tarihte. Örn. Hz. Musa’nýn ilk büyük mücadelesi kendini tanrý
olarak gören lâf dinlemez bir anlayýþa karþý olmuþtu ve böylelikle kavmini o ülkeden
çýkarmak için inanýlmaz olaylar zincirinin oluþmasýný baþlatmýþtý. Günümüzde tek
Tanrý inancý, yani varedici tek Allah görüþü insanlarýn büyük bir çoðunluðunun
gönlünde yer etmiþse ve bu insanlýðýn evrimi için çok önemli ve büyük bir aþama ise,
bunu o Gülyüzlülerin yaptýklarýna, insanlýða doðruyu ve gerçeði gösterebilmek için
Yaradan’la söz alýp verenlere borçluyuz. O nedenle günümüzde kendini tanrý olarak
sunmak isteyenlere gülüp geçilir ve onlarýn saðlýklý olmadýklarý düþünülür. Öyle de
olsa bilmeliyiz ki, zamanýmýzda dünyevi güçleri tam olarak ellerinde bulunduran,
ülkesi, milliyeti, dini olmayan, küçüklüklerin esiri olmuþ küçük bir zümre, bitip
tükenmez açgözlülükle, fütursuzca sömürüp insanlarýn ve dünyanýn kaderiyle
istedikleri gibi oynayacaklarýný zannetmektedirler. Bu konuda uyarýcýlar vardýr,
ülkemizde de bulunur böyle kiþiler ve onlarý daha fazla dikkate almakta yarar
vardýr. Ancak bu konuda düþünenlerin gönüllerinde korkuya, ümitsizliðe, çaresizliðe
ve o güç karþýsýnda kendini peþinen yenik hissetme duygusuna yer vermemeleri
gerekir. Bir düþünce ve fikir ne kadar çok kiþi tarafýndan benimsenmiþse ve kabul
görmüþse, yanlýþ bile olsa “ama öyleymiþ” denerek doðru gibi kabul edilir biz
insanlarca. Medya, haber kaynaklarý kullanýlarak önce düþüncelere sýzýlýr, sonra
sanatla ve ikon kuklalarla gönüle inerek duygusal gerçeðe dönüþtürülmek istenir.
Böylece kabul safhasý tamamlanmýþ olur. Hareketlerimize ve yaþantýmýza yansýmasý
hiç zor deðildir artýk. Ýstenilen insan tipi oluþturulmuþ, kolayca yönetilecek kývama
gelmiþ olur. Bu Dünya, insaný ve diðer her türlü canlýsýyla hattâ göremediðimiz her
türlü varlýðýyla üzerinde yaþayanlara aittir. Bizlerindir bu yeryüzü. Kalýcý deðiliz,
yolcuyuz hepimiz ama köklerimiz buraya aittir. Ve hepimizin tek bir sahibi vardýr:
Önce kendimiz, sonra Bizi Sevgisinden Vareden Allahýmýz. Bunun tersini söyleyen
iblisle, ne kýadar kocaman, güçlü ve korkutucu gözükse de baþa çýkacak yalnýzca
bizleriz. Ama önce kendi iblislerimizle, þeytanlarýmýzla baþa çýkmamýz, onlarý galebe
çalmamýz gerekir. Kendi kendiyle cenge girmiþ, kendini fethetmiþ bir insan, baþtan
baþa hayýrlý elektrik içinde olacaðýndan hiçbir þeyden korkmaz ve çok güçlü bir
iradeyle en büyük iblisi yener. Bilir ki, görülmeyen ordular vardýr ona yardýmcý.
O zaman zekâsý da farklý çalýþýr, etrafýndaki küçük hayýrlarý kullanarak büyük
zaferler kazanýr. Kötülerle mücadelede iyiler onlarýn silâhlarýný kullanmazlar.
Ýyilerin silâhlarý öngörülemez. Ayný Hz. Davud’un yaptýðý gibi:
“En büyük tehlike saydýðýnýz kötülüðe, çok küçük bir hayýr yeter.
En büyük düþmana vaktinde bir taþýn yettiði gibi.”
En Derin Sevgilerimizle SEVGÝ DÜNYASI
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Beden ruhun dünyada kullandýðý
otomobili veya giyindiði elbisesidir.
Beden bozulur ve ruhunuzun
etkilerini alamayacak hâle gelirse,
beden otosunu terk eden ruh, bizim
göremediðimiz baþka bir âlemde
yaþamýna devam eder. Ruhun esas
dili mânâ alýþveriþidir. Yani telepati
ve klervoyans (ruhsal görme)
dediðimiz olaylar ruhun öz
anlaþým araçlarýdýr. Ruhlar
dünyasýnda aralarýndaki anlaþma
bu yolla olmaktadýr. Ruh bedene
baðlanýnca çevresindekilerle
beynin algýlamalarýyla anlaþmaya
alýþýyor. Telepatik yollarý ancak
uykuda kullanýyor.
Ama medyum dediðimiz kiþilerde
bu yollar açýk kalýyor ve onlar
ruhsal alýþlarýný da öylece
sürdürüyorlar. Çocuklarda telepatik
ve diðer ruhsal yeteneklerin daha
belirgin oluþundaki esas neden
onlarýn ruhsal alma yollarýnýn
tam kapanmamýþ, yani beyin
kanalýyla alýþa tam alýþmamýþ
olmalarýndan dolayýdýr.

SEVGÝ DÜNYASI

Dr. Refet Kayserilioðlu

Ruhsal Olaylarýn Ýnsan
Yaþamýna Etkileri
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uh aslýnda
"BEN" dediðimiz yönümüzdür. BEN,
yani ruhumuz, bedenimize
baðlý deðildir, aksine
bedene hükmedendir. Ruh
ve akýl birbirinden hiç
ayrýlmaz iki özümüzdür.
Beden ruhun dünyada kullandýðý otomobili veya
giyindiði elbisesidir.

R

Beden bozulur ve ruhumuzun etkilerini alamayacak hâle gelirse, bedeni
terk eden ruh bizim
göremediðimiz baþka bir
âlemde yaþamýna devam
eder. Ruhun esas dili mânâ
alýþveriþidir. Yani telepati
ve klervoyans ruhun
anlaþým araçlarýdýr.
RUHSAL OLAY
NEDÝR?
Emanuel Swedenborg,
çeþitli bilimsel araþtýrmalarý ve teknik buluþlarý
olan isveçli bir bilgindir,
fakat günün birinde þaþýrtýcý görüntüler görmeye
baþladý. Baþka þehirlerde
olan olaylarý olduðu gibi
görüyor ve gördüklerinin
doðruluðu anlaþýlýyordu.
Sevilen, saygýdeðer ve
ünlü bir kiþinin böyle
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biliþleri ve telepatik
duyuþlarý çok kiþiyi
þaþýrtýyor, ama bir açýklamasýný da yapamýyorlardý.
Swedenborg bir seferinde,
Ýsveç'in baþkenti Stockholm'den 500 km. uzaklýktaki Göteborg þehrinde
bulunuyordu. Bulutsuz
gökyüzünde korkunç bir
manzaranýn hayalini görmeye baþladý. Gözleri fal
taþý gibi açýlmýþ olarak
gördüðü manzarayý dehþet
duyarak ve heyecanla
anlatmaya baþladý: “Burasý
Stockholm, Stockholm
yanýyor, alevler hýzla
yayýlýyor, önleyemiyorlar,
uðraþýlar boþuna oluyor,
ah koca þehir kül oluyor.”
Þehrin hangi semtleri
yanýyor, yangýn nereden
baþlamýþ, nerelere yayýlýyor, ve saatler sonra da
yangýnýn nasýl söndüðünü
söylüyor.
Etrafýnda onu dinleyenler ve halini görenler hemen saati saatine anlattýklarýný kaydediyorlar. Tekin
olmadýðý, söylediklerinin
gerçekleþtiði de bilindiði
için, onun izlenimlerine ve
bildirdiklerine daha çok
önem veriliyor. Olayýn
olduðu yýl 1756. O tarihte
ne telefon ne de telgraf

henüz icat edilmiþ deðildi.
Bir kaç gün sonra
Swedenborg'un görüp anlattýðý olaylarýn en küçük
ayrýntýsýna kadar gerçeðe
uyduðu görüldü. Bu olay
bütün Avrupa'yý heyecana
düþürdü. Çeþitli bilim
adamlarý, bu arada meþhur
Kant da olayý inceleyenler
arasýndaydý. Hepsi doðruluðunu kabul ettikleri bu
olayý izah etmek olanaðýný
bulamadýlar.
KEITH MÝLTON
RHINEHART
TÜRKÝYE'YE
GELÝYOR
Bu anlatacaðým olay da
benim þahidi olduðum bir
olaydýr. Yýl 1957. Bir
haber alýyoruz. Amerikalý
medyum Keith Milton
Rhinehart Türkiye'ye
geliyor. O sýrada
Metapsiþik Cemiyetinin
baþkanýydým ve ayrýca Dr.
Bedri Ruhselman'la da
evinde özel çalýþmalarýmýz
ve celselerimiz oluyordu.
Amerikalý medyumu heyecanla karþýladýk. Önce
cemiyetin lokalinde, sonra
tanýnmýþ ruhçu dostlarýmýzdan Dr. Sevil
Akay'ýn Niþantaþý'ndaki
evinde, daha sonra da
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Eminönü öðrenci
lokalinde herkese açýk
birer toplantý düzenledik.
Medyum o zaman 20-22
yaþlarýnda ince uzun boylu
bir delikanlý idi. Oturduðu
þehir olan Seattle'de
(ABD'nin batýsýnda,
Kaliforniya eyaletinin
kuzeyindedir.) bir Spirit
Birliðinin baþkanýydý.
Komple bir medyum olan
Rhinehart celselerde
kendilerine bilgiler veren
rehber varlýðýnýn talimatýna uyarak dünyayý
dolaþýyordu. Rhinehart ilk
yaptýðý denemede telepati
ve ruhsal görü, gösterileri
yaptý. Kiþilerin düþündüklerini, o esnada onlarý en
çok nelerin meþgul ettiðini
söyledi. Sonra kartlara
(Telepati ve poker kartlarý)
kiþiler dikkatle bakarlarken, onlarýn baktýklarý
kartlarý bildi. Bu esnada
gözleri bir bezle kapalý idi.
Bazý kiþilerin geleceði
hakkýnda bilgiler verdi,
ikinci akþam Dr. Sevil
Akay'ýn evinde aracýsýz
ses seansý yaptý. Aracýsýz
ses, medyumun aðzýný kullanmadan, gelen ruhlarýn
bir borudan konuþmalarýna
deniyor. Gerçekten
medyum aðzýna su aldý,
sonra aðzý plasterle iyice
yapýþtýrýldý. 5 santim

geniþliðindeki plasterin
yanaklarýna yapýþan uçlarýna bir tanýnmýþ kiþi
imzalarýný attý. Plaster
yerinden oynamýþsa
imzanýn yeri deðiþirdi.
Sonra medyum bir köþeye
gerilmiþ beyaz çarþaftan
bir perdenin arkasýnda bir
sandalyeye oturdu.
Medyumun elleri ve
bacaklarý sandalyeye baðlandý. Bu halde medyum
hiç bir hareket yapamazdý.
Ama biraz sonra içi boþ
megafon tarzýndaki deney
borusunun içinden sesler
gelmeye baþladý.
Konuþulanlar Ýngilizce idi.
Boru sallana sallana havalandý, perdenin üstüne
kadar çýktý. Ve orada sallanýyordu. Gelen ruhlar
celsede bulunanlarýn
yakýnlarý idi. Hepimizin
arkadaþý olan merhum
Rifat Özdoruk geldi.
Sevgilerini söyledi.
Medyumun rehber varlýðý,
Özdoruk hakkýnda çok
doðru bilgiler verdi. Bu
celsede tanýnmýþ birçok
kiþiler vardý. Üçüncü
tecrübe Eminönü Öðrenci
Lokalinde (eski halkevi)
oldu. 500 kiþiden fazla bir
topluluðun önünde salonda
bulunanlarýn ölmüþ yakýnlarýndan mesajlar getirdi.
Haber alan kiþiler verilen

bilgilerin doðru olduðunu,
karþýlarýndakinin ölmüþ
yakýnlarý olduðunu doðruladýlar. Herkes heyecanlandý.
Bir örnek vereyim:
Celse esnasýnda medyumun gözü bantla baðlý idi.
"Salonda sað tarafta
üçüncü sýrada oturan, þu
bey, oðlunuz 15 yaþýnda
ölmüþtü" diye söze
baþladý. O bey cevap
verdi: "Doðru". “Oðlunuz
öldüðü zaman Güney
doðuda (Urfa'da) sarý
boyalý, iki katlý bir evde
oturuyordunuz, siz üst
katta idiniz.” Baba hep
“Evet, doðru” diyordu.
“Oðlunuz çok iyi, orada
sizin yerinizi hazýrlýyormuþ. 'Üzülmesinler'
diyor.” Babanýn gözyaþlarý görülecek þeydi.
Amerikalý medyum
Urfa’daki sarý boyalý evi,
on beþ yaþýnda ölen oðulu
nereden bilecekti?
RUHSAL OLAYLAR
NASIL OLUÞUR?
Ruhsal olaylarýn pek çok
çeþidi var. Bunlarýn hepsini bir yazý içinde anlatmak
imkânsýzdýr. Yalnýz bizim
için önemli olan bu olaylarýn nasýl oluþtuðunu
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bilmektir. Yaðmur yaðmasý, Güneþ doðmasý,
gece olmasý, rüzgâr esmesi
maddi olaylarýn bir kýsmýdýr. Çiçek açmasý,
aðaçlarýn meyve vermesi,
hayvanlarýn ve insanlarýn
yavrulamasý, midenin,
kalbin ve bütün organlarýmýzýn çalýþmasý, ruhsal
ve maddesel olaylardýr.
Ama üzüntü, neþe,
düþünce ve tahayyül beyni
ve ruhu ilgilendiren olaylardýr. Ruh olmadan beyin
kendi baþýna çalýþamaz.
Ölüm olayý bunun açýk
misalidir. Kalp durmasýyla
olan bir ölümde, beyin
hücreleri ve tüm organlar
sapasaðlam olduðu halde
ruhun tesiri kesildiði için
bedeni kullanamaz.
RUH NEDÝR?
Ruh için, düþünce
sahibi, kendiliðindenlik
özelliði bulunan, þuurlu
bir etken güçtür diyebiliriz. Ruh aslýnda "BEN"
dediðimiz yönümüzdür.
BEN, yani ruhumuz,
bedenimize baðlý deðildir,
aksine bedene hükmedendir. Ruh ve akýl birbirinden hiç ayrýlmaz iki
özümüzdür. Beden ruhun
dünyada kullandýðý otomo-
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bili veya giyindiði elbisesidir. Beden bozulur ve
ruhunuzun etkilerini alamayacak hâle gelirse,
beden otosunu terk eden
ruh, bizim göremediðimiz
baþka bir âlemde yaþamýna
devam eder. Ruhun esas
dili mânâ alýþveriþidir.
Yani telepati ve klervoyans (ruhsal görme)
dediðimiz olaylar ruhun öz
anlaþým araçlarýdýr. Ruhlar
dünyasýnda aralarýndaki
anlaþma bu yolla olmaktadýr. Ruh bedene baðlanýnca çevresindekilerle
beynin algýlamalarýyla
anlaþmaya alýþýyor. Telepatik yollarý ancak uykuda
kullanýyor. Ama medyum
dediðimiz kiþilerde bu yollar açýk kalýyor ve onlar
ruhsal alýþlarýný da öylece
sürdürüyorlar. Çocuklarda
telepatik ve diðer ruhsal
yeteneklerin daha belirgin
oluþundaki esas neden
onlarýn ruhsal alma yollarýnýn tam kapanmamýþ,
yani beyin kanalýyla alýþa
tam alýþmamýþ olmalarýndan dolayýdýr.

imajlarý alan önce ruh
yönümüzdür. Ruh
yönümüz alýp idrak
ettiði bu þeyleri daha
sonra beyne aktarýyor.
Hâlbuki normal insanda
alýþ ve idrak bunun ters
yolundan oluyor. Yani
önce duyu organlarýndan
gelen algýlar beyinde
toplanýyor. Beyinde
toplanan bu bilgileri
akýl ve sonra ruh idrak
ediyordu. Ruhsal olaylarýn
oluþumunda ruh ilk
etkendir. Ruh bu etkilemelerinde kendi
yeteneklerini kullanýyor.
Elbette bu yetenekler
geliþmiþ ruhlarda daha
çeþitli olacaktýr.
Nostradamus, Swedenborg
ve K. M. Rhinehart gibi
medyumlarda hem
telepati, hem ruhsal
görme, hem ileride olacak
olaylar hakkýnda daha üst
ruhlardan bilgi alýp onlarý
insanlara iletme gibi
yetenekler ve daha bir
çoklarý birarada bulunabilmektedir.
PARAPSÝKOLOJÝ

RUHSAL GÖRME ve
DUYMA
Ruhsal duyma ve
ruhsal görme gibi olaylarda gelen anlamlarý ve

Ruhsal olaylar bugün
bütün dünyada
Parapsikoloji ilmi adý
altýnda, öncelikle ABD’de
ve Rusya'da inceleniyor.

SEVGÝ DÜNYASI
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Oluþ þekilleri araþtýrýlýyor.
Bu araþtýrmalarýn bir eksik
yönü, yalnýz insanlarýn
ve medyum durumundaki
hassas kiþilerin incelenmesidir. Oysa bu olaylarýn
oluþumunda bedensiz
ruhlarýn da etkisi var.
Onlarýn ilerlemiþ
olanlarýnýn bu konudaki
bilgileri daha fazladýr.
Bu sebeple onlarýn
yardýmlarýnýn da alýnmasý,
olaylarýn çok yönlü olarak
incelenmesi gerekir,
insanlýk asýrlar boyu, tek
gerçek olarak maddeyi
görmüþ olmasýnýn etkisinden bir türlü kurtulamamaktadýr. Ama eski
realiteler hýzla deðiþmeye
baþlamýþtýr. Maddeyi ve
ruhu ayný önemle ele alma
dönemi baþlamýþtýr.
Zamanla eksiklikler
giderilecektir.
RUHSAL
OLAYLARIN
ETKÝLERÝ
Beden içinde, bedene
tabi olmayan bir ruh
yönümüz varsa, onun
bedene baðýmlý olmayan
davranýþlarý da var demektir. Bunlarýn var olduðunu
hipnotizma, ekminezi,
telepati, klervoyans gibi
olaylarýn incelenmesi

apaçýk göstermektedir.
Ruhun bu beden üstü
davranýþlarýnýn bilinmesi
ve öðrenilmesi ve onlarý
geliþtirme yollarýnýn
bulunmasý, þüphesiz insanlara çok büyük güçler
kazandýracaktýr. Bu yöne
eðilinmesi ve tam olarak
sarýlýnmasý ilimde büyük
deðiþiklikleri meydana
getirecek demektir.
DÜNYA ÖTESÝ
YAÞAM
Ayrýca bedenden sonra
yaþayan bir ruh yönümüz
varsa, dünya hayatýmýz ve
bu hayattaki her çeþit
davranýþýmýz, dünya ötesi
hayatýmýzý etkileyecek ve
þekillendirecek demektir.
Öyleyse ölüm ötesi hayatýmýzdaki huzurumuzu ve
mutluluðumuzu, dünyadaki davranýþ ve düþüncelerimizle hazýrlamaktayýz.
Ýnsan bunlarý bilirse
kendine daha bir çeki
düzen verir. Varacaðýmýz
bir önemli sonuç da
dünyaya geliþimizin,
gidiþimizin ve
yaþayýþýmýzýn belli bir
gayesi ve hedefi olduðu
gerçeðidir. Ýþte yaþam
bilgisinin en önemli
bölümünü bu konu
oluþturmaktadýr.

HAKÇA YAÞAMANIN
ÖNEMÝ
Dinler ve insanlýða yol
gösteren öncüler, yaþam
bilgisinin bu bölümüne
çok önem vermiþlerdir ve
bu yönde insanlarý aydýnlatmaya ve eðitmeye
büyük önem vermiþlerdir.
Parapsikoloji ilmi, dinlerde bildirilen gerçeklerin
bir yönünün laboratuvar
deneyleri olmaktadýr. Bu
deneyler ve bu konudaki
bilgiler arttýkça daha
insanca, daha hakça ve
daha sevgi dolu yaþamanýn
ne kadar büyük zorunluluk
olduðunu apaçýk göreceðiz.
SEVGÝ ve BÝLGÝ
Dünyada bulunuþumuz
bilgilerle güçlenmek,
kendimizin dýþýna taþmak,
kendimizden baþkalarýný
da kendimiz gibi görmek
ve kendimiz gibi sevmek
içindir. O'nun Sevgisinden
ve bilgisinden var olanlar
için sevgi ve bilgi esastýr
ve varlýklarýnýn temel
taþýdýr. Varlýklarýný sevgi
ve bilgiyle geliþtirenler
daha büyük kudretlerle
bezenip daha mutlu ve
daha üstün yerlere geçmeye hak kazanabilirler.
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 7

Rehberler
Ýntihardan
Sakýndýrýyor
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

BÝLENLE BÝLMEYEN
BÝR OLUR MU?
Fizik, kimya, biyoloji gibi doða bilimlerinin bulgularý, kutsal kitaplarýn insan
bilgisini aþan olaðanüstü bildirileri ve
parapsikoloji deneylerinden elde edilen
sonuçlar, evrendeki büyük zekânýn,
Yaradan'ýn varlýðýný bizlere sürekli
duyurur.
Kutsal kitaplar ayrýca insan ruhunun
sürekliliðini, dünya hayatýnýn olgunlaþ-

mamýz için çok önemli bir sýnav alaný
olduðunu, gelmemize nasýl bizi bizden
iyi bilen O Yüce Yaratýcý karar vermiþse, gitmemiz için de O'nun kararýný
beklememiz gerektiðini ýsrarla vurgularlar. Çoðumuz bugün bütün bunlardan
habersiz, gaflet içinde kendimizi deðersiz, sýradan varlýklar olarak görüyor, çok
sýkýþýnca da kendi elimizle yaþamýmýza
son vermekten bir an bile geri durmuyoruz. Hiç düþünmüyoruz, kýyýp topraða gönderiverdiðimiz þu muhteþem
bedenin oluþmasýnda bir nebze katkýmýz

8
var mý acaba? Tek bir hücresi bile bizim
eserimiz mi? Ünlü filozof Bergson,
“Yaratýcý Tekâmül” adlý kitabýnda,
sadece gözümüzün çalýþmasýný incelemekle, onun uyum içinde çalýþan
parçalarýnýn tesadüfen biraraya gelemeyeceði kanýsýna varacaðýmýzý inançla
dile getirir. Prof. Dr. Mehmet Öz’ün
“Siz” kitabýnýn 250. sayfasýndaki þu
bilgi Bergson’u tümüyle onaylar:
“Gözlerimizin 2 milyondan fazla
çalýþan parçasý ve saatte 36 bin bilgi
parçacýðýný iþlemden geçirebilme
becerisi vardýr. Bu, inanýlmaz miktarda
bir bilgidir.”
EMSALSÝZ EMANET
Bizlere emanet olarak, bir iþe yarasýn
diye verilen bu emsalsiz bedenin yaný
sýra; dünyamýzý bugüne getiren bilginlerin, filozoflarýn, peygamberlerin, bizleri yetiþtiren, geliþtiren, eðiten binlerce
kiþinin de emekleri var üzerimizde.
Hepsini de hazýr bulduk. O’nun nimetlerinden keyif alarak yaþamamýz,
yeteneklerimiz ölçüsünde çevremize
hayýr ve hizmet götürmemiz için verilen
bu caný ve bu imkânlarý intihar ederek
boþa harcamakta ne kadar hak sahibiyiz. Bunu yapmakta özgür olduðumuz
kesin. Týpký hýrsýzlýkta, banka soymakta, adam öldürmede özgür olduðumuz
gibi. Özgür olmak, muktedir olmak, hak
sahibi olmakla ayný þey mi? 17.yüzyýlda
liberalizmin þampiyonu John Locke
mülkiyette sýnýrsýz yetkiyi savunuyordu. Örneðin mülk sahibi isterse
mülkünü, baþkasýna zarar vermeden
keyfince yakabilirdi. Ama sonradan,
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yüzde yüz sahip de olsanýz, binlerce
kiþinin emeðiyle oluþmuþ bir mülkü
Neron gibi sebepsiz yakýp seyretmek
hukuk dýþý sayýp cezalandýrýldý. Çünkü
o mülkte kamunun da hakký var ve daha
kaç kiþiye hizmet edecek. Bir evi bile
nedensiz yakýp yýkmak suç iken, intiharý hak diye savunmak hangi mantýða
sýðar. Yerine göre intihar bir onur ve
gurur kaynaðý olarak övüledurduðundan, insanlar baþlarý sýkýþýnca pervasýzca bunu yürürlüðe koyuveriyorlar.
Hepimizin zaman zaman büyük çýkmazlara girip dipsiz kör kuyularda
boðulur gibi çýrpýndýðýmýz anlarýmýz
elbet ki oluyor. Þair boþuna: “Tarifsiz
kederler içindeyim” diye feryat etmiyor.
Duygulu ozan Rilke: “Bitirilecek ne
kadar çok acý var” diye ince ince
sýzlanýr. Henüz bu tür felâketlerle,
acýlarla yüz yüze gelmediðimiz, rahatta
olduðumuz zamanlarda O’nun varlýðýna, ince düzenine, gerçeði önümüze
seren olduðuna akýl, mantýk ve bilgi
ýþýðýnda iyice düþünerek inanýr ve sonumuzu O’nun iradesine teslim etme
kararýna varýrsak; dar zamanlara,
felâketlere uðradýðýmýzda, kolayýndan
yaþamdan çekip gitmeyi aklýmýza bile
getirmeyiz. Gözyaþlarýyla, yürek
çarpýntýlarýyla bunalýmlar ve sýzlanmalarla da olsa, isyan sýnýrýna, intihar
çýlgýnlýðýna varmadan, sabýrla zor günlere dayanabilme becerisi gösterebiliriz.
Çünkü önceki rahat dönemlerimizdeki
kabullerimiz, zor zamanlarýmýzda
otomatik olarak devreye girer. Örneðin
birisi ortada fol yumurta yokken sürekli
“Ben karýmýn ihanetini ölümle cezalandýrýrým” diye uluorta etrafta dile
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getirir ve bunu kendine hak diye
bellerse, böyle bir olayýn vukuunda
gözünü kýrpmadan tetiði çekip katil
olmasý iþten bile deðildir. Çünkü
saniyelerin zerresinin ölçüldüðü,
kanýnýn beynine sýçradýðý o zor anda
verilen anî karar, çok önceden düþünüp
söyleyegeldiði sözlerin otomatik bir
sonucudur. Ýntihar eyleminde de bu
psikolojik yasa aynen geçerli olduðundan, önceden, dünyanýn zor olaylarýna
fikren hazýrlanýp, bir olgunlaþma deðirmeni olan yaþamda, buðday tanesince
gönüllerimizin arýnmasý için deðiþik
sýnavlarý vermekle yükümlü olduðumuz
inancýna ulaþmalýyýz. Yaþadýðýmýz olaylarý anlamlandýramadýðýmýz dönemlerimizde sadece önümüzü görecek kadar
bir yükseklikten bakabildiðimizi, uzaklarý görebilecek seviyede olsaydýk
yorumlarýmýzýn doðruya yaklaþacaðýný
bilmeliyiz. Geçmiþte olanlara anlam
veremediðim bir zor dönemimde, Yüce
Bir Rehber Varlýðýn verdiði örneði hiç
unutamam. “Bir adam bir tepeye çýkýyor” diye baþlamýþ ve þöyle sürdürmüþtü: “çýktý çýktý, durdu ovaya baktý,
çýktýðý yer kadarýný gördü; çýkmaya
devam etti, tekrar ovaya baktý, daha
uzaklarý gördü. Ve nihayet zirveye
vardýðýnda bu defa bütün ovayý gördü.
Ýþte siz zirvede deðilsiniz” demiþti.
ÝNSAN DÜNYAYA
BULUNDUÐU YERDEN BAKAR
Zirvede olanla, eteklerde oyalananlarýn görüþ farkýnýn çarpýcý bir örneðini
geçmiþ yýllarda, bir Yunan futbol
takýmýnýn Atina’da bir Avrupa takýmýyla
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yaptýðý kupa maçý rövanþýnda yaþamýþtýk. Yunan takýmý dýþarýdaki ilk maçý
5-0 kaybettiði için Atina’daki maça
ümitsiz baþlamýþtý. Ne var ki maç hiç de
umulan gibi gitmemiþ, kaybedecek bir
þeyleri olmayan Yunanlýlar rahatça
saldýrýp golleri peþ peþe sýralamýþlardý.
Ama esas baþarý kalecinindi. Rakip
takýmýn nice gollük þutlarýna olaðanüstü
hünerlerle engel olmuþ bir tekinin bile
girmesine izin vermemiþti. Ve 90 dakika
ayný skorla 5- 0 bittiðinden iþ uzatmaya
kalmýþtý. Yunan kalecisi devleþmiþ,
uzatmada da tek bir gole izin vermemiþti. Bitime 10 dakika kalmýþtý.
Yaman kaleci baþarýsýný sürdürebilirse
sonucu penaltýlar belirleyecekti. Tam bu
esnada, Yunan takýmýnýn yabancý teknik
direktörü son derece akýl dýþý, çýlgýnca
bir kararla muhteþem kalecisini deðiþtirmiþ, yedeðini oyuna sokmuþtu. Bütün
stat “maçý sattý” peþin yargýsýyla teknik
direktörlerini “yuh” sesleriyle koro
halinde lânetliyorlardý; ellerinden gelse
adamý parçalayacaklardý. Ama ne çare,
yetki onundu. Neyse ki yedek kaleci de
son 10 dakikayý kazasýz belâsýz geçirmiþ, maç penaltýlara kalmýþtý. Ve o
seyircilerin istemediði yedek kaleci,
penaltý vuruþlarýnda harikalar yaratmýþ,
kurtardýðý gollerle takýmýnýn maçý
kazanýp tur atlamasýný saðlamýþtý. Ertesi
gün gazetelerde teknik direktör
kararýnýn nedenini açýklayýnca bilenle
bilmeyenin; ileriyi görenle, önünü
görenin farký gün gibi ortaya çýkmýþtý.
Gazetecilere þöyle söylemiþti: “Esas
kalecimizin baþarýsýný ben de seyirciler
gibi hayranlýkla izliyordum. Ancak iþ
penaltýlara doðru gittiðinden, penaltýlar-
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da çok usta olduðunu bildiðim yedek
kaleciyi oyuna sokmam akýllýca bir
davranýþtý. Oyuna ýsýnmasý için son 10
dakikayý riske ederek onu kaleye yerleþtirdim. Kararýmýn doðruluðunu onun
harika kurtarýþlarýyla hep beraber
yaþadýk. Seyirciler bu bilgilerden yoksun olduklarýndan beni ihanetle suçlayýp
yuhaladýlar. Bu, beklediðim bir þeydi
ama sabýrla küfürlere kulaðýmý týkayýp
doðru bildiðimi yapmalýydým. Mutlu
sona ulaþýnca, aptal deðiller ya,
kararýmýn isabetini görüp beni çýlgýnca
alkýþladýlar.” Baþarýlý teknik direktör
eðer bilseydi, herhalde sözlerini
Kuran’daki þu âyetle noktalardý: “Hiç
bilenle bilmeyen bir olur mu?”
KADER ve HÜR ÝRADE
Kendi yapýp ettiklerimizin doðal
sonuçlan olan sýkýntýlarýmýzýn yaný sýra,
tamamen “Kader” diyebileceðimiz,
O’nun ince düzeniyle baþýmýza gelen
felâketlere anlam veremememiz de bizi
intihara sürükleyen esas sebeplerden
biri olmaktadýr. Yukardaki örnekler teslim olup sabýrla olaylara göðüs germemiz, pes etmeyip sonuna kadar direnmemiz için hatýrda tutmamýz gereken
ipuçlarýdýr. Bilmeliyiz ki: “Günü gün
ortasýnda bitirenler hayrýn nerede
olduðunu göremezler. Olacaklara
erken varmak isteyenler aslýnda
gecikenlerdir.”
ÝNTÝHAR KURTULUÞ MU?
Þimdi, bu örnekleri, bu sözleri ciddiye
alanlar dünyamýzda azaldý. 300 - 400
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yýllýk bir birikimle bizi bugünlere
getiren materyalist hayat görüþünün
kýskacýnda, hayýrdan ve sevgiden uzak
öylesine yaþayýp gidiyoruz. Manevi
aydýnlanmadan habersiz, hayatýn anlamýný derinliðine düþündürecek, gönül
eðitimiyle insanlarý zorluklara karþý
dirençli kýlacak kuramlardan yoksun bir
dünyadayýz. Ne eðitim kurumlan, ne
dinler, ne düþünürler bu ana konuyu
gündeme almadan yan dallarda ömür
tüketiyorlar. Ülkemizde neredeyse hepimiz bilgi olarak lise ve üniversite giriþ
sýnavlarýna; din olarak Kuran’dan ziyade, doðruluðu kuþkulu Peygamberin
hadislerine, düþünce olarak günlük
siyasi sorunlara odaklanmýþ; uzaða ve
geleceðe hiç bakmadan günübirlik bir
hayata kilitlenmiþ yaþayýp gidiyoruz.
Bu durumda anlamsýz gördüðümüz bu
dünyadan nihilist, aldýrýþsýz ve boþ verici bir edayla çekip gidivermek bizler
için ne kadar kolay oluyor. Ýntiharýn bu
ana sebebinin yaný sýra bizleri derin
uçurumlara yuvarlayan, “Býktým artýk
yaþamaktan” diye arabesk þarký sözleri
ilham eden nice felâketler yaþayýp durmaktayýz.
Bir defasýnda Rehber Varlýk bizlere
toplumdaki suçlarýn nedenini sormuþtu.
Deðiþik yanýtlarýn içinde en çok
“ortam” üzerinde durulmuþtu. Rehber
Varlýk “ortam” düþüncesini onaylamýþtý.
Oh ne iyi, “Trafik Canavarý” gibi yeni
bir suçlu bulmuþ, rahatlamýþtýk. Ama
sevincimiz kursaðýmýzda kalmýþtý.
Çünkü Rehber Varlýk sadece “ortam”
demiyor; ortamý yaratan her birimizin
katkýsýný da apaçýk ortaya döküyordu:
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"Suçlularý ortam yaratýr;
yani YAÞANTINIZ!..”
Hz. MUHAMMED’ÝN
ÝNTÝHARLA ÝLGÝLÝ SÖZLERÝ
Deneysel bilim, bir deve kervanýnýn
“iz sürücüleri” gibi, geçip gitmiþ olan
kervanýn izlerinden, kalýntýlarýndan
yararlanarak kervan hakkýnda doðru bilgilere ulaþma tekniðiyle çalýþýr. Bir de
kervaný hazýrlayýp yola koyan kervancý
baþýnýn bilgilerine ulaþabilirsek, ondan
alacaðýmýz bilgilerle, daha net sonuçlara
ulaþmýþ olmaz mýyýz? Bilimsel bilgiyle
“Âlemlerin Sahibinden” alýnan bilgilerin sentezi bizlere “yaþam kervaný”
hakkýnda nice aydýnlýklar getirir. Ýntihar
sonrasý “Öte âlem” de yaþananlar konusunda da böyle yapacaðýz. Nitekim bu
yöntemlerle düþünceler üretmiþ olan
Mevlâna ötelerden haberdar olduðundan, baþarýsýz bir yaþamla öte âleme göçenlerin gözyaþý dolu akýbetini 700 yýl
evvelinden bizlere ne çarpýcý duyurur:
“Kumru baþýna geleceði duysaydý,
Tabut içine gireni bilseydi,
Tabut omuzda giderken aðlardý!..”
(A.Kadir, Bugünün Diliyle Mevlâna
s:52)
Þimdi intihar sonrasý yaþananlarla
ilgili Hz. Muhammed’in doðru
rivayetlerle aktarýlan sözlerini (hadislerini) aþaðýda paylaþýyorum:
** “Kim ki keskin bir âletle kendini
öldürürse, bu kimse de cehennemde o
âletle azap görür.”

11
** “Kendini boðan kimse, cehennemde kendini boðar, kendini vuran da
cehennemde kendini vurur.”
(Sahihi Buhari Cilt:4
Hadis No: 667 / 669)
** “Her kim bir daðdan kendini aþaðý
atýp, kendini öldürürse bu intihar eden
kimse cehennem ateþinde ebedi ve daimi
surette kendisini yüksekten aþaðý býrakýr
olacaktýr.”
(Sahihi Müslim- Cilt: 1
Hadis No: 175-109)
PARAPSÝKOLOJÝ’DE
ÝNTÝHAR OLAYI
Ýntiharýn bir kurtuluþ olmadýðýný,
aksine daha büyük sýkýntýlara, girdaplara soktuðunu, iki büyük bilgi sisteminden aktaracaðým doðru bilgilerle
ortaya koymak istiyorum. Hem deneysel bilim yöntemleriyle çalýþan parapsikolojiden, hem de ilâhi kaynaktan alýnan bilgilerden týpatýp ayný sonuçlara
ulaþmamýz, iki ayrý bilgi sisteminin
karþýlýklý birbirlerini onaylamalarý,
bizlere iki kaynaðýn da doðruluðu
hakkýnda ayrýca bir kanýt sunmaktadýr.
Çok az dile getirildiði için Ýslâm
ülkelerinde bile az bilinen bu hadislerden, geçen yüzyýlýn Fransa’sýnda bir
medyum aracýlýðýyla ruhsal görüþmeler
yapan kiþilerin hiçbir bilgisinin
olmadýðý apaçýk. 1858 yýlý 7 Nisanýnda
Paris’te bir umumi banyoya girip küveti
doldurup usturayla boðazýný keserek
intihar eden kiþinin ruhu 6 gün sonra
Paris Spiritizma Derneði’nde trans
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uykusunda olan medyumun rehber varlýðý tarafýndan celseye davet edildi.
Celsenin yöneticisi Klasik Spiritüalizma’nýn kurucusu Allan Kardec, gelen
ruha þimdi nerede olduðunu sordu.
Cevap: “Bilmiyorum. Siz söyleyiniz,
ben neredeyim. Ben yaþýyor muyum?
Söyleyiniz tabutun içinde boðuluyorum.”
Soru: “Ýntiharýnýzýn sebebi nedir?”
Cevap: “Ben öldüm mü? Hayýr. Hâlâ
bedenimdeyim. MERHAMETLÝ BÝR
EL ÇIKSA DA BU ÝÞÝ BÝTÝRSE.”
Hz. Muhammed’in hadisleriyle, bundan zerre kadar haberi olmayan
Paris’teki kiþilerin yaptýðý celsede
söylenenler yüzde yüz birbirini doðruluyor. 6 gün önce intihar ederek ölen
þahýs hâlâ bir kâbuslu rüya gibi o
dehþetli ölüm anýný yaþayýp duruyor.

ÝBRET VERÝCÝ
TOPLU ÝNTÝHAR
ÖRNEKLERÝ
18 Kasým 1978’de Jim Jones,
Guyana’da kurduðu “Halkýn Tapýnaðý”
adlý mezhepten 911 kiþiye siyanür
içerek intihar etmeleri emrini verdi,
onlar da bu emri yerine getirdiler.
2 Mart 1997’de “Heaven’s Gate"
[Cennetin Kapýsý) tarikatýnýn 39 üyesi
siyah spor takýmlarýný ve siyah Nike
spor ayakkabýlarýný giyerek topluca intihar ettiler.
Kendilerini “Ýlâhi Görevli” diye
pazarlayan þarlatanlarýn peþinden, akýl
ve mantýklarýný kullanmadan körü
körüne giden gruplarýn toplu intiharlarýna zaman zaman tanýk olmaktayýz.

Bu gerçeði, 1947 yýlýnda Dr. Bedri
Ruhselman’ýn yönettiði bir celsede
yazýcý medyum Recai Öktem kanalýyla
çok deðerli bilgiler veren Rehber Varlýk
Kadri, intihar edenlerin ölüm ötesi
yaþamlarýný anlatýrken bütünüyle doðrulamýþtý:

Kutsal Kitap metinlerini türlü hüner
ve çýkarla, mantýk oyunlarýyla çarpýtýp
yanlýþ yorumlayan ve bunlarý UFO ve
ezoterik diðer bilgilerle de harmanlayýp
kendilerine insanüstü payeler veren
kiþiler, taraftarlarýný kýsa yoldan cennete
kavuþturma vaatleriyle topluca intihara
götürebiliyorlar.

“Onun intihar ederken duyduðu o ilk
anlardaki fena bir ruh ýstýrabý vardýr ya.
Tabii siz bunu bilemezsiniz. Ben de
anlatamam. Nasýl söyleyeyim. Ýþte
anladýðýnýz O ISTIRAP ÝÇÝNDE
MÜNTEHÝR (intihar eden) SÜREKLÝ
OLARAK BOCALAR”
(Bedri Ruhselman: Ruhlar Arasýnda
S:50)

Ýntiharýn özel bir türü olan bu toplu
cinnetler; gerçek teslimiyetin yalnýzca
Allah’a ve O’nun deðiþmeyen ahlâk
kurallarýna
olduðundan
habersiz
gruplarýn; Allah’ý býrakýp, kutsallaþtýrdýklarý ve yanýlmaz kabul edip
körcesine peþinden gittikleri sahte yol
göstericilere teslim olmalarýnýn trajik
bir sonucudur.
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Ezilmiþliðin Hüznü
Nefes alamýyorum diyerek hayata vedâ eden, öylece zulme karþý
çýkanlarýn nefesi ve sesi olan George Floyd'un ýþýklý anýsýna
Güngör Özyiðit, Psikolog

merikalý zencilerin özel bir
yazgýsý vardýr. Tâ 17.
yüzyýlda Afrika'dan, Karaip
Adalarý'ndan kitle halinde
gemilere mal gibi yüklenerek
Amerika'ya getirilmiþ. Pamuk tarlalarýnda çalýþtýrýlmýþ, her iþe koþulmuþ
ve tam 150 yýl resmen köle olarak kullanýlmýþ, alýnmýþ, , satýlmýþ. Amerikan

A

Baðýmsýzlýk Savaþý'ndan ve KuzeyGüney Ýç Savaþý'ndan sonra kölelikten
kurtulmuþ, sözde o da Amerikan yurttaþý sýrasýna girmiþ. Ama kâðýt üzerinde
kalmýþ bu. Zenciler bir türlü Amerikalý
beyazlara, kendilerini eþit haklara sahip
bir yurttaþ olarak kabul ettirememiþ.
Derisinin rengi, yazgýsýna da yansýmýþ
ve sanki kara bir kader zencinin tüm
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yaþamýný sarmýþtýr. Artýk 300 yüzyýl
önce kökünden koparýlýp getirildiði
Afrika da onu kendinden saymamaktadýr. Oraya da yabancýlaþmýþtýr. Dinini
deðiþtirip Hýristiyan olduðu, dilini deðiþtirip Ýngilizce konuþtuðu, Amerikan
kültürünü benimseyip, onun gibi yaþamaya özendiði halde, Amerikalý hiçbir
zaman zenciyi kendinden saymamýþ ve
hep hor görmüþ, ona ikinci sýnýf insan
gibi davranmýþtýr.

Özgürlüðün ana vatanýnda en doðal
insan haklarýndan yoksun býrakýlmak,
uzunca bir dönem örneðin beyazlarla
ayný okula gidememek, onlarýn gittiði
lokantalara girememek, bindiði taþýt
araçlarýna binememek ne acý.

Oysa bugün zenciler "Kara
Müslümanlar" örgütü dýþýnda
Amerika'dan kopmayý ve ayrýlmayý
düþünmek þöyle dursun, tam tersine
Amerikan toplumuna katýlmak ve
beyazlarla beraber eþit haklar içinde
kardeþçe yaþamak istemektedirler.
Zencilerin güçlü sesi, þair Langston
Hughes "Kardeþler" þiirinde þöyle der:

Bir þiirinde yine þöyle diyor zenci
þair:

Hýsým akrabayýz sizlerle ben
Batý Hint adalarýndan gelenler
Kentucky'li ben
Hýsým akrabayýz sizlerle ben
Afrikalýlarla
Amerikalý ben
Kardeþiz sizlerle ben
Köle olarak getirilen zenciler, dinini,
dilini deðiþtirmek, modern yaþayýþa
ayak uydurmak gibi güç bir uyumu
baþardýklarý halde, Amerikalý beyaza
yaranamamýþlar yine de. Oysa
Amerikan kültürüne, edebiyatýna yaptýðý katkýlarla, caz müziði ile þarkýlarý
ile, sporun hemen her dalýnda
Amerika'ya kazandýrdýðý þampiyonluklarla bunu çoktan hak etmiþlerdi.

"Özgürlük" gibi sözler vardýr
Ne zaman iþitsem aðlatýr beni
Siz de benim çektiðimi çekseniz
Anlarsýnýz nedenini

Eþitlik nedir bilmedim ömrümde
Ne de özgürlük gördüm bu
"Hürler Ülkesi"nde
Ama umudunu yitirmemiþtir daha.
Ýyi insanlarýn elbirliðiyle yeni bir
Amerika yaratacaklarýna inanmaktadýr:
Amerika, ah Amerika olsa yeniden
Bulunup da bir türlü kurulamayan
ülke
Ama kurulacak er geç o özgür olduðu
yer herkesin
Fakirin, yani zencinin, Kýzýlderili'nin
Benim, yani Amerika'yý bulan
bizlerin
Kanýyla, canýyla, inancýyla
Ocakta kürek, tarlada sapan ve
yanan yüreðiyle
Yüzyýllar önce bulduðu
Yüzyýllardýr hayalini kurduðu
Kuracaðýz o yurdu
"Hayalini kurduðum dünya" þiirinde
ise rüyasýnda gördüðü, özlediði özgür
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yeni dünyanýn nasýl olacaðýný de belirtmiþ bir güzel:
Hayalini kurduðum dünyada
Hiç kimse baþkasýný hor görmeyecek
Kutlu bir sevgi saracak yeryüzünü
Barýþ yollarý baþtan sona çiçek
Hayalini kurduðum dünyada
Herkes yolunu tutacak tatlý
özgürlüðün
Kaba iþtahlar sömürmeyecek ruhu
Hýrstan hýrpalanmayacak güzelim
bir gün
Hayalini kurduðum dünyada
Irký ne olursa olsun, ak ve kara
Herkes özgürlüðe kavuþacak
Yeryüzü bolluðu eþit verilecek
insanlara
Kötülük kendini asýp ölecek
Sevinç ýþýldayacak inci gibi
Bütün insanlýðý süsleyecek
Hayalini kurduðum iþte böyle
bir dünya
Þairler geleceðin rüyasýný görürler ve
bu rüya genellikle gerçekleþir. Nitekim
böylesi haklý, doðru, yerinde isteklerin
güzel, þiirli bir þekilde sunuluþu birçok
beyazýn yüreðini yumuþatmýþ, onlarýn
ýrk önyargýsý, bu "nefret hastalýðý"
üzerinde düþünmeye, yanlýþlarý
giderme yolunda çabaya yöneltmiþtir.
Örneðin yazar Pearl Buck þöyle bir
öngörüde bulunmuþtur: "Irk önyargýsý
bizi bölmekte devam ederse, bir gün
dünya baþýmýza çökecek.". Amerikan
demokrasisinin kendi halkýnýn bir
bölümünü oluþturan zencilerin kýyasýya
ezilmesini onaylamamasýna karþý yine
bir yazar, V.Poznar, bu konu ile ilgili
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kitabýna þu baþlýðý koymuþtur:
"Amerika Birleþmemiþ Devletleri"..
Ýngiltere'de yüzyýldýr medyum kanalý
ile bilgi veren Rehber Varlýk Silver
Birch, öte dünya sakinleri ile ilgili þunlarý söyler: "Burada zenci, beyaz, sarý,
kýzýl ruhlar yok. Sadece ruhlar var."
Yeryüzünde insanlar derilerinin
rengine göre deðil de, insan oluþlarýna
göre deðerlendirilecekleri gün, özellikle zencilerin yüzü gerçekten gülecek, o
her þeye raðmen hiç tükenmeyen
neþeleri doruða yükselecektir.
ZENCÝLER GÜLERLER AMA …
Zenciler neþeli insanlardýr. Öyle
hayat dolu, canlý, atletik bedenli,
hareketli. Yaratýlýþlarý yatkýndýr yaþam
sevincini duymaya. Dans ederler, þarký
söylerler, müziði bedenlerinde, dahasý
hücrelerinde duyumsarlar. Yürüyüþleri
bile bir ritmi vurgular. Zenciler neþesiz
duramazlar. Ama adým baþýnda ket
vurulmuþ, bastýrýlmýþ, susturulmuþ bir
neþedir bu. Onun için zencinin gülüþü
cazdaki çýðlýðý gibi yanýk, buruk bir
gülüþ olmuþtur. Bakýmsýz, sevilmeyen
bir çiçek gibi açarken solmuþtur. Ne
var ki, gözler yalan söylemez.
Zencilerin gözlerine bakýn bir kez.
O gözler elle tutulurcasýna somut ve
sessiz bir hüznü gizler. Ve gülüþleri
gülüþ gibi görünse bile gerçekte
örselenmiþ bir neþeyi belirler.
Çünkü zenciler içleri ile deðil,
diþleriyle gülerler.
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Gelin hep birlikte, içinde siyahý da beyazý da barýndýran bir renkte,

Gride Buluþalým
Bir beyaz
Ve bir zenci
Birbirini sevdi
Birinin rengi
Diðerinin diþleri kadar beyaz
Ötesinin derisi
Berikinin saçlarý kadar siyahtý
Ama ikisinin de gönlü
Ak mý ak
Ve bir o kadar berraktý
Olay, bütünüyle gerçekti
Bir beyaz
Ve bir zenci
Sahiden birbirini sevdi
Kimse inanmadý onlara gerçi
Kimi güldü geçti
Bazýsý gördü þaþtý
Kimi de þaka sandý
Oysa bunda
Þaþýlacak ne vardý
Þunun þurasýnda
Ýkisi de ÝNSAN'dý..
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Uyku
Steve Rother (Ruhsal Psikoloji)
Derleyen Nihâl Gürsoy

ekâmül etmekte olan gezegenimizde her gün Güneþ
battýðýnda, basitçe gece
olarak adlandýrdýðýmýz
baþka bir realitenin içine gireriz. Bu
hepimizin aþina olduðu boyutsal bir
realitedir. Geceyi, uyumak ve bedenimizi tekrar canlandýrmak için kullanýrýz. Bu dinlenme zamanlarý ve
onlarý nasýl kullandýðýmýz, biz daha
yüksek bir titreþimsel hâle
geçtiðimizde deðiþecek ve daha da
önemli olacaktýr. Bu deðiþiklikler
birçoðumuzun geliþtirmekte olduðumuz yeni yeteneklere uyumlanmamýz

T

Resim: “Uyuyan Güzel” Hans Zatzka

için gereklidir. Tekâmül ederken
deneyimleyeceðimiz temel deðiþikliklerden biri uyku ile ilgilidir.
UYKU DÜZENÝNÝN DEÐÝÞMESÝ
Eðer uyku düzeninizde garip kesintiler yaþýyorsanýz, tebrikler! Bu sizin
ruhen geliþtiðinizin iþaretlerindendir.
Bu durumu deneyimleyen ve yaþayan
tek kiþi olduðunuzu düþünüyorsanýz,
emin olun ki bu konuda yalnýz deðilsiniz. Biz bunu ilk kez 5 yýl önce fark
etmeye baþladýk. Seminerlerimizde
katýlýmcýlarýmýzdan bu durumu
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yaþayanlarýn ellerini kaldýrmalarýný
istediðimizde, genellikle katýlanlarýn
%80’i ellerini kaldýrýr. Bu durum
korkulacak bir þey deðildir, sadece
kiþisel tekâmülünüzün baþlamýþ
olduðunu gösterir, o kadar. Siz ruhen
geliþtikçe uyku düzeninizde bu ve
baþka deðiþiklikler olacaktýr.
UYKU ÜÇLÜSÜ
Bu fenomeni yaþayan birçok kiþi
genellikle bundan rahatsýz oluyor. Gece
boyunca uyuyamadýklarýndan ertesi
gün yorgun ve bitkin olma durumu
onlarý endiþelendiriyor. Aslýnda bu
sadece çok normal bir durum olmakla
kalmayacak, gelecekte daha da olaðan
bir durum haline gelecek.
Ýnsanlýk, yeni bir uyku düzeni
geliþtiriyor sadece, ki ben bunu “ uyku
üçlüsü ” olarak adlandýrýyorum. Böyle
adlandýrmamýn nedeni, sizin yaklaþýk
üç saat uyuyup sonra iki saat uyanýk
kalmanýz ve sonra yine üç saat uyumanýzdýr. Gecenin ortasýnda uyanýk
geçirilen bu iki saat çok yakýnda
neþeyle beklenen bir tazelenme dönemi
haline gelecektir. Aslýnda bu yeni uyku
düzeni þimdiden sizin bilebileceðinizden çok daha yaygýndýr.
Gün ortasýnda kýsa süreler uyumak
da yaygýnlaþacaktýr. Bu tazelenme
uykularýnýn zamaný hem ruhunuza
ilham verecek hem de bedeninizi dinlendirecek þekilde ayarlanacaktýr. Bu
yeni uyku düzeni, bedeninizin enerjiyle
fiziksel olarak baþa çýkma biçiminde

SEVGÝ DÜNYASI

fark yaratmanýn yanýsýra onun gece olduðu gibi gündüz esnasýnda da tazelenmesini saðlamak için de tasarlanmýþtýr.
Bedenimiz bu yeni uyku düzenine
alýþmaya baþladýðýnda, günümüzün
yaklaþýk 2 saatini uyanýk tazelenme
dönemi içinde geçirdiðimizi göreceðiz.
Bu genellikle sabaha karþý 3’te uyandýðýmýzda baþlayan 2 saatlik zaman olacak. Sabaha karþý 3 kulübünün üyeleri
tüm yaþ ve sosyo-ekonomik gruplarý
kapsarlar ve çoðunlukla sürece son 5
yýl içinde baþlamýþlardýr. Çoðu bu
sürece her gece saat tam 3’te uyanarak
baþlamýþlardýr.
Birileri bunun doðal bir fizyolojik
süreçten baþka bir þey olmadýðýný,
bilimin bunun normal uyku devremiz
esnasýnda bedenin en yüksek ýsýsýna
eriþtiði dönem olduðu þeklinde açýklayacaðýný iddia edebilirler. Biyologlar
da bunun doðru olduðunu söyleyeceklerdir. Yine de bu, söz konusu
fenomeni deneyimleyen insanlarýn
sayýsýnýn son 5 yýl içinde neden bu
kadar çarpýcý bir biçimde artýþ gösterdiðini açýklamaz. Ben bunu insanlýðýn
çok þaþýrtýcý bir hýzla tekâmül etmekte
olduðunu gösteren bir delil olarak
görüyorum. Ancak, bu uyanýk dönemde
yaratýcýlýðýmýzýn arttýðýný bilmek önemlidir. Beyin üzerinde yapýlan inceleme
ve araþtýrmalardan biz bu “alfa” hâli
içindeyken farkýndalýðýmýzýn arttýðýný
biliyoruz.
Dört beyin dalgasý frekansý kalýbý
vardýr. Beta - Alfa - Teta ve Delta.
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Beyinlerimiz dört frekansý da ayný anda
üretirler. Ancak belli zamanlarda bir
frekans daha hâkimdir. Alfa hali, çok
gevþemiþ olduðumuzda, yani uykuya
dalmadan hemen önce ya da günlük
iþlere, bir hobiye, televizyona ya da bir
filme dalýp gittiðimizde beynimizin
doðal olarak ürettiði bir kalýptýr.
Dýþarýdan bakan birine, dalýp gitmiþ ya
da transa girmiþiz gibi gözükebilir,
oysa biz o sýrada çevremizde olup biten
her þeyin daha çok farkýnda olmamýzý
saðlayan yüksek bir farkýndalýk hali
içindeyizdir. Hipnoz, insanýn bilinçaltý
zihnine eriþip onu programlamak ya da
kiþiyi Evrensel Enerji’ye (hepimizi birbirimize baðlayan) baðlamak için alfa
halini kullanýr.
Enerjinin herkesin ve her þeyin içinden aktýðýný ve her þeye nüfuz ettiðini
düþünün. Bilimsel olarak biliyoruz ki,
önceden belirlenmiþ bir yerdeki tüm
enerjiler boþaltýlýp tam bir vakum oluþ-
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turulduðunda, o yerin içinde yine de
ölçülebilir bir enerji bulunur. Bu
Evrensel Enerji’dir. Bu enerji hepimizi
birbirimize baðlayýp, bir kýldýðýndan
hepimiz bu akýþýn ayrýlmaz bir
parçasýyýz.
Ýnsanlar olarak tekâmül ettikçe ve
farkýndalýðýmýz geniþledikçe, birlik
bilincine doðru doðal bir ilerleme
kaydedeceðiz. Bunu yaptýðýmýzda,
bizi Evrensel Enerjiye baðlayan her
þey daha iyi anlaþýlacak. Beynimizi
alfa haline sokmak bu baðlantýyý
artýrmanýn bir yoludur.
Gecenin ortasýnda uyandýðýmýzda,
sadece artmýþ bir farkýndalýk içinde
deðil, artmýþ bir yaratýcýlýk hâli içinde
de oluruz. Bu hâl içinde, düþüncelerimizi gerçekleþtirme, realiteye dönüþtürme yeteneðimiz çok artar. Bu yüzden, o sýrada ne düþündüðümüzün,
dolayýsýyla ne yarattýðýmýzýn bilincinde
olmamýz önemlidir.
Sorun þu ki, çoðu kiþi
bu güçleri bilinçli
olarak kullanmayý
baþaramaz. Onlar,
düþüncelerinin bilinçsizce akýp hoþlanmayacaklarý realiteler yaratmasýna izin verirler.
Örneðin, diyelim ki
Tom art arda üç gece
boyunca saat 3’te
uyanýyor. Neticede, her
gece neden bu saatlerde
uyandýðýný anlamaya

Resim: “Uyuyan Çoban” Francois Boucher
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çalýþýp bir neden bulamýyor ve sýkýlýyor. Sonra ertesi sabah katýlmasý gereken önemli bir toplantý yüzünden
kaygýlanmaya baþlayýp, etkili bir sunuþ
yapamayacak kadar yorgun olmaktan
korkuyor. Bu artmýþ yaratýcýlýk halini,
olumlu bir þey yaratmak için bilinçli
olarak kullanmak yerine, farkýna varmadan iki istenmeyen þeyi yaratýyor.
Ýlk yaratýmý, art arda birkaç gecedir
ayný saatlerde uyanmasýyla ilgili can
sýkýntýsý ve kaygýlanmasý. Tom bu
durumu sadece gözlemleseydi hiçbir
þey olmayacaktý. Onun yerine, bu durumun bir þeylerin yanlýþ olduðunu gösterdiðine inanarak ve bunun ne olabileceði konusunda kaygýlanarak “sorun”a
daha fazla enerji harcadý. Sonra da
daha fazla kaygýlandý ve böylece her
gece sabaha karþý 3’te uyanmasý için
gerekli senaryoyu, bu kendi kendini
gerçekleþtiren kehaneti yaratmýþ oldu.
Tom’un yaptýðý ikinci hata ertesi gün
çok yorgun olacaðý, bunun da onun için
önemli olan sunumunu etkileyeceði
düþüncesini yaratýp aktarmaktý. Bu
durumda ne olduðunu tahmin edin.
Tom artmýþ bir yaratýcýlýk hali içinde
olduðundan, bunlar öylece gelip geçen
düþünceler deðildi. Onlar artmýþ
yaratýmlar olarak yayýnlanmýþ ve
realite olarak tezahür etmiþlerdi.
Sonuç olarak Tom, ertesi günkü
sunumu esnasýnda gözlerini güçlükle
açýk tutabildi. Daha da kötüsü, bir
gece saat 3’te uyandýðý için duyduðu
rahatsýzlýktan kurtulamadýðýndan, bu
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konuda süren kýzgýnlýðý onun o gece
de saat 3 gibi uyanmasýný garantilemiþ
oldu. Çoðumuzun yaptýðý gibi Tom,
realitesini yöneten her türlü dýþ kaynaðý
suçladý, oysa aslýnda kötü durumunun
mimarý kendisiydi.
Tom gibi, çoðumuz düþüncelerimizi
yönetmekte veya onlara hâkim olmakta
çok ustalaþmýþ deðiliz. Ýnsanlýðýn þimdi
geliþen tekâmülüyle birlikte, düþüncelerimizi çok dikkatle seçmemizin
zamaný gelmiþtir. Çünkü düþüncelerimiz realitemizi yaratmakla kalmazlar,
yeni enerjide onlar bunu çok kýsa bir
zaman aralýðýyla yapacaklardýr.
Böylece, eðer gece uyandýðýnýzda
ertesi gün yorgun olacaðýnýzdan endiþelenirseniz, korktuðunuz þeyi yaratacaksýnýz. Ayný þekilde bu özel zamanýn ne
getirebileceði konusunda bir heyecan
hissiyle uyanýrsanýz, ertesi gün coþkuyla ve enerjiyle dolacaksýnýz. Hatýrlayýn:
Siz zihninize hangi düþüncelerin gireceðini belirleyemeyebilirsiniz ama zihninizde hangi düþüncelerin kalacaðýný
belirleyebilirsiniz. Bu yüzden
düþüncelerinizi büyük bir özenle seçin.
Yatakta dönüp durup uyuyamadýðýnýz
için yakýnmak yerine bu zamaný en
yüksek hayrýnýz için bir þey yapma fýrsatý olarak görün. Örneðin, ruhunuzu
yükseltecek bir kitap okuyabilir kendinizi baþka türlü eðlendirebilir,
yaþamýnýzý geliþtirme konusunda harika
hayaller kurabilir, planlar yapabilir ya
da gerçekten olaðandýþý bir deneyimle
sadece olmanýza izin verebilirsiniz.
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Bugünkü Manzara ve
Geleceðin Medeniyeti
Seyhun Güleçyüz

eçmiþteki medeniyetleri sizlerle
daha önceki yazýlarýmda paylaþmýþtým. Onlarýn ýþýðýnda
soruyorum: "Geçmiþin süzgeci
þimdinin ve geleceðin olgun ve bereketli
tanelerini vermiþ mi?" Bu sorunun cevabýný,
bu ayki yazýmda bulmaya çalýþacaðým.

G

Eski medeniyetlerden birçoðu bu bütünlüðünü ve doðrudan etkisini kaybetti,
daðýldý. Onlarýn mirasýndan bazý usuller,
bölümler, dolaylý yollar, bir sonraki
medeniyetlerin yapýsýna girdi. Mesela
enstrümanlar 453 hertzde asýrlardýr titreþirler. Çünkü bu rezonans doðrudan ruhu et-

kiler ve hâlâ kiliselerde enstrümanlar, baþta
orglar olmak üzere 453 hertze ayarlýdýr.
Kökü çok eski medeniyetlere dayanan bu
bilgi Hint, Çin Japonya medeniyetlerinde
de hâlâ canlýlýðýný sürdürüyor. Hintliler, her
sabah ve akþam güneþi selâmlama ritüellerinde, enstrümanlarýný bu titreþimde çalýp
Ganj kenarýnda ibadetlerini yapýyorlar. Bu
medeniyetler coðrafi bölgelere sýkýþmýþ,
evrensel iddiasý olmayan birer inanç tarzý,
hayat tarzý olarak bugünkü manzara içinde
yerini alýyorlar. Ýnancýn sosyal yaþamý ise
bugün çalkantýlýdýr. Ýnsan, yeni dünyanýn
etkisiyle, dinlerinin dolayýsýyla inançlarýnýn
özünden uzaklaþmýþtýr.
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Batýda Hýristiyanlýk, Avrupa toplumlarýnýn kurumlarýný kendine has inancýyla
yoðurmuþtur. Bu dinin uzun süre manastýrlara kapanan ruhu ve niyeti, coðrafi keþiflerle ve misyonerliðin çabalarýyla, bütün
dünyaya yayýlmýþtýr. Avrupa’da feodaliteyi
zayýflatarak yeni bir þehirli sýnýf yaratmýþtýr.
Onu izleyen Rönesans ve Reform hareketi
bu kýtaya Hümanizm öðesinin, yerleþmesine sebep olmuþtur. Amerika’da, kölelik,
tarým ve sanayi ürününde ucuz iþ gücü ile
zenginleþip, geliþmeye baþlamýþtýr. Kolonileþme hem Avrupa devletlerini hem Kuzey
Amerika’yý çok zengin ve güçlü yapmýþtýr.

esasýnýn temelidir. Peki, bu medeniyetin
esasýný oluþturan inanç ve ahlâk nizamý
nedir?

Medeniyet teorisi çerçevesindeki inanç,
tanrýsal ya da insan kaynaklý, hak ya da
bâtýl, fakat bireylerin ruhuna hitap eden
ve ahlâk nizamý doðuran bir inanç olmuþtur.
Öyleyse batý medeniyetini anlamak için,
onun dayandýðý inanç ve ahlâk düzenini
saptamak gerekir. Batý medeniyeti, bilim
ve teknolojiye dayanýyor, öncelikle. Bu
bilim ve teknoloji, insanýn sembolik düþünme kapasitesiyle meydana getirdiði, bir
kültür öðesidir. Bu öðenin batý kültüründe,
yeri çok büyük ve etkisi çok kuvvetlidir.
Yine de Batý medeniyetinde, bilim ve
teknoloji medeniyetin öðesidir ama esasý
deðildir. Çünkü bu ne bir inanç ne de bir
ahlâk nizamýdýr.

Ýþte burada geçmiþin eleðinden geçen
tecrübeler, bilgi tanesi olarak Rönesans’a
temel oldu. Yani, Yunan ve Roma fikir
geleneðine indiler, insana verilen deðeri
fark ettiler. Ýnsan ruhunun o eserlerde,
serbestçe kendini ifade ettiðini gördüler.
Bütün bunlarýn üstünde, sýnýrlarý olmayan
düþünce üreten özgür insan aklýný fark ettiler, anladýlar. Ýnsan duygularýyla dýþ
dünyayý algýlýyor ve kendi özgür aklýyla,
düþünerek hüküm verebiliyordu. Ýnsanýn
kendi kapasitesini kullanmakta özgür ve
özgün olduðunu gördüler. Böylece
Hümanizm adý verilen, insaný öne çýkaran
yeni bir zihinsel yöneliþ oluþturdular. Bir
bilgenin dediði gibi: "Geçmiþe dönülemez.
Gelecek beklenir elbet, geleceðinden.
Ancak hâl, hayýrla iþlenebilir oya gibi."

Ýnsan zihninin ürettiði bir bilgi türü ve
yapma tekniðidir. Sürekli de deðiþime uðramaktadýr. Bu sürekli deðiþen bilgi türünün
ve yapma tekniðinin arkasýnda, ahlâki bir
düzen yoktur. Ancak iþ kanunlarý ve eski
inancýn ahlâki deðerleri vardýr. Görüyoruz
ki batý medeniyetinin esasýný oluþturan
inanç ve ahlâk nizamý toplum yapýsýnýn

Hýristiyanlýk Avrupa ve Batý Medeniyeti
bilincinin temel kaynaðýdýr. Bu inanç eski
dönemde halk tabanýnýn çok acý çekmesine
sebep olsa da, fakirin ve mazlumun yanýnda
oldu. Bir dönem kilise, siyasal gücüne
devam ettirmek için düþünceyi kýskaca aldý.
Skolastik düþünce böylece yüzyýllarca,
Avrupa fikir dünyasýna hâkim oldu. Ýnsanlar inançla mücadele ederek, Rönesans’ý
oluþturdular. Nasýl mý?

Onlar da geleceklerini bir oya gibi,
tecrübelerden faydalanarak, iþleyerek
Hümanizmi baþlattýlar. Böylece Hümanizm
16. yüzyýl sonlarýnda bütün Avrupa’ya
yayýldý ve insan kendi akýl, duygu ve
zevkinden, yaratýcýlýðýndan baþka bir
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kaynak tanýmayan yeni bir arayýþýn
yönlendirici gücü oldu.
Zihinsel tutumlarý aristokratik ve bireyci
olan hümanistlerin, ilgi ve dikkati klasik
geçmiþe ve kendilerine fazlaca dönük
olduðu için, hümanizm geniþ halk tabanýna
fazlaca hitap edemedi. Görüyoruz ki bu
konuda henüz tecrübeleri yok denecek
kadar azmýþ. Fakat hümanist düþünce,
toplumu yönetecek ya da dolaylý yollardan
topluma yön verecek, toplumun bakýþýný
etkileyecek meslek insanlarýný, aydýnlarý,
yazarlarý, düþünürleri, sanatçýlarý, politikacýlarý hattâ din adamlarýný çok etkiledi.
Böylece Avrupa’da modern düþüncenin
doðuþuna sebep oldu.
Hümanizm, Allah’ýn mutlak iradesini
tanýmaksýzýn, insan aklýnýn ve iradesinin
otoritenin tek kaynaðý olduðuna inanmýþtýr.
Hümanistlerin çoðu bu yüzden deisttir.
Ahlâký, doðaya ve insan aklýnýn ýþýðýna
dayandýrýrlar. Bu yüzden, deizm Avrupa’da
Hýristiyanlýða bir çeþit karþý çýkýþý gösterir.
Ama Darwinizm, Freudcu psikanaliz,
Marksizm, Materyalizm ve Pozitivizm gibi
Allah’ý ret eden bu doktrinlerin hepsi, kendi
içinde bir inançtýr. Hepsi de bilimi, kendilerine siper almýþlardýr.
Gelelim bilime, bilim bir ülkenin medeniyetini oluþturan, en önemli faktörlerden
biridir. Bilim objektif gözlem kanýtlarýyla
desteklenen, bilgi üretme metodudur ve
inanç sistemi deðildir. Bu durum insan
ruhunda bir boþluk yarattý. Ýnsan kiþilik
bütünlüðünü kaybetti ve insan zihni bir
süre, akýl ile imanýn çatýþma alaný oldu.
Çünkü bilim ile Allah’ýn varlýðý sap-

23
tanamýyor ve yokluðu da belirlenemiyordu.
Hâlâ da böyle düþünenler vardýr. Ama bilimin, gizlenebilir dünyaya iliþkin bilgilerini,
insanlýðýn yararýna kullanabilmesi için,
ahlâki bilgilerin gerekliliði kabul edildi. O
dönemde Martin Luther’in "Vicdan özgürlüðünün geçerli olmasý için, Ýncil’deki
hakikatler gereklidir" þeklindeki savunmasý,
inançlarýn tekrar ortaya çýkmasýnda etkili
oldu. Böylece, Avrupa’da Reform hareketleri baþladý. Reform hareketleriyle, iktidardaki, feodal asilzadeler ve ruhban hiyerarþisi yerini monarþi ve burjuvaziye býraktý.
Dinsel ve siyasal kurumlar anayasacýlýða
yöneldi. Din ve devlet iþleri ayrýldý.
Görüyoruz ki, Hümanizm fikir ve ruh
olarak, bireyselcilik reformlarýný getirdi. Bir
de yeni bir ticaret sistemi geliþti. Bireylerin
davranýþlarý, bu dünyanýn gereklerine ve
bireylerin arzularýna göre þekillendi. Ama
faydacýlýðýn bir ümide dayanan temelsiz
ilkesi, herkes kendi çýkarýný düþünürse
bütün toplum ilerler felsefesine yani bireyselliðe dönüþtü. Ýktisat ve siyaset ahlâktan
soyutlandý. Bu felsefenin sosyal bir felâket
olduðu anlaþýldý. Çeþitli düzenlemeler
yapýlmasý gerekli görüldü. Bu arada kapitalizm, amansýzca yükseliþe geçti. Sosyal
dengeler ve ahlâk kurallarý alt üst oldu.
Karl Max’ýn sosyalizmi; toplum yapýsýný
bireysel kâr ilkesine dayandýrmak istenen
kapitalizmin, geniþ çoðunluðu fakirliðe
sürüklemesine karþý bir reaksiyondu.
Aslýnda Karl Max’ýn insancýl bir yaklaþýmla
tasarladýðý, sunduðu sosyalizm, Avrupa
toplumunu çok etkilemedi. Ama çarlýk
Rusya’sýnda, idealist entelektüellerin liderliðini yaptýðý bir ihtilal ile bireyi tamamen
silen totaliter bir rejim oldu.
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Batýda, Avrupa ve ABD’de yani modern
dünyada, her bireyin kendi için neyin iyi
olacaðýna, kendinin karar verme özgürlüðüne inanýlýyor. Bireylerin düþünme ve
kararlaþtýrma özgürlükleri biraraya geldiði
zaman, bütün toplum için veya büyük
çoðunluk için en iyi sonucun çýkacaðýna
emin gözüyle bakýlýyor. Bu inancýn sonucu,
hayatýn oy çokluðuna dayanan bir meclisin
yasama yetkisiyle kurulan bir hükümet
tarafýndan yönetilmesi ilkesi uygulanýyor.
Fakat hâlâ insanlar yasamanýn içeriðini ve
yürütmenin içeriðini belirleyecek ve sosyal
birliði saðlayacak ilkeleri arýyorlar. Her
düþünen bireyin ayrý görüþü, inancý olduðu
için bir sürü farklý inançlarýn, felsefe sistemlerinin, ideolojilerin doðmasýna yol
açýyor. Hem de insan kaynaklý dinler,
psikanaliz, spiritualizm, egzistansiyalizm,
nihilizm, Darwinizm, demokrasi, feminizm,
pozitivizm, Nazizm, faþizm gibi irili ufaklý
doktrinler, yaþam için yön vermeye çalýþýyor. Peki, istenen nasýl bir YAÞAM?
Ýnsanlarýn içine düþtüðü bu ruhsal boþluk,
toplum yaþamýnda aþýrý kapalý, dini
baskýlayan sistemlerin oluþmasýna sebep de
oluyor. Toplumda güvensizlik, huzursuzluk, sapkýnlýk, çocuk ve hayvanlara zulüm
ve iþkenceye, akýl hastalýklarýna, intiharlarýn ve cinayetlerin artmasýna yol açýyor.
Sýnýfsal uçurumlar, fakirlik, sosyal ve
siyasal ahlâk çökmesini de, bunlara
eklersek, gidiþ felâket oluyor.
Medeni toplumlarýn objektif bilim insanlarý, bütün bu kötü gidiþi kantitatif gözlemle
inceliyor, istatistiksel analizler yapýyor,
olaylar kargaþasýnda, öðelerin sebep-sonuç
iliþkilerini bulmaya çalýþýyorlar.
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Bir yandan da bilim, teknoloji çok hýzlý
geliþiyor. Einstein’ýn dediði gibi: "Bilimin
bittiði yerde, Tanrý inancý baþlar" sözü
kabul görüyor. DNA’larýn þifresi
çözülürken, bunun yaratýcýsýna inanç
giderek artýyor. Ama insanlarýn yaþamlarýndaki çöküþün çaresi bulunamýyor. Bu
baðlamda ABD’de, yüzlerce sosyal bilim
dergisi, her yýl 400’ün üzerinde kitap,
175’den fazla felsefe dergisi basýlýyor.
Bir yandan da siyasetçiler bütün sözlerini
iktidarda kalmaya veya onu devirmeye
harcýyor ve çözümle ilgilenen olmuyor.
Batý medeniyetinin ve ona benzemeye
çalýþan ülkeleri, asýl boþluðun güven,
inanç ve birlik olduðunu anlamak istemiyorlar. Batý kültürüne baktýðýmýzda inanç
ve ahlâk düzeninin belirli niteliði olarak
sekülarizmi görüyoruz. Dinlerinin þefkati,
merhameti ve paylaþýmý telkin eden özünden çok uzak, Pazar günleri kiliseye
giderek veya baþka þekillerde dini ritüellerini yapýp, dünyayý yaþamayý yeterli buluyorlar. Aydýnlanma çaðýnýn eþiðinde konuþan
Hobbes’un “homo homini lupus” yani
“insan insanýn kurdudur” zihniyetinde,
böylece manevi prensiplerden uzak, aklýný
içgüdülerinin ve egosunun emrine vermiþ
insaný görüyoruz.
Sözün özü, çaðýmýzda medeniyetlerin
çoðu bencillik ve sömürünün, bilim ve
teknolojiden yararlanmasýyla karþý konulamaz gidiþ görüntüsüyle çökmektedir. Ýnsan
ise çökmekte olan bu dünyada aralarýnda az
da olsa her þeyin farkýnda olup da, çare
arayan insanlara raðmen, güçlü olma,
baþkalarýna hâkim olma isteðiyle, insanlýk
sýfatýna, onuruna yakýþmayan planlarla dolu
hayat sürüyor.
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Görüyoruz ki, doðru kavramý modern
çaðda göreceli oluyor. Kime, neye göre
doðru? Allah inancý olmazsa - ki öyle
düþünülüyor - o zaman herkes kendi
doðrusunu üretiyor, gruplar oluþturuyor
böylece Dünya’yý kaosa sürüklüyorlar.
Ahlâki deðerleri yüceleyen, bir hakikat kaynaðýna inanmanýn, insan ruhunun ihtiyacý
olan yüceliðe yönlenmesine sebep olacaktýr.
Olgunlaþtýrýcý iyiliðe, doðruluða; aklý, gönlü
yönlendirici, böyle bilgilere dünya insanýnýn
çok ihtiyacý vardýr.
Hâlbuki rehbersiz kalan insan, görüyoruz
ki akýl ve gönül olarak egolarýnýn, içgüdülerinin ve kýsaca vesvese verenin esiri oluyor. Hem sevgisiz, hem mutsuz, hem de
kötülükten haz eder oluyor. Ýnsaný, her biri
apayrý dünyalar olarak, eþsiz bir kar tanesi
gibi algýlamalý ve her birine ayrý ilgi göstermeliyiz. Yaradan insaný böylesine özenle
yarattý ve tüm yarattýklarýný da. Bir bilgenin
dediði gibi: "Öyleyse siz þimdi karþýnýzda
olup, size kötü gözle bakan kardeþinizi, az
uzakta duran yemyeþil bir dalý, bir bardaktan içtiðiniz suyu, soluduðunuz havayý, her
þeyi, ya þunu ya bunu niçin bütünden ayrý
gibi görüyorsunuz?"
Ýþte bu sorunun cevabý aslýnda hepimiz
bir bütünden oluþtuk, bir taneyiz. Bunu tam
bir gönülle idrak edebilsek, insanýn insana
farksýzlýðýný, aklýmýzý bilgi ve sevgiyle terbiye ederek egolarýmýzý bilebilsek, o zaman
dünya medeniyeti, yükselen bir deðer
olarak, sevgiyle evrende ýþýk saçar.
Unutmayalým ki, insan Yaradan’ýn sevgisinden diðer canlýlar gibi yaratýlmýþ, yüce bir
varlýktýr ve aklýmýz Yaradanýmýz’dandýr.
“Düþünceniz, aklýnýzýn duyulmayan sesidir
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ve kendi içinde bir titreþimi vardýr.”
Dolayýsýyla, ilimde, bilimde ve teknolojide
ne kadar ilerlesek de, O’nun sevgisinden
beslenme, düþüncelerimizle O’nun
titreþimiyle, buluþmaya ihtiyacýmýz vardýr.
O’nun sevgisi tüm kâinatlarý besler, dengede
tutar yeter ki aklý olan insan, o titreþimle
buluþsun neler olmaz ki…
“Ýnsanoðlunun düþünceleri kýymetlidir.
Çünkü insanýn düþünceleri, henüz adýný
bilmediðiniz bir þeyler vücuda getirir, uzak
yýldýzlarýn vücuda getirdiði gibi. Öyleyse
biliniz ki, her þey düþünce ile düzende
duruyor. Ve bunlar bir yerde sevgi, enerji,
düþünce olarak birleþip, kristalleþiyor. Ýþte
siz o en büyük düþüncenin ürünüsünüz”.
Bu büyük düþünce, bir bütünlüðü göstermektedir ve Yaradan bildiðimiz ve henüz
bilmediðimiz varlýðýn bütünüdür. Hermetik
bilgilerde, binlerce yýl önce þöyle der: "Her
þey bütünün içindedir ve bütün her þeyin
içindedir."
Bu bilgilerin ýþýðýnda medeniyetlerin ve
kültürlerin, inancýn olduðu toplumlarda etik
deðerlerin, ahlâki nizamlarla büyüyüp,
geliþtiðini söyleyebiliriz. Ýnsanýn böyle bir
medeniyete kavuþabilmesi için, bütünlüðün
farkýna varýp, önce kendisiyle belli ahlâki
deðerler ýþýðýnda, cenge girip, akýl ve gönül
birliðine ulaþmalýdýr. Ýçinde bulunduðu
medeniyeti de, doðru sevgi ve hizmetle,
çevresiyle birlik çabasýna girerek, hoþgörü
ve sevgi ile oluþturacaðýna inanýyorum.
Çünkü kiþinin dünyada yaþamasý için belli
bir medeniyetin içinde bulunmasý gerekir
ki, olgunlaþabilsin. Böyle bir medeniyeti
ve kültürü de, mutlaka kendi emeði ve
sevgisiyle, bütünlük inancýyla baþarabilir.
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Öngörü ve Gerçek:

Salgýn Hastalýklar
Derleyen: Ýsmail Hakký ACAR

‘Salgýn’, belli bir insan popülasyonunda, belli bir dönemde, yeni
vakalar gibi görülen ancak önceki tecrübelere göre beklenenden
daha fazla etki gösteren hastalýk durumudur. ‘Beklenen’e baðlý
olarak salgýnýn tanýmlanmasý deðiþmektedir: ‘Salgýn’ ‘yerel
hastalýk’, genel bir ‘salgýn hastalýk’ veya dünya çapýnda ‘pandemi’
olarak kendini gösterebilir.
‘Virüs’ ise, bakteriden daha küçük organizmadýr. Protein kaplý
kýlýf içinde DNA ya da RNA taþýyan bir çekirdekten meydana gelir.
Kendi metabolizmalarý olmadýðý için, kendi baþlarýna yaþama ya
da üreme yetenekleri yoktur. Virüsün yaþayabilmesi için canlý bir
hücreye, bitki, hayvan ya da bakteriye ihtiyaçý vardýr. Virüsler
canlý bir hücreye girdikleri zaman, konak hücreyi imha ederek
hastanýn vücudunda hýzla çoðalmaya baþlarlar.
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aþadýðýmýz günler, ‘virüs’
kaynaklý EBOLA, AIDS,
SARS, MERS ve de
COVÝD19 gibi ‘salgýn
hastalýklar’ýn peþpeþe görüldüðü,
insan kitlelerinin yaþamlarýný etkilediði
dönem olarak ortaya çýkmaktadýr.

Y
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geldiði, daha da önemlisi deðiþen iklim
koþullarý nedeniyle kutuplarda veya
yüksek daðlarda asýrlar boyunca donmuþ halde uyuyan, ancak bugün eriyen
buzullar altýndan uyanan virüslerden
mi kaynaklandýðý araþtýrýlmaktadýr.
BÝLÝM TEMELLÝ ÖNGÖRÜLER

‘Salgýn’, belli bir insan popülasyonunda, belli bir dönemde, yeni
vakalar gibi görülen ancak önceki
tecrübelere göre beklenenden daha
fazla etki gösteren hastalýk durumudur.
‘Beklenen’e baðlý olarak salgýnýn
tanýmlanmasý deðiþmektedir:
‘Salgýn’ ‘yerel hastalýk’, genel bir
‘salgýn hastalýk’ veya dünya çapýnda
‘pandemi’ olarak kendini gösterebilir.
‘Virüs’ ise, bakteriden daha küçük
organizmadýr. Protein kaplý kýlýf içinde
DNA ya da RNA taþýyan bir çekirdekten meydana gelir. Kendi metabolizmalarý olmadýðý için, kendi baþlarýna
yaþama ya da üreme yetenekleri yoktur.
Virüsün yaþayabilmesi için canlý bir
hücreye, bitki, hayvan ya da bakteriye
ihtiyaçý vardýr. Virüsler canlý bir hücreye girdikleri zaman, konak hücreyi
imha ederek hastanýn vücudunda hýzla
çoðalmaya baþlarlar.
Günümüzde insanlýk, vücutlarýnýn
tanýmadýðý, baðýþýklýk kazanmadýðý
virüslerle ‘pandemi’ boyutunda karþý
karþýya kalmaktadýr. Ancak bu virüslerin doðal mütasyonlar sonucu mu
oluþtuðu, biyolojik savaþ silâhý olarak
laboratuvarlarda mý üretildikleri, yoksa
uzaydan göktaþý ya da meteorlarla mý

Prof. Dr. Ali DEMÝRSOY,
‘2035 Sonun Baþlangýcý’
Prof. Dr. Ali DEMÝRSOY, bilim
dünyasýnda ismi ön sýralarda olan bir
akademisyendir. Doðanýn ve çevrenin
korunmasý, biyoloji, genetik, evrim ve
zoo-coðrafya konularý uzmanlýk alanlarý arasýndadýr. ‘Yaþamýn Temel
Kurallarý’ adlý kitap dizisi geniþ
kitlelere zoolojiyi sevdirmiþ, ‘Evrim Atom Altý Parçacýktan Ýnsana
Türlerin Görkemli Yolculuðu’ kitabý
ise evrim konusuna önemli ufuklar
açmýþtýr.
En son kaleme aldýðý kitaplardan biri
olan ‘2035 Sonun Baþlangýcý’nda,
küresel ýsýnmayý ele almakta ve yaklaþtýðýný
öngördüðü
‘Dünya
Deðiþimleri’nin
önemini vurgulamaktadýr:
“Doðrusunu
söylemek
gerekirse küre-
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sel ýsýnmayý tam anlamýþ kiþi sayýsý
zannedilenden çok daha azdýr. Küresel
ýsýnmayý, havanýn ýsýnmasý, sularýn
azalmasý, sularýn yükselmesi, kutup
ayýlarýnýn yaþam alanlarýnýn daralmasý
gibi magaziner havadis gibi görüyorlar. Bunun toptan yok oluþ olduðunu
kavrayamýyorlar. Küresel ýsýnmanýn
toplu yok oluþun bir baþlangýcý
olduðunu, hýzla seyrettiðini ve birkaç
kuþak sonraki insanlarýn bunu çok
aðýr bir þekilde ödeyeceðini; hattâ
insanlarýn tümünün toptan yaþamlarýný
yitirmeyle ödeyeceklerini bilmiyorlar.
Öðrenmeye baþlayacaklarý zaman
da çok geç olacaðýný burada
söylemeliyim...” (Sayfa 115)
Kitabýn ‘Modellere göre Neler
Olmasý Bekleniyor’ bölümünde bu
gidiþat sonucu beklenen geliþmeleri
maddedeler halinde sýralarken, salgýn
hastalýklara ve virüslere de deðinmektedir:
“9. Böcek yumurtalarýnýn ölmesini
saðlayan gece ve kýþ soðuklarýnýn
hafiflemesi önemli bir sorun olacak.
Bunun basit ve somut örneði, sýtma
taþýyan sivrisinekler. Bu sivrisinekler,
170o C'ýn altýnda en fazla 1-2 gün yaþayabilir. Bu durum, onlarý dünya nüfusunun %58'inin yaþadýðý bölgelerden
þimdilik uzak tutuyor. Ama 50oC lik bir
küresel ýsýnma onlarýn doðal yaþam
alanýný geniþleterek, dünya nüfusunun
%60’ýný o alanýn içinde býrakacak. Bu
düzeydeki bir küresel ýsýnmanýn, her yýl
fazladan bir milyon kiþinin sýtmadan
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ölmesine yol açacaðý sanýlýyor.
Parazitik hastalýklarýn en çok zarar
verecekleri ülkeler, Türkiye ve Akdeniz
ülkeleri olacaktýr.
10. Bunun yanýnda kimi bölgelerde þiddetli kuraklýk dönemlerinin
ardýndan gelecek aþýrý yaðýþlarýn,
virüs mutasyonlarýný hýzlandýrabileceði tahmin ediliyor. Bu nedenle
yalnýzca sýtmaya deðil, bugün kuzey
enlemlerinde seyrek rastlanan kimi
hastalýklara da daha sýk rastlanacak
Ayrýca sýcaklýkla birlikte salgýn
hastalýklarýn da artmasý bekleniyor.”
(Sayfa 108-109)
Alparslan SALT,
‘Geleceðin Felâketleri’
Türkiye Metapsiþik Tetkikler ve Ýlmi
Araþtýrmalar Derneði’nde verdiði konferanslar ve Dr. Bedri
RUHSELMAN’ýn ‘Ýlahi Nizam ve
Kainat’ kitabýnda ele alýnan konulara
getirdiði
bilim tabanlý açýklamalarla
gündemde
olan
Alparslan
SALT spiritüel eðitim
içinden
gelmiþtir.
Bir dönem
metapsiþik,
okült ve
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ezoterik konularda kitapçýklar yayýmlayan Bilim Araþtýrma Merkezi
Yayýnevi'nin de kurucularý arasýndadýr.
1997 yýlýnda, o yýla kadar eriþilen
bilimsel bulgulara dayanarak yazdýðý
‘Geleceðin Felâketleri’ kitabýnda
dikkat çekici satýrlar bulunmaktadýr:
Ekolojik Felâketler
“Ýklim deðiþiklikleri nedeniyle tropik
ülke hastalýklarýnýn Ýtalya, Ýspanya gibi
ülkelerde yaygýnlaþarak Avrupa
Ülkelerine gireceði tahmin edilmektedir. Hollanda Çevre Bakanlýðý bilgisayar verilerine dayanarak dünyanýn
sýcaklýðýnýn üç derece artmasý durumunda her yýl en az 80 milyon insanýn
öldürücü enfeksiyon hastalýklarýna
yakalanacaðýný belirtmiþtir. Bazý son
olaylar; iklimsel deðiþikliklerin
sonuçlarýna iliþkin tahminleri doðrular
niteliktedir. Sarý humma son yýllarda
Güney Amerika, Afrika ve Asya'da
büyük artýþlar kaydetmiþtir. Öte yandan
yeni bir hastalýk virüsünün musallat
olduðu Kuzey Almanya'da 1992 kuraklýðýnýn 4 milyar marklýk bir tahýl kaybýna yol açtýðý hesaplanmýþtýr. (Sayfa 57)
1997 yýlýnda yayýmlanan Kitabýn
‘Biyolojik Felâketler’ Bölümünde ise
‘ürkütücü’ bir baþlýk var:
Öldürücü Yeni Hastalýklar
“Öldürücü nitelikteki yeni bulaþýcý
hastalýklarýn hangi kaynaklardan,

29
hangi yollarla ortaya çýkabileceði
konusunda olasýlýklar, bugünkü
bilimsel veriler çerçevesinde þöyle
sýralanabilir:
1. Bilinen bazý mikroplardan, evrim
geçirmeleri ya da herhangi bir nedenle
(radyasyon, kimyasal maddeler vs.)
mutasyona uðramalarý sonucunda
daha deðiþik, daha bulaþýcý, daha
dayanýklý, daha öldürücü türlerin
ortaya çýkmasý.
2. Elveriþli koþullar olmadýðýndan
yayýlmamýþ ya da kuluçkaya yatmýþ
virüs ya da bakterilerin herhangi bir
nedenle (ekolojik deðiþiklikler vs.)
elveriþli koþullarýn yaratýlmasýyla
yayýlmasý.
3. Hayvanlarla cinsel iliþkiler kurulmasý veya baþka iliþkilerde bulunulmasý yoluyla herhangi bir hayvandaki
bir virüs ya da bakterinin insanlara
bulaþmasý.
4. Biyolojik savaþ için üretilen
özel mikroorganizmalarýn, güvenlik
önlemleriyle ilgili bir hata, bir kaza
vs. gibi nedenle laboratuvar dýþýna
kaçmalarý.
5. Yararlý amaçlar için üzerinde
genetik çalýþmalar yapýlan virüs veya
bakterilerden birinin yoldan çýkmasý,
beklenmedik bir geliþim göstermesi
ya da etki gücü ve biçimi bilinmeyen
yeni bir türün ortaya çýkmasýna yol
açýlmasý.
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6. Dünya organizmalarýnýn alýþýk
olmadýðý bir kozmik virüs ya da bakterinin herhangi bir yolla dünya insanlýðýna bulaþmasý.” (Sayfa 69-70)
Keza araþtýrmacý-yazarýn Ebola
virüsüne getirdiði açýklamalar da
düþündürücüdür:
“Afrika ve ABD’nde rastlanan Ebola
virüsünün niçin ve nasýl ortaya çýktýðý
konusunda iki ayrý görüþ mevcuttur:
1. Ekolojik görüþ: Çevreye müdahale sonucu ekolojik faktörlerin yeni
virüslerin ortaya çýkmasýna etken
olduðunu savunan görüþe göre,
Ebola virüsünün ortaya çýkmasýnýn
nedeni Afrika yaðmur ormanlarýnýn
parçalanmasýdýr.
2. Askerî görüþ: ABD Ordusu, Ebola
virüsünün, geliþtirdiði yeni ve güçlü bir
türünü Afrika'da denemek için bilerek
serbest býrakmýþ ya da kazara elinden
kaçýrmýþ olabilir.” (Sayfa 71)
Ayný kitap da ‘Salgýn Hastalýklar’ý,
‘Ýklim Deðiþimleri’ne / ‘Küresel
Isýnma’ya baðlamaktadýr:
“Bilim insanlarý, bazý hastalýklardaki
artýþý, yeryüzünde son zamanlarda
ortaya çýkan anormal iklim deðiþikliklerine, ekolojik tahribata veya küresel
ýsýnmaya baðlamaktalar. Bazý bilim
insanlarýna göre iklim deðiþikliðinde
en önemli saðlýk sorunu enfeksiyon
hastalýklarý olacaktýr.” (Sayfa 74)
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“Denizlerde 200 bin Yeni Virüs Türü
Tespit Edildi”
Haftalýk
‘Herkese
Bilim
Teknoloji
Dergisi’nin
internet
sitesinde 22
Ocak 2020
tarihinde
yayýmlanan
yazý, Kuzey
Kutbu bölgesinde buzullarýn erimesi
sonrasý saptanan yüksek çeþitlilikteki
virüslere vurgu yapmaktadýr: (1)
“Her damla deniz suyunda sayýsýz
virüs bulunuyor ve bunlardan birçoðu
hiç bilinmiyor bile. Araþtýrmacýlar ilk
kez ne kadar virüsün bulunduðunu
belirlediler. Cell Dergisinde yayýmlanan araþtýrma yazýsýna göre 200.000
yeni virüs popülasyonu tespit edilmiþ
durumda, yani bugüne dek bilinenden
yüz misli fazla virüs bulunuyor denizlerde. Virüsler ve genleri Tropikal
Kuþak’tan Kuzey Kutbu’na, derin denizlerden yüzeylere kadar olan seksen
örnek bölgesinde bulunmuþ.”
“Bir Sonraki Büyük Salgýn
Kutuplardaki Donmuþ
Topraktan mý Gelecek?”
Bu konuyu destekleyen bir anlatým
da Medipol Üniversitesi Öðretim Görevlisi, Berk KESKÝN’den geliyor: (2)
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2017 tarihli
bir makalede ,
Belçikalý
araþtýrmacýlardan oluþan bir
ekip, daha önce
permafrostta
dondurulmuþ
olan mikroplardan insan
saðlýðýna yönelik tehditleri
açýkladý.

“Kuzey Kutbu uyanýyor ve topraða
gömülü mikroskobik organizmalar
yeniden hayata dönüyor.
Kasým 2019’da dünyanýn dört bir
yanýndan 50 bilim insaný, Hannover,
Almanya’daki Herrenhausen
Sarayý’nda, halk saðlýðýna yönelik bir
tehdidi konuþmak için bir araya geldi:
Çözünmüþ zeminden çýkan ‘zombi’
virüsleri ve mikroplar.
Kuzey Kutbu’nun çoðunu kapsayan
donmuþ dünya, büyüyen mikrobiyal
topluluklara ev sahipliði yapýyor.
Yüzyýllar boyunca, hareketsiz, tamamen
aktif veya tamamen askýya alýnmýþ bir
þekilde, buzlar arasýnda küçük cepler
üzerinde yaþadýlar. Kuzey Kutbu
küresel ortalamanýn iki ila beþ katý
ýsýndýðýnda, bu cepler; havuzlar,
perçinler, nehirler, su birikintileri
veya göletler oluþturuyor. Kuzey
Kutbu uyanýyor ve topraða gömülü
mikroskobik organizmalar yeniden
hayata dönüyor. ……..

Yazarlar, “Son birkaç yýldýr,
permafrostun, çevresel koþullar
deðiþtiðinde ve onlarý tekrar serbest
býraktýðýnda hayata dönebilecek
devasa bir antik mikrop veya virüs
rezervuarý olduðuna dair artan
kanýtlar var” diye yazýyor.”
***
Bilim, yaþayarak öðrenmenin adý
deðil, önceden tahmin ederek önlemlerin alýnmasýnýn adýdýr. Ancak biz
insanlar, bilimsel bulgulara raðmen
karþý karþýya olduðumuz acý gerçeði
hâlâ algýlamýþ gibi görünmemekteyiz.
MEDYUM
ÖNGÖRÜLERÝ:
KEHANETLER
Salgýn Hastalýklarý, yýllar önce öngörmüþ ve kehanetlerini yazýlý olarak
kitaplarýyla arkada býrakmýþ medyumik
çalýþmalar da vardýr.
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yarýdaki endiþe verici geliþmeler, az
önce anlattýðým geliþmelerden çok
daha aðýr basacak:

Sylvia BROWNE,
(End of Days)
Günlerin Sonu
Sylvia BROWNE kendisindeki
medyumik yeteneðin anneannesinden
geldiðini ileri sürmekte ve herkesin
kendisinden sorumlu bir ruhsal
rehberi olduðunu, bu yönde yeteneði
olan kiþilerin, kendi ruhsal rehberleri
ile iletiþim kurabildiklerini ileri
sürmektedir.

• Birkaç yýl öncesinin ‘et yiyen
hastalýðý’ný andýran bakteriyel bir
enfeksiyon 2010'da gelecek, egzotik
kuþlarda tespit edilemeyen bu
bakteriler mikroskobik akarlar ile
insanlara bulaþacak. Bilinen ilaçlar
ve antibiyotikler bu mantar benzeri,
son derece bulaþýcý hastalýða karþý
tümüyle etkisiz kalacak, bakterilerin
bazý elektrik akýmlarý ve aþýrý ýsý
kombinasyonu ile yok edilebileceði
keþfedilene kadar kurbanlarý, karantinaya alýnacaklar.
• 2020 yýlý civarýnda, pnömoni
[zatürre] benzeri ciddi bir hastalýk tüm
dünyaya yayýlacak, akciðerlere ve
bronþiyal tüplere saldýracak, bilinen
tüm tedavilere direnecektir. Hastalýðýn
kendisinden daha þaþýrtýcý olan þey,
aniden ortaya çýktýðý gibi aniden yok
olacak, ancak on yýl sonra tekrar saldýracak ve sonra tamamen kaybolacak.”

2008 yýlýnda yayýmlanan ‘Günlerin
Sonu - End of Days’ kitabýnýn 312.
sayfasýnda 2020'li yýllarda bir
hastalýðýn akciðer ve bronþlarý hedef
alacaðýný yazmýþtýr ve bu kehaneti
günümüzde COVID-19 virüsü ile baðdaþtýrýlmaktadýr:

Bu öngörüler ‘deli dana’ ve ‘covid19’
tanýmlamalarýna uymuyor mu? Dileriz
aniden ortaya çýktýðý gibi aniden yok
olsun.

“Saðlýk konusunda kötü haberler,
yüzyýlýn ikinci yarýsýnýn sonlarýna
doðru ortaya çýkacak, …………. Ýlk

Dr. Bedri RUHSELMAN’ýn 1959
yýlýnda kaleme alýp Noter’e teslim
ettiði ve 2013 yýlýnda yayýmlanan

Dr. Bedri RUHSELMAN,
‘Ýlahi Nizam ve Kâinat’
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artacak ve bütün bu hâller seneler
ilerledikçe kendilerini daha açýk olarak
hissettireceklerdir.” (Sayfa 280)
“Hülâsa, dünya yavaþ yavaþ insanlar
için gittikçe kýsýrlaþacak, tatsýzlaþacak
ve yaþanmaya salih karakterlerini
kaybedecektir. Zaten evvelce de izah
ettiðimiz gibi, son zamanlara doðru
büsbütün artacak olan kanser
vakalarýnýn çoðalmasý da artýk dünya
maddelerinin, ihtiyaçlara cevap vermediðini insanlara açýkça gösteren
mühim delillerden birisi olacaktýr.
……… tabiatýn insanlara karþý gittikçe
ekþiyen yüzü ve çetinleþen durumu bu
kargaþalýðýn derecesini süratle arttýracaktýr.” (Sayfa 281)

‘Ýlahi Nizam ve Kainat’ kitabýnýn
278-286 sayfalarý arasýnda ‘Dünyada
Deðiþimleri’ anlatýlmaktadýr:
“Takriben elli sene sonra [kitabýn
yazým yýlý 1959] hâdiseler daha
ziyade kendilerini hissettirmeye
baþlayacaklar ve insanlarý –daha
doðrusu kendilerini lüzumu derecesinde hazýrlayamamýþ olanlarý– çok
rahatsýz edici, korkutucu, zahmet ve
ýstýraplar içinde býrakýcý karakterler
almaya baþlayacaklardýr. …… Meselâ
iklimlerde bazý acayip deðiþmeler,
evvelâ yavaþ yavaþ baþlayacak, soðuk
yerler tedricen ýsýnacak, bazý mýntýkalar mutat dýþý olarak sýcaktan
kavrulmaya baþlayacaktýr. …….
Zelzeleler sýklaþacak ve þiddetlenecek,
yer çatlamalarý, indifalar, çöküntüler

“Soðuk mýntýkalardaki buzlar erimeye baþlayacaklar, bazý soðuk bölgeler
gittikçe ýsýnacak, dünya iklimlerinde
bariz deðiþmeler baþlayacaktýr.”
(Sayfa 281)
“Dünya inkýlâbýnýn son anýna doðru
bütün tabiat olaylarý þiddetlenecek, yer
sarsýntýlarý artacak, su baskýnlarý, büyük seller, büyük kaymalar, yer çalkalanmalarý ve birkaç þehri birden harabeye çevirebilecek büyük zelzeleler birbirini takiben tevali edecek (ard arda
sürecek), insanlar henüz geçmiþ bir felâketin sýcaklýðý soðumadan, daha korkunç diðer bir felâketle karþýlaþacaklardýr. Bu sýrada bittabi kütleler hâlinde ölümler olacak, hastalýklar çoðalacak, dünyada yaþamak ýstýraplý, zahmetli bir hâle girecek.” (Sayfa 284)

34
BÝZÝM CELSELERÝMÝZ’DE …
Bilgilerimizde de Covid19 günlerini çaðrýþtýran, bugünlerle baðdaþtýrýlabilecek çok sayýda aktarým
bulunmaktadýr:
“Birdenbire çoðalan, baþlarsa
bir yandan, ki baþlamak üzeredir,
kendi misli kadar her defasýnda
artarak, her þeyi silip yok ederek
geleceðinden, sizi zorda býrakýr.”
“RK - Geçen celsede olacaklar
bir misli artacak dediðiniz nedir,
açýklayabilir misiniz?
- Bunu, hem kötülüðün bir
kenardan artmaya baþladýðý hem
kötüye inananlarýn misli kadar
çoðaldýðý haberi olarak da alýnýz;
hem de insanlarýn yeryüzünde
yaptýðý hatalardan çoðalacak,
gözle görülmeyen, mikrobik
küçüklükteki, þimdi cinsini
bilmediðiniz bir varlýðýn artarak,
derin hastalýklar getirip insaný bir
kenardan yok etmeye baþladýðý,
baþlayacaðý anlamýnda da alýnýz.”
“Diyor ki: “Biz onlara zulmetmek isteseydik, yaþadýklarý topraklarýn etrafýný çeviren denizlere,
kötülüklerin en kötüsü olaný zerre
kadar býrakýverirdik... Ve o, orada
çok kýsa zamanda büyürdü, birleþirdi, çoðalýrdý, onlarý boðardý...
Ve onu, dalgalar bölemezlerdi. Ve
onu, rüzgârlar silemezlerdi. O,
onlarla daha da artar, daha da
çoðalýrdý...”
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Bugünlerde bizleri tehdit edenin tüm
dünyada bir ‘zerre’den daha küçük
olduðunu unutmamalýyýz.
KARÞI KARÞIYA KALINAN
GERÇEK: COVÝD 19
Ýnsanlýk, geçmiþin EBOLA, AIDS,
SARS, MERS salgýnlarýndan sonra
günümüzde bir baþka koronavirüs türevi olan COVÝD19 ile karþý karþýya
kalmýþ ve kendini karantina altýna
almýþtýr. Koronavirusler (CoV), basit
soðuk algýnlýðýndan Þiddetli Akut
Solunum Sendromu (SARS-CoV) ve
Orta Doðu Solunum Sendromu
(MERS-CoV) gibi daha ciddi hastalýklara kadar çeþitli hastalýklara neden
olan büyük bir virüs ailesidir.
Yeditepe Üniversiteleri Hastaneleri
internet sitesinde bu olgu þöyle anlatýlmaktadýr: (3)
“Koronavirüsler insanlarý ve çok
çeþitli hayvan türlerini enfekte edebilen
RNA virüsleridir. Ýnsanlarda soðuk
algýnlýðýndan pnömoniye (zatürreye)
kadar deðiþen çok çeþitli solunum yolu
enfeksiyonlarýna neden olurlar. Her yýl
sonbahar ve kýþ aylarýnda Koronavirüsler, boðaz aðrýsý, kuru öksürük, burun akýntýsý, halsizlik ve yorgunluk ile
seyreden soðuk algýnlýðýna yol açarlar.
Enkübasyon süresi 3-5 gün olup, bu tür
Koronavirüs enfeksiyonlarýnda hastalýk
4-6 gün içerisinde kendi kendini sýnýrlar ve hastalar hýzla iyileþirler. Olgularýn çok az bir kýsmýnda ve özellikle
risk grubunda ise pnömoni geliþebilir.
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2002 yýlýndan itibaren görülmeye
baþlayan yeni Koronavirüs türleri ise
soðuk algýnlýðýndan farklý, adeta grip
benzeri daha aðýr seyirli solunum yolu
enfeksiyonu ile kendini göstermeye
baþlamýþtýr. Bunlardan ilki SARS-CoV
(Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus) Koronavirüs enfeksiyonudur. Þubat 2003’de Çin’in Guangdong bölgesinde ilk önce yarasalardan
palmiye misk kedisine ve buradan da
insanlara bulaþtýðý düþünülen hastalýk
8 ayda ve olgularýn çoðu Çin’den olmak üzere 5 kýtadan 33 ülkede 8.000
kiþiyi etkisi altýna almýþ ve yaklaþýk
800 kiþi bu hastalýktan hayatýný kaybetmiþtir.
Bir diðer yeni Koronavirüs enfeksiyonu da MERS-CoV (Middle East
Respiratory Syndrome Coronavirus)
enfeksiyonudur. Ýlk defa 2012 yýlýnda
Suudi Arabistan’dan baþlamýþtýr.
Deveden insana bulaþtýðý ve Haziran
2018’e kadar devam eden bu farklý
MERS-CoV salgýný da 5 kýtada ve 27
farklý ülkede 2229 olguda saptanmýþtýr.
Olgulardan 791’i kaybedilmiþtir.
31 Aralýk 2019 tarihinde Çin’de
Hubei eyaletine baðlý 11 milyon nüfuslu Wuhan þehrinden bildirilen olgunun
da bugüne kadar hiç görülmemiþ yeni
bir Koronavirüs ile enfekte olduðu saptanmýþtýr. 2019-nCoV olarak
adlandýrýlan bu virüsün de SARS-CoV
ve MERS-CoV gibi bir zoonotik enfeksiyon yani hayvanlardan insanlara
bulaþtýðý düþünülmektedir. Þimdilerde
hýzla hastalýk insandan insana bulaþa-

35
rak 30 Ocak 2020 tarihinde olgularýn
çoðu Hubei eyaleti ve özellikle
Wuhan’da olmak üzere ve Çin dýþýnda
19 ülkede daha görülmek üzere olgu
sayýsý 8000’e ulaþýlmýþ ve hepsi Çin’de
olmak üzere 170 olgu hayatýný kaybetmiþtir. Hayatýný kaybeden olgular irdelendiðinde bunlarýn çoðunluðuna yaþlý
hasta ya da kronik kalp, akciðer, böbrek hastasý, Parkinson ve Diyabet
tanýsý konmuþtur”
***
Bilim insanlarý zaman içinde bu
virüsün mutasyona uðrayýp insanlýk
üzerindeki tehdidini arttýrabileceðinden, türevlerinin ortaya çýkabileceðinden endiþelidir. Ýnsanlýk ‘sadece’ ve
‘basit’ bir virüs, bir salgýn hastalýk ile
karþý karþýya deðildir. Prof. Dr. Ali
DEMÝRSOY’un dediði gibi insanlýk
hâlâ ‘Dünya Deðiþimleri’ni tam
anlamýyla anlamamýþtýr:
“Doðrusunu söylemek gerekirse
küresel ýsýnmayý tam anlamýþ kiþi sayýsý
zannedilenden çok daha azdýr. Küresel
ýsýnmayý, havanýn ýsýnmasý, sularýn
azalmasý, sularýn yükselmesi, kutup
ayýlarýnýn yaþam alanlarýnýn daralmasý
gibi magaziner havadis gibi görüyorlar. Bunun toptan yok oluþ olduðunu
kavrayamýyorlar.
___________________________
(1) https://beyinsizler.net/bir-sonraki-buyuksalgin-kutuplardaki-donmus-topraktan-mi-gelecek/
(2)https://www.herkesebilimteknoloji.com/haber
ler/yasam/denizlerde-200-bin-yeni-virus-turutespit-edildi
(3) http://www.yeditepehastanesi.com.tr/coronavirusu-nedir
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Ýçsel Duyularýný Anlatanlar
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.
Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn
kapýlarýný aralamaya çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz Tobin Hart
geçen ay "Ýçsel Duyular" baþlýðý altýnda bize duyularýmýzýn doðal
biçimde birbirinin içine kaynadýðýný ve karýþtýðýný yani esasen
onlarýn aþkýn duyumlar olduklarýný anlatmýþtý. Ne yazýk ki içinde
yaþadýðýmýz kültürler; bu tarz deneyimlerin çekim merkezlerini
kaydýrarak, görmeyi, duymayý ve genel olarak hissetmeyi unutmamýza sebep olmuþlardý. Farkýndalýðýmýzýn çok geniþ olduðu
anlarda, örneðin kiþisel olarak yaþadýðýmýz bir esrime halinde ya
da bir meditasyon sýrasýnda, neredeyse herkesin bu tarz aþkýn duyu
deneyimleri yaþayabileceðinden söz etmiþti ki, yazara göre çocuklarýn çoðu bunu zaten sýkça yaþamaktaydýlar.
Yazarýmýz Tobin Hart, belli bir müziði dinlerken renkler veya
þekiller görebileceðimizi, bir çiçeði koklarken bedenimizde bazý
hisler duyabileceðimizi ya da sesler iþitebileceðimizi vurgulamýþtý.
Nitekim "18. Yüzyýlýn doðaüstü filozoflarýndan biri olan Aziz
Martin de bunu: "Seslerini iþittiðim çiçekler ve parladýðýný
gördüðüm notalar vardý" þeklinde ifade etmiþti. Buna benzer
biçimde ünlü besteci Mozart da bestelerini yaparken, tümünü tek
bir kerede zihninin içinde görebildiðini söylemiþti.
Çocuklarýn çoklu duyularýnýn ne denli zengin olduðunu ortaya
çýkarabilmek veya onlarý geliþtirebilmelerine yardýmcý olabilmek
için de þu tarz sorular sormamýzý bir eðlenceye dönüþtürmemizi
salýk vermiþti:
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"Sence bu sesin þekli nedir?", "Bu aðacýn nasýl bir sesi var?", "Bu
þarký bedeninde nasýl bir his yaratýyor?", "Þu anda yediðin þeyin
þekli ve hareketi nedir?" v.s.. Ayrýca onlardan bir müziðin resmini
çizmelerini, bir tadý tarif edebilmek için renkler kullanmalarýný, bir
rengin, bir yiyeceðin veya bir sesin kendilerinde nasýl bir his
býraktýðýný beden hareketleriyle göstermelerini ya da bir kaðýda
ortasý boþ bir insan bedeni çizerek, dinledikleri müziðin kendi
bedenlerinde yarattýðý izlenimleri(þekil, renk veya diðerlerini gibi)
kaðýt üzerine çizdiðiniz beden üzerinde iþaretlemelerini isteyebileceðimizi söylemiþti.
Konunun özünü daha fazla ortaya çýkarabilmek için de çocuklarla
ve özellikle kendi kýzý Maia ile yaþadýðý deneyimlerden örnekler
sunmuþtu.
Bu ay konumuza kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz.

A

lgýlarý bu denli özel olan
sadece Maia deðildi.
Maggie, ablasý Shannon,
kardeþi ve annesiyle birlikte yaz kampýndan döndüklerinde,
Shannon sabah saat 5'de kalktý ve
babasýný iþe uðurlarken ona sarýldý.
Maggie de çoktan uyanmýþtý ve salonda
garip sesler çýkarýyordu. Çünkü dans
ediyordu ve elleriyle bir þeyleri
yakalayýp tutmaya çalýþýyordu.
Bunlarýn tavandan aþaðýya doðru inen
ýþýk serpintilerine veya ipe dizilmiþ her
renkteki böceklere benzediðini ve bundan dolayý da onlarý elleriyle yakalayabileceðine inanýyordu. Maggie yataðýnda uyanýr uyanmaz yataðýnýn etrafýnýn
her renkteki tellerle sarýldýðýný görmüþ,
önce yataktan çýkamayacaðýný düþünmüþ ama hemen sonra çýkabileceðine

karar vermiþti. Ayrýca kollarýndan mor
ve yeþil renkte tüylerin, avuçlarýndan
ise dalga dalga pembe renkte ýþýklarýn
çýktýðýný görmüþtü.
Laura da konuþtuðum çocuklarýn
çoðu gibi insanlarýn etrafýnda ýþýklar ve
renkler görüyordu. Annesi þöyle
demiþti: "Kýzým henüz 3 yaþýndayken
ona hiçbir þey söylenmeden, insanlarý
çevrelerindeki renklerle çiziyordu.
Sorduðumuzda ise bu renklerin o
kiþiler için neyi ifade ettiðini kesin
bir dille anlatýyordu bize. Ara ara
benim resmime siyah renk koyduðunda
þöyle açýklardý: "Çünkü sen babamla
tartýþýyorsun."
Ellen ise henüz bir çocukken boþ ve
beyaz bir duvara sürekli olarak bak-
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týðýnda orada yüzler ve renkler görebildiðini anlatmýþtý. Þimdi ise baþka
çocuklarla çalýþarak onlarýn içsel duyularýný geliþtirmelerine yardýmcý oluyor.
Bunu nasýl yaptýðýný ise þöyle anlatmýþtý: "Onlara nasýl bakacaklarýný
öðretiyorum; beyaz bir duvara devamlý
olarak bakmalarýný istiyorum. Birkaç
dakika içinde auralar ve birçoðu da
yüzler ve rehberler görmeye baþlýyorlar. Eðer herhangi bir korku veya ön
kabulleri oluþmamýþsa çok daha çabuk
netice alýyorlar. Sonra da gördükleri
þeyleri yorumlayabiliyorlar. Bu çocuklarýn bu yorumlarýna eþlik eden sezgilerinin olduðuna inanýyorum. Bu da bir
çeþit biliþtir."
Çocuklarýn sezgisel algýlarýný birbirleriyle mukayese etmelerine ve araþtýrmalarýna yardýmcý olabilmek için basit
bir egzersiz vardýr. Bu yöntemi yaz
kamplarýnda kullanýrýz. Çocuklar (ve
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de yetiþkinler) önlerine bir parça kâðýt
alýrlar ve üzerine kabaca bir insan
resmi çizerler. Sonra da birisi dairenin
tam ortasýnda ayakta durur ve biz o
kiþiye bir çiçek esansýný elinde tutmasýný ya da sadece bir düþünceyi
zihninde tutmasýný veya sadece kendisi
olmasýný söyleriz. Grup üyeleri iþte o
zaman kiþinin hissettiklerini, renkler,
þekiller, sözcükler, duygular ve çeþitli
sahneler olarak çizmeye baþlarlar.
Çocuklarý birbirlerinden uzakta
oturturuz ki, birbirlerinin çizimlerinden etkilenmesinler.
Bitirdiklerinde, çizimlerini havaya
kaldýrarak birbirlerine göstermelerini
söyleriz. Bu, algýlarýný birbirleriyle
mukayese etmelerine, benzerliklerinin
ve farklýlýklarýnýn ayýrdýna varmalarýna
yardýmcý olur. Her insanýn gördüðü ve
çizdiði þeyler birbirinden farklý olmasýna raðmen çarpýcý benzerlikler de
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içerir. Renkler, þekiller, renklerin ebatlarý ve yerleþtirildikleri yerler, hattâ
kullanýlan sözcükler bile týpatýp ayný
olmasa bile benzerlikler gösterir.
Çocuklarýn bu egzersizden keyif
almalarýnýn en önemli nedeni, kendi
izlenimlerini birbirleriyle mukayese
edebilmeleri ve ayný þeyi baþkalarýnýn
nasýl gördüðünü fark etmeleridir.
Böylece hem kendilerinin hem de
baþkalarýnýn içsel duyularýný onurlandýrabilirler. Tam da burada not
düþmek isterim ki, algýlarýmýz,
algýlanan þeyi filtreledikçe, onu
yeniden inþa ettikçe ve yorumladýkça
aktif bir süreçtir. Diðer bir deyiþle, biz
algýladýðýmýz þeyin bir kýsmýyýzdýr.
Peki, çocuklarýn gördükleri ýþýk
ve renkler nedir? Iþýk nosyonu, tüm
spiritüel geleneklerde ruhun doðasýný
tanýmlamak için kullanýlmýþtýr. Örn.
"Aydýnlanma", "Iþýk verme",
"Aydýnlatma" veya benzer sözcükleri
sýkça kullanýrýz. Kuran'da þöyle
denilmiþtir: “Allah yeryüzünün ve
cennetin ýþýðýdýr.” Spiritüel figürlerin
resimlerinin etrafýnda küreler görmüþüzdür ya da yanan bir çalý veya
tutuþmuþ kalplerle ilgili yazýlar okumuþuzdur. Küre genellikle altýn
renginde parlak bir disk olup, baþý
çepeçevre sarar. Bu o kiþinin ýþýðýný
yani büyük ruh ile olan baðlantýsýný
ifade eder. Hz. Ýsa böyle bir ýþýða
sahipti.
Her ne kadar metaforik olsa da, ýþýðýn
kullanýmýnýn gerçek bir mânâsý da
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vardýr. En ayrýntýlý açýklamasýna
dört bin yýllýk Hindu öðretisinde,
çakralarýn anlatýlmýþ olduðu bölümde
rastlarýz. Çakralar ile ilgili ilk bilgiler
önce Vedalar'da daha sonra da
Upaniþad'larda verilmiþtir. Lâkin en
geniþ anlatýmýný 16. yy.da Sat-ÇakraNirupana'da bulmuþtur. Çakralar farklý
frekanslarda titreþen enerji tekerlekleri
veya diskleridir. Bu nedenle ýþýðýn
varyasyonlarýný (renkler olarak) üretirler ve bedenin çeþitli bölgelerinde
bulunurlar. Daha önce de bahsedildiði
gibi, fiziksel bedenlerimiz esasýnda
enerji bedenlerin veya birbirleriyle
kesiþen enerji alanlarýnýn en yoðun
ifadesidir. Bu alanlar birbirlerine komplike bir enerji aðýyla baðlýdýr. Çakralar
ise yaþam enerjisinin (buna Prana da
denilir), farklý frekansta titreþen enerji
bedenlerimizle fiziksel bedenlerimiz
arasýnda akmasýný saðlayan
dönüþtürücülerdir. Duygularýmýz,
düþüncelerimiz, niyetlerimiz ve benzerleri bu örüntüdeki enerjilerdir. Çocuklarýn renkler, ipliksi ýþýklar ve küçük
toplar þeklinde gördükleri de, aslýnda
enerjiyi ve bilgiyi bu þekilde algýlamalarýnýn neticesidir.
Üç küçük çocuðun annesi olan Jenna,
5 yaþýndaki oðlunun renkler ve
þekillerle ilgili söylediklerini bana
þöyle anlatmýþtý:
"Bir gün öðleden sonra kilisemizin
düzenlediði bir partiye katýlmýþtýk.
Oðlum Avalon'un kilisenin okul öðretmeni olan bir hanýmla büyük bir heye-
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can ve istekle konuþtuðunu fark ettim
ve neler söylediðini merak ettim.
Ancak üzerinde fazlaca durmayýp, partiyle ilgilenmeye devam ettim. Daha
sonra o haným yanýma geldi ve bana
þunlarý söyledi:
“Oðlunuz Avalon'un inanýlmaz derecede sevgi dolu, harika bir çocuk
olduðunu söylemek isterim.” Buna
gerçekten güldüm çünkü evde Avalon
ile sýkça çatýþýrýz. Birbirimizden o denli
farklýyýzdýr ki bazen onun içindeki
sevgi dolu yanýna bakmayý unuturum.
“Doðal olarak bu hanýma teþekkür
ettim ve sonra ona: "Acaba size neler
anlattýðýný öðrenebilir miyim? Çünkü
oldukça heyecanlý bir þekilde size bir
þeyler anlatýyordu” diye sordum.
“Bana þöyle cevap verdi: "Kristallerle
ilgili bana önemli ayrýntýlar verdi
oðlunuz. Avalon'a göre her insanýn bir
rengi var ve her renk o insanla ilgili
farklý bir þeyi ifade ediyor. Bunlarýn
her birinin ve her insanýn kristalinin ne
anlama geldiðini anlattý bana. Bunlar,
oldukça ilginç detaylardý, hepsini
anladýðýmý zannetmiyorum ama çok
etkileyiciydi.”
“Oðlum Avalon bunlarý bana daha
önce hiç anlatmamýþtý. Elbet ki onunla
sýkça çatýþmamýz nedeniyle o da kendini kapatmýþ olabilirdi.”
Bilim ise moleküllerden matematiðe
kadar her þeyin kendine has kristal
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yapýsý veya geometrik süper yapýsý ile
temsil edildiðini fark etti. Diðer bir
deyiþle: Saatlerimizde yer alan kuartz
kristallerden, e-postalarýmýzdaki datalarýn sýkýþtýrýlmasý için faydalanýlan
fraktal geometriye kadar, DNA'nýn
geometrik yapýsýndan, bilgisayar ekranlarýmýzdaki likid kristallere kadar, kar
tanelerinin harika geometrisinden 60'lý
yýllarda Bell Laboratuvarlarýnýn ilk kez
geliþtirdiði ruby lazere kadar, moleküllerin geometrisinden bir çipin üzerinde
(veya silikon bir kristalin üzerinde)
devasa bilgilerin saklanabilmesine
kadar…
Avalon, Maggie, Maia ve diðer pek
çok çocuðun algýladýklarý þeyler aslýnda
bu kutsal geometrinin bir yönü ya da
madde ve bilincin daha henüz keþfetmeye baþladýðýmýz örüntüsüdür.
Pratik olarak renkler çocuklarýn
okumayý öðrenmesinde sýkça kullanýlmýþtýr. Bazý eðitimciler okuduklarý
materyalin üzerine doðru renkteki
slaytý yerleþtirdiklerinde çocuklarýn
okumalarýnýn geliþtiðini gözlemlemiþlerdir. Bunun mekanizmasýný
henüz tam olarak algýlayamasak da,
farklý renkler ve þekillere ait frekans ve
formlarýn belli bir enerji aktivitesini
veya nörolojik aktiviteyi tetiklediðini
veya bunlarla karþýlýklý etkileþime
geçtiklerini söyleyebiliriz.
Gelecek ay: Konumuza "Karanlýktaki
ve Iþýktaki Yüzler" baþlýðý ile devam
edeceðiz.
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Engeller ve Filtreler-1

Korku
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
06. 06. 2020 New York City, New York
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

S

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bu celsede son olaylardan
söz edeceðiz. Pek çok kiþi
zamanla olaylarýn yatýþacaðýný ve eski
hâline döneceðini öne sürüyor ama ben
de size böyle bir þey olmayacaðýný
söylüyorum. Peki, olup durmakta olan
gösterilerin asýl sebebi nedir?
Milyonlarca insan, bir adamýn uygunsuz ve talihsiz bir þekilde öldürülmesini izledi. Bazý kiþiler bu gösterilerin
aslýnda aþýrý tepki olduðunu ve bunun
baþtan itibaren hiç olmamasý gerektiðini iddia ediyor. Bununla birlikte, olayla
ilgili gösteriler Dünya’nýn her tarafýna
sýçradý ve devam ediyor.

Aslýna bakarsanýz, bu gösteriler bir
adamýn ölümü ile ilgili deðildir ve
insanlýðýn henüz olgunlaþamamýþ,
büyüyememiþ olmasýndan kaynaklanan
hüsran ve hayal kýrýklýðýnýn dýþavurumudur. Gezegenin böyle olay ve
durumlarla artýk baþ edebilecek hâle
geldiðiyle ilgili sezgisel bir his var ve
tam da, az olsa da, iyileþmelerin
görülmeye baþlandýðý aþamada böylesine aptallýklarýn asla olmamasý gerektiði kanaati ortaya çýkmýþtýr.
Pek çok kiþi insanlýðýn aslýnda bundan daha iyi olmasý ve gerçek anlamda
olgunlaþma ve büyümeye baþlamasý
gerektiðini ifade etmektedir. Bununla
birlikte, ortada daha önce görülmeyen
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bir tohum vardýr ve bu tohum insanlarýn bundan daha iyi olduklarýný veya
olmalarý gerektiðini söylemektedir. Bu
esnada her türlü adaletsizlik, özellikle
de kadýnlara karþý yapýlan adaletsizlik,
iyice görünür olmaya baþlamýþtýr.
Bundan 10, 15 yýl sonra bu celseleri
okuyan kiþiler bu arada hangi deðiþimlerin gerçekleþtiðini ve iþlerin eski
haline dönmediðini anlamýþ olacaklardýr. Gezegen, bir bütün olarak
büyümeye baþlamýþtýr. Sizler ciddi
bir küresel salgýnýn tam ortasýndasýnýz
yani tüm Dünya ayný durumla baþa
çýkmaya çalýþmaktadýr. Bundan önce
buna benzer bir durum ortaya çýktýðýnda, yýkýcý bir Dünya Savaþý ile
boðuþuyordunuz. Bu kez iþi savaþmadan halletmeye çalýþtýðýnýzýn farkýnda mýsýnýz? Artýk ortada bir yeni normal var ve yeni normal ile eski normal
birbirleri ile çatýþmaktadýr.
Bu hafta sonunda yapacaðýmýz
celselerde 4 engelin özelliklerini
tartýþacaðýz. Birinci ve en yaygýn
engel korkudur. Ýnsanlar Dünya’ya
geldiklerinde her bakýmdan aktive
edilmiþ durumdadýrlar ve eðer
büyürken bunlarý kaybetmek, iyice
hasýraltý etmek için eðitilmezlerse,
artan deneyim ve bilgi sayesinde
hayret verici özellikler kazanýrlar.
Sözü edilen bu eðitim yüzünden
insanlarýn çoðu, doðum itibarýyla
çok düþük bir seviyede olduklarýna
ve bir þeyleri baþarmak, bir yerlere
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ulaþmak istiyorlarsa, merdivenleri
týrmanma zahmetine katlanmak
zorunda olduklarýna inanýrlar.
Oysa ben size Dünya’ya aslýnda
tüm özellikleri içinizde barýndýrarak
geldiðinizi söylüyorum. Sorun sadece
sahip olduðunuz özelliklerin açýða
çýkarýlmasýdýr.
Ýnsan 200 yýllýk, hattâ 300 yýllýk
ömür süresine uygun olarak tasarýmlanmýþtýr. Ýnsanýn içindeki her hücre
gençleþmek ve yenilenmek yeteneðine
sahiptir. Eðer telomerler düzenli olarak
kýsalmasaydý ya hiç yaþlanmazdýnýz
veya þimdikine oranla çok daha yavaþ
yaþlanýrdýnýz. Gerçekten de 200 veya
300 yýl yaþamanýz mümkün müdür?
Evet, bu gerçekten de mümkündür.
Ancak, ne yazýk ki, kendi enerjinizi
kullanarak telomerlerinizin kýsalmasýna yol açýyor ve böylece hýzla
yaþlanýyorsunuz.
Bunlarýn hepsi bilinçle ilgilidir
ve gelecekte bunu deneyerek
öðreneceksiniz, çünkü bilinç yükselmeye baþlamýþtýr. Burada esas
engel korkudur ve korku bertaraf
edilmelidir. Bu çerçevede insanlar
arasýnda çok yaygýn olarak var olan
kendi deðerini bilme eksikliði de
korkuya eklenmektedir. Bilincin
yükselmesi ile birlikte hakikat ortaya
çýkacaktýr. Hakikat Tanrý’nýn insanlara
özgür irade ve seçim hakký bahþettikten
hemen sonra yaptýklarý seçimlerden
dolayý onlarý cezalandýrmadýðýdýr.
Zaten bunu kavramaya baþladýktan
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sonra kendi deðerinizin daha fazla
farkýna varacaksýnýz.
Yaradan size Dünya’ya geldikten
sonra üstü örtülen tüm özellikleri daha
buraya gelmeden vermiþtir. Bu
çerçevede filtreler artýk farklý hâle
gelmiþtir ve siz onlarý istemediðiniz
þeyleri dýþarýda býrakacak þekilde
deðiþtirebilirsiniz. Aslýnda var olan
ama sizin bir türlü kullanmayý öðren-

emediðiniz en iyi filtrelerden birisi
yüksek bilinçtir. Eðer bunu anlayabilseydiniz, çok daha hýzlý olabilirdiniz.
Sizden korkuyla ilgili bir filtre yerleþtirmenizi ve böylece gerçek dýþý
veya önyargýlý olan tüm olumsuzluklarý
dýþarýda býrakmanýzý isteyeceðim. Bu
sayede asla maðdur veya kurban
olmadýðýnýzý anlayabilirsiniz.
Ve öyledir.

Engeller ve Filtreler-2

Kültür
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
06. 06. 2020 New York City, New York
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

S

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Sizin olgunluðun zarafetine
ulaþmanýzý engelleyen birçok unsur
var. Eðer uygunsuz olan her þeyi
bertaraf edebilseydiniz, hakikatin ýþýðý
hiçbir engele takýlmadan yayýlabilirdi.

Söz konusu olan hakikat, hiç bir
insanýn diðerlerinden farklý olmadýðý
hususudur. Hepsi ayný arzularý ve istekleri barýndýrýyorlar. Bu kadar basit bir
durum neden çok daha bariz olamýyor?
Hakikate ulaþmanýzýn, hakikati bulmanýzýn önündeki en büyük engeller-
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den birisi, içinde büyüdüðünüz
kültürde size öðretilmiþ olan þeylerdir.
Düþük enerji nedeniyle her kültürde
pek tasvip edilmeyecek tarihi olgular
vardýr.
Ýsterseniz Orta Doðuda, özellikle
de Ýsrail’de neler olup bittiðine bir
bakalým. Sizce bu çaðda yaþayan bir
Ýsrailli, Filistinliler hakkýnda neler
biliyordur? Bu kiþiler mutlaka tarihi
olaylarý ve hiç bir Filistinli ile tanýþmamýþ olmalarýna raðmen onlar
hakkýnda kendilerine öðretilmiþ
(çoðunlukla gerçek dýþý, tek taraflý
ve önyargýlý) olan þeyleri biliyorlardýr.
Ya Filistinlilere Ýsrail hakkýnda neler
öðretilmiþtir? Onlar da kimin, kime,
ne zaman ve neler yaptýðý ile beraber
Ýsraillilerden nefret etmeyi öðrenmiþlerdir.
Bu iþ uzun yýllardan beri böyle
devam etmektedir ve insanlara
baþtan itibaren kimleri sevip
sev- meyecekleri, kimlerden nefret
edecekleri öðretilmeye devam
edildikçe bu konuda herhangi bir
iyileþme beklenmemelidir. Esas
olarak kültürün, hakikatin ve
olgunluðun önünde önemli bir
engel oluþturduðunu söylemek
yanlýþ bir çýkarým olmayacaktýr.
Buna benzer bir kültürel engel
ABD’de de vardýr ve bu durum
Dünya’da oluþmaya baþlamýþ olan
bilinçle ilgili olgunluða hiç uygun
deðildir. Sokaklarda þahit olduðunuz

huzursuzluðun sebebi budur çünkü
insanlar içten içe bundan daha iyisini
yapabileceklerini ve hak ettiklerini
bilmektedirler.
Pek çoðunuzda bir bilinç deðiþimi
gerçekleþti ve durum hiç öyle görünmemesine raðmen bu toplum daha
þefkatli bir topluma doðru evrilmektedir. Bir noktada olgunluk ve hikmet
üste çýkacak ve açýk fikirli insanlar
hâkimiyet saðlayacaktýr. Hiç þüpheniz
olmasýn ki, liderleriniz de bunu
öðrenecekler. Belli sayýda insan
belirli bir noktaya ulaþtýðýnda,
Dünya deðiþmeye baþlar.
Sahip olduðunuz yeni âletlerden
birisi hakikatin ayýrt edilebiliyor
olmasýdýr. Bu noktadan sonra
Yaratýcý’dan size hakikati görebilmeniz için iþaretler gönderilmeye
baþlar. Ýçselliðiniz sizinle konuþur
ve böylece insanlarýn kalplerinde
olaný fark etmeye baþlarsýnýz. Bu
yeni enerjide size daha önce öðretilmiþ olanlarý kafanýzdan silebilirsiniz.
Çünkü içinizde geliþmekte olan
enerjiler vardýr.
Dünyada barýþa ulaþýlmasýnýn önündeki en büyük engellerden birisi eski
ve çirkin tarihe dayalý olan yanlýþ bilgilendirme olgusudur.
Bu iþlerin böyle devam etmesine hiç
gerek yoktur ve zaten de deðiþecektir.
Ve öyledir.
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Engeller ve Filtreler - 3

Sevinç
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
07. 06. 2020 New York City, New York
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bu celsenin konusu aslýnda
kolaydýr ama ayný zamanda
muhtemelen en fazla yanlýþ anlaþýlan
husustur. Sizi çocukluðunuza geri
götürmek istiyorum. Çocukluk dönemi
çok ilginçtir. Eðer iyi bir çocukluk
dönemi geçirdiyseniz, hatýrlamak ve
ara sýra geri gitmek istersiniz ama iyi
bir çocukluk dönemi geçirmediyseniz,
o zaman elinizden geldiðince bu
hatýralarýn üstünü kapamaya, geriye

S

iteklemeye çalýþýrsýnýz.
Çocukken bir çocuk gibi düþünür ve
çocukça iþler yaparsýnýz. Aklýnýza
estikçe dans eder, güler ve kýkýrdarsýnýz
ve buna sevinç veya neþe denir. Çocuklarýn dünyada sanki hiçbir sorun yokmuþçasýna oynayýp eðlendiklerini
görürsünüz ve bir eriþkin olarak onlarý
korumak amacýyla normal yaþamýn
olaðan yüklerini onlarla paylaþmazsýnýz. Ancak, büyüyüp eriþkin
olduðunuzda dünyanýn yüklerini taþýmak zorunda olduðunuzu size kim
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söyledi? Muhtemelen bunun sebebinin
sorumluluk duygusu olduðunu
düþünüyorsunuzdur.
Buradaki esas mesele söz konusu
olan çocuðun hâlâ içinizde var
olmasýdýr ve buna kiþinin içindeki
çocuk adý verilmektedir. Size büyüyüp eriþkin olduðunuzda çocukça iþler
yapmaktan vazgeçmeniz gerektiði
öðretilmiþtir. Örneðin, aklýnýza estikçe
ve etrafta hiç kimse olmasa bile gülüp
kýkýrdamanýz uygun deðildir. Ayrýca,
uygun zaman ve durumlarda gülümseyebilirsiniz ama kýkýrdamaktan ve
yüksek sesle gülmekten sakýnmalýsýnýz.
Ýþte bu yüzden pek çok eriþkin sürekli
olarak ciddi bir tavýrla ve asýk suratla
dolaþmaktadýr.
Size sözünü etmek istediðim engel
neþe yokluðudur. Ýnsan Tanrý’yý içinde
barýndýrmak üzere tasarýmlanmýþtýr ve
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neþe ile sevinç buna eþlik etmektedir.
Aslýna bakarsanýz, çocukluk dönemi
eriþkinlik döneminin provasýdýr.
Büyüdükçe sorumluluk almaya
baþlarsýnýz. Sizi yumuþatan ve dengeleyen þey içinizdeki çocuktur ve
onunla birlikte de neþe gelir.
Size içlerindeki neþe ve sevinci
muhafaza eden insanlarýn ciddi ve asýk
suratlý insanlara göre daha uzun
yaþadýklarýný söylememde beis yoktur.
Ýçinizdeki çocuk kimyanýzý, düþünme
tarzýnýzý, bilincinizi deðiþtirir ve dengenizi korumanýzý saðlayarak gezegende
karþýlaþtýðýnýz sorunlarla daha iyi ve
kolay baþ etmenize yardýmcý olur.
Bilinciniz ne kadar yükselirse, o
kadar çok neþe yüzeye çýkar ve böylece
ýþýðýnýzla çözümleri daha fazla ve daha
kolay þekilde kendinize çekebilirsiniz.
Eðer sorunlarla karþýlaþma beklentisi
içindeyseniz, o
sorunlar mutlaka
kapýnýzý çalacaktýr.
Eðer ýþýk beklentisi
içindeyseniz, ýþýk
kapýnýzý çalacaktýr.
Hiç endiþeli
olmadýðýnýz zaman
nasýl olduðunuzu
hatýrlamaya çalýþýn.
Eðer bunu becerebilirseniz, daha uzun
yaþayacaksýnýz.
Ve öyledir.
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Engeller ve Filtreler - 4

Ýzin Verme
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
07. 06. 2020 New York City, New York
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bu celsede izin verme
engelinden söz edeceðiz.
Ruhun þefkat ve sevgisinin derinliðini
tarif edecek kavramlara sahip
deðilsiniz. Böylesine müthiþ bir derinliði ölçemediðiniz gibi hayal bile edemezsiniz.

S

Sizlerin burada olmanýz kaza veya
tesadüf eseri deðildir ve tümüyle maksada yöneliktir. Sizler Tanrý tarafýndan

biliniyorsunuz ve her türlü ölçünün
ötesinde seviliyorsunuz.
Dünyada yaþamýþ olan üstatlar, sizin
havsalanýza bile sýðmayan þefkati size
apaçýk gösterdiler. Bütün üstatlar
insandý ve sizlere insan olarak hangi
kapasiteye sahip olduðunuzu ve neler
yapabileceðinizi göstermek istediler.
Onlarýn yaþamlarýnda mucizeler, þefkat
ve sevgi vardý ve bunlar aslýnda
içinizdeki Yaratýcý’nýn özellikleridir.
Ancak, her þeye raðmen sizler o kadar
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da büyük olamýyorsunuz çünkü izin
verme yoksunluðu gibi bir engel var
ve kendinize bu kadar yüksek düþünme
fýrsatýný ve iznini veremiyorsunuz.
Kendinizi yeteri kadar deðerli
görmediðiniz için almakla ilgili
sorunlarýnýz var. Ancak, böyle
düþündüðünüzde sizler aslýnda
evrene hediye alacak kadar deðerli
olmadýðýnýz, bunu hak etmediðiniz
mesajýný vermiþ oluyorsunuz. Aslýnda
verilen hediyelerin zarafetle kabulü bir
sanattýr.
Sizlerin þefkat ile þefkatli eylem
arasýndaki farký öðrenmenizi istiyorum.
Pek çoðunuz etrafýnýzdaki diðer insanlar için þefkat beslediðinizi düþünüyorsunuz ve sizin inandýðýnýz seviyede
gerçekten de þefkat söz konusudur ama
buna þefkatli eylem denemez. Þefkatli
eylem ilâhidir ve anlayýþ ve olgunluðun
ruhsal düzeyinden gelmektedir.
Pek çoðunuz iyi insan hasletlerine
sahip olduðunuz için ayný zamanda
þefkatli olduðunuza inanýyorsunuz.
Size þefkatli eylemi en iyi anlayabileceðiniz þekilde tanýmlamak istiyorum.
Þimdi bir taraftan parasýzlýk, diðer
taraftan iþsizlikle ilgili sorunlarla
boðuþmakta olan bir insaný hayal edin.
Bu kiþi bir köþede oturmuþ bir gün
sonra yaþamýný nasýl idame ettireceðini
kara kara düþünürken, bir arkadaþý
geliyor ve harika haberleri olduðunu
söylüyor. Arkadaþýnýn eline aniden
büyük bir meblað geçmiþtir ve bunu

kutlamak istemektedir. Sýkýntýda olan
kiþi sorunlarýný unutuyor, o akþam
arkadaþýnýn sevincini onunla birlikte
kutluyor ve eðleniyor. Ýþte buna þefkatli
eylem denir.
Eðer dostlarýnýzýn ve tanýdýklarýnýzýn
baþýna iyi þeyler geldiði için mutlu olabiliyorsanýz, o zaman kendi baþýnýza
gelebilecek þeyler için gerekli mesajlarý
gönderiyor olursunuz. Bu durumda sizi
sorunlarýnýzýn üstüne taþýyacak olan bir
gerçekliði oluþturuyor ve o gerçekliðe
köprüler kuruyor olursunuz.
Kendi sorunlarýnýz hakkýnda endiþelenmekten vazgeçip siz baþarýlý olamýyorsanýz bile baþka bir kiþinin
baþarýsýný kutlayacak olgunluða sahip
misiniz? Bu Yaratýcý’nýn sýnýrý olmayan
koþulsuz þefkatidir. Ýþte tam da bu durum insanlar arasýnda ortaya çýkmaya
baþlamýþtýr. Yaratýcý’nýn sevgisinin
içinize girmesine ne kadar çok izin
verirseniz, hak ettiðiniz gerçekliði oluþturma yeteneðiniz o kadar artacaktýr.
Zamanla birlikte paradigmalar da
deðiþmektedir. Sizler tam da olmanýz
gereken yerdesiniz ve öðrenme
eðrisinin týrmanma bölgesindesiniz.
Yolunuzdan þaþmayýn, dikkatinizi
daðýtmayýn ve hayatýnýzda ýþýðýn, diðerlerinin görebileceði þekilde, parlamasýna izin verin.
Ben insanlara tutkun olan Kryon’um.
Ve öyledir.

