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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
“Ben gelmedim dava için, Benim iþim sevi için” demiþ ya Yunus Emre...
Günümüzde haksýzlýða uðramýþ, davalarla ve mahkemelerle mücadele eden
kardeþlerimiz için bir þey ifade etmeyebilir bu sözler. Çünkü aslýnda hakkýný
aramak, teslim edilmesini beklemek, bunun için gerekirse bir davadan diðerine
koþmak her akýllý, duyarlý ve iyi insan için en normal ve gerekli bir davranýþtýr.
Hele kendisi üzerinden baþlayarak insanlarýn genelini ilgilendiren toplumsal
konularda “sevgi” adýna sessiz kalmak çok yanlýþ bile olabilir. Yunus Emre’nin
esas kastettiði hiç þüphesiz baþka bir alandaki davadýr. Kiþisel hesaplarýn,
egolarýn vesvese verenin de yanýltmalarýyla, çarpýtmalarýyla iyice coþup esip
gürlediði, cahilliðin kol gezdiði içimizdeki kirli, bulanýk alandýr burasý.
Dikkatimizi sürekli oraya yani kendi içimize yöneltirsek, o zaman tek çarenin
sevmek, sevgimizden vermek olduðuna er ya da geç kesin olarak kani oluruz.
Vesvese veren bize aklýmýzdan tesir eder, kâh içimizden düþünce olarak kâh
baþkalarýnýn aðzýndan konuþarak. Bilmediðimiz konularda korkutur, az
bildiklerimizi çarpýtýr, yanlýþa vardýrýr, yanlýþ bildiklerimizi de doðrusu onlarmýþ
gibi destekler. Bunu yaparken en derin duygularý, büyük ve gizli tutkularý,
kopamadýðýmýz iyide olmayan huylarýmýzý seferber eder iþine. Bazý durumlarda
olan biten þeyler bir süre kiþinin beklentilerinin de fevkinde egosuna ve
hýrslarýna tam uygun olarak geliþir. Mutlu olduðunu düþünür kiþi ama aslýnda
düþünceleri kendi kontrolü dýþýnda seyretmektedir. Gönlünde gerçek bir Allah
inancý olan, bilgi seviyesine göre doðruyu az çok yanlýþtan ayýrabilen insan,
bir nokta, iþaret gibi bir ipucu ortaya çýktýðýnda ayartýcýnýn, vesvesenin rolünü
farkettiði anda Yaradanýna sýðýnýr. Onun tüm düþmanlarýný bilen Yaradaný onu
çeker alýr o imtihandan. O þükrederek, inancýný tazeleyerek daha çok bilmeye,
öðrenmeye adar kendini. Öðrendikçe, tecrübesi artýp zenginleþtikçe Yaradanýna
karþý hayranlýðý, sevgisi ve saygýsý artar. Ama bu da yeterli deðildir. O’nun
yarattýðý tüm varlýklarý, en baþta insan kardeþlerini birbirinden ayýrmadan
sevmesi, saymasý gerektiðini idrak eder kiþi. Bu yolda ilerler, bunu yaþamýna
indirir, imtihanlarýný verir, tecrübelerini biriktirir. O zaman söyler iþte Yunus
Emre’nin tercüman olduðu gibi sevgisini. Sevgi arttýkça þefkati ve merhameti
de artar tüm canlýlara. Herkesi, her þeyi sevmeye, hoþgörmeye hazýr, kötülükleri
örtücü olabilen, en kötüde olanýn bile doðruya dönmesi için dua edebilen bir
gönüle sahip kiþinin sözünü ettiðimiz durumlarla ilgili kiminle ne davasý
olabilir k?.. Giderek artan karanlýðý, kini, hýncý azaltmak, acý içinde kývranan
insanýn acýsýný durdurmak için Dünyamýzýn, üzerinde yaþayan canlýlarýn böyle
þefkatli, merhametli sevgi dolu gönüllerin iyi dileklerine, dualarýna o kadar çok
ihtiyacý var ki...
En Derin Sevgilerimizle SEVGÝ DÜNYASI
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Ýnsanýn gerçek deðeri
onun baþkalarýna yaptýðý
karþýlýksýz iyilik ve
hizmetlerle ölçülür.
Eðer insanlardan
iyi bir karþýlýk gelirse
onlar adýna sevinmeliyiz.
Gelmezse onlarýn
uyanmalarý için dilekte
ve çabada olmalýyýz.
Bütün peygamberlerin
yaptýklarý iyilikler
devirlerinin insanlarýnca
anlaþýlamamýþtýr.
Ve onlar çeþitli hücumlara
uðramýþlardýr.
Çünkü onlarýn yaptýklarý
iyilikler yalnýz bugünü
deðil, geleceði de içine
alan ve devrim yapan
iyiliklerdi.
Çoðu insan ise
yalnýz bugüne bakar.
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Dr. Refet Kayserilioðlu

Ýyiliði
Kendiniz Ýçin Yapýnýz
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NANKÖRLÜKLER
OLAÐANDIR
Bir büyük kiþiye: "Filanca kiþi sizin hakkýnýzda çirkin sözler ediyor."
demiþler. Büyük kiþi:
"Acayip" demiþ "Benim
ona hiçbir iyiliðim dokunmamýþtý." Þu küçük,
anlamlý konuþma nankörlüklerin olaðanlýðýný dile
getiriyor. Pek çok kiþi
dert yanar: "Ýyilik yaptým
da karþýlýðýnda kötülük
buldum" diye. Acaba
gerçekten her zaman
böyle midir? Öyle ise hiç
iyilik yapmamalý mýyýz?
Ýyiliðin karþýsýnda neden
kötülük görülsün? Bu ilk
bakýþta insana çok ters
geliyor. Genellikle iyilik
gören kiþi sevinçlidir,
memnundur. Bazen
teþekkür eder, bazen de
etmez. Nitekim Hz. Ýsa
10 cüzamlýyý birden
iyileþtirdiðinde bunlarýn
ancak bir tanesi ona
teþekkür etmeyi akýl edebilmiþti. Diðer dokuzu
hiçbir þey demeden oradan sývýþmýþlardý. Bu
dokuz kiþi nankör mü
idiler? Ben onlarý nankörlükle suçlayamýyorum. Genellikle insanlar
kendilerine iyilik yapýlmasýný, hizmet edilmesi-
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ni olaðan karþýlýyorlar
da, en ufak bir zarar ve
kötülük karþýsýnda çok
þaþýrýyor ve feryadý
basýyorlar. Kanaatimce
bunun iki sebebi var.
Birincisi, insanlar
Yaradan’dan, O'nun
düzeninden ve O'nun
varettiði âlemlerinden
sürekli olarak alýyorlar.
Böylece almaya alýþmýþ
haldeler. Sonra ailelerinden alýyorlar. Bu sebepten almak, karþýlýksýz
almak onlara olaðan
görünüyor.
Ýkincisi, herkesin
içinde kendisine olan
büyük sevgiden ileri
geliyor. "Benim gibi bir
kimseye herkes hizmet
etse azdýr" yolunda bir
düþünce çoðunluðun
þuuraltýnda yatýyor.
Bu sebepten kendisine
yapýlan iyilik ve hizmetleri olaðan karþýlýyor.
Yapýlan kötülük ya da
ilgisizlik, saygýsýzlýk
karþýsýnda büyük tepki
gösteriyor, hayret ediyor.
"Benim gibi bir adama
böyle bir þey nasýl
yapýlýr?" diye içten veya
açýktan dert yanýyor.
Oysa bir insanýn gerçek
deðeri onun baþkalarýna
yaptýðý iyilik ve hizmetle

ölçülür. Bir anlamda insan yaptýðý iyilik ve hizmetlerle deðer kazanýr.
Filân aileden, milletten
ve dinden olmak, güzel
olmak, zengin olmak
çoðu kez insanýn kendi
gayret ve çabalarýyla
olan iþler olmadýðý için
o kiþiye fazla deðer katmazlar. Kendimizden,
emeðimizden, paramýzdan, canýmýzdan verebilmemizdir, ki bizim
deðerimizi artýrýr. Bunlar
kendini, kendi çýkarýný
ikinci plana atabilmeyi
gerektiren iþlerdir.
Vatanýnýn kurtuluþu için
canýný ortaya koyan bir
asker, bir milletin sefaletten kurtulmasý için çaba
harcayan bir idareci veya
politikacý, insanlarýn
uyanmasý, gerçekleri
görmesi için kendi rahat
ve huzurunu fedâ eden
bir düþünür, hastasýnýn
þifasý için kendini tehlikeye atan bir doktor,
gerçek deðerlerini ve
üstünlüklerini ortaya
koymuþ kiþilerdir. Onlar
yaptýklarý bu üstünlükler
karþýsýnda ömür boyu
kendilerine teþekkür
edilmesini, minnet ve
þükran borcu beslenmesini beklerlerse çok þey
kaybederler. Hem kendi
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ruh deðerlerinden
kaybederler hem yaptýklarý iyilik, iyilik olmaktan çýkar hem de beklediklerini bulamamanýn
üzüntüsünü çekerler.
Öyleyse iyiliði kendi
ruh huzurumuz için ve
Allah rýzasý için yapmalý,
hiçbir karþýlýk beklememeliyiz. Eðer insanlardan
iyi bir karþýlýk gelirse onlar adýna sevinmeliyiz.
Bir kardeþim kendisine
yapýlan iyiliði takdir etti,
idraki açýldý, gerçekleri
görmeye baþladý diye.
Eðer insanlardan hiç karþýlýk gelmezse onlar adýna hayýr dilemeli, bir an
önce uyanmalarý için dilekte bulunmalýyýz. Ama
mutlaka sabretmeli, sabýrla beklemesini bilmeliyiz. Çünkü biz iyilikte
devam ettikçe bir gün
mutlaka uyanacaklar,
gerçekleri göreceklerdir.
Þayet iyiliðiniz
karþýsýnda kötülük görmüþseniz, o kiþi için
daha çok hayýr
dilemelisiniz. Çünkü o
kardeþiniz henüz çok
gerilerde demektir.
Eski devirlerde ruhsal
yönden geri olanlar ço-

ðunlukta idi. Ve o devirlerde iyiliðin karþýsýnda
kötülük görmek olaðandý. Bu yüzden yazýmýn
baþýna koyduðum fýkra
da o devirler için çok
geçerli idi. Ýyilik edenlerin nankörlükler karþýsýnda ümitsizliðe düþmemelerini salýk veriyordu.
Ama günümüzde iyiler
çoðaldý. Ýyiliði takdir
edenler, uyananlar arttý.
Bugün iyiliði takdir
etmeyenler için hayýr
dilemek, onlarýn uyanmasý için sabýrla gayret
harcamak ve onlara daha
çok iyilikte bulunmak
dönemi geldi. Ýyiler daha
çok iyi olurlarsa o kötüleri de kolayca uyandýrabilirler. Çünkü çevrelerinde iyi örnekler arttý.
KÖTÜ GÝBÝ
GÖRÜNEN
BÜYÜK ÝYÝLÝKLER
Harun Reþid’in karýsý
bir gece çok garip bir
rüya görüyor. Rüyasýnda
bir orta malý kadýn oluyor ve bütün erkekler
üzerinden geçiyor.
Dehþetle uyanýyor. Ýki
gün utancýndan rüyasýný
kimseye açamýyor. Sonra
güvendiði ve sýrdaþý olan
cariyesine açýlýyor.

Cariye onu teselli ediyor:
"Bunda belki
bilmediðimiz bir hayýr
vardýr" diyor. Devrin en
ünlü rüya tabircisine bu
rüyanýn anlamýný sormaya karar veriyorlar.
Rüyayý cariye kendisi
görmüþ gibi anlatýyor
ünlü tabirciye. Rüyayý
dikkatle dinleyen ünlü
tabirci, gelen kadýna
kimin karýsý olduðunu
soruyor. O da cariye
olduðunu söyleyince:
"Bu rüyayý sen göremezsin kýzým" diyor.
"Bunu gören gelsin."
Padiþahýn hanýmý daha
çok meraklanarak tabirciye gidiyor: "O rüyayý
gören benim ve ben
Harun Reþid’in
karýsýyým" diyor. Tabirci
"Tamam" diyor. "Bu
rüyayý ancak siz görebilirsiniz. Siz Baðdat'tan
Medine ve Mekke'ye
büyük bir su yolu yaptýracaksýnýz ve o sudan
bütün insanlar faydalanacak." Bu tabir
padiþah hanýmýný çok
etkiliyor ve o andan
itibaren bu su yolunu
gerçekleþtirmek için
varýný yoðunu harcýyor.
"Bu bana Allah'ýn bir
emri" diyerek bütün
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olanaklarýný seferber
ediyor. Ve o su yolu
gerçekleþiyor. Bugün
dahi var olduðu söylenen
o su yolu böyle tarihi bir
rüyaya dayanýyor.
Kuran'da ve Bizim
Celselerimiz’de Hz. Musa ile Hýzýr'ýn arkadaþlýðýndan bahseder. Hýzýr
Hz. Musa'ya ters gelen
ve kötülük gibi görünen
üç büyük iyilik yapar.
Hz. Musa onlara isyan
eder; sonra Hýzýr'ýn açýklamasýný duyunca
mahcup olur, utanýr.
Hýzýr önce kendilerini
taþýyan bir gemiyi deler,
sonra sokakta oynayan
bir çocuðu öldürür, sonra
da kendilerine bir lokma
ekmek vermeyen, üstelik
hakaret eden kötü kiþilerin yýkýk duvarlarýný
onarýr. Sonra da þöyle
açýklar yaptýklarýný: "O
içine bindiðimiz gemi,
yetim ve yoksul kiþilerin
malý idi. Onu deldim ve
limanda karaya oturmasýný saðladým.
Böylece kýsa bir süre
sonra bu ülkenin gemileri
düþmanlarca yaðma
edilirken o gemi kurtulacak. Öldürülen çocuk
için, seni Sevgisinden ve
beni Hayrýndan
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Vareden'den emir aldým.
O çocuk bulaþýcý bir
hastalýðý bütün þehre
yayacak, ailesi için de
büyük belâ olacaktý, onu
önledim. Onardýðým
duvarýn altýnda ise büyük
bir hazine gizli idi. Ve
hazine bize ekmek vermeyen kötülerin hakký
deðildi. O hayýrlý bir
kiþinin hakký idi. Duvarý
onararak hazinenin hayýrlý kiþiye kalmasýný
saðlamýþ oldum.
Herkes Hýzýr gibi gizli
gelecekleri göremez elbette. Herkes kendi görebileceði noktaya kadar
iyilik yapmak zorundadýr
elbette. Ama sizin
gördüðünüz gelecekteki
iyiliði bugün iyilik yaptýklarýnýz göremiyorlarsa
onlar size hücum edecekler, sizi kötüleyecekler,
belki de size kötülük
yapmak için harekete
geçeceklerdir. Ýþte böyle
ileriye ait büyük iyilik
yapmanýn zorluðu,
çetinliði buradadýr.
Büyük öncü liderler
için, büyük devrimciler
için bu çeþit suçlamalar
çok yapýlmýþtýr. Atatürk
için söylenmedik kötülük, yapýlmadýk iftira

kalmamýþtýr. Hayatýna
kastetmek için suikastlar
düzenlenmiþtir. Onun
kehânet derecesine varan
tahminleri doðru çýktýkça
o, insanlarýn gözünde daha da büyümüþtür. Ýnönü
için yakýn tarihimizde
nelerin yapýldýðýný, nelerin söylendiðini çoðumuz
biliyoruz. Bütün
peygamberlerin yaptýklarý iyilikler devirlerinin
insanlarýnca anlaþýlamamýþtýr. Onlar çeþitli
hücumlara ve hakaretlere
maruz kalmýþlardýr.
Bizim Celselerimiz’de
o gülyüzlüler için þöyle
demiþtir:
"Her zaman halka
halka olmuþtur, gülyüzlülerin gözlerinin altý,
deðiþmeyen kaderlerinden. Çünkü hizmet
için geldikleri, hizmetin
deðerini bilemezler,
ondan." Ýnsanlar çoðu
kez bugünkü çýkarlarý
düþünürler, yarýnlarý
göremezler. Devrimler ve
büyük atýlýmlar ise yarýnlarý görebilen, ileri
görüþlü kiþilerce gerçekleþtirilebilir. Hele onlar,
Yaradan’dan emir alan,
Onun emrine harfi harfine uyan resûller, gülyüz-
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lüler ise onlarýn iþi daha
da zordur. Çünkü bazen
Sevgisinden Vareden,
Gülyüzlüye de çok ters
gelen bir emir de verebilir. O zaman gülyüzlü
içi kan aðlayarak o emri
uygular. Emri anlamadýðý, kendi aklýna ve mantýðýna ters geldiði için
kendisini kötülük yapýyorum sanabilir. Dýþarýnýn
hücumu bir yandan,
kendi vicdan azabý öte
yandan onu kýskaca alýp
sýkmaya baþlar. Emre
uymasa isyan etmiþ olacak Yaradan’ýna, emre
uysa azap içten ve dýþtan
dayanýlacak gibi deðildir.
Ýþte gülyüzlülerin bir zorluðu da buradadýr. Bunu
herkese de söyleyemezler. O içlerindeki yangýndan ancak Yaradan
haberdardýr.
ÝYÝLÝÐÝN ÖLÇÜSÜ
Ýyilik yapan kiþi bunun,
karþýsýndaki kiþi için
gerçekten iyilik olduðundan iyice emin olmalýdýr.
Karþýsýndaki için iyilik,
onu bir dertten, bir sýkýntýdan, bir yoksulluktan,
bir gerilikten, ya da bir
bilgisizlikten kurtarma
niteliðinde olmalýdýr.
Ýyiliði yapan kiþi kendi

akýl ve vicdan terazisini
devamlý elinde tutmalýdýr. Çünkü bazen iyilik yapacaðým derken
kötülük de yapabilir
insan. Örneðin hastasýný
iyileþtirmek için ona
penisilin iðnesi yapan
doktor, penislinin hastaya
dokunup dokunmayacaðýný iyice hesap etmek
zorundadýr. Ýyice dikkat
etmesine, test yapmasýna
raðmen, istemediði ve
beklemediði bir zararý
verirse o hekime aslýnda
suçlu diyebilir miyiz?
Burada hüküm vermek
çok güçtür. Ýyi niyet gereklidir, ama yeterli deðildir. Onun yanýnda tam
bilgi, etraflý düþünce ve
ince bir hesap da gereklidir. Karþýmýzdakinin
durumunu, þartlarýný,
yapacaðýmýz iþin etkilerini de iyice hesap etmek
zorundayýz Bütün bunlarý
yaptýðýmýz halde de ters
sonuç çýkmýþsa o zaman
kendimizi suçlamamýz,
ya da baþkalarýnýn o
kiþiyi suçlamasý doðru
olmaz. Ama iyilik yapan
iyi kiþi çýkan bu ters
sonuçtan yine çok üzülecektir. O üzüntüsü de
onu hem manen, hem
bilgi yönünden daha yük-

seltir, þüphesiz. Çünkü
bu olayla o deðerli bir
tecrübe daha kazanmýþtýr.
Eksiklerini görmüþtür.
Kendisini ve bilgisini
daha yükseltmek gereðini
duymuþtur.
ANLIK
TEPKÝLERDEN
SAKINMALIYIZ
Davranýþlarýmýzý
inandýðýmýz doðrulara ve
belli prensiplere baðlamamýz çok gerekli
olmaktadýr. Aksi halde
yapacaðýmýz anlýk tepkiler, bizi istemediðimiz
sonuçlara götürebiliyor
kolaylýkla. Nice iyi kiþiler bunu yapmadýklarý
için ve iþi olaylarýn akýþýna býraktýklarý için bazý
yanlýþlara sürüklenmekten kendilerini alamamýþlardýr. Neleri yapmalýyýz, neleri yapmamalýyýz? Bizim için her
konuda en doðru
davranýþ nedir? Bizim
için hak olanlar nelerdir,
hak olmayanlar nelerdir?
Ýnsanlara yardýmýmýz ne
þekilde ve ne ölçüde
olmalýdýr. Meselâ fakirlere yardým deyince
sokaktaki bir dilenciye
para vermeyi mi anlamalýyýz? Yoksa gerçek
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fakirlere, çalýþýp da iki
yakayý biraraya getiremeyenlere mi yardým
etmeliyiz? Ýyilik ne
zaman iyiliktir? Bilginin
hayatýmýzdaki yeri nedir?
Sevgi bizim için nedir ve
ne olmalýdýr?
Bütün bu sorularý kendi
içimizde doðru olarak
cevaplandýrmaya çalýþmalýyýz. Vardýðýmýz
sonuçlarý olaylarýn ve
tecrübelerimizin ýþýðýnda
yeniden gözden geçirmeli, gerekli rötuþlarý
yapmalýyýz. O zaman
bizim belli prensiplerimiz ve belli bir hayat
düsturumuz olur. Artýk
anlýk tepkilerin hayatýmýzda yeri olmaz ve biz
onlarýn getireceði zarardan korunmuþ oluruz.
"Ýyilik yapmak gerekli
midir?" diye bir soru da
akla gelebilir. Elbette
gereklidir. Nasýl ki bize
de iyilik yapýlýyor. Bize
yapýldýðý zaman nasýl
memnun olduðumuzu,
yapýlmadýðý zaman da
nasýl üzüldüðümüzü
görmekteyiz. Yaradan’ýn
bize devamlý, karþýlýksýz
verdiðini de bilmekteyiz.
Ona olan borcumuzu
ancak insan kardeþleri-
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mize yaptýðýmýz iyiliklerle ödeyebiliriz.
Dünyada insanlarýn
yükselmesi de, mutluluðu da ancak karþýlýklý
iyiliklerle olur, Topluca
insanlýðýn yücelmesi birbirimize yardýmlarýmýzla
gerçekleþecektir. Burada
ruhen yükselmiþ, tekâmül basamaklarýnýn yukarýlarýna çýkmýþ kiþilere
daha büyük görevler
düþüyor. Onlar iyilikte
örnek olacaklardýr.
Karþýlýksýz vermenin,
karþýlýk beklemeden iyilik etmenin örneðini
göstermek zorundadýrlar.
Karþýlýk beklemeden iyilik etmek, yapan kiþi
için, baþlý baþýna bir
övünç ve mutluluk kaynaðýdýr. Bunda karþýlýk
beklendiði anda övüncü
de, mutluluðu da azalmaya baþlar. Ýyilik karþýsýnda kötülük bulan kiþi ise
yaptýðý iyiliðin imtihanýný
vermektedir. Eðer bu
durumda da iyiliðinden,
insanlýðýndan vazgeçmez
de yine hizmette devam
ederse, o gerçekten
karþýlýksýz verendir.
Ýyilik yaparken önce þu
prensip kararýný kendimize benimsetmeliyiz:

"Ben bu iyilikleri insanlýðýmýn gereði olarak yapýyorum. Kendimi iyiliðe
ve hizmete mecbur gördüðüm için yapýyorum.
Ýyilik yapýnca mutlu
olduðumu, vazifemi yapmanýn huzurun ulaþtýðýmý
gördüðüm için yapýyorum. Baþkalarýnýn övgüsünü, beðenisini kazanmak için deðil... Baþkalarýndan karþýlýðýnda bir
iyilik görmek ümidiyle
deðil. Onlardan minnettarlýk beklemek için hiç
deðil, öyleyse iyiliklerim
anlaþýlmazsa ümitsizliðe
kapýlmayacaðým. Ýyilik
yaptýklarým bana kötülük
yaparlarsa kýrýlmayacaðým. Bileceðim ki herkes
ancak kendi bilgi seviyesinin þekillendirdiði
mizacýna uygun olarak
davranabilir. Kötülerin,
aslýnda bilgisiz ve geri
kiþiler olduðunu bilerek
onlar için hayýr dileyeceðim. Onlarýn uyanmalarý için daha çok
örnek olacaðým."
Bunlarý benimseyerek
iyilik eden kiþinin mutluluðu hiçbirþeyle gölgelenemez. O her zaman yücelen, her zaman huzur
içinde ve mutlu olan olacaktýr.
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 8

Ýyiyi de Kötüyü de
Seçmekte Özgürüz
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

PEYGAMBERÝN
YARADAN’A SORULARI
Çok eski zamanlarda bir gülyüzlü
peygamber, sanýyorum Hz. Musa, tüm
gücünün tükendiðini hissetmiþ, sabrýnýn
son sýnýrýna gelmiþti. Halkýný doðru yola
çekebilmek
için
bunca
yýllýk
uðraþlarýnýn, her adýmda Yaradan’ýn
izniyle gösterdiði mucizelerin, O’ndan
alýp insanlarla paylaþtýðý, her þeye çare o

güzelim sözlerin sonucu bu mu olmalýydý?!.. Ýnanmamak ve yola gelmemek
için her türlü fýrsattan alabildiðine
yararlanan bozguncular yine ortalýðý
karýþtýrmýþlar, neredeyse inananlarý bile
sindirecek bir etkinliðe kavuþmuþlardý.
Kendisinin onlarla baþa çýkabilmesi
imkânsýzdý. Bu, gün gibi ortaya çýkmýþtý
iþte. Ama âlemleri Yaradan öyle miydi.
O’nun gücü her þeye yeterdi. Öyleyse
problemi O çözmeliydi.
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Gülyüzlünün bundan önce Yaradan’a
yönelteceði baþka bir önemli sorusu
daha vardý. En büyük sýkýntýyý, sýnanmayý yaþayan kendisi olduðu halde,
dosdoðru yoldan ayrýlmamak için
bunca gayret sarf ederken, en kolayda
olanlarýn, en ufak bir zahmette yan
çizmelerinin nedeni neydi ki? Ayný
hamurdan, ayný çamurdan yaratýldýklarý
halde, bu fark neden oluþuyordu.
Gülyüzlü bu sorular ve sorunlarla dolu
olarak Yaradan’ýna yöneldi. Ýlk
sorusuna gelen cevap düþüncesini
doðruluyordu. Evet, gülyüzlü de olsa
onun insanlardan temelde bir farký
yoktu. Sadece ilâhî bilgileri onlardan
önce almasýndaydý fark. O da paylaþýlýr
paylaþýlmaz fark olmaktan çýkýyordu.
Evet, bir geliþmiþlik farký vardý ama
türlü yollardan geçerek insanoðlu bir
gün gerçek birliðe kavuþunca, tüm geçici farklar ayný potada eriyip kaybolup
gidecekti.
Bizleri
Sevgisinden
Vareden'in hepimize eþ mesafede durduðunun, O’nun yüce adaletinin, en
güzel göstergesi deðil miydi bu zaten!..
YARADAN’IN CEVABI
Ýyi ama yine de büyük sorun bir çengel gibi asýlý duruyordu Gülyüzlü’nün
zihninde: Masum halký kandýrýp yoldan
çýkaran bu zalim elebaþçýlarla nasýl
baþedecekti? Yaradan onlarý cezalandýrýp yok ederek meydaný iyilere
býrakamaz
mýydý
acaba?!.
Gülyüzlü’nün bu ikinci soru ve teklifine
Hepimizi Sevgisinden Vareden O
Yüce’nin cevabý þöyle olmuþtu. Bizim
Celselerimiz’den aktarýyorum: "

9
“Biz sizi, insan kardeþlerinizi bir
yerinizden öylece serbest býraktýk yalnýz. O yerinize dokunmayacaðýz. Çünkü siz ve sizden sonrakiler, yavaþ yavaþ
gerçeði bildirecek, gerekeni anlatacaksýnýz.. Ve hepsini bir yerde mutlak
toplayacak, bir an önce ayný þeye inandýracaksýnýz. Ýþte onlar hep birlikte,
ayný inanca vardýklarý gün, hani bir
tek olacaklar ya!.. Ýþte o zaman, titreþimleri ayný olacaðýndan, en büyük
bilgiye varacaklar. Ve elbet ki BÝZ’im
kudretimizden olacak onlarda...”
Rehber Varlýk bir baþka celsemizde
akýl hürriyeti konusunda þunlarý
söylemiþti:
“Akýl hürriyeti engel olunamaz bir
oluþumdur. Bilgi ve tecrübe ile terbiye
edilir. Ve içgüdü yanlýþý gösterdiðinde,
terbiye edilmiþ akýl iþe karýþýr ve
bastýrýr. Siz buna “nefis mücadelesi”
diyorsunuz. Ýþte bu doðrudur. Bunu
yapmak güçtür ama bunu yapabilenler
bilsinler ki, O’na en yakýn olanlardýr.”
ÖZGÜRLÜÐÜN BEDELÝ
Ýyi, kötü ileri, geri büyük küçük hepimizin, tüm insanlarýn dramý da, âlemlerdeki biricikliði, yüceliði de bu
bildiride bütünüyle ortaya dökülüyor.
Evrenin bir ücra köþesinde, o büyüklüðün yanýnda bir kum tanesi gibi, durmadan dönen bir yuvarlaðýn üzerine
yapayalnýzmýþçasýna
yerleþtirilmiþ
insanoðlu tüm sorumluluðu kendi yüklenmek zorunda. Deðil mi ki, iyiyi kötüden ayýracak, her þeyi düþünmeye muk-
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tedir geliþmiþ bir aklý var. Deðil mi ki,
içindeki içte ilk dem'den beri O’ndan
bir soluk, O’ndan bir parça var. Ve yine
deðil mi ki, ona Gülyüzlü Peygamber ve
elçilerle en doðru yaþam bilgileri
bildirildi ve bildiriliyor.
Yaradan, ''Öyleyse kendi yolunu kendi
çizsin, kendi kararýný kendi versin ta ki,
güçlü aklýnýn yaný sýra, vicdanýnýn
mayasý olan ve her zaman doðruyu
gösteren iç sesini de duymaya özen
göstersin, bildirilen doðrulara kulak
týkamasýn... Ýþte aklýnýz, iþte ruhunuzdaki öz ve iþte gülyüzlü elçilerle sizlere
ardý arkasý kesilmeden gönderdiðim
deðiþmeyen ana doðrular, temel ahlâk
kurallarý... Kararlarýnýzý, nizamlarýnýzý
bozulmayan esaslar üzerine inþa ederek,
yaþam sanatýnda ustalaþmak, kardeþçe
birliði kurmak sadece sizin elinizde...
Ýþte dünya, iþte siz, özgürsünüz, iyide de
kötüde de...” diyor.
BÝZ HER ÞEYÝ SORGULARIZ,
ÖZGÜRLÜÐÜ DE
Yaradan, yukarýdaki yaman söyleþide
de, elçileri kanalýyla gönderdiði
mesajlarda da, bu büyük seçme özgürlüðümüzü, irade serbestliðimizi sürekli
vurgular. Akla verilmiþ bu büyük "Yön
Seçme" hakký o derece geniþ kapsamlý
ki, akýl bu hakkýn varlýðýný, yokluðunu
bile tartýþabilecek rahatlýk içindedir.
Kolaylýkla: "Biz sadece bedenimizin,
çevremizin, dýþ þartlarýn esiriyiz.
Otomatik makinelerden farkýmýz yok.
Girdimiz ne ise aynen bilgisayar gibi
çýktýmýz da týpatýp onun doðal sonucu.
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Özgürlük, mözgürlük boþ lâf” diyebiliriz. Ve zaten diyoruz da. Akýl, yine kendine verilmiþ serbestlik içinde, kendi
hür iradesini bile yok sayacak mantýklar, düþünceler, sözler üretip durmakta.
Bunlarý geçmiþte ve günümüzde nice
filozoflardan, bilim adamlardan, düþünürlerden sürekli iþitmekte deðil miyiz?
Çok þükür ki, aklýmýzýn serbestliðinin
bir zaferi olarak herkes bu fatalist,
determinist, cebriyeci ekollerle ayný
fikri paylaþmýyor. Nazi Kamplarýnda
37-40 yaþlarý arasýndaki 3 dehþetli yýlýný
inþaat iþçisi olarak ve bin bir zorluðu
yenerek ayakta kalmayý baþararak
geçiren Psikiyatri Doktoru Viktor
Frankl (1905-1997) kurtuluþundan
hemen sonra yazdýðý "Ýnsanýn Anlam
Arayýþý" kitabýnda özgür irademizden
sürekli söz eder. Frankl’ýn savaþtan
önce ruhsal sýkýntýlarýndan dolayý intihar eðiliminde olan on binden fazla
hasta üzerinde geniþ bir bilgi deneyimi
zaten vardý. Ancak en önemlisi, ölüm
kamplarýnda, kendinde ve diðer
mahkûmlarda bir psikiyatri uzmaný
olarak yaptýðý gözlemlerdi. Ýnsanýn dýþ
koþullarýn bir oyuncaðý olmadýðý, her
olumsuz durumda bile ruhsal ve zihinsel özgürlüðünü koruyabileceði, her
türlü acýya dayanabileceði sonucuna bir
peþin kararla deðil, bin bir ateþten
geçerek varmýþtý. Yargýlarýný onun
aðzýndan dinleyelim:
“Kamp deneyimleri insanýn bir eylem
seçeneðine sahip olduðunu göstermektedir... Ýnsan böylesine korkunç ruhsal
ve fiziksel stres koþullarý altýnda bile,
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ruhsal özgürlüðünü ve zihinsel baðýmsýzlýðýný az da olsa koruyabilmektedir.”
(Ýnsanýn Anlam Arayýþý S:68-69)
Kitabýn önsözünü yazan Harvard
Üniversitesi'nin ünlü psikoloji profesörü Gordon W. Allport da bu nihaî
özgürlük düþüncesini çok açýk satýrlarla
onaylar: “Toplama Kampýndaki þartlar,
tutuklunun ayaklarý altýndaki topraðý
çeker. Yaþamdaki bilinen bütün hedefler
uçup gider. Geriye kalan tek þey, insan
özgürlüklerinin sonucudur, yani ‘kiþinin
belirli bir durum karþýsýnda kendi
tavrýný belirleme’ yetisidir. Eski Çað
Stoikleri kadar çaðdaþ varoluþçular
tarafýndan da benimsenen bu nihaî
özgürlük Frankl’ýn öyküsünde canlý bir
anlam kazanýr. Toplama kampýndaki
tutuklular sýradan insanlardý, ancak en
azýndan bazýlarý çektikleri acýya
deðdiðine karar vererek, insanýn dýþarýdan görünen kaderinin üstüne çýkma
yetisini kanýtlamýþtýr.”
Viyana Üniversitesi Psikiyatri ve
Nöroloji Profesörü Dr. Viktor Frankl’ýn
kurduðu 3.Viyana Psikoterapi okulunun
Logoterapi adýyla ünlenen ruhsal tedavi
yöntemi, temelde "Anlam Merkezli" bir
iyileþtirme yoludur. Hastanýn yaþamýndaki anlam ve amaç yokluðu veya
eksikliði ustalýkla ele alýnýr ve hasta
yaþamýnýn
anlamýyla
doðrudan
yüzleþtirilir.
ANLAM UZAKTA DEÐÝL
Aslýnda her konuda insan anlama ve
bilme gereksinimi içindedir. Çocukluk-
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tan itibaren her þeyi sorma ve öðrenme
ihtiyacý iliklerimize kadar iþlemiþken
yaþamýn amacý gibi hayatýmýzý doðrudan ilgilendiren bir meseleyi, sorgulamaz olur muyuz hiç?!.. Bu en yaþamsal
konuda sessiz kalmamýz, öylesine
geçiþtirivermemiz düþünülebilir mi?!.
Deðiþik nedenlerle bu temel soru
bastýrýlýp gözardý edilirse, nevrozlarla,
nedeni belirsiz þikâyetler, mutsuzluklarla ve bazen de intiharlarla bu boþluðun cevabýný almakta gecikmeyiz.
Frankl, birçok ruh uzmanýnýn da, bu
hayati sorunda bilgisiz ve önerisiz
kalmasýndan dolayý meselenin ýskalandýðý kanaatindedir. Anahtarýný kaybettiði karanlýk odada deðil, aydýnlýk
diye sokak lambasýnýn altýnda arayan
adamýn þaþkýnlýðýna benzetmektedir
bunu. Her bireyin kendi bireyselliðinin farkýna varýp yaþamý, þahsýna özgü
bir þekilde anlamlandýrmasý ve eylemlerini buna göre yönlendirmesi
Logoterapide temel öncüldür. Hastaya
anlam dýþarýdan zorlanamaz, ancak kendisi hakkýnda düþünceye yöneltilerek
yaþamýnda bir anlam ve amaç bulmasý
saðlanmaya çalýþýlýr. Böylece her insanda doðuþtan bulunan anlam bulma
iradesi doyurularak daha mutlu, daha
verimli, daha dýþa dönük bir yaþamýn
kapýlarý açýlmýþ olur. Ancak Logoterapi sadece burada kalmaz. Frankl,
özgürlüðümüzün sonuna geldiðimiz,
tümüyle kilitlendiðimiz, hiçbir þey
yapamayacak, hiçbir çare üretemeyecek þekilde çepeçevre acýlarla
sarýldýðýmýzda da yaþantýmýzýn bir
anlamý olduðu fikrindedir. Aynen þöyle
söyler:
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“Eðer yaþamda gerçekten bir anlam
varsa, acýda da bir anlam olmalýdýr. Acý
da yaþamýn kader ve ölüm kadar silinmez bir parçasýdýr. Acý ve ölüm olmaksýzýn insan yaþamý tamamlanmýþ
olmaz.” (S:70)
"Ýnsanlar sýk sýk istisna derecesindeki
zor dýþsal koþullarýn insana kendi
ötesinde ruhsal geliþme fýrsatý tanýdýðýný
unutuyordu. Kampýn güçlüklerini kendi
içsel güçlerine yönelik bir sýnav olarak
almak yerine, yaþamlarýný ciddiye
almýyor ve anlamsýz bir þeymiþ gibi
küçümsüyorlardý. Gözlerini kapayýp
geçmiþte yaþamayý tercih ediyorlardý.
Bu insanlar için yaþam anlamsýzlaþmýþtý... Oysa gerçekte kampta bir fýrsat da, meydan okuma da vardý. Kiþi, bu
deneyimleri, yaþamý içsel bir zafere
çeviren bir baþarýya dönüþtürebilir, ya
da tutuklularýn çoðunluðunun yaptýðý
gibi, bunu görmezlikten gelip, yaþamý
bitkisel düzeyde sürdürebilir" (S:74-75)
“Bir insan, acý çekmenin kaderi
olduðunu gördüðü zaman, acýsýný kendi
görevi olarak kabul etmek zorunda kalacaktýr; bu onun tek ve eþsiz görevidir,
iþidir. Acý çekerken bile evrende eþsiz
ve yalnýz olduðunu kabullenmek zorunda kalacaktýr. Hiç kimse onu acýdan kurtaramaz ya da onun yerine acý çekemez.
Eþsiz fýrsatý, taþýdýðý yüke katlanma
yolunda yaratmaktadýr.” (S:79)
Evet, Frankl’ýn da deðindiði gibi
hayat bizlere sevinç ve kahkahanýn
yanýsýra yoksunluklar, acýlar, dayanýlmasý güç ýstýraplar da sunmaktadýr.
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Bundan kimse kaçamaz. Yazar, bunlara
cesaretle, onurla göðüs germemizi ve
hayatýmýza yeni anlamlar kazandýrmamýzý öðütlemektedir.
Doðan Kardeþ Dergisi ve yayýnlarýnýn
oluþmasý acýlara, böyle bir onur ve
cesaretle karþý koymanýn ve acýnýn
anlamýnýn doðru yönde deðerlendirilmesinin verimli bir sonucuydu.
Çocukluðumuzun bu en önemli ve tek
lüksüne; çok deðerli, gözbebekleri
evlâtlarý Doðan’ý Ýsviçre’de okulca
topluca gidilen bir dað kampýnda çýð
kazasýndaki toplu ölümde kaybeden
ana-babanýn giriþimleriyle ulaþmýþtýk.
Evlât acýsýyla uzunca süre kendilerini
toplum dýþýna, karanlýklara mahkûm
etmiþken, yaman bir fikirle, akýllarýna
baþka "Doðan"larý getirmeleri ve çocuk
yayýnlarýna karar vermeleri, 40'lý yýllardan beri nice çocuklarýn hayatýna güzellikler serpmiþti.
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Ahlâk ve Din
"Hayat bize verilen bir þey deðil,
bizim tarafýmýzdan yaratýlan bir eser olmalýdýr." Novalis
"Bilgeliðin son sözü:
Bir parça hayýr iþledim, odur en iyi eserim." Voltaire
Güngör Özyiðit, Psikolog

nsan yaþadýðý sürece hareket
etmek, kendini gerçekleþtirmek yönünde bir takým
davranýþlarda bulunmak
zorundadýr. Ýþe bu zorunluluk, baþka
bir zorunluluðu yani yapýlmasý
gerekenlerle, sakýnýlmasý gerekenler
disiplinini doðurmuþtur. Böylece nasýl

Ý

yaþanmasý gerektiði problemine
gelenekler, ahlâklar ve dinler þeklinde
çözümler getirmiþtir.
Doðada zorunlu yasalarla, hayvan
topluluklarýnda içgüdülerle saðlanan
düzen ve disiplin, insan toplumlarýnda
alýþkanlýklarla saðlanmaya çalýþýlmýþtýr.
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Nasýl ki beyin, sinir sisteminin farklýlaþmýþ, geliþmiþ ve merkezileþmiþ bir
þekli ise, insan toplumu da hayatýn
evrimleþmiþ üst düzeyde bir gösterisidir. Daha iyi anlamak için onu bir
organizmaya benzetebiliriz. Organizmada önemli olan "bütün"dür.
Bölümler bütün için çalýþýrlar. Bütün,
bölümlerin fedakârlýðýný gerektirir.
Ancak insan toplumu mutlak bir organizmaya da benzemez. Çünkü her þeyden önce insan toplumu hür iradelerden
teþekkül etmiþtir. Organizmadaki
zorunluluðun yerini insan toplumunda
alýþkanlýk almýþtýr. Yani insanda
alýþkanlýk edinme zorunluluðu vardýr.
Baþka bir deyiþle, ister istemez alýþkanlýklar edinmek zorundayýz. Kazandýðýmýz alýþkanlýklar ise ahlâkýmýzý
yaparlar. Ve ikinci tabiatýmýz olurlar.
Aristoteles'in dediði gibi, sürekli yaptýklarýmýz neyse, biz oyuz. Ýnsan
alýþkanlýklarýnýn toplamýdýr. Burada
alýþkanlýðýn insan hayatýnda ne denli
önemli olduðu ve bunu edinirken nasýl
kýlý kýrk yaran bir dikkat göstermemiz
gerektiði kendiliðinden ortaya çýkar.
Bir filozofun dediði gibi: "Suçlarýmýzdan ötürü Tanrý bizi her zaman affeder,
ana babamýz, dostlarýmýz keza affedebilir. Ama alýþkanlýklarýmýz asla affetmez." (William James).
Çünkü kötü alýþkanlýklar enerjimizi
hapsettiði, bizi baðladýðý, dondurduðu
halde, iyi alýþkanlýklar enerjimizi tasarruf imkâný vererek bizi yukarýya iter ve
yeni þeyler öðrenerek yükselmemizi
saðlar. Onun için, kötü alýþkanlýklarý
edinmekten kaçýndýðýmýz kadar, iyileri
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kazanmak için çalýþmalýyýz ve
kazandýðýmýz iyi alýþkanlýklarý kaybetmemeliyiz.
Ýnsan aklý ve özgür istemi sayesinde
tasarlayan, amaçlayan, plan yapan ve
tercihlerde bulunan bir varlýk. Yani
insan belli deðerlere göre davranýr. Ve
seçimine göre bu eylemler iyi ya da
kötü olabilir. Kendine ve topluma
yararlý olabildiði gibi, zararlý da olabilir.
Freud, karakteri oluþturan süreci
þöyle özetler: "Bir düþünce eken bir
davranýþ biçer. Bir davranýþ eken bir
alýþkanlýk, bir alýþkanlýk eken bir huy,
bir huy eken bir karakter biçer."
Doðru düþünce doðru eyleme yol
açar. Doðru eylemler yinelendiðinde
süreklilik kazanýr ve iyi alýþkanlýklara
dönüþür. Ýnsanda huy haline gelen bu
niteliklere erdem denir. Ýnsan mutlu
olmak için iyi eylemlerde bulunmalý ya
da bir eylemi salt iyi olduðu için uygulamalý. Ýyilik gönül huzuru ve sevinç
olarak ödülünü kendi içinde barýndýrýr.
Ýnsanýn ömrünü bereketlendirir.
Hayat, hayvan topluluklarýnda içgüdü
yönünde geliþirken, insan toplumlarýnda farklýlaþarak zekâyý doðurmuþtur.
Ýnsan hayata uyum saðlamak için
zekâsýný kullanmak durumundadýr.
Böylece insan toplumlarýndaki akýl ve
seçme özgürlüðü türlü tipte ahlâklarýn
ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr. Ama ne
olursa olsun, yine de bir ahlâk tipi
doðurmuþtur. Çünkü hiçbir canlý kural-
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sýz, disiplinsiz yaþayamaz. Ýlle de þu tip
ahlâk zorunlu olmayabilir, fakat mutlaka birinden birinin olmasý zorunludur.
DÝN YA DA GÜZEL AHLÂK
Bir vakitler o ulu iyilik habercisi
Hz. Muhammed'e sordular: "Din
nedir?" Ve o gülyüzlü cevap verdi
"Din güzel ahlâktýr." Daha önce gördük
ki, alýþkanlýk veya sorumluluk ahlâký
dediðimiz tipte ahlâk, alýþkanlýða
dayanýyordu. Bu da kaynaðýný hayattan ve hayatý sorgulama eðiliminden
alýyordu. Amacý var olan düzeni korumak ve disiplini saðlamaktý. Statik
ahlâk olup, koruyucu ve tutucu bir rol
oynuyordu. Ne var ki, hayat durmadan
deðiþmek, deðiþmek olgunlaþmak,
olgunlaþmak ise sonsuzca kendi
kendimizi yenilemektir. Bu durum
alýþkanlýk ahlâkýný aþan, yaratýcý, yenilikçi, dinamik bir ahlâk ihtiyacýný
doðurmuþtur.
Ýþte özünü güzele olan iþtiyaktan
(kuvvetli özlem ve istek), sevgiden,
güzelin duyurduðu heyecandan alan bir
yaratýcý hamleye ‘din’ denir. Alýþkanlýk
ahlâký var olan düzeni korurken, güzel
ahlâk, yani din onu aþmayý amaçlar.
Ýlki statik, ikincisi dinamiktir.
Alýþkanlýk ahlâkýndaki alýþkanlýk edinme zorunluluðu ve sosyal baskýya
karþýlýk, din çekici çaðrýcýdýr. Demek ki
din, yani güzel ahlâk, kaynaðýný
iþtiyaktan ve sevgiden alýyor. Onu bu
iþtiyaka götüren de güzele karþý duyulan heyecandýr. Daha somuta indirip
söylersek din, kendisinde din heyecaný
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yaratmýþ bir þahsiyeti model alarak ona
benzemeye çalýþmaktýr. Bu da örnek
olarak alýnan þahsiyetin yarattýðý sevgi
heyecanýnýn yürekleri sarmasý, gönülleri tutuþturmasý ile olur.
Kastedilen heyecaný yaratmak da, her
türlü zorlamanýn dýþýnda, o heyecanýn
konusu, kendisi, yani güzel ahlâklý
olmakla mümkündür. Bu ise tortulardan temizlenmiþ, kirlerden arýnmýþ,
baðlardan çözülmüþ, saf temizliðe
ulaþmýþ bir gönül gerektirir. Hayatýn
yaratýcý kudreti ancak böyle bir
gönülde kendini gösterir. Yine
ancak böyle bir gönül diðer gönüllere
girmeye yol bulur. Çünkü dinin kaynaðý da hayattýr ve hayatýn yaratma
atýlýmýdýr. Din, heyecaný duymak,
ilâhi düzendeki güzelliði görmek
ve yaratacak kadar sevmek demektir.
DÝN YAÞANTISI VE DUYGUSU
Bilindiði gibi yaþantý, bir olayýn bizce
yaþanmýþ oluþu, bilinç hallerinin
kendiliðinden oluþ ve beliriþlerinden
ibaret bir tecrübedir. Yaþanýlan tecrübelerden elde edilen bilgiler aklýmýzý
büyüttüðü gibi, düþünceye yeni bilgilere açýlma imkânýný da verir. Aklýn
çalýþtýrýlmasý demek olan düþünme ise
bir yandan elde ettiði bilgileri ruha
benimsetirken, diðer yandan da yeni
bilgileri bulmaya yönelir.
Bir baþka özellik de, din yaþantýsýnýn
doðurduðu duygunun bütün benliðimizi
sarýþý ve sarsýþý karþýsýnda, bu halin
sebebini açýk seçik göremeyiþimizdir.
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Burada duygunun þiddet ve kuvveti
eleþtirici muhakememizi aþmýþ, ona
üstün gelmiþtir. Ýþte teslimiyet
dediðimiz þey bu noktada baþlar ve iç
halleri þimdiye kadar alýþýlmamýþ yeni
ölçülere göre yorumlanýr.
Din yaþantýsýnýn tepkisi sonucu
ortaya çýkan din duygusu diðer nefsî,
ahlâki, estetik ve zihni duygular gibi
birer iç hâli olarak yaþanýr. Bilindiði
gibi duygularýn bir kýsmý nefsi korumaya, bir kýsmý da nefsi aþan feragat
duygularýna karþýlýktý.
Hayat sahnesi bu iki türlü duygunun
çarpýþlarýný yansýtýr. Ýnsanlar ise bu
sahnenin hem aktörleri, hem seyircileri
durumundadýrlar. Din duygusu, bencil
ve bencil olmayan duygularýn çarpýþmalarýndan çýkan ikinci derecede bir
duygu olmasýna karþýlýk diðer duygular
kadar doðrudan ve sýcaklýkla yaþanýr.
Deðerlerin mukadderatý sözkonusu
olduðu nazik, kritik dönemlerde din
duygusu derhal birinci plana geçer ve
bütün diðer deðerleri kendinde toplar.
Dinlerin ilk kuruluþ zamanlarýnda bu
hep böyle olmuþ, din duygusu
bütün ilgi ve menfaatlerin
merkezi durumuna geçmiþtir.
Ýnsanlar zihnî, estetik ve
ahlâki duygularla dolu olduklarý ölçüde dini meseleler
diðer duygularla iþ bölümüne
uðramýþ bir þekilde sessiz ve
derinden devam ederler.
Çünkü bu durumda dünya,
insan tarafýndan aþýlacak bir
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engel, anlaþýlacak, seyredilecek bir
konu olarak ele alýnýr. Yani gaye
olmaktan çýkarýlarak, vasýtalýk vaziyeti
korunmuþ olur.
Din duygusunun varlýðý hayat,
hakikat, güzellik ve iyiliðin insanlar
tarafýndan denenmiþ olduðu temel
düþüncesine dayanýr. Yani insanlar
var olduklarýndan beri yaptýklarý
tecrübeler, toplaya geldikleri bilgilerle
iyiyi, güzeli ve doðruyu defalarca
yaþamýþ ve görmüþlerdir. Her birinin
ruhunda bu tecrübelerin doðurduðu
din duygusu potansiyel halde vardýr.
Deðerler tehlikeye düþtüðünde bu
duygu harekete geçer ve kendini
kýymetlerin korunmasý yolunda
yeniden birinci dereceye çýkararak
gerçekleþtirir.
Bu düþüncelerin ýþýðýnda düþünüldüðünde, tüm deðerlerin tersine döndürüldüðü, yozlaþtýrýldýðý günümüzde,
Rehber Varlýklar kanalý ile dünyaya
yapýlan uyarýlar ve deðerlerin yeniden
yorumlanmasý þeklinde bir yaklaþým,
daha bir anlam kazanmaktadýr.
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Yeni Bilincin Yükseliþi
Derleyen Nihâl Gürsoy

oðu antik dinler ve ruhsal
gelenekler, belli bir görüþü
paylaþýrlar: Normal zihin
durumunun belli bir
kapalýlýk içerdiði görüþü ve insanýn
radikal bir deðiþim gerçekleþtirme
olasýlýðýnýn varlýðý ile birlikte ruhsal bir
evrim geçirebileceði olgusu. Hindu
öðretilerinde ve Budizm’ de bu
deðiþime aydýnlanma adý verilir. Ýsa’nýn
öðretilerinde ayný kavram ‘kurtuluþ’
olarak geçer ve Budizm’de acý çekmenin sonu olarak tanýmlanýr. Özgürlük ve uyanýþ da ayný kavram için kullanýlan farklý kelimelerdir.

Ç

Ýnsanlýðýn en büyük baþarýsý sanat,
bilim ya da teknoloji eserleri deðil,

kendi bilinç düzeyini kabul ederek,
farkýndalýðýný yükseltmeye çalýþmak
olacaktýr. Bilinç düzeyi yükselen ve
evrensel bilinçle, Kaynak’la baðlantý
kuran insan, dünya üzerinde yeni bir
tür oluþturacaktýr ki, günümüzde insanlýðýn bilincinin hýzla yükseldiði apaçýk
görülmektedir.
Geçmiþte bu anlayýþ birkaç kiþiye
gelmiþti. 2600 yýl önce Hindistan’da
yaþamýþ olan Guatama Siddharta adlý
bir adam, bu mutlak gerçekliði gören
belki de ilk kiþiydi. Daha sonra ona
Buda adý verildi. Buda, uyanmýþ olan
anlamýna gelir. Ayný dönemde insanlýðýn erken uyanan öðretmenlerinden
biri Çin’de ortaya çýktý, Lao Tzu idi
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öðretmenin adý. Öðretilerinin kayýtlarýný þimdiye kadar yazýlmýþ en önemli
ruhsal kitaplardan biri olarak bizlere
býraktý. Bu insanlar ortaya çýktýklarýnda, gezegen üzerinde ilk zayýf çiçekler
açmýþtý. Diðer bir deyiþle, insan
bilincinde yeni bir boyuta geçiþ
baþlamýþtý. O kiþiler, kendi dönemlerinde çaðdaþlarýyla konuþmuþlardý.
Günahtan, acý çekmekten ve illüzyonlardan söz etmiþlerdi.“Nasýl yaþadýðýna
bak” demiþlerdi. “Ne yaptýðýný ve nasýl
acý yarattýðýný gör.” Sonra, normal bir
insan varlýðýnýn kolektif kâbusundan
olasý bir uyanýþa dikkat çekmiþler ve
yolu göstermiþlerdir. Ama dünya henüz
onlara hazýr deðildi; yine de insan
uyanýþýnýn hayati ve gerekli bir
parçasýydýlar. Kaçýnýlmaz bir þekilde,
çaðdaþlarý ve sonrasýnda gelen kuþaklar
tarafýndan yanlýþ anlaþýldýlar.
Öðretileri son derece basit ve güçlü
olmasýna raðmen, bazý durumlarda
kendi öðrencileri tarafýndan kaleme
alýnýrken dahi saptýrýldýlar ve yanlýþ
yorumlandýlar. Asýrlar boyunca, orijinal
öðretilerle ilgisi olmayan bir sürü þey
öðretilerine eklendi ama temel bir yanlýþ anlaþýlmanýn ötesine geçemediler.
Daha sonraki dönemlerde ortaya çýkan
pek çok ruhsal öðretmen de ayný kaderi
paylaþtý.
Öðretmenlerden bazýlarý alay konusu
oldu, aþaðýlandý veya öldürüldü,
Diðerlerine ise ‘Tanrý’ diye tapýnýldý.
Ýnsan bilincinin ötesinde kalan kolektif
bilince ulaþmayý saðlayacak öðretiler
böylece bozuldular ve kendileri de
bozulmuþluðun bir parçasý haline
geldiler. Dolayýsýyla, geniþ çapta ele
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alýndýðýnda öðretiler ve dinler birleþtirici güç olmaktan çýkýp, bölücü güç
haline geldiler.
Tüm yaþamýn tekliði apaçýk
görüldüðü halde, þiddet ve nefreti
bitirecekleri yerde daha fazla þiddet ve
nefret getirdiler ve insanlar arasýnda,
dinler arasýnda ve hattâ dinlerin kendi
içlerinde çok fazla ayýrým yarattýlar.
Dinler, insanlarýn kendilerini tanýmlayabilecekleri ve sahte benlik duygularýný güçlendirebilmek için kullanabilecekleri inanç sistemleri ve ideolojiler haline geldiler. Bu sistemler
sayesinde kendilerini haklý, diðerlerini
haksýz çýkarabiliyor, düþmanlarý
sayesinde kendilerini tanýmlayabiliyor,
kendilerine onlarý öldürme hakký tanýmak için baþka insanlarý; “diðerleri”,
“inançsýzlar” ya da “kâfirler” diye
adlandýrýyorlardý. Kutsal metinlerde
insanýn Tanrý suretinde yaratýldýðý
söylenirken, insanlar kendi suretlerinden Tanrý yaratmayý tercih ediyorlardý. Sonsuz, þekilsiz ve tanýmlanamaz
olan, tapýnýlmasý gereken zihinsel bir
idole dönüþtürülmüþtü. Yine de, din
adýna gerçekleþen tüm bu delice eylemlere raðmen, iþaret ettikleri gerçek,
kendi özünde hâlâ parlamaya devam
ediyordu. Yozlaþma ve yanlýþ yorum
katmanlarý birbiri üstüne yýðýlarak onu
altlarýnda býrakmýþ olmalarýna raðmen,
hâlâ ýþýldamaya devam ediyor. Ama
kendi içinizdeki gerçekle karþýlaþmadýðýnýz, yüzleþmediðiniz sürece
onu anlamayý asla baþaramazsýnýz.
Tarih boyunca, bilinçlerinde belirgin
bir deðiþimi deneyimleyen ve kendi
içlerinde bütün dinlerin iþaret ettiði
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yönde eðilim gösteren insanlar oldu. O,
kavrama dökülemeyen gerçeði tanýmlamak için kendi dinlerinin kavramsal
çatýsýný kullandýlar. Bu insanlar
sayesinde bütün büyük dinlerde kendini sadece bir yeniden keþifle deðil, ayný
zamanda bazý durumlarda orijinal
öðretmenin ýþýðýnýn yansýmasý olarak
ifade eden okullar ya da hareketler
geliþti. Orta Çað Hýristiyanlýk
dünyasýnda Gnostik ve Mistik akýmlar,
Ýslâm dininde Sufizm, Musevilik’de
Kabala ve Hanidizm, Hinduizm’de
Advaita, Vedenta, Budizm’de Zen
böyle doðdu. Bu okullarýn çoðu
geleneklere karþýydý. Kavram katmanlarýný birbiri ardýna yýrtýp atýyor,
gerçeðe ulaþmak için insanlarý kendi
zihinlerini kullanmaya ve sorgulamaya
teþvik ediyorlardý.
Ýþte bu nedenle, yapýlanmýþ dini hiyerarþiler tarafýndan þüpheyle çoðu
zaman da düþmanlýkla karþýlanýyorlardý. Genel olarak empoze edilen dinin
aksine, onlar anlayýþý sorgulamayý ve
içsel deðiþimi vurguluyorlardý. Bu ezoterik okullar veya hareketler sayesinde,
büyük dinler orijinal öðretilerin
deðiþtirici gücünü yeniden kazanmayý
baþardýlar ama sadece çok az sayýda
insan bunu gerçekleþtirebildi. Ne yazýk
ki, sayýlarý asla çoðunluðun kolektif
bilincinde önemli bir etki yapacak
kadar çok olmadý. Zaman içinde etkilerini sürdürebilmek için bu okullar da
fazlasýyla katýlaþtý ve kavramsallaþtý.
RUHSALLIK ve DÝN
Yeni bilinç yükseliþinde yapýlanmýþ
dinlerin rolü nedir? Bugün artýk birçok
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kiþi din ile ruhsallýk arasýndaki
ayrýmýn farkýnda. Ýnanç sistemlerinin
doðalarýna baðlý kalmaksýzýn insaný
ruhsallaþtýramadýðýnýn farkýndalar.
Aslýnda inançlarýnýzý kendi kimliðinizle ne kadar kaynaþtýrýrsanýz, kendi
içinizdeki ruhsallýktan o kadar uzaklaþýrsýnýz. Birçok dindar insan, o
seviyede sýkýþýp kalmýþtýr. Kendilerini
tamamen inançlarý ile tanýmladýklarýndan bilinçaltýndan kaynaklanan bu
davranýþla kendi kimliklerini korumak
için gerçeðe sahip olan kiþilerin sadece
kendileri olduklarýný savunurlar.
Düþüncelerinin sýnýrlarý olduðunu
kavrayamazlar. Aynen onlar gibi
inanmadýðýnýz sürece sizin yanýlgýda
olduðunuzu düþünürler. Ve gerçek
þu ki, yakýn geçmiþe kadar sadece
bu nedenle sizi öldürmeyi kendilerine
hak bilirlerdi. Hattâ bazýlarý bunu hâlâ
yapýyor.
Yeni ruhsallýk, bilinç deðiþimi,
varolan kurumsallaþmýþ dinlerimizin
sýnýrlarýný aþmaktadýr. En tutucu dinlerde bile daima ruhsallýk gruplarý
vardý ama kurumsallaþmýþ hiyerarþiler
onlarý tehdit olarak görüyor ve
sindirmek, bastýrmak istiyorlardý.
Din yapýlarý dýþýnda geniþ ölçekli bir
ruhsallýk açýlýmý tamamen yeni bir
harekettir. Geçmiþte, özellikle de
Batý’da bu kesinlikle düþünülmeyecek
bir þeydi, çünkü Kilise’nin ruhsallýk
konusunda özel bir yetkisi vardý.
Kilise’nin izni olmadan kendini ortaya
atýp, ruhsal bir konuþma yapmaya ya
da ruhsal bir kitap yayýnlamaya
kalkýþýrsanýz, kazýða baðlanýp yakýlanlardan biri olurdunuz. Ama þimdi, belli
kiliselerin ve dinlerin kendi içlerinde
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dahi belirgin deðiþim iþaretleri var. Bu
çok umut verici bir geliþme ve Papa
ikinci John Paul, bir kiliseyi ve bir
sinagogu ziyaret ettiðinde, ruhsal açýklýðýn ilk sinyallerini veriyordu.
Kýsmen kurumsallaþmýþ dinlerin
yapýsý dýþýndaki ruhsal öðretiler
sayesinde (ayný zamanda antik doðu
bilgelik öðretilerinin oluþturduðu
temele dayanarak) kendilerini biçimlerden, dogmalardan ve katý inanç sistemlerinden arýndýran, kendi ruhsal
geleneklerinin ve benliklerinin içinde
yatan gerçek derinliði keþfeden insanlarýn sayýsý giderek artýyor. Ýnsanýn ne
kadar ruhsal olduðunun, neye
inandýðýyla deðil bilinç durumuyla
baðlantýlý olduðunu kavrayanlar, hem
dünya ile iliþkilerini hem de ruhsal varlýklarýný birlik bilinciyle uyumlu hâle
getirirler.
Biçimin ötesine geçmeyi baþaramayanlar, kendi inançlarýna daha fazla
tutsak oluyorlar. Böyle insanlarda
sadece benzeri görülmemiþ bir bilinç
sapkýnlýðýyla deðil, ayný zamanda
yoðun bir ego ile de karþýlaþýyoruz.
Bazý dini kurumlar, yeni bilinçlere açýk
olurken, diðerleri doktrinlerini daha da
güçlendiriyor ve kendilerini, egonun
kendini savunduðu, insan yapýmý diðer
yapýlar arasýna katýyorlar.
Bazý kiliseler, dinler, mezhepler,
kültler ya da dini hareketler temelde
kolektif ego kimlikleridir. Ve bu
hareketlerde yer alan insanlarýn zihin
yapýlarý, herhangi bir politik ideolojiyi
körü körüne izleyenlerinkinden farklý
deðildir. Ama egonun çözülmesi
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kaçýnýlmazdýr ve bütün katýlaþmýþ
yapýsýna raðmen, dini ya da diðer
türdeki kurumlar, þirketler veya
hükümetler, ne kadar güçlü görünseler
bile kendi içlerinde daðýlmaktan kurtulamazlar. En katý ve deðiþime en fazla
direnen yapýlar, en önce çökenler olacaktýr. Bunun bir örneðini Sovyetler
Birliði’nde gördük. Ne kadar güçlü,
kemikleþmiþ, saðlam görünse de birkaç
yýl içinde kendiliðinden çözülüverdi.
Bunu hiç kimse önceden tahmin edemezdi. Herkes þaþýrmýþtý. Gerçek þu ki,
bunun gibi sürprizlerle daha çok
karþýlaþacaðýz.
DEÐÝÞÝMÝN ACÝLÝYETÝ
Varlýðýný sürdürme olasýlýðýný tehdit
eden büyük bir krize karþýlýk vermek;
iþte insanoðlunun þimdi karþýlaþtýðý
durum budur. Ýlk kez 2500 yýl önce
antik bilgeler tarafýndan fark edilen,
þimdi bilim ve teknoloji sayesinde varlýðýný en belirgin þekilde ifade eden
egoist insan deliliði, ilk kez gezegenin
varlýðýný tehdit eder hâle geldi. Ýnsan
bilincinin deðiþimine yine antik bilgeler tarafýndan iþaret edilmiþti. Bu
durum, zamanýnda bir olasýlýktan
fazlasý deðildi ve dini ya da kültürel
geçmiþlerine baðlý olmaksýzýn, birkaç
nadir kiþi tarafýndan algýlanmaktan
öteye geçememiþti. Ýnsan bilincinin
yaygýn bir þekilde çiçek açmasý, daha
önce gerçekleþemedi, çünkü þimdiye
kadar asla zorunlu deðildi. Dünya
nüfusunun büyük bir bölümü þimdi
insanlýðýn çok önemli bir seçim yapmak zorunda olduðunu görebiliyor ya
da görecek. Evrim geçir, ya da yok ol!
Ýnsanlýðýn þimdilik küçük ama giderek
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artan bir yüzdesi, eski egoist zihin
kalýplarýný kýrarak yeni bir bilinç
boyutuna ulaþmaya baþladý bile.
Þimdi, yükselen þey yeni bir din,
yeni bir inanç sistemi, ruhsal ideoloji
ya da mitoloji deðil. Sadece mitolojilerin deðil, ideolojilerin ve inanç sistemlerinin de sonuna geliyoruz.
Deðiþim, zihninizin algýlayabileceðinden çok daha derinlere uzanýyor.
Aslýnda, bu yeni bilincin merkezinde,
düþüncelerimizin sýnýrlarýný kavrayabilme, ötesine geçebilme, kendi benliðimizde düþünceden çok daha geniþ
bir boyutun varlýðýný algýlayabilme
yeteneði yatýyor. Ýnsanlýk, artýk kimliðindeki benlik duygusunu aþmak,
bütünü kavramak, kendisi olarak
algýladýðý egodan uzaklaþmak durumuyla karþý karþýyadýr.
Ego, þundan daha fazlasý deðildir.
Öncelikle düþünce kalýplarý anlamýna
gelen bilinçle tanýmlama, fiziksel
biçimler, düþünce biçimleri ve duygusal biçimler. Bu durum bütünle
baðlantýlý olduðumuzu tamamen unutmamýza ve yadsýmamýza, baþkalarýyla
ve Kaynak ile baðlantýyý kaybetmemize
neden olur. Düþüncelerimizi, söylediklerimizi ve yaptýklarýmýzý bu ayrýlýk
illüzyonu belirlediðinde nasýl bir dünya
yaratabiliriz ki?
Bunun cevabýný bulmak için
insanlarýn birbirleriyle iletiþimlerine
bakýn, bir tarih kitabý okuyun ya da
akþam haberlerini seyredin. Eðer insan
zihninin yapýsý deðiþmeden kalýrsa,
sürekli olarak ayný dünyayý, ayný
kötülükleri ve ayný delilikleri yaþayýp
duracaðýz.
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YENÝ BÝR CENNET ve
YENÝ BÝR DÜNYA
Dünya, düþüncelerimizdeki biçimin
dýþ ifadesidir ve içimizdekinin dýþýmýza
yansýmasýndan baþka bir þey deðildir.
Kollektif insan bilinciyle, gezegenimizdeki yaþam özünde birbirine sýký
sýkýya baðlýdýr.
Yeni bir cennet, insan bilincinin
deðiþim geçirmesidir ve yeni bir dünya
bunun fiziksel anlamdaki yansýmasý
olacaktýr. Ýnsan hayatý ve insan bilinci,
gezegenin yaþamýyla baðlantýlý
olduðundan, eski bilinç çözülürken,
gezegenin birçok yerinde de coðrafi ve
iklimsel deðiþimler yaþanacaktýr.
Bunlarýn bazýlarýný þimdiden sýklýkla
yaþamaya baþladýk bile.
Daðdaki vaazýnda Ýsa, bugün bile çok
az insanýn anladýðý bir söz söyler: “Ne
mutlu yumuþak huylu olanlara, çünkü
onlar yeri miras alacaklar.” Ýncil’in
yeni versiyonlarýnda Alçakgönüllü
olarak anýlan bu yumuþak huylu insanlar kimlerdir ve neden yeri miras alacaklardýr? Bu insanlar, egosuz olanlardýr. Tam bir teslimiyet halinde yaþarlar ve kendilerini bütünle ve Kaynak’la
bir hissederler. Uyanmýþ olan bilinçleri,
gezegeni ve üzerindeki tüm bilinçleri
etkileyerek deðiþtirip, dönüþüme
uðratacaktýr. Çünkü Dünya insan bilincinden ayrýlmayan, insan bilincine göre
davranan baþka bir canlýdýr. Yeni insan
anlayýþý, yeni bir dünyayý getirecek ve
bu Yeni Dünya iyilerin eseri olacaktýr.
Kaynak: ECHART TOLLE
“Var Olmanýn Gücü”
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Düþünce Tarihinin Ýlk Bilim Kadýný

Hypatia
Seyhun Güleçyüz

“Düþünceniz,
aklýnýzýn
duyulmayan sesidir.”

vrupa’da 1623-1923 yýllarý
arasýnda yaþamýþ ve eser vermiþ
az sayýda öncü bilim kadýnlarý,
sadece bilime olan katkýlarýyla
öne çýkmadýlar. Ayný zamanda kadýn özgürlüðünün kazanýlmasýnda da belirleyici bir
rol oynadýlar. Bu kadýnlar arasýnda astronomi, matematik, fizik, kimya, elektrik ve
biyoloji devrimlerine katýlan öncüler vardýr.
Meselâ Newton’un Principia’sýný
Fransýzcaya çeviren fizikçi Châtelet (17061749) ve Ýtalyan matematikçi Maria Agnesi
(1718-1799) Alman astronom Caroline
Herschel, þair Lord Byron’un matematikçi
kýzý ve þimdi dünyanýn ilk bilgisayar

A

tasarýmý olarak kabul edilen, tasarýmýn
yaratýcýsý Ada Lovelace (1815-1852) ve
büyük bilimci Marie Curie (1867-1934) bu
öncü bilim kadýnlarýndan bazýlarýdýr.
Birçok egemen güçlerce engellerle
karþýlaþan kadýnlarýn baþarýsýndaki asýl
büyük etken, onlarýn tüm zorluklara raðmen
bilim yapma tutkularý, kendilerine güvenleri
ve üst düzeydeki kararlýlýklarýdýr. 16231923 yýllarý arasýnda kadýnlarýn, bilimsel ve
akademik yaþamda yer alamamalarýnýn en
önemli nedeni onlarýn soyut düþünce kapasitelerinin erkeklerden düþük olduðuna dair
bir yanlýþ yargýnýn toplumlarda egemen
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olmasýdýr. Öncü bilim kadýnlarý bilimdeki
mücadelelerine, baþarýlarýyla ve akademi
dünyasýnýn kapýlarýnýn kadýnlara açýlmasýný
saðlamalarýyla, ne büyük katký
saðlamýþlardýr.
Bir de filozoflar vardýr ve bunlar kendi
çaðlarýný aþan insanlardýr. Onlar geçmiþi ve
geleceði baþarýyla sentezleyen ve geçmiþten
aldýklarý deneylerle, geleceðe ýþýk tutan ve
bu doðrultuda insanlara yol gösteren kiþilerdir. Onlarý herkesten ayýran en önemli
özellik, düþüncelerini korkmadan söyleyebilmeleridir. Medeniyet tarihi boyunca
insanlara yol gösteren yine bu insanlardýr.
Aslýnda onlar kendilerini, düþüncelerine
adayarak, bir yerde insanlýða da
adamýþlardýr.
“Kendini Taný” diyerek, ilk meþaleyi yakan Sokrates’in sadýk öðrencisi Platon’un,
önemli takipçilerinden biri de Hypatia’dýr.
Kadýnýn hiç seçim hakký olmadýðý, mal gibi
görüldüðü bir çaðda, bunu yapmak cesaretinin, azim, irade ve inançla harmanlanmasý
Hypatia’nýn gücünü vurguladý.
Hypatia (MS 370-415): Felsefe ve bilim
alanýnda katkýlarý olan, ancak dönemin gerici zihniyeti tarafýndan “Ýnanmadan önce
sorgulamak ve bildiklerinin arkasýnda durmak” olarak belirteceðimiz düþünce tarzý
nedeniyle yok edilmiþtir.
Bu sadece Hypatia cinayeti deðil bilim
dünyasýnýn cinayetidir ve tarih boyunca
baþka örnekleri de yaþanmýþtýr. Hypatia
dünyanýn o çaðda en büyük kütüphanesine
sahip olan Ýskenderiyelidir. Ýskenderiye
Kütüphanesi içinde felsefe okulu ve müzesi
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bulunan ve daha önemlisi “eklektik” olarak
adlandýrdýðýmýz çeþitli bakýþ açýlarýna sahip
öðretileriyle ünlüdür. Öklid de MÖ 3000
yýllarýnda bu þehirde yaþamýþtýr. Hypatia
bilimsel temelleri filozof olan babasý
Theon'dan öðrenmiþtir. Babasý ona ilk eðitimini verirken dogma düþüncelere saplanmasýna izin vermedi. Kendine saygýsý olan
bir kimse tarafýndan son derece gerçekçi
olmayý, doðru dýþýnda ve düþünmeden
hiçbir bilgiyi kabul etmemeyi, yanlýþ bile
olsa düþünmenin düþünmemekten yeð
olduðunu öðrendi. Babasý Hypatia ile her
zaman onur duydu. Hypatia ise hayatýný,
yaptýðý ve söylediði her þeye adamýþtý.
Öðrencisi ve o dönemin Ýskenderiye Valisi
olan Orestes ona ölmemesi, kaçmasý için,
Sicilya’ya giden bir gemi bile ayarlamýþtý
ama Hypatia’nýn cesareti Roma’nýn bir
eyaleti olan Ýskenderiye Valisinin gücünün
çok üstündeydi. Çünkü o hayata baþka bir
yerden bakýyordu. Þöyle dedi, "Ýnsanlara
ilham veren þey cesaret, azim ve zekâdan
çok, bunlarýn kullanýlmasýdýr. Kullanýlmadýðý takdirde hepsi birer kelimeden ibarettir." Görüyoruz ki bugün Hypatia’nýn
unutulmamasýnýn sebebi, yaptýðý iþi sevmesi, cesareti, inancý, zekâsý ve çalýþkanlýðýdýr.
Ben Doðru Yaþam Bilgileri dediðimiz,
iyilik, doðruluk, çalýþmak, bilgi ve sevginin
insaný yükselten güç olduðunu biliyor ve
inanýyorum. Hypatia’ya göre, cesaretin
insana özgü olaný, insaný esaretten kurtarýr,
özgürleþtirir. Kadýnlarýn özgürlük ve eþitlik
mücadelesi, çok uzun tarihi bir yol kat
etmededir. Voltaire bile, sevgilisi Chatelet
için, "O önemli bir matematikçi, fizikçi ve
yazarken, kadýn olmaktan baþka kusuru
olmayan, büyük bir insandýr" demiþtir.
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Ama þunu unutmayalým ki, atom çaðýný
iki kadýn baþlattý. Maria Curie ve Lise
Meitner. Düþünün, kadýnýn MS 350’deki
durumunu. Hypatia ise, haksýzlýða, adaletsizliðe, zalimliðe karþý susmanýn da esaret
olduðunu savundu. Ýnsanýn hayata karþý
duruþu, eðer kiþi kendinden eminse ve ne
dediðini biliyorsa cesaret örneðidir. Böyle
insanlar, ancak insanlýðýn ilerlemesini
saðlar. "Düþünmekten korkan insanýn
köleliði onun geliþmesine de engeldir"
dedi Hyptia. Bu yüzden “Bireyin cesareti
toplumun baðlayýcý temeli ve
cesaretidir”diyerek savundu cesur olmayý…
Derslerinde, "Ýnsan iyi veya kötü olarak
doðmaz, bu kavramlarý bilmesi uzun zaman
alýr. Çevresi, ailesi, yaþadýklarý ve kendine
öðretilenler, farkýnda olmadan kiþinin iyi ya
da kötü olmasýna sebep olur. Bir doðruyu
ve iyiyi bilimsel ve toplumsal anlamda
ispat etmek için anlatmak yetmez, o doðrunun ve iyinin vücut bulmasý için, eyleme
geçmek, arkasýnda durmak gerekir" dedi.
O dönemde yaþayan çok nüfuzlu ve sözü
geçen Aziz Cyril onun öðretilerinden
dolayý, Hypatia için ölüm emri verdi.
Hypatia ise içinden gelen en iyi þeyi vermekten, yani öðretmekten geri durmayarak"Ýnsan içindeki en iyi þeyi ortaya
çýkarmalý, onun için yaþýyor zaten. Böylece
kendini tanýyabilir, kendi sýnýrlarýný ölçebilir ve insanlýða yararlý olabilir" diyerek
anlatmaya devam etti. Hypatia öðrencilerine eðitimi gereði bir soru sorardý ve bu
soruyla birçok þeyi düþünüp anlamalarýný
isterdi, bunu da öðretimiyle saðlardý. Onu
bilim insaný yapan etmen, her þeyin
yaratýlmýþ ve olmakta olan, birbiriyle etki-
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leþtiðini talebelerinin fark etmesini saðlamasýydý. "Dünyayý olduðu gibi kabul edersek, neyle karþýlaþýrýz?" diye sordu bir gün.
Öðrencilerinden aldýðý cevaplardan sonra,
kendi fikrini söyledi. "Dünyada toplumsal,
kültürel, bilimsel, teknik ve geleneksel
olarak ortada olan sorunlarýn hepsi insan
kaynaklý. Bu yüzden dünyayý olduðu gibi
göremiyoruz, eðer görebilseydik hiç kimsenin, bir diðerinden üstün olmadýðýný,
herkesin ölümlü olduðu, herkesin kardeþ
olduðu gerçeði ile yüzleþirdik. Böylece
tarih boyunca süregelen körlük ortaya çýkar,
insanýn insana yani kendi kendine zulmettiðini fark ederdik"demiþtir.
Maalesef 1700 yýl önceden bu yana,
insan hâlâ bu gerçeði göremiyor.
Hypatia’ya göre “Bir toplum tek bir aklýn
sözleri ve eylemleriyle hareket ederse,
orada sadece bir kiþi vardýr. Geri kalanlarýn
varlýðý sadece lâfügüzaftýr. Ýnsan, hayatýnda
bazý yanlýþlarý idare edebilir sanarak, kendini görmezlikten gelebilir, ama bir süre
sonra o hatalar, hata olarak algýlanmaz. Ýþte
tehlike o zaman baþlar. Bu yüzden insan
mutlaka kendi düþüncelerine uzaktan bakmalý, kontrol etmelidir”diyerek, talebelerini
uyarýp, onlara doðru yaþama, insanlýða faydalý olma metotlarýný anlatmýþtýr. Görüyoruz
ki, Hypatia fizik, kimya, astronomi dersleriyle eðitiminisýnýrlamamýþ, derslerde
anlatýlmayan diðer hayatý da öðretmeye
çalýþmýþtý öðrencilerine. Yani her konuyu,
hayatýn içinde bulunan bir canlý örnekle
baðlantýsýný kurarak anlatmýþ.
Hypatia’ya göre, insanýn öðrendiði bilgi
kullanýlabilir olmalý, yani bir baþkasýna faydalý olmalý. Aksi halde o bilgi unutulmaya
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mahkûmdur. Öyleyse insan, her þeyi
yeniden düþünerek, kendini tanýyýp, geleceðe doðru atacaðý adýmlarýn saðlamlýðýndan emin olmalýdýr. Bir ruhsal öðretide
þöyle denilmiþtir:
“Düþünmek sizi hedefe ulaþtýracak.”
“Elbette buðday tanesince gönlünüz
düþüncenin ve kaygýnýn suyu ile öðünür.”
Demek ki olgunlaþmak için en önemli
eylem düþünmektir. Tarih boyunca baktýðýmýzda, insanýn savaþ sebeplerinden en
önemlisi korkudan kaynaklanmýþtýr. Ayrýca
her çaðýn kýrýlgan dönemleri olmuþtur. Bu
dönemlerde insanlarý tahakküm altýna
almak içinde kullanýlan en güçlü araç korku
olmuþtur. Dinlerle, hastalýklarla, zorbalýkla
korkutulan toplumlar, bir avuç insanýn
verdiði karar ve yarattýðý suni korkularla
yüzyýllarca yaþamýþlardýr. "Eðer bir toplumda insanlara doðru yolu gösterecek yol göstericiler yoksa o toplum ya dogmatik
inançlarýn ýþýksýz dehlizlerinde sýkýþýr kalýr
ya da bir sebeple yok olur" demiþtir
Hypatia. Biliyoruz ki korku, her zaman
yeni korkular üretir.
Platon ve Hypatia gibiler, zaman zaman
ortaya çýkar ve böyle toplumlara öðretmenlik yaparlar. Tarihe yön veren büyük filozoflar, önderler ve bilim insanlarýnýn buluþtuðu ortak nokta ise, toplumlarýn baþýboþ
býrakýlmamasý olmuþtur. Çünkü kendini yalnýz sanan halkýn korkularý, doðru düþünceyi
her zaman perdeler. "Korkularýn ele geçirdiði topluma, ilmi, aklý, bilimi götürmek
daima zaman alýr"derHypatia. Korkunun
karanlýðýný besleyen de, her zaman cehalettir. Ýþte korkunun böyle kol gezdiði bir
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dönemde Hypatia, Ýskenderiye’de tehlikeli
görüldü. Çünkü halký boþ inançlarla
kandýranlarý söylemekten çekinmiyordu.
Üstelik bu korkusuz kiþi bir kadýndý. O bilimini ve aklýný kullanan, onlardan daha
cesur olan, bilime olan inancýyla konuþmasý
da etkili olan bir kadýndý.
Ýþte bu davranýþlarýndan ötürü
Hypatia’nýn yakýlmasýna karar verdiler ve
ona “Cadý” dediler. Bu kadýnýn doðrularý
söylemesi, cesareti ve zekâsýndan çok,
kendilerinin esareti ortaya çýkmýþtý. Bu yüzden Hypatia’ya öfkeleri çok büyüktü.
Hypatia kendi hakkýnda yayýlan haberleri
biliyor, düþmanlarýnýn yaydýðý korkuya teslim olmuyordu. Onun için hazýrlanan ölüm
fermanýnýn, birçok din adamý da dâhil çok
sayýda güç sahibi kiþilere göre safsata
olduðunun da farkýndaydý.
Korkutulan böyle toplumlar, bir avuç
insanýn verdiði kararlarla ve sürekli yarattýklarý tehdit ve suni korkularla, yüzyýllarca
dogmatik inançlarýn baskýsýnda çökerler,
karanlýða gömülürler. Biliyoruz ki "doðru
olmayanlar rahatlýkla yalan söylerler.
Onlarýn dili kuvvetli, sözü bizlerin sözünden çok daha inandýrýcý olur. Bu bizi
korkutmasýn. Çünkü hak doðrularýndýr."
Nitekim her zaman öyle olmuþtur.
Hypatia’yý kilisede yakalayýp, öldürdüler
sonra cesedini yaktýlar. Ama o bilim insaný,
1700 yýldýr hiç unutulmadý. Hypatia cesaretin akýl kadar insan için önemli olduðunu,
insana ait aklýn bir baþkasýnýn ipoteði altýnda olamayacaðýný ve özgürlüðün yegâne
anahtarýnýn insanýn düþünebilmesi olduðunu
öðretti ve örneði oldu.
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Dünyadan Tahliye ve
Dünyanýn Nadasa Býrakýlmasý
"Biz size korku vermek için deðil, size kendinizi bildirmek ve
sevindirmek için geliyoruz. Bizim size getirdiklerimiz
iyi anlayabiliyorsanýz, sevindirici haberlerdir."
Derleyen: Ýsmail Hakký ACAR

Hatýrlayacaðýnýz gibi, Sevgi Dünyasý dergimizde ‘Evren’de, Güneþ’te ve
Dünya’da Enerji Deðiþimleri’ baþlýðý altýnda bir yazý dizisi yayýnlamýþtýk.
Bunun ardýndan, Dünyamýz'ýn ne denli bir çýkmaz bir yol üzerinde olduðunu
ayrýntýlarýyla ortaya koyabilmek amacýyla, Dünya'mýzdaki aþýrý sýcaklar ve
buzullarýn erimesi sonucu ortaya çýkan metan gazlarýndan kaynaklanan ‘Doðal
Yangýnlar/ Sibirya Yangýnlarý'ný, akabinde ise tüketim ekonomisi sonucu her yeri
kaplayan ve güncel koþullarda baþ edilmesi olanak dýþý hale gelen plastik atýk
kaynaklý ‘Çevre Kirliliði/ Yedinci Kýta‘ konularýný iþlemiþtik. Geçen ayki
sayýmýzda ise, gene buzullarýn erimesi sonucu yüzyýllarca buzullar altýnda
uyuyan ve günümüzde peþpeþe ortaya çýkmaya baþlayan virüslerden kaynaklanan ‘Salgýn Hastalýklar / COVÝD 19’ konusunu ele almýþtýk. Bu sayýmýzdan itibaren ise tüm bunlarýn sonucunda dünyamýzýn geleceðinde insaný nelerin
beklediðini ve insan olarak yapmamýz gerekenleri çeþitli öngörülerin ve gerçeklerin ýþýðýnda ele almaya devam edeceðiz.

örüldüðü üzere, Dünyamýzýn
ve Dünya üzerinde yaþayanlarýn, bu olumsuz gidiþattan
kurtulabilmeleri için tek koþul
‘YAÞAM TARZINDA DEÐÝÞÝM’ olarak
gözükmektedir. Ancak maalesef Prof. Dr.
Ali Demirsoy’un da vurguladýðý gibi, insan-
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lýk hâlâ ‘Dünya Deðiþimleri’ni anlayamamakta, bu nedenle daha zor günlere doðru
hýzla yol almaktadýr:
“Doðrusunu söylemek gerekirse küresel
ýsýnmayý tam anlamýþ kiþi sayýsý
zannedilenden çok daha azdýr. Küresel ýsýn-
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mayý, havanýn ýsýnmasý, sularýn azalmasý,
sularýn yükselmesi, kutup ayýlarýnýn yaþam
alanlarýnýn daralmasý gibi magazinel
havadis gibi görüyorlar. Bunun toptan yok
oluþ olduðunu kavrayamýyorlar.”
Þu gerçeði hâlâ anlamýþ deðil insanoðlu:
“Dünya, üzerinde bizler olmadan da varlýðýný sürdürebilir, ancak biz insanlar,
Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýmýz olmadan
yaþamýmýzý sürdüremeyiz”.Ýnsanlara uygulanan karantina günlerinde doðanýn çoþmasý
bu gerçeðe güzel bir örnektir. Acý, ama
gerçek: Böyle giderse, Dünyamýz'ýn
kendine gelebilmesi, tekrar yaþanabilir hale
gelebilmesi için insanýn geri çekilmesi,
doðanýn kendi haline býrakýlmasý, bir
anlamda Dünyanýn ‘nadas’abýrakýlýp bir
süre bekletilmesi gerekiyor. Böyle önemli
bir ‘deðiþim/dönüþüm’, biz istesek de
istemesek de gerçekleþme yolundadýr.
ÖN AÇIKLAMALAR
Birçok Kadim Yazýtta, deðiþik
öngörülerde kökten deðiþime yönelik bir
süreci anlatan bilgiler aktarýlmýþtýr. Ancak
bu bilgilere bakmadan önce ‘fantastik’
olarak nitelendirilse de ‘Yükseliþ /
Yükselme‘ olgusunu anlamak gerekir:
‘Yükselmiþ Üstadlar’ arasýnda sayýlan
Sananda, ‘Yükseliþ/Yükselme’konusuna
þöyle açýklama getirmektedir:
“Yükseliþ [Yükselme], varlýðýnýzýn her
düzeyinde büyük bir deneyim sýçramasýdýr.
Genelde, üçüncü-boyutgerçekliðinden
beþinci-boyut veya daha yüksek bir bilinç
durumuna bir sýçrama olduðunu söyleyebiliriz. Üçüncü-boyut gerçekliði, beþ duyu-
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nuzla görüp, iþitip, tadýp, koklayýp, hissettiðiniz, katý madde olarak görünen her þeyi
içerir. Ben bu tanýmlamaya, her ne kadar
dördüncü-boyut tezahürleri olsalar da,
düþünce, fikir ve duygu gibi bu gezegensel
âlemde mevcut unsurlarýda dahil etmek
isterim.Beþinci-boyut ya da daha yüksek
boyutlarýn, yani ‘yükselmiþlik durumunun’,
titreþim frekansýnýn arttýðý, titreþimin hýzlandýðý bir hâl olduðunu söyleyebiliriz.“
Özetle, ‘Yükselme’ üç-boyutlu gerçekliðin sýnýrlamalarýndan kurtulmaktýr.
Kaldýki bu gerçeklik deðiþimi sadece insanlar için deðil, Dünya için de geçerlidir:
“Dünya’nýn kendisi de ‘Yükseliþ’
sürecinin baþlangýç aþamalarýndan geçmektedir. ….. Üzerinde bulunduðunuz bu gezegen ve içinde bulunduðunuz Güneþ Sistemi
inanýlmaz bir deðiþime / dönüþüme uðrayacaktýr. Dünya'nýn, Güneþ Sistemi’nin ve
Dünya’daki her varlýðýn tüm atomlarý ve
molekülleri daha yüksek bir frekansa doðru
deðiþim geçirmektedir ve yakýnda beþinci
boyut deneyimine geçecektir.”
Kadim bilgilerde “Dünya’nýn önemli bir
deðiþim geçireceði”ne iþaret etmektedir.
Kadim bilgiler içinde Hint Bilgeliði önemli
bir baþvuru merkezidir. Bu bilgilerdeki
‘Zaman Anlayýþý'na göre, Dünya, her
25.920 yýlda bir galakside 360 derecelik bir
dönüþ yapmaktadýr. Bu döngü ‘Yuga’ olarak
bilinir ve bu döngü ‘artan bilinç’ ve ‘azalan
bilinç’ dönemlerine ayrýlýr. Ýçinde bulunduðumuz ‘Kali Yuga’ dönemi, ‘Yuga'
döngüsünün son çeyreði olup,‘azalan bilincin’ yaþandýðý, ‘maddi ve manevi yozlaþmanýn doruða ulaþtýðý’ bir zaman dönemidir
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ve ‘Zamanýn Sonu’nun iþaretidir. Ýnanca
göre ‘Zamanýn Sonu’ Dünya'nýn sonu deðil,
yeryüzündeki karanlýðýn ve kötülüðün
sonudur. Bundan sonra Evren kendini
‘reset/reboot’ (yeniden baþlatmak) edecek
ve döngü tekrar ‘Altýn Çað' olarak baþlayacaktýr.
RUHSAL KAYNAKLI ÖNGÖRÜLER
‘Yükseliþ’, ‘Boyut Deðiþimi’, ‘Zamanýn
Sonu’, ‘Alýnma’ olgularýna yönelik deðiþik
öngörüler çeþitli ruhsal kanallardan insanlýða aktarýlmýþtýr. Bu Bölümde bu yöndeki
öngörülerin bazýlarý ele alýnmaktadýr.
Peter Deunov’un Öngörüleri
Bulgar asýllý Peter Deunov (1864-1944)
yüksek bilinç
düzeyinde bir
müzisyendi. Tüm
yaþamý boyunca
saflýðýn, bilgeliðin,
zekânýn ve
yaratýcýlýðýn örnekliðini sunmuþtur.
Sofya’ya yakýn bir
bölgede yaþamýþ,
öðretisi ve aktarýmlarý ile Bulgaristan’da ve Avrupa’da binlerce kiþinin ruhsal uyanmasýna/aydýnlanmasýna yardýmcý olmuþtur.
Peter Deunov, bugün var olan
medeniyetin bitip, Dünya’da Altýn Çað’ýn
baþlamasý ile ilgili önemli aktarýmlarda
bulunmuþtur. 1944 yýlýnda Öte âleme
geçmeden birkaç gün önce, derinbir trans
durumu yaþayarak ‘Zamanýn Bitiþi’ ve
‘Ýnsanlýðýn Altýn Çað’a Giriþi’ ile ilgili

SEVGÝ DÜNYASI

öngörüler aktarmýþtýr. Bu öngörülerden
seçmeleri þöyle sýralayabiliriz:
* “Tedrici bir deðiþiklik þu anda insan
düþünceleri, duygularý ve davranýþlarý
üzerinde vuku bulmaktadýr, ama çok yakýnda herkes, kendilerini saflaþtýrýp, Yeni Çaða
hazýrlayacak ‘Ýlâhi Ateþ’e teslim olacaktýr.
Böylece, insanlýk kendini bilincin yüksek
seviyelerine taþýyacak, Yeni Yaþamýna
vazgeçilemez giriþi yapacaktýr. Bunun
anlamý ‘Yükseliþ’tir.”
* “Dünya’ya yeni bir ahlâk getirerek
dönüþüme yardým edecek bu ‘Ateþ’in
gelmesinden önce birkaç on yýl geçecek. Bu
uçsuz bucaksýz dalga, kozmik uzaydan gelerek tüm Dünya’yý saracak. Karþý koyanlar
ise baþka yere transfer edilecekler.”
* “Bu gezegenin tüm insanlarý her ne
kadar kendilerini evrimin ayný
seviyelerinde hissetmeseler de yeni gelen
dalga her birimiz tarafýndan hissedilecektir.
Ve bu dönüþüm sadece Dünya’ya deðil, geri
kalan tüm Kozmosu da etkileyecektir.”
* “Þu anda insanýn yapabileceði ‘tek’ þey,
yüzünü Tanrý’ya dönmek ve kendini bilinçli
anlamda geliþtirmek, titreþimini yükseltmek
ve gelmekte olan yeni güçlü dalgaya uyumlamaktýr.”
* “Gezegenimize sunulan ve yeni
koþullara eþlik eden ‘Ateþ’, her þeyi
gençleþtirecek, saflaþtýracak, yeniden inþa
edecek, kalplerinizi ýstýraptan, sýkýntýdan,
þüpheden özgürleþtirecektir. Düþünceler,
duygular geliþip yükselecek; negatif duygular yok olacaktýr.”
* “Tüm Dünya sarsýlacak ve insanlýðý
cehalete mahkûm kýlan bu hata dolu kültürden iz kalmayacaktýr. Depremler sadece
mekanik olaylar deðildir, onlarýn hedefleri,
insanýn kalplerini ve zekâsýný uyandýrmak-

SEVGÝ DÜNYASI

týr. Böylece insanlýk, hata ve çýlgýnlýklarýndan arýnýr ve Evren’de tek baþýna olmadýðýný anlar.”
* “Güneþ Sistemimiz, artýk, izini, tozunu
býraktýðý bir yýkýma karþý gelerek, Kozmozun baþka bir bölgesine doðru ilerliyor.”
* “Þimdi Dünya yükseliþ yolunda ve
herkes yükseliþin akýntýsýna uymaya zorlamalýdýr kendini. Bu duruma ayak uyduramayanlar, evrim adýna kendilerine sunulan
iyi koþullarýn avantajlarýný kaçýracaklar.
Evrimin gerisinde kalacaklar ve yeni yükseliþ dalgasýnýn gelmesi için milyonlarca yýl
beklemek zorunda kalacaklardýr.”
* “Dünya, Güneþ Sistemi, Evren,
sevginin gücü altýnda birleþecek.
Birçoklarýnýz hâlâ sevginin ne olduðunu
anlamýyorsunuz, o tüm güçlerin efendisidir!
Para ve güç hala; sanki yaþamýnýzýn yönü
onlara baðlýymýþçasýna hüküm sürebiliyor.”
* “Her þeyi temizleyecek seller, fýrtýnalar,
büyük yangýnlar ve depremler olacak,
maalesef kan akacak. Devrimler de olacak,
Dünya’nýn birçok bölgesinde patlamalar
yankýlanacak. Toprak neredeyse su oraya
akacak, su her neredeyse toprak yetiþecek.
Ýnsan tarafýndan Anasýna (Dünya’ya) karþý
iþlenen suçlara Doðanýn yanýtý…”
* “Tüm bu acýlardan sonra, geriye kalan
kitle, Altýn Çaðý, uyumu ve sonsuz güzelliði
tanýyacak.”
* “Yeni bir kültür üç temel prensibi oturtacak: 1. Kadýnýn yükselmesi, 2. alçakgönüllü ve saygýlý (respect) insanlarýn yükselmesi ve 3. insan haklarýnýn korunmasý.”
* “Iþýk, iyilik ve adalet, zafer kazanacak.
….. Dinlerin arýndýrýlmasý gerek. …….
Sevgi ve kardeþlik ayný temelde olacak!
Dünya, yakýnda, kozmik elektriðin
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olaðanüstü sýklýktaki dalgalarýyla süpürülecek.”
* “Dünya Anamýz, ‘Yeni Yaþam’ý kabullenmeyenleri atacak baþýndan. ……. Onlar
artýk bu gezegende enkarne olamayacaklar.
Ýçlerinde sadece sevgiyi hisseden kalabilecek Dünya’da.”
* “Dünya’da, insan ve hayvan kanýyla
kirletilmemiþ hiçbir yer kalmadý; bu yüzden
Dünya’nýn arýnmaya gereksinimi var. Bu
yüzden belli bölgeler, diðerleri kalýrken,
batacak. Ýnsanlýk nasýl bir tehditle karþý
karþýya olduðundan yeterince haberdar
deðil.”
* “Zamaný geldiðinde, insanlýk günah
iþlemeyi kesecek, tekrar erdemli olmanýn
yollarýna girecek. Dünya’nýn iklimi her
yerde ýlýmlý bir hale gelecek ve þiddetli
iniþ çýkýþlar yaþanmayacak. Hava, ayný
su gibi arýnacak.”
* “Topraðýn altýnda olaðanüstü bir þey
kendini hazýrlýyor. Yakýnda doðada, tamamen akýl almaz görkemli bir devrim tezahür
edecek. Tanrý, Dünya’yý yeniden giydirmeye karar verdi ve bunu yapacak! Bu bir
çaðýn sonu olacak, yeni düzen eskinin yerini alacak, Sevginin Dünya’da hüküm süreceði yeni, yepyeni bir düzen…”
Sananda:
‘Kristal Merdiven’/‘Yükseliþ’
Ýnsan
evriminin
doðal ‘bir
sonraki
adýmý’nýn
‘Yükseliþ’
olgusu
olduðunu
vurgulayan ‘The Crystal Stair: A Guide to
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the Ascension / Kristal Basamak: Yükseliþ
Rehberi’ kitabý ülkemizde ‘Yükseliþ’ adýyla
yayýmlandý.
Kitap, aðýrlýklý olarak insanlýk bilincinde
sýçramanýn nasýl saðlanacaðýný anlatmaktadýr. Kitabýn birinci Bölümünde
‘Yükseliþ’in ne olduðu ve ‘nasýl gerçekleþeceði’ Yükselmiþ Üstat Sananda tarafýndan
özetle þöyle aktarýlmaktadýr:
* “Bu beden sizin beþinci-boyuta
geçiþinizin gerçekleþeceði
platformdur…..Siz bedenlerinizi geride
býrakýp ve yüksek bir bilinç haline
geçmeyeceksiniz. Bedenleriniz de deðiþime
uðrayacak. Molekül ve atomlarýnýzýn, atomaltý parçacýklarýnýzýn, yani tüm fiziksel varlýðýnýzýn titreþimi dönüþüme uðratýlarak
beþinci boyuta geçmek için hýzlanacaktýr.”
* “Yükseliþ deneyimi gerçekte, titreþim
frekanslarýnýzýn yükselmesiniiçerir ki, bu
süreç bedeninizin yüksek bir bilinçlilik hali
içinde bu gezegenin yüzeyinden yukarýda
bekleyen ýþýk taþýtlarýna fiziksel olarak
çekilmesiyle sonuçlanýr.”
* “Evet, titreþiminiz yükseltilerek alýnacaksýnýz. Siz buna ‘Dünya’dan Tahliye’
veya ‘Yükseliþ’ diyebilirsiniz. Bu terimler
birbiriyle iliþkilidir ancak ‘tahliye’ sizin
fiziksel bedenlerinizin yukarýya çekilmesi
anlamýna gelir. ‘Yükseliþ’ ise beþinci-boyuta ve daha ötesine geçiþ yapmayý ifade eder.
Bu, yukarýya çekilme iþleminden kýsa bir
süre sonra gerçekleþir. Bu iki aþamalý bir
süreçtir.”
* “Þu anki plan, yükseliþin üç dalga
halinde gerçekleþmesini gerektirmektedir.
Bu plan, gezegendeki her insanýn bu hayatýnda ‘yükseliþ’i gerçekleþtirmesini hedeflemektedir. Biz hazýr olan olabildiðince
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çok varlýðý ‘hasat’ edebilmek için elimizden
geleni yapacaðýz. Bundan dolayý yükseliþ
süreci üç dalga halinde gerçekleþecektir. Ýlk
iki dalga, çoðunlukla, Yýldýz-Tohumlarý'nýn
gerçek hallerine geri dönüþlerini, aslýnda
zaten yükselmiþ olup da hizmet amacýyla
bu boyutta binlerce yýldýr enkarne olan sizlerin yeniden yükseliþini kapsayacaktýr.
…….. Bu uyanacak Iþýk Ýþçilerinin çoðunun bu ilk ya da ikinci yükseliþ dalgasýyla
yükselme fýrsatýndan yararlanacaklarýný
umut ediyoruz. Ýlk dalga içinde yükselenlere, insanlara öðretiler sunmak ve
‘mucizeler’ sergilemek, muhteþem ‘yükselme’ mesajýný paylaþmak ve insanlarýn
gerekli deðiþim / dönüþümü geçirmelerine
yardýmcý olmak için Dünya'ya Yükselmiþ
Üstadlar olarak dönme fýrsatý verilecektir.”
* “Dünya beþinci boyuta doðru dönüþüm
geçirirken, felâket ve âfetler de giderek
artacaktýr. Depremler ve yanardað faaliyetleri artacak. …... Bu olgunun yan ürünlerinden biri de bu felaketler insanlarýn
sarsarak daha yüksek bir bilinç düzeyine
geçiþlerine yardýmcý olacaktýr. Yaþamlarýný
sorgulamaya baþlayacaklar ve giderek daha
açýk hâle gelecekler. …….. Biz olabildiðince çok insaný ölüm deneyiminden
‘kurtarmak’ ve bu gezegenin döngüsünü
tamamlamak için buradayýz.”
* “Aslýnda, biz bu ilk dalgayý ‘inanç
sýçramasý’ olarak adlandýrýyoruz. Ýlk dalgada gidecek olanlarýn, bizim medyum kanalýyla verdiðimiz bilgilerden, bizim mevcudiyetimizi ruhsal olarak deneyimlemelerinden, kendi inanç ve imanlarýndan baþka
tutunabilecekleri bir þey olmayacaktýr. Oysa
ikinci ve üçüncü dalgada gidecek olanlar
–bu iþi çoktan yapmýþ kiþilerle karþýlaþacaklarý için–deneyime sahip olacaklardýr.”
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* “Ýlk yükseliþ dalgasý için tam bir tarih
vermek mümkün deðildir, ama sizlere þu
tutum içinde olmanýzý öneririm: Her an
gitmeye hazýr olun, ama bir yandan da
hayatýnýzdaki sorumluluklarýnýzý yerine
getirmeye çalýþýn, gerektiði kadar uzun süre
orada kalmaya hazýr olun. Baba’nýn zihnindeki fikir, kanýmca þu: O ilk dalgaya mümkün olduðunca çok Yýldýz Tohumu'nun
katýlabilmesi için en son ana kadar bekleyecektir ki böylece azami sayýda Yükselmiþ
Üstat Dünya’ya dönerek azâmi hizmeti
versin, böylece yeryüzünü Mesihler
[Kurtarýcýlar] kaplasýn.
* “Ýlk dalgada daha çok kiþi gelirse, sonraki dalgada da daha çok kiþi yer alabilecek
ve daha çok varlýk bunu deneyimleyecektir.
…. Ýlk dalga kesinlikle bu olaya uyanan
Yýldýz-Tohumlarý'nýn küçük bir yüzdesinden oluþacaktýr. Ýkinci dalga ise büyük bir
olasýlýkla Yýldýz Tohumlarý'nýn çoðunluðundan ve bu kategoride olmadýðý halde
gitmeye hazýr bazý insanlardan oluþacaktýr.
Üçüncü dalga ise en son anda, büyük
deðiþimler ve yýkýmlardan önce ve bu olaylar sýrasýnda gerçekleþecektir. Bunlara siz
‘yýkým’ diye baktýðýnýz için ben de bu
sözcüðü kullanýyorum. Aslýnda biz buna
‘Dünya yüzeyinin deðiþim-dönüþümü’
diyoruz. O noktada bu gezegende yaþamý
sürdürmek artýk mümkün olmayacaktýr.”
* “Þunu bilin ki bizim hedefimiz
mümkün olduðunca çok insaný bu üç
dalga içinde Dünya’dan daha yüksek bilinç
hallerine yükseltmektir. Dünya kendi
deðiþimini geçirecektir. O bir beþinci-boyut
varlýðý haline gelecektir. Ve bundan sonra
Dünya beþinci-boyut gerçeðine uyum
saðlayacak varlýklarla yeniden nüfuslandýrýlacaktýr. Yükselmediði takdirde
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kimsenin artýk yeryüzünde yaþayamayacaðýný söyleyebiliriz.”
Ashtar: ‘Dünya’yý Boþaltma Projesi’
Ashtar, insanlýðýn büyük dönüþümüne
yardým edecek bir uzaylý varlýk olarak
tanýtýlmaktadýr. Farklý
kanallarý
(chanelling)
kullanarak
insanlýða
Bilgi
aktarýmlarýnda bulunmaktadýr.
Tuella adlý
bir medyum
kanalýyla
‘Dünya’nýn Boþaltýlmasý’ konusundaki
aktarýmlarý ‘Project World Evacuation:
UFOs To Assist in the ‘Great Exodus’ of
Human Souls Off This Planet’/'Dünya’yý
Boþaltma Projesi: Ýnsan Ruhlarýnýn Bu
Gezegenden ‘Büyük Göçü’ne UFO'larýn
Yardýmcý Olmasý” kitabýnda toplanmýþtýr.
Sözkonusu kitaptan alýntýlanan aþaðýdaki
satýrlar dikkat çekmektedir:
* “Gezegeninizin toplu tahliyesi sýrasýnda
heyecan verici olaylar birarada yaþanacaktýr.”
* “Ýsa'nýn geri döneceði beklentisinden ve
Ýsa ile tanýþmak için Cennet'e yükseleneceði
öngörüsünden ortaya çýkan ‘Büyük Sevinç
(Rapture)’ inancý, Hýristiyan kültünün yýllardýr öðrettiði þekilde olmayacaktýr.”
* “Eðer seçiminiz o yönde ise, Yýldýz
Gemisi tarafýndan Dünya’dan alýnacaðýnýz
doðrudur. Eðer ruhsal seviyeniz o dereceye
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yükselmiþ ise, yolculuk hedefiniz beþinciboyut veya Cennet olacaktýr.
Frekanslarýnýzla uyumlanan boyuta gideceksiniz. Ayný þey, Dünya'yý terk etmek
istemeyenler, kitlesel Dünya deðiþimlerinde
yok olmayý seçenler için de geçerlidir.
Ruhlarý, frekanslarýyla eþleþen boyuta gideceklerdir. Yukarýya alýnanlarýn bazýlarý ölecektir, çünkü fiziksel vücut frekanslarý ýþýk
demetinin frekanslarýndan çok daha düþüktür. O ruhlara baþka bir beden verilecek ve
bu kiþi ruhsal geliþme deneyimlerine devam
etmek için uygun frekans kademelerine
götürülecektir.”
* “Herkes Dünya’nýn beþinci-boyuta
girdiðini ve düþük frekanslý hiçbir kimsenin
‘Yeni Dünya’ya girmesine izin verilmeyeceðini bilmelidir. Dünya’ya geri dönenler
beþinci veya daha yüksek boyutta olacaklardýr. Sadece düþük frekansta olanlar
‘kalkýþ'ý (yükselmeyi / alýnmayý) reddedeceklerdir. Dünya’daki deðiþimlerden kurtulurlarsa, Dünya’nýn bozulmamýþ ilk haline
dönebilmesi için gereken 3.000 yýllýk
yenilenme / canlanma / gençleþme (pristine) döneminde fiziki ölümü yaþayacaklardýr.”
* “’Alýnma’ aþamasýnda üçüncü-boyutun
giysi, para, poliçe, taký gibi önemsiz döküntülerinden hiçbirine ihtiyacýnýz olmayacak.
Ýhtiyacýnýz olan her þey size saðlanacaktýr.”
“’Alýnma’ aþamasýnda mavi-beyaz ýþýk
demeti çok yakýnýnýzda görünecektir.
Takiben ‘gitme’ ya da ‘kalma’ kararýnýz
sorulacak. Bu süreçte sakin kalmak önemlidir: korku ve kaygý frekanslarýnýzý
düþürür, mutluluk ve neþe ise yukarý alma
(levitasyon) ýþýnýnýn frekanslarýyla uyum
saðlamak ve fiziksel hasar olasýlýðýný azaltmak için yükselir.”
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* “Herkesin bir Ana Gemi’ye veya Ýç
Dünya’ya gitmeyi seçmesi gerekecektir.
Burada herkes, ruhunun yükselmesi
yönünde eðitimine devam etmek için
titreþimine uyan frekans ve boyut seviyesine ilerleyecektir. Beþinci-boyuta geçenler,
Dünya yenilenmiþ/canlanmýþ ilk haline
geldiðinde geri dönme fýrsatýna sahip olacaklar. Dünya’nýn yenilenme süresi üçüncü
boyutta üç bin yýl sürecektir. Ancak beþinciboyutta bizim anladýðýmýz þekilde zaman
yoktur, bu nedenle bir gün üçüncü-boyutun
bin yýlý veya tam tersi olabilir. Bu sürede
aileniz ve arkadaþlarýnýzla birlikte üç gün
geçirerek, Evren’de bir geziye çýkarak ve
bir bardak ‘Sývý Iþýk’ alarak rahatlayabilirsiniz.Sonra bir melek sizin omzunuza
dokunup yenilenmiþ / canlanmýþ Dünya
Ana’ya geri dönmeye hazýr olup
olmadýðýnýzý soracaktýr. Beþinci-boyutta
iþler bu kadar hýzlýdýr.”
* “Yeni bir medeniyeti baþlatmak için
‘tohum insanlarý’ olarak en az beþinci-boyut
ve daha üst seviyeden çok sayýda
‘Aydýnlanmýþ Varlýk’ Dünya’ya dönecektir.
Onlar tam bir belleðe sahip olacaklar ve
düþünce ile yaratabileceklerdir. Dünya Ana
ile tam bir denge ve uyum içinde kristal
þehirler, evler ve bahçeler yaratacaklar, yeni
‘Yeryüzü Cenneti’nde Tanrý ve Yaratýlýþ
Yasalarýna tümüyle uyacaklardýr.”
* “‘Karanlýk Taraf’ýn müdahalesine izin
verilmeyecek ve tüm silâhlar Iþýk
Kuvvetleri tarafýndan anýnda ve kalýcý
olarak etkisiz hale getirilecektir. Yýldýz
Gemileri ‘Karanlýk Taraf’ýn müdahalesini
önlemek için tam tetikte olacaklar. Yýldýz
Gemileri, volkanik ve tsunami aktivitesinden zarar görmemek için Dünya'nýn
yüzeyine yakýn olmayacaklar. Mars'a kadar
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uzak olabilirler, ancak hâlâ insanlarý gemiye
ýþýnlayabilirler.”
* “Fiziksel kutup kaymasý meydana
geldiðinde evcil hayvanlarýnýz ile birlikte
tüm hayvanlar ve tüm bitkiler gezegeninizden alýnacaklar. Dünya’ya geri dönünceye
kadar güvende kalmalarý için diðer gezegenlere taþýnacaklardýr. Evcil hayvanlarýnýz
çocuklarla birlikte anýnda alýnacaklar /
kaldýrýlacaklar ve çocuklargemilerde
aileleriyle tekrar biraraya gelecekler.“
* “Herkes ruhsal seviyesinde tahliye
zamanýnda Dünya’da kalýp kalmayacaðýna
zaten karar vermiþ durumda. Iþýk
Kuvvetleri onlarý uyandýracak, herkes
verdiði kararý bilerek ve tereddüt etmeden
anýnda cevap verecektir. Kiþide biraz endiþe
ve hattâ korku olabilir, bu doðaldýr. Sadece
çok keyifli bir geziye, güvenli bir yere gittiðinizi biliniz. Her þeyin yolunda gittiðini
bilerek sakin ve huzur içinde kalýn.”
* “Bu Toprak Ana'nýn doðum zamanýdýr.
Alt-üst olduðunda, güvenlik için anýnda
tahliye gerekli olacaktýr. Görevimiz hazýr
olmak, sakin olmak ve huzur içinde olmaktýr.”
KUTSAL KÝTAPLARDA
‘YÜKSELME’ ve ‘DÖNÜÞÜM’
Kutsal Kitaplarda da ‘Yükseliþ’, ‘Boyut
Deðiþimi’, ‘Zamanýn Sonu’, ‘Alýnma’ olgularýna deðinen âyetlerle karþýlaþýlmaktadýr.
Eski ve Yeni Ahit’te
Eski Ahit’in Yeþeya (Ýþaya) Bölümü’nün
24. Bab’ýndaki ayetler ‘Rabbin Dünya’yý
Cezalandýrmasý’ olarak yorumlanmaktadýr:
“1. Ýþte RAB yeryüzünü harap edip viraneye çevirecek, / Yeryüzünü altüst edecek, /
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Üzerinde yaþayanlarý darmadaðýn edecek.
2. Ayrým yapýlmayacak; / Ne halkla kâhin
arasýnda, / Ne köleyle efendi arasýnda, / Ne
hizmetçiyle haným arasýnda, / Ne alýcýyla
satýcý arasýnda, / Ne ödünç alanla ödünç
veren arasýnda, / Ne faizciyle borç alan
arasýnda.
3. Dünya tümüyle yaðmalanýp viraneye
çevrilecek. / Çünkü RAB böyle söyledi.
4. Dünya kuruyup büzülüyor, / Yeryüzü
solup büzülüyor, / Dünya’daki soylular güçlerini yitiriyor.
……..
19. Yeryüzü büsbütün çatlayýp yarýlacak, /
Sarsýldýkça sarsýlacak.
20. Dünya sarhoþ gibi yalpalayacak, / Bir
kulübe gibi sallanacak, / Baþkaldýrýlarýnýn
aðýrlýðý altýnda çökecek / Ve bir daha kalkamayacak.”
Keza Yuhanna’nýn ‘Vahiy Kitabý’nýn da
‘Zamanýn Sonu’ndaki olaylarý tasvirlediði
kabul edilmektedir. Kitabýn 7. Bölümünde,
‘beyaz cüppelere / beyaz kaftanlara’ bürünmüþ bir kalabalýktan söz edilmektedir:
“9. Bundan sonra gördüm ki, her ulustan,
her oymaktan, her halktan, her dilden
oluþan, kimsenin sayamayacaðý kadar
büyük bir kalabalýk tahtýn ve Kuzu’nun
önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz
kaftan giymiþti, ellerinde hurma dallarý
vardý.
…………
13. Bu sýrada ihtiyarlardan biri bana
sordu: “Beyaz kaftan giymiþ olan bu kiþiler
kim, nereden geldiler?”
14. “Sen bunu biliyorsun, efendim”
dedim. Bana dedi ki, “Bunlar o büyük
sýkýntýdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarýný
Kuzu’nun kanýyla yýkamýþ, bembeyaz
etmiþlerdir.”
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Bu âyetlerde Yuhanna, “bir sýkýntý
döneminden arýnarak geçmiþ beyaz kaftanlýlar”dan söz etmektedir. Yorumlara göre bu
sýkýntýlý dönem, Dünya'nýn kendi yükseliþinden önce gerek ahlâki, gerekse çevresel olarak ortaya çýkan kirlilikten kendisini
arýndýrmasý için karþýlaþýlacak doðal
deðiþimler /âfetlere karþýlýk gelmekte ve
beyaz giysililer de insanlýðý kurtarma
görevini üstlenmiþ olanlardýr. Yeni Ahit’te
Luka Ýncili’nin 17. Bölümünde ise açýkça
‘Alýnma Olayý’ndan bahsedilmektedir:
“31. O gün damda olan, evdeki eþyalarýný
almak için aþaðý inmesin. Tarlada olan da
geri dönmesin.
32. Lut'un karýsýna olanlarý hatýrlayýn!
33. Canýný esirgemek isteyen onu yitirecek. Canýný yitiren ise onu yaþatacaktýr.
34. Size þunu söyleyeyim, o gece ayný
yatakta olan iki kiþiden biri alýnacak, öbürü
býrakýlacak.
35-36. Birlikte buðday öðüten iki kadýndan biri alýnacak, öbürü býrakýlacak.”
Kuran-ý Kerim’de
Kuran-ý Kerim’in, deðiþik sûre ve âyetlerinde, insanlýk için önem taþýyacak evrensel
ve dünyevi deðiþimler anlatýlmaktadýr. (Bu
Bölümdeki Kuran-ý Kerim Ayetleri Yaþar
Nuri Öztürk’ün mealinden alýnmýþtýr.) Özellikle 83. Ýnþikak Suresi’nin 19. Ayeti
‘boyuttan boyuta geçiþ’ten bahsetmektedir:
“1. Gök yarýlýp parçalandýðý,
2. Ve Rabbini dinleyip de hakkýn beliriþine araç kýlýndýðý zaman!
3. Ve yer uzatýldýðý,
4. Ve içindekini atýp boþaldýðý,
5. Ve Rabbini dinleyip de hakkýn
beliriþine araç kýlýndýðý zaman!
…….
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19. Ki siz boyuttan boyuta/hâlden hâle
mutlaka geçeceksiniz.”
Keza 14. Ýbrahîm Suresi’nin 48. âyeti de
‘yerkürenin baþka bir yerküreye
dönüþtürülmesini’ aktarmaktadýr:
“48. O gün yerküre baþka bir yerküreye
dönüþtürülür. Gökler de öyle. Hepsi o
Vâhid (Bir) ve Kahhâr olan Allah'ýn huzurunda dikilir.”
57. Hadid Suresi ise sanki insanlar arasýnda ‘iyi-kötü ayýrýmý yapýlacaðýný’ vurgulamaktadýr:
“12. Gün olur, mümin erkeklerle mümin
kadýnlarý, ýþýklarý önlerinde ve sað yanlarýnda koþar görürsün. Þöyle denilir: "Bugün
size, altlarýndan ýrmaklar akan cennetler
müjdeleniyor. Sürekli kalýcýsýnýz içlerinde."
Ýþte büyük baþarýnýn ta kendisidir bu.
13. O gün ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü
kadýnlar, iman edenlere þöyle derler: "Bize
bakýn da ýþýðýnýzdan bir parça alalým."
Þöyle denir onlara: "Arkanýza dönün de bir
ýþýk arayýn." Nihayet aralarýna kapýsý olan
bir sur çekilir. Ýçinde rahmet vardýr onun.
Dýþ tarafý ise azap.”
Keza 78. Nebe Suresi de ‘ayýrma ve
hüküm günü’nden bahsetmektedir:
“17. Hiç kuþkusuz, o ayýrma ve hüküm
günü kesin olarak belirlenmiþtir.
18. Sûr'a üfürüldüðü gün, bölükler
halinde geleceksiniz.
19. Gök açýlmýþ, kapý kapý oluvermiþtir.
20. Daðlar yürütülmüþ, bir serap oluvermiþtir.
***
Bu konu gelecek bölümde ek bilgilerle
geniþletilerek tamamlanacaktýr.
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Ey Ýnsanlýk
Nereye Koþmaktasýn
Çýlgýnca Böyle?

Doç. Dr. Vahap Önen

ma arasýnda “Biz ne yapýyoruz? Böyle
yaparak gerçekten nereye ulaþacaðýz hep
birlikte?” diye soruyor muyuz.? Tabii
soranýmýz vardýr ama öyle sanýyorum ki
çok az sayýdalar… ya da soranlar zaten
buradan bir þey çýkmaz deyip üzerinde durmadan geçiyorlar çoðunlukla. Ama iþin aslý
öyle deðil. Ben bu konuyu düþündüðümde
aklýma hep aþaðýdaki dizeler geliyor.

H

erkeste bir telâþ, kimisi otobüse
yetiþme telâþý içinde, kimisi
çocuðunun elinden tutmuþ kreþe
götürüyor. Çocuklar okula,
çalýþanlar iþe, gençler üniversiteye
gitmeye çalýþýrken kimileri iþe gitmek
için servis araçlarýnýn geçmesini bekliyor.
Bakkal kepeneklerini kaldýrmýþ ekmek ve
gazetelerini düzenlerken manavýn tezgâhý
kapalý henüz. Patronlar, iþ sahipleri tabii
onlardan daha geç gidecekler; kapýda ya da
garajda bekleyen araçlarýyla. Tüm bunlar
sýradan bir halk arasýnda her sabah göreceðiniz þeylerden. Bu bizim ülkemizden bir
sabah manzarasý, baþka ülkelerde bu tür
telâþlý çabalarý baþka baþka biçimlerde
gözlemleyebilirsiniz. Evet, hepsi de bir
telâþ içindeler. Peki ama bu kadar koþuþtur-

Ey Kuþ,
Ýnce ince, çizgi çizgi yoldasýn.
Nereye bu engin uçuþ?
Sormadan hiç
Yalnýz gidiyorsun durmadan,
Ya damarlarýndaki sýcak kan…
Ya damarlarýndaki sýcak kan…
Ve yediðin yeþil…..
Unutma ki sen O’ndasýn
Ve O sendedir.
Var Oluþun Dayanýlmaz Hafifliði
Günlük yaþam kargaþasý, bizi içine almýþ
öðüten ve insaný çürüten bir sistem içinde
her gün çöplerini boþaltan çöp kamyonlarý
gibi yaþamlarýmýzý, hayatlarýmýzý bir çöp
gibi deðersizce boþaltýyor ve harcýyoruz.
Oysa ki hayat ve hayatlar ya da yaþam
deðerlidir. Sadece insanoðlu için deðil,
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varolan her þey için. Ancak hayatýn deðerini
anlayabilmemiz için sistemin dýþýndan bakabilmeliyiz. Ya da balýðýn akvaryumun
dýþýna çýkmasý, denizi ve okyanusu
keþfetmesi gerekmektedir. Bunun içinse,
yaþam denen o bize baðýþlanan deneyimlemenin ne olduðu konusunda farkýndalýðýn
yükselmesi gerek. Büyük ozan Nazým
Hikmet’in bir þiirinde dediði gibi:
“ Yaþamak þakaya gelmez/büyük bir ciddiyetle yaþayacaksýn bir sincap gibi meselâ/
yani, yaþamanýn dýþýnda ve ötesinde hiçbir
þey beklemeden/yani bütün iþin gücün yaþamak olacak”
Biz buradaysak,yaþýyorsak bunun bir
anlamý olmalý tüm var edilenler için.
Yeryüzünde diðer varlýklardan farklý olarak
kendisine akýl melekesi verilen insan ise bu
farkýndalýðý, aklýný ve tecrübesini kullanarak yapma becerisi olsada, kendilerine
biçilen hayat rollerinin koþuþturmacasýnda
kaybolup gitmekte. Doðuyoruz, büyüyoruz, yaþlanýyoruz, ölüyoruz. Sonra
baþkalarý doðuyor, baþkalarý büyüyor,
baþkalarý ölüyor. Ondan sonra daha
baþkalarý doðuyor, daha baþkalarý büyüyor,
daha baþkalarý ölüyor. Bu döngü hep böyle
geçip gidiyor. Týpký istasyon önünden her
sabah kalkan ve her akþam ayný istasyona
dönen tren gibi. Sadece göreceli zamanýmýz
ilerliyor, donanýmlar deðiþiyor, teknoloji,
çevre doða deðiþiyor. Bu gidip gelmeler
arasýnda bir kez olsun “Hey dur biraz! Hep
ayný þey, ben ne yapýyorum? Nerden
geldik? Nereye gidiyoruz? Sonra ne olacak?” diye sorgulamaya ve cevap arayýþý
içine girdiðimizde uyanýþ adýmý birazcýk
baþlamýþ oluyor o zaman. Ýþte o düþünceyle
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arabayý çeken atlarýn dizginleri yavaþ yavaþ
arabayý sürene geçebilecektir ileride.
Takvimden Her Gün Düþen
Bir Yaprak…
Mevcut kýsýr döngü içindeymiþiz gibi
günlerimiz gelip geçiyor, takvimin yapraklarýndan her gün bir yaprak sayfasý düþüyor.
Günler haftalarý, haftalarý aylarý, aylar yýllarý, yýllar on yýllarý, on yýllar yüzyýllarý
izleyip ve durmakta. Peki, ama ne deðiþti
bu zaman içinde ya da neyi deðiþtirdik?
Söylediðimiz gibi; iletiþim araçlarýmýz,
ulaþým vasýtalarýmýz, teknojilerimiz çok
deðiþti yüzyýllar öncesine göre. Meselâ
saðlýk alanýnda çok yeni týbbi teknikler,
ilaçlar, týbbi yöntemler geliþtirildi. Bunun
aksine çevremiz de deðiþti ama olumlu
yönde deðil, doðayý ve çevreyi tahrip ettik.
Dünya nüfusu çoðaldý ama nüfusun %5’i
dünya gelirinin %80’nini alýyor ve tüketiyor. Her gün binlerce insan açlýktan susuzluktan, hastalýklardan ölüyor.Tarihin her
döneminde hiç bitmemiþ, tam tersi artmýþ
ülke savaþlarý ya da iç savaþlara tanýk
oluyoruz. Özetle, sanayileþme, teknoloji,
bilimin ilerlemesine; tüketim ve üretim
imkânlarýnýn geliþmiþ olmasýna; sayýca
insan nüfusunun kat be kat artmýþ olmasýna
ve zamanýn ilerlemiþ olmasýna raðmen
fiziki olarak Dünya’mýz içinde barýndýrdýðý
diðer canlýlarla birlikte hastalanmýþ ve
tükenmiþ, insanlýk ise daha çok mutsuzlaþmýþ, yalnýzlaþmýþ, hayatlarý deðersizleþmiþ, adeta modern tipte sistemin köleleri
haline gelmiþledir. Yerküre ve insan birbirine uyum gösteremeyen kanserleþmeye
doðru giden patolojik varlýk haline dönüþmektedirler sanki.
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Ve Uyanýþ…
Ouspensky, “Uyanan insan ya da
varoluþun farkýnda olan insan çok az, insanlar çoðu halde adeta bir uyku halindedir”
der. Evet, aramýzda az da olsa uyanmýþ ya
da uyanmaya çalýþanlar da var. Bunlarýn en
temel özelliði günlük yaþam kargaþasý içinden, hayat mücadelesi koþuþturmalarýndan
biraz olsun kendilerini sýyýrmalarý ve hayatý
sorgulamalarýdýr. Ýnsanlarýn dýþarýndan bir
gözle bakýldýðýnda, þikâyet ettikleri halde
ayný þeyi yaptýklarý veya buna yönelik
hiçbir þeyi deðiþtirmedikleri söylenilebilir.
Ama burada insanlarý bireysel olarak suçlamakla da bu iþler çözülmüyor. Maalesef
hayatta hiçbir þey mücadele etmeden kendiliðinden düzelmiyor ve düzelmeyecek de.
Týpký þu satýrlarýn söylediði gibi:
"Dünyaya tek baþýna
Meydan okumayý öðrendim genç yaþta...
Sonra kalabalýklarla birlikte yürümek
Gerektiði fikrine vardým.
Sonra da asýl yürüyüþün kalabalýklara
Karþý olmasý gerektiðine vardým.
Düþünmeyi öðrendim sonra,
Kalýplar içinde düþünmeyi öðrendim.
Sonra saðlýklý düþünmenin, kalýplarý
Yýkarak düþünmek olduðunu öðrendim."
Bu nedenlerle sorunun bir sistem dâhilinde ele alýnmasý ve yaklaþýlmasý akla daha
uygun gözükmektedir. Herkes için Doðru
Yaþam Bilgilerinin bulunmadýðý, yaþanýlmadýðý ve bu çarkýn bir parçasý olmaya
devam edildiði sürece, bu sistem herkesi
öðütecektir. Yani kaybolup gideceðiz...
Dünya’nýn çoðu henüz ýsýtýlan tencere
içinde bekleyen kurbaðalar gibi davranýyor.
Bana bir þey olmaz ya da bana bir þey
olmadýkça beni ilgilendirmez kaçýþlarý
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içinde. Ama tencere kaynadýktan sonra
kurutuluþ yok yani sistem çökünce herkes
altýnda kalacak týpký bu Covid-19’un þimdi
yaptýðý gibi… O olmazsa ardýndan baþka
bir þey..Ancak bu iþin düzelmesi birkaç
insanýn deðil çoðunluðun bunu istemesi,
arzu etmesi ve buna yönelik irade göstermesiyle bu gidiþ durdurulabilir ancak.
Þikâyet etmek yerine harekete geçilmeli.
Zira Ýnsanoðlu'nun kendi eliyle bozduðunu
kendi eliyle düzeltebileceði belirtilmiþti.
Ya da sistem belki de belli acýlar
yaþatarak zorla insanlarý kendi aralarýnda
iþbirliðine, paylaþýma, bir arada yaþamaya
itecek. Aksi halde yok olma tehlikesiyle
karþýlaþma durumu ortaya çýkacak. Rehber
varlýðýn dediði gibi:
“Buradan böyle yüce bir acýyla ayrýlmayýnýz… Ýyi þeylerden evladýnýz olsun…
Tabut içine gireni bilseydi, omuzda
giderken mutlaka aðlardý.”
Ýnsanlar dünyadan böylesine büyük bir
piþmanlýkla ayrýlmak istemiyorsa, önce
bindiði trenden dýþarý bakmaya ve baþka
gerçekler, anlamlar olduðunu fark ederek
bunlarý anlamalý. Sonra yolcu olarak bireysel ve hep birlikte nereye gidildiðini anlayarak uykudan uyanmalý… Ardýndan mý?
Ardýndan trenden atlayýp olmasý gereken
istikâmeteyönelmeli. Nasýl mý? Her þeyi ve
herkesi gerçekten severek… Zor mu? Evet,
kolay deðil ama týpký Zülfü Livaneli’nin
ADA þiirinde dediði gibi:
“Dünyayý güzellik kurtaracak
Bir insaný sevmekle baþlayacak her þey”
Hayýr ve sevgiyle kalmanýz dileðiyle…
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Karanlýktaki ve Iþýktaki Yüzler
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
Duyularýný Anlatanlar" baþlýðý altýnda Maia, Laura ve Ellen isimli çocuklarýn yaþadýklarý ruhsal deneyimlerden yola çýkarak, çocuklarýn sezgisel
algýlarýný birbirleriyle mukayese etmelerine ve araþtýrmalarýna yardýmcý
olabilmek için basit bir egzersiz önermiþ ve bu yöntemi yaz kamplarýnda
kullandýklarýný açýklamýþtý. Zira bu çocuklar insanlarýn etraflarýnda ýþýklar,
renkler ve þekiller görüyorlardý. Ve egzersizden amaç, gördüklerini
çizmelerini saðlamaktý.
Buna göre çocuklar (ve de yetiþkinler) önlerine bir parça kâðýt alýyorlar
ve üzerine kabaca bir insan resmi çiziyorlardý. Sonra da birisi dairenin
tam ortasýnda ayakta duruyor ve o kiþiye bir çiçek esansýný elinde tutmasý
ya da sadece bir düþünceyi zihninde tutmasý veya sadece kendisi olmasý
söyleniyordu. Grup üyeleri iþte o zaman kiþinin hissettiklerini, renkler,
þekiller, sözcükler, duygular ve çeþitli sahneler olarak çizmeye baþlýyorlardý.
Çocuklar birbirlerinin çizimlerinden etkilenmesinler diye birbirlerinden
uzakta oturtuluyorlardý.
Bitirdiklerinde, çizimlerini havaya kaldýrarak birbirlerine göstermeleri ise
algýlarýný birbirleriyle mukayese etmelerine, benzerliklerinin ve farklýlýklarýnýn ayýrdýna varmalarýna yardýmcý oluyordu.
Bu egzersizdeki en önemli husus: Her kiþinin gördüðü ve çizdiði þeylerin
birbirinden farklý olmasýna raðmen çarpýcý benzerlikler de içerebilmesiydi.
Çocuklarýn hem kendilerinin hem de baþkalarýnýn içsel duyularýný onurlandýrabilmelerini böylesine kolay bir egzersizle saðlayabilmek çok güzel
oluyordu. Pek çok çocuðun algýladýklarý þeyler aslýnda kâinatta var olan
kutsal geometrinin bir yönü, ya da madde ve bilincin daha henüz keþfetmeye
baþladýðýmýz örüntüsüydü.
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ir gece en küçük kýzýmýn
davetlisi olarak bir
arkadaþý bizim evde
kalmýþtý. Her ikisi de
yorgun olmalarýna raðmen, oyunla
geçirdikleri tüm günün neþesi hâlâ
üzerlerindeydi. Duvarda parlayan yýldýzlara bir kez daha hayranlýk duyarak
odalarýnýn ýþýðýný kapatmak için adým
attýðýmda her birinin benden bir bardak
su istemesinden tutun da, "banyoya gitmem gerek", "plastik atlarýmý yataðýma
alabilir miyim?" veya "Odamýzda bir
gece lambasý olabilir mi?" tarzýndaki
isteklerini de yerine getirmek veya
sorularýna cevap vermekle uðraþtýðýmý
hatýrlýyorum. Bu seremoni, yeniden
kucaklaþmalarýmýzýn ve öpüþmelerimizin ardýndan odalarýnýn ýþýðýný kapatmamla nihayet son bulmuþtu. Aþaðý
kata inmiþtim ama hâlâ sohbet ettiklerinden emindim. Aradan 20 dakika
geçmiþti ve artýk kesin olarak uyumalarý gereken sýnýra gelmiþlerdi.
Kulaðýma gelen konuþma seslerinin
ardýndan hemen yukarý çýkýp: "Artýk
tamam. Hemen susun ve uyuyun"
demem gerektiðini düþündüm.
Kapýlarýna yaklaþtýðýmda kýzýmýn
arkadaþý olan Asley'in ruhlarý gördüðünden bahsettiðini iþittim. Aynen
þöyle diyordu: "Bir keresinde kilisedeydim ve bir ruhun doðrudan içime
girdiðini hissettim. Ne olduðunu bilmiyordum ama onu hissettim. Ben bazen
onlarý iþitiyorum da. Bir keresinde de
anneannemin annesinin sesini duydum.
Beni her zaman koruduðunu ve yanýmda olduðunu söylüyordu."
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Kýzým ise arkadaþý gibi ruhlarýn sesini duymadýðýný ama insan formundaki
varlýklarý ve renkleri gördüðünü
anlatýyordu. Ashley ona: "Ýnsanlarý
tanýyor musun peki?" diye sordu. Maia
ise: "Hayýr" diye cevapladý onu. "Peki,
bu insanlar neye benziyordu?".
"Birbirlerinden farklýydýlar. Birisi
küçük bir kýzdý"..
Kýzýmýn verdiði bu cevaplar herhalde
Ashley'de bir þeyleri hatýrlamasýný saðladý ki þöyle dedi: "Bir keresinde çok
kötü düþmüþtüm ve bir þeyin beni yerden kaldýrdýðýný hissetmiþtim." Gerçekten de Ashley'in anne ve babasý onun
son hýzla, kafasýnda koruyucu kask
olmaksýzýn kafa üstü düþtüðü halde,
hiçbir þey olmamýþçasýna yerden birkaç
sýyrýkla kalktýðýný anlatmýþlardý bana.
Kýzlar bu þekilde birkaç dakika daha
konuþup durdular. Aralarýnda herhangi
bir rekabet duygusu yoktu ve sadece
yaþadýklarýný ve aldýklarý notlarý paylaþýyorlardý. Onlarý böyle görmekten
çok mutlu olmama raðmen bir daha
kulak misafiri olmak istemediðime
karar verdim. Tabii ki odalarýna girdim
ve vaktin geç olduðunu ve artýk kesin
olarak uyumalarý gerektiðini onlara
hatýrlattým. Lâkin beni yine de konuþmalarýnýn içine çekmeyi ve birkaç
hikâye daha anlatmayý baþardýlar.
Görünmeyeni görmek konusundaki
tecrübelerini birbirleriyle paylaþabilen
çocuklar, týpký Ashley ve Maia
örneðinde olduðu gibi, birbirlerinden
çok þey öðrenebiliyorlar. Çünkü diðer
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insanlarýn görmedikleri þeyleri
algýladýklarýnýn farkýnda oluyorlar.
Önümüzdeki sayfalarda size bunlarýn
örneklerini vermeye çalýþacaðým.
Bir ailenin deðer verdiði bir
arkadaþlarý vefat etmiþti ve Julie küçük
çocuklarýyla birlikte Alison'un cenazesine katýlmýþtý. Yaþadýklarýný ise bana
þöyle aktarmýþtý: "Çocuklar tabutu görmüþler ve yanýna gitmiþlerdi. Üç ya da
dört gün sonra Jamie (üç buçuk yaþýndaki oðlum) yatak odama gelerek bana:
"Alison orada. O bir melek" dedi.
On sekiz aylýk olan Sydney ise eski
Victorian tarzý evlerine gelen o kadýndan söz etmiþti. Annesi bu durumu
bana þöyle aktarmýþtý: "Onu uyandýrmak için odasýna girdiðimizde, parmaðýný dudaklarýna götürerek bize
"Þþþþþ" diyordu. Odasýnda bulunan
sallanan koltuða doðru bakýyordu ve
koltuk üzerinde hiç kimse bulunmamasýna ve sallanmamasýna raðmen,
adeta sallanýyormuþçasýna baþýný öne
ve arkaya doðru hareket ettiriyordu.
Üstelik de bu durum karþýsýnda en
ufak bir korku emaresi göstermiyordu.
Demek ki "o kadýn" dediði kiþi, o
uyurken sallanan koltukta oturuyordu.
"Ertesi gün temizlik için gelen
hizmetli masamýn çekmecelerini temizlerken Lydia Hicks'in resimlerinden
biri yere düþtü. Sydney hemen koþarak
geldi ve büyük bir heyecanla "O kadýn"
dedi. "Odandaki kadýn mý?" diye sorduðumuzda ise "Yaþasýn o" dedi. Bu
resim o evde yaþamýþ ve Sydney'in
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doðumundan 20 yýl önce ölmüþ olan
büyük anneannesinin resmiydi."
Sarah 11 yaþýndayken dedesinin evini
ziyaret etmiþ, onunla vakit geçirmiþti.
Lâkin dedesi iki gün sonra bir araba
kazasýnda hayatýný kaybedecekti.
Birbirlerini çok severlerdi. Dedesinin
ölümü ani olduðundan onunla
vedâlaþamadýðýný düþünmüþ ve çok
üzülmüþtü. Sarah bana þunlarý anlatmýþtý: "Dedemin cansýz bedeni yakýldý
ve bir cenaze töreni düzenledik. Ona
gerçekten de güle güle diyememenin
acýsý yüreðimi yakýyordu. Onu yeniden
göremeyeceðimi biliyordum ve onu
çok özlüyordum. O gece dedemin
odasýnda uyuyordum. Evin her yeri
insanla doluydu çünkü tüm aile oradaydý. Tam anlamýyla uyuyamadým çünkü
onu çok özlemiþtim. Saat 9 civarýnda
uykuya dalmýþ olduðumu hatýrlýyorum.
Gece yarýsý odamda birisinin olduðuna
dair tuhaf bir hisle uyandým. "Bengay"
isimli ilacýn kokusunu duyabiliyordum.
Oda, öncesinde böyle kokmadýðý gibi,
gece yarýsýna kadar da böyle bir koku
yoktu. Koku önce çok hafifti ve belki
de ben öyle olduðunu zannetmiþtim
ama giderek kuvvetlenmeye baþladý.
Sonra dedemin bu ilacý kullandýðýný
hatýrladým. Bunu hatýrlamamla birlikte
koku da hafifledi ve kayboldu. Sanýrým
dedem benimle vedâlaþmak için
gelmiþti."
Bunun en bilinen açýklamasý, beden
öldüðünde ruhun fiziksel olmayan bir
gerçekliði de kendisiyle taþýdýðýdýr.
Yakýn ölüm deneyimlerinde insanlar (ki
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aslýnda klinik olarak ölü sayýlmaktadýrlar) ruhlarýnýn yavaþça yükseldiðini,
ölmüþ olan arkadaþlarýný, eski ev hayvanlarýný, akrabalarýný ve onu selâmlayan güzel varlýklarý gördüklerini
anlatmýþlardýr.
Görünmeyeni görmekle ilgili tecrübelerin hepsi hoþ deðildir elbet. Hem
çocuk hem de kafasý karýþmýþ anne ve
baba için de rahatsýz edici olabilir bunlar. Bir keresinde bir anne bana þunlarý
anlatmýþtý: "En büyük oðlum henüz
yeni yürümeye
baþlayan bir çocuk
iken, biz bir adada
oturuyorduk ve
arabamýz olmadýðý
için her yere kýzak
ile gidiyorduk.
Oðlum kýzakla kaymayý çok seviyordu
ve bundan çok mutlu
oluyordu. Adanýn
çeþitli yerine girip
çýkýyor, arka yollarýnda keþifler
yapýyorduk. Bir gün
oðlum bu yollardan
birinde kaymayý reddederek, üstelik aðlayarak ve sinir harbi
de yaratarak beni
çileden çýkardý.
Sonunda pes ettim ve
yoldan geriye
döndük. Bakýcýsý
bana ertesi gün
oðlumla konuþtuklarýný ve oðlumun
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ona o yol üzerinde 30 veya 40 yýl önce
bir çocuðun kýzak kayarken düþüp
öldüðünü anlattýðýný aktardý."
Ellen çocukluðundan beri ve hattâ
tüm hayatý boyunca bedensiz varlýklar
gördüðünü bana þöyle anlatmýþtý:
"Bunlardan bazýlarý sýkýþýp kalmýþtý
ve kafalarý karýþýktý. Bazýlarý zaman
zaman yardým dileniyordu çünkü
korkularý vardý ve belki de bir travma
yaþamýþlardý. Bunu yüzlerinden anlayabiliyordum. Annemin ölümünden sonra

Resim: “Ýþaya ve Serafim” Howard David Johnson
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bana görünen varlýklar ise meleksi varlýklar oldu. Bunlar bana rehberlik
yapýyorlardý. Annemin ölümünden
sonra konuþtuðum ilk varlýðýn yüzünde
bir ýþýk vardý. Adeta teninden ýþýk
saçýlýyordu. Bunun gibi diðer öðretmenlerim de insanlara benzemekle birlikte beden maddeleri az, enerji bedenleri daha yoðun olan varlýklardý. Öyle
ki yüzlerine baktýðýmda her parçacýðýn
nasýl hareket ettiðini görebiliyordum."
Bill ise 60 yýldan fazla bir zaman
önce, olaðanüstü bir gecede, meleksi
varlýklar gördüðünü aktarmýþtý. Eskiden
bir þirketin üst düzey yöneticisi olan ve
þimdi de profesyonel terapistlik yapan
Bill, hayatýnda kilometre taþý olduðunu
düþündüðü bu çocukluk çaðý tecrübesini þöyle anlatmýþtý: "Göçmen olan
Ýtalyan ailemle birlikte Chicago'nun
kenar mahallelerinden birinde yaþýyordum. Kalabalýk bir aileydik. Bir gece
yarýsý aniden uyandým. Odam, elektrik
olmadýðýndan genellikle karanlýk olurdu zaten. Ama o gece uyandýðýmda
öyle deðildi. Tepemde parlaklýk ve
aydýnlýk vardý ve odamýn tavaný ile birlikte evin çatýsý da ortadan yok olmuþtu. Odamýn tavanýndan yukarýya doðru
yani bu parlaklýða doðru, altýndan
yapýlmýþ bir merdiven çýkýyordu. Bana
buradan yukarýya çýkmam ve bu ýþýkla
birlikte olmam söylendi. Ben de
basamaklarý týrmanmaya baþladým.
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Basamaklarýn kenarlarýnda varlýklar
duruyordu ve düþmeme engel oluyorlardý. (Yýllar sonra melekler ve
serafimler* hakkýnda okumaya
baþladýðýmda bu müthiþ parlaklýða
doðru giden basamaklarýn hiyerarþik
bir seviyeyi temsil ettiðini öðrenmiþtim. Güzellik ve Saflýk sözcükleri bile
bu duyguyu anlatmaya yetmez.)
"Böylece yukarý çýkýp, hayatýn neyle
ilgili olduðunu, cennetin nasýl bir yer
olduðuna dair bilgileri dinlemeye ve
iþitmeye baþladým. Henüz 5 yaþýnda
olduðum için tüm bunlar bana inanýlmaz büyüleyici ve anlaþýlmaz geliyordu. Ve karþýmdaki parlak ýþýk benim
kelimelere sýðdýramadýðým halimin
farkýndaydý. Aramýzda karþýlýklý olarak
hiçbir sözcük sarf etmememize raðmen
özel bir lisan ile konuþuyorduk sanki.
Yataðýmda deðildim, aþaðýya baktýðýmda odamý ve benimle yataðýmý paylaþan
dayýmý görebiliyordum. Merdivenden
aþaðýya indim ve anne ve babamýn yattýðý odanýn bulunduðu hole geldim.
Hayatýmýn zor dönemlerinde bana 5
yaþýmda iken öðretilmiþ olanlara tutundum. Çünkü bana hepimizin birbirimizle baðýnýn olduðu, bize rehberlik
yapýldýðý ve çokça sevildiðimiz
öðretilmiþti.
Gelecek Ay konumuza: " Zamanýn
Ötesinde" baþlýðý ile devam edeceðiz.

* Serafim: Ýncil'de adý geçen 3 çift kanatlý bir göksel varlýktýr. Ýncil'de, Hz. Ýsa'nýn onlarý altý kanatlý
varlýklar olarak gördüðü yazýlýdýr. Koruyucu Melekler sýnýfýnda yer alýr. Tanrý'nýn sevgisi ile yandýklarý
için ''yanan melekler'' þeklinde de tasvir edilirler. Genellikle çocuk yüzlü ve altý kanatlý olarak
resmedilirler.
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elâmlar sevgili dostlar, ben Manyetik Hizmetten Kryon. Pek çok
insan henüz bir celse sýrasýnda ne
olup bittiðini bilmiyor. Kanallýk
yapan insanlardan duyduklarý mesajlarý ciddiye
alan ve onlar üzerinde düþünen bazý kiþiler bu
mesajlarý ders olarak telakki ediyor, bu
çerçevede notlar alýyor, inceliyor ve yaþamlarýnda kullanmaya gayret ediyorlar. Celseler
sýrasýnda olup bitenin bir katmaný budur.
Hikâyenin geri kalan kýsmý ile biraz daha
fazla uyum içinde olan kiþiler kaynaktan gelen
mesajlarýn iletildiði her celse sýrasýnda kiþinin
algýlama yeteneðine baðlý olarak çeþitli katmanlar olduðunu biliyorlar. Bazý katmanlar
sadece bilgi içerirken, diðerleri enerji ile ilgilidir. Peki, bilgiye ilaveten baþka neler olur?
Aslýnda ikinci bir bilgi katmaný daha vardýr ve
ayrýca mesajlar içinde baþka mesajlar vardýr
ama bunlar bildiðimiz, konuþtuðumuz dilde
olmaz. Üçüncü ve dördüncü katmanlar enerji
ile ilgilidir. Bir celse sýrasýnda gerçekte olanýn
aslýnda o anda konuþulan dilde verilen bilgi
ile alâkasý yoktur.
Bir celse sýrasýnda ve sayesinde bir alanýn
yaratýlmasý mümkün müdür? Aslýnda kanallýk

yapan kiþilerin yaptýklarý tam da budur. Bu çok
boyutlu bir alandýr ve bu yüzden celse bittikten
sonra da alan kalýr. Ben buna izin verme alaný
adýný vereceðim. Bu alan insanlarýn normal
þartlarda asla göremeyecekleri ve hissedemeyecekleri þeyleri görmelerine ve hissetmelerine izin verir.
Bazýlarý renkler görür, bazýlarý bazý cevaplar
alýr ve bazýlarý da kontrolsüz bir þekilde aðlarlar çünkü nihayet sevgiyi fark etmiþ ve yaratýcý
kaynaðýn onlarýn ruhuna ne yerleþtirmiþ
olduðunu anlamýþlardýr. Bazýlarý ise kendilerine uzatýlmýþ olan o eli en sonunda görebildikleri için bunalýrlar. Baþkalarý þifa için izin
verildiðini idrak ederler. Bir celsede þifa enerjisine izin verilmesinden uzunca bir süre sonra
bile böylesine bir enerji çemberinin yaratýlýyor
olmasý mümkün müdür? Evet, bu mümkündür.
Bu dört celse ortaðýmýn yaþamýnda büyük
bir merhalenin, dönüm noktasýnýn iþareti olacaktýr. Bugün ve yarýn þifa hakkýnda konuþacaðým. Bugün bedenin þifa ile ilgili olan dört
özelliðinden söz edeceðim. Bugün yapacaðýmýz ikinci celsede ilk iki özelliði ve yarýn
yapacaðýmýz ilk celsede ise diðer iki özelliði
belirleyeceðim.
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Tüm insanlarýn bedenlerinin dört özelliði
vardýr ve bunlarýn iki tanesi üç boyutlu olduklarý ve sürekli olarak kullanýldýklarý için apaçýk
ortadadýr. Diðer iki özellik ise metafizik gruba
ait olduklarý için böylesine apaçýk ortada deðildir. Ýlk ikisine bedenin kimyasý adý verilmektedir. Bu kimyasal özellikler sizlerin týbbi personel olarak adlandýrdýðýnýz ve hastanelerde
çalýþan þifacýlarýn ana itici gücünü oluþturur
yani üzerinde çalýþtýklarý ve kullandýklarý ana
unsurdur.
Aslýnda metafizik alanda çalýþan kiþiler de
bedenin kimyasýný anlamak zorundadýrlar.
Ýnsanlarýn yakalandýklarý hastalýklarýn iyileþtirilebilmesi için bedenin kimyasý deðiþtirilebilir, etkilenebilir olmalýdýr. Bu çerçevede
allopatik týptan veya tepkisel (reaktif) týptan
söz ediyorum. Bunlarýn bazýlarý gerçekten de
fevkalade iþe yaramaktadýr.
Þimdiye kadar harika keþifler yaptýnýz ama
esas olarak kullandýðýnýz sistemde herhangi bir
ilaç veya tedavi uyguladýðýnýzda mutlaka bir
tepki veya baþka bir organda veya unsurda
kendisini gösteren bir etki ortaya çýkmaktadýr.
Beden bütüncül bir sistemdir ve dolayýsýyla
kimyanýn diðer parçalarýný etkilemeksizin bir
parçasýný etkilemeye çalýþmak beyhude bir
çabadýr.
Ýkinci özelliðe miras denmektedir. Muayene
için bir hekime gittiðinizde genellikle ailenizde
genetik özellikler nedeniyle kalýtým yoluyla
geçebilecek hastalýklar olup olmadýðý sorusu
ile karþýlaþýrsýnýz. Bu tabiatýyla kimya ile ilgilidir ama ikinci kýsýmdýr ve bunun sebebini
söyleyeceðim.
Bazýlarýnýz için sözü edilen miras veya
kalýtým yolu ile geçen hastalýk aslýnda ölüm
fermanýdýr. Eðer en yakýn akrabalarýnýzýn belli
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bir hastalýk nedeniyle öldüðünü, bu hastalýðýn
genlerinizde yer aldýðýný ve kimyanýzýn bir
parçasý olduðunu biliyorsanýz, neden kurtulmak için kendinize þifa vermeye çalýþtýðýnýzý
sorabilirsiniz. Ýlk iki özellik son derecede üç
boyutludur ve alýþtýðýnýz ve bildiðiniz týp
alanýnda kullanýlmakta olduðunu sürekli
görürsünüz.
Üçüncü özelliðe akaþik þablon (veya kalýp)
adý verilmektedir ve bu noktadan itibaren iþ,
içrek hâl alýr. Akaþik miras geçmiþ yaþamlardan kaynaklanýr. Bundan dolayý geçmiþ
yaþamlarýnýzda muzdarip olduðunuz hastalýklara yakalanabilirsiniz ve ayný yerlere gitme
çabasý içinde olabilirsiniz. Akaþik kayýtlarda
geçmiþ yaþamlarýnýzdaki eylem enerjiniz yer
almaktadýr. Eðer sudan korkuyorsanýz, bunun
nedeni geçmiþ yaþamlarýnýzda bir veya birkaç
kez boðulmuþ olmanýz olabilir. Ayný durum
hastalýðýn anomalisi söz konusu olduðunda da
varit olabilir. Bu bakýmdan hastalýðýnýz ile
ilgili olarak akaþik þablon iliþkisi dikkate alýnmalýdýr. Bu yüzden sanatçýlar yeniden sanatçý
(ressam, müzisyen, vs.) olarak doðarlar. Bu
konu üzerinde yarýn konuþacaðým.
Dördüncü özellik hep üzerinde durduðum ve
durmaya da devam edeceðim konudur. Buna
bilinç adý veriyorum. Düþüncelerinizle birinci,
ikinci veya üçüncü özelliði deðiþtirebilmeniz
mümkün müdür? Evet, bu mümkündür.
Düþüncelerinizin birinci veya ikinci özelliði
kötüleþtirebilmesi mümkün müdür? Evet, bu
da mümkündür ve hastalýk hastasý insanlar
hakkýnda konuþurken bu hususa da deðinmiþtik. Bilincin bunu her iki yönde de yapabilmesi mümkün müdür? Þablonu yeniden
yazmak ve kimyayý deðiþtirmek mümkün
müdür? Evet, bu da mümkündür. Bundan sonraki celselerde bu hususlar üzerinde daha fazla
konuþacaðým. Ve öyledir.
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elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bu sabahki celsede bedenin
þifalanmasýnýn dört veçhesini
belirtmiþtim. Birincisi bedenin kimyasý ve
ikincisi de fiziksel atalardan gelen mirastý.
Bunlarýn her ikisi de üç boyutlu özelliklerdir.
Üçüncüsü akaþik þablondur ve ondan yarýn
söz edeceðiz. Dördüncüsü ise bilinç olmaktadýr. Þimdi söyleyeceklerimizde yer alan
kavramlarýn, hislerin ve enerjinin iyi anlaþýlmasýný temin etmek için ortaðýmýn yavaþ
gitmesini istiyorum.
Metafiziksel bilgilere sahip olmaksýzýn
þifanýn bu dört özelliði üzerinde konuþamazsýnýz. Biyolojiniz, yani bu özelliklerin
dördü de zaten bedende yer alan bir alanýn
içindedir. Sizler Tanrý veya yaratýcý kaynak
tarafýndan yaratýlmýþ olan ilahi varlýklar mýsýnýz yoksa deðil misiniz? Sizler evrenin ilahiliði ile iliþkili misiniz yoksa deðil misiniz?
Bu sorularýn her ikisinin de cevabý evettir.
Daha önce de birçok kez söylediðimiz gibi,
gezegende yaþayan insanlarýn büyük çoðunluðu ölümden sonra yaþamýn devam ettiðine
inanmaktadýr. Ýçsellikten kaynaklanan güçlü
bir inanca göre ölüm yolu ile biyolojik varlý-

ðýn bu dünyada sona ermesi ile birlikte geride
kalan bir þey (ruh) diðer tarafa geçmektedir.
Kadim insanlarýn inancýna göre ruh gevþek
bir biçimde merkabah adý verilen bir araçta
ikamet etmektedir. Merkabah Ýbranice bir
kelimedir ve ‘sürmek’ anlamýna gelmektedir.
Merkabah geniþliði yaklaþýk 8 metre olan bir
enerji alaný olarak tanýmlanmaktadýr. Adý
geçen bu alan ve ruhunuz üç boyutlu mudur?
Ruh çok boyutludur veya bazýlarýnýn
söylediði gibi kuantumdur.
Bedeniniz bir birlik alaný içinde bulunmaktadýr ve bu da bu alanda bulunan her þeyin
birbirini etkilediði anlamýna gelmektedir. Bedenin kimyasýnýn bile çok boyutlu özelliklere
sahip olmasý mümkün müdür? Bu husus bu
olguyu test etme cesareti gösteren kiþiler
tarafýndan ispatlanmýþtýr. Bunu yaklaþýk 20
yýl önce yapan ilk insanlardan birisi Vladimir
Poponian adlý kiþidir. Bu kiþi DNA ile yaptýðý
bir deneyde ýþýk fotonlarý kullandý ve bu
fotonlarýn DNA içinde aslýnda hiç yapmamalarý gereken þeyler yaptýklarýný gözlemledi.
Bu meyanda Poponian çok boyutlu ýþýðýn
insan bedeni ile sanki insan bedeni de çok
boyutluymuþ gibi karþýlýklý etkileþim içine
girdiðini gördü. Ýþte biz bunu öðretiyoruz.
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Her þeyde ilk öncül biyolojinizin,
DNA’nýzýn, kimyanýzýn çok boyutlu özelliklere sahip olmasýdýr. Bu ise üç boyutlu kimya
katmanýnýn bile çok boyutlu olduðu anlamýna
gelmektedir. Sizler bu kimya katmaný ile etkileþim içine girmek için çok boyutlu âletler
kullanýyor musunuz? Bu baðlamda herhangi
bir yan etki olmaksýzýn kimyanýzý etkilemek
amacýyla talimatlar seti olarak çeþitli tentürler
(homeopati) kullanýyorsunuz.
Ayrýca sizde kimyanýzýn bir parçasýný oluþturan içsellik veya akýllý beden var. Hattâ
kinesiyolojiyi anlayan hekimler bile kendiniz
hakkýnda bildiklerinizi öðrenmek için bu tentürleri (Bitkilerin etken maddesinin alkolde
çözündürülerek hazýrlanan preparatlar) kullanmaktadýr. Akýllý beden baþka hiçbir türlü
verilemeyecek olan bilgileri almak için
adaleler ile birlikte çalýþmaktadýr.
Birdenbire temel üç boyutlu kimyanýn
çok boyutlu olmadýðýný söyleyen bir numaralý
katmana bir kapý açabilecek durumdasýnýz.
Bir numaralý katman çok boyutlu olmalýdýr
çünkü verilen talimatlar setine görünüþe
göre allopatik olmayan þekilde tepki vermektedir. Tabii sorular sorabileceðiniz akýllý
bedeniniz var. Adýna kimya dediðimiz bir
numaralý katman bedenin motorudur ve
sürekli olarak yenilenmektedir. Bu aslýnda
akýllý bir motordur.
Eðer tentür þeklinde bir ilaç verdiðinizde
insan bedeni iyileþirse, bu kimyada da görülebilir mi? Evet, görülür çünkü bu þifanýn
gerçekleþebilmesi için kimyada deðiþiklik
olmalýdýr. Homeopati kimyanýn fiziksel olarak deðiþmesini saðlayan talimatlar setinin
anahtarýdýr. Burada þifa ile ilgili olarak
söylediðim ve söyleyeceðim her þey kimyayý
deðiþtirmektedir çünkü kimya motordur.
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Þimdiye dek sizler haplarý talimat setleri
olarak kullandýnýz ama bunlar aslýnda tepkilere neden olmaktadýr ve gerçekte talimat
setleri deðillerdir. Daha önce söylediðimiz
gibi bir birlik alaný varsa ve siz orada bir þeyi
deðiþtirirseniz, onunla birlikte pek çok þeyin
deðiþmesine de yol açmýþ olursunuz. Ancak,
eðer kimyada olumsuz tepkilere yol açmayan
doðru talimat setlerini verirseniz, yan etkilerden kaçýnmýþ ve birbirini takip eden þifaya
neden olursunuz.
Üçüncü katman sizin mirasýnýzdýr. Eðer üç
boyutlu düþünüyorsanýz, genlerin mutlak
olduðunu, dolayýsýyla onlarý deðiþtiremeyeceðinizi ve onlarýn bildiklerini okuyacaklarýný
söylersiniz ama ben size bir birlik alaný içinde
olduðunuzu ve tek bir deðiþikliðin birçok
deðiþikliðe yol açtýðýný söylemiþtim.
Bedeninizin miras bölümüne hitap eden
sinyal setleri vardýr ve bu sayede genlerin
programlarý yeniden yazýlabilir. Böylece ilk
iki katmanda bile mucizeler gerçekleþebilir.
Þimdi bir de üçüncü ve dördüncü katmanlarla
neler yapabileceðinizi hayal edin!
Bu yeniden programlama süreci nasýl iþliyor? Geçtiðimiz 31 yýl boyunca size gerekli
olan bilgileri verdim. Her þey inanç ile baþlamaktadýr. Beyninizde idrak ettiðiniz þey
gerçekliðiniz olur. Hayal ettiðiniz þeyleri
yaratabilirsiniz. Düþünceleriniz ile sonuçlarý
deðiþtirebilirsiniz. Bunun için kuantum bir
varlýk olduðunuza ve alan içinde yer alýp
kendi kimyanýz ile birlikte çalýþabileceðinize
samimi olarak inanmalýsýnýz. Ayrýca olumlamalar da çok önemlidir. Aslýnda þifa
düþündüðünüzden çok daha kolaydýr ve
gizemli filan da deðildir.
Mirasýnýz, eðer onu deðiþtirmezseniz,
kaderinizi belirleyen bir program gibidir.
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Sizler kimsenin size söz etmediði bir fýrsatlar
ve yetenekler alanýnda yer alýyorsunuz.
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Ben çok iyi nedenlerle insanlýða tutkun
olan Kryon’um. Ve öyledir.
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elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. Daha
önce de söylediðim gibi, insanýn
þifa verme ve þifa yapma
kabiliyeti ile ilgili dört temel özellik vardýr.
Birinci özellik bizim motor olarak nitelendirmiþ olduðumuz bedenin temel üç boyutlu
kimyasýdýr. Diðer üç özelliðin yardýmýyla
þifanýn gerçekleþtirilebilmesi için kimyada
deðiþiklik olmasý þarttýr. Ancak, allopatik
þekilde kimyayý çekip itince her zaman yan
etkiler ortaya çýkar. Ýkinci özellik atalarýnýzdan
miras olarak aldýðýnýz ýrsi (kalýtsal) parçanýzdýr
ve bunun sizin eðilimlerinizin oluþmasý
üzerinde etkisi vardýr.

S

Bugün üçüncü ve dördüncü özellikler
üzerinde konuþacaðýz. Üçüncü özellik
metafiziksel, içrek bölüm olan akaþik
þablondur. Dördüncü özellik ise bilinçtir. Sizde
akaþik þablon vardýr. Peki, bir þablon nedir?
Þablon ilgili þeylerin þekillendirilmesine
yardýmcý olan bir örüntüdür. Ýþte bu akaþik
þablon sizlerin geçmiþ yaþamlarýnýzda
edindiðiniz deneyimleri tekrarlar.

Gezegendeki ilk örgütlü din olan
Hinduizmde adý geçen bu þablon – karma,
akaþ - doktrinin merkezine yerleþtirilmiþti.
Aslýnda Hinduizm karma temelinde þekillendirilmiþtir. Geçmiþ yaþamlarýnýzda baþýnýza
gelmiþ olan þeylerin bedeninizin bugünkü
kimyasýný deðiþtirmediðini veya etkilemediðini
mi düþünüyorsunuz?
Eðer geçmiþ yaþamlarda baþýnýza gelenlerle
ilgili korkularýnýz varsa, bunlar sizin kimyanýzda deðiþikliklere neden olurlar çünkü endiþe ve
korku fiziksel olarak ölçülebilir. Olan biten her
þey bedeninizin kimyasýnýn motorunu etkiler
ve ayný þey akaþik þablon için de geçerlidir. Bu
neredeyse geçmiþ yaþamdan kalan miras gibi
bir þeydir. Eðer geçmiþ yaþamlarýnýzda bir
veba salgýný veya bugünküne benzer bir küresel salgýn tecrübesi yaþadýysanýz, korkularýnýzýn artmasý kaçýnýlmazdýr.
Geçmiþi nasýl deðiþtirebilirsiniz? Pek çok
insan için bu neredeyse imkânsýz ama en azýndan son derecede zordur. Dün ortaðým geçmiþe
dönük nedensellikten (retro-kausalite) söz etti.
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Bu baðlamda söz konusu olan durum bugün
yaptýðýnýz bir þeyle geçmiþteki baþka bir þeyin
deðiþtirilmesidir. Bu çerçevede sýfýr ve düðüm
noktalarýndan da söz edeceðim.
200.000 yýl önce yýldýz anneler gezegene
geldiklerinde, 2012 yýlýnda beklenen iþaret
noktasýný geçebilmeniz hali göz önüne alýnarak
iþler düzenlenmiþ ve gerekli hazýrlýklar
yapýlmýþtý. Sizler 2012 yýlýnda iþaret noktasýný
gerçekten de sað salim geçebildiniz. Yýldýz
anneler size bu durumda kullanabilmeniz için
bir hýzlý þerit yani zaman kapsülleri hazýrlamýþlardý. Zaman kapsülleri vakit geldiðinde
açýlacak ve sizlerin ileri ve geliþmiþ bilinç
haline ulaþabilmeniz için size yardýmcý olacak
alanlarda itme iþine baþlayacaklardý.
Yýldýz anneler gezegenin kristal aðýnýn mutlaka deðiþtirilmesi gerektiðinin farkýndaydýlar.
Bildiðiniz gibi, kristal að insanlarýn eylemlerini hatýrlar ve akaþla konuþur. Size yýllarca
önce belli bir yedekleme sistemi olarak iþlev
görmek üzere akaþik kayýtlarýnýzýn gezegende
muhtelif yerlerde depolandýðýný söylemiþtik.
Ölüm halinde ruhunuz Tanrý’nýn mükemmel
bir parçasý haline gelir. Bu durumda akaþýnýzý
yanýnýza alýp götürmezsiniz ve akaþ dünyada
kalýr. Yeni bir bedenle tekrar dünyaya döndüðünüzde akaþýnýzý alýrsýnýz. Öldüðünüz zaman
karmanýzý Yaratýcý kaynaða geri götürmezsiniz.
Karma burada depolanýr. Kristal aðýn yaratým
maðarasý bu bilgilerin depolandýðý yerlerden
biridir. Her birinizin yaptýðýnýz her þeyi hatýrlayan kristali vardýr. Sýfýr ve düðüm noktalarý
çalýþmaya ve depolanmýþ olan tüm hüznü,
acýyý ve üzüntüyü bertaraf etmeye baþladýðýnda
(bu çalýþma zaten baþladý), að ve insanýn
þablonu da temizlenmeye baþlar.
Sizi rahatsýz eden þeylerin ne olduðunu
anlayabilmek için herhangi bir geçmiþ yaþam
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okuyucusuna danýþtýnýz mý? Bazýlarýnýz bunu
yaptýnýz. Peki, sizi geliþtiren þeylerin ne
olduðunu anlamak için herhangi bir geçmiþ
yaþam okuyucuna danýþtýnýz mý? Hayýr, bunu
muhtemelen yapmamýþýnýzdýr çünkü geçmiþin
akaþik þablonunun neredeyse tamamý menfidir.
Ya bu akaþik þablon temizlenmeye ve böylece
deðiþmeye baþlarsa? Aslýnda akaþýnýz þu anda
bile temizlenmektedir. Bu kendi kendini þifalandýrmanýn ve bir þifacýdan yardým alarak þifa
bulmanýn ilk adýmýdýr.
Sözü edilen dördüncü özellik bilinçtir.
Burada benimle birlikte olan medyumlar
danýþma amaçlý olarak diðer tarafla irtibat
halindedirler ve hepsi de inancýn bilinç
olduðunu söylemektedirler. Hissettikleriniz
mümkün hale gelmektedir. Bu çok güçlü bir
alettir. Þu aþamada her þey deðiþmeye baþladý
ve hatta kimyanýz bile farklý hale geliyor.
Kimya farklý tepkiler verecek þekilde hazýrlanmaktadýr. Bu dört özelliðin hepsi bir kuantum
pakette biraraya getirilmiþtir. Siz bunu
anlayamýyor, hattâ inanmýyor olsanýz bile,
bedeninizin kimyasý aslýnda çok boyutludur.
Burada inanç itici gücü oluþturmaktadýr.
Beklentilerinizi yaratýrsýnýz ve siz aslýnda neyi
düþünüyorsanýz o olursunuz. Bilinç bu gezegeni deðiþtirmektedir. Eðer geliþmiþ bilinciniz
varsa, eðer þablonunuz akaþik kayýtlarda
yeniden yazýlarak yer alýyorsa, eðer mirasýnýz
geriye dönük nedensellik sayesinde temizlenebiliyorsa, eðer kimyanýz hazýrsa, o zaman
bu þifa olur.
Sizler hiç beklemediðiniz þeyler için hazýrlanýyorsunuz. Hiç kimsenin size söz etmediði
âletlere sahipsiniz. Sizler artýk kendinize þifa
verebilecek veya bunun için þifacýlardan
yardým alabilecek duruma geliyorsunuz. Her
þey mümkündür ve asýl bilmece sizin bunun
ne kadarýný kabul edebileceðinizdir. Ve öyledir.

