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Sevgili Dostlar
Sevgili eðiticimiz, saygý duyduðumuz ve her zaman hürmetle andýðýmýz o yüce varlýk,
yine bugünlere benzer, hastalýklarla uðraþýlan bir zamanda demiþti ki bizlere:
“Mikrobik, bulaþýcý rahatsýzlýklara tutulmanýz kader deðildir.” Doktorlardan nasýl
davranmamýz gerektiðini öðrenip onlarýn dediklerine mutlaka uyarak gereðini
uygulamamýzý istemiþ ve eklemiþti: “Yalnýz hayýr için, her þeyi yapýnýz.” Sadece bu
konuda deðil, her konuda yaptýk dediklerini, aklýmýzý kullanma becerimiz, sabrýmýz,
sevgimiz elverdiði kadar. Ve uyguladýk hayatýmýzda, geriye dönüp baktýðýmýzda bizler
için ince ince hazýrlanmýþ planlardan geçerken nasýl korunduðumuzu, neler
kazandýðýmýzý tek tek görerek ve Bizi Sevgisinden Vareden’e her nefesimizde
þükrederek. Ýþte bugünlerde daha büyük boyutlardaki salgýnlarla mücadele ederken
onun sözleri aklýmýzda, kulaklarýmýzda. Elimizden geldiði kadar ve imkânlarýmýz
dahilinde sevdiklerimizi, kendimizi koruyarak telâþa ve korkuya kapýlmadan geçirmeye
çalýþýyoruz müsibetleri. Sizler de büyük ailemizsiniz, sizleri seviyoruz ve doðru
bildiklerimizi sizlerle paylaþmak bizi tamamlýyor. Bu yaþananlara, yaþanacaklara
kader ve takdiri ilâhi demiyorsak, nedir bunlar o zaman? Ýnsanlarýn kendi yanlýþlarýnýn, kendi suçlarýnýn ve eksikliklerinin kendilerini ve Dünyayý içine düþürdükleri
hâldir. Elbet eðitim ve sýnav yeridir Dünyamýz. Ama burada bulunmanýn kurallarý
vardýr, uygulanmadýðýnda karþýlaþýlacak sorunlarý ve yaptýrýmlarý olduðu gibi.
Dünyanýn üzerinde rahatça dolaþýlan hâle geldiði, yani insanoðluna tertemiz, pýrýl
pýrýl en güzel hâliyle teslim edildiði zamanlardan günümüze kadar bu kurallar
aralýklarla güncellenerek bildirilegelmiþtir ve onlarý hayatlarýnda yaþayan, bilen,
bulan hayýrlý insanlar gönderilmiþtir. Onlarý görmezden gelmenin, hiçe saymanýn
sonuçlarýný yaþýyoruz, yaþayacaðýz da. Meleklerin varolduðu diyarlarda böyle
sorunlarýn adý bile yokken, çünkü onlar þaþmadan ve sapmadan uymak üzre
varedilmiþlerken, aklý özgür býrakýlmýþ insan için durum çok farklýdýr. Sevgiden
varedilmiþ, sevilesi insan, bir yandan taþlý dikenli yollarda yürürken, diðer yandan
kaba madde bedeninin zorluklarý ve istekleriyle bir de üstüne ayartýcýlarýn akýl
çelmeleriyle boðuþarak kendi rýzasý, dileði ve kabulüyle melekler gibi olmaya niyet
etmiþtir en baþta. Ýþte bu onun kaderidir. Ama yaptýklarýnýn sonuçlarý kaderi deðildir.
“Takdiri ilâhi vardýr; ama çok geniþ mânâdadýr. Siz bunu bilmek için iyi dinleyiniz:
Sizin bu dünyada insan olarak varlýðýnýz, varoluþunuz, takdiri ilâhidir. Bu galakside,
bu sistemde oluþunuz, takdiri ilâhidir. Bu memlekette oluþunuz, takdiri ilâhidir. Ama
kendi yanlýþýnýz, kendi suçunuz ve eksikliðinizle yaptýðýnýz, kader deðildir. Kaderi
ayýrmasýný biliniz.” Çünkü diye baðlayabiliriz bir baþka zamanda verdiði þu bilgiyi:
“Aklýnýz, O'nun genel emrinin detaylarý için lâzýmdýr size. Çünkü siz, genelin
içindeki detaylarý deðiþtirebilirsiniz. O'nun genel emri, sadece her þeye "OL"
deyivermektir. Ve iþte o çizgi sizin "KADER" dediðiniz þeyin baþlangýcýdýr þüphesiz.”
En Derin Sevgilerimizle SEVGÝ DÜNYASI
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Olgunlaþmak veya tekâmül
etmek veya yükselmek
kelimeleriyle ifade etmek
istediðimiz, kiþinin
tecrübelerini ve bilgilerini
artýrarak, aklýný geliþtirmesi,
geliþmiþ aklýndaki bilgileri ve
yargýlarý ruhuna benimseterek
ruhunu da geliþtirmesidir.
Varlýk geliþtikçe ve yüceldikçe
aklý da, ruhu da yükselir ve
çok güçlü, çok etkili ve çok
yetenekli bir hâl alýr.
Bir kiþinin yetenekleri,
özellikleri, üstünlükleri
aklýnýn öðrendiði ve ruhunun
benimsediði bilgilerle oluþur
ve artar. Öyleyse tekâmül veya
yükselme denilen olay, kiþinin
aklen ve ruhen çok güçlü, çok
yetenekli ve baþkalarý üzerine
ve maddeler üzerine çok etkili
hâle gelmesidir.

Olgunluðun
Bedeli
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Dr. Refet Kayserilioðlu
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lgunluk ve
olgunlaþmak
her þeyden
önce bizi
yaratanýn ve var edip bu
Dünya okuluna gönderenin dileði olduðu
için gereklidir. Hattâ
zorunludur. Yaratýlmýþsak
ve Dünyada yaþýyorsak
olgunlaþmak zorundayýz.
“Hayýr, ben olgunlaþmak
istemiyorum, tekâmül
etmeyi arzulamýyorum”
diyemeyiz. Çünkü dünya
bedeni içine girmekle ve
dünyaya gelmekle esasen
olgunlaþma zorunluluðunu kabul etmiþiz
demektir. Okula giden
bir öðrenci öðrenmek ve
sýnýf geçerek öðrendiðini
ispatlamak zorundadýr.
Aksi halde okulda ne iþi
vardýr ki? Okula oynamak için gelinmez.
Dalga geçmek, öðrenen
çocuklarý avare etmek
veya onlara çelme takmak için hiç gidilmez.
Öyle yapanýn cezasý tezden verilir. Dünyaya
gelen için de durum
aynýdýr. Ýnsan dünyada
tekâmül edecek, sýnýflarý
geçecek ve bir gün dünya
okulunu bitirecektir.
Gayretli ve çalýþkan
olanlar bu okulu süratle
bitirirler. Tembel, uyuþuk

O
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ve korkak olanlar ise
birçok defalar sýnýfta
kalýrlar. Ama yüzlerce,
binlerce ömür sürse de
bu dünya tekâmülünü
tamamlamak, dünya okulunu bitirmek zorunludur.
Yolu uzatan sýkýntýlarý
uzatýr, baþýna gelecek
dertleri, belâlarý ve
cezalarý artýrýr ancak. Her
þeye raðmen dünya okulunu bitirmemekte ayak
direyen olabilir mi?
Elbette olabilir. Çünkü
Allah insana hür irade
vermiþtir. Ýnsan bazý
þeylere kendi karar verecektir. Ayak direyenlere
kýyamete kadar birçok
imkânlar tanýnýr.
Sonunda helâk olur yani
yok olur. Yok olur ne
demek? Bunu pek
bilmiyoruz. Çünkü yokluðun ne olduðunu tam
bilmiyoruz. Aklýmýza
gelen bir izah ve ihtimal
þu olabilir. Belki insanlýk
ailesinin dýþýna sürülür,
çok geri varlýklarýn
yaþadýðý çok geri âlemlerde sürünmeye
býrakýlýr. Yaradan için
imkânlar, olanaklar sýnýrlý deðildir.
Olgunlaþmanýn gereðini biz ancak getireceði
güçler, kazandýracaðý

olanaklar yönünden söyleyip deðerlendirebiliriz.
Olgunlaþmak veya
tekâmül etmek veya yükselmek kelimeleriyle
ifade etmek istediðimiz,
kiþinin tecrübelerini ve
bilgilerini artýrarak,
aklýný geliþtirmesi,
geliþmiþ aklýndaki bilgileri ve yargýlarý ruhuna
benimseterek ruhunu da
geliþtirmesidir. Varlýk
geliþtikçe ve yüceldikçe
aklý da, ruhu da yükselir
ve çok güçlü, çok etkili
ve çok yetenekli bir hâl
alýr. Bir kiþinin yetenekleri, özellikleri, üstünlükleri aklýnýn öðrendiði ve
ruhunun benimsediði bilgilerle oluþur ve artar.
Öyleyse tekâmül veya
yükselme denilen olay,
kiþinin aklen ve ruhen
çok güçlü, çok yetenekli
ve baþkalarý üzerine ve
maddeler üzerine çok
etkili hâle gelmesidir.
Böyle bir þeyi kim istemez? Ama onu elde
etmek için çok çalýþmak,
yýlmadan öðrenmek, acý
ve tatlý demeden her çeþit
tecrübe içinde yaþamak,
onlardan çýkarýlacak
sonuçlarý düþünerek
çýkarmak ve bulmak
gereklidir.

SEVGÝ DÜNYASI
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DEÐÝÞMEZ GERÇEK
YÜKSELMEKTÝR
Tekâmül veya yükselmek bir realitedir.
Deðiþmez bir gerçektir.
Ýnsana Allah’ýn bir belâsý
deðil, aksine büyük bir
lütfü, paha biçilmez bir
armaðandýr. Önümüze
güçlü olabilme, yükselebilme olanaðýnýn
açýlmýþ olmasý bizi
deðiþmeyen, geliþmeyen,
hep yerinde sayan idraksiz bir robot olmaktan
çýkarmýþtýr. Böyle bir
olanaðý kendi emeðimizle elde edebilme, “Bunu
ben çalýþarak, çabamla,
gayretimle elde ettim”
övüncünü ve sevincini
duymamýza da imkân
saðlamaktadýr. Ýnsanýn
bir þeyi kendi çabasýyla,
her çeþit engeli aþarak ve
her çeþit zorluðu yenerek
elde etmesi ne güzeldir!..
Tekâmül vardýr, varolacaktýr, varoluþu deðiþmez
bir gerçektir. Ýlim
varolan gerçeklerle
uðraþýr O gerçeklerin, ne
olduðunu, nereden
baþlayýp nereye gittiðini
araþtýrýr. Bu gerçeðin
neden varolduðunu ise
felsefe araþtýrýr. Tekâmül
gerçeðinin neden

varolduðu hakkýnda fazla
bir söz söylemek güçtür.
Çünkü bunda Yaradan’ýn
yüce maksadýný bilmemiz
gerekir. O yüce maksadý
Allah bize söylemez
veya bildirmezse biz
nasýl bilebiliriz?. Ama
sezebildiðimiz bazý
nedenler de var þüphesiz.
Bunlar aklýmýzla bulduðumuz, kýyaslamalarla
ve düþüncelerle
vardýðýmýz sonuçlar
oluyor. Onlar gerçek
maksadýn ta kendisi olamaz elbette. Ama ona
giden yolda bir iþaret
taþlan olabilir.
Yükselmek, insanlarýn
birliðe ulaþmalarý, yüce
kudretlerle bezenip, geriden gelen varlýklara
yardýmcý olabilmeleri,
giderek koruyucu, yol
gösterici ve yönetici varlýk haline gelebilmeleri
için var edilen bir olay,
bir süreç ve bir oluþumdur. Yükselmenin sonu
yoktur. Bir gün
Yaradan’ýn yüceliðinde
son bulmaz. Onda son
bulmasý demek bizim de
O olmamýz demek olur.
Bu hiçbir zaman olamaz.
Yaradan’ýn bilgisi ve
kudreti sonsuzdur. Çünkü
sonsuzluklarý yaratan
O'dur. Ne kadar yük-

selirse yükselsin varlýk,
Yaradan’dan daima sonsuzlarca aþaðý tekâmül
kademesindedir. Güzel
olan þudur ki, varlýk yükseldikçe, O'nun yüceliðini, büyüklüðünü ve
ulaþýlmazlýðýný daha iyi
görebilmekte, O'nun
önünde küçüklüðünü
daha iyi idrak etmekte,
O'na saygýsý ve sevgisi
arttýkça artmaktadýr.
Aslýnda O en yüceye de,
en küçüðe de ayný derecede yakýndýr. Aradaki
büyük fark, en yüksek
olan O'nun yakýnlýðýný
bilir, görür, bunun tadýný
doya doya çýkarýr. Küçük
olanlar bundan haberdar
deðillerdir. Ama bilmeden ve haberdar olmadan
O'ndan hep birçok þeyler
alýrlar, O'ndan hep
beslenirler. Çünkü her
þeyin öz cevheri
O'ndandýr.
OLGUNLUK
KADEME KADEME
GERÇEKLEÞÝR
Ýlk basamakta tutku
(iptila) ve düþkünlükleri
biraz olsun dizginleyebilmek bir baþarýdýr.
Ýkinci basamakta istek,
düþkünlük ve tutkularý
mümkün mertebe

SEVGÝ DÜNYASI

baþkasýna zarar vermeden tatmin edebilmek bir
baþarýdýr. Üçüncü
basamakta iptila ve ihtiraslarýn baskýsýný daha
azaltýp onlarý ihtiyaç
kadrosu içindeki istekler
haline dönüþtürebilmek
bir baþarýdýr. Dördüncü
basamakta baþkalarýnýn
hayrý için, kendi isteklerinden biraz fedâ edebilmek bir baþarýdýr.
Beþinci basamakta
yükselmenin beþ esasýný
benimseyip iyi, doðru,
çalýþkan, bilgili ve sevgi
dolu olmaya çalýþmak bir
baþarýdýr. Sonra gönlün
arýtýlmasýna sýra gelir.
Yalandan, haksýzlýktan,
baþkalarýný yermekten,
dedikodudan, kýzmaktan,
kin tutmaktan kurtulmak
gerekir. Daha sonraki
basamaklarda bu
esaslarýn tam benimsenip, tam uygulanmasý
büyük baþarý olur.
Hoþgörü, sabýr, baðýþlama, hak verme deðerlerini de kazanmak gerekir.
Sonra Yaradan’a tam kul
olmak, ardýndan da kula
kul olmak basamaðý
gelecektir. Ancak onlardan sonradýr ki tam teslimiyet basamaðýna
ulaþýlýr. Daha sonra da
benlikten tam soyunma,

5
isteklerden, dünyadan bir
þey beklemekten sýyrýlma
basamaðýna ulaþýlýr.
Ondan sonra o artýk
dünyada kendisi için
deðil, insan kardeþleri
için yaþayan bir üstün
vazifeli durumuna gelir.
Olgunluk yolu böyle
uzun, böyle çetin ve
böyle zordur.
Olgunluðun bedeli de
öyle aðýr ve öyle
pahalýdýr. Ama öylesine
yüce, öylesine idraki ve
ifadesi güç hazlarla, mutluluklarla ve kudretlerle
doludur. “Sen gördün ve
yaþadýn mý o hazlarý?”
derseniz “Henüz deðil'.
Ama ucundan kenarýndan
kokusunu almakta, sesini
duymakta, sezmekte,
hattâ kuvvetle sezmekteyim diyebilirim.

Yollarýn kýsalmasý ancak
hedefin görülmesi,
tekâmülün zorunluluðunun bilinmesi ile olur.
Çünkü kiþi o zaman
gayretini artýrmak gereðini duyar.

Yolun çetinliði, uzunluðu kimseyi korkutmasýn, Dünya hayatý bir
tek ömürden ibaret
deðildir. Birçok ömürler
içinde uzayýp giden bir
dünya yaþantýsý vardýr
herkes için. “ Tekâmülde
basýlmasý gerekli
basamaklar kaldýrýlamaz,
ama mesafeler, yani yollar kýsaltýlýr” diye bir
mesaj gelmiþti bir
zamanlar, çok doðrudur.

MANEVÝ KAZANCIN
BEDELÝ

Bu yolda kimseye
kaldýramayacaðý yük
yüklenmez, tekâmül
yolunda. Tekâmül adým
adým ve yavaþ yavaþ
kimseye sýkýntý ve zorluk
vermeden gerçekleþir.
Ancak bazý kiþiler bazý
önemli görevlere talip
olmuþlarsa onlara kýsa
zaman süresi içinde aðýr
denenmeler yüklenir.
Onlara tahammül eden
olursa, kazanýr o kiþi.
Tahammül edemeyen
olursa, görevli olmak
hakkýný kaybeder.

Manevî kazançlarýn
karþýlýðý maddi fedakârlýklardýr. Çoðu kiþi burada yanlýþa düþer. Maddi
fedakârlýklar yapar, iyilikler, hayýrlar ve
hizmetler yapar. Onlarýn
karþýlýðýnda maddi þeyler
bekler. Onlarý bulamayýnca da üzülür,
kýrýlýr, burulurlar, “Ýyilik

SEVGÝ DÜNYASI
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yaptým anlaþýlmadý,
fedakârlýk yaptým
görülmedi, takdir edilmedi, Allah yolunda hizmet
ettim, Allah benim
yüzüme bakmadý, bana
daha çok sýkýntý ve
belâlar verdi” diye dert
yanarlar. Yaptýklarýmýz
ve verdiklerimiz eðer
bize vermenin tadýný tattýrmýþsa görevini yapmýþtýr. Yaptýklarýmýz ve
verdiklerimiz ruhumuzda
verme yeteneðini geliþtirmiþse, baþkalarýný sevme
gücünü arttýrmýþsa
görevini yapmýþtýr.
Yaptýklarýmýz ve verdiklerimiz henüz bizi üzüyorsa, yine görevini yapmaktadýr. Bizi kopa-

madýklarýmýzdan kopmaya alýþtýrmaktadýr.
Yaptýklarýmýzý ve verdiklerimizi unutabiliyorsak,
onlarý karþýlýk beklemeden yapmýþ ve vermiþiz
demektir. Unutamýyorsak
onlarý maddi bir kazanç
bekleyerek, belki de
bilmeden ve düþünmeden, ama kazanç
bekleyerek yapmýþýz
demektir.
Hiçbir þey beklememek
insanýn yapabileceði iþ
deðildir elbette. Ama
maddi fedakârlýðýn
karþýsýnda manevi kazanç
beklemek insanýn yapabileceði bir þeydir ve bu
onun hakkýdýr. Aksi

halde tekâmülden bahsetmek imkânsýz olurdu.
Olgunlaþmak ve yükselmek dünyanýn
deðiþmez kuralý ve
gerçeði olduðuna göre,
bunun için bizden beklenilen bedel maddi
fedakârlýklar ve
hizmetlerdir. Bunlarý
yaptýkça kiþi çoðu kez
maddi bir karþýlýk alamaz
ama kendisi ruhen
yücelir ve olgunlaþýr.
Öyleyse yapýlanlar ve
verilenler boþa gitmemiþ,
görevini yapmýþtýr ve
karþýlýðýný vermiþtir.
VE YÜCE
ÂLEMLERE
YOLCULUK
BAÞLAR
Olgunluðun bedeli ilk
anda maldan ve hizmetten fedakârlýklarla, sonra
isteklerimizden, tutkularýmýzdan ve düþkünlüklerimizden kurtulmakla
ödenir. Ondan sonra
Yaradan’a ve kula kul
olmakla ödenir. Bunlar
yapýldýkça insan büyür.
Büyüdükçe küçüklüðünü
idrak eder ve küçülebilen
daha da büyür, daha da
yükselir. Ve daha üst
yüce âlemlere doðru
hýzla yol alýr.

SEVGÝ DÜNYASI
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 9

Dünyada Ýyi Þeyler de
Oldu ve Olacak…
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

HÜKÜMETLERLE KONUÞAN
UZAYLILAR
Ýnsanlýðýn olgunlaþma düzeyinin ruhsal idareciler tarafýndan her 25 yýlda bir
ölçüldüðünü
ve
yapýlan
1987
ölçümünde ön tahminleri çok aþan
olumlu bir sonuç elde edildiðinden,
evren çapýnda kutlamalar yapýldýðýný ilk
defa Kryon rehber varlýðýn ifþaatlarýn-

dan öðrenmiþtik. Akaþa yayýnlarýnca
dilimize kazandýrýlan ve çok ilgi
gördüðünden baský üzerine baský yapan
Kryon kitaplarýnda; 1987 ölçümünde
elde edilen olaðanüstü sonuçtan dolayý
insanoðluna yepyeni bir tekâmül ortamý hazýrlamak için, 1992 ve 1994'de
ortaya konan ve 11:11; 12:12 diye
simgelenen iki yeni oluþumdan da sýk
sýk bahsedilir.
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1987 ölçümünü izleyen ilk yýlda,
demokrasiden uzak kapalý bir rejimle
yönetilen Sovyet sisteminin parçalanmasý ve baðýmsýz ülkelerin ortaya
çýkýþýný Kryon bu ölçümün hayýrlý bir
sonucu olarak kaydeder. Sadece bu
deðil. Özellikle 2012'den sonra uzaydan
misafireten gelerek dünya barýþýna
katkýda bulunacak manevi kökenli
idareci âlemin yüce varlýklarýnýn, 1987
ölçümünü izleyen yýllarda hükümetlerimizle direkt temas edip konuþarak
uyarý ve önerilerde bulunduklarýný da
söylemektedir Kryon.
Ashtar Grubu ve Arktruslular diye
anýlan bu idareci âlemin ruhsal varlýklarýnýn; þimdi tanýk olduðumuz UFO
olaylarýnýn pek çoðuyla bir ilgisi bulunmadýðýný, bunlarý birbirine karýþtýrmamamýzý Eylül 1993'de þöyle dile
getirmektedir:
"Ashtar Grubu ve Arktruslular sizin
hükümetlerinizle konuþanlardýr. Bunlarý
Galaksinizin diðer bölgelerinden
gelmiþ olup da burada düþüp parçalanan gemilerle, ölüleri hükümetleriniz tarafýndan bulunan, hattâ canlý
olarak ele geçirilen o varlýklarla
karýþtýrmayýn. Bunlar Ashtar Grubu ya
da Arktruslular deðildir. Ashtar Grubu
3. boyut ile onun üzerindeki boyut
arasýnda hareket edebilir. Yani onlar
size görünme ve görünmeme yeteneðine
sahiptirler. Onlar size büyük sevgi
mesajlarý getirirler. Onlarýn ana iþleri
gezegenin gençlerine yöneliktir ve
onlar serbestçe olaðanüstü yararlý bilgiler aktarýrlar." (2. Kitap -182)
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YÜCE ZÝYARETÇÝLER
ÝKÝ TARAFLA DA
KONUÞTU
1989 yýlýnýn Eylül ayýnýn son günlerinde Rusya'nýn Voronezh þehrinin
Batý Parký bölgesine herkesin gözü
önünde uzaylý varlýklarýn 3 kez iniþ yaptýklarý bizzat yetkililer tarafýndan da
onaylandýðýndan, bir dönüm noktasý
olmuþtur. Bizim basýnýmýzda da büyük
yanký bulmuþ ve kulaktan kulaða
hükümet yetkililerine uyarýlarda bulunduklarý yayýlmýþtýr. Kryon yukarýdaki
ifadesinde bu söylentileri doðrulamaktadýr.
Celselerimiz’de, ise bu olayýn hemen
sonrasýnda Berlin duvarýnýn yýkýlmasýndan birkaç gün önce, Kasým 1989
baþlarýnda iki tarafa da (Rusya ve ABD)
gerekenlerin bildirildiði çok açýk ifadelerle þöyle sunulmuþtur:
"Beklenen oldu ve þimdi onlar her
þeyden haberdar. Ziyaretçiler geldiler,
her iki tarafa gerekeni söylediler.
Þimdi Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýz
ve herkes bir yeni gidiþe hazýr olacaktýr. Ýþte onlar bunun icabýný duyurdular. Ve kýsa zamanda, Üzerinde
Rahatça Dolaþtýðýnýzda, bütün deðer
yargýlarý deðiþecektir. Sizin için zemin
hazýr verecekleriniz için bekleþiyorlar.
Çünkü her iki taraf da çýkmaz sokakta
olduðunu görmektedir. Gerekli olan
elinizdedir, vermek için çýrpýnacaksýnýz. Kurtuluþ ondan sonraki günlerdedir. Süratle deðiþiklik baþladý.
Her iki tarafta önünüzdeki günlerde
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süratli deðiþiklikler görecek ve duyacaksýnýz,
hattâ
þaþýracaksýnýz...
Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýz’da her
þey en alttan en yukarýya kadar belli
bir oran içindedir, bunu bilmelisiniz.
Ve bunu hiç kimse, hiçbir þey deðiþtiremez. Çünkü biri deðiþirse, diðerleri
onun
düzelmesi
için
memur
olmuþlardýr O'nun emriyle, iyi biliniz.
Öyleyse düzelmek, icabýnda her þeyin
birdenbire yer deðiþtirebileceði demektir. Öyleyse dikkatli olunuz ve dikkatli
olsunlar. O kendini mutlaka düzeltecektir."
Kurtuluþtan ve gelecek güzel günlerden söz edilince, her þeyin birdenbire
güllük gülistanlýk olacaðý, hiçbir sýkýntýnýn yaþanmayacaðý düþünülmemelidir.
Nitekim mesajýn son paragrafýnda
dünyanýn topraðýyla, suyuyla, havasýyla
iyi hesaplanmýþ çok ince oranlarla
dengede durduðu çevreyi alabildiðine
bozan yaþantýlarýmýzla bu oranlarý limitlerin dýþýna çýkarak deðiþtirdiðimizde
yanardaðlar, seller, depremler, tayfunlarla düzenin tekrar kurulacaðý ihtar
edilmektedir.
Sonraki yýllarda önceden görülmemiþ
þiddetteki Katrina Kasýrgasý ve
Endonezya tsunamilerinde bunlarý
yaþadýk. 1989 sonrasýnda nükleer silâhlarýn azaltýlmasý, kontrol altýna alýnmasý, dünya çapýndaki savaþlarýn önlenmesi konusunda çok hayýrlý adýmlarýn
atýlmasý kuþkusuz hepimize rahat nefes
aldýrdý. Ancak geçen zaman içinde
ziyaretçilerin sözleri herhalde kulaklardan silinmiþ olmalý ki, ABD'nin
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Polonya'da füze kalkaný ve Ruslarýn da
misilleme olarak Belarus'taki nükleer
projelerini gazetelerde dehþetle okuduk.
Kryon, sadece savaþ ve yýkýcýlýktan
medet uman bu eski enerji yandaþlarýndan 2000 yýlýndaki celsesinde þöyle söz
etmektedir:
“Gezegeninizde eski enerjiyi seven,
yeni enerjiden rahatsýz olan, yeni dilin
ortaya çýkýþýna öfkelenenler var.
Onlarýn bir insan olarak ölene dek
yapacaðý þey eski kehanetleri gerçekleþtirmeye çalýþmak olacak... Onlar
kehanetlerin gerçekleþmesi gerektiðine,
ama her nedense gerçekleþmediðine
ikna olmuþtur. Onlar belki ilâhi planda
kendilerine düþen rolü oynamadýklarýný
düþünüp, kendi kurtuluþlarýný saðlamak
için sizi geriye, gerçekten büyüyen uçuruma doðru çekmeye çalýþacaktýr.
Olacak tek þey onlarýn bu uçuruma
yuvarlanmasýdýr!
“Bu süreçte sizden gözlemlemenizi ve
onlarýn da sizin kadar sevildiðini hatýrlamanýzý istiyoruz. Onlar da sizin gibi
aile üyeleridir. Bu onlarýn bu özgür
irade gezegenindeki seçim ve kararýdýr.
Böylece bu aile üyeleri baþarýlmýþ olan
þeyleri tersine çevirmeye, geriye çekmeye çalýþacaktýr ve bu, eski enerji
dünyasýnýn son çýrpýnýþlarýdýr. Onlar
bundan vazgeçene dek siz bazý belirgin
tersine dönüþler göreceksiniz. Bazýlarý
asla deðiþmeyecek ama bazýlarý þimdiki
yaþamýnda karþýlaþtýðý vaatleri idrak
edecektir. Yeni realiteyi kabul ya da reddetmek her bireyin kendisine kalmýþtýr.”
(6/222-223)
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11:11 ve 12:12....
1987 ölçümünde ortaya çýkan
olaðanüstü olgunluk düzeyinden dolayý
11:11 ve 12:12 diye simgelenen iki yeni
oluþumla yükseliþ hýzýmýzýn artýrýldýðý
Kryon bilgilerinde yeri geldikçe sýk sýk
hatýrlatýlýr ve yeni açýklamalar yapýlýr.
Genetik
þifremiz
çifte
sarmal
DNA'mýzda þimdi farkýna varmadýðýmýz yakýnlarda bir kýsmýný bulacaðýmýz manyetik çiftlerin de bulunduðu ve bir düzine ikiz sarmala sahip
olduðumuzu Kryon pek çok bildirisinde
ifþa eder.
Ýþte 11-1-1992 tarihinde bilincimizde
olmasa da yeryüzündeki tüm insanlarýn
ruhsal boyutta onaylarý alýnarak
DNA'mýzýn manyetik sarmallarýnda
olumlu deðiþiklikler yapýldýðý yeni bir
kod eklenerek hýzlý tekâmül, uzun
yaþam ve düalite perdelerinde incelmeler ortamýnýn saðlandýðý Kryon tarafýndan açýklanmaktadýr. Buna 11:11 denmektedir. 12-12-1994 tarihinde ise
11:11 ile güçlendirilmiþ, muktedir kýlýnmýþ insanlýða, yerkürenin enerji dengesinin saðlanýp korunmasý sorumluluðunun tamamen terk edildiði müjdelenmektedir.
Baþlangýçtan beri bu dengeyi saðlayan
Melekler Ailesinin adým adým
Dünyamýzý terkettikleri ve 12-121994'de son kafilenin de ayrýlarak görevi tümüyle insanlara devrettikleri
söylenmektedir. Ýþte buna da kýsaca
12:12 denmektedir. Þimdi Kryon'a
kulak verelim:
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“Böylece bu meþalenin devredilmesi
sýrasýnda ve 12:12'yi izleyen aylarda biz
en az 144.000 insana yükseliþ statüsünü
üstlenmesi için çaðrýda bulunduk.
Yükseliþ statüsü dünyada bedenli olarak
yaþarken titreþiminin tüm enerjisini
barýndýrma izninin verilmesidir. Bu
yapýlmasý çok zor bir þeydir. Kýtanýzdaki
(ABD) çoðu kiþi bunu yapmaya hazýr
olmadýðýndan, bu zorluðu üstlenen
144.000 kiþinin çoðunun bir baþka
kýtadan olduðunu bilmek sizi þaþýrtmayabilir.” (3/240 -241)
Ancak zorluðu üstlenen gönülerleri'nin iyilik, doðruluk, çalýþma, bilgi ve
sevgi basamaklarýnda engelsiz yükselmeleri için dikkat etmeleri gereken
önemli hususlar var. Her birimizin insan
olmamýzýn zorluklarýndan ve ego problemlerinden dolayý tökezlemelerimiz
mutlaka oluyor ve olacak. Ümitsizliðe
kapýlmamamýz ve “Ben adam olmam”
diyerek yarýþý býrakmamamýz gerekir.
Bu konuda hepimizi yüreklendirmek
için eski yazýlarýmdan bazý örnekler
alýntýlýyorum.
HATASIZ KUL OLMAZ,
HATAMLA SEV BENÝ
Küçüklüðümden beri kulaðýmda
yücelmiþ insanlarýn yaþantýlarýndan derlenmiþ olaðanüstü örneklerle, mesellerle, kýssalarla büyüdüm. Etrafýmýzda
Yaradan’ýn seçip Dünyamýza gönderdiði örnek davranýþlarýyla çevrelerini
ýþýk saçýp aydýnlatan velilerin, ermiþlerin, gönülerleri’nin az da olsa bulunduðu, onlara kulak verilip, yararlanýl-
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masý gerektiði anlatýlýyordu bu
mesellerde. Doðaldýr ki hepsinden de
önce, üstün ahlâkýn yüceliklerine ulaþmýþ gülyüzlü peygamberlerin yaþamlarýndan örnekler sunuluyordu. Bütün
hepsi öyle ballandýra ballandýra anlatýyordu ki, artýk onlarý insan deðil, bir
melek gibi görmeye baþlamýþ, günah ne
kelime, en ufak bir hata bile iþlemeyen
yüce varlýklar düzeyine yükseltmiþtim.
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Peygamber'in karýsý ile damadý arasýnda
kanlý meydan savaþlarýnýn sökün
etmesi, ruhumu bunalýmdan bunalýma
sokmuþ; henüz dünya zorluklarýný yaþamamýþ saf gönlüm boyumdan büyük,
ölçüsüz yargýlara varmýþtý. "Keþke"
demiþtim babama "Keþke o devirde
Peygamber'in yanýnda ben yaþasaydým
da, þunlarýn hiçbirini yapmasaydým!"
HÝÇBÝRÝMÝZ HATASIZ DEÐÝLÝZ

Ýlk þokumu ilkokulun son yýllarýnda, o
zamanlar sadece eski harflerle baskýsý
olduðundan babamýn okuyup yer yer
açýklamalar yaptýðý, Ahmet Cevdet
Paþa'nýn
"Kýsasý
Enbiya"sýnda
yaþamýþtým. Sayýsýz özverilerine, dinleri
için ölüm dâhil her zorluða göðüs germelerine raðmen Hz. Muhammed'in
ashabýnýn, zaman zaman aklýma sýðdýramadýðým pek çok aykýrý davranýþlarý da
anlatýlýyordu bu kitapta. Bahaneler
uydurarak savaþtan kaçanlar, peygamberin eþlerini bile yalanlar ve iftiralarla
iffetsizlikle suçlayanlar, kýskançlýklar,
kafalarý kýzýnca gruplara ayrýlýp vuruþacak hâle gelmeler, çocuk kalbimde fýrtýnalar estiriyordu. Neyse ki bunlarýn pek
çoðu, gelen vahiyler ve Hz.
Muhammed'in bilgelik dolu önlemleriyle büyük yangýnlara dönüþmeden
söndürülüyordu.
Ama ölümünden sonra yaþananlar o
kadar kolay çözülememiþti. Daha
topraða verilmeden, Medinelilerin halifelik davasýna kalkýþmalarý ve sonradan
halife olacak ilk dört büyük kiþi arasýnda bile bu konuda þiddetli tartýþmalar
yaþanmasý hele hele daha sonralarý

Aklým baþýma gelip, zor dünya deneyimlerinde hatalar, yanlýþlar yapýp
insanýn bunaldýðý, köþeye sýkýþtýðý
zamanlardaki
acizliðinin
farkýna
vardýðým her seferinde, bu çocuk
kalbimin ölçüsüz iddiasýný, onlardan
özür dileye dileye kaç defa geri aldým
bilemezsiniz. Etten, kemikten, sinirden
yaratýldýðýmýzdan hiç birimizin, isterse
evliya, ermiþ düzeyinde olsun,
bütünüyle hatasýzlýk, yanýlmazlýk, yanlýþsýzlýk mertebesine ulaþamadýðýný görmenin bir özür dilemesiydi bu!..
18’nci yüzyýlda karþýlýklý mektuplaþarak Fransýz filozof ve aydýnlanmacýsý Diderot'dan yönetimle ilgili
öðütler alan Rus Çariçesi Katherina'nýn,
sonunda filozofa verdiði þu cevap,
beden sahibi tüm insanlarýn nasýl da
zaman zaman aklýn ve mantýðýn, doðrunun ve düzenin dýþýna çýkabileceðini
çok çarpýcý bir þekilde ortaya koyar:
"Sayýn Filozofum mektuplarýnýzda
verdiðiniz öðütler son derece doðru ve
yerinde, akla çok uygun. Ama siz onlarý
hiçbir karþý koymaya uðramadan,
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kalemle düz kâðýt üzerine kolayca
yazýveriyorsunuz. Ya ben ne yapýyorum? Ben kâðýt üzerine deðil, insan
derisi üzerine yazarak yönetiyorum
onlarý. Ýnsan derisi kâðýt gibi tepkisiz
kalmaz. Gýdýklanýr, acýr, kýzar, baðýrýr,
isyan eder, kýskanýr, vurur, kýrar,
öldürür!"
SUÇUMUZ ÝNSAN OLMAK
Evet "suçumuz insan olmak!.." Hangi
düzeyde olursak olalým hepimiz ayný
hamurdan, ayný çamurdan varedildik.
Özde birbirimizden farkýmýz yok.
Vaktiyle bu gerçeðin altýný çizmek için,
þakacý bir arkadaþým uydurduðu bir
senaryo ile þehrin üstün ahlâkýyla dillere
destan Hoca efendisini ince ince sýnamaya sokmuþtu. "Hocam" demiþti
arkadaþým: "Sürekli karným aðrýyor,
hiçbir doktor, hiçbir ilaç kâr etmedi.
Rüyamda bir ermiþ kiþi 'Hayatý boyunca
gözüyle bile olsun bir kadýna yanlýþ
bakmamýþ, hiçbir cinsel hata iþlememiþ
birisi elini karnýna koyarsa bu aðrýn
geçer' dedi. Uyanýnca tabii ki aklýma siz
geldiniz" Hoca efendinin cevabý tam da
dürüstlüðüne uygun olmuþ: "Oðlum,
çareyi baþka yerde ara. Çünkü gençlikte
her þey olur!.." Dürüstçe konuþulursa
bunun benzerleri günlük hayatýmýzda
her gün bolca yaþanýyor. Rahmetli
Doktor Aðabeyim, bir haným hastasýnýn
çok esprili cevabýný kahkahalarla anlatmýþtý. Kocasýyla sorunlarý için terapide
olan hastasý, doktorun sorusu üzerine
kocasýný hiç aldatmadýðýný ifade etmiþ.
Fakat doktor, sorusunu daha incelterek,
"Fikren bile de mi?!.." diye sorunca
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haným bütün içtenliðiyle esprili cevabýný
patlatmýþ: "Aman doktorcuðum onu
sorarsan hepimiz vesikalýyýz!..
HÂRUT ÝLE
MÂRUT'UN ÖYKÜSÜ
Aslýnda beden kanunlarýnýn etkisi
altýnda yaþamaya göre programlanmýþ
insan hayatýnýn tamamen hatasýz
sürdürülemeyeceðini, yukarýdaki örneklerin hiç birini dile getirmeden, sadece
iki yüce melek Hârut ve Mârut'un
Dünya serüvenini anlatarak kýsa yoldan
kanýtlayabilirdik. Bu kadar yanlýþlar
yaptýklarý, dünyayý bir kan gölüne
çevirdikleri halde insanlarý, ilâhi
düzenin bu denli ayrýcalýklý, iltimaslý
tutmasýný bir türlü akýllarýna kabul
ettiremeyen bu iki Yüce Melek'in,
meleklikleri unutturularak, yeryüzüne
insan olarak gönderilmeleri ve onlarýn
da yanlýþ davranýþlar sergilediklerini,
Rehber Varlýk'tan "Bizim Celselerimiz"den dinleyelim:
“Hani bir zamanda, bir ikili vardý ya,
parlaklar arasýnda çok. Hani bir
zaman, neden ayrý tutulduklarýný
sorup yeryüzünde olanlarýn ve dönmek
istediler de sýnanmak için onlarýn
yanýna. Hani baþaramadýlar ya!. Ve o
zaman anladýlar ayrý tutulmuþlarýn
ayrýda oluþ sebebini. Ve bir daha dönmek istedikleri halde eski yerlerine
dönemediler. Ýþte onlar bir zaman için
belli bir þeyi anladýlar, belli bir þeyi
bildiler ve sonra bildirme yolunda
oldular. Bildirirken O'nun sevgisini,
adýný ve gerçeklerini andýlar.”
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Hârut ve Mârut'un yerlerine dönemeyip, Babil þehrinde yaptýklarý
görevden Kuran'da Bakara Suresi 102.
âyette bahsedilir: Melekler aldýklarý talimat gereði, seçtikleri kimselere, önce
onlardan öðrendiklerini sadece ve
sadece hayýr ve sevgi yolunda kullanacaklarýna dair kesin söz aldýktan
sonra, manevi sýrlar öðretiyorlar,
kudretler veriyorlar. Ne var ki,
yetiþtirdiklerinin çoðu bu gücü, kendi
çýkarlarý için "Kara Büyü" þeklinde fitne
ve fesat yolunda kullanýyorlar.
AKLIN ÇEKÝRDEÐÝNDEKÝ
ÝÇGÜDÜ
Hârut - Mârut örneði bize yeni
ipuçlarý sunar. Ýnsan olmadýklarý için
onlarýn bizler gibi reenkarnasyonla bir
geçmiþ yaþamalarý ve o yaþamlarýndan
Resim: “Düþen Melekler”, François Cibot
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aktardýklarý bir karma yükleri yok.
Karmasýz olmalarýna raðmen sadece
beden kanunlarýnýn buyruðu altýna
girmeleri, onlarý da yanlýþ yapma potansiyeline sokuyor. Ve nitekim yapýyorlar
da!. Bu mekanizmanýn biyolojik sebebi,
"Bizim Celselerimiz" de her insanýn
aklýnýn çekirdeðine yerleþtirilmiþ bir
içgüdü ile açýklanýyor. Anne karnýna
düþtüðümüzden itibaren bin bir ölüm
tehlikesiyle yüz yüzeyiz. Tüm canlýlarda bir savunma sistemi ve yaþamaya
hýrs ve azimle sarýlmayý saðlamak
fonksiyonunu gerçekleþtirmek için
beynimizin en etkin yerine, çekirdeðine
yerleþtirilmiþ genetik kökenli bir içgüdü
bu. Eðer bu içgüdü olmasaydý hiçbir
canlý yaþamýný sürdüremezdi. Ancak
hayati görevi dolayýsýyla vazgeçilemeyecek bu içgüdü olduðu gibi baþýboþ býrakýlýr yaþam deneylerimiz
aklýmýz ve geliþmiþ ahlâki deðerlerimizle terbiye edilip kontrol altýna alýnmazsa, ben merkezli, bencil bir tutuma
girmemiz iþten bile deðil. Bu içgüdü o
kadar etkilidir ki, aklýmýzla doðru
dediðimiz ama gönlümüze tam benimsetemediðimiz þeylerin tam tersini bize
kolaylýkla yaptýrýverir. Aslýnda olgunlaþmak, bu içgüdüyü terbiye etmek,
mümkün mertebe kontrol altýna almakla
baþlar.
YÖNELÝÞLERÝN YÜCELTÝLMESÝ
Aklýn çekirdeðindeki bu içgüdüyü,
yaþar kalmamýz için bize koruyucu
olarak verilmiþ diþleriyle, týrnaklarýyla,
iri pençeleriyle azgýn bir aslan gibi
düþünebiliriz. Sirklerde görüyoruz, usta
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bir terbiyeci azgýn aslaný eðitip
evcilleþtirerek ateþ çemberlerinden bile
ustalýkla geçirtiveriyor. Bizler de bu
yerine
göre
canavarlaþabilecek
içgüdümüzü, adým adým terbiye ederek,
onu olumlu, yaratýcý yapýcý iþlerimizde
kullanabiliriz. Bilimsel psikolojide buna
"Yöneliþlerin Yüceltilmesi" diyoruz.
Hata yapmayacaðýz diye dünya olaylarýndan
kaçarak,
yani
aslaný
hapsederek ya da uyuþturucularla etkisiz hâle getirerek aslanýmýzý terbiye edemez, olduðumuz yerde sayarýz.
Kafesinden kaçtýðýnda ya da uyuþturucunun etkisi gittiðinde aslanýmýz
baþýmýza umulmadýk dertler açar.
Maðaralara çekilerek ermeye çalýþanlarýn, insanlarýn arasýna karýþýnca nice
hatalar yaptýklarýnýn öykülerini ne kadar
çok duyduk. Aslýnda aslanýmýz, aþýrý
savunma gayretinden dolayý yýkýcý, yok
edici yönümüzün yanýsýra, olumlu
yönde
terbiye
edilirse
yaþam
sevincimizin, giriþkenliðimizin ve
yaratýcýlýðýmýzýn da temel kaynaðýdýr.
Dünyada tecrübe basamaðýný ýskalayarak, bitkisel bir yaþam sürdürerek
deðil; modernlerin moderni aktif, giriþimci, yapýcý ve bulucu bir yaþamla
olgunluk kazanabilir, etrafýmýza da
ancak böyle örnek olabiliriz.
Reenkarnasyonla, her yeni hayatýmýzda, elimize yeni bir beden içgüdüsü yeni
bir aslan verilmesinden þikâyet
etmemeliyiz. Geçmiþ yaþamlarýnda
aslan terbiyesinde ustalaþmýþ olanlar, bu
yeni aslaný da dizginlemekte fazla zorlanmayacaklardýr. Ama ne kadar terbiye
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edilirse edilsin aslan, yine aslandýr. Çok
zorlandýðý, eziyetlere uðradýðý, acýktýðý,
susadýðý, itilip kakýldýðý zaman ne
yapacaðý belli olmaz.
Bir de aslanýna kendisi sahip çýkmayýp
körcesine baþkalarýnýn emrine verenler,
yani aklýný kullanmadan bir baþkasýnýn
buyruklarý altýna girip uydu olanlar var.
Terbiyecilik sanatýný hiç öðrenememenin yanýsýra savunma içgüdülerinden de yoksun kaldýklarýndan, bir
hiç uðruna hayatlarýný “intihar bombacýlarý” gibi kaybedebilirler de!..
SEÇÝLMÝÞLERÝN GÖREVLERÝ
Bütün bu genel doðrulara raðmen
peygamberler en baþta olmak üzere,
evliyalar, azizler, ermiþler, gönülerleri,
ýþýk savaþçýlarý gibi deðiþik sýfatlarla
andýðýmýz insanlara, ilâhi düzende nasýl
bir rol biçildiðini öðrenmek isteriz.
Evet, özümüz, hamurumuz, çamurumuz bir, hiçbirimiz hatalarýmýzý sýfýrlamýþ deðiliz, Öyleyse fark nerede?..
Burada, hata oranlarýndaki çarpýcý
farklýlýðý görmezden gelmememiz cevabýmýza ýþýk tutacaktýr. Bu özel görevli
insanlar az hatalar iþlemelerinin yanýsýra
örnek davranýþ ve eylemleriyle uygarlýðýn maddi ve manevi geliþmesinde
hepimizden daha çok pay sahibidirler. O
gülyüzlü Peygamberler, Mevlânalar,
Yunuslar, o gönül güzelleri hiç yaþamamýþ olsaydý, bugüne kadar çoktan
birbirimizin gözünü çýkarýp yok olup
gitmiþtik belki de!
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Þiirlerde Gülümseyen
Gerçekler
Güngör Özyiðit,
Psikolog

Þ

airler geleceði öngörürler
ve olacaðý önceden haber
verirler. Cahit Sýtký
Tarancý, gelecekte nasýl bir
memleket istediðini, müjde verircesine
dile getirir:
Memleket isterim
Gök mavi, Dal yeþil,
Tarla sarý olsun
Kuþlarýn, Çiçeklerin diyarý olsun
Resim: “Ýlham Perisinin Öpücüðü” Félix Nicolas Frillié

Memleket isterim
Ne baþta dert
Ne gönülde hasret olsun
Kardeþ kavgasýna
Nihayet olsun
Memleket isterim
Ne zengin fakir
Ne sen ben farký olsun
Kýþ günü herkesin
Evi barký olsun
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Nazým Hikmet yaþamayý sanat haline
getirmenin ve ustaca yaþamanýn nasýl
olmasý gerektiðini dizelere döker:
Yaþamak ne güzel þey
TARANTA-BABU
Yaþamak ne güzel þey
Anlayarak bir usta kitap gibi
Bir sevda þarkýsý gibi duyup
Bir çocuk gibi þaþarak yaþamak
Yaþamak birer birer ve hep beraber
Ýpekli bir kumaþ dokur gibi
Hep bir aðýzdan sevinçli bir destan
Okur gibi yaþamak
Sözcüklerin ustasý koca Nazým, yine
bir þiirinde hasretini çektiðimiz güzel
yaþamanýn tablosunu çizer:
Yaþamak
Bir aðaç gibi Tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeþçesine
Bu hasret, bu davet bizim…
Yýllar önce, gençliðin verdiði ateþle,
güzel bir dünya yaratmanýn coþkusuyla
ben de kervana katýlmýþ, gerçek yolunun sevinç dolu olduðuna deðinerek
þöyle bir katký sunmuþum:
Dedi ki: Bil
Önce kendini ve sonra nasýlsa
Seni Sevgisinden Varedeni
Sev Komþunu,
Hatýrla hani
Kendin gibi
Ve bugün belki
Daha da ileri

Çöz bunu
En güzel bilmece
Yaþamak
Eþit türkü söylemek
Bilerek sevince
Dedi ki: Yücel
Elinin emeðince
Alnýnýn terince
Ve sonra nasýlsa
Küçül, büyüklüðün yanýsýra
Ve anla asýl iþ eþit kulluk
Önce O'na ve sonra
O'na kul olanlara
Ver ki alasýn
Vermek için gene
Ýnsan kardeþlerine
Mutluluksa Hizmet
Eþit zevk Bir dene
Dedi ki: Yüreðinle bak
Ne ki var hep güzel ve yerince
Gör hele
Gerçek, eþit din
Özü bilince
Dedi ki
Ak, berrak
Bir su gibi
Gönülden gönüle
Ve dinle
Kulak kulak
Her solukta
Titreþen evreni
Sevginin sesini
Ve duy sonra nasýl
Gerçek yolu
Sevinç dolu…
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Böyle güzel bir gelecek, Mevlânâ
misali, Tanrý'nýn bize uzanan mirasý
olan baðýþlayýcý bir sevginin ve engin
bir hoþgörülü gönlünü çaðrýsýyla
gerçekleþebilir. "Gene gel" tekrar gel
anlamýna da gelebilir. Mevlânâ’ya
nazire olarak Yine de gel ise, her þeye
raðmen gel anlamýný da içerir:
Yine de gel
Kimsen kim, ne isen ne
Farký yoktur ne ismin
Ne de etiketin bu yerde
Varsa eðer içinde
Hak'ka dönük en küçük bir emel
Yine de gel..
Yanýlýp maddeye dört elle sarýlsan
Hani puta da tapsan
Ya da ateþe atýp kendini
Günahýnýn alevinde yansan
Ve yanlýþa kapýlýp da çoðu zaman
Çukura bile yuvarlansan
Çýkmak için çalýþ,
Çabala her an
Çünkü budur gerçekte insana yakýþan
Bil ki sana uzanan Tanrý eli
Dilersen esenliðe çýkarýr seni
Hani yüz kere tövbe etsen,
Söz versen kat'i
Sonra dayanamayýp,
Yüzünde de bozsan tövbeni
Korkma, üzülme yine,
Sakýn ümidini yitirme
Yürü fakat yanlýþýnýn üstünü,
Çekinme
Gör ki kötülük aslýnda
Gelip geçici bir yel
Yine de gel…
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Umutsuzluk giremez bu kapýdan içeri
Beri gel dostum, beri
Burada ne kötüleme var ne yergi
Burasý övgünün, saygýlý sevginin yeri
Burada iyilikler dizili yol yol
Burada baðýþlama bol
Neyler ki nefes nefes özlem tüter
Kudümler çevik adýmlarla
Neylere eþlik eder
Tanrý pervanesi semâzenler
Döner de döner
Burada aþký çalar her bir tel
Haydi koþ, coþ, sen de gel
Erisin sevgide sesler
Olsun sesten bir sel
Yine de gel
Yine de gel!...
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Bütün bu deðerler yaþansa, insan
gerçek ÝNSAN olsa, nasýl bir dünya
olurdu dersiniz? Bence iþte böyle bir
dünya:
Bir gün
Belki de
Yakýn bir gelecekte
Tüfek dal olduðunda
Beyaz bir güvercine
Barýþtan bir bayrak
Dalgalanýrken rüzgârda
Ya da tüm aðaçlar çiçek
Açarmýþ gibi baharda
Yaratan'a ve sonra
Kullarýna kul
Ýnsanlar dolaþacak yer yuvarlaðýnda
Sefalet çoktan unutulmuþ
Uzak bir hatýra
Cehalet bütünüyle
Yokolmuþ âdeta
Resim: “Mutlu Bir Aile” Félix Nicolas Frillié
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Ne aç bir insan var ortada
Sadece gözleri canlý ve diri
Öyle bir kemik, bir deri
Ne evi toprak altýnda
Hayvanýyla ýsýnan yoksul ve sefil
Ne abecesiz milyonlarca cahil
Ne bir çocuk kimsesiz
Sokakta ve ayazda
Oyuncaksýz, kucaksýz
Býrakýlmayacak bir kenarda
Ta uzakta, dað baþýnda, bozkýrda
Bir tek dargýn bakýþ
Kalmayacak hattâ
Sevgi tütecek burcu burcu her yuvada
Herkes biribirinden emin
Huzur ve rahatta…
Önce böylesi yaþanasý bir dünyanýn
rüyasý görülür, sonra da bu mutlu geleceðe varmak için, yaþamýn her aný iyiliklerle ilmik ilmik örülür:
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BÝR RÜYA
GÖRDÜM
Nasýl insanlardý onlar öyle
Baþlarýnda ýþýktan bir hâle
Çiziyorlardý dönerek el ele
Mutluluktan bir daire
Savaþ mý dediniz?
Sözlüklerde bulamadým adýný
Barýþla haþýrneþir olmuþ
Yaþamýn her yaný
Müzikle titreþiyor burada hava
Sanatla tapýyorlar Yaratan'a
Ya yüzlerdeki nur ya gözlerdeki sevgi
Tanrýyla beraber yaþýyorlar besbelli
Gök mü yere inmiþti
Yer mi göðe yükselmiþti
Her yer ufukta sanki
Yüzey olmuþtu çizgi
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Uyanýnca Güneþle
Sabahýn koynunda
Anladým ki gördüðüm bir rüya
Yol alýp zaman içre uykuda
Gerçeði taþýmýþým yarýna
Nasýl ýþýkla yýkanmýþtý içim ama
Aydýnlýðý gördüklerimin
Hâlâ alnýmda
Þaþarým rüyayý yalan sayanlara
Ýnsan beþ duyudan daha fazla
Kardeþ,
Bir gün yolun düþerse o diyara
Bak, gözlerden artýk,
Gerçeði sezginle yokla
Gör hele nelere kadirmiþ sevgi
Düþündüðünden çok daha…
Bazý rüyalar, o rüyalarýn gerçek
olmasýna gönül ve emek verenler
varsa, bir gün mutlaka gerçekleþir:
Her gece
Yüzyýllar süren
Derin bir uykudan
Çýkarmýþ gibi sabaha
Düþümde gördüðüm
Ýþte böyle bir dünya
Ýçimde sevgi kaynayan
Nefes nefes
Ve bir kutsal ses
Elini dostça koyup
Omzuma
Þöyle fýsýldýyordu
Kulaðýma:
Ki bir gün mutlaka
Gerçekleþecek
Bu rüya…

Resim: Josephine Wall
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Etkili Ýnsanlarýn
Yedi Alýþkanlýðý -1
“Sürekli yaptýðýmýz þey neyse biz de oyuz.
O halde mükemmellik bir eylem deðil, bir alýþkanlýktýr.’’ ARÝSTO

Derleyen Nihâl Gürsoy

Yazýmýzýn konusunu oluþturan “Etkili Ýnsanlarýn Yedi Alýþkanlýðý” kitabý Stephan R.
Covey tarafýndan yazýlmýþ ve Amerika’da uzun yýllar best seller olmuþ. Time
Dergisi’nin Amerika’nýn en etkili yirmibeþ kiþisinden biri seçtiði Covey’in sadece iki
yardýmcýsýný yanýna alarak kurduðu danýþmanlýk örgütü, bugün yedi yüz çalýþanýyla
“Fortune 500” listesindeki þirketlerin yarýsýna hizmet veren bir kuruluþ. Meriot
Ýþletme Okulu’nda profesör olan Covey; liderlik, etkililik, kiþisel deðiþim, aileiçi ve
kiþilerarasý iliþkiler konusundaki çalýþmalarýyla da dünya çapýnda ünlü. Covey,
çarpýcý örneklerden yola çýkarak, aþama aþama, insana yaraþýr biçimde; dürüst,
uyumlu, huzurlu, baþarýlý bir yaþama ayak uydurmamýzý saðlayan ilkeleri belirliyor.
Deðiþimin yarattýðý fýrsatlardan yararlanabilmek için gerekli olan bilgelik ve güce
ulaþmanýn yollarýný gösteriyor.
arakterimiz, temelde alýþkanlýklarýmýzdan oluþur. “Düþünce ek, eylem biç; eylem ek,
alýþkanlýk biç; alýþkanlýk ek,
karakter biç; karakter ek, kader biç.”

K

Alýþkanlýklar, yaþamýmýzdaki güçlü
etkenlerdir. Büyük eðitimci Horace
Mann’ýn da söylediði gibi: “Alýþkanlýklar
bir halata benzer. Her gün bir ilmik daha
atarýz ve çok geçmeden halat koparýlama-
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yacak duruma gelir.” Covey, tam da burada
duruma müdahale etmemiz gerektiðini vurguluyor. Alýþkanlýklardan oluþan halatý, geç
kalmadan koparabilmemizin yollarýný gösteriyor. Alýþkanlýklarýn öðrenilebilir olduðu
gibi, vazgeçilebilir de olduðunun altýný
çiziyor. Ancak bunun kolayca ve pratik bir
yoldan deðil, belli bir süreci, çabayý ve
sorumluluðu kapsayarak olabileceðini
belirtiyor.
ALIÞKANLIK NEDÝR?
Covey, alýþkanlýk kavramýný; bilgi,
beceri ve arzunun kesiþmesi olarak tanýmlýyor. Bilginin kurumsal bir paradigma
olduðunu, ne yapmalý ve neden sorusuna
cevap aradýðýný, becerinin nasýl yapmalý
konusuna bizi yönelttiðini, arzunun ise
yapma isteði barýndýran bir dürtü olduðunu
söylüyor.
Bir þeyi yaþantýmýzda alýþkanlýk haline
getirmek istiyorsak, her üçüne de sahip
olmamýz gerektiðini belirtiyor. Bir alýþkanlýk yaratmak için her üç boyutta da çaba
harcamamýz gerekiyor.
Olmak, görmek deðiþimi, yukarýya doðru
uzanan bir süreçtir. Olmak, görmeyi
deðiþtirirken, görmek de olmayý deðiþtirir
ve yükselen geliþme sarmalýnda ilerledikçe,
geliþerek sürer gider. Bilgi, beceri ve arzu
üzerinde çalýþarak, yýllar boyunca belki de
yapay bir güvene sahip olduðumuz, bizim
için güvence kaynaðý gibi gözüken eski
paradigmalarýmýzla baðlarýmýzý koparabiliriz. Bu süreç bazen acý verebilir, ancak varlýðýmýzýn amacý ve hedefi yükselmek,
olgunlaþmak olduðundan bu çabanýn
temelinde gerçek mutluluðumuz yatar.
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OLGUNLUK
Yedi alýþkanlýk, moral yükseltici formüllerden oluþan bir dizi olarak anlaþýlmamalýdýr. Bunlar; doðal evrensel geliþim
yasalarýyla uyum halinde çalýþan, kiþisel ve
kiþilerarasý etkililiðin geliþmesinde sürekli
yükselmemizi saðlayan, birbirini zincirleme izleyen, etkileyen ve bir bütün oluþturan yaklaþýmlardýr. Bu alýþkanlýklar, olgunlaþma sürecimiz boyunca bizi, öncelikle
baðýmlýlýktan baðýmsýzlýða, oradan da
karþýlýklý baðlýlýða götürür. Olgunluk süreci
boyunca baðýmlýlýk, ben paradigmasýdýr.
Baðýmlý insanlar, özgür olamazlar. Sürekli
koþullara ve kiþilere baðýmlý olarak yaþarlar. Ýstediklerini elde edebilecek, geliþtirebilecekleri bir kapasitenin kendilerinde
olduðuna inanmazlar.
Ýkinci aþama olan baðýmsýzlýk paradigmasý da ben paradigmasýdýr aslýnda.
Baðýmsýzlýk, baðýmlýlýktan çok daha olgun
bir paradigma ve kendi baþýna önemli bir
baþarý olmasýna raðmen yeterli ve geçerli
deðildir. Baðýmsýz insanlar, istediklerine
kendi çabalarýyla ulaþmayý seçerler. Elde
etmek istedikleri þeyler için kendilerine
güvenirler. Ama son zamanlardaki toplumsal paradigmanýn tahta çýkardýðý baðýmsýzlýk, en üst ve etkin olgunluk seviyesi
deðildir. Yaþam; doðal olarak, birbirine son
derece baðlý ayrýntýlardan oluþur. Tüm
varoluþ birbiriyle etkileþim ve uyum içinde
çalýþýr. Baðýmsýzlýk yoluyla en yüksek
olgunluk düzeyine oluþabilmek tüm bu
nedenlerle gerçekliðe aykýrýdýr. Ýletiþim,
ekip çalýþmasý, paylaþmak, sevmek, vermek
ve hizmet etmek karþýlýklý baðlýlýðý içerir.
Karþýlýklý baðlýlýk, biz paradigmasýdýr. Biz
paradigmasý; insanlarýn kendi çabalarýný
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diðerlerinkiyle birleþtirerek en büyük
baþarýlara eriþebilme yeteneðidir.
Birlikte yol alabilme ve yükselme
yeteneðidir.
Karþýlýklý baðlýlýk, çok daha olgun, çok
daha geliþmiþ bir kavramdýr. Fiziksel açýdan karþýlýklý baðlýysam; kendisine güvenen yetenekli biriyim, ancak þunun da
farkýndayým. Siz ve ben birlikte çalýþýrsak,
yalnýz baþýma en iyi koþullarda baþardýðýmdan çok daha fazlasýný birlikte baþarabiliriz.
Duygusal açýdan karþýlýklý baðlýysam;
kendi içimde büyük bir deðerlilik duygusu
taþýrým, ancak sevmek, sevilmek gereksinimlerimi kabul ederim. Düþünsel açýdan
karþýlýklý baðlýysam; kendi fikirlerimin,
baþkalarýnýn en iyi fikirleriyle birleþip,
geliþmesine ihtiyacým olduðunu bilirim.
Karþýlýklý baðlýlýk, ancak baðýmsýz
insanlarýn ulaþabileceði bir üst realitedir.
Baðýmlý insanlar, karþýlýklý baðlýlýðý
seçemezler. Çünkü bunu yapabilecek
olgunluk, deneyim, bilgi ve donanýma
sahip deðillerdir. Biz paradigmasý, bugün
dünyamýzýn en çok ihtiyacý olan, varýlmasý
gereken bir olgunluk seviyesi ve etkinlik
düzeyidir.
ETKÝLÝ OLMAK
Etkili olmak; yaptýðýmýz iþ ve eylemlerimizde mümkün olan en uzun vadeli ve
yararlý sonuçlarý saðlamakla yakýndan ilgilidir. Ýstenilen sonucu üretebilmek, üretilen
þey kadar üretenin varlýðýyla da yakýndan
ilgilidir. Üretilen ve üreten arasýndaki
denge etkililiðin temelini oluþturur.
Kendimizi, doðamýzý, temel deðerlerimizi,
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katkýda bulunma yeteneðimizi tanýmadan
ortaya koyacaðýmýz ürün kýsýr olur.
Bugünkü konum ve durumumuz ne olursa olsun, kesinlikle þu andaki alýþkanlýklarýmýzdan ibaret deðiliz. Kendi kendini
bozguna uðratan eski modellerin yerine,
yeni modelleri, etki saðlayan yeni alýþkanlýklarý, mutluluða ve güvene dayalý iliþkileri geliþtirebiliriz. Bu kitapta yer alan yedi
alýþkanlýk bu konuda bize ýþýk tutacaktýr.
Kendini geliþtirme süreci hassastýr.
Kendimize karþý sabýrlý olmayý gerektirir.
Thomas Pane’in dediði gibi: “Kolayca elde
ettiðimiz þeyleri çok az önemseriz.
Yalnýzca bedelinin hakký verilen þeyler
deðerlidir.” Etkili insan olma alýþkanlýklarý,
doðru haritalardan oluþan güçlü bir merkez
yaratarak, karakterin temeli haline gelirken,
kiþi bu haritalardan yola çýkarak, sorunlarý
etkili bir biçimde çözebilir, fýrsatlarý artýrabilir. Yükselen geliþim sarmalýnda yeni
ilkeler öðrenip, bunlarý zamanla benimseyebilir. Doðru bir ilkenin son derece
yararlý yanlarýndan biri de deðiþik durumlarda geçerliliði ve uygulanabilirliliðidir.
Sonuçta, Marilyn Ferguson’un dediði gibi:
“Kimse bir baþkasýný deðiþmesi için ikna
edemez. Hepimiz ancak içeriden açýlabilen
bir deðiþim kapýsýnda nöbet bekleriz. Bir
baþkasýnýn kapýsýný tartýþarak ya da duygularýna seslenerek açamayýz.” Etkili olabilmek, hem ortaya çýkardýðýmýz ürünün
kalitesi hem de kendi varlýðýmýzý yükseltebilmekle ilgilidir. Yedi alýþkanlýðýn somutlaþtýrdýðý ilkeleri gerçekten anlamak ve
onlarý yaþamak için deðiþim kapýmýzý
açmaya karar vermek, olumlu ve verimli
bir sürecin baþlamasýný saðlayacaktýr.
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1. ALIÞKANLIK: PROAKTÝF OL
Proaktivite sözcüðü, iþ yönetimi literatüründe oldukça sýk rastlanýlan, ancak
birçok sözlükte yer almayan bir ifadedir.
Ýnisiyatifi ele almaktan çok daha öte bir
anlamý vardýr. Ýnsan olarak, kendi yaþamlarýmýzdan sorumlu olduðumuzu ifade eder.
Davranýþlarýmýz, koþullarýmýzýn deðil,
kararlarýmýzýn iþlevidir. Deðerlerimizi,
duygularýmýzdan üstün tutabilme inisiyatifimiz ve sorumluluðumuz vardýr. Sorumluluk sözcüðü, aslýnda sorunun karþýlýðýný
verebilme yeteneði anlamýna gelir. Yüksek
düzeyde proaktif insanlar bu sorumluluðu
kabul ederler. Davranýþlarýndan ötürü; olaylarý, koþullarý ya da koþullandýrmalarý suçlu
bulmazlar. Davranýþlarý, duygulara dayalý
koþullardan ziyade, bilinçli bir biçimde
yaptýklarý, deðerlere dayalý kendi seçimlerinin ürünüdür.
Doðamýz gereði proaktif varlýklarýz.
Yaþamlarýmýz bir koþullar ve koþullandýrýlmalar iþleviyse, bunun nedeni, bilinçli
bir kararla ya da ihmal sonucu, kendi
denetimimizi bu etkenlere teslim etmeyi
seçmiþ olmamýzdýr. Bu tür bir seçim
yaptýðýmýzda reaktif (tepkisel) oluruz.
Reaktif insanlar, çoðu zaman fiziksel
çevrelerinden etkilenirler. Toplumsal çevre,
toplumsal hava onlarýn yaþamýnda çok
baskýn bir rol üstlenir. Duygusal yaþamlarýnýn merkezi olarak, baþkalarýnýn
davranýþlarýný seçer, diðer insanlarýn
zayýflýklarýnýn kendilerini denetlemesine
izin verirler. Kendilerine iyi davranýldýðý
zaman iyi hisseder, davranýlmadýðý zaman
ise kendilerini savunmaya veya korumaya
kalkýþýrlar.
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Bir deðeri, anlýk bir dürtünün ya da tepkinin önüne geçirme yeteneði, proaktif bir
insanýn özünü oluþturur. Reaktif insanlarý;
duygular, koþullar, olaylar ve çevre yönetirken, proaktif insaný; deðerler, dikkatle
düþünülmüþ seçilmiþ ve sindirilmiþ deðerler yönetir. Proaktif insanlar da fiziksel,
toplumsal ya da psikolojik dýþ tepkilerden
etkilenir. Ancak, onlarýn verdikleri tepki,
deðerlerine dayanan bir seçim ya da tepkidir. Bize zarar veren, baþýmýza gelenler
deðil, onlara gösterdiðimiz tepkidir.
Kuþkusuz, bazý þeyler bize fiziksel ya da
ekonomik açýdan zarar verip kederlenmemize yol açarlar. Aslýnda, en çetin deneyimlerimiz, karakterimizi biçimlendiren
ve iç gücümüzü, gelecekteki zor koþullarla
baþa çýkabilme ve baþkalarýna da ayný þeyleri yapabilmeleri için esin kaynaðý oluþturabilme özgürlüðümüzü geliþtiren potalara dönüþürler.
PROAKTÝF ÝNSANLARIN
ÖZELLÝKLERÝ
a. Proaktif bir insan, öncelikle inisiyatifi
ve kendi yaþamýnýn sorumluluðunu üzerine
almýþ bir insandýr.
b. Proaktif bir insan, olumlu ve yapýcý bir
dil kullanýr. Kullandýðý kelimelerin
davranýþlarýna yön verdiðini bilir. Reaktif
insan; “Yapabileceðim hiçbir þey yok.’’
diyerek, kendisini ve karþýsýndaki insaný
sýnýrlandýrýrken, proaktif insan;
“Seçeneklerimize bir bakalým”diyerek,
çözüm odaklý bir arayýþ içersinde olduðunu
belirtir. Kullandýðýmýz dil, ne ölçüde
proaktif bir insan olduðumuzun gerçek bir
göstergesidir.
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c. Proaktif insanlar; çabalarýnýn odak
noktasý olarak, bir þeyler yapabilecekleri
konular üzerinde çalýþmayý seçerler.
Böylece, çabalarýnýn sonuçlarýný almaya
baþlayarak, pozitif enerji alanlarý da yaratmayý baþarýrlar. Koþullar nedeniyle kaygý
duymak yerine, koþullarý etkilemeyi ve
deðiþtirmeyi seçerler.
d. Proaktif insanlar, yaþamlarýný doðru
ilkeler üzerine kurarlar ve bu ilkelere
uyarak sürdürürler. Davranýþlarýmýzý
ilkeler yönetir. Bunlarla uyum içinde
yaþamak olumlu neticeler doðurur. Bu
ilkeleri çiðnemek ise olumsuz sonuçlara
neden olur. Hareketlerimizi seçmekte
özgürüz ama o hareketlerin sonuçlarýný
seçmekte özgür deðiliz. Çünkü sonuçlarý
doðal yasalar yönetir. Seçimlerimiz,
yaþantýmýzda istenmeyen bazý neticelere
yol açtýðýnda, hatamýzý direnmeden
kabul edebilmek, ondan ders alarak,
düzeltmeye çalýþmak, ilkeli bir insanýn
proaktif yaklaþýmýdýr. Bunu yaptýðýmýzda
hem ilkelerimizi nasýl ve ne þekilde uyguladýðýmýzýn farkýna varýr hem de daha sonraki yaþam deneyimlerimizde çok daha
güçlü ve etkin oluruz.
e. Proaktif insanlar; kendilerine ve
baþkalarýna verdikleri sözleri tutarlar.
Sözümüzde durmak, proaktivitemizin özü
ve belirgin ifadesidir. Ayný zamanda geliþmenin de temelidir.
Özbilinç ve vicdan gibi, doðuþtan gelen
insana özgü yeteneklerimiz sayesinde,
zayýf yanlarýmýzýn, düzeltilebilecek yönlerimizin ve geliþtirilebilecek yeteneklerimizin, yaþamýmýzdan çýkarýlmasý gereken-
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lerin farkýna varýrýz. Sonra, buna göre
davranmak için özgür irademizden yararlanýrken, söz vererek, hedefler saptayarak,
bunlarý yerine getirerek, kiþiliðimizi, varlýðýmýzý güçlendiririz. Bu da yaþamýmýzdaki diðer her türlü þeyi olasý kýlar. Bu
davranýþ biçimi, bize hem öz denetimimizi
saðlama imkâný verir hem de kendi
yaþamýmýz konusunda daha fazla sorumluluk yüklenme gücü ve cesareti saðlar.
Kendimize ve baþkalarýna sözler verip,
bunlara baðlý kaldýkça, yavaþ yavaþ
deðerlilik ve itibar duygumuz, ruhsal durumumuzda üstün hale gelir. Kendimize ya
da baþkalarýna söz verip yerine getirmemiz,
etkililiðin temel alýþkanlýklarýný geliþtirip
yerleþtirmenin özüdür.
f. Proaktif insanlar; bilgi, beceri ve arzularýný kendi denetimleri ve yönetimleri
altýnda tutabilen insanlardýr.
2. ALIÞKANLIK: SONUNU
DÜÞÜNEREK ÝÞE BAÞLA
Sonunu düþünerek iþe baþlamak,
varacaðýnýz yeri iyice belirleyerek
baþlamak demektir. Þu anda bulunduðunuz
yeri ve attýðýnýz adýmlarýn her zaman
doðru yönde olduðunu anlamanýz için
nereye gittiðinizi bilmektir. Etkinlik tuzaðýna düþmek; yaþamýn hareketliliðine kapýlmak, baþarý merdivenine týrmanmak için
çaba üstüne çaba harcayýp, sonunda merdivenin yanlýþ duvara dayalý olduðunu anlamak inanýlmayacak kadar kolaydýr. Ýnsan
çok çalýþýp çabalayabilir ama çok etkili
olmayabilir. Gerçekten etkili olmamýz
sonunu düþünerek iþe baþlamamýza
baðlýdýr.
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SONUNU DÜÞÜNEREK
ÝÞE BAÞLAMA METODLARI
a. Marangozun kuralý þudur: “Ýki defa
ölç, bir defa kes.” Öncelikle her þeyi doðru
düþündüðünüzden emin olmalýsýnýz. Doðru
düþünce iki aþamalý olarak hayata geçer.
Ýlk olarak ortaya koymak istediðimiz þeyi
zihinsel olarak düþüncemizde detaylý
olarak yaratmak, ikincisi ise zihinsel
yaratýmýmýzý fiziksel yaratým haline
dönüþtürebilmek.
O nedenle sonunu düþünerek iþe baþlamak ilkesi, herþey iki defa yaratýlýr ilkesine
dayanýr. Ýlk yaratýmlarýmýzýn sorumluluðunu üstlenmezsek, bu ihmalimiz yüzünden etki çemberimizin dýþýndaki diðer
insanlara ve koþullara yaþantýmýzýn önemli
bir bölümünü biçimlendirme yetkisini vermiþ oluruz. Ýki yaratým ilkesini anlar ve her
ikisinin de sorumluluðunu üstlenirsek, etki
çemberi içinde hareket eder ve bu çemberin sýnýrlarýný giderek geniþletebiliriz. Bu
ilkeye uyarak hareket etmez ve yalnýzca
birinci yaratýmla ilgilenirsek, çemberi
küçültürüz.
b.Sonunu düþünerek iþe baþlamayla ilgili
en etkili yollardan biri de kiþisel misyon
bildirimi, felsefesi ya da inancý geliþtirmektir. Burada odak noktasý, ne olmak istediðiniz (karakter) ve ne yapmak istediðiniz
(katký ve baþarýlar) ile olmanýn ve yapmanýn temelindeki deðerler ve ilkelerdir.
Bütün insanlar benzersiz olduðu için,
kiþisel görev bildirimi, hem içerik hem de
þekil bakýmýndan bu benzersizliði yansýtýr.
Kiþisel misyon bildirimini kiþisel anayasa
olarak da adlandýrabilirsiniz.
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Doðru ilkelere dayanan kiþisel misyon
bildirimi, kiþinin yaþamýný yönlendiren
önemli kararlar için de, yaþamý etkileyen
koþullar ve duygularýn arasýnda gündelik
kararlar vermek için de bir temel oluþturur.
Deðiþim ortamýnda o zamanla aþýnmayan
gücü verir insanlara. Ýnsanlar, içlerinde
deðiþmeyen bir öz olmasaydý, deðiþime
ayak uyduramazlardý. Deðiþme yeteneðinin
anahtarý, kim olduðumuzu, ne yaptýðýmýzý
ve nelere deðer verdiðimizi belirleyen, o
deðiþmeyen anlayýþtýr.
Misyon bildirimiyle deðiþikliklere ayak
uydururuz. Bize ön yargýlar ve taraftarlar
gerekli deðildir. Gerçeðe yer açmak için
her þeyi ve herkesi kalýplara ve sýnýflara
sokmamýza gerek yoktur.
Victor Frankl, Nazi ölüm kamplarýnda
sadece proaktivite ilkelerini öðrenmekle
kalmadý. Yaþamda bir amaç bir anlam
bulunmasýnýn anlamýný da öðrendi.
Frankl’ýn sonradan geliþtirerek öðrettiði
“logoterapi” felsefesinin özü þudur.
Zihinsel ya da duygusal diye tanýmlanan
hastalýklarýn çoðu, aslýnda bastýrýlmýþ bir
anlamsýzlýk ya da boþluðun belirtisidir.
Logoterapi, kiþinin kendi benzersiz
anlamýný, yaþam misyonunu öðrenmesini
saðlayarak bu boþluðu ortadan kaldýrýr. O
misyon duygusuna sahip olur olmaz, kendi
proaktivitenizin özünü de kavrarsýnýz. Artýk
yaþamýnýzý yönlendirecek bir bakýþ açýnýz
ve deðerlerinizin yanýsýra, uzun ve kýsa
vadeli hedeflerinizi belirleyecek temel bir
yönünüz de vardýr. Doðru ilkelere dayanan
anayasanýz size güç verir. Bundan yararlanarak, zamanýnýzý, yeteneklerinizi ve ener-
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jinizi en etkili biçimde kullanabilmekle
ilgili her türlü kararý alabilirsiniz.
c. Kiþisel misyon bildirimimizi yazmak
için en temel paradigmalarýmýzý kapsayan
etki çemberimizin merkez noktasýndan,
dünyaya bakýþ açýmýzý oluþturan o mercekten baþlamamýz gerekir. Bu mercek,
kendimizi ve bakýþ açýmýzý bize tanýtmasý
bakýmýndan çok önemlidir. Vizyonumuzla,
deðerlerimizi burada biçimlendiririz. Etki
çemberimizin tam merkez noktasýnda
çalýþýrken, bir yandan da bu çemberi
geniþletiriz. Bu en etkili üretim yeteneði
çalýþmasýdýr ve yaþamýmýzýn her yönünde
etkililiðimize güç katar.
Yaþantýmýzýn merkezindeki herhangi bir
þey güvenlik, rehberlik, bilgelik ve
gücümüzün kaynaðýný oluþturur. Bu dört
etken, yani güvenlik, rehberlik, bilgelik ve
güç birbirleriyle baðlantýlýdýr. Güvenlik ve
açýk seçik bir rehberlik, gerçek bilgeliði
saðlar. Bilgelik ise, gücü ortaya çýkarýp
yönlendirecek bir kývýlcým ya da katalizör
iþlevini görür. Bu dört etken birarada
bulunduðu, birbirini canlandýrdýðý zaman,
soylu bir kiþiliðin, dengeli bir karakterin,
mükemmel bir þekilde bütünleþmiþ bir
insanýn müthiþ gücünü yaratýr.
Yaþamýn dayanaðý olan bu etkenler, ayrýca yaþamýn diðer bütün boyutlarýna da
destek olur. Her birini geliþtirme derecemiz, daha önce sözünü ettiðimiz olgunluk
sürecinde, hangi boyutta olduðumuzun
ölçüsüdür. Güvenliðiniz; süreç içinde bütün
o kararsýz güçler yüzünden hayatýnýzý alt
üst eden aþýrý güvensizlik noktasýndan
derin bir iç deðer duygusu ile kiþisel
güvenliðin bulunduðu bir yere gelmiþtir.
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Rehberliðiniz; toplumsal aynaya ya da
diðer belirsiz, dengesiz kaynakalara
baðlýlýktan, güçlü bir iç yönlendirmeye
uzanan bir noktadadýr.
Bilgeliðiniz; her þeyin çarpýtýldýðý, uyumsuz ve son derece yanlýþ bir harita yerine,
bütün parçalarýn ve ilkelerin birbirine
gereðince uyduðu tam ve doðru bir harita
haline gelmiþtir.
Gücünüz ise; hareketsizlikten ya da ipleri
baþkasýnýn elinde olan bir kukla olmaktan
çýkarak, kendi deðerlerine göre davranan,
yüksek derecede proaktif, gerçek bir güç
haline gelmiþtir.
d. Alternatif merkezler yerine, kendi
merkezimizi tanýmlayarak yola çýkmak,
sonunu düþünerek iþe baþlamak konusunda
çok önemli bir yerdedir. Hepimizin bir
merkezi vardýr ama genelde bunun tam
olarak farkýnda olmayýz. Ayrýca bu
merkezin yaþamýmýzýn her yönü üzerindeki yaygýn etkilerini de fark etmeyiz.
Ýnsanlarýn sahip olduklarý tipik birkaç
merkeze ya da temel paradigmalara kýsaca
göz atacak olursak bunlarý þöylece sýralayabiliriz: Eþ merkezlilik – evlilik – aile
merkezlilik – para merkezlilik –iþ merkezlilik - mülkiyet merkezlilik- zevk merkezlilik – dost, düþman merkezlilik – din
merkezlilik vs. gibi.
Bunlar, insanlarýn hayata yaklaþým
merkezleri arasýnda sýkça görülenlerdir.
Ýnsanýn kendi yaþam merkezini deðil de,
bir baþkasýnýnki görmesi çoðu zaman daha
kolaydýr. Kendi merkezini tanýmanýn en iyi
yolu yaþamý destekleyen etkenlere yakýndan bakmaktýr.
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Çoðu zaman, bir insanýn merkezi alternatif merkezlerin bir veya birkaçýnýn
karýþýmýdýr. Ýnsanlar, genelde kendi yaþamlarý üzerinde kendini hissettiren çeþitli etkileri merkez alarak yaþamlarýný sürdürürler.
Belirli bir merkez, temelindeki gereksinimler karþýlanýncaya kadar harekete geçirilir.
Sonra da baþka bir merkez itici güç olur.
Ýdeal olan ise kuþkusuz, size sürekli olarak
yüksek derecede güvenlik, rehberlik, bilgelik ve güç akýtacak, tek bir belirgin merkez
yaratmaktýr. Bu proaktivitenizi güçlendirir
ve yaþamýnýzýn her açýdan uyumlu ve tutarlý olmasýný saðlar. Yaþantýmýzýn merkezine,
zaman aþýmýna uðramayan, deðiþmeyen
ilkeleri yerleþtirirsek, etkili yaþamýn temel
paradigmasýný yaratmýþ oluruz. Ayrýca bu
merkez, diðer alternatif merkezlerin
tümünü de bir perspektife yerleþtirir.
Unutmayalým ki, paradigmalarýmýz, tutum ve davranýþlarýmýzýn çýktýðý kaynaktýr.
Paradigma gözlüðe benzer. Yaþamýmýzdaki
her olay, görüþ tarzýmýzý etkiler.
Etkili bir hedefin odak noktasý, etkinlik
deðil, öncelikle sonuçlarýdýr. Nerede
olduðunuzu tanýmlar ve süreç içinde bulunduðunuz yeri belirlemenize yardým eder.
Oraya nasýl ulaþacaðýmýz konusunda süreci
doðru deðerlendirdiðimizde önemli bilgiler
elde ederiz. Ulaþtýðýmýz anda içsel olarak
bunu kavrarýz. Çabalarýmýzla, enerjimizi
birleþtirerek kendimizi hedefe doðru
yöneltmek, ilkelerimize uygun davranarak
sonuca ulaþmak, tüm varlýðýmýzla yürüttüðümüz bir mücadeledir. Baþlangýçta bizi
yormuþ olsa da sonunda günlük etkinliklerimiz haline dönüþürler. Proaktif bir biçimde yaþamýmýzý denetler ve kontrolünü elimize alýrýz. Bütün yaptýklarýmýza anlam ve
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amaç kazandýran bu çabalar neticede
yaþamýmýzdaki alýþkanlýklara dönüþürler.
Ayrýca doðru hedefler, hergün kiþisel misyonumuzu geliþtirecek ve yerine getirmemizi saðlayacak þeylerin olmasýna yol açarlar. Çünkü ilkelerin her zaman kendilerine
baðlý doðal neticeleri vardýr. Ýlkelerle uyum
içinde yaþayarak, netice olumlu olur. Ýnsanlara ya da nesnelere dayanan ve sýk sýk,
çabucak deðiþen diðer merkezlerin tersine,
doðru ilkeler hiç deðiþmez. Onlara güvenebilrsiniz. Ýlkeler, derin temel gerçeklerdir,
insanlýðýn ortak paydasýdýr. Onlar, yaþamý
kusursuz, tutarlý, güzel ve güçlü bir
biçimde sýmsýký dokuyan ipliklerdir.
Kuþkusuz herþeyi bildiðimizi iddia
edemeyiz. Doðru ilkelerle ilgili bilgi
ve anlayýþýmýz, hem kendi doðamýz hem
de etrafýmýzdaki dünyayý kavrayýþýmýzýn
yanýsýra, doðru ilkelerle uyum içinde
olmayan bir yýðýn kuram ve modayý
izleyen felsefelerle de sýnýrlýdýr. Bu fikirler
bir süre ilgi görseler de doðru temeller
üzerine oturmadýklarýndan, kendilerinden
öncekiler gibi fazla dayanamazlar. Her
þeyimiz sýnýrlýdýr ama sýnýrlarýmýzý geniþletebiliriz. Bilgimizi ve tecrübelerimizi
artýrarak, çalýþarak, ben paradigmasýndan
biz paradigmasýna doðru yol alarak, doðruluktan ayrýlmadan ilerlediðimizde dünyaya
bakýþ açýmýzý oluþturan merceðin odak
noktasýný doðru bir biçimde ayarlayabiliriz.
Doðru ilkeler hiç bir zaman deðiþmez, biz
yükseldikçe onlarý kavrayýþýmýz deðiþir.
Doðru haritalar, doðru ilkelerden oluþur.
Nereye gitmek istediðimizi ve oraya nasýl
ulaþacaðýmýzý açýkça görmemize yardým
ederek hedefimize ulaþmamýzý saðlar.
(Devam edecek)
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Ýnsan,
Ýnsan Olma Yolunda
Seyhun Güleçyüz

ugün, Tanrý’nýn Kur’an-ý
Kerim’de «Ben yeryüzünde bir
halife yaratacaðým» dediði insaný
inceleyeceðiz. Öncelikle “Ýnsan”
nedir diye sorduðumuzda þu sorular
aklýmýza gelebilir: "23 çift kromozomdan
oluþan bir beden midir?","Fizyolojik olarak
sadece yaþamayý amaçlayan organlar topluluðu mudur?","Teolojik olarak kendini
gerçekleþtiren bir kehanet midir?",
"Psikolojik olarak yapýsal ve kendini varetmeyi amaçlayan biliþsel bir kuvvet midir?"

B

Bilimsel olarak insan, bildiðimiz gibi biyokültürel bir varlýktýr. Ne tek baþýna biyolojik bir varlýktýr, ne de tek baþýna kültürel

bir olgudur. Peki, insanýn yaþadýðý dünya ile
baðlantýsý nedir.? Dünya insan için bir bilgi
okyanusudur. Ýnsan ile Dünya arasýnda
kurulan bað “Kausal” yani nedensellik
iliþkisiyle kavranan bir bilgi baðýdýr.
Ýnsanýn bu dünyada yaþamasý ve onun
hakkýnda edindiði bilgiler olmuþtur öncelikle. Böylece görerek elde edilen, kavramlaþan bilgilerle, insanýn tecrübesi artmýþ
dolayýsýyla aklý geliþmeye baþlamýþtýr. Tabii
bu arada insanýn yanýlmalarý söz konusu
olmuþ ve bunu fark etmesi de aklýnýn
iþbaþýnda olduðunu göstermiþtir. Bu, insaný
hayvanlardan ayýran en önemli faktördür.
Çünkü insan aklýyla edindiði tecrübeden
sentez yaparak doðruyu, yanlýþý bularak

SEVGÝ DÜNYASI

yeni alternatifler ortaya koymuþtur. Böylece
zamanla kendine hükmetmeye, sýnýr koymaya yani yaþama ve koruma içgüdüsünü
terbiye etmeye baþlayarak olgunlaþmýþtýr.
Aklýnýn tecrübeden elde ettiði kavramlarla doðru iletiþim kurmak için insan, gerekli
olan etik deðerleri de oluþturmaya baþlar.
Görüyoruz ki, insanýn insan olmasý için
gerekli olan en büyük okul dünyadýr.
Konuþmak için oluþturduðu dil, ilim, bilim,
adalet kavramý yine aklýnýn ve yaratýcý
düþüncesinin ürünüdür. Görüneni
deneyleyen insan, giderek görünmeyeni
araþtýrmaya baþlar.
THALES (MÖ 625-546) Doða ve
Ýlkçað filozoflarýnýn ilkidir. “Ýnsan,
araþtýran hayvandýr” der. Doðayý inceleyerek ve sadece düþünerek ilk yaratýcý
kaynaðýn ARKHE olduðunu evrenin ve
her þeyin ondan meydana geldiðini söyler.
Thales'e göre bu ilk madde “Su”dur.
Thales'in bu sonuca ulaþmasýndaki en
büyük etken, suyun yaþamý desteklemesi,
yani yaþamýn devamýnda etkin bir rol
oynamasýdýr. Deniz, yani “büyük miktarlarda su” ile yakýndan ve sýkça temaslarý
veya bütün varlýklarýn bir þekilde “su”
ile yakýn ilgisinin bulunmasýna dair
gözlemleri, onda, her þeyin aslýnýn, yani,
“Ýlk Prensip”in (“Arkhe”nin) “su” olduðu
fikrini doðurmuþtur. Thales dünyanýn ve
insanýn ana unsuru olan Su'yun canlý ve
ruhu olduðunu açýklar.
Maddeye canlýlýðý ve ruhu atfeden bu
düþünceye Hilozoizm denilmektedir.
Böylece Thales sayesinde, metafiziðin
temeli bilimsel ve belgeli bir þekilde atýlýr.

29
Dünyanýn ve insaný yapýsý nedir sorusunun
en eski cevabýný da Thales vermiþ olur.
Bilim, insanýn tarihte aniden ortaya çýktýðýný söylüyor ama 19. yy’da Darwin ve
Wallace kendi kendine ve seçilimle oluþan
ve çalýþan bir evrim teorisiyle, 21. yy'da
bile taraf bulmaktadýr. Unutmayalým ki,
basit bir tek hücrenin nasýl kendiliðinden
olduðunun cevabýný bilim henüz bulmuþ
deðildir. Çünkü bir hücrenin temeli aminoasitlerdir, onlarýn oluþmasý için karbonlara ve
onlarýn oluþmasý için de 3 helyum atomunun rastlantýsal olarak 7.82 milyon voltluk
bir enerji düzeyine ihtiyacý vardýr. Aksi
halde evren ve dolayýsýyla yaþam yok olur
yani evren çöker. Ama evrenimiz hâlâ var.
Bu bilgiler ýþýðýnda insanýn diðer canlýlardan çok farklý olduðunu görüyoruz, hâlâ
nasýl yaratýldýðý bulanýk olsa da bilim
açýsýndan. Þu da var ki tarihte aniden ortaya
çýkan insanýn, Dünyada gözükmeden önce
özel bir müdahale gördüðü açýktýr. Yaratýcý
aklý sayesinde, Dünyada doðanýn biçimini
deðiþtirerek, ona müdahale ederek ateþi bulmuþ ve ekip biçmiþtir. Aileyi, birlikte
yaþamý oluþturmuþtur. Ýlerleyen zamanda
sahip olma isteði onu iktidara yöneltmiþ,
savaþý, aþký, tutkuyu, yaþamaya baþlamýþtýr.
Ýnsanýn öðrenme, keþfetme, sahip olma
isteði nereden gelmiþ diye baktýðýmýzda
belki cevabýný Aristotales’de (MÖ 385-348)
bulabiliriz: “Ýnsan düþünen ve sorgulayan
bir hayvandýr. Çünkü insan, düþünmek için
tasarlanmýþtýr ve bunun derinliklerinde iyiyi
kavrama dürtüsü, meraký yatar.”
Hayvandan akýl ve ruh yönünden farklýlýðý belli olan insanýn ruhu her nerede

30
olursa olsun daima aklý ile birliktedir. Bu
akýl, ruh ile uyumlu olduðunda, insaný bilgeliðe de taþýyabilir. Bunlarý söyleyen
Aristoteles, insanýn tekâmül eden, bunun
için tecrübe yapabilen deneysel bir kiþiliði
olan varlýk olduðunu anlatmýþtýr.
Nietsche; «Yaþamýn son dönemlerinde
insanlar hayatý daha iyi tanýmlarlar» diyerek olgunlaþma serüveni için güzel bir
örnek vermiþtir. Bazen aksi de olsa yani
insan çok aðýr yaþanmýþlýklardan dolayý
saflýðý zorlanmýþ olsa da, her þekilde hayat
ona epey bir eðitim ortamý sunmuþtur.
Ýnsaný belirleyen önemli unsurlardan
üçünü ele aldýðýmýzda, ilki “Dik Durma”
yani yaþamda kalma mücadelesi ana rahminde baþlar bu hayvanlarda da vardýr; biz
buna “Yaþama ve Korunma Ýçgüdüsü”
deriz. Ýkincisi “Dil” dir, üçüncüsü
“Düþünmek” tir. Düþünmek aklýn duyulmayan sesidir ve dille birlikte, çevrenin
varlýðý ile yoðun ve hýzlý oluþur. Görüyoruz
ki, sosyal çevrenin yardýmý ve uyarýcýlýðý
olmadan insan, insan olma yolunda
geliþmesi eksik ve yavaþ olmaktadýr. Ýnsan
bir organizma olarak evrim sürecinin bir
parçasý olsa da, Tanrý’nýn kendinden verdiði
yaratýcý aklýyla, parçasý olduðu doðaya
etkisi vardýr. Bunun iyi veya kötü olmasý
insanýn tekâmülüyle doðru orantýlýdýr.
Kur’an-ý Kerim Tin Suresi, “Biz insaný
gerçekten en güzel bir biçimde yarattýk”
diye yazarken, bu güzellik fiziki olduðu
kadar; Bakara Suresi 28’de dediði gibi,
“Rabbim yeryüzünde onu bir halife olarak
da yaratmýþtýr.” Her halükârda insan,
Yaradan'ýn özenerek yarattýðý ve ruhuna
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sevgisinden kattýðý bir varlýktýr. Ýnsana en
baþtan verilmiþ olan deðer, onun önünde
sonunda Yaratanýn nitelikleriyle bezenmesidir. Ne var ki insanýn kendindeki bu
mükemmeli tanýmasý için, önce kendini
tanýmasý gerekir. MÖ 6000 yýllarýnda
Mýsýr'da kurduðu eðitim merkezinde,
bilge Atlantisli Hermes eðitiminin ilk þartý
olan ”Kendini Bil” kuralýný bu eðitim
merkezinin kapýsýna yazdýrmýþtýr. Eðitimle
kendini tanýmaya baþlayan öðrenciler,
böylece Rabbini de tanýr. Ýçlerindeki
mükemmelliði O’na benzeyerek ortaya
çýkarmaya baþlarlar. Rehber Varlýðýn
“Ortada, kendinizden baþka kimse
komadan, kendi kendinizle cenge girin”
dediði gibi cenk eder. Kendini fetheden
insanýn, ismi de cismi de insan olur. Bu
yolda yürüyene ýþýk olmasý için, beþ önemli
anahtar vermiþtir. Ýyilik, doðruluk, bilgi,
çalýþmak ve her þeyi ayýrt etmeden sevmek.
Ýnsan hem doðal, hem de tarihsel bir varlýktýr. Ayrýca felsefenin doðuþuyla, üzerinde
düþünülen ve sorgulanan bir varlýktýr da.
Görüyoruz ki, ilk doða filozoflarýndan çok
önce yani MÖ 1600 yýllarýnda bile insana,
“Kendini bil” diyecek kadar düþünen
olmasýna raðmen, uzun süre “Düþünen
Ýnsan” kavramýna, felsefenin ulaþmasý
zaman almýþtýr. Çünkü aklý insanýn dýþýnda
aramýþlardýr. Evrenin aklý olduðunu bulmuþlardýr. Hattâ evreni saran bir güç
olduðunu söylemiþler, “Evren zihindir”
demiþler yani bütünün zihni akýldýr,
demiþler. Ýnsan bu bütünü bulan olmasýna
ve kendini bütünün parçasý olarak görmesine raðmen, akýl sahibi olduðunu geç fark
etmiþtir. Bu yüzden yaratýcý aklýn asýl sahibi
insana ulaþmak, nice toplumsal, düþünsel
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geliþmeden sonra gerçekleþmiþtir. Bu arada
insan aklýnýn ürünü olan felsefede, bir
ucundan mitolojinin aþýlmýþ devamý olarak
insan ve varoluþunu araþtýrmayý geciktirmiþtir. Medeniyet tarihinin ortalarýna
geldiðimizde, Anadolu’muzdan yüce bir
düþünür olan Yunus Emre, Tanrýsýný aramak
için dünya okulundan geçerken þöyle
demiþtir;
Beni, bende demen, bende deðilim
Bir ben vardýr bende, benden içeri
Görüyoruz ki, Yüce Yunus Emre’miz
insanýn kendini bilmesi için, içine dönmesini söylemektedir. 13. yy'da Anadolu’da
insaný tanýmak için yoldayken, insanýn özünün Tanrý’dan olduðunu ve insanýn insan
olmasý için bu güzelliklerini bulmasý, özünü
ortaya koymasý gerektiðini anlatmaktadýr.
Bizim Celselerimiz ise O’na benzemeden
Dünya mektebini bitiremeyeceðimizi
söylemiþtir.
Görüyoruz ki kendini tanýmak; ne
olduðunu ve ne olmasý gerektiðini
araþtýrýp bilmektir. Diderot
Ansiklopedisinde “Ýnsan” baþlýklý
madde de þöyle bir taným yapmýþtýr:
“Ýnsan hisseden, düþünen, dünya üzerinde
özgürce dolaþan, hükmettiði bütün hayvanlarýn baþýnda olan, toplumda yaþayan,
sanatý ve bilimi icat eden, kendine göre
iyi ve kötü anlayýþý olan, kendine efendiler
oluþturan, kanunlar yapan bir varlýktýr”
Biz bu açýklamaya, insanýn yaratýcý akýl
ve zekâya sahip olan akýl ve gönül birliði
ile tekâmül edebilen bir varlýk olduðunu
da ilave edebiliriz.
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Biliyoruz ki, insanýn yaratýcý zekâsý ve
yaþama korunma içgüdüsü sayesinde
doðanýn gücü karþýsýnda, çoðu zaman
güçsüz kalsa da, yaþamýný sürdürebiliyor.
Ýnsan çocukluk döneminde güçlüler tarafýndan korunsa da, daha sonraki yaþamý
boyunca kendine önce egemen olan veya
olabilecek insanlar ve doðal güçler önünde
gücünü kanýtlamak, üstünlük kurmak
isteðinden doðan bu egosal insan özelliði,
tutarlý ve geliþtirdiði kiþiliði ile deðiþebilir,
düzenleyebilir. Bu insanýn tekâmülüdür ve
eðitim yeri de dünyadýr.
William Shakespeare; “Bizleri insan
yapan önemli özellik, Tanrý’nýn bizi
yaratýrken mayamýza kattýðý kusurlar, eksiklerdir” diyerek, insanýn özündeki mükemmelliði ortaya çýkarmak için bunlarý bilmesi
ve çaba göstermesinden bahseder. Demek
ki insanýn bu yolda ilerlerken, kendini ve
diðer insanlarý affetmesi gerekir.
Unutmayalým ki dünyada gördüðümüz,
bildiðimiz kadarýyla tekâmül olgunlaþma,
acý tecrübelerle oluyor. Hattâ peygamberler,
gülyüzlüler bile bu uygulamanýn dýþýnda
tutulmamýþtýr. Bunun için öncelikle tecrübeler ahlâki açýdan bizi eðiterek, bizde olan
güzellikleri yani etik deðerlerimizi ortaya
çýkarýp biz olmamýzý saðlar. Theodore
Roosvelt; “Bir insaný ahlâken eðitmeden
sadece zihnen eðitmek, topluma bir belâ
kazandýrmaktýr” demiþtir.
Gelelim insaný ilgilendiren diðer bir
konuya, kültürel eðitime. Bu kalýtsaldýr.
Diðer bir deyiþle insanoðlunu bugününe
getirmiþ olan geçmiþin tecrübeleri, bilgisinin birikimleri ve kültürlerin birbirlerinden aldýklarý feyzlerdir. Kültürel kalýt-
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sallýðýn tek aracý eðitimdir. Öyle ki, toplumsal yaþama dayanan geniþ anlamda eðitim
söz konusudur. Çünkü bu tecrübe ve bilgi
edinmesiyle aklýnýn geliþmesini saðlar.
Anlaþýldýðý gibi kültürler, insanlarýn eðitim
ve yaþam sürecinde olgunlaþmasýnda, ahlâki deðerlerinin oluþmasýnda çok önemli rol
oynar ve aileden, aile soyunun devamý
boyunca geçebilir.
Büyük Klasik Alman Felsefesi de, soyut
ideal insan üzerinde çok düþünmüþtür.
Özellikle “Ýnsanýn Özü” sorunu her
eleþtirinin amacý ve kilit noktasý olmuþtur.
Öyle ki, Alman Felsefesi birçok araþtýrmacý
için büyük düþünürleriyle birlikte evrensel
felsefenin zirvesi sayýlmýþtýr.
Politik, ekonomist ve bilimsel sosyolojinin kurucusu sayýlan Karl Marx ise
felsefe evreninin her tezini inceleyip,
düþünürken bir yenilik keþfetti ve þöyle
dedi: “Ýnsan, ölen âþýk olan, üreten,
savaþan, akýlla, dinle, ahlâkla, estetikle ya
da herhangi bir baþka soyutlamayla deðil,
bizzat yaþadýðý koþullarla anlaþýlmalý.
Eðer deðiþtirmek diye bir sorun varsa, bu
koþullarýn deðiþtirilmesiyle oluþmalý. Yani
insan ve toplumsal koþullar birlikte ele
alýnýp deðerlendirilmelidir.”
Ýnsanýn hem toplumsal hem tarihsel
bir varlýk olmasý onun doðal bir canlý
olmasýnýn inkârý deðildir. Çünkü insan
ve toplumlarýn tarihi de, sonuçta doða tarihinin devamýdýr. Öyleyse insanýn geliþimi
birleþik bir evrim sürecidir ve “Ýnsanýn
Özü” denilen þey çok olsa da bütünün
parçasýdýr.

Marx’ýn diyalektik ve tarihsel materyalizmi felsefe tarihinde insaný ilk kez gerçek
insan olarak etken konuma getiriyordu.
Ýnsan yalnýzca soyut varlýðý hakkýnda
düþünülmekten çýkýyor ve 20. yy baþýnda
“Etkin Özne” yerini buluyordu. Böylece
insanýn tekâmülünde, koþullarýnda etkisinin
büyük olduðu görülüyordu.
Görüyoruz ki, doðru ve iyi olaný bilmekle, doðru ve iyi olaný uygulamak arasýndaki
fark insaný insan yapan özelliktir. Bir idrak
seviyesidir. Böyle olabilmek ve sevilmek
için önce sevdirmeliyiz kendimizi, ki daha
çok sevelim. Mutlu olmak için mutlu
etmeliyiz baþkalarýný, neyi almak istiyorsak
alacaðýmýzdan önce vermeliyiz ihtiyacý
olana ihtiyacýný.
Fark etmeliyiz; insaný diðer canlýlardan
farklý kýlan yaratýcý aklýný ve Rabbin
sevgisinden hepimizin yaratýldýðýný ve farksýzlýðýmýzý. Ýlâhi âlemin elinin bizim üzerimizde olduðunu, bilgilerle bizi doðru yolda
tuttuðunu, tabi özgür olan aklýmýzla uyarak
gönlümüze ve egolarýmýza hükmederek.
Ýnsan, insan olma yolunda. Tutkularýndan
kurtulmak için her türlü çabaya girmeli ve
iyilikte, doðrulukta, çalýþmakta, bilgili
olmakta ve koþulsuz ayýrt etmeden sevmekte çok emek vermeliyiz ki, Rabbin
olmamýzý istediði erdemlerle ve niteliklerle
bezenmiþ gerçek insan olabilelim. Mevlânâ
bunu çok güzel dile getirmiþtir:
Nice insanlar gördüm,
Üzerinde elbise yok...
Nice elbiseler gördüm,
Ýçinde insan yok…
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Dünyadan Tahliye ve Dünyanýn Nadasa Býrakýlmasý - 2

Ülkemizde
Bilgi Aktarýmlarý
Derleyen: Ýsmail Hakký ACAR

"Dünyadan Tahliye ve Dünyanýn Nadasa Býrakýlmasý" ana baþlýðý altýndaki bu
dizinin önceki bölümlerinde,‘YÜKSELME’ / ‘ALINMA’ / ‘GEÇÝÞ’ konularý
Bulgar Peter Deunov’un öngörüleri, Yükselmiþ Üstatlar olarak tanýmlanan
Sananda ve Ashtar’dan aktarýlan bilgiler ýþýðýnda derlenen ‘KRÝSTAL
MERDÝVEN’ / ‘YÜKSELÝÞ’ve ‘DÜNYA’YI BOÞALTMA PROJESÝ’ kitaplarýndan
alýntýlar ele alýnmýþtý. Keza Kutsal Kitaplardaki ‘YÜKSELME’ ve ‘GEÇÝÞ’ ile
ilgili âyetler aktarýlmýþtý
Bu Bölümde ise, bir önceki Bölümde ele alýnan yabancý kaynaklardan yapýlan
‘YÜKSELME’ / ‘ALINMA’ / ‘GEÇÝÞ’konularýndaki alýntýlarla benzerlik gösteren
Bedri Ruhselman ile Rehber Varlýðýn bilgileri ele alýnmaktadýr.
Bedri Ruhselman:
‘Ýlâhi Nizam ve Kâinat’
Bedri Ruhselman (1898-1960), hekim,
keman virtüözü ve neo-spiritüalizmin, diðer
adýyla ‘deneysel yeni-ruhçuluðun’
Türkiye’deki öncüsüdür. Ruhselman,
reenkarnasyonu ilke edinen ‘deneysel yeniruhçuluðu’ geliþtirmiþ, yeni kavramlar
ortaya koymuþtur.
Bedri Ruhselman’ýn 1959 yýlýnda kaleme
aldýðý, takiben bir Noter’de kasaya kilitlenen ve 2013 yýlýnda kasadan çýkartýlýp
yayýmlanan ‘Ýlahi Nizam ve Kâinat’
kitabýnýn 278-286 sayfalarý arasýnda, konumuzla ilgili önemli paragraflar bulunmak-

tadýr. Bu seçme paragraflarda özetle
Bedri Ruhselman, Dünya ortamýnda
yaþanacak zor günler sonrasý ‘Arasat’ /
‘Sevgi Planý’ olarak adlandýrdýðý bir
yarý-süptil ortama geçileceðini, o ortamda
yaþanacak deneyimler ve verilecek eðitimler sonrasý ‘Vazife Planý’nda görev alýnacaðýný aktarmaktadýr.
Dünya Ortamýnda Zor Günler
‘Dünya Ýnkýlabý’
“Yakýnda, tabiat þartlarýnda vukua gelmeye baþlayacak olan cezri [köklü] deðiþmelerde hiçbir þeyin maksatsýz ve körü körüne
olmayacaðýný, en ufak bir hâdisenin bile
ancak üniteden gelen icaplara göre üstün

(Önemli Not: Metinde geçen tüm zaman dilimleri için 1959 yýlý baþlangýç olarak alýnmalýdýr.
Ayrýca o dönem kullanýlan kelimelerin güncel anlamlarý, parantez içinde verilmiþtir.)
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vazifeli varlýklar tarafýndan þaþmayan ve
aksamayan bir tertip ve ahenk içinde husule
getirileceðini artýk iyice belirtmiþ bulunuyoruz. ……. Þu hâlde, yeryüzündeki tabiat
þartlarýnýn deðiþmesiyle meydana gelecek
yeni ahengin, insanlara bu kurtuluþ imkânlarýný bahþetmiþ olmasý bakýmýndan fevkalâde büyük bir kýymeti ve ehemmiyeti
vardýr. …… Ýþte bunun için, Dünya’nýn
geçireceði son hazýrlýklar vardýr.”
“Bu hazýrlýklarýn iki cephesi vardýr:
Birinci cephesi insanlara, bu Dünya’nýn
artýk kendileri için elveriþli bir mesken olamayacaðýný anlatmak suretiyle henüz eksik
kalan lüzûmlu bilgilerini, müþahedelerini ve
imanlarýný kazandýrmak, diðer cephesi de
sonradan gelecek basit bedenlerin tekâmüllerine elveriþli yeni bir Dünya’yý meydana
getirmektir.”
“Þimdi, bu tabiat deðiþmelerinin, yeni
zuhur edecek hâdiselerin hulâsa, vukuu
yaklaþmýþ olan büyük Dünya inkýlâbýnýn
mahiyet ve þekillerini izah etmeye
baþlýyoruz. ……”
“Velhâsýl mutat dýþý olarak vukua gelen
bütün bu büyük rüzgârlar, seller, yer sarsýntýlarý, zelzeleler, deniz kabarmalarý, su
baskýnlarý ve yer çatlamalarý gittikçe insanlarýn rahatlarýný kaçýracak ve zararlarýný arttýracaktýr. Fakat bunlarýn hiçbirisi ahenk
dýþý, düzen dýþý olmayacak, hepsi yerli yerince tertip edilmiþ, biraz evvel söylediðimiz
hedeflere ayarlanmýþ adýmlarýn tedricî ilerleyiþlerinin birer ifadesi olacaktýr.”
“Bu hâller, Dünya’da aþaðý yukarý 40-50
sene böyle sinsi, fakat daima müterakki
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[ilerlemiþ] bir þekilde ve insanlar tarafýndan hakikî manalarýna nüfuz edilebilmesine pek de kâfi gelecek kudrette olmamak üzere devam edecektir. Bununla
beraber bunlar, daha ileri safhalara hazýrlayýcý mahiyette bir tedriç takip ederken
[derece derece ilerlerken] gittikçe de
þiddetlerini arttýracaklardýr. Bu kitaptaki
bilgileri okumuþ, benimsemiþ olanlar, bu
hâllerin daha ilk zamanlarda delâlet
ettikleri mânâlarýný sezmekte güçlük
çekmeyecekler ve kendilerini, gelecek
büyük güne rahatça ve kalp huzuruyla,
hattâ sevinçle hazýrlayabilmenin imkânlarýný elde etmiþ olacaklardýr.”
“Takriben 50 sene sonra hâdiseler daha
ziyade kendilerini hissettirmeye baþlayacaklar ve insanlarý daha doðrusu kendilerini
lüzumu derecesinde hazýrlayamamýþ olanlarý çok rahatsýz edici, korkutucu, zahmet
ve ýstýraplar içinde býrakýcý karakterler
almaya baþlayacaklardýr.”
“Bu hâller çoðalarak yüzüncü seneye
kadar devam edecek, yüzüncü seneden
sonra hâdiseler ve Dünya’da baþlayan
deðiþiklikler insanlara bütün bu olaylarýn
hakikî mahiyetleri ve delâletleri hakkýnda
bazý mânâlar verecektir. Þimdiye kadar
basit deðiþmeler hâlinde devam eden
durumlar, artýk tam bir kargaþalýk içinde ve
eski Dünya nizam ve tertiplerinin açýkça
deðiþmelerini ifade edecek tarzda inkiþaf
etmeye baþlayacaklardýr.“
“Soðuk bölgelerdeki buzlar erimeye
baþlayacaklar, bazý soðuk bölgeler
gittikçe ýsýnacak, Dünya iklimlerinde bariz
deðiþmeler baþlayacaktýr. Görünüþte kar-
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makarýþýklýk hâli arzeden bu olaylarda,
insanlar için gelecek kurtuluþ ve beþaret
[müjde] günlerinin tahakkukunu hazýrlayýcý
tertipler ve nizamlar mevcuttur.”
“Dünya inkýlâbýnýn son anýna doðru bütün
tabiat olaylarý þiddetlenecek, yer sarsýntýlarý
artacak, su baskýnlarý, büyük seller, büyük
kaymalar, yer çatlamalarý ve birkaç þehri
birden harabeye çevirebilecek büyük
zelzeleler birbirini takiben tevali
edecek[uzayýp gidecek, sürecek], insanlar
henüz geçmiþ bir felâketin sýcaklýðý soðumadan, daha korkunç diðer bir felâketle
karþýlaþacaklardýr. Bu sýrada bittabi kütleler
hâlinde ölümler olacak, hastalýklar çoðalacak, Dünya’da yaþamak çok ýstýraplý ve
zahmetli bir hâle girecek.”
“Akýllý, bilgili ve iyi hazýrlanmýþ
olan insanlar bu hâli görebildikleri
takdirde gayet iyi anlamýþ olacaklar
ki artýk Dünya insanlarý için, Dünya
maddesi kâfi gelmemektedir ve Dünya,
bu hakikati insanlarýn kafasýna vururcasýna
göstermektedir. Ve böylece bir an gelecek
ki insanlarýn birçoðu artýk kendileri için
Dünya’da yaþanacak hiçbir yerin
kalmadýðýný anlamýþ bulunacaklardýr.
Ýþte bu da insanlarýn, hakikati bütün
çýplaklýðý ile görebilmeleri için,
Dünya’nýn kurulmuþ en mükemmel bir
tertibi ve nizamý olacaktýr ki bu nizamýn
ve tertibin kudretiyle insanlarýn çoðu,
yukarýda bahsettiðimiz iki âlemi birbirinden
ayýran kapýyý ardýna kadar ve büyük bir
iþtiyakla [güçlü arzuyla] açabilmek kuvvetini kazanacaklar, yâni idraklerinin ýþýðýna
kavuþmaya baþlayacaklardýr.”
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Tekâmülü Tamamlayanlarýn Geçiþi
“Burada olan þeyler bir taraftan;
Dünya’daki tekâmül devrelerini baþarý ile
bitirmiþ, sýrtlarýný artýk kendilerini tatmin
etmeyen Dünya maddelerine çevirmiþ
insanlarýn lâyýk olduklarý âlemlere
intikallerini saðlayacak, diðer taraftan da
kaba maddeden bir türlü kendilerini kurtaramayan ve saadetin ancak o maddeye
gömülmekle kazanýlacaðýný sanan hazýrlýksýz insanlarýn iþtiyak duyduklarý [özledikleri] kaba maddelere dönmeleri ihtiyacýný
yerine getirecektir.”
“Kader mekanizmasý; insanlarýn
tekâmülde esas tutulan hürriyetleriyle tercih
ettikleri, istedikleri ve ihtiyaç duyduklarý
mekânlara kavuþmalarý yolundaki cehit ve
gayretlerine göre liyakat derecelerini takdir
eder ve ona göre icaplarýný yerine getirir.”
“Binaenaleyh bütün bu korkunç ve
dehþetli görünüþlerine raðmen, Dünya’nýn
bu kapanýþ sahneleri, hazýrlanmýþ insanlar
için en büyük kurtuluþ en sevinçli ve mesut
günün doðuþu, asýrlarca beklenen büyük
kurtarýcý þafaðýn söküþü olacaktýr. …..”
“Burada göstermiþ oluyoruz ki Dünya,
Mu devrinin kapanýþýndan bu yana bir inkiþaf devresini daha bitirerek, yüz binlerce
defa tekrarlanmýþ olan bu açýlýþ ve kapanýþlarýna bir tanesini daha eklemek üzeredir.”
“Yüksek prensipler muvacehesinde
[durum karþýsýnda] Dünya için takdir olunmuþ bulunan bu hâl, tekrar tekrar devam
edip gidecek ve böylece Dünya, her
defasýnda kendisinin bir devrelik bütün
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inkiþaf imkânlarýndan faydalanarak
Dünya’ya mahsus tekâmül hazýrlýklarýný
bitirdikten sonra liyakatlerini kazanmýþ
olduklarý ve muhtaç bulunduklarý yüksek
âlemlere, insanlarýn kütleler hâlinde intikal
etmek üzere Dünya’dan tamamýyla kurtulabilmelerine ve ayrýlabilmelerine zemin
hazýrlayacaktýr."
Yarý-süptil ‘Arasat Planý’
‘Sevgi Planý’ ve Deneyimler
"Büyük Dünya katastrofunda ölmek
suretiyle Dünya’dan tamamýyla kurtulduklarýný söylemiþ olduðumuz insanlarýn, doðruca gidecekleri yer, yarý-süptil [ince, lâtif]
dediðimiz, Dünya’ya nazaran yüksek bir
plândýr ki, biz buna ‘Sevgi Plâný’ diyoruz.”
“Bu plânda hâkim olan realite sevgidir.
Daha doðrusu oraya intikal edecek olan
insanlar o plânda sevginin çeþitli tatbikatýný
görmek ve bu sayede ‘Vazife Plâný’nýn yüksek icaplarýna tamamýyla intibak edebilecek
duruma gelmek için orada bir müddet
yaþayacaklardýr. O hâlde, yarý-süptil âlem
veya ‘Sevgi Plâný’, her þeyden evvel bir
‘Arasat Plân’dýr. Yâni basit Dünya
realitelerinin aðýr yüklerinden kurtulmuþ
olan insanlarýn, çok süptil bir ‘Vazife
Plâný’na intikalini rahat, tatlý ve mesut bir
yürüyüþle temin eden bir ara vasattýr."
“Ýnsanlarýn, insanüstü plâna geçebilmeleri
için atlatmalarý lâzým gelen yarý-süptil
âlem; insan altý âleminden insan kademesine geçilirken yaþanmasý icap eden ‘Arasat
Plânlar’la kýyaslanamayacak þümul [kapsam] ve vasattadýr [ortam]. ‘Arasat
Plânlar’ýn alt plândan üst plâna varlýklarý
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hazýrlamak için kendilerine mahsus vâsýtalarý vardýr. Bu vâsýtalar ne onlarýn terk
etmiþ olduklarý plânlarýn realitelerine, ne de
bir üst plânýn realitelerine aittir. ……..,
onlar ne býrakýlmýþ olan, ne de intikal
edilmek üzere bulunan plânlarýn kendi
realiteleri deðildir, ancak ‘Arasat Plâný’na
mahsus bir hazýrlýk mekanizmasýdýr.”
“Ýnsanlarýn Dünya’dan sonra girecekleri
yarý-süptil âlemin, yâni ‘Arasat Plâný’nýn
hazýrlayýcý vâsýtasý sevgidir. Buradaki sevgi
hiçbir vakit, Dünya’da anlaþýlan ve duyulan
sevginin kendisi olmamakla beraber, bunun
gene Dünya’dakine yakýn bir cephesi
vardýr……… Demek ki buradaki sevginin,
Dünya insanlarýnca anlaþýlamamýþ olan
mahiyeti, ‘Arasat Plâný’ndaki varlýklarý
‘Vazife Plâný’nýn yüksek realitelerine
intibak ettirici çok kudretli durumlar arz
eder. Zira ‘Vazife Plâný’ný tam mânâsýyla
kabullenmek ve ona intibak edebilmek pek
kolay bir iþ deðildir.”
“Sevgi, varlýklarýn vazifeye tam intibak
edebilmelerini saðlamasý bakýmýndan çok
lüzûmlu ve mühimdir. Zira vazifeye girebilmenin büyük imkânlarýný bu sevgi
fonksiyonu temin eder.”
“Yarý-süptil âleme girmiþ bir varlýk için
asýl gaye ‘Vazife Plâný’na ulaþmaktýr.
Hâlbuki varlýðýn orada baðlanmýþ olduðu
yarý-süptil madde, onun ‘Vazife Plâný’na
girmesine engel teþkil eder. Zira ‘Vazife
Plâný’ndaki madde hâlleri süptil maddelerdir ve o plânda vazife görebilmek için
varlýklarýn yarý-süptil bir tek madde kombinezonuna baðlý kalmaktan kurtulmalarý
lâzým gelir.”
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“Ýþte oradaki varlýklarýn bu engeli aþabilmeleri için, çok kuvvetli bir vâsýtalarý
vardýr ki o da sevgidir. Þu hâlde ‘Arasat
Plâný’ndaki sevgi o plânýn yarý-süptil maddelerini, her türlü ýstýraptan ve elemden âri
[arýnmýþ] tatlý ve mesut mücadelelerle yenmeye yarayan yüksek bir vâsýtadýr.”
“…… Oradaki [Arasat Planý’ndaki] varlýklarýn ‘Vazife Plâný’na geçebilmeleri için,
bu ilk yakaladýklarý, yâni kendilerine bir
nevi beden gibi kullandýklarý yarý-süptil
maddeyi bir an evvel terk edebilmeleri þarttýr. Bunu yapabilmelidirler ki, ileride kendilerine düþecek herhangi bir vazifenin
icaplarýný yerine getirebilmek için, istedikleri deðiþik süptil veya yarý-süptil maddeleri kullanabilsinler ve icaplara göre
onlarý derhal deðiþtirebilsinler. Ýþte onlarýn
yarý-süptil âleme geçer geçmez yakaladýklarý ve bir türlü býrakamadýklarý yarý-süptil
maddelerini býrakabilmelerine yardým edecek en kudretli vâsýtalarý ‘sevgi’ olacaktýr.
Sevginin çeþitli tatbikatýný yapa yapa varlýklar artýk, bir tek yarý-süptil maddeye
baðlanmak durumundan kurtulacaklar, o
maddeyi istedikleri zaman terk edebilecekler ve onun yerine deðiþik maddeleri kullanabileceklerdir.”
“Henüz Dünya bedenleri realitesinden
kurtulamamýþ varlýklarýn ölümleriyle
doðumlarý arasýnda mutat [alýþýlmýþ] olarak
geçirecekleri ‘spatyum’ dediðimiz hâlle,
‘yarý-süptil vasat’ý birbirine asla karýþtýrmamalýdýr. ….. Burasý ancak, Dünya’dan
definitif olarak [eksiksiz, belirgin þekilde]
kurtulmuþ varlýklara mahsustur. …. Bu
âleme geçen varlýklarýn, ilk kullandýklarý ve
baðlandýklarý vâsýta, yarý-süptil maddeler-
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den müteþekkil belirli bir madde kombinezonudur. Varlýklar, bu kombinezonu hem
kullanarak hem de onunla sevgi yolunda
mücadele ederek ehliyetlerini, liyakatlerini
arttýrýrlar. Ýþte Dünya’dakine benzer kesif
maddeler olmadýðý için, Dünya’da olduðu
gibi yorucu, bezdirici, zahmet ve meþakkat
[güçlük] verici aðýr yürüyen faaliyetler bu
plânda yoktur. ……. Bu plânda Dünya’daki
gibi, zahmet, yorgunluk, ýstýrap, didinme,
mücadele gibi kaba durumlar yoktur.
Burada bütün arzular, ufak bir irade darbesiyle, sadece bir istekle âdeta otomatikman,
kendiliðinden oluyormuþ gibi gerçekleþir.”
“Yarý-süptil maddenin icaplarýndan olarak
o plânda kaba beden organlarýyla ilgili;
hastalýk, saðlýk, yorgunluk, tembellik, takatsizlik gibi malûliyetler, aðrýlar, sancýlar,
keza bedenin yüksek organlarýna ait zihin
yorgunluklarý, budalalýklar, delirmeler, uyku
ve bayýlma hâlleri, komalar, sýkýntýlar, kaba
ihtiraslar...... o âlemin maddelerinin kadrosu
içine giremez….. Keza orada fizik mânâda
anlaþýlan güzellik, çirkinlik, gençlik, ihtiyarlýk gibi Dünya’ya mahsus realiteler de
yoktur. Bilhassa Dünya maddelerinin tâbi
olduðu en esaslý ve zarurî ölüm realitesi
yarý-süptil âlemde tamamýyla meçhuldür.”
“’Sevgi Plâný’nýn ilk kademelerinde
baþlayan ve az çok Dünya zamanýna ve
mekânýna yakýn taraflarý bulunan hâller,
varlýklarýn hazýrlýklarý ilerledikçe daha süptilleþir ve Dünya’daki durumlara yakýnlýktan ayrýlmaya baþlar. …… Yarý-süptil
madde ile olan irtibatlar gevþedikçe, idraki
zaman ve mekân durumlarýna girilir ve
yarý-süptil âlemin Dünya’ya benzer taraflarý
ortadan kalkar. Gruplarýn ‘Vazife Plâný’na
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yaklaþmalarý artar ve ‘Vazife Plâný’
icaplarýnýn zaruretleri daha fazla belirir..
Sevgi ile birbirine baðlanan gruplarda
sevginin oraya mahsus türlü tezahürleri
bu durumu takviye eder.”

mekanizmasýyla ‘Vazife Plâný’nýn ahengine
ve icaplarýna uymak kudreti kazanýlacaktýr.
Þu hâlde bu plândaki yüksek sevgi, büyük
‘Vazife Plâný’na ulaþmanýn tatlý ve esaslý
bir vâsýtasýdýr.

“‘Vazife Plâný’na geçiþ Dünya’dan yarýsüptile geçiþ gibi büyük gürültülerle, þiddetli sarsýntýlarla, ölümlerle müterafýk
[refakat eden, beraber bulunan] olmayýp
gayet tatlý bir hazýrlanýþla, belirsizce ve
tedricî bir akýþ içinde vukua gelmektedir.
Ondan sonra bu varlýklar, gittikçe geniþleyecek olan gruplarý ve bu gruplarýn
geniþlemesiyle tev'em olan [ikiz, benzer]
idraklerin artmasý sayesinde, ‘Vazife
Plâný’nýn ilk kademelerinden itibaren ilâhî
icabý taþýyan ýþýk konisinin zirvesine doðru
gittikçe büyük bir olgunlaþma hýzý ile týrmanarak yükselmeye baþlarlar.”

“Böylece ‘Sevgi Plâný’ný tamamlayýp
‘Vazife Plâný’na geçen varlýklar, ‘Vazife
Plâný’nýn ilk basamaklarýna çýkacaklar ve
orada hemen vazifeleneceklerdir.”

‘Vazife Planý’
“’Vazife Plâný’ bambaþka yüksek bir
plândýr. ….. ‘Vazife Plâný’, baþtanbaþa bir
ahenk, bir nizam, bir beraberlik, tam ve
karýþýksýz bir koordinasyon ve kooperasyon
plânýdýr. Orada en küçük bir ahenksizlik, en
küçük bir aykýrýlýk veya bir terslik yoktur.
Oraya girecek varlýklarýn muhakkak ve kat'î
olarak bu ahenge uymuþ durumda bulunmalarý, hattâ bu ahenkten olmalarý þarttýr ki,
bu da bu yolda geçirilecek olan birçok
hazýrlýk safhalarýyla mümkün olabilir. ……
Bundan sonra bu hazýrlýðýn doðrudan
doðruya ‘Vazife Plâný’na ulaþtýran yarý-süptil âlemdeki, yâni ‘Sevgi Plâný’ndaki son
kademeleri ise çok kolay, rahat ve saadetle
dolu olarak sevile sevile tamamlanacaktýr.
Bu suretle bu âlemdeki yüksek sevgi

“’Vazife Plâný’na girmek demek, birtakým
vazife mükellefiyetlerini kabul etmek ve bu
vazifelerin icaplarýný yerine getirmek kudret
ve imkânlarýna sahip olmuþ bulunmak
demektir. Bunun için de ‘Vazife Plâný’ndaki
varlýðýn, vazifelere uygun çeþitli maddeleri
kullanmasý lâzým gelir. Henüz bu duruma
gelmemiþ bir varlýk, Dünya’dan ayrýlýþýný
müteakip yakalamýþ olduðu yarý-süptil bir
madde kombinezonunu iyice benimser ve
ondan ayrýlamaz. Bu maddeden ayrýlamayýnca çeþitli süptil maddeleri kullanmak
imkânýný elde edemez ve bunun neticesinde
de hiçbir vazifeyi yapamaz.”
Rehber Varlýk Bilgilerindeki ‘Geçiþ’
Bu Bölümde daha önce ele alýnan kaynaklarda söz edilen yaklaþýmlarýn, Rehber
varlýk bilgileri kapsamýnda olup olmadýðý
irdelenmektedir.
Mevcut Durum, Deðiþim
Dönüþüm Gereksinmesi
Öncelikle Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýmýz
(Dünya) ne durumdadýr ve nereye gitmektedir? Bu konuda Bizim Celselerimiz’de
neler aktarýlmýþtýr?
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“Etrafýnýza daha dikkatli gözlerle
bakýnýz; bazý þeylerin deðiþmeye
baþladýðýný,bazýlarýnýn deðiþtiðini,
bazýlarýnýn çok deðiþtiðini fark edeceksiniz.Ýþte bu þimdi zararýna yaptýðýnýz
her þeyden dolayýdýr Üzerinde Rahatça
Dolaþtýðýnýzýn.Dikkat ediniz, vaktinde olmamasý gereken oluyor, vaktinde olmasý
gereken olmuyor.Ve dikkat ediniz bir þey,
farkýna varmadýðýnýz halde bir yerden diðer
bir yere geçiyor.Ve bir þey yine, farkýna varmadýðýnýz halde bir yerden geliyor.Ýþte bu,
sizin kötü yaptýklarýnýzdan, iþte bu, anlamayarak çizdiklerinizden dolayýdýrÜzerinde
Rahatça Dolaþtýðýnýzýn. Öyleyse vakit
gelmektedir.”
“Ama þimdi insanoðlu bugün yalnýz
bulunduðu günü düþünüyor ve yaþýyor.
Geleceðe, hele uzun geleceðe kimsenin
bakmaya niyeti yoktur.Etrafýnýzý saran
karanlýk yoðunlaþýnca çaresiz kalacaðýnýzý
bilmelisiniz.”
Yorum: Bu Bilgiler deðiþimlerin
günümüzde yaþanmaya baþladýðýný açýkça
vurgulamaktadýr.

39
gelecek fiziki bir deðiþim olabileceði de
öngörülmelidir.
"Bütün anlatacaðýnýz sadece doðrulardýr,Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýzýn
insan kardeþlerinize ve size, hayýrda kalabilmesi için.Ýnsanýn bugün gidiþ hýzý kendisine zararlýdýr, böylece.Ve böyle gidecekse,
doðruyu görüp durmadan ve birleþmeden el
ele,Üzerinde Rahatça Dolaþacaðýnýz fazla
dayanamayacaktýr biliniz.Þimdi tüm etrafýnda onun hayrýna olmayan çok þeyi iþlemektedir insan,kendi faydasý için sanýp da
kendi zararýna olan."
Yorum: Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýzýn
hayýrda kalabilmesi’ ifadesi ‘Dünya’nýn
yaþamý barýndýrma yönünde kötüye gitmemesi’ anlamýndadýr. Kaldý ki sonraki
celseler Dünya’nýn kötüye gidiþini, ‘her
yerinden ses / feryat’ geldiðini, ‘insanýn
hýzla kendini yok ettiðini’ / ‘mahvý için yol
aldýðýný / kendini kahrettiðini’ vurgulamaktadýr.

"Ve þimdi belli bir yerde, belli bir þey,
yine birden hayrýnýza deðiþecek.Ve siz ve
insan kardeþleriniz, O'nun istediði þeyden,
O'nun istediði hayýrdan veþekilden çok
uzakta, baþka dallara tutunmuþ sallanmadasýnýz."

“Þimdi etrafýnýza dikkatli gözlerle
bakýnýz, kulaklarýnýzý dikkatle dinlemeye
tutunuz...Görünüz ki ve duyunuz ki,
etrafýnýzda olanlar hayra deðildir.Þimdi
Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýzýn her
yerinden ses,kimse anlamadýðý halde, feryat
halindedir.Ve insan hýzla kendini yok etmek
için yol alýyor;her þeyi iterek, her güzel þeyi
yok ederek.”

Yorum: Burada ‘birden [hýzlý] deðiþim’den bahsedilmektedir. Bu sadece
bir sosyal, ahlâki bir deðiþim olarak
anlaþýlmamalýdýr. Diðer Bilgilerle bütünleþtirildiðinde bunun Dünya çapýnda aniden

“…. Ýnsan, þimdi hýzla mahvý için yol
almadadýr.Ýnsan hayrýna zannettiði halde,
kendi kendini kahretme yolundadýr;
bozarak, yok ederek, çoðalarak, çoðaltarak
kötü olaný. ……Þimdi insan kendini besle-
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mek için bile,yalnýz besleyebilmek için
bile hayrýna olmayan çok iþi yapýyor;
hayrýnýza olan çok þeyi yerinden oynatýyor
ve bozuyor.”

memur etti.Þimdi siz varýn birlikte
bozduðunuz bir ölçünün tekrar yerine
gelinceye kadar olacaklarý,yerine geleceðini bildiðinizden, düþünün.”

“ Þimdi üzerinde bulunduðunuz gezegen,
belli bir sýnýra kadar her þeyi ile vardýr.
Gerçekleri anlatmadýkça, insan en azýndan
nüfusu sabit tutmayý bilmedikçe, bir yokluða doðru gider Üzerinde Rahatça
Dolaþtýðýnýz.”

“Ve biliniz ki diðerleri görevini yapacak,
bozuk olaný, bozuk olanlarý düzelteceklerdir. Bunun için üstünüz kararacak, altýnýz
sarsýlacak, deniz kara, kara deniz olacaktýr
belki. Þimdi her þey deðiþecek ve deðiþirse
düzelecektir.”

Yorum: Dünya ile ilgili gerçeklerin, özellikle de ‘nüfusun sabit tutulmasý’ konusunun insanlýða anlatýlmasý istenmektedir. Her
ne kadar Dünya’da nüfus artýþ hýzý düþse de
1964 yýlýnda 3,2 milyar olan insan adedi
bugün (2020’de) 7,8 milyara varmýþ durumda. Kaldý ki burada ifade edilen ‘belli bir
sýnýr’ uzaklardaki bir tarih, Evren’in,
Dünya’nýn sonu / ‘Kapanýþ’ olarak nitelendirilmemelidir. Yakýn geleceðe iþaret
etmektedir.

Yorum: Burada açýk olarak Dünya’nýn
yaradýlýþýnda özel bir düzenin konduðu,
en küçükten en büyüðe kadar her þeyin
belirli bir denge içinde tutulduðu, dengenin
bozulmasý halinde tekrar düzelmesi, dengenin saðlanabilmesi için ‘üstümüzün
kararmasý, altýmýzýn sarsýlmasý, denizlerin
kara, karalarýn deniz olabileceði’ vurgulanmaktadýr. Unutmayalým ki Dünya varsa
canlýlar vardýr!

"Þimdi hayrýnýza var oldu her þey
hayýrla dönmededir... Bir gün içlerinden
biri, biliniz ki þaþacaktýr yolunu ve iþte o
zaman,þimdi Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýz duracak.Ve hiç kimse bulamayacak
en çok sevdiði oðlunu.Siz, sizin Üzerinde
Rahatça Dolaþtýðýnýzýn üstündekiler ve
daha ötekiler ve daha ötekiler, hangi
cinsten olurlarsa olsunlar, O’nun hükmünü
yanýltamazlar."
“Þimdi Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýzý
O öyle bir düzenle varetti;en altýndan en
üstüne kadar her þeyi deðiþmeyecek belli
bir oranda yarattý.Ve biri için ve her biri
için diðerlerini oranýn sabit kalmasýna

'Çýðlýk', 'Çýldýrtýcý Ses'
Titreþimin Deðiþmesi / Boyut Deðiþimi
Bilgilerde ‘çýðlýk’ / ‘çýldýrtýcý ses’
önemli bir iþarettir. ‘Çýðlýk’ / ‘Çýldýrtýcý
Ses’in, Kuran-ý Kerim’deki ‘Sura Üfleme’
ve Yeni Ahit’teki ‘Yedi Borazan’a karþýlýk
geldiðini düþünmekteyim. Geçmiþ
Bölümlerdeki aktarýmlar ýþýðýnda bunu
‘frekans / titreþim deðiþimi’ olarak yorumlamaktayým. Muhtemelen de ‘boyuttan
boyuta / 3B’den 5B’ye GEÇÝÞ’. Bilgilere
göre o ‘çýðlýk’ / ‘çýldýrtýcý ses’ten “yalnýz
O’nun Gerçeði’ne kulaklarýný verenler”,
kendilerini ruhsal olarak o frekans / titreþim
seviyesine YÜKSELTMÝÞ OLANLAR
etkilenmeyecektir.
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"Ve karanlýkla beyaz arasýndan,kulaklarý
yýrtan, çýldýrtýcý bir ses edecek sökün."
“Karanlýðýn sökün etmesi yakýndýr ya.
Hani o, vaktin biteceði zamandýr ya.Hani o,
çýðlýðýn çýkacaðý andýr ya. Ýþte bunu bilip,
yerinize gelip,güzel gözlerinizi çevirin dört
bir yanýnýza, onlarý bulmak için."
Yorum: “Vaktin bitmesi”, diðer bir
deyiþle ‘zamanýn sonu’dur. Tüm
Bilgiler ‘zaman’ýn, ‘zaman olgusu’nun
3-Boyutlu Dünya için geçerli olduðunu
belirtmektedir. Bu anlatým ‘çýðlýk’ ile,
yani titreþim deðiþimi ile, ‘3B’den daha
üst boyuta, ‘5B’ye ‘GEÇÝÞ’ olarak
yorumlanabilir.
“Kötüler, kötülük toplamakta devam
ederlerse,bir gün kendilerine hayretle
bakan topraðýn gözünü göreceklerdir
mutlak...Ýþte o gün, toprak utanacak
onlardan...Ve onlar dönmezlerse bildikleri
iþten, gittikleri kötü yoldan,sarsýlacaktýr
toprak, sarsýlacaktýr toprak ve direnecektir
onlar, öyle biteviye, bir zaman. Hani
topraðýn gözüne kaçacak kötüleri bile
kurtarmalýsýnýz... Onlar için dilemelisiniz
bu günden o her þeyi yok edeceði çýðlýðýn
sökün edeceði güne kadar.”
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"Ve siz þimdi kulaklarýnýzý yalnýz O'nun
Gerçeðine veriniz ki,o günde o çýldýrtýcý
sesi en az duyabilmek için.”
"Ýki taraf ayrý ayrý olmadan, siz iþinizi
bilmiþ olacaksýnýz.Bileceksiniz ki, çýðlýk
baþlayýp yer ayrýk ayrýk ayrýlmasýn
diye...Bileceksiniz ki, ýþýk görünüp her þey
alev alev yanmasýn diye.Bileceksiniz ki,
olanlarý görenler korktukça onlara gayret
olasýnýz diye."
Yorum: ‘Çýðlýk’ yeryüzünü, yani Dünya’yý, parçalayacak, ayrýk ayrýk yapacaktýr.
‘Çýðlýk’ frekans deðiþimi ile Dünya’nýn
deðiþim / dönüþümünün tetikleyicidir.
“Ýþte gün kararýyor her yere.. Ýþte çýðlýk
habercileri yaklaþtýlar.”
Yorum: ‘Çýðlýk’ öncesi haberciler (4.
Düzen’den ve/veya Uzaylýlar) gelecek ve
görevliler ile birlikte insanlarýn ‘geçiþ’
yaparak kurtulmalarý için yapacaklardýr.
‘Geçiþ Zamaný’nýn Ötelenmesi

"Çünkü her þeyi mahvedecek çýðlýk
gelecek."

Birçok Celsede, insanlarýn karþýsýna
çýkacak olaylarýn zamanýnýn kesin olmadýðý,
Görevlilerin gayretleri ile mesajlarýn daha
geniþ kitlelere ulaþabilmesi, daha çok
kiþinin uyanabilmesi için ötelenebileceði
belirtilmiþtir.

"Siz, þimdi durmadan bir yerde
toplanan ve hayrýnýza olmayanýn,bir çýðlýk
halinde çýktýðý güne varmamak için duacý
olunuz. Çünkü onu sizler artýrýyorsunuz.
Toplanan çýð gibi büyüyorsa, yine suç
sizindir."

"Bu kapanýþ son kapanýþtýr, þimdi sizin
için çok önceden açýlmýþ olan yerde...Bu
son bitendir, sizin için önceden baþlayýp
bitenler arasýnda en farklý olaný...Bu son
baþkadýr, bileceðiniz, göreceðiniz, duyacaðýnýz baþkalar içinde...Þimdi siz hani o
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vaktin yerini, zamandaki yerini bilmeden
önce,onu bilene kadar vazifedesiniz ve iþte
insan, o vakte kadar þanslýdýr, sizin için.Ve
siz o güne kadar çalýþýrsanýz gayretle,onu
bileceðiniz gün öylece gidecektir geriye.”
"Yer, meydana gelmeye baþladýðý günde,
yemin ile söz verdi Sizi Sevgisinden
Vareden'e ve bir gün bütün her þeyi anlatmak için gerekeni yapacaðýna dair."
"Yalnýz, aklýnýzla siz doðru yolda olup,
kardeþlerinizi doðruya çekerseniz,belli bir
sýnýrý önceden bitirmemiþ olursunuz;
yapacaðýnýz sadece odur. O yine,önceden
belli edildiði yerde bitecektir."
Kalmak Ýsteyenler / Geride Kalacaklar
Kötülüklerinden sýyrýlýp iyi ahlâka
yönelmek, emek sarf etmek istemeyenler,
özetle ruhsal frekanslarýný yükselmeyi istemeyenler de olabilecektir. Onlarýn ‘Geçiþ’i
yapamayacaklarý ve geride, Dünya’da kalacaklarý anlatýlmaktadýr. Yani ‘Olumlu
Seçilim’ / ‘Pozitif Seleksiyon’. Görevliler
onlarý eðitmekten, onlara öðretmekten,
onlara gelmekte olan deðiþimi anlatmaktan,
geride kalanlarýn az sayýda olmalardan
sorumlu.
“Kararmaz, gün orta yerinden kararmaz.
Eðer kararýyorsa, iþte o Son Gün olacaktýr.
Son Gün'de çok þey olacaktýr. Son Gün'e
kendini hazýrlamýþlarher þeyden korkusuz,
gönül gönüle, buluþacaklarýný bildiklerinden, hayýrla beklerler. Ama beceremeyenler, ama inanmayanlar, ama hâlâ
gücenebilenler korksun.Çünkü onlar için
artýk hiçbir þey yapýlamaz."
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Dünyanýn ‘Nadas’a Býrakýlmasý
Evrende, Güneþ ve Güneþ Sisteminde ve
Dünya’da ortaya çýkan doðal Enerji Deðiþimleri ve Ýnsanýn Dünya’ya yaptýklarýndan
kaynaklý geliþmeler sonucu Gaia(i) kendini
korumaya almýþ ve yenilenip yeniden canlanma sürecine girmiþtir. Týpký insanoðlu
gibi, Dünya’mýz da geliþmiþ bir bilinç ile
tamamlanmýþ canlý, solunum yapan bir varlýktýr. Schumann Rezonansý Dünya Anamýz
Gaia’nýn ‘kalp atýþlarý’ olarak tanýmlanmaktadýr ve titreþimi yükselmektedir.
“Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýz her belli
sürede bir, her þeyi yeniden deðiþtirir ve her
þey ilk baþtaki gibi aynen yeniden olur,
tekrar bir sürenin sonuna kadar."
“Þimdi Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýz
belli bir süre sonundakendini yeniler ve her
þey yeniden baþlar üzerinde.Þimdi Üzerinde
Rahatça Dolaþtýðýnýz, bir zaman her þeyini
yitirecektir de mutlak.”
“Öyle ise ‘Hesap Günü’ mutlaka olacaktýr. Ýþe önce üzerine bastýðýnýz toprak baþlayacak.Daha sonra içinden çýkýp geldiðiniz
ve her tarafýnýzý saran su iþi ele alacaktýr.”
“Ýnsan, ne yaparsa yapsýn, kurtulmayý
hak etmiþtir. Ýnsan, ne yapmýþsa yapmýþ
olsun, hayat her yerde bekliyor, yeter ki
su deðiversin.”
Bu Bölüm ile Dizinin ‘Öngörüler’ Bölümünü tamamlamýþ olmaktayýz. Gelecek
ve Son Bölümde ise bu anlayýþ içinde
geçmiþte benzer bir ‘Gerçekleþme’nin olup
olmadýðý ele alýnacaktýr.

SEVGÝ DÜNYASI
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Zamanýn Ötesinde
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.
Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn
kapýlarýný aralamaya çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz Tobin Hart
geçen ay "Karanlýktaki ve Iþýktaki Yüzler" baþlýðý altýnda,
çocuklarýn görünmeyeni görmek konusundaki tecrübelerini
birbirleriyle daha rahat paylaþabildiklerini ve böylece
birbirlerinden çok þey öðrenebildiklerini bize kendinin de tanýk olduðu
veya danýþanlarýnýn anlattýðý çeþitli vakalar vasýtasýyla anlatmýþtý.
Çocuklar diðer insanlarýn göremedikleri þeyleri algýladýklarýnýn
farkýnda oluyorlardý. Yazarýmýz kýzý Maia ve onlara o akþam misafir
gelen arkadaþý Ashley'in gece yatmadan önceki konuþmalarýný
bize deþifre etmiþti. Örneðin Maia insanlarýn etraflarýnda renkler
görebiliyor ve bazý ruhlarýn insan kýlýðýnda dolaþtýðýný fark
edebiliyordu. Ashley ise bazý ruh varlýklarýnýn enerjilerini kendi içinde
hissedebiliyordu. Garip biçimde çocuklarda en ufak bir korku emaresine rastlanmýyor ve tecrübelerini birbirleri ile paylaþýyorlardý.
Sarah, Ellen ve Bill'in anlattýklarý da birbirleriyle tam uyum içinde
olan ve bizlere spiritüel dünyanýn kapýlarýný açan geçmiþ yaþamlardan
hikâyeler barýndýran veya gelecek ile ilgili öngörüler sunan ilginç
deneyimlerdi.
Bunun gibi birçok örnek vasýtasýyla Tobin Hart bizlere çocuklarýmýzýn
anlattýklarý hikâyelere daha fazla kulak vermemiz, onlarý duymazdan
gelmememiz konusunda dikkat etmemizi ve farkýndalýk geliþtirmemizi
istiyordu.
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T

S Elliot "The Four
Quartets" (4 Kuartet) isimli kitabýnda þöyle der:"Bir
þeyi bilmek ya da onun
bilincinde olabilmek için Zaman'ýn
içinde olmak gerekmez."Zira çocuklar
sýkça Zaman'ýn içinde deðildirler.
Onlarýn saat ve takvim ile ilgili duyularý yetiþkinlerinkinden oldukça farklýdýr. Zaman, yetiþkinler için bile
sadece geleceðe doðru atýlan sürekli
adýmlar deðildir. Çünkü bizim için bir
þeyin miktarýndan ziyade o þeyin
kalitesi ve yoðunluðuyla daha iyi
ölçülebilen an'larýmýz vardýr. Zaman,
her hangi bir iþe veya þeye fazlaca
yoðunlaþtýðýmýzda adeta yok olabilir ya
da uzun bir seyahatte arabanýn arkasýndayken bize: "Daha ne kadar gideceðiz?" sorusunu sorduracak biçimde
sonsuzluða kadar esneyebilir.
Bazý çocuklar, zaman algýsýyla ilgili
bu normal farklanmalarýn ötesinde
þimdi, geçmiþ ve gelecek arasýndaki
köprüleri de kurabilirler. En çarpýcý
kanýtlar ise çocuklarýn anýlarýndan ve
geçmiþ zamanlarýndaki hatýrladýklarýndan ve gelecekle ilgili içsel biliþlerinden gelir. Einstein gibi fizikçilerin
yanýsýra filozoflar ve mistikler bizim
Zaman ile ilgili lineer, ardýþýk duyumuzun onu algýlamanýn yollarýndan
sadece biri olduðunu söylemiþlerdir.
Zaman ne denli hýzlý seyahat ettiðimize
kýyasla göreli olup, hem ebediyete
hem de an'a ait olan bir varlýktýr.
Zaman, ayrýca "bir þey nasýl olur da
hem vuku bulmaya hazýr halde olup
da, az önce vuku bulmuþ olur?" tarzýn-

daki bir soruyla kendisiyle ile ilgili
rasyonel bilincimizdeki paradokslarýmýzý da zorlar. Bunun nasýl olduðu
üzerinde fazlaca kafa yormak yerine,
Zaman'ýn çok boyutlu bir dünyada nasýl
büküldüðünü anlayabilmemize yardýmcý olsun diye çocuklarýn yaþadýklarý
deneyimlerden faydalanabiliriz. Týpký
gelecekte olacak olaylarý bazen
bilebilen ve bu kehanetlerine henüz
küçük bir çocuk iken baþlamýþ olan
Hildegard'lý Bingen gibi, çocuklar bize
bazen neyin geliyor olduðunu veya
uzun zaman önce neyin vuku bulduðunu anlatabilirler.
June þöyle anlatmýþtý: "Gidiyor
olduðumu biliyordum ama bunun ne
zaman gerçekleþeceðini bilmiyordum.
Kendimi bir trende yolculuk yaparken
görüyordum. Evimden ayrýlýyor ve
uzaktaki bir þehre doðru gidiyordum.
Bu imgelem düzenli olarak yýllarca
devam etti. Uyanýkken zihnimden bir
anda geçiyordu ama neyi deneyimlediðimden emin olamýyordum.
Gördüðüm ve hissettiðim þey neþeli
veya keyifli bir þeye doðru deðil, tam
tersine travmatik bir olaya doðru yol
aldýðýmdý. Gördüðüm vizyon yýkýcýydý.
Bu, bu þekilde yýllarca devam etti ve
ben bunu hiç kimseye anlatmadým.
Derken gördüðüm þey gerçekleþti.
Annem tüberküloz hastalýðý nedeniyle
hastaneye yatýrýldý ve beni ülkenin
baþka bir yerinde oturan akrabalarýmýn
yanýna gönderdiler. Ve beni ayný trene
bindirdiler ve ben týpatýp ayný duygularý hissettim. Rüyam çýkmýþtý ve annemi üç yýl boyunca göremedim."
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Çocuklar bize yalnýzca neyin olacaðýný deðil, ayný zamanda uzun yýllar
önce neyin olduðunu da anlatýrlar.
Theresa üç yaþýndaki Nicole ile
yaþadýðý deneyimi þöyle anlatmýþtý:
"Geçen gün, Nicole ve ben kahvaltý
yapýyorken, aniden bana þunlarý söyledi: "Çok uzun zaman önce, ben henüz
küçük bir çocukken, elektrik düðmelerini tek baþýma açýp kapayabiliyordum." Ona o zamanki ismini sorduðumda: "Þimdi hatýrlamýyorum" diye
cevap verdi. Tek hatýrladýðý þey o
zaman da benim onun annesi olmamdý.
Tostundan bir iki ýsýrýk aldýktan sonra
devam etti ve þunlarý söyledi: "Ve çok
çok uzun zaman önce, sen henüz küçük
bir erkek çocuðu iken, ben senin
annendim. Büyükbabam ve büyükannem, teyzem ve dayým da oradaydý.."
"Aaa gerçekten mi?" diye sorduðumda
ise: "Evet anne, hepimiz sýrayla böyle
oluyoruz. Herkes sýrasýný bekliyor…"
dedi.
"Sonra da kýzým Nicole tostunu
masaya koydu ve doðrudan gözlerimin
içine bakarak: "Anne, ben senin
bildiðin her þeyi biliyorum" dedi. Üç
yaþýndaki küçücük bir çocuðun önünde
saygýyla eðildiðimi hissettim. Kýzým
benimle ayrýca insanlarýn etraflarýnda
gördüðü renkleri, meleklerini ve perilerini de anlatýyor."
Nancy ve Llael (o zamanlar on yaþýndaydý), bu kitabýn önceki bölümlerinden de onlarý hatýrlayacaksýnýz,
evden okula doðru arabayla giderken,

45
karayolunun hemen paralelinde uzanýp
giden tren raylarýný gözlemlerlerdi.
Nancy þöyle anlattý: "Llael bana bir
konu hakkýnda yorumlar yapýyordu ki
trenin biri aniden kornasýný onun oturduðu yerin tam karþýsýndan çalarak
geçti gitti. Mevsimlerden Kýþ idi ve her
yer karanlýktý. Nancy'nin zor nefes
aldýðýný bu nedenle hemen fark edememiþtim. Kalbinin çarpýntýsý ve heyecaný ancak yarým saat sonra dinebildi.
Llael bana sevdiði adamýn tren raylarýnda nasýl öldüðünü vizyon þeklinde
gördüðünü anlattý. Bu olayýn Bath
isminde bir yerde cereyan ettiðini ve
bu ismin ne kadar da ilginç olduðundan
bahsetti. Ona Ýngiltere'de gerçekten de
Bath isminde bir yerin olduðunu
söyledim."
Virginia Üniversitesi Týp Okulunda
Psikiyatri Bölümü eski baþkanlarýndan
Ian Stevenson geçmiþ yaþamlarla ilgili
kanýt toplayabilmek amacýyla, tarihi
resmi evrak kayýtlarýný incelemiþti. Bu
kayýtlar arasýnda doðum, evlilik, ölüm,
hastane kayýtlarý, tapular ve benzerleri
de vardý. Örneðin Llael'in Bath isimli
yerdeki kazayla ilgili gördüðü vizyonun gerçekleþip gerçekleþmediðinin
kanýtlarýna varabilmek için isimler,
tarihler ve yer- olay tanýmlarý gibi tüm
detaylarý toplayacak ve böylesine bir
ölümlü kazanýn tam da o yerde ve o
saatte vuku bulup bulmadýðýný kayýtlarý
araþtýrarak bulabilecekti. Peki ya bulduðu kanýtlar gerçekten de bu olaylarý
tam anlamýyla teyid ediyorsa ne olacaktý? Stevenson'un titiz araþtýrmalarý
bu çocuklarýn hatýrladýklarý ve duy-
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gusal tepkiler verdikleri olaylarýn
onlarýn geçmiþ yaþamlarýnda vuku bulduðuna dair bizlere çarpýcý kanýtlar
sunmuþtur. Stevenson, bir çocukta
geçmeyen boðaz aðrýsý, koldaki bir
kýzarýklýk veya doðum lekelerinin bile
bu tarz çocuklarýn geçmiþ yaþamlarýndaki olaylarla yakýndan baðlantýlý
olduðunu ortaya koymuþtur. Bu görüngüyü daha ilerideki bölümlerimizde
daha ayrýntýlý biçimde inceleyeceðiz.
Karen'in 6 yaþýndaki kýzý bir gün ona,
bir sokak kavgasýnda býçaklanarak
öldürüldüðünü anlattýktan sonra ona:
"Anne, bu ne anlama geliyor?" diye
sormuþtu. Karen'in bana aktardýðýna
göre kýzýnýn sayýsýz rüyalarý ve arada
bir de bu tarz çarpýcý vizyonlarý vardý.
Býçaklanarak öldürüldüðü olayý öylesine ayrýntýlý anlatmýþtý ki, Karen çok
þaþýrmýþtý. Kýzýnýn böylesine bir olayý
anlatýrken bile korkmamýþ olmasý ona
ilginç gelmiþti.

SEVGÝ DÜNYASI

Dünyanýn nüfusunun çoðu reenkarnasyon ilkesine uygun gelen ruhlardan
oluþmaktadýr. 1999 yýlýnda Gallop
anketine göre Amerikalýlarýn yaklaþýk
dörtte biri reenkarnasyona inanmaktadýr. Bu kavram Hindu ve Budist
inancýnýn merkezinde bulunsa da
dünyanýn pek çok spiritüel geleneklerinde de yer almaktadýr.
Kabala, Zohar ya da Splendor Kitabý
gibi öðretilerde de ölüm ve yeniden
doðuþ döngüleri açýk bir þekilde ortaya
konulmuþtur. Ýslam'ýn merkezindeki en
önemli inanýþlardan biri olan Sufizm
de, reenkarnasyonu inancýnýn mihenk
taþý olarak kullanýr. Hristiyan Kilisesi,
reenkarnasyon fikrini 4. yüz yýldan bu
yana baskýlamaya çalýþmýþ olsa da, Hz.
Ýsa'nýn ölmüþ olan Ýlyas peygamberin
daha sonra Vaftizci Yahya olarak geri
döndüðünü söylediðini yadsýmakta zorlanmaktadýr. Çocuklarýn farkýndalýklarý, þaþýrtýcý biçimde geçmiþe ve
oradan
geleceðe
uzanmaktadýr.
Ve tüm
bunlar
Zaman
denilen
varlýðýn
gizemini
çözmemize
yardýmcý
olabilir.

SEVGÝ DÜNYASI
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elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. Bu
hatýrlanmasý gereken, sýradan
olmayan ve özel bir gündür.
Bugün ortaðým Kryon celsesi enerjisi
sýrasýnda aylardan beri ilk kez olmak üzere
katýlýmcýlarla yüz yüze gelmektedir. Bu
durum genellikle dinleyiciler ve katýlýmcýlar açýsýndan bir fark yaratmaktadýr.
Bir celse veya bir meditasyon veya
önemli bir ders sýrasýnda üretilen enerjinin
gezegenin dýþý da dahil olmak üzere her
tarafa gidebilen çok boyutlu bilinci vardýr.
Dolaþýklýk durumunda bilincin ve böylesine enerjilerin neredeyse sýfýr zamanda
gezegenin bir ucundan diðer ucuna gidebildiði bilimsel olarak ispat edilmiþtir. Bu
durum canlý celse sýrasýnda olduðu gibi
celsenin sonrasýnda da ortaya çýkabilmektedir. Ýþte bu Ruh’un derinlikli mesajlarýnýn
zamandan baðýmsýz olduðunun göstergesidir.
Burada enerjinin içine girmek anahtar
unsurdur. Her bir insanýn idrak etmek veya
etmemek konusunda hür iradesi ve seçim
hakký vardýr. Bu baðlamda þu soruyu yö-

neltebilirim: Bu kelimeleri duyduðunuzda
bir enerji ve hayýrseverlik hissediyor musunuz yoksa hissetmiyor musunuz veya bunun þefkatli bir sunum olduðunu düþünüyor
musunuz yoksa düþünmüyor musunuz?
Bizim deyimimizle mesajda üçüncü dil
kullanýlýyor mu? Üçüncü dil aslýnda bir
katalizör olabilen bir mesajýn sözlü aktarým
enerjisidir. Bir celse enerjisi içinde (bu
canlý celse de olabilir, celsenin daha sonraki bir tarihte dinlenmesi de olabilir) mesajý
dinlerken, eþzamanlý olarak arka planda
baþka mesajlar da veriliyor olabilir. Ýþte bu
enerjinin içine girip girmemek sizin seçiminize kalmýþtýr.
Hür irade genellikle size daha önce
öðretilmiþ olan þeyler temeline dayalý
olarak kullanýlýr ve seçimler buna göre
yapýlýr. Ayný temele dayalý olarak uygun
olup olmadýðýna karar verilir. Böyle
þeylerde kategorik olarak doðru veya yanlýþ
yoktur. Hür irade sayesinde insanlar genellikle kendi yollarýnda en iyi bilgiye ulaþýrlar. Bu çerçevede kabul edilmesi gereken
ilk husus deðiþik kültürlerde, tutumlarda ve
öðretilerde önemli farklýlýklar olduðudur.
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Son dört aydýr celselerimizi sadece sanal
ortamda yapmýþ olduðumuz için Aðustos
ayýnda gerçekleþen bu toplantý aslýnda
tuhaf bir zamana denk gelmektedir. Bu
toplantýnýn her þeye raðmen sýnýrlý tutulmasý gerekmiþ olmasýna raðmen partnerim;
bu toplantýnýn yapýlabilmesinden dolayý
çok heyecanlýdýr.
Þimdi biraz virüsten ve dikkatinizi çekmiþ veya çekmemiþ olabilecek bir husustan
söz etmek istiyorum. Þimdiye dek gezegene pek çok virüs gelmiþ, gitmiþtir.
Örneðin, birkaç sene önceki Hong Kong
nezlesi bundan daha fazla ölüme neden
olmuþtu ama gezegen çapýnda her þeyin
durmasýna yol açmamýþtý. Böyle bir þey
bundan önce hiç olmadý.

SEVGÝ DÜNYASI

Þu anda içinde sýrlar barýndýran ve 100
yýldan daha uzun süre önce yüksek bilinç
için kurulmuþ olan bir mekândayýz. Sözü
edilen sýrlar ifþa edilmeye baþlanmýþtýr.
Sizler yaratýcý kaynaðýn bir parçasý ve
Tanrý’nýn çocuðusunuz. Bu aslýnda sevgi ve
þefkat ile dolu olan ve doðrudan size hitap
eden bir deðiþmeceli ifadedir. Bu DNA’nýzýn yaratýcýnýn DNA’sý ile ayný olduðu
anlamýna gelebilir. DNA’nýz yýldýzlardan
gelmiþ olabilir. Sizler muhteþemsiniz ve
bunu idrak etmeye baþladýðýnýzda, her þey
deðiþecektir. Korku ve endiþeye kapýldýðýnýzda, kendi biyolojinizi kapatýrsýnýz ve
böylece her þey daha kötüye gitmeye
baþlar. Oysa Tanrý sizi bilir ve sever. Sizler
hiçbir zaman yalnýz deðilsiniz çünkü Tanrý
sizin dýþýnýzda deðildir. Tanrý sizin her bir
hücrenizin içinde yaþamaktadýr.

Size bu baðlamda bir müdahale olduðunu
söyleyebilirim. Gezegen bir süreliðine
durdurulmuþtur. Bu amaca matuf bir
eylemdir ve 2012 yýlýndan sonra olmasý
gerekliydi. Eðer sizler yaþamýnýzda bu
kadar meþgul olmasaydýnýz, dünyada
bakýlacak ve görülecek pek çok þey
olduðunun farkýna varýrdýnýz. Bu virüs
yüzünden dünyada büyük bir savaþtan çýktýktan sonra görülebilecek özellikler ortaya
çýkmýþtýr. Son dünya savaþýndan sonraki
duruma benzer özellikler görülmektedir.
Ekonomi paramparça olmuþ gibi görünmektedir.

Bu gezegenin yaþlý ruhlarý kim olduklarýný ve neden burada bulunduklarýný anlamaya baþladýklarýnda, deðiþim ve virüs de
dâhil olmak üzere her þeyin bir amacý
olduðunu bileceklerdir. Bunun sayesinde
gezegenin bilinci yükselecektir. Ancak, bu
aþamada küçük adýmlar atmak gerektiði
için iþ biraz uzun sürecektir fakat zaman
içinde yaþlý ruhlar tarafýndan geliþtirilmiþ
olan çözümleri göreceksiniz. Pek çok þey
açýða çýkacaktýr. Bunlar düzeltilmeye hazýr
bozukluklar olacaktýr ve siz bu bozukluklarý düzelteceksiniz.

Bu çok korkutucudur ve büyük ölçüde
endiþeye yol açmaktadýr. Bundan önce bu
konulara hiç ilgi duymamýþ olan pek çok
insan ruhsallýk alanýnda arayýþa ve yaratýcý
ile bir ittifak kurma çabasý içine girmiþtir.
Aslýnda Tanrý sizin ruhunuz, akaþýnýz ve
bilincinizdir. Bu sizden ayrý olan bir enerji
deðildir ve Tanrý sizin içinizdedir.

Bu arada, bütün bu olaylarýn sizin ülkenizde seçim zamanýndan bu kadar kýsa
süre önce olmasýný tuhaf bulmuyor musunuz? Her þeyin amacý olduðunu yinelemek
istiyorum. Hepiniz deðiþimi gerçekleþtirmiþ
olan bir dünyaya geri geleceksiniz.
Deðiþimler olmaktadýr ve olacaktýr.
Ve öyledir.

