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Sevgili Dostlar
Ýnanan ve iyi iþler yapan, iyilikte sebatlý olan insanlarýn yavaþ yavaþ
diðerlerinden ayrýþmasý belirginleþmeye baþlayacaktýr artýk. Þimdiye kadar
sessiz, pasif ve belki de sinmiþ görünebilirlerdi, belki kendilerinden bile
haberleri yoktu ama inandýklarý hayatý yaþamaktaydýlar elbet ki. Gerçek
iyileri, iyilikten ve hayýrdan uzak tutmak imkânsýzdýr çünkü. Þimdi yine
sessiz, yine uyumlu, bir yandan gittikçe parlayan bir þekilde görünür hâle
geleceklerdir. Gelecek zamanlar, iyilerin zamaný olacaktýr. Süreç ne þekilde
ve nasýl olursa olsun gelecekte dünyaya iyi insanlar hâkim olacaklardýr.
Onlardan biri olmak için kararlý ve yürekli olanlar Yaratýcýlarýný bilirler
ve O’nun yüceliði karþýsýnda kendi küçüklüklerini de. Bu nedenle baþkalarý
hakkýndaki düþüncelerini kontrolden vazgeçmezler. Ýyiler ve inananlar da
eksiklidir, mükemmel insan yoktur çünkü. Ayrýca vesvese veren ayartmak
için her an tetiktedir ve en çok da iyilerle uðraþýr. Olanlarý yalnýzca kendi
gördükleri ve bildikleri kadarýyla deðerlendirebileceklerini, önünü ardýný
bilmeden büyük büyük hükümler veremeyeceklerini, hele insanlarý birbirlerinden ayrý tutmayacaklarýný kabul etmiþlerdir. O nedenle iyilikten ve
hayýrdan ayrýlmadan sabýrla beklerler. Yalana ve pisliðe bulaþmamýþlarsa bir
þekilde, kendileri de haramdan uzak durmuþlarsa ve duracaklarsa bundan
öteye, hak mutlaka yerini bulacaktýr.
Ellerimizi birbirimize uzatýrken en küçük bir þekilde bile kirli olmamasýna
dikkat edelim. Çünkü ellerimiz büyük güçleri, þifalarý ve hayýrlarý taþýyabilir
ve iyi iþler yapmamýz için verilmiþtir bizlere. Birbirimizle konuþurken tatlý
dilli ve güzel söz eden olalým ama asla yalaný kullanmadan. Çünkü yalan
doðrudan vesvese verendendir ve söyleyen de vesvese verenlik yapmaktadýr.
Birbirimizde güzellik aramak için güzel bakalým. Çünkü O’nun varettiði her
þey güzeldir. Þu zaman diliminde çirkin ve kötü görünenin geçmiþini ve geleceðini bilen biz deðiliz. Ýyiler belirginleþeceklerse en baþta bu özellikleriyle
parlayacaklardýr. Gittikçe kesifleþen karanlýkta elbet ki ayrýþacak, insanlarýn
çoðunun ya unuttuðu ya da unutturulduðu deðerleri, onlara yeniden hatýrlatacaklardýr. Ýyiler, doðrular, çalýþkan ve sevgi dolu bilge insanlar birbirini
bulunca kötü þeyler, her türlü kötü þeyler mahvolurcasýna yok olacaktýr. O
gelecekte yeryüzündeki tüm gönüllere sadece Bizleri Sevgisinden Varetmiþ
Olan hükmedecektir. Þimdilerde kulak verirsek o günlerin ayak seslerini
duyabiliriz.
Hepinize mutlu bir yýl, mutlu bir gelecek olsun.
En Derin Sevgilerimizle
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Kendiliðinden oluþan veya
ortaya çýkan bu geçmiþi
hatýrlamalar, tekrar dünyaya
gelmenin bilimsel delillerinden
sadece bir bölümüdür. Bundan
baþka "Hârika Çocuklar" diðer
bir bilimsel delildir. Bir de
deneyle elde edilen bilimsel
deliller vardýr. Bunlardan biraz
aþaðýda bahsedeceðiz.
Tekrar dünyaya gelmenin
gerçekliðini kanýtlayan
bu bilimsel delillerin üzerinde
saplantýlardan sýyrýlarak,
tarafsýz bir tarzda düþünürseniz
siz de bizim gibi kesin bir
kanaate ulaþýrsýnýz.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Tekrar Dünyaya
Geleceksiniz
(Reenkarnasyon Gerçeði)
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GEÇMÝÞ HAYATINI
HATIRLAYANLAR
Deðerli müzisyen
kanunî NECATÝ
YILD1ZDOÐAN, 1961
senesinde Ýstanbul'dan,
Ýsrail'e göçen Musevi,
müzisyen arkadaþlarýnýn
davetine uyarak Tel Aviv
'e gidiyor. Ýsrail'in
hükümet merkezi olan
Tel Aviv 'de bir otele
indikten sonra Musevi
arkadaþýnýn verdiði
numaraya telefon ediyor.
Arkadaþý, "Beni orada
bekle, ben þu saatte gelip
seni alacaðým" diyor.
Arkadaþý gelinceye kadar
karnýný doyurmak için
otelin yakýnýndaki bir
markete gidip oradan
iþaretle ekmek, peynir
v.s. alýp onlarla karnýný
doyuruyor. Ýsrail'e ilk
defa geldiði için ne bu
ülkeyi, ne de onlarýn dili
olan Ýbraniceyi hiç
bilmiyor. Zaten
Türkçeden baþka bir
yabancý dil de bilmiyor.
Arkadaþý öðleden sonra
saat 2'de gelip onu alýyor
ve birlikte Yafo denilen
eski Tel Aviv'de oturan
ortak arkadaþlarýnýn yanýna gidiyorlar. Orada kun-
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duracýlýkla uðraþan,
ayný zamanda müzisyen
olan bir arkadaþýnýn
dükkânýna varýyorlar.
Dükkân küçük bir meydana bakýyor. Meydanýn
ortasýnda bir âbide var. O
meydaný ve âbideyi
görünce Necati Bey'de
bir takým hatýralar uyanmaya baþlýyor. Sanki
burayý çok iyi biliyor ve
burada yaþamýþ gibi bir
hisse kapýlýyor.
Arkadaþýna soruyor: "Þu
yol ileride ikiye ayrýlýyor
deðil mi?" Arkadaþý
"Evet" diyor. "Saðdaki
yolda biraz ilerde taþlarý
iþlemeli bir çeþme var
deðil mi?" Arkadaþý
biraz hayretle: "Evet"
diyor. Ve arkadan ekliyor: "Öyleyse sen buraya
daha önce geldin.”
"Hayýr, ilk geldiðimi
sen biliyorsun ve
senin ýsrarýnla hiç
bilmediðim bu ülkeye
yeni geldim." Ve ekliyor:
"O sokaðýn ilerisinde þu
tarzda iki katlý bir ev
görüyorum. Evin
kapýsýnda beyaz entarili
iki oðlan çocuðu var, 1213 yaþlarýnda olan bu
oðlanlar gülerek evin
karþýsýndaki duvara koþup sonra geri geliyorlar.

Arkadaþýnýn da meraký
artýyor ve o evi arýyorlar,
fakat bulamýyorlar. Söylediði yerde onun tarifine uymayan baþka bir
ev var. Komþulara soruyorlar. Yaþlý bir zat "Evet
eskiden delikanlýnýn tarif
ettiði tarzda bir ev vardý,
burada. Sonradan
yýkýldý, yerine þimdiki ev
yapýldý" diyor. Necati
Beyin de, arkadaþýnýn da
hayretleri artýyor.
Bu hatýrlamayý hiçbir
þeyle izah edemiyorlar.
Fakat iþ bu kadarla
kalmýyor. Tel Aviv'e
geliþinin üçüncü günü
dolmuþta, otobüste ve
sokakta konuþulanlarý
anlamaya baþlýyor.
Daha sonra Ýbranice'nin
en kibar lehçesiyle
konuþmaya da baþlýyor.
Arkadaþlarý hayret
ediyorlar. "Biz 10 -15
senedir buradayýz, sen
üç günde bizden iyi
konuþmaya baþladýn.
Biz bunu anlayamadýk.
Ýbranice zor bir lisan,
üç günde deðil, üç ayda
da öðrenilmez, üç yýlda
da, senin konuþtuðun
gibi güzel konuþulamaz.”
diyorlar. Fakat Necati
Bey o andan itibaren
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setmesi büsbütün garip
bir durum. O devirde
televizyon yok, çocuðun
böyle þeylerden bahsetmesini mümkün kýlacak hiçbir þey yok.

Ýbraniceyi biliyor ve
konuþuyor.
Hâlbuki Necati
Beyin Musevilikle
hiçbir yakýnlýðý yok.
Babasý Atatürk'ün
silâh arkadaþlarýndan
Abdürrezak Yýldýzdoðan.
Kendisi Kütahya'da doðmuþ, Müslüman ve Türk,
annesi, babasý Türk. Ülke
dýþýna ilk çýkýþýnda baþýna bu olay geliyor.
Ýkinci olay, Dr. Bedri
Ruhselman'ýn yazdýðý bir
olay. Adana'da bulunduðu sýrada, takriben
1930-1940 yýllarý arasýnda, ona bir köylü
çocuðunu tanýþtýrýyorlar.
Bu çocuk Adana'nýn bir
köyünden hiç dýþarý çýkmamýþ ve 4 yaþýnda bir

kýz imiþ. Bu 4 yaþýndaki
kýz ýsrarla, birçok
adamlarýn bulunduðu
kalabalýk bir þehirden
bahsediyor. Ve ekliyor:
"Orada kendi kendine
koþan arabalar vardý. O
arabalarýn altýnda demirden bir yol vardý. Onlar
“çýn, çýn” diye baðýrarak
koþardý. Onlara annesiyle
beraber binerdi. Þimdi
onlar nerede idi? Þimdiki
annesi bu arabalara
bindirmiyordu. Eski
annesi olsa bindirirdi."
Tramvaylý bir þehri
ömründe görmemiþ bir
ailenin, köyünden hiç
çýkmamýþ 4 yaþýnda bir
çocuðun Tramvaydan ve
kalabalýk þehirden bahsetmesi hiçbir þeyle açýklanamaz. Üstelik onun
eski annesinden bah-

Üçüncü olay, benim
incelediðim ve izlediðim
bir olay. 1971 yýlýnda
Ankaralý bir elektrik
mühendisi, Þükran
Arslan isimli eþini bana
tedaviye getirmiþti.
Þükran hanýmýn beþ
yaþýnda çok sevdiði bir
oðlu vardý ve çocuk altý
ay önce aniden ölmüþtü.
O andan itibaren annesi
hiç durmadan aðlýyordu.
Düzenli uyku uyuyamýyor ve düzenli yemek
yiyemiyordu. Yaþamak
istemiyor, o da ölmek
istiyordu. Yaptýðým hipnoz tedavileriyle onu
biraz yatýþtýrdým, fakat
tam iyileþtiremedim. Bir
gün içime gelen ani bir
fikirle, Þükran hanýma:
"Seni oðlunun ruhuyla
temasa geçirmeye
çalýþsak ister misin?"
dedim. Büyük bir istekle
"isterim" dedi. "Bir
deneyelim" dedim.
Hipnoz içinde onun
ruhunu yükselterek
oðluyla iliþkiye geçirmeye uðraþtým. Kýsa bir
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uðraþýdan sonra bu iliþki
gerçekleþti. Ölen oðlu
annesine: "Artýk
üzülmemesini, tekrar
onun çocuðu olarak geleceðini söyledi ve sen
beni tanýyacaksýn." dedi.
O günden sonra
Þükran Haným süratle
düzeldi, eski saðlýðýna
ve neþesine kavuþtu.
Kararlaþtýrdýðýmýz üzere,
olacak hamilelikten ve
doðacak çocuktan beni
haberdar edeceklerdi.
Gerçekten haberleþmemiz düzenli olarak üç
seneden fazla devam etti.
Üç ay sonra hamile kalan
Þükran Haným normal
süresi sonunda yine bir
oðlan doðurdu. Kýz
doðurabilirdi, ama oðlan
doðdu. Ve doðan çocuk
ilk aydan itibaren önceki
çocuðuna benziyordu.
Þekli, meme emiþ tarzý
ve her þeyi ile öncekinin
aynýsý idi. 8-9 aylýk olunca eski çocuðun oyuncaklarý ile beraber, yeni
oyuncaklar da önüne
konuyor. Eski çocuðun
bezden bir ayýsý varmýþ.
Onu kucaðýna almadan
uyumazmýþ. Bu yeni
oðullarý da o kadar oyuncak arasýndan o eskimiþ
bez ayýyý kucaðýna alýp
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uyumaya baþlýyor. Üç
seneden fazla süren
incelemelerimde, anne
hep ayný þeyleri söylüyordu: "Bu çocuk benim
ilk çocuðumdur. Her þeyi
ile onun aynýsý. Uyumasý,
aðlamasý, meme emmesi,
yürümesi, ilk çocuðumun
çok sevdiði ayýyý diðer
bütün oyuncaklara tercih
etmesi ve daha birçok
delil benim kanaatimi
pekiþtirdi."
Bahsettiðim þu üç olay,
tekrar dünyaya gelmenin
gerçekliðini ispatlayan
bilimsel delillerden
bazýlarýdýr. Böyle kendiliðinden meydana gelen
pek çok olay, tüm dünyada incelenmiþ ve yayýnlanmýþtýr. Kendiliðinden
oluþan veya ortaya çýkan
bu geçmiþi hatýrlamalar,
tekrar dünyaya gelmenin
bilimsel delillerinden
sadece bir bölümüdür.
Bundan baþka "Hârika
Çocuklar" diðer bir
bilimsel delildir. Bir
de deneyle elde edilen
bilimsel deliller vardýr.
Bunlardan biraz aþaðýda
bahsedeceðiz.
Yukarýda bahsettiðimiz
olaylardan ilki deðerli
müzisyen kardeþimiz

Necati Yýldýzdoðan'a aittir. Necati Bey, ilk defa
gittiði bir ülkede, hiç
bilmediði ve görmediði
yerleri doðru olarak tarif
ediyor. Bunun normal
hatýrlamayla ve bugünkü bedeniyle hiç bir
iliþkisi yoktur. Hele hiç
bilmediði bir dili üç gün
içinde gayet güzel konuþmaya baþlamasýný son
dünya hayatýyla veya
hýzlý öðrenmeyle falan
izah etmek imkânsýzdýr.
Üstelik kendisi o dili
öðrenmek için, ne bir
ders almýþ, ne bunu
istemiþ, ne de bu olmayacak þeyi düþünmüþtür.
Kendiliðinden o yabancý
dili konuþmaya
baþlamýþtýr. Burada belirgin olarak eski hayatýnýn,
oradaki bilgi ve
hatýralarýnýn ruhundan
beynine bir aktarýlmasý
vardýr. Bu elbette
herkeste olabilen bir
durum deðildir. Bu çeþit
olaylar, tekrar dünyaya
gelmenin gerçekliðini,
kesin bir þekilde, inkârý
imkânsýz bir tarzda
gözler önüne seren
örneklerdir. Keza
Adana'nýn bir köyündeki
çocuðun tramvayý ve eski
annesini hatýrlamasý da
ayný tarz bir örnektir.
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Üçüncü örnek ise
biribirini çok seven iki
ruhun birbirine koþmasýna ve Yaradan’ýn da buna
izin vermesine bir örnektir. Elbette ayný zamanda
tekrar dünyaya gelmenin
de bir örneðidir.
HÂRÝKA
ÇOCUKLAR
Hârika çocuklar,
geçmiþ bir hayatýn varlýðýný kabul etmeden
açýklanabilecek olaylar
deðildir. Hiçbir eðitim
görmeden, küçük bir
çocuðun piyano veya
keman gibi zor sazlarý
çalmaya baþlamasý, üç
yaþýndaki bir çocuðun en
zor matematik problemlerini çözmesi, baþka bir
çocuðun ilk hafta içinde
konuþmasý, daha okula
gitmemiþ bir diðer
çocuðun çok ustaca
resimler yapmasý neyle
açýklanabilir? Bunlar
uzun eðitim ve çalýþmalarla elde edilebilecek
bilgiler, tecrübeler ve
alýþmalardýr. Yetenek
denilen þey bir konuya
yatkýnlýktýr. Neden bir
kiþi bir konuyu daha
çabuk öðrenebilmektedir? Bu o kiþinin geçmiþ
hayatýnda, o konuda

birçok bilgi ve
tecrübesinin olmasý ve bu
bilgi ve tecrübelerinin
onun ruhunda saklý durmasýyla açýklanabilir
ancak. Yaradan’ýn
düzeninde kimseye iltimas yoktur. Her þey
insanýn kendi çalýþma,
çaba ve gayretlerinin
sonucunda elde edilir.
Ama insanlar, geçmiþ
hayatlardaki büyük
emekleri görmedikleri
için, bir insanda beliriveren yetenek, bilgi ve
becerilerin Allah’ýn bir
kayýrmasý sonucu
olduðunu düþünürler. Her
bilgi, her tecrübe, her
yetenek ve her beceri,
ancak kiþinin kendi
emeði karþýlýðýnda elde
edilir. Bu bir ilâhi kanundur. Þimdi Hârika Çocuk
örneklerinden bazýlarýný
verelim.
Deðerli müzisyen
Amadeus MOZART, 3
yaþýnda piyano çalmaya
baþlýyor, 4 yaþýnda
büyüklere konserler
veriyor. 5 yaþýnda besteler yapmaya baþlýyor.
Besteleri çocuksu þeyler
deðil, sanat deðeri olan
eserlerdir. 6 yaþýnda
Mozart keman da çalmaya baþlýyor. Piyano ve

keman çalmak ve bunlarý
ustaca çalmak ve sevimli
besteler yapmak 6 yaþýndaki bir çocuðun sadece
bu hayatýndaki emeði ile
izâh edilebilecek þeyler
deðildir. On bir yaþýna
gelince Mozart iki opera
besteliyor: "Finta
Simplice" ve "Bastien
und Bastienne". Opera
bestelemek çok zor bir
iþtir. Uzun yýllar müzikte
ileri gitmiþ büyük
bestekârlarýn iþidir.
Mozart’ýn bütün besteleri
bugün de zevkle çalýnýp
dinlenmektedir.
Büyük keman virtüözü
PAGANÝNÝ’ye 9 yaþýna
geldiðinde bulunduðu
þehirde ders verebilecek
hiçbir hoca bulunmuyordu. Babasý oðlunu Parma
þehrinde bulunan ülkenin
en büyük üstadý
Alexandro Rolla'ya
götürüyor. Rolla, o gün
hasta olduðu için, karýsý
baba oðulu çalýþma
odasýna alýyor, "Burada
biraz bekleyin" diyor.
Orada, masanýn üzerinde,
üstadýn yeni yazdýðý çok
zor bir konçertosu
bulunuyordu. Babasýnýn
bir iþareti ile küçük
Nicolo Paganini,
kemanýný alýp provasýz
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olarak o zor konçertoyu
hiç hatasýz çalmaya
baþladý. Kendi eserinin
böyle hatasýz çalýndýðýný
duyan üstad acele
yataðýndan kalkýp kapýyý
araladý. Henüz tamamlanmamýþ ve el yazýsýyla
yazýlý güç eserini bir
çocuðun böyle ustaca
çalabildiðini görünce,
bunun bir insan olamayacaðýný düþünerek:
SAPRÝSTÝ!..
SAPRÝSTÝ!.. (þeytan,
þeytan!.) diye haykýrdý.
Astronom GAUSS,
3 yaþýnda bir çocukken
en zor matematik problemlerini çözüyordu.
Oyun yaþýndaki bir
çocuðun matematik problemi çözebilmesi nasýl
olmaktadýr? Anne
karnýnda matematik
öðreten bir okul mu var?
Üstelik matematik çok
zekâ ve düþünme
yeteneði isteyen bir
konudur.
HENRÝ de HENNEKE
1721'de Lubecke'de
dünyaya gelmiþtir. Bu
çocuk doðduðu hafta
içinde konuþmaya
baþlamýþtýr. Ýki yaþýna
geldiðinde üç dil biliyordu. Bir yabancý dil
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öðrenmenin zorluðunu
bilenler 2 yaþýnda bir
çocuðun üç dili nerede
öðrenmeye baþladýðýný
düþünebilirler. Hele haftasýnda konuþmaya baþlamasý ne demektir?
Geçmiþ hayatýnda bildiði
dillerin, ruhundan
bugünkü bedeninin beynine bilmediðimiz bir
mekanizma ile
aktarýldýðýný düþünmekten baþka bir açýklama
var mý?
Ressam VAN de
KEFKHORE 1873 yýlýnda öldüðü zaman 11
yaþýnda idi. Öldüðünde
geride 350 tablo býraktý.
Belçika Kraliyet Sanat
Akademisi üyesi Mr. A.
Siret “Bu tablolarýn
bazýlarýnýn altýna
kolaylýkla en büyük
ressamlarýn imzalarý
atýlabilir” demiþtir.
Ressamlýk, resimle ve
renklerle yaþamýn
anlamýný, duygularý ve
güzelliði tabloya yansýtabilmek demektir. 11 yaþýna kadar bu çocuk nasýl
bir eðitimle en büyük
ressamlarýn seviyesinde
eser verebilmiþtir.
Bu misaller pek çoktur.
Bizde de deðerli piyanis-

timiz Ýdil Biret küçük
yaþta büyük bir yetenek
göstermiþtir. Ve hükümet
onu Fransa'ya daha ileri
gitmesi için göndermiþtir.
Bu örnekleri geçmiþ
hayatta alýnan eðitimleri
kabul etmeden açýklamak
imkânsýzdýr.
DENEYLE
BULUNAN
BÝLÝMSEL
DELÝLLER
Hipnotizma uykusu
(HÝPNOZ) içinde yapýlan
EKMÝNEZÝ denilen bir
deney var. Bu deneyle
kiþi küçük yaþlara
indiriliyor. Ve hangi yaþa
indirilmiþse o yaþtaki
çocuk olarak yaþamaya
baþlýyor. Bu bir hatýrlama
gibi deðil, indirildiði yaþý
adeta yeniden yaþamasýdýr. Meselâ 30
yaþýndaki bir insan 5
yaþýna getirilince 5
yaþýndaki bir çocuk gibi
konuþmaya, davranmaya
ve oynamaya baþlýyor.
Nitekim yýllar önce
Çapa ders anfisinde,
profesörlerin, doçentlerin
ve öðrencilerin önünde,
28 yaþýndaki evli, iki
çocuklu bir hanýmý 4
yaþýna getirince çocuk
gibi konuþmaya ve
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(Aaao... inne, minne v.s.)
diye oynamaya baþlamýþtý. Bu olay orada bulunanlarý çok etkilemiþti.
Bazý nadir kiþilerde,
hassas yapýlý þahýslarda
doðumdan önceye de gitmek mümkün olabilmektedir. O zaman karþýmýza
bambaþka bir insan çýkmaktadýr. Bu çeþit denemeler bütün dünyada
yapýlmaktadýr. Kitaplara
ve literatüre geçmiþtir.
Benim yaptýðým
deneylerde 4-5 tane
önemli, geçmiþ hayatýna
geçen Ekminezi olayý
vardýr. Bunlardan üç
tanesini kýsaca anlatmak
istiyorum. Kiþiler hayatta
olduðu için, isimlerini
rumuzla yazacaðým.
O. E. 20 yaþýnda bir
delikanlý. Hukuk
Fakültesi öðrencisi idi.
Bu hayatýnda Konya
Ereðlisi'nde doðmuþ, ilk,
orta ve lise tahsilini
orada yapmýþ, üniversite
tahsili için Ýstanbul'a
gelmiþ. Ýstanbul'un ancak
belli yerlerini tanýyor. Bu
delikanlýyý çocukluðuna
götürünce bütün ayrýntýlarýyla çocukluðunu
yaþadý. Doðumdan önce-

ye götürünce karþýmýza
baþka bir insan çýktý.
Ýstanbul'da, Bebek'te oturan bir ailenin oðlu idi.
Hasta idi uzun süredir,
kesik kesik öksürüyordu,
hastalýðýna ince hastalýk
(verem) diyorlardý. 16
yaþýnda idi, ümitsiz,
karamsar bir haldeydi.
1925 yýllarýndaki Bebek
semtini tarif ediyordu. Ve
o hastalýktan küçük yaþta
ölüyor.
B. S. isimli bir haným
25 yaþýnda uzun boylu
güzel bir haným, geçmiþ
hayatýna götürünce
Bulgar subayý olduðunu
söylüyordu. Slavca bilen
bir arkadaþýn sorularýný
anlayýp doðru cevaplar
verdi.
Ö. N. 27 yaþýnda bir
erkek. Bu hayatýnda
Eskiþehir'de varlýklý bir
ailenin çocuðu olarak
doðmuþ ve iyi imkânlar
içinde büyümüþ. Liseyi
bitireceði sene babasý
ölmüþ, sonra maddi
sýkýntýya düþmüþler.
Akrabalarýnýn yardýmýyla
bir iþ bulmuþ ve orada
çalýþmaya baþlamýþ.
Bana sürekli ölüm korkularý dolayýsýyla tedaviye
geldi. Ekminezi dene-

meleri ile bu hayatýnda
ölüm korkusunu meydana getirecek bir olaya
rastlayamadým. Acaba
geçmiþ hayatýnda bu
korkuyu ortaya çýkaracak
bir olay var mý diye
araþtýrmak istedim.
Doðumdan önceye
kolayca geçebildi. O
zaman karþýmýza baþka
isimli 25 yaþlarýnda bir
delikanlý çýktý. Takalarla
(yük motoru) yurt dýþýna
mal götürüyorlar. O,
takada tayfa olarak
çalýþýyor. Bir seferinde
kaçak bir mal götürdükleri þüphesiyle gümrük
polisi onlarý takibe koyuluyor. "Dur!.." ihtarýna
kaptan uymuyor. Açýlan
ateþ sonucu delikanlý
motorda ölüyor. Bu olay
sonraki hayatýndaki ölüm
korkusunu çok iyi açýklýyordu. Onun geçmiþ
hayatýný bütün ayrýntýlarýyla inceledik. Ve
memleketin ileri gelen
kimselerini bu ekminezi
denemelerine çaðýrdýk.
Yazarlar, doktorlar her
meslekten deðerli kiþiler
bu denemeleri hayretle
izledi. Prof. Dr. Ayhan
Songar, süjede Babinski
refleksini denedi ve
þaþýlacak þekilde müsbet
çýktý.
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Babinski refleksi
þudur: Normal bir þahsýn
ayak tabaný iðneyle
hafifçe çizilirse, ayak
parmaklarý öne kývrýlýr.
Beyindeki üst sinir yollarýnda bir bozukluk
olunca (felç vak'alarýnda)
ayak tabanýný çizince
ayak parmaklarý geriye
kývrýlýr. Ve o zaman
Babinski refleksi müsbet
(pozitif) denir. Normal
kiþilerdeki de menfi
(negatif) dir. Bir de, 1
yaþýndan küçük çocuklarda üst sinir yollarý
(Ekstra pramidal yollar)
tam teþekkül etmediði
için Babinski refleksi
pozitif çýkar, yani ayak
parmaklarý geriye
kývrýlýr. Þimdi süjemiz o
tecrübenin yapýldýðý sýrada 27 yaþýnda olduðu
için ve üst sinir yollarýnda da bir hastalýðý
olmadýðýndan Babinski
refleksi negatif çýkýyor-
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du, yani ayak parmaklarý
öne kývrýlýyordu. Ama
þahýs 1 yaþýndan önceye
götürülünce Babinski
refleksi pozitif (müsbet)
oluyordu. Hâlbuki içinde
bulunduðu beden 27
yaþýnda bir insanýn
bedeniydi.
Bu deney, Ekminezi
olayýnýn gerçekliðini ve
önemini belirten çok
çarpýcý bir deneydir.
Demek ki kiþi bir yaþýndan önceye götürülünce
o yaþýn fizyolojik
deðiþikliklerini dahi
aynen gösteriyor. Çünkü
refleks irade dýþý bir
olaydýr.
Bu kiþinin önceki
hayatýnda 1910 yýlýnda
Bursa'da doðduðunu,
1935 yýlýnda ise takada
öldüðünü tespit ettik.
O yýllara ait Bursa
hakkýnda verdiði bütün

bilgilerin doðru olduðunu araþtýrmalarýmýzda
tespit ettik. Meselâ
Bursa'nýn Yunan iþgalinden kurtulduðu güne
götürülünce "Bugün
gâvuru Bursa'dan kovduk" dedi.
Bu hayatýnda 1937
yýlýnda Eskiþehir'de
doðan ve büyüyen
delikanlý 1935 yýlýndan
önceki Bursa'yý ve orada
geçen olaylarý nereden
bilebilirdi. Bu, ancak
geçmiþ hayatýnda orada
yaþadýðý zaman
bilinebilirdi. Ekminezi
denemesiyle geçmiþ
hayat yeniden yaþatýlabiliyordu. Bu inkârý
imkânsýz bilimsel bir
delildir, geçmiþ hayatýn
varlýðý üzerine.
Tekrar dünyaya
gelmenin gerçekliðini
kanýtlayan bu bilimsel
delillerin
üzerinde
saplantýlardan
sýyrýlarak, tarafsýz bir tarzda
düþünürseniz
siz de bizim
gibi kesin bir
kanaate
ulaþýrsýnýz.
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 12

Allah’tan Razý Olmak
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

Resim: “Serçelerin Saygýsý” Brian Jekel

"ROBOTUZ ve
SORUMLU DEÐÝLÝZ"
Ýlerlemiþ yaþýmda, eðitim ve geliþim
konularýnda bilgimi artýrmak için ikinci
bir meslek olarak psikoloji öðrenimine
baþladýðým ilk aydaki bir derste, genç
asistanýmýz büyük bir özgüvenle kanaatini açýkça ortaya koymuþtu: "Düþün-

celerimizde, yaptýklarýmýzda ve ettiklerimizde hiçbirimiz özgür deðiliz. 'Ýrade
serbestîsi' diye anýlan þey yalnýzca
görünüþtedir" diye sözlerine baþlamýþ
ve filozoflardan, bilginlerden aktarmalar yaparak atalarýmýzdan aldýðýmýz
genlerin, gördüðümüz terbiyenin ve dýþ
etkenlerin yoðurduðu kiþilikler olduðumuzu, davranýþlarýmýzýn da bunlarýn

SEVGÝ DÜNYASI

doðal bir uzantýsýndan baþka bir þekilde
yorumlanamayacaðýný söyleyerek son
noktayý koymuþtu...
Tam tamýna karþý görüþteydim. Ancak
kendi mantýk sistemimi ortaya dökmeye
ne zaman ne de zemin müsait idi. Yaþam pratiði içinden akýlda kalýcý bir cevapla sýnýftaki genç arkadaþlarý düþünceye davet etmek en doðrusu olacaktý.
Asistanýmýzdan izin alarak konuþtum:
"Hocam, eðer gerçek buysa þu anda
sadece yurdumuzda deðil, dünyanýn her
tarafýndaki mahkemelerde ne kadar
haksýz kararlar veriliyor; nice insanlar
pisipisine hapislere hattâ ölümlere gönderiliyor diye düþünmemiz doðal olmaz
mý? Mademki koþullar ney gerektiriyorsa öyle davranmak zorundayýz, öyleyse
hâkimlerimiz niçin onlarý suçlu ilan
edip cezalandýrýyor ve belki de idama
götürülüyorlar. Haksýzlýk deðil mi bu?"
Kuþkusuz sýnýftaki bu tartýþmamýz ilk
defa olan bir þey deðildi. Ýnsanlýðýn
baþlangýcýndan beri üzerinde konuþulan
ve sonuna kadar da ateþini sürdürecek
bir konu idi bu. Tarih boyunca deðiþik
isimlerle Cebriyeciler, Fatalistler, þimdi
de Deterministler diye anýlan düþünce
sistemlerinin savunageldikleri görüþlerin aktarýlmasýndan baþka bir þey
deðildi, genç asistanýmýzýn sözleri...
NAZÝ CEHENNEMÝNDE BÝLE
SEÇENEK SAHÝBÝYÝZ
Nöroloji ve psikiyatri profesörü Dr.
Viktor Frankl, Nazi ölüm kamplarýnda
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sýrf Yahudi olduðu için 37- 40 yaþlarý
arasýnda binbir eziyet ve yoksunluk
içinde inþaat iþlerinde 3 yýl kahýr sürmüþtü. Korkunç anýlarýný ve yaþam
görüþünü dile getirdiði "Ýnsanýn Anlam
Arayýþý" kitabýnda bu determinist ve
nihilist doktrinleri yeri geldikçe
kýyasýya eleþtirir. Nazi kamplarý gibi
özgürlüklerin alabildiðine kýsýtlandýðý o
cehennemlerde bile insan iradesinin
seçeneklere sahip olduðunu, bir aziz de,
bir domuz da olunabileceðini þöyle
savunur:
"Ve kampta yapýlacak bir tercih her
zaman vardý. Her gün, her saat, insaný
kendi özünden içsel özgürlüðünden
yoksun býrakmakla tehdit eden güçlere
boyun eðip eðmeyeceðimizi, özgürlük
ve onurdan vazgeçerek tipik bir kamp
sakini kalýbýna dökülmenizi saðlayacak
þekilde koþullarýn bir oyuncaðý olup
olmayacaðýnýzý belirleyen kararlarý
verme fýrsatý saðlýyordu. Bu açýdan
bakýldýðýnda, toplama kampý sakinlerinin ruhsal tepkilerinin, belli fiziksel
ve toplumsal koþullarýn yalýn bir
dýþavurumunun ötesinde bir þey olduðu
anlaþýlmalýdýr. Uykusuzluk, yetersiz
beslenme ve çeþitli ruhsal stresler gibi
koþullar, kamp sakinlerinin belli tepkiler vereceðini düþündürse de; son
çözümlemede bir tutuklunun nasýl bir
insan olacaðýnýn, tek baþýna kampýn etkilerinin bir sonucu olmadýðý, içsel bir
kararýn sonucu olduðu açýklýk kazanýr.
Dolayýsýyla bu tür koþullar altýnda bile
temelde ne olacaðýna kendi karar verebilmektedir. Ýnsan, onurunu bir toplama
kampýnda bile koruyabilir." (S.69 )
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Sadece tutuklular deðil Alman kamp
görevlileri arasýnda bile çok farklý
davranýþlar sergileyenler olduðunu
söyleyen Viktor Frankl bir kamp komutaný ile ilgili anýlarýný þöyle aktarýr:

kiþisel bir trajediyi bir zafere
dönüþtürmek kendi zor durumunuzu bir
insan baþarýsýna dönüþtürmek için
sadece insana özgü eþsiz insan potansiyelini harekete geçirmektir."

"Gardiyanlar arasýnda bile bize
acýyanlarýn bulunduðunu belirtmek
gerek. Burada sadece özgürlüðüme
kavuþtuðum kampýn komutanýna
deðineceðim. Özgürlükten sonra bu
komutanýn, tutuklular için en yakýn
pazar kasabasýndan ilâç almak amacýyla
kendi cebinden önemli miktarlarda para
verdiði ortaya çýktý." (S.86)

"Psikanaliz sýk sýk seksüalist (topyekûn cinselci) olmakla suçlanýyordu. Bu
suçlamanýn yerinde olduðundan kuþkuluyum. Ne var ki, bana daha hatalý ve
tehlikeli gibi gelen 'Pan-Determinizm'
(topyekûn belirlemecilik) dediðim bir
varsayýmýn varlýðýdýr. Bu terimle
insanýn þu ya da bu koþullara karþý bir
tavýr alabilme yeteneðini gözardý eden
bir görüþü kastediyorum.

Frankl, en zor koþullarda bile umutsuz
olmamayý öðütler ve Freud psikanalizindeki determinist görüþleri þöyle
eleþtirir:
"Umutsuz bir durumla karþýlaþtýðýmýz,
deðiþtirilemeyecek bir kaderle yüz yüze
geldiðimiz zaman bile, yaþamda bir
anlam bulabileceðimizi asla unutmayalým. Çünkü o zaman önemli olan þey,

Ýnsan tamamen koþullandýrýlmýþ ve
belirlenmiþ deðildir. Daha çok ister
koþullara boyun eðsin ister karþý gelsin,
kendi kendini belirlemektedir. Ýnsan
varolmakla yetinmez, bunun yerine her
zaman için varoluþunun ne olacaðýna,
bir sonraki anda kendisinin ne olacaðýna
karar verir." (S.123-124)
"Sigmund Freud bir keresinde:
'Birbirinden son derece farklý bir grup
insaný ayný þekilde açlýða terk edin.
Kaçýnýlmaz açlýk dürtüsünün artýþýyla
birlikte, bütün bireysel farklýlýklar
bulanýklaþacak ve bunun yerine doyurulmamýþ bir güdünün tek biçimli bir
davranýþý görülecektir' demiþti.”
Þükürler olsun ki Freud toplama
kamplarýnda bulunmadý. Onun hastalarý
Auschwitz'deki kuru tahtalarýn üzerine
deðil, Viktorya kültürünün pelüþ divanlarýna uzanýyordu. Toplama kamplarýn-
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da bireysel farklýlýklar bulanýklaþmýyordu. Tam tersine daha bir farklýlaþýyordu.
Orada insanlarýn, hem domuzlarýn, hem
de azizlerin maskeleri iniyordu."
(S.141)
"SUÇLULARI ORTAM YARATIR
YANÝ YAÞANTINIZ"
Özgür iradenin varlýðý, aklýmýzý
serbestçe kullanmada seçeneklere sahip
olduðumuz bu þekilde kabul edilirse;
yaptýklarýmýzdan,
ettiklerimizden
sorumlu olduðumuz da kendiliðinden
ortaya çýkar. Öyle trafik canavarý gibi
isimler takarak, yaptýðýmýz kazalardan,
aldýðýmýz
canlardan
vicdanýmýzý
kolayýndan
temizleyemeyiz.
Bir
defasýnda Rehber Varlýk bizlere toplumlarda suçlarýn nasýl oluþtuðunu sorduðunda moda bir tabirle suçu ortam'a
baðlayývermiþtik. Rehberin cevabý da
ilk bakýþta bizleri onaylar gibi görünmüþtü. Ama "yani" diyerek eklediði bir
kelime, topyekûn hepimizin yaþantýsýndan oluþan bir ortamý vurguladýðýndan,
suçlarýn artýþýndaki kiþisel sorumluluklarýmýzý gün gibi ortaya koyuvermiþti.
Çünkü cevap aynen þöyle idi: “Suçlularý
ortam yaratýr; yani yaþantýnýz!..”
Kiþisel davranýþlarýmýzýn bizleri üzüntüye boðan acýklý ama doðal sonuçlarýyla karþýlaþýnca, sorumluluðu üstlenip
metanetle ve onurla sýkýntýlara katlanmak ve zorluklarý göðüslemek kolay
olmasa da imkânsýz da deðil. Ancak
yaþam sýrf bunlardan ibaret deðil ki. Dr.
Viktor Frankl'ýn hangi hatasý Nazi
cehenneminde periþan sürünmesine;
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babasý, annesi, kardeþi ve karýsýnýn gaz
odalarýnda, toplama kamplarýnda ölmesine sebep olmuþtu ki? Hepimiz yaþamda bu türlü kendi davranýþlarýmýzýn
doðrudan sonucu olmayan belâlarla
karþýlaþmýyor muyuz? Bunlara katlanmak iþte o kadar kolay deðil.
Hele bugünlerde ve önümüzdeki aylarda, yýllarda para canavarlarýnýn dünyanýn baþýna sardýðý ekonomik felâketlerle boðuþurken, yine de metanetle ve
gelecekten ümidimizi kaybetmeden dayanabilmenin sýrlarýný þimdiden öðrenmekte sayýlamayacak kadar yarar var.
Nasýl ki Dr. Frankl, hiçbir suç
iþlemediði halde týkýldýðý Nazi cehenneminde, kaderine lânet okuyarak dövünmek yerine iç dünyasýný dengede
tutarak, ayakta dik durmayý baþarabildi;
kitabýnda bunu hayranlýkla adým adým
yaþadýk. Bunun gibi az seçilen yol da
olsa yine de ders ve kuvvet alabileceðimiz nice yaþam öyküleri çok þükür
ki epeyce var. Burada en güzel örnekleri
yine gülyüzlü peygamberlerin yaþamýnda görüyoruz. Çevrelerine sadece iyilik
ve hayýr getirdikleri halde, etraflarýndakilerden neler çektikleri Bizim
Celselerimiz'de þöyle dile getirilir:
"Neler gelmedi ki vaktinde gülyüzlülerin baþýna, sevgi götürdüklerinin
elinden, dilinden... Neler görmediler
ki, o gülyüzlüler vaktinde, hayrý görmek için, götürdüklerinin gözlerinin
önünde yaptýklarý yanlýþtan.. Neler
çekmediler ki, o gülyüzlüler arkalarýnda iyi diye býraktýklarý insanlardan...
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"Siz þimdi, hangisi için diyebilirsiniz
ki, o gitmeden önce, artýk düþünecek ve
üzülecek birþeyi kalmadý diye? Hepsi
hüzünlü, hepsi yorgun, hepsi bitkin
oldular. Ama yýlmadýlar, getirdiler,
doðruyu gösterdiler ve verdiler. Ne
aldýlar?.. Sadece Sizi Sevgisinden
Varetmiþ Olan'ýn onlara vereceði en
güzel yeri þüphesiz. Yine de onlar,
býraktýklarý için kayguda olmadan,
düþünmeden ve rahat gidemediler."
"Her zaman halka halka olmuþtur,
gülyüzlülerin
gözlerinin
altý,
deðiþmeyen kaderlerinden. Çünkü
hizmet için geldikleri hizmetin deðerini
bilemezler ondan."
Ve bu þartlar içinde bile onlarý
Sevgisinden Vareden'in öðütleri þöyle
oluyordu:
"Geçmiþte birgün bir gülyüzlüye bir
söz geldi O'ndan: Kimsenin bilmediði
halde ey sen nurdan varedilen, kimsenin göstermediðini gösteren. Onlara de
ki: Bir gün sizin içinizden bile bana
sizin içinizden olduðum halde, taþ atacaklar olacak þüphesiz. Ama benim
görevim, taþ atanlara daha çok koþmaktýr, onlara üzülmek deðil."
O gülyüzlüler insanlardan çektiklerinden daha da büyük sýnavlarý, o en
güvendikleri Yüce Makam'ýn, onlarý
peygamberlikle görevlendiren ilâhi
âlemin emirlerini uygularken yaþamamýþlar mýydý? Allah en ufak bir iyiliðe dönüþümüzde bizleri baðýþlayýp
kolayca razý olabilir. Ama bizlerin
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dýþýmýzdaki olaylardan, hele de O'ndan
gelen sýnavlardan çektiklerimizle, yine
O'ndan razý olmamýz isteniyor bizlerden.Kuran'da Maide suresinin 119.
Âyetinde bu konu þöyle anlatýlýr:“Allah
onlardan razý oldu, onlar da O'ndan razý
oldular. Ýþte o büyük kurtuluþ budur.”
Bu konuda Hýzýr'la ilgili kurgulanmýþ
meseli hatýrlayalým. Sonra da Hz.
Muhammed'in Yaradan'ýn emriyle yaptýðý, neredeyse hayatýna mâl olacak o
baþarýsýz Taif ziyaretini ve en sonunda
da kurbanlýk oðluyla birlikte patika yollardan üç gün boyunca hedef mahalline
doðru adým adým týrmanan Hz.
Ýbrahim'in içinin aydýnlandýðý son
gününün hikâyesini Kryon Rehber
Varlýðýn aðzýndan dinleyelim.
HIZIR VE UYKUCU ADAM
Hani din kitaplarýnda aramýzda zaman
zaman insan kýlýðýna girerek dolaþan ve
Allah'ýn bizim hayrýmýza emrettiklerini
yerine getiren bir melekten "Hýzýr"
adýyla bahsedilir ya. Ýþte Hýzýr'ýn
gerçekmiþçesine güzel bir öyküsü:
Hýzýr'ýn yolu camiye düþmüþ bir gün.
Bakmýþ içerisi hýnca hýnç dolu. Herkes
büyük bir dikkatle hocanýn çok güzel
vaazýný dinlemekte. Güç belâ kendine
bir yer bulup dinleyiciler kervanýna
katýlmýþ. Çok geçmeden farketmiþ ki,
hemen yanýbaþýnda oturan adamýn vaazý
falan dinlediði yok, derin bir uykuya
dalýp gitmiþ. Caný sýkýlmýþ Hýzýr'ýn,
adamý dürtüp uyandýrarak kendine getirmiþ. Adam yarý uykulu bir süre vaazý
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dinlemiþse de, çabucak eski derin
uykusuna dönmekte gecikmemiþ. Hýzýr
adamý yine uyandýrmýþ ve yine ayný
hýzla býraktýðý yerden uykusuna devam
ettiðini görmüþ. Bu böylece sürüp gitmiþ. Nihayet son dürtülüp uyandýrýldýðýnda adamýn sabrý taþmýþ ve Hýzýr'ýn
kulaðýna eðilerek "beni rahat býraksana
arkadaþ" demiþ. "Eðer bir daha uyandýrýrsan günâh benden gitti, senin Hýzýr
olduðunu bütün camiye ilân ederim."

ona kol ve kanat geren amcasý Ebu
Talib'in ve kadýnlýðýn timsali sevgili
karýsý Hatice'nin, peþpeþe ölmeleri...

Gaflette zannettiði, uyandýrmak için
çabaladýðý adamýn gerçek kiþiliðini
bilmesine son derece þaþýrmýþ Hýzýr ve
iþin aslýný öðrenmek için doðruca koþmuþ Yaradan'ýn huzuruna: "Yarabbi"
demiþ "Bu adam benim Hýzýr olduðumu
nereden bildi? Hâlbuki bana verdiðin
listede bu adamýn ismine hiç rastlamadým." Rabbi, ona: “Elindeki listenin
baþlýðýný bir daha okusana ya Hýzýr!..”
diye emretmiþ ve okumuþ Hýzýr:
“Allah'ýn razý olduðu kullarýn listesidir.”

Nihayet Yüce Kat'tan emir geldi tek
baþýna Taif'e gidecekti. Taif'e mi? Ýþte
bu insan mantýðýna çok aykýrý idi. Baþka
her yer olurdu ama Taif olamazdý.
Havasýnýn güzelliði ve meyvelerinin
lezzeti ile Mekkelilerin bir sayfiye þehri
ve Lât putunun merkezi olan Taif'de onu
kim dinlerdi?!.Mekkeliler'den ve
kazançlarýnýn elden gitmesinden korkmazlar mýydý? Ama emir emirdi. Ýnanýp,
teslim olup yola çýkan; önündeki hayrý
göremese bile, sonundaki hayra güvenmeliydi. Ve bir an tereddüt etmeden
yola koyuldu. Daha Taif'in dýþ mahallelerinden taþlanarak kovuldu, þehre
giremedi bile, gerisin geri kan revan
içinde Mekke'ye kaçarken Rebia
oðullarýna ait bir bostana sýðýndý da
canýný zor kurtardý. Mekke'nin kudretli
kiþilerinden olan bu kimseler peygamberin korunmasýna dair söz verdiler de,
gelecek günlerde bir süre daha rahat
nefes alabildi yüce haberci.

“Evet" demiþ Yaradan "Bu listede o
kulumun ismi gerçekten yok. Ama
benim yanýmda, senin bilmediðin bir
baþka liste daha var. Ýþte o adam orada
kayýtlý. Çünkü o liste Allah'tan razý olan
kullarýn listesidir.”
"YARABBÝ GÜCÜMÜN SONUNA
GELDÝM, ÇARESÝZÝM"
Ýnanmayanlarýn þerrinden yandaþlarý
ile yýllarca belâdan belâya uðrayan Hz.
Muhammed peygamberliðinin 9. yýlýnda yaþadýðý iki kayýptan dolayý son
derece çaresiz kalmýþtý. Her zor anýnda

Bu iki gerçek dostun kaybýndan sonra
Mekkeliler'in eziyetleri daha da artmýþtý. Sonralarý Ýslâm tarihçileri bu yýlý
haklý olarak "hüzün yýlý" diye isimlendirmiþlerdi. Hiçbir peygamber emir
almadan þehrini terkedemezdi. Kendine
kalsa bir günlük bile takati kalmamýþtý.

Bir asra varmadan Ýspanya'dan Çin'e
kadar yayýlacak Ýslâm dininin kader
sayfalarýndan biri o bostanda yazýlýyordu. Taif'ten bu cefalý dönüþte sýðýndýðý
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bostanda, bir asmanýn altýna yorgun
uzanmýþ o yüce peygamber gökyüzüne
bakýp þöyle dua ediyordu:
“Yarabbi, kuvvetimin sonuna geldiðimi, çaresiz kaldýðýmý, halk nazarýnda
hor görüldüðümü ancak Sana arz ederim, ancak Sana þikâyet ederim. Ey
merhametlilerin en merhametlisi, herkesin hor görüp de dalýna bindiði çaresizlerin Rabbi sensin. Yarabbi eðer sana
karþý bir suç iþlemediysem, çektiðim
belâlara, sýkýntýlara aldýrmam. Senin
rahmetinden uzaklaþmaktan, Senin
emirlerinin dýþýna çýkmaktan yine sana
sýðýnýrým Rabbim. Sen razý oluncaya kadar iþte affýmý diliyorum. Her kuvvet ve
her kudret ancak sendendir Allahým!..”
"YARABBÝ OÐLUMUN YERÝNE
BENÝM CANIMI AL!"
Tek Tanrýya inanmayý öðütleyen üç
büyük semavi dinin atasý Hz. Ýbrahim
O'nun kudretlerine defalarca þahit
olmuþtu. Putlara dil uzattýðý için onu
yangýn ateþinde öldürmeye çalýþanlarýn
elinden; hiç zarar görmeden kurtaran
sevgili Allah'ýna teslimiyette en önde
yer almak onun için artýk ne kadar
kolaylaþmýþtý. O'nun ölüleri dirilttiðine
de doðrudan yaþadýðý bir olayla tamtamýna kani olmuþtu. Tanrý buyruðu ile
öldürdüðü 4 kuþun canlanarak yaþama
döndüðünü gözleriyle görmüþtü. Ne var
ki, Tevrat'ta veya Kuran'da Hz.
Ýbrahim'in oðlunu Tanrýya kurban
etmesi buyruðunu her okuduðumuzda,
onun neler çektiðini hissederek içimiz
paramparça olmaktadýr.
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Olayýn 4000 yýl önce insanýn kurban
edilmesine epeyce rastlandýðý bir
dönemde geçtiðini; Hz. Ýbrahim'in Tanrý
kudretleri ve ölüleri dirilttiðine bizzat
yaþayarak tanýk olduðunu ve zaten
sonunda oðlunun deðil, gönderilen bir
koçun kurban edildiðini bilmemize raðmen, yol boyunca Ýbrahim'in duygularýný paylaþmak bizlere ne kadar zor
geliyor.
Yürüyüþün ilk iki gününde bu kurban
olayýndan vaz geçilmesini Hz. Ýbrahim
gözyaþlarý içinde Ulu Yaratan’dan
dilemiþti. Aldýðý cevap: “Ýbrahim sakin
ol!.. Benim Tanrý olduðumu bil” þeklinde olmuþtu. Yani olumlu bir yanýt
deðildi bunlar. Üçüncü gün aynen þunlar
yaþanmýþtý.
Rehber
Varlýk
Kryon’dan aktarýyorum:
“Yine gece oldu, bu son gece idi.
Ertesi gün daðýn tepesine kurbanýn
gerçekleþtirileceði yere varacaklardý.
Ýbrahim yine kamp yerinden uzaklaþýp
yalnýz kalabileceði bir yer buldu. Orada
bir sunak yaptý ve Tanrý'ya o anda orada
bizzat kendisinin kurban olmasýna izin
vermesi için yalvardý. Tanrý ile konuþmaya çalýþtý, hiçbir yanýt alamadý. Bir
süre sonra yanýt geldi. Bu kez biraz
farklý idi: 'Ýbrahim dinle!' dedi ses.
'Dinle sakin ol Ýbrahim, BEN'ÝM Tanrý
olduðumu bil.' Sanki bu sözlerde bir
mesaj, bir tür umut vardý. Tanrý bunu
neden yapsýndý ki? Ona Tanrý'nýn herhangi bir insanýn ýstýrap çekmesinden
zevk almadýðý söylenmiþti. Ona
Tanrý'nýn tüm derslerin sadece itaat
deðil, çözümlerle ilgili olduðunu

SEVGÝ DÜNYASI

söylemiþ olduðunu hatýrladý. Havada
farklý bir þeyin bulunduðunu hissetti ve
tüm tabloyu kavramaya baþladý.”
“Ýbrahim huzur ve sükûnet yaratabilmek için daðýn tepesinde vuku bulacak þeyle ilgili vizyonunu ya da
realitesini deðiþtirmesi gerektiðini
anladý. Oðluyla birlikte daðýn tepesinde
bir piknik yaptýklarýný gözünde canlandýrmaya baþladý. Hep birlikte bir
ziyafet yapacak, Tanrý'nýn sevgisini kutlayacaklardý. Ve oðlu onur konuðu olacaktý. Ýbrahim bu vizyonu tuttu ona
tümkalbiyle inandý. Öðütlenen sükûneti
yaratmasýnýn tek yolu buydu. Kalben
sakinleþmeye ve esenlik duygusu hissetmeye baþladýðýnda, mesajýn geriye
kalan kýsmý da ona verildi. Ýbrahim bir
vahiy aldý. BEN'ÝM oydu, kendisi idi. O
onun Tanrýsallýk dairesiydi. Mesaj aslýnda þuydu:
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'Ýbrahim bizim Tanrý olduðumuzu
bilerek sükûnet içinde ol.' Þimdi mesajý
idrak etmiþti. O Tanrý'nýn bir parçasý idi.
Ýbrahim sahip olduðu içindeki mutlak
güçle realitesini deðiþtirmek üzere idi.
Oðlunu sýrtýna alýp kafilenin baþýnda
daðýn tepesine doðru yol alýrken kutlama yapmaya baþlamýþtý bile. Tanrý'nýn
yapmasýný istediði þeyi yapacaktý.
Mesaj açýktý ve Ýbrahim deðiþimi bizzat
gerçekleþtirmek üzere güçlendirilmiþti.
“Bu öykünün nasýl bittiðini biliyorsunuz. Ýbrahim oðluyla birlikte daðýn
tepesinde bir piknik yaptý... Bu, realiteyi
deðiþtirmekle ilgili bir öyküdür.
Bu, insanýn en korkutucu dersler için
bile sonucu gözünde canlandýrarak
çözümler yaratma gücü ile ilgili bir
öyküdür. Bu, korku karþýsýnda zafer
kazanmakla huzura kavuþmakla ilgili
bir öyküdür.”
“Senin realiten nedir sevgili varlýk? Sen felâket ve umutsuzluk
içeren bir realite ile korkuya mý
kapýlýyorsun? Neden yenisini yaratmýyorsun? Sen kesinlikle bunu yapabilecek þekilde güçlendirildin.
Bugün verilen mesajýn tüm anlamý
þudur. Siz realitenizi deðiþtirebilirsiniz, öyleyse bunu yapýn. Ýþe
umudu hayal ederek gözünüzde canlandýrarak baþlayýn. Her türlü sorun
karþýsýnda huzur yaratmaya çalýþýn.
Onu genel görüþle büyük plân içinde
görüp anlayýn. Sonra Ýbrahim gibi,
saf niyetle çevrenizdeki realitenin
dokusunu deðiþtirmeye baþlayýn!..”
(6. Kitap S.85-86)

Resim: “Ýsak’ýn Ýbrahim’i Kabulleniþi” Otto Adolph Stemler
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Üstün Olmak... ama
Nasýl?..
Güngör Özyiðit, Psikolog

ilirsiniz, adam haylaz ve
dik kafalý oðluna "Sen
adam olamazsýn" der
dururmuþ. Gelgelelim
günün birinde oðul, babasýna inat, tutmuþ vali olmuþ. Ve hemen babasýný
palas pandýras getirterek huzuruna
"Hani" demiþ "Ben adam olamazdým
ya!". Babasý "Oðlum, ben sana vali olamazsýn dememiþtim. Adam olamazsýn

B

demiþtim. Nitekim olmadýðýn þuradan
belli ki, sen babana gelecek yerde, beni
ayaðýna getirttin" demiþ.
ADAM OLMAK
Adam olmanýn herhangi bir mevki
elde etmekten daha fazla bir þey
olduðunu çok güzel vurgular bu öykü.
Bizde biriken deðerleri, maddi olsun
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manevi olsun, diðer insanlara hizmet
için kullanýyorsak, o zaman "adam"dan
sayabiliriz kendimizi. Çünkü "adam
olmak" kendini yetiþtirmek, yeteneklerimizin elverdiði bir takým deðerler
kazanmak ve sonra onlarý ihtiyacý olanlara gönülden vermektir. Yok, böyle
davranmaz da, elde ettiklerimizi gururumuza sermaye yapar, kendimizi farklý
görür, baþka tutar ve üstünlük taslarsak,
biz henüz "adam"lýktan hayli uzaðýz
demektir. Ya bir de kazandýklarýný
hayra harcayacak yerde, onlarý baský,
sömürü aracý olarak kullananlara ne
demeli?! Onlar aslýnda kendi geleceklerine kötülük etmektedirler. Kendi
kuyularýný kendi elleriyle kazmaktadýrlar. Ve geçici bir süre için, eðreti olarak
durduklarý yüksek yerlerden bir gün
baþaþaðý o kuyuya düþüverirler. Peki,
ama kötülüðü yapana, o izni veren sessiz çoðunluk hiç mi sorumlu ve suçlu
deðil? Halil Cibran'ýn dediði gibi:
“Yapraklarýn sararmasýnda aðacýn da
sessiz rýzasý yok mudur?”
TERSÝNE BÝR ÖRNEK
Yakýn tarihten Hitler örneðini alalým
ele. Bugün Hitler'in ruhsal yapýsýný
incelediðimizde görüyoruz ki adam
düpedüz bir büyüklük budalasý.
Eðitimsiz kalmýþ, basit bir çavuþ.
Topluma karþý hýnçla dolu. Aþaðýlýk
duygusundan kaynaklanan bir "büyük
adam, üstün insan" olma tutkusu
içinde. Ve bu amaca ulaþmak için iyi,
kötü her þeyi yapmaya hazýr.
Düþünceleri saçmasapan. Kendinden
baþkasýna hayat hakký tanýmayan,
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güçlülüðü zorbalýkla eþ sayan, ezen,
sömüren bir tipe "üstün insan" diye
gönül vermiþ. Hiçbir bilimsel gerçeðin
doðrulamadýðý "üstün ýrk" safsatasýna
dört elle sarýlmýþ. Ve yalanla, kötülükle, þiddetle her þeyi yapabileceðini
sanmýþ. Havlar gibi konuþuyor. Hareketleri, jestleri, mimikleri anormal,
biraz da komik. Ama iþte böyle bir
adam 80 sene önce kimsenin ciddiye
almadýðý, bir þey olmaz diyerek boþ
verdiði bir toplumda týrmana týrmana
herkesin gözü önünde ta baþkanlýða
kadar geliyor. Sonra da bir Goethe'yi,
Beethoven'ý, Kant'ý ve daha birçok
deðeri yetiþtirmiþ koskoca Alman
ulusunu koyun gibi peþinden sürüklüyor. Birkaç yiðit aydýn dýþýnda çoðu
katýlýyor bu çýlgýn oyuna. Daha da
kötüsü birçoðu coþkuyla katýlýyor ona.
"Yaþa Hitler!" haykýrýþlarýyla adamý
iyice kudurtuyor, sersemcesine sarhoþ
ediyorlar.
ÝNSANLARIN ALACASI ÝÇÝNDE
Ýnsaný þaþýrtan soru þu: Bu budalaca
yanlýþa, koyunca sürükleniþe uygar bir
ulus nasýl düþmüþ ve boyun eðmiþ?
Ancak insaný biraz tanýyanlar buna pek
de þaþmamalý. Ne demiþ Âzeri þair
"Nerde bir arslan görirem, korkmirem.
Nerde bir insan görirem, korkirem".
Gerçekten eðer insan iyi eðitilmezse
yapacaðý kötülüklere son yoktur. Ve
yaptýklarýyla nice yýrtýcý hayvana rahmet okutur. Siz hiç iþkence eden, sabun
yapmak için insanlarý fýrýnlarda yakan
bir hayvan gördünüz mü, düþünen -ne
yazýk ki kötü düþünen-insandan baþka?
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ÝNSANI ELE VEREN BÝR DENEY
Ýþte Ron Jones isimli Amerikalý bir
öðretmen "Çaðdaþ Ruhbilim" dergisinde açýklanan raporu ile, böyle bir
çýlgýnlýðýn bugün bile mümkün olabileceðini delilli ispatlý ve deneyli tarafýndan seriyor gözler önüne.
Ron, 30 kiþilik kýz-erkek karýþýk bir
lise son sýnýf öðrencilerine tarih dersi
veriyor. Konu: Hitler Almanyasý. Ve
soru: Yarý çýlgýn bir çavuþun sözlerine
kanarak, koca bir ulus nasýl koyun
sürüsüne döner? Türlü namussuzluklarý
sessizce onaylar? Sonradan nasýl olur
da sorumluluðu kimse üstüne almaz?
Komþularýnýn birdenbire kayýplara
karýþtýðýný gören aile nasýl "valla ne
bilelim, farkýna varmadýk" der. Öðretmen bu sorulara bir yýðýn laf yoðuracak
yerde, bir deneyle ýþýk tutmayý
yeðlemiþ. Ve bir sonraki Pazartesi
sabahý "disiplin" kavramýný anlatarak
baþlamýþ derse. "Dünyada baþarýnýn,
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huzurun ve onurun ilk koþulu disiplindir" tezini uzun uzun iþlemiþ. Daha
sonra öðrenmenin ancak uygulamayla
gerçekleþebileceðini belirtmiþ. Ve
gençlerden disiplin ilkesine uymalarýný
isteyerek, o konuda buyruklar vermiþ:
-Sýnýfta ellerinizi arkada kavuþturarak
dimdik oturacaksýnýz!
-Zil çalýnca koridorda ikiþerli kol
hizaya gelecek, sýnýfa uygun adamlarla
girecek ve dýþarýya yine uygun adýmla
çýkacaksýnýz!
-Bana bir þey sorarken söze "Pek
sayýn öðretmenim" diye baþlayacak,
benim sorduklarýmý her zaman en kýsa
biçimde yanýtlayacaksýnýz. Çünkü siz,
artýk herhangi sýradan biri deðilsiniz,
baþkasýnýz.!
Ron, diðer öðretmenlerle de anlaþýp
iþbirliði yaparak 30 kiþilik topluluða
okulun her bölümünde ayný disiplinin
uygulanmasýný
saðlamýþ.
Gençlerin
böyle korseli bir
hayattan, sert
disiplinden
sýkýntý duymalarýný, mýrýn
kýrýn etmeleri ve
yan çizmelerini
bekliyorlarmýþ.
Fakat sonuç hiç
de öyle olmamýþ.
Öðrenciler ders-
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lerle daha çok ilgilenmeye, daha sýk
soru sormaya ve genellikle daha uysal
davranmaya baþlamýþlar.
Ertesi sabah Ron sýnýfa girer girmez
kara tahtaya ak tebeþirle "Disiplinden
güç doðar" gibi sloganlar yazýp,
gençlere bir bir ezberletmiþ. Saatlerce
bunlarý bir aðýzdan tekrarlamýþlar.
Sonra bir de özel selâm þekli öðretilmiþ
onlara. Omuzun üstüne kaldýrýlmýþ elin
bükük parmaklarý dalgayý andýrdýðý için
"Yeni Dalga" adý konmuþ sözkonusu
selâma.
Öylece geleceðin dalgasý olma heyecanýna kapýlan gençler, bütün gün birbirleriyle ve öðretmenlerle her
karþýlaþtýklarýnda, eller havaya o selâmý
vermiþler. Bu iþleri yaparken bir ikisi
hâlâ iþi biraz gýrgýra alýrmýþ ama
çoðunluk çatýk kaþlarla dimdik ileriye
bakmaktaymýþ.
Çarþamba sabahý hareketin çekimine
kapýlan ve baþka sýnýflarý asan 13 genç
de bu tarih derslerine katýlmýþ. Ders
deðil ki, tiyatro mübarek!
Ron, "Yeni dalgacýlar" adýný verdiði
43 öðrenciye özel üyelik kartlarý daðýtmýþ. Aralarýnda disipline uymayan kimseler olursa kendisine bildirilmesini
istemiþ. O gün 20 genç "selâm vermedi", "deneyimizi eleþtirdi" gibi jurnallerle ihbar etmiþler arkadaþlarýný.
Perþembe sabahý Ron, sýnýftaki
öðrenci sayýsýnýn sekseni aþtýðýný görmüþ. Yapýlanlarýn bir okul deneyi
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olmadýðýný, aslýnda ülkeyi karýþýklýktan
kurtarmak için bir ulusal önderin
yürekli gençler bulmak istediðini
belirterek, ertesi sabah o üstün
kiþinin özel bir televizyon söyleviyle
programýný açýklayacaðýný ve yayýný
hep birlikte izlemek amacýyla "Yeni
dalgacý"larýn jimnastik salonunda
toplanmalarýný söylemiþ.
Ertesi sabah salon iki yüzü aþkýn
öðrenciyle týklým týklým dolmuþ. Ron,
kürsüye çýkýp selâmýný vermiþ. Ýki yüz
kol birden havaya kalkývermiþ. Ron
"Disiplinden güç doðar" sloganýný on
kez tekrarlamýþ. Onun haykýrýþlarýna
her seferinde daha yüksek sesle
katýlmýþ gençler.
DERS ALABÝLÝR MÝYÝZ?
Sonunda Ron, televizyon yayýný
yerine Nazi Almanyasý üstüne bir film
göstermiþ. Milyonlarca asker ve sivilin
mezarýný, ölüm kamplarýný, bozgunlarý,
yýkýntýlarý, Hitler'e kollara havada
"Yaþa!" diye baðýran yýðýnlarý. Sonra
da savaþ suçu duruþmalarýnda "Ben
aldýðým emirlere uymaktan baþka bir
þey yapmadýn" diyen tosunlarýn periþanlýðýný sermiþ ortaya. Ve "Ýþte" demiþ
"Girdiðiniz yolda yürüseydiniz, sizin
de sonunuz buydu. Sakýn bir daha
"Koyun kafalý Almanlar kandýrýlmýþ,
ama bizde olmaz" demeyiniz.
Gerçekten zekice düzenlenmiþ ve
günümüz Türkiyesi için de alýnmasý
gereken dersleri barýndýran bir deney
deyip bitirelim þimdilik.
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Entelektüel
Ne Demektir?
Seyhun Güleçyüz

ntelektüel kelimesinin
eðitimle çok sýký baðý
olduðu herkes tarafýndan
bilinir. Eðitim yüzyýllardýr en çok konuþulan, eleþtirilen,
hakkýnda fikirler üretilen, insan için
birinci derece önemli bir konudur.
Ýnsanýn tarih boyunca bireysel ve
toplumsal kimliðinin oluþmasýnda
sosyo-ekonomik hayatýnýn þekillenmesinde, bilimin geliþmesinde öncelikli
konumdadýr. Çünkü tarihin yapýlanmasý
ve insanýn geliþmesi yönünde de canlý

E

tutulmalý ve insanýn ihtiyacýna cevap
vermelidir. Eðitimin bireysel amaçlarý
ile toplumsal amaçlarýnýn daima birbiriyle uyum saðlayarak geliþmesine
çaba gösteren kiþiler, 20. yüzyýlda
toplumda yeni bir görüþ ortaya koydular, bu “Entelektüalizm”dir.
Eðitimin insan davranýþlarýný yönlendirmedeki rolü dikkate alýndýðýnda,
asýrlardýr eðitimin amaçlarý ve topluca
insan üzerindeki etkisi büyük önem
taþýmaktadýr. Çünkü asýrlardýr her
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eðitim sistemi, onu güdüleyen eðitim
felsefeleri, insaný insanýn eline teslim
eden yepyeni bir insan modeli oluþmasýna sebep olmuþtur. Bu modeller
çeþitlidir, biri de entelektüel insandýr.
Entelektüelin en basit lügat tarifi:
Zekâsýný, aklýný ve analitik düþünme
yetisini, mesleði gereði veya þahsi
amaçlarýna eriþmekte kullanan kiþidir.
Latince kökenlidir ve intellectus (anlamak) sözcüðünden türetilmiþtir.
Entelektüel, yazýnýn icadýndan önce
Pagan toplumlarýnda bilinen bütün bilgilerin aktarýcýsý konumunda kiþilerdir,
yani Þamanlardýr. Genelde felsefi
anlamda doða/insan yabancýlaþmasý
süreci üzerine en fazla bilgisi olan
Þamanlar zamanla doða filozoflarýna,
filozoflara ve din adamlarýna
dönüþmüþlerdir. Aslýnda bilgi ve
kavrayýþ önderliði yapmýþlardýr.
Orta Çað'da Hýristiyanlýk'da ise
eðitimin temelini, insanýn Tanrý ile
iliþkisini bilmesi oluþturmuþtur.
Böylece eðitimin merkezi Tanrý olmuþtur. Bizim Celselerimiz’de “Öðrenmeye
ve bulmaya çalýþmadýðýnýz günleri
ömürden saymayýnýz” sözünden yola
çýkarak geriye dönüp baktýðýmýzda
Aristotales ilk göze çarpan, etkileyen
fikirlerin, teorilerin sahibi filozof bakýn
ne demiþ “Ýnsan sosyal bir varlýktýr.
Ýnsaný yaþadýðý toplumun ya da
devletin erdemli ve bilgili unsuru
haline getirmektir” demiþtir.
Seneca ise, M.S. 30 yýllarýnda insanýn
kendi deðerlerini ortaya çýkarmasý, hayatý tanýmasý ve bilgeleþmesi için eði-
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tilmesi gerektiðini savunsa da, Ortaçað
karanlýðýnda hiç olmazsa Aristoteles'in
kýyas mantýðý eðitim sistemleri kurmaya yarayan tek araç ve bilimsel metot
olmuþtur, ilerleyen zamanlarda bile.
Rönesans döneminde eðitimde
merkeze Tanrý yerine insan konulmuþ
ve bireysellik esas alýnmýþtýr. Eski
Yunan’daki filozoflarýn hepsi kendi
alanlarýnda birer entelektüel gibi
hizmet vermiþler. Doðrularý, adaleti,
etik deðeri ve bu deðerlere insanýn
ulaþmasýnýn gerekli olduðunun eðitimini, mücadelesini vermiþlerdir. Ne yazýk
ki Ortaçað karanlýk bir dönem olmuþ
ama aydýnlanma çaðýnda bilginin en
büyük kuvvet olduðu vurgulanmaya
baþlanmýþ. Ahlâki deðerlerle birlikte
isimli, isimsiz topluma yön veren
entelektüellerin ve düþünürlerin sesi
duyulmaya baþlamýþtýr.
18. yüzyýl sonuna kadar bu entelektüel ve bilgili insanlar sadece hümanist
deðer yargýlarý ve doða bilimleri ile
güncel problemlerin çözümünde ihtiyaç
duyulan her veriye üst düzeyde ulaþabilen kiþilerdi. Geniþ bilgi ve düþünme
kapasiteleri olan bu kiþiler “Düþünen
insana yardým edilir” sözünün adeta
ispatýydýlar. Bu dönemin entelektüelleri, filozoflarý ürettikleri, geliþtirdikleri
bilgileriyle ýrk, grup ve insan sýnýflarý
ile hiçbir çýkarlarý olmayan, insanlarý
aydýnlatmayý amaç edinen doðru ve iyi
insanlardý.O dönemde Osmanlý
Devleti’nde ulemalar (âlimler) bilgiyi
oluþturan, taþýyan, bilgiyi egemen hale
getiren bir sýnýftýr.

24
Tekrar, kültürün ileri olduðu
Fransa’ya geldiðimizde, 19. yüzyýlda
entelektüel kavramýnýn ortaya çýktýðýný
görürüz. Aydýnlanma ile entelektüeller
bilginin üretimi ve yayýlmasý görevini
üstlendiler. Entelektüel kesim yani
yazar, þair, gazeteci, sanatçý gibi
toplumun tanýdýðý gruplardý bunlar.
Bu kiþiler ahlâkýn, hakikatin ve estetik
deðerlerin toplum içinde ortak bir
duyguyla oluþmasýný saðladýlar.
Entelektüel kiþi, kendi alaný dýþýna
çýkabilen, yaþadýðý zamanda dünya ile
ilgili konularla alâkadar olan kiþidir.
Entelektüel kavramý Fransa’da meydana gelen ünlü “Dreyfus Olayý” sonrasý oluþtu. 1894’de Fransa’da Yahudi
düþmanlýðý artmýþtý ve Yahudi asýllý bir
Fransýz olan Yüzbaþý Dreyfus’un
Almanlar adýna casusluk suçlamasýyla
hapse atýldýðý günlerde, ünlü yazar
Emil Zola “Ýtham Ediyorum” makalesini Fransýz baþkanýna hitaben yayýnladý. Büyük ses getiren bu makaleden
sonra, Emil Zola tutuklanma emriyle
aranýrken Ýngiltere’ye kaçtý. Hem
kendi, hem Dreyfus beraat edince
döndü. Basýnda çýkan makalesine
bazý saðcý Fransýz gazeteleri
“Entelektüeller Suçluyor” diye manþet
atýnca, bu kelime kýsa zamanda yerini
buldu. Emil Zola ise bu haksýzlýða itiraz eden ilk kiþi olarak siyasi literatüre girdi ve amacýna ulaþtý. Çünkü
Yüzbaþý Dreyfus beraat etti, uzun yýllar
da yaþadý. Böylece 19. yy baþýndan
itibaren entelektüel kavramý önce
olumsuz, sonraki yýllarda olumlu
olarak literatüre geçti.
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Aþaðýdaki kavram, hâlâ belli çevrelerde tartýþýlsa da, en raðbet gören
düþünür ve siyaset araþtýrmacýsý Ýtalyan
A. Gramsci’nin görüþüdür. Gramsci
entelektüelleri iki kategoriye ayýrdý.
Birinci grup: Sosyal grubun düþünce
üreticisi organik entelektüeller. Ýkincisi
grup: Sýnýflararasý bir konumda olup
düþünce hayatýna katýlan, mevcut fikri
yayanlar yani geleneksel entelektüeller.
Antonio Gramsci Marksizm içinde
entelektüel sorununu ilk kez ele alan ve
konunun toplumsal iþlevini kavramasý
açýsýndan önemli bir düþünürdür.
“Bilgisi artanlar kararlýdýr” sözü bu
yüzden önemlidir.
Ýþte böyle düþünürlerden biri de
20.yy filozoflarýndan Julien Benda ise
bu tariflere ilave olarak, maddi çýkarlardan baðýmsýz olarak sanat, bilim,
metafizik hakkýnda düþünen, bunlardan
hoþlanan herkesi entelektüel olarak
tanýmladý ve gene de entelektüellerin
sayýsýnýn çok az olduðunu vurguladý.
Çaðýmýzýn teorisyen aktivistlerinden
biri olan Edward Said de entelektüel
kavramýnda ayný fikirdedir. Ona göre
gerçek entelektüel çýkar gözetmeden
zayýflarý savunmak için otoriteye meydan okuyabilmelidir de.
Ünlü Fransýz düþünür sosyal teorisyen, antropolog ve psikolog Michell
Foucault ise entelektüelliðin temelinde
etik deðerlerin olmasýný vurgular ve
ona göre entelektüel söylemsel liderdir.
Diðer insanlardan üstündür, çünkü eleþtirel bir akýlla düþünebilen ve gerçeði
sorgulayabilen, onu yayan kiþidir.
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Pierre Bourdieu; sosyolog bir
felsefecidir, çaðdaþ bir entelektüeldir.
Bourdieu, entelektüelin muhalif
olmasý gerektiðini söyler, böylece
aklýn duyulmayan sesi olan düþüncenin
itici gücüyle farkýndalýðý artar ve insanlarýn da farkýndalýðýnýn artmasýna
yardýmcý olur diye inanýr. Çoðumuzun
bildiði dil bilimci, tarihçi ve politik
aktivist olan Noam Chomsky ise
entelektüelin ahlâki tarafýna dikkat
çeker ve öylelerinin hakikati anlatma
çabasýnda olmalarý, insanlar arasýnda
yapýcý baðlayýcý olmasý gerektiðini
savunur.
Entelektüellik konusunda Jean Paul
Sartre ise önemli bir konuya dikkat
çeker. “Entelektüel toplumda ayrýcalýklý
deðildir ve daima toplum çýkarlarýnýn
yanýnda olmalýdýr. Kendisinin de ezilen
olduðunun bilincinde olmalýdýr.
Topluma öncülük edip, toplumun
önünü açmalýdýr” der.
Modernizm döneminde kapitalizm
deðerleri giderek yükseldi, küreselleþme, bilim ve üretimle birlikte
ortaya daha çok çýktý. Böylece bir süre
entelektüeller de merkezi yapýlarýný
kaybettiler. Modern dönemin ilerlemeci, rasyonel, tek bir hakikatin olduðu
gerçeðine yaslanan insan aklý, giderek
materyalizme kaydý ama 20. yüzyýlýn
post-modernizminin bu duruma
baþkaldýrý gibi ortaya çýkmasýyla
entelektüellerin iþlevi bir süre
sarsýlmýþtýr. Bu süre kýsa sürmüþ ve
post-modernizmle birlikte bilimdeki
yerini, inananlarýn çokluðuna baðlý
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deðiþen birçok insaný huzura, arýnmýþlýða, barýþa götürmesi umut edilen
birçok hakikatin olacaðý fikri kabul
edilmiþtir. Þimdilerde insanlar arayýp
birçok bilgi içinde özgürce gezinmektedir. Böylece antropolog, sosyolog
Jurgen Haberman’ýn, “Entelektüellik
modernizmin içinde ortak duyumun
ve bilginin oluþmasýnda çok önemli
yer tutmaktadýr” sözü de, fikirlerdeki
görecelik dönemi baþlatmýþtýr. Pazar
ekonomisi güçlenmiþ çoðu ulus için
pazardaki ürünlere sahip olmak ideal
haline dönüþmüþ ve tüketim körüklenmiþ olsa bile, ruh ve akýl sahibi olan
insan barýþ, güven, adalet ve huzur
için çareler üretmeye baþlamýþtýr.
Entelektüeller ise hýzla toplumu
aydýnlatýp, geliþtirme ve tarafsýz bir
þekilde birleþtirme çabasýna devam
etmektedirler.
Peki, bu baðlamda entelektüalizm
ne demektir diye araþtýrdýðýmda
“Çaða uyum saðlayarak bilim ve
sanat yapma çabasýdýr” der. Bu tarif
20. yy’ýn en raðbet gören açýklamasýdýr. Hâlbuki detaya bakýnca,
Mevlâna “Soru da bilgiden doðar,
cevap da... Bilmek Tanrý’ya yaklaþmak
demektir.”der. Ernest Renan ise
"Bu sözler bana entelektüalizmin
zihni, bilginin ve eylemin temel öðesi
olarak gören felsefe veya öðretidir”
der. Burada eylem mutlaka insana
hizmet odaklý birleþtirici, bütünleyici
olmalýdýr. Bu konunun önde gelen
filozoflarý, Sokrates, Platon,
Descartes, Spinoza, Kant, Hegel ve
Leibniz’dir. Bu düþünürlerin öðretileri
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de entelektüalizm genel adý altýnda
toplanýr.
Peki, aklýma entelektüel, aydýn ve
münevver kavramlarý ayný mý? diye bir
soru geldi. Entelektüel kavramý
Fransýzca “intellectuel” dir, yani
Türkçe anlamýyla kafa iþi ile ilgili
demekmiþ. Yani kafa iþiyle, bilim,
sanat yapan kültürel bir otorite olarak
kabul gören bir toplum karþýsýnda
çeþitli konularda deðerlendirme yapan,
zekâsýný ve analitik düþünme yetisini
geliþtirmiþ (kafa iþi denilen) amaçlarý
uðruna kullanan kiþidir.
Aydýn kiþi ise genellikle öðrenim görmüþ, çok okumuþ, kültürlü, bilgili,
görgülü, ileri görüþlü, yeniliðe açýk,
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çevresini de aydýnlatabilecek nitelikte
olan kiþidir. Aydýn kiþi daha çok güncel
olaylardan yola çýkar ve kiþileri, olaylarý tartýþýr. Münevver kiþi ise aydýn
kiþinin Arapçasýdýr.
Sartre’e göre entelektüel egemen
sýnýfýn haksýzlýk yapmasýnýn üstüne
gider yani böyle kiþiler kavramlardan
yola çýkar, sistemleri sorgular ve olaylarý yorumlarken boyut katar. O zaman
entelektüel kiþi kime denir diye de
konuya farklý bir kapý aralayabiliriz.
Entelektüel sorumluluk duyar, olaylar
ve kiþilerle ve gerçek ile doðrular
arasýndan yani etik deðerler üzerinden
bakar olanlara. Hattâ Heidegger
1923’de bunu net bir þekilde bir
deklarasyonla açýklamýþtýr: “Gerçeðin
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vahyi, insanlarý netleþtirir ve bu
o eylemin ve bilginin gücüdür”.
Entelektüelin en önemli özelliði
doðru ve gerçeði konuþmaktýr. Buna
en tipik örnek J.P. Sartre’dir. Her
zaman haklýnýn yanýnda olduðu için
ve sürekli duyarlý, aktif olduðundan.
Onu özel kýlan özelliklerinden biri
de toplumdaki ayýrýmcýlýða tavýr
almanýn örneði olarak Nobel Edebiyat
Ödülü'nü reddediþidir. Sartre somut
olaylara eleþtirel yaklaþýr, kimse onu
görevlendirmemiþtir. Meselâ atom
silâhlarý için, “Atom silâhlarýný
mükemmelleþtirmek, entelektüellerin
deðil, bilim insanlarýnýn iþidir. Fakat bu
silâhlarýn toplum üzerindeki yýkýcý
gücünü tartýþan kiþiler entelektüeldir”
demiþtir.
Entelektüel seçkin ve ayrýcalýklý bir
kiþi olmadýðýnýn bilincindedir. Herkes
gibi o da toplumda kendi misyonunu
yerine getirmiþtir. Entelektüellerin
özelliklerine dönersek baðýmsýz
duruþlarý vardýr, ezilenleri destekleyen
topluluklarý destekler. Onlar toplumun
vicdanýný temsil ederler, onun için
onlar da en önemli deðer, doðru
ahlâktýr. Entelektüeller özgür
düþünen, aklýyla gönlünü bir etmiþ
ve analitik düþünceyi kendine yol
yapmýþ kiþilerdir.
Meselâ Edward Said de 20.yy’ýn
entelektüeli olarak kavramsal yapýsýyla
deðil de, ilerici, yeniliðe açýk görüþüyle
öne çýkmýþtýr. “Entelektüelin, sýrf bilgi
sahibi ve doðru kiþi olmasý yeterli
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deðildir, eleþtirel ve özgün düþünen
aklýn özgürlüðüne ulaþmýþ kiþi olmasý
gerekir” demiþtir.
Entelektüel kendi çýkarlarýný hesaba
katmaz, imaj, pazarlama kavramlarýný
dikkate almadan konuþur. Bilgiyi
yorumlar, gerektiðinde hayatla bütünleþtirmeye çalýþýr. Kavram ve olgulardan yola çýkarak hayatý deðerlendirir,
sistemleri bu temelde eleþtirir. Herkesin
bu dönemde her bilgiye ulaþmasýna
raðmen, entelektüel o bilgiyi insanlýk
birikimiyle yoðurur ve adilce insanýn
hayrýna mantýk ýþýðýnda yorumlar.
Haksýzlýða karþý susmaz.
Anladýðým kadarýyla entelektüel kiþi
Julien Benda’nýn dediði gibi, dünyaya
kendi çýkarýndan bakmaz, kendinden
çok karþýsýndakini koruyan, eþitsizliðe,
yoksulluða karþý, paylaþýma, barýþa,
adalete hizmet eder, çok yönlüdür.
Sanattan, edebiyata, bilime, tarihten,
psikoloji, sosyoloji, felsefe ve daha
birçok alana ilgi duyan, araþtýrmacý,
öðrenmeye, bilgiye sýmsýký sarýlan ve
evrensel adaletin, evrenin bütünlüðünün bilincinde olan bir doða
koruyucusudur.
Sokrates; “Bilgili olduðunuz oranda
özgür olursunuz” demiþ 2500 yýl önce.
Bence gerçek bir entelektüel aklýn
özgürlüðüne ulaþmýþ yani hür olacak
kadar tutkularýndan sýyrýlmýþ, olgunluða ulaþmýþ, önce sev diyebilen ve
kopamadýklarýndan kurtulmuþ kiþidir.
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Þefkat ve Koþulsuz Sevgi ile
Titreþimimizi Yükseltme
Sara CHILDRE, HeartMath Enstitüsü Baþkaný ve
Doc CHILDRE, HeartMathEnstitüsü Kurucusu;
https://www.heartmath.org/articles-of-the-heart/raising-vibration-compassion-unconditional-love/
Çeviren: Ýsmail Hakký Acar

H

ýzlý ve öfkeli yaþam tarzý ile
ayrýlýk ve bölünmeye giden
insanlýðýn yaþamýnda nezaket, þefkat ve kabullenmenin eksik
parçalar olduðu çoðumuz tarafýmýzdan
anlaþýlmaya baþlamýþtýr. Ayrýca, “sorunlarý yaratan mevcut bilinç seviyesi ile
çözümler üretemeyeceðimiz” de gittikçe belirginleþiyor. Huzurlu çözümler
üretmek için bilinç titreþimimizi yükseltmek gerekiyor, bu da farklýlýklara

saygý duyan þefkat, baðýþlama ve
kucaklayýcý sevgi ile yaklaþmakla
gerçekleþebilecektir.
Titreþimler
‘Heart Math Enstitüsü’nün ve
benzer birçok bireysel ve kurumsal
çalýþmanýn ortaya koyduðu yaklaþýmda;
inançlarýmýz, hatýralarýmýz, tercihlerimiz, çevresel uyaranlar tarafýndan
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yaratýlan veya etkilenen düþünce,
duygu ve davranýþlarýn (dýþavurumlarýn) niteliði için ‘titreþim’ terimi kullanýlmaktadýr. Örneðin, sýk sýk kiþilerin
“O ofisten ayrýlmak zorunda kaldým,
titreþimler o kadar düþüktü ki enerjimi
tüketiyordu” ya da “Onun olumlu
titreþiminde olunca bir yükselme hissettim” dediðini duyarsýnýz.
Davranýþlarýmýzýn, tutumlarýmýzýn,
düþüncelerimizin ve duygularýmýzýn
titreþimi, yaþamýn akýþýna verdiðimiz
tepkilere baðlý olarak gün boyunca
yükselip alçalabilir. Yaþadýðýmýz
dinamik akýþ içinde aklýmýzý, duygularýmýzý ve eðilimlerimizi dengeleme
esnekliðimize baðlý olarak, baþkalarýna
ve çevreye yaydýðýmýz titreþimler gün
boyu deðiþiklikler gösterir.
Hayal kýrýklýðý, öfke, üzüntü, yargýlama, kýyaslama gibi düþünce ve duygularla iliþkili olarak, düþük seviyeli
titreþimler oluþmaktadýr. Bu duygular
insan olmanýn bir parçasýdýr, ama insan
bu zayýflatýcý duygulardan daha yüksek
titreþimli tutum ve algýlara yükselme
gücüne sahiptir.
Titreþimi daha yüksek seviyede tutmanýn en kolay yolu, iliþki ve etkileþimlerimizde kalbimizin [gönlümüzün]
niteliklerini iç içe örmektir. Bu kalp
[gönül] nitelikleri arasýnda sevgi, ilgi,
þefkat, nezaket, takdir, affetme gibi
içtenlikler bulunur. Bu niteliklere uyum
saðlayan herkes, duygularýný daha
yumuþak ve stressiz bir düzeye yükseltme gücünü bulacaktýr.

HEARTMATH ENSTÝTÜSÜ
1991 yýlýndan bugüne
güvenilir, bilimsel olarak
doðrulanmýþ yöntemler
geliþtirerek, insanlarýn
daha fazla huzur,
memnuniyet ve keyif
yaþarken stresi
azaltmalarýna ve
önlemelerine yardýmcý
olmak için çalýþan kâr amacý
gütmeyen bir kuruluþtur.
HeartMath Enstitüsü’nde
stresin, duygularýn ve kalp
ile beyin arasýndaki iliþkinin
psiko-fizyolojisini inceleyen
bilimsel araþtýrmalara
dayanmaktadýr. HeartMath
tekniklerinin ya da
teknolojilerinin faydalý
sonuçlara ulaþtýðýný
gösteren yayýnlarý
inceleyen 300’ü aþkýn
uzman tarafýndan
deðerlendirilmiþ ya da
baðýmsýz yapýlmýþ
çalýþmalar bulunmaktadýr.
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Baþkalarýnýn
Titreþimlerini Yükseltmek
‘HeartMath Enstitüsü’nün yürüttüðü
çalýþmalar, bir bireyin gönülden ilettiði
niyetler ile baþkalarýnýn kalp titreþimini
arttýrabildiðini göstermiþtir. Bir köpeðin uyumsuz kalp ritminin, köpeðine
sevgisini yönelten, ona önem veren bir
çocuðun kalp ritmiyle uyumlu hâle geldiðini aktaranbir çalýþmayý Dergimizin
2019 Mayýs sayýsýnda “Çocuk ve
Köpeði: Kalp Ritminin Sürüklenmesi
Deneyi” baþlýðý altýnda yayýmlamýþtýk.
Bilim, insanlarýn ve tüm canlýlarýn
kalp atýþý tarafýndan üretilen bir elektromanyetik alan yaydýðýný göstermektedir. Duygularýmýz, bu alandan, radyo
dalgalarý gibi yayýn yapmaktadýr. Bir
arkadaþ grubu, aileniz veya baþkalarýnýn yanýndayken, herkesin düþünceleri,
duygularý ve tutumlarý yakýn bölgenizde birbirleriyle iç içe geçiyor.
HeartMath Enstitüsü, yaratýlan bu alaný
‘çevre ortamý’ olarak adlandýrmaktadýr.
Enstitü 40 katýlýmcýyla yapýlan bir
çalýþmada, uyumlu bir ‘çevre ortamý’nda olmanýn etkilerini araþtýrmýþtýr.
Katýlýmcýlar bir masa etrafýnda dörder
kiþilik on gruba ayrýlmýþ ve hepsi ayný
anda kalp ritmindeki uyumluluk
seviyelerini ölçen bir ekipmana baðlanmýþtýr. Her gruptaki dört katýlýmcýdan
üçü, daha önce ‘Kalp Kilitleme’ (*)
tekniði konusunda eðitilmiþ ve eðitilmemiþ dördüncü kiþi tarafýndan
bilinmeyen geliþigüzel zamanlarda
uyumlu hâle gelmeleri yönünde talimat
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almýþlardýr. Genel olarak, eðitilmiþ üç
katýlýmcýnýn uyumlu titreþimleri arttýkça, eðitimsiz kiþinin uyum düzeyinin
de, bu uyumlu çevre ortamýnda bulunmasý nedeniyle, ölçülebilir düzeyde
yükseldiði saptanmýþtýr.
Daha Yüksek Titreþimlerde
Dengelenme
Daha yüksek titreþimde dengelendiðimizde, pek çok olumlu geliþme
yaþanmaktadýr. Kalbimizin sezgisel
bilgeliðine artan eriþimimiz nedeniyle,
karar verme ve çözüm üretme eylemlerimiz kolaylaþmakta; muhakememiz
daha kapsayýcý, seçimlerimiz daha net
ve daha etkili hâle gelmektedir.
Kapsamlý düþünmemizi ve akýl
yürütmemizi zorlaþtýran hayal kýrýklýðýný, kaygýyý, sabýrsýzlýðý ve benzer
kronik stres üreticilerini uzaklaþtýrmak
kolaylaþmaktadýr.
Yüksek titreþimli dinginlikte çoðumuz kendimizi güvende hissederiz,
buna karþýlýk zorluklarýn ortasýnda ve
yükselen stres altýndayken bu daha zordur. Ýliþkilerimizde kalbimizin [gönlümüzün]niteliklerine bilinçli ilgi, nezaket, þükran veya þefkat niteliklerini ekleyerek, zorluklarý karþýlamak için titreþimimizi yükseltebiliriz. Ýç yapýmýzda
sevginin bu nitelikleri yoðunlaþtýkça,
karþý karþýya kaldýðýmýz durumlarla
baþa çýkabilme yönündeki tutumlarýmýz
otomatik olarak yükselecektir.
Koþulsuz sevgi ve þefkat, ‘sevgi’
titreþimleri arasýnda en yüksek olandýr

(*) Kalp Kilitleme: Dikkatinizi kalp bölgenize odaklayýn. Nefesinizin normalden biraz daha yavaþ ve
daha derin þekilde, kalbinize veya göðüs bölgenize aktýðýný hayâl edin. Sevgi, takdir, özen veya þefkat
gibi canlandýrýcý hayat verici bir duyguyu etkinleþtirin ve sürdürün.
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ve baþkalarýnýn önkoþullarýna, sýnýrlamalarýna veya gereksinimlerine baðlý
deðildir. Bu titreþimler tüm canlý varlýklarýn ve içinde bulunduklarý çevrenin
yararýna hizmet ederler. Birçok kiþi,
koþulsuz sevgi ve þefkatile, ‘toplumsal
dönüþüm’ için iyileþtirme ve çözüm
yaratma yönünde daha yüksek bilinç
potansiyelinin ortaya çýktýðýný fark
etmektedir.
Sayýlamayacak adette kiþi þefkatin
faydalarýný yaþamaktadýr ve güçlü
deðiþim zamanlarýnda daha fazla adette
birey bu güçlü sevgi ifadesi ile birlikte
titreþmektedir. Merhamet yaymak,
herkesin yararýna yapabileceðimiz bir
þeydir, ancak bu sorumluluðu bir
parçasý olduðumuz bütüne aþýlayabilmek için gönülden söz vermemiz
gerekmektedir.
Titreþim Seviyelerimizi
Yükseltmenin Faydalarý
Titreþim seviyesini yükseltmenin faydalarý þöyle özetlenebilir:
* Ýliþkilerimizde, özen ve nezaket
akýþlarýnýn otomatik olarak artmasý.
* Seçimlerimizde ve eylemlerimizde
daha açýk fikirli olma ve kendine
güvenme.
* Ýhtiyaçlarýmýzý karþýlama yönünde,
akýl ve duygularýmýzýn daha uyumlu
þekilde etkileþime girmesi.
* Hayal kýrýklýðý, sabýrsýzlýk,
hoþgörüsüzlük gibi yaygýn stres tetikleyicilerden uzaklaþma.
* Korkulara ve kiþisel þüphelere karþý

DocCHILDRE’nin
Deborah ROZMAN
ile birlikte kaleme aldýðý
2 adet çalýþma Türkçe’ye
çevrilmiþtir:‘Dönüþüm Öfke’,
‘HeartMath Teknikleriyle
Öfke ve Saldýrganlýkla
Baþ Etme,
Sola Unitas Yayýný
Dönüþüm Depresyon’,
‘HeartMath Teknikleriyle
Depresyon ve
Stresle Baþ Etme,
Sola Unitas Yayýný
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daha esnek ve dirençli olma.
* Kalbimizden kaynaklanan derin ilgi
duygusu ile yýkýcý zihin faaliyet ve
duygularýmýzýn engellenmesi.
* Tutumlarýmýzdaki iyileþmenin, aþýrý
endiþelere ve bunalýmlara engel olmasý.
* Titreþimimiz yükseldiðinde, çevremizdeki kiþilerin de titreþimlerinin
yükselmeye baþlamasý.
* Yoðun stres birikimimiz önlenerek,
karþýmýzdakilere ve kendimize karþý,
daha az yargýlayýcý ve daha hoþgörülü
olma.
* Titreþimimizin yükselmesi ile,
doðru seçimler yapma ve olumlu
sonuçlar elde etme yönünde sezgisel
kalp duygularýmýzýn güçlenmesi.
Titreþiminizi Yükseltmek Ýçin
Basit Egzersizler
(Bu Bölüm “Kalbin Bilgeliði, Kalbin
Sezgisel Rehberliði ile Temas” kitabýndaki alýþtýrmalardan aktarýlmýþtýr.)
Üzüntü, öfke, güvensizlik, kaygý,
kendi kendini yargýlama, reddetme
benzeri düþük titreþimli duygularý nasýl
deðiþtirebilirim?
Alýþtýrma 1. Birkaç dakika boyunca
kolayca nefes alabileceðiniz, her
nefesinizde aklýnýzýn, duygularýnýzýn ve
bedeninizin huzur içinde olduðunu
düþünebileceðiniz sakin bir mekân
bulun. Bu sakinlikte, sahip olmak istediðiniz yükseltici duyguyu arzulayýn ve
nefes alýrken, bu yeni duyguyu
soluduðunuzu hayal edin. Nefesiniz ile
bunu yarattýðýnýzý hayal edin.
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Alýþtýrma 2. Kendinizi düþük titreþimde hissettiðinde, sessizce oturun ve
zihinsel ve duygusal yapýnýza sevgi,
þefkat ve huzur yaydýðýnýzý hayal edin.
Genellikle içe dönüþ, öz-eleþtiri yapmadýðýmýz bir süreye sahip olmamýza
olanak saðlar. Ortamýnýzda ýþýðýn loþ
olmasý, þefkatli bir kalp sýcaklýðýnýn
yaratýlmasýný saðlayacaktýr. Sýkýntýnýzý
durdurmasa bile, enerjisel olarak size
yardýmcý olacaktýr. Bunu denerken
kendimizi kötü hissedersek, kendimize
“Saðlýðýmýz için kullandýðýmýz vitaminleri ve saðlýk gýdalarýný almakla,
kendimizi þefkatli bir niyetle besleme
arasýndaki fark nedir?”veya "Neden
çocuklara ellerini,sýkýntý hissettikleri
bölgeye koymalarýný ve kendilerini
daha iyi hissetmeleri için güneþ ýþýðýný
kalplerinden dýþarý yaymalarýný öðretiyoruz?" diye sorun. Bunu, zihinsel,
duygusal ve fiziksel doðalarýna fayda
saðlayan doðal bir þefkat ifadesi
olduðu için yapýyoruz.
Bu alýþtýrmalarý yaparken bir deðiþim
hissedeceksiniz. Ýlk seferde iþe yaramasa bile sabýrlý olun, daha sonra tekrar
deneyin. Ýçten olmak fark yaratacaktýr.
Bu, kalp enerjinizi harekete geçirecektir ve birkaç gün üst üste yapmanýz,
istemediðiniz hislerinizi ve titreþimlerinizdeki azalmayý durduracaktýr.
Bu basit alýþtýrmalar, titreþiminizi
yükseltmek için istediðinizden daha
fazlasýný verebilir. Size uygun alýþtýrmayý bilinçli þekilde gün boyu tatbik
edin, sýkýntýlarýnýzýn azaldýðýný görecek,
ruhsal yükseliþinizi hissedeceksiniz.
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Geç Olmadan
Harekete Geçmeli
MARCO V. SANCHEZ CANTILLO
BM Gýda ve Tarým Örgütü -Tarýmsal Kalkýnma Ekonomisi Genel Müdür Yardýmcýsý
23.Mayýs.2020 tarihli Cumhuriyet’ten

D

ünya, Covid-19 yüzünden
birçok belirsizlikle karþý
karþýya. Ancak bir konuda
ise þüphe yok: Küresel ekonomik
faaliyetler büyük yara alacak, insanlarýn gelirlerinde ve refah düzeylerinde
derin etkiler býrakacak. Özellikle de
gerek ekonomik olarak zayýf gerekse
de gýdada dýþa baðýmlý ülkeler için…

Virüsün yol açtýðý sorunlarýn
çözümüne yönelik gerekli önlemlerin
zamanýnda ve etkili bir þekilde uygulanmamasý halinde, dünyada sayýlarý
giderek artan açlýkla mücadele eden
kiþi sayýsý kritik noktalara taþýnacaktýr.
FAO’nun, BM’nin diðer organizasyonlarý ve uluslararasý ortaklarý ile bir-
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likte geçen yýl hazýrladýðý (2019)
Dünyada Gýda Güvenliði ve Beslenme
Durumu Raporu’nda 2011-2017
arasýnda yaþanan ekonomideki
yavaþlama ve gerilemelerin yetersiz
beslenme ve açlýða kapý araladýðý
konusuna dikkat çekmiþti. FAO
raporunda 2011-2017 tarihleri arasýnda
yetersiz beslenme sorunu yaþayan
ülke sayýsýnýn 65’ten 77’ye yükseldiðine iþaret etmiþti. Uluslararasý
Para Fonu da (IMF), küresel GSYH
tahminini 6.3 puanlýk bir düþüþle revize
ederek, BM Gýda ve Tarým Örgütü’nün
bu analizini, küresel bir tehdit haline
gelen saðlýk ve açlýk krizine karþý
geliþtirilecek mekanizmalarýn bir
parçasý haline getirdi.
IMF, geçtiðimiz ocak ayýnda küresel
ekonomide 3 puanlýk bir yükselme
öngördüðünü açýklamýþ ancak bu
öngörüsünü salgýnýn dünyayý sarmasý
ve ülkelerin hýzla koruma tedbirleri
kapsamýnda kýsýtlayýcý önlemlere
baþvurmasý nedeniyle yenilemek
zorunda kalmýþtý. IMF (Para Fonu)
Covid-19’un küresel ve ulusal
piyasalara olumsuz etkilerini göz
önüne alarak yaptýðý yeni tahmininde
küresel büyüme oranda 3 puanlýk bir
daralma yaþanmasýnýn beklendiðini
duyurdu. Dünyanýn hâlihazýrda en yüksek açlýk oranlarýnýn bulunduðu, 20 yaþ
ortalamasý ile oldukça genç bir nüfusa
ev sahipliði yapan Sahraaltý Afrika bölgesi, ekonomideki sert daralma sonucun yeni ve derin bir krizle baþ etmek
zorunda kalacak.

FAO’nun 1995’ten bu yana düzenli
olarak tuttuðu,“Yetersiz Beslenme
Endeksi” ve dýþarýdan gýda ithalatýna
baðýmlý ülkelerin daha önceki
ekonomik göstergeleri baz alýndýðýnda,
Covid-19’un tetiklediði durgunluk
nedeniyle milyonlarca insanýn daha
açlýk sýnýrýna gerileyeceði öngörülüyor.
AÇLIK ORDUSUNA
KATILACAKLAR
Açlýk çeken insanlar ordusuna katýlmasý muhtemel olan bu insanlarýn
toplam rakamý, ülke ekonomilerindeki
büyüme ve daralma senaryolarýna göre
14.4 milyon ile 80.3 milyon arasýnda
deðiþiyor. Gýdaya ulaþýmdaki adaletsiz
denge daha da bozulursa sonuçlar,
açýklanan görünümden daha da kötü
olabilir. Dünya bunun olmasýna izin
vermemeli.
Dünyada, þimdilik bir gýda üretim
sýkýntýsý görünmüyor. FAO, tam da bu
yüzden bütün ülkelerin gýda tedarik
zincirini canlý tutmalarý için ellerinden
geleni yapmasýný öneriyor. BM Gýda ve
Tarým Örgütü, son gelen ekonomik veriler ýþýðýnda yaptýðý deðerlendirmelerde
hükümetlere, bölgesel ve küresel gýda
tedarik zincirlerinin akýþkanlýðýnýn
saðlanmasý ve gýdaya eriþimin önündeki kýsýtlayýcý engellerin kaldýrýlmasý
çaðrýsýný yapýyor.
Yetersiz beslenme ve ekonomik
geliþme arasýnda giderek açýlan
makas, BM’nin 2030 yýlý için önüne
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koyduðu açlýðý bitirme hedefini de
zorlaþtýrýyor. FAO’nun küresel
verilerden derlediði Yetersiz Beslenme
Endeksi uzun yýllara yayýlan mücadele
sonucu düþüþ eðilimindeyken, 2015’ten
itibaren yeniden yükseliþ trendine
girmiþ durumda. Ne yazýk ki bugün,
açlýk ve yetersiz beslenme endeksinde
yeniden 2010 seviyesine gerilemiþ
durumdayýz. Dünyadaki her 9 kiþiden
1’i yetersiz beslenme koþullarýnda
yaþýyor. Bu oran Asya ve Afrika’da
ise çok daha yüksek rakamlarda
seyrediyor.
TEDARÝK ZÝNCÝRÝNE
ODAKLANMALI
Hükümetler, ekonomik sermayeyi
korumak ve yeni iþsizler için sosyal
güvenlik alanlarýný desteklemek için
benzeri görülmemiþ mali ve parasal
teþvikler uyguluyorlar. Birçok ülke,
bu tür likidite enjeksiyonlarýný ve kamu
harcama taahhütlerini yerine getirecek
araçlardan yoksun. Uluslararasý
toplumun kendi harekete geçme kapasitesini kolaylaþtýrmasý gerekirken,
ülkelerde Covid-19’un yarattýðý en
acil ihtiyaçlara yardým etmenin yaný
sýra kendi kaynaklarýný yeniden tahsis
etmek için mali sorumluluk bilinci
ve objektif bir biçimde hareket etmeli.
Saðlýk birinci önceliktir. Yeterli ve
saðlýklý gýda, pandemiye verilen saðlýk
yanýtýnýn merkezi bir parçasýdýr.
Yetersiz eylem, önümüzdeki yýllarda
savunmasýz nüfusu ciddi þekilde
zayýflatacaktýr. Bu, “Sürdürülebilir
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Kalkýnma Hedefleri”ne ulaþma ihtimalini daha da zorlaþtýracaktýr.
Dolayýsýyla, çabalar sadece gýda
tedarik zincirlerini canlý tutmaya odaklanmakla kalmamalý, ayný zamanda
herkes için gýda eriþilebilirliðine odaklanmalýdýr. Hükümetler, gerekli resmi
teþvik paketlerini en fakir ve en yetersiz beslenenleri hedefleyerek bu sorunu
ele alma þansýna sahiptir. Nakit ve aynî
transferler, yeni kredi limitleri, güvenlik aðlarý, gýda bankalarý, okullarýn öðle
programlarýný canlý tutma gibi araçlar
faydalý olabilir.
Varlýklarý kýsýtlý olanlara odaklanmanýn hem en çok ihtiyaç duyanlara
yardýmcý olmanýn hem de kamu kaynak
harcamalarýnýn talep dinamizmini koruma üzerindeki etkisini en üst düzeye
çýkarmada etkisinin iki kat olumlu
sonucu olacaðý her zaman akýlda tutulmalýdýr.
Olasý üçüncü olumlu etki de, gýdadaki güvensizliði ve yetersiz beslenmeyi
önleyecek þekilde açlýðý en aza
indirmek, durgunluktan kaynaklanan
uzun vadeli yara izlerini azaltacak ve
gelecekte daha fazla canlýlýk ve daha az
baðýmlýlýk saðlayacaktýr. Gerçekten de
gýda eriþimine yönelik mevcut tehdidi
ele alan mümkün olduðunca teþvik
edici önlemler, gelecekte ekonomik
yavaþlamalara ve gerilemelere karþý
onlarý korumak için gýda sistemlerinin
dayanýklýlýðýný artýrmaya yönelik bir
tasarýma sahip olmalýdýr.
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Dikkatle Bakmak
Yazan: Tobin Hart, Ph.D. Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn kapýlarýný
aralamaya çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz Tobin Hart geçen ay,"Yeryüzünü
ve Cenneti Dengelemek" ana baþlýðý altýnda spiritüelliðe önem veren anatalar
olabilmek konusunu iþlemiþti.
Yazara göre, ister büyük bir planlama ve niyetin neticesinde, isterse de hiç
beklemediðimiz bir anda hayatýmýza girmiþ olsunlar, çocuklarýmýzla kutsal bir
anlaþma imzalýyorduk. Ve tüm anlaþmalarda olduðu gibi bunun da taraflarý
bir amaç doðrultusunda biraraya getirme özelliði vardý. Tobin Hart, ilk
olarak danýþanlarý Jim ve Krista'nýn üç yaþýndaki oðullarý ile böyle bir
anlaþma yapmýþ olduklarýný nasýl þaþýrtýcý biçimde öðrendiklerini anlatmýþtý.
Oðullarý daha doðmadan önce anne ve babasýný görebildiðini ve onlarý bizzat
bilerek seçtiðini söylemiþti onlara. Gerçekten bu anne ve baba daha çocuklarý
gelmeden, henüz flört dönemlerinde bile onun varlýðýný, o adeta canlýymýþ gibi
etraflarýnda hep hissetmiþlerdi.
Tobin Hart kendileriyle kutsal bir anlaþma imzaladýðýmýz bu çocuklarýn
eþsiz kiþiliklerinin ufak iþaretlerini onlar henüz bebekken görmeye
baþladýðýmýzý anlatmýþtý. Tepkileri, ilgilerini çeken þeyler (nelere doðru
çekildikleri), bizde neler uyandýrdýklarý, bu çocuklarýn çok özel varlýklar
olduklarýný bize anlatýyordu.
Halil Cibran'ýn: "Çocuklarýnýz sizin aracýlýðýnýzla geldiler ama sizden
gelmediler ve sizinle birlikte olsalar da sizin deðildirler" sözünden yola çýkarak
da ebeveynlerin çocuklarýn bu hayata giriþ yaptýklarý ve keþfedecekleri dünyaya
açýlan kapýlar olduklarýndan söz etmiþ ve gözle görülmeyen kozmik bir anlaþma
uyarýnca bizlerin onlarýn adeta sponsorlarý, evsahipleri ve rehberleri olarak
onlara hizmet ettiðimizin altýný çizmiþti.
Geçen ay Tobin Hart'ýn altýný çizdiði en çarpýcý konulardan birisi de "Ruhsal
Anne ve Babalýk" konusuydu. Buna göre, biyolojik anne ve babalarýn ve yasal
rehberlerin tek ebeveynler olmadýklarýný kavramak, öðretmenler, akrabalar,
arkadaþlar ve komþular olarak da bu ebeveynliði paylaþmak önemliydi.

SEVGÝ DÜNYASI

aþkasýný anlamanýn
kalbinde "yargýlamadan
görebilmek" vardýr. Bu,
Thich Nhat Hanh'ýn da
tabiriyle "Bir baþkasýný saf bir gönülle
tanýmaktýr". Bu ise dünyayý adeta bir
çocuðun gözlerinden görmeye çalýþma
iradesini ve en basitinden takdir etme,
hoþnut olma duygusunu gerektirir. Ýþte
bu, "dikkatle bakmak" eylemidir ve
sevgiye açýlan kapýdýr.

B

Ýster yüzyüze isterseniz de zihninizde
bir anlýðýna bir çocuða sadece kalbinizin gözüyle uzunca bakýn. Yetiþkinler
için nezaket sýnýrlarýný aþmayacak
biçimde (ve genellikle de çocuklarýn
aynen bu þekilde baktýðýný da hatýrlayarak) ona dikkatle bakýn. Bu çocuða
tüm þeffaflýðýnýzla, merak duygunuzla
ve deðerbilirlik içinde tüm varlýðýnýzla
bakýn. Asýl amaç onu hiçbir yargýlama
olmadan sadece görmek, hissedebilmektir. Ýþte buna saf gönülle bakabilmek denir. Odanýn ýþýðýnýn deðiþmeye
baþladýðýný ve göðsünüzün ýsýndýðýný ve
hattâ biraz aðrýdýðýný fark edebilirsiniz.
Ýþte bu an geldiðinde, o çocuðun
kalbine tek mümkün olan yoldan yani
kendi kalbinizden ulaþmýþsýnýz demektir. Hemen ardýndan ise, çocuðun
ruhunu hissetmeye baþlar ve kirli
tabaklarýný oturma odasýnda býraksa
veya kardeþleriyle dövüþse ya da sizi
þoke edecek davranýþlar içinde olsa
bile, onu mükemmel, parlak ve gizemli
bir varlýk olarak görmeye baþlarsýnýz.
Ýþte bu bakýþ noktasýnda çocuk artýk
olaðanüstüdür. Size hiçbir þekilde aðýrlýk ve zahmet vermez.
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Anatalar (ebeveynler) olarak yargýlamalarýmýza ve kýzgýnlýklarýmýza kapýlýp
gitmek çok kolaydýr ama bu derinlemesine bakýþý içeren basit egzersiz sizlere
bu kargaþanýn ortasýnda bir meditasyon
ya da dua alaný açabilir. Belki haftada
bir ya da her akþam, çocuklarýmýz
uykuya daldýktan sonra, onlara bu
þekilde tüm varlýðýmýzla bakabiliriz.
Psikolog Ira Progoff þöyle der:
"Sevgi, onlarý hissetmek ve orada
saklanmýþ olan yaþamýn tohumuna
dokunmak için insanlarýn satýhlarýnýn
altýna ulaþma kapasitemize baðlýdýr.
Ve sevgi iþte o tohumu harekete geçirebildiðinde ve onu saklandýðý yerden
çýkarabildiðinde gerçek gücüne
kavuþur." Bir çocuða bu gözle bakabilmek, çocuðun bu tohumunu- onun
ne olduðunu ve ne olacaðýný tam
anlamýyla göremesek de- besler.
Levi, istekleri bir türlü bitmeyen,
kontrol edilemeyen, anne ve babasýnýn
enerjisini tüketen ele avuca sýðmaz bir
çocuktu. Henüz 4 yaþýndaydý. Anne ve
babasý ona yardýmcý olabilmek için
ellerinden gelen her þeyi mütemadiyen
yapmaktaydý. Bir aile dostlarýnýn tavsiyesiyle, zekâsýnýn test edilmesi için
üstün yetenekli çocuklarla çalýþan bir
psikologa gittiler. Annesi hikâyesini
daha sonra bana þöyle anlatacaktý:
"Onu test ettirdikten hemen sonra Denver'dan ayrýlarak Colorado Springs'de
bulunan bir motelde gecelemek üzere
yola çýktýk. Fakat odaya girmeden önce
Levi boynuma atýlarak bana: "Ailemi
seviyorum" dedi. Ben de ona "Ben de
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ailemi seviyorum" dedim. Acaba
neden durduk yere bana bunu söylemiþ
olduðunu çok merak ettim. Derken
bana þunlarý söyledi: "Psikologun
muayenehanesine gittiðimizden beri,
beni gerçekten daha iyi bilmek istediðini anladým."
"Ayný akþam daha geç bir saatte otel
odasýnda saklambaç oynadýk birlikte.
Ve bir otel odasýnda saklanabileceðimiz
yerlerin sayýsýnýn ne olabileceðini tahmin edebilirsiniz. Ben de yatak örtüsünün altýna saklanmaya karar verdim.
Levi hemen baðýrarak: "Dur! Dur!
Zaman doldu! Anne gözlerini kapat!"
dedi. Ben de "Tamam kapattým" dedim.
Levi: "Hayýr, kapalý deðil. Kapat
onlarý. Sana büyük bir sürprizim var.
Haydi onlarý sýkýca kapat tamam mý?"
dedi. Sonunda "Tamam anne. Ýþte sana
sürprizim. Ýþte geliyoooor! Tamam,
anne artýk gözlerini açabilirsin!" dedi.

"Oðlum gözlerindeki o inanýlmaz kývýlcýmlý bakýþla birlikte yanýmda dikilmiþ bana bakýyordu. Bana bakan Levi
idi lâkin ondan daha büyük daha farklý
biriydi sanki. Etrafýnda gümüþten bir
ýþýk var gibiydi. Yüzündeki kocaman
gülümseyiþle hiçbir söz etmeden kollarýný bana doðru uzattý ve sonra da
kalbinin üzerine koydu: "Sürpriz benim
anne!! Ýnanýlmaz derecede þaþkýndým.
Gözlerimden yaþlar inmeye baþladý ve
onu bambaþka bir þekilde gördüðümü
hissettim. Ona: "Teþekkür ederim. Seni
bu þekilde bilmeyi öðrenmek epeyce
zamanýmý aldýðý için de özür dilerim
caným. Neyi yapmaya ihtiyacýn varsa
onu yapman için sana yardým etmek
için elimden gelenin en iyisini yapacaðým" dedim. Bana doðru baktý ve ellerini yüzüme koyarak, 4 yaþýndaki bu
çocuk bana þunlarý söyledi: "Teþekkürler anne, bunu duymaya çok ihtiyacým
vardý." Anlamak eylemi karþýmýzdakini
bize yakýn eyler, yani o kiþiye
tarafýmýzdan sevildiðini gösterir.
UYANMAK
Anne ve babalýk yapmak, "anlama
sanatýný" yaþama geçirdiðimizde bizim
için bilerek ve isteyerek yaptýðýmýz bir
spiritüel disipline dönüþür. Bu ise hem
bizim hem de çocuðumuzun hayatý için
bir uyanýþ anlamýna gelir. Uyanmak,
an'da farkýndalýklý yaþayarak hem
kendimizi, hem çocuðumuzu hem de
iliþkimizi izlemek ve duyumsamaktýr.
An'da yaþamak, bir durumu yaþarken
onun daha fazla farkýnda olabilmeyi ve
iliþkiyle ilgili (onu spontan olarak da
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izlediðimiz için) daha derinden
ilgilenebilmeyi saðlar. Bunun zýddý ise
baðý koparmak, ruhen uzaklaþmak,
farkýnda olmamak, kendi içine,
düþüncelerine, eylemlerine ve ajandasýna odaklanmak ve hissizleþmektir.
Eðer bu þekilde bir hayat yaþýyorsak,
iyi bir yemeði yiyor olsak bile, onun
tadýný almaktan uzak oluruz.
Bedenimizi en iyi þekilde beslesek bile,
yediðimiz þeyin tadýný, kokusunu,
rengini ve hazýrlanýþýndaki dikkati ve
bereketinin mânâsýný bile kaçýrmýþýz
demektir. Gerçekten uyanýp da bir
yemeðin bu özelliklerinin zevkine
vardýðýmýzda, sadece bedenimiz deðil
ruhumuz da daha fazla beslenecektir.
Ve hattâ yemek sona erdiðinde bile
damaðýmýzda ve dimaðýmýzda kalan
tadý bile bize çok þeyler vermeye
devam edecektir. Sýcak bir çayýn
yatýþtýrýcý enerjisi ve bir dostumuz veya
ailemizle birlikte olmanýn aidiyet duygusu gibi… Sanatçý Julia Cameron
dikkatimizi vermek ile ilgili þunlarý
söylemiþti: "Yaþamýn kalitesi daima
aldýðýn haz ile doðru orantýlýdýr. Haz
alma kapasitesi ise dikkatini verebilmenin bir hediyesidir sana."
Anatalar olarak daima uyanýk halde
olduðumuzda, çocuklarýmýzla olan
iliþkilerimizin hediyesini kazanýrýz. Bu
iliþki bizi derinden beslediði gibi,
çocuklarýmýzý can kulaðýmýzla dinlemek, onlara düþünceli cevaplar vermek
ve onlarla gönülden buluþmak, onlarda
da ayný etkiyi yaratýr. An'da böylesine
yaþayabilmek, aslýnda birçok gelenekte
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yer almakta ve adýna: "Farkýndalýk"
denilmektedir. Farkýndalýklý yaþamak,
yaþadýðýmýz an'da yargýlamadan uyanýk
kalma halidir. Farkýndalýk, kendi bilincimizin, düþüncelerimizin, duygularýmýzýn, tepkilerimizin (v.s) içeriklerini bilgece gözlemleyebilmek ve
alýþkanlýk haline getirdiðimiz düþünce
ve eylemlerimizde düþüncesizce kaybolmamak demektir.
Bu egzersiz, meditasyon yapmanýzý
ya da yýllarca eðitim almanýzý gerektirmez. Bu, alýþkanlýk haline
getirdiðimiz düþüncelerimizin ve diðer
tepkilerimizin etkisi altýnda kalmadan
ve onlara baðlanmadan yalnýzca bir
nefes almakla ve de þu an'da nerede
olduðumuzun farkýna varmakla
baþlatýlabilen basit bir egzersizdir.
Bu nazik farkýnda oluþ haliyle, bilincimizde hem daha fazla yer açabilir
hem de daha fazla doðallýk yaratabiliriz. Anne ve babamýzýn seslerinin
içimizde çoðaldýðýný duyduðumuzda
ya da bir þeyi onaylamadýðýmýzý göstermek için kendimizi, sevgimizi
sakýnýrken bulduðumuzda ya da ufacýk
bir mesele yüzünden duygusal yönden
kendimizi hapsolmuþ hissettiðimizde,
farkýndalýk dediðimiz þey bizi bir nefes
alarak nazikçe kendimize dönmeye
davet ederek, kendimize þu sorularý
sormamýzý telkin eder: "Neler oluyor?
Bunun daha iyi bir yolu var mýdýr?
Buradan elde edeceðim gerçek ders
nedir?" Neden þimdi buradayým?"
Gelecek AY: Konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz.
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elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Azor Adalarýndan birindeyiz
ve bu birinci celsemiz oluyor. Burada kristal að saf durumdadýr.
Þimdi burasý hakkýnda biraz konuþmak
istiyorum. Birkaç gün sonra partnerim
Lemurya ile Lemurya’nýn tüm
efsaneleri ile nelerin olduðu ve bunlarýn nerede olduðu ile ilgili bir ders
verecek. Bu hususlar sizlerin burada
kamuya açýk bir yerde oturup dinlendiðiniz sözlerimle ilgilidir.

S

Kanallýk yoluyla sizlere söylenen
bu sözlere inanýp inanmamak tümüyle
size kalmýþtýr. Ben bugün sizlere
hakikati anlatýyorum ama ayýrýmý
yapmak münhasýran sizin iþinizdir.
Söylediklerimin çoðu içrek düþünen
ve davranan insanlar bakýmýndan bile
en azýndan tartýþmalýdýr. Ben sizlere
bundan sonraki birkaç yýl içinde
geliþtirilecek olan esaslarý anlatýyorum.
Eðer hikâyeyi þimdiye dek duymadýy-

sanýz, konu hakkýnda düþünmenizi
istiyorum çünkü bu esas olarak sizin
hikâyenizdir.
Sizin bildiðiniz insanlýk bu gezegende henüz çok yenidir. Yaklaþýk
olarak 200.000 yýl önce insanlarýn
DNA’sýnda deðiþiklik yapýldý. Bunun
son derecede içrek bir beyan olduðunu
düþünmekte haklý olursunuz ama yine
de bilim de þu aþamada böyle düþünüyor. Sözü edilen tarihten önce size
benzeyen insansýlarda ve diðer tüm
memeli hayvanlarda 24 çift kromozom
vardý. Aniden ve çok kýsa süre içinde
(yaklaþýk olarak 1.000 yýl) insanlarda
23 çift kromozom ortaya çýktý. Ýnsan
gezegende memeli sýnýfýna giren ama
23 çift kromozoma sahip olan yegâne
türdür. Bildiðiniz insan türü gezegendeki diðer tüm canlýlara göre özel olarak
farklýlaþ(týrýl)mýþtýr.
Bu aslýnda yaratýlýþ hikâyesidir ve bu
hikâyenin hangi çeþidine ve türüne

SEVGÝ DÜNYASI

inanýrsanýz inanýn, mesele esas olarak
gezegende vuku bulmuþ olan kutsallýk
mertebesindekibir olay ile ilgilidir.
Eðer kadim yerli halklara yaratýlýþ
hikâyesini sorarsanýz, size yýldýzlardan
geldiklerini söyleyeceklerdir. Diðer
taraftan, eðer modern dinlere
bakarsanýz, orada Âdem ile Havva
isimlerinin geçtiði bir mecaz
görürsünüz.
Anýlan bu hikâyeye göre aynen size
benzeyen insanlar Cennete (Eden
Bahçesi) yerleþtirilmiþlerdi ve burada
Eden Bahçesi deyimi gezegen veya
Gaia için mecaz olarak kullanýlmýþtýr.
Ayrýca Âdem tüm erkekler için ve
Havva tüm kadýnlar için teþbih olarak
kullanýlmýþtýr. Bu hikâyede gökten bir
melek iner ve bu iki insana bir þey
verir. Verilen aslýnda insanýn içindeki
Tanrý’nýn gücü ve 23 kromozom ile birlikte özgür irade ve seçim hakkýdýr.
Efsanelerden birine göre burasý aslýnda Atlantis olabilir. Size daha önce
Lemurya’nýn Atlantik Okyanusu'nun
deðil, Pasifik Okyanusu'nun ortasýnda
olduðunu söylemiþtik. Ayrýca aslýnda
bir kýta olan bu oldukça büyük kara
parçasýnýn nasýl çok kýsa süre içinde
Pasifik Okyanusu'nun ortasýnda
göründüðünü ve daha sonra yine
oldukça kýsa süre içinde nasýl gözden
kaybolduðunu açýklamýþtýk. Burada
kýsa süre ifadesi aslýnda jeolojik olaylar
baðlamýnda kullanýlmýþtýr ve o kadar
da kýsa deðildir. Bu noktada deniz
altýnda yüzeye yakýn olan volkanik
faaliyetler sebebiyle bu kara parçasý
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yukarý doðru itilmiþ ve ortaya çýkmýþtýr.
Lemurya’nýn hikâyesi budur. Bugün
sözü edilen adada olup bitenler meselesine girmeyeceðiz ama birkaç gün
içinde bu konu gündeme gelecektir.
Bundan 50.000 yýl önce Lemurya
öðretinin tohumlarýnýn atýldýðý yerlerden birisiydi. Belli bir süre sonra bu
büyük ada yeniden denize batmaya
baþladýðýnda, Lemuryalýlar uzun
zamana yayýlan süre içinde kanolarýna
binip dünyanýn dört bir tarafýna
daðýldýlar. Adadan ayrýlanlar güney
yönüne gittiler ve ilk ulaþtýklarý yerlerden birisi Paskalya Adalarý oldu. Eðer
oranýn yerlileri olan Rapa Nui’ye
yaratýlýþ hikâyelerini sorarsanýz, bazý
insanlarýn uzun zaman önce buraya
batan bir adadan geldiklerini anlatacaklardýr. Hattâ bugün bile bunun göstergesi olan ve yüzleri okyanusa dönük
olan yedi adet heykel (Mauai)
muhafaza edilmektedir. Bu efsane
deðil, tarihtir.
Lemuryalýlar yüzlerce yýl boyunca
gezegenin her tarafýna daðýldýlar. Eðer
bir adada yaþýyorsanýz ve adayý aniden
terk etmek zorunda kalýrsanýz, çok
büyük ihtimalle baþka bir ada arayýþýna
girersiniz çünkü adada yaþamýn nasýl
olduðunu, adanýn enerjisini, nasýl balýk
avlanacaðýný ve iþlerin nasýl
yürüdüðünü bilirsiniz. Bu yüzden
Lemuryalýlar da yaþamak için baþka
adalar aradýlar.
Burada iki türlü tarih var. Birincisi bu
adalarýn Portekizliler tarafýndan
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keþfinin söz konusu olduðu güncel
tarih ve ikincisi de kadim tarih veya
tarih öncesi tarihtir. Kadim insanlar bu
adalara yerleþtiler ve ben bundan söz
etmek istiyorum. Bunlar kimdi? Bu
soru ile daha önce sözünü etmiþ
olduðum bir konu gündeme gelmektedir. Burasý Atlantik Okyanusu'nun
ortasýnda yer aldýðý söylenen Atlantis
olabilir mi? Bu aslýnda sizin Atlantis’i
nasýl tanýmladýðýnýza baðlýdýr.
Þimdi bir an için duralým ve
Atlantis’in nerede olduðunu Plato’ya
soralým. Plato yaptýðý araþtýrmalara
dayanarak Atlantis’in Akdeniz’in
ortasýnda olduðunu ve battýðýný
söylemektedir. Aslýna bakarsanýz,
Plato adanýn batmadýðýný ve sularýn
Atlantik Okyanusundan akarak
Akdeniz havzasýný doldurduðunu ve
böylece aslýnda bir dað olan Atlantis’in
sular altýnda kaldýðýný anlatmaktadýr.
Baþkalarý da kendi yaptýklarý araþtýrmalara göre Atlantis’in baþka yerde
olduðunu iddia etmektedir. Sizce kaç
tane Atlantis olabilir?
Ýnsanlýk düþünce tarzý bakýmýndan
tekil ve doðrusaldýr ve tarih mantýðýna
sahiptir. Daha önce de batan ada
sendromundan söz etmiþtim.
Lemurya’dan ayrýlmak zorunda kalan
Lemuryalýlar üzerinde yaþayabilecekleri adalar arayýp buldular ve adalarýn
her birisinde kutsal enerjiler geliþtirdiler. Bu adalarýn çoðu zaman içinde
volkanik faaliyetler nedeniyle battý. Bu
baðlamda Azor adalarýna ve kýsa süre
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önce burada olanlara bakabilirsiniz.
Burada volkanlar hâlâ aktif durumdalar. Bu adalarýn altý sýcak magmanýn
deniz tabanýnýn çok yakýnýna kadar
geldiði sýcak noktalardan oluþuyor.
Hawaii adalarýnýn altý da aynen bu
þekildedir ve bu nedenle de Lemurya
ortaya çýkmýþtý.
Efsaneye göre dokuz adadan oluþan
bu grup bir zamanlar tek bir kara kütlesiymiþ. Aynen Hawaii’de olduðu gibi
kütle büyük ölçüde batýnca tepeler ada
halini almýþ. Ayrýca, bilindiði gibi,
deniz seviyesi her zaman þimdi
gördüðünüz gibi deðildi. Deniz seviyesi zaman içinde inip çýkmýþtýr ve yüz
metreye kadar farklar meydana
gelmiþtir. Bu ada da birçok Atlantis
adasýndan birisidir ama kýtaya çok
yakýn olduðu için çok özeldir. Bununla
ilgili efsaneler genel olarak doðrudur
ama tek bir Atlantis aramak yanlýþa
götürür. Sevgi öðretisinin güzelliðinin
kutsallýðý burada hâlâ hissedilmektedir.
Gezegenin her tarafýndaki Atlantis
adalarýnýn her biri tüm dünyaya
yayýlmýþ olan Lemurya öðretisinin
kalýntýlarýný barýndýrmaktadýr.
Bu krater (kaldera) çevresinde yaþayanlar burayý terk etmek istemiyorlar.
Eskiler burasýnýn ilk keþfi sýrasýnda
buralarýn çöl olduðunu anlatmaktadýrlar. Þimdi etrafýnýza bakýn ve ne gördüðünüzü söyleyin. Burasý subtropik
iklim bölgesidir, her tarafta bol su var
ve dolayýsýyla burada yeþilin her türlü
tonunu bol miktarda görebilirsiniz.
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Burasý kesinlikle artýk çöl deðildir
ve her taraftan bitki fýþkýrmaktadýr.
Sizi iklim deðiþikliði kavramý ile
tanýþtýrmak istiyorum. Biz buna su
döngüsü diyoruz. Bu gezegen nefes
alýr ve bunun için sýcaklýðý kullanýr.
Böylece okyanuslar, bitkiler ve hayvanlar yenilenmiþ olur. Bununla birlikte,
siz insanlar dünyada henüz çok yeni
olduðunuz için buzullarýn çekirdeðinde
ve aðaç gövdelerinde kayýtlý olan bu
iklim deðiþikliklerini görüp deneyimleme fýrsatýnýz olmadý. Bir zamanlar bu
adalar çöldü ama artýk deðil, öyleyse
bu süre içinde bir þey olmuþ olmalý. Þu
aþamada yeniden bir iklim deðiþikliði
geliyor ve hava soðuyacak.
Bu ada ile ilgili bir kehanet vardýr.
Eðer Papa’nýn kehanetini incelerseniz,
ilginç olduðunu göreceksiniz. Eðer
mecazlarý iyice incelerseniz, aslýnda
size anlattýðým kehanetin aynýsý
olduðunu görebilirsiniz. Kehanette
insanlýðýn üç döneminden söz edilmektedir. Birinci dönem kanun çaðýdýr ve
burada Eski Ahit’e atýf yapýlmaktadýr.
Ýkinci dönem sevgi çaðýdýr ve burada
Ýncil’e (Yeni Ahit) atýf yapýlmaktadýr.
Ýkinci dönem birincisine göre çok daha
yumuþak ve zariftir ama buna raðmen
bu dönemde tarihteki en kanlý ve en
fazla ölüme yol açan savaþlar gerçekleþmiþtir.
Bundan önce bilinçten, bilincin nasýl
hareket ettiðinden ve deðiþtiðinden söz
etmiþtik. Papa’nýn kehanetinde üçüncü
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bir dönemin geldiði ve bunun Kutsal
Hayalet Çaðý olduðu söylenmektedir.
Burada iþte bu dönem kutlanmaktadýr.
Bu baðlamda burada Kutsal Hayalet
festivalleri kutlanmaktadýr. Bu
kehanetler burada neden diðer yerlere
göre daha fazla kutlanmaktadýr? Bunun
sebebi burasýnýn orijinal hakikatin
anayurdu olmasýdýr. Bazý Lemuryalýlar
buraya geldiler ve yerleþtiler.
Peki, Kutsal Hayalet ne anlama
gelmektedir? Katolik dininde buna
Kutsal Ruh adý verilmektedir. Kutsal
Ruh ne anlama gelmektedir? Ýsterseniz
bir an için Üçlemeyi (Baba, Oðul ve
Kutsal Ruh) inceleyelim. Bu Yaratýcý’nýn þefkatidir. Papa iþte bundan söz
ediyordu ve festival de bununla ilgilidir. Size 2012 yýlýndan itibaren
Þefkat Çaðý’nýn baþladýðýný söylemiþtik. Sizler doðru yerdesiniz. Kutsal
Hayalet Festivalinde insanlar ne yaparlar? Çocuklarý onurlandýrýr ve fakirlere baðýþ yaparlar. Ýþte bu þefkattir.
Size bugün bir kehanet temeline
dayalý, içinde saf hakikatin unsurlarýný
barýndýran bilgiler verdim. Bundan sonraki günlerde etrafa bakmanýn ötesine
geçip burayý dikkatle incelemenizi
istiyorum. Buradaki þefkat size sisin
ötesine bakmanýzý söylemektedir. Bunu
yaparsanýz çok özel bir yerde olduðunuzu anlayacaksýnýz. Burada geçireceðiniz zamanýn keyfini çýkarýn ve kehanetlerin doðrularý yansýttýðýný anlayýn.
Ve öyledir.
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Kristal Aðýn Gücü
Kryon Celsesi
17.05.2019, Azor Adalarý
Medyum: Lee Carroll,
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman
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elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bu Azor Adalarýnda yaptýðýmýz ikinci celsedir. Bir
kýsmýný daha önce vermiþ olduðum
bazý bilgileri vermek için bu harika bir
gün. Bu celseyi þimdi ve daha sonraki
bir tarihte dinleyenlere vermek istediðim bir mesaj var. Hepinizin yýllar
boyunca vermiþ olduðum tüm bilgileri,
özellikle de dünya ile ilgili olan bilgilerin hepsini duymuþ olmanýzý beklemiyorum. Böyle bir yere geldiðinizde, bazý hususlarý tekrarlamanýn
veya bazý hususlarý açýklamanýn
zamaný gelmiþ demektir.
Her insan hayatýnýn bir noktasýnda
kendisi için çok önemli olarak addettiði
hususlar veya belki de içrek veya
metafizik hususlar hakkýnda düþünmeye baþlar. Bugün uzun zaman önce
sözünü ettiðim bazý içrek hususlarý
tekrarlayacak ve açýklayacaðým.
Dolayýsýyla, göremediðiniz þeyler için

kendinizi hazýrlasanýz iyi edersiniz
ama açýklamaya baþladýðýmda saðduyunuzu kullanmanýzý ve bu
çerçevede düþünmenizi istiyorum.
Bundan önce üç aðdan söz etmiþtim
ama aslýnda daha fazlasý vardýr. Sizin
manyetik að olarak adlandýrdýðýnýz bir
fiziksel að vardýr ve bu að sizin
düþündüðünüzden çok daha fazlasýný
yapmaktadýr. Adý Gaia aðý olan ikinci
bir að ve adý Kristal að olan üçüncü bir
að vardýr. Biz bunlara að diyoruz ama
siz onlarý doðrusallaþtýrmaktan kaçýnmalý ve içrek (ezoterik) olduklarýný hep
akýlda tutmalýsýnýz. Bu aðlarýn yapýsallýklarý olduðunu düþünmeyin çünkü bu
durumda bu mesajýn özünü kaçýrmýþ
olursunuz.
Eðer bir aðaç kucaklayýcýsý iseniz,
etrafta dolaþýp heybetli daðlarý hayranlýkla izlerken bu dünya ile ilgili bazý
þeyler hissediyor musunuz? Gezegen
ile aranýzda herhangi bir þekilde bir
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iletiþim olduðunu hissedebiliyor
musunuz? Bunun cevabý evet olacaktýr.
Birçok insan bu gezegeni ve onun
enerjisini baþka insanlara yardým
amacýyla kullanmaktadýr. Gezegenin
etrafýnda hassas insanlarla konuþan
enerji vardýr.
Gaia aðýnýn astrolojiyle karþýlýklý
etkileþim içinde olduðunu biliyor
muydunuz? Zaten bu yüzden astrokartografi iþe yaramaktadýr. Bu Gaia
aðýdýr. Dünya’dan size doðru gelen
enerji aktarýmý vardýr. Dünya’nýn bir
çeþit bilinci vardýr. Bu bir þekilde
Dünya’nýn manyetik gücü ile etkileþim
içinde midir? Evet, böyle bir etkileþim
söz konusudur. Her bir að karmaþýk bir
þekilde diðer aðlarla etkileþim içindedir
ve birlikte çalýþýr.
Üçüncü að olan kristal að bu üçü
içinde en içrek olanýdýr. Onu göremezsiniz ve bilim insanlarý onu kabul
etmeye yatkýn deðillerdir. Bu að
metafizik alanýna girmektedir. Onun ne
yaptýðýný tanýmladýktan sonra bu tanýmý
bazý örneklerle geliþtireceðiz. Kristal
að hatýrlar. Kristal að adý verilmesinin
nedeni kristalin titreþimleri depolama
kapasitesine sahip olmasýdýr. Kristalin
bu özelliði elektronik alanýnda da kullanýlmaktadýr.
Kristal að insan bilincini depolar ve
yereldir. Bununla ne demek istediðimi
açýklayacaðým. Hassas bir kiþi enerjileri hissedebilir. Hassas bir kiþi eski
bir savaþ alanýna gittiðinde, burasý
iþaretlenmemiþ olsa bile orada olanlarý
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bunca yýl sonra hissedebilir. Böyle bir
hassas kiþi bu savaþa katýlmýþ olan bir
insanýn çaresizliðini, korkusunu veya
bilincini hissedebilir mi? Belki de
yüzlerce yýl önce gerçekleþmiþ olan bir
muharebe bugün o alandan geçmekte
olan bir kiþiyi nasýl etkileyebilir? Ýþte
bu kristal aðdýr ve kristal að savaþ da
dâhil olmak üzere birçok þeyle ilgili
olarak insan bilincini hatýrlar.
Bazý insanlar bilinç ile duyguyu birbirine karýþtýrmaktadýr. 1914 yýlýnýn
Noel zamanýnda o günkü Papa ateþkes
ilan etti. O gün savaþ batý cephesinin
birçok bölümünde durdu. Bazý askerler
siperlerden çýkýp malzeme deðiþ tokuþu
yaptýlar. Çarpýþmalar kýsa bir süre için
durdu. Hattâ bir yerde her iki tarafýn
askerleri birlikte Noel þarkýlarý
söylediler. Bu nasýl bir ateþkesti? Bu
askerlerin ortak noktalarý ayný inanç
sistemine mensup olmalarýydý ve bu
yüzden de farklý dillerde bile olsa ayný
þarkýlarý biliyor ve söylüyorlardý. O
anda þefkat ve sevgi bilinci onlarý
biraraya getirmiþti. Ateþkes bilinci
kutlamak için bir nedendi.
Þimdi bir süreliðine Lemurya’ya,
Hawaii adasýna gidelim. Orada da,
burada olduðu gibi, sürekli olarak
volkanik faaliyet vardýr. Hawaii adasýnda “Sýðýnma (Ýltica) Kenti” olarak
anýlan bir yer vardýr. Eski zamanlarda
herhangi bir savaþçý belirli dönemlerde
savaþmak zorunda kalmayacaðýndan
emin olarak buraya gidebilirdi. Savaþçý
olmamakla birlikte kötü þeyler yapmýþ
olan insanlar da zulüm ve eziyetle
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karþýlaþmak korkusu olmadan buraya
gidebilirlerdi. Neden böyle bir yerin
oluþturulmasý gerekmiþti? Sebep insanlarýn belli bir seviyede baðýþlayýcýlýk,
sevgi ve þefkat bilincini kutlayabilecekleri bir yere ihtiyaç duymalarýydý.
Bunlar size bilincin nelere kadir
olduðunu göstermek için söylemek
istediðim örneklerdi. Sevgi ve þefkatin
yüksek bilinci en büyük enerjilerden
birisidir ve doðrudan Yaratýcý
Kaynak’tan gelir.
Burada savaþ olmadýðý için kristal að
saftýr. Kadim insanlar buraya hakikati,

neþeyi, güzelliði ve öðretiyi taþýdýlar ve
bu yüzden burada kristal að ýþýmaktadýr. En baþta burada 9 ada yoktu ve
tüm bu bölge aþaðýdan itilerek yükselmiþ olan tek bir kara kütlesiydi.
Burada saklanan karanlýk þeyler yoktur.
Gezegendeki en yüksek enerji buradadýr. Özellikle de insanlýk bilinçte
geliþtikçe burasý gelecekte pek çok
insan tarafýndan ziyaret edilecektir.
Kýsa bir süreliðine bile olsa burada
bulunmak herkese iyi gelir. Burasýnýn
ruhunuzu beslemesine izin verin.
Ve öyledir.

Epifiz Bezinin Yeni Rolü
Kryon Celsesi
23.05.2019 Azor Adalarý
Medyum: Lee Carroll,
Ses kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bazýlarý bilincin geliþmesi
ile ilgili olarak nelerin olup
bittiðini soruyorlar. Bundan önce
birçok kez bunu açýkladýk ama yeniden
açýklamakta yarar var. Daha önce
birçok kez söylediðimiz gibi, 2012
yýlýndan beri geliþmiþ düþünce

S

baþlamýþtýr ve etrafýnýza baktýðýnýzda
bunu görebilirsiniz. Bir taraftan insanlarýn davranýþlarý daha özenli olmaya
baþlarken, diðer taraftan çok uzun
zamandan beri saklanmakta olan bazý
olumsuzluklar da (pislikler, kötülükler)
açýða çýkmaktadýr. Bunlarýn hepsi
insanlýðýn bilincinin geliþmekte
olduðunun göstergesidir.
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Daha önce size olumsuzluklarý
ortadan kaldýrabilmek için bazý nahoþ
olay ve durumlarla baþ etmek zorunda
kalacaðýnýzý söylemiþtik. Bunlarýn
hepsi geliþmekte olan bilince eþlik
eden olaylardýr. Ýnsanlýðýn bilinci yükselirse ne olur? O durumda varlýðýnýn
farkýnda bile olmadýðýnýz içrek aðlarýn
parçalarý ile daha iyi bir iletiþim
saðlayabilecek hale gelirsiniz. O zaman
perdenin diðer tarafýna uzanýp daha
önce hiç bilmediðiniz varlýklarla
iletiþim kurabilirsiniz.
Ya size insanlarda yaratýcýlýðýn genel
olarak artacaðýný söylersem, ne dersiniz? Yaratýcýlýk sezgi demektir. Eðer
yaratýcýlýk ve sezgi artmaya baþlarsa, o
zaman daha fazla icat, yeni iletiþim
çeþitleri ve özellikle bilim alanýnda
araþtýrýlmasý gereken konular ile ilgili
yeni ilhamlar bekleyebilirsiniz. Bu
meyanda yaratýcýlýk ve sezgi baðlamýnda üçlüden de söz etmek gerekir. Üçlü
bir insanýn bilinç ile nasýl çalýþtýðýnýn
açýklamasýdýr. Bu ayrýca uyumlu tutarlýlýðýn neden dikkat çekmeye ve
ölçülmeye baþladýðýnýn açýklanmasýnda
da yardýmcý olacaktýr çünkü bilincin
nasýl çalýþtýðý ile ilgili olarak iþin içinde
üçlünün olduðu ortaya çýkmaktadýr.
Beyin esas olarak bir bilgisayardýr ve
yaþamýný sürdürmek için snapslarý kullanýr ama bir bilgisayar olarak kendisini aþacak þekilde düþünemez.
Dolayýsýyla, sezgi, icatlar, yaratýcýlýk,
sanat ve müzik gibi faaliyetler için
beynin bir bölümü kullanýlabilir ama
bu iþler baþka iki organ ile baðlantýlý
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olarak gerçekleþtirilmelidir. Bu organlardan birisi kalp, diðeri ise Epifiz
bezidir. Geldiðiniz bu aþamada bu üç
organýn (beyin, kalp, Epifiz) kullaným
oranýnda deðiþiklik olmaktadýr.
Bu üç organ eþit oranda kullanýlmamaktadýr. Eðer eþit oranda kullanýlsalardý, tam anlamýyla geliþmiþ bir
insanlýk söz konusu olurdu. Özellikle
de Epifiz bezi çaðlardan beri hep baský
altýnda tutulmuþtur ve hatta þimdi bile
iþlevi pek az bilinmekte ve ayrýca tam
da bu yüzden önemli ölçüde gözardý
edilmektedir. Epifiz bezi ruhun
penceresidir, kalp ve beyin ile baðlantýlýdýr ama þu aþamada bilinç üzerindeki etkisini de arttýrmaya baþlamýþtýr.
Epifiz bezi Yaratýcý Kaynak ile
baðlantýdadýr ve çoðunlukla sezgiden
sorumludur ama kalbin de etkisi ihmal
edilemez çünkü kalp iþin içinde
olmazsa, Ruh ile iletiþim olmasý
mümkün deðildir. Kalp sadece
sevginin, þefkatin ve neþenin üreticisi
olmakla kalmaz, ayný zamanda
baðýþlayýcýlýk, nezaket, güzellik ve
anlayýþ gibi özellikler söz konusu
olduðunda da etkili þekilde iþin
içindedir.Beyin gerçi düþüncenin
motorudur ama düþüncenin yaratýcýsý
deðildirve bu çerçevede kalbin beyin
ile çok sýký baðlantýsý vardýr.
Burada farklý olan ve zamanla sizin
daha fazla takdir etmeniz beklenen husus Epifiz bezinin iþlevinin ve yaptýðý
iþin kapsamýnýn ve öneminin artmaya
baþlamýþ olmasýdýr. Epifiz bezi insan-
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lýðýn bilinçle ilgili yükünün daha büyük
bir bölümünü üstlenmeye baþlamýþtýr.
Epifiz bezinin üçlü içindeki etkisinin
artýyor ve insanlar tarafýndan daha fazla kullanýlýyor olmasýna raðmen insanlarýn onunla en iyi þekilde nasýl çalýþýlabileceði konusunda bir fikri yoktur.
Eðer Epifiz bezini daha fazla
çalýþtýrarak güçlendirmeye baþlarsanýz,
bir taraftan sezgi ve yaratýcýlýðý büyük
ölçüde arttýrýrken, ayný zamanda da
yunuslar ile olan iletiþiminizi geliþtirip
iyileþtirebilirsiniz. Yunuslar sizdeki
Epifiz bezine ayarlýdýr. Düzenli olarak
perdeyi aþýp diðer tarafa geçen sezgisel
organ olan Epifiz bezi bu hayvanlarla
uyum içindedir. Ya yunuslar bir þekilde
perdenin diðer tarafý ile uyum içindelerse? Yunuslar ve balinalar içlerinde
gezegenin kritik öneme sahip bir
parçasý olan insanlýðýn akaþik kayýtlarýný taþýmaktadýrlar. Bu yüzden de
insanlar ile yunuslar ve balinalar
arasýnda diðer hayvanlardan çok daha
farklý olan kutsal bir baðlantý olmalýdýr.
Biraz önce Epifiz bezinin geliþmekte
olduðunu ve dolayýsýyla da buna paralel olarak alýnan ve verilen sinyallerin
geliþmekte olduðunu söyledik. Eðer bu
iþ üzerinde çalýþýr ve pratik yaparsanýz,
geliþmeyi hýzlandýrabilir ve arttýrabilirsiniz. Ýþte bu yüzden dünyadaki bilinç
tarihinin bu noktasýnda bu artýþ vardýr.
Bundan böyle yunuslarla ve balinalarla
aranýzda gidip gelen sinyallerin daha
fazla farkýnda olacaksýnýz. Eðer yunuslardan ve balinalardan sinyaller almaya
baþlarsanýz, þaþýrmayýn.
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Ruhun penceresi olan Epifiz bezi
üçlü içinde en büyük geliþmeyi kaydeden organdýr ve yunuslar ve balinalar
ile iletiþim içindeolan zaten odur.
Yunuslar ve balinalar bunu ve insanlýðýn yükselmekte olduðunu hissetmektedirler. Ýþte bu yüzden yanlarýnda
yavrularý varken bile size yaklaþmakta
bir beis görmüyorlar çünkü sizi güvenli
olarak kabul ediyorlar. Bu grup bundan
sonraki birkaç gün boyunca yunuslar
ve balinalar ile daha fazla iletiþim
kurma fýrsatýný elde edecektir.
Bunlarýn hepsi özellikle bir önceki
celsede tartýþtýðýmýz bir hususla ilgili
ve uyum içindedir. Hatýrlarsanýz duvara
gitmekten söz etmiþtik. Duvarý bir sonraki birlikteliðimizde açýklayacaðým.
Size bu baðlamda bir ipucu vereyim.
Neden 15 yýl önce yunuslarla pek az
kiþi iletiþim kurabilirken, geldiðimiz
bu aþamada bu iletiþimi geliþtirmek,
pratiðini yapmak ve kullanmak bu
kadar yaygýnlaþtý? Bazý þeylerin bu
arada deðiþmiþ olmasý gerekiyor. Duvar
hareket etmeye devam ediyor.
Bu Epifiz bezinin çaðýdýr. Üçlü içindeki organlarýn etki oranlarý deðiþiyor
ve Epifiz bezinin etkisi giderek artýyor.
Bununla birlikte, insanlarýn henüz bunu
pek fazla kullanabilecek durumda
olmadýðýný söylemek gerek. Þu aþamada bazýlarý kullanabilirken, bazýlarý pek
kullanamýyor. Bundan böyle þefkatli
olanlar kazanacak ve þefkatli olmayanlar kaybedecek. Yarýn okyanusa açýlacak, dostlarýnýzla biraraya gelecek ve
iletiþim kuracaksýnýz. Hayýrlý olsun.
Ve öyledir.

