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Sevgili Dostlar
Yeni sene ile birlikte beðeneceðinizi umduðumuz iki yeni yazý dizisine
baþladýk. Arýn Ýnan tercümesi ile “Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri” isimli
seri ve Zuhal Voigt çevirisi ile “Hayvanlarla Konuþmak” adlý dizi. Ýlginç,
dikkate alýnmasýna deðer bulduðumuz bilgileri sizlerle paylaþmak bize
heyecan veriyor. Elbette doðru olduðuna inandýðýmýz ya da doðru olma
ihtimali yüksek olduðuna kani olduðumuz bilgileri sizlere aktarýyoruz.
Çünkü biliyoruz ki, salt pozitivist bir görüþle olan biteni deðerlendirmek,
bu bakýþ açýsýyla etrafa bakmak bizi çok kuru, renksiz, lezzetsiz bir hayata
doðru iteklediði kadar olaylarý, kendimizi ve çevremizi eksik ve yanlýþ
deðerlendirmemize de yol açabiliyor. Ýþi böyle ele aldýðýmýzda doða ile
ilgili atalarýmýzýn kullandýðý eski kadim bilgileri, bozulaný düzeltmek için
yeniden hayata geçirmeye çalýþanlarýn ve hayvanlarla konuþmanýn
mümkün olduðunu belirtip bu konuda örnekler verenlerin söylediklerine
kulak vermek akýllýca oluyor. Peygamberlerin bu dünyaya Yaratan’dan
haber vermek, O’nun düzenini bildirmek için geldiklerini hepimiz biliyoruz.
Bizler ayrýca onlarýn þu örneði verdiklerine de eminiz: Eðer evrensel
esaslara, deðiþmeyen yasalara uyarsa, her insan onlar gibi olabilir.
“Oðullarýnýz, kýzlarýnýz peygamberlik yapacaktýr” diyen Hz. Ýsa’nýn sözlerinden yola çýkarak, bir peygamber olduðu için yalnýzca ona özgü görünen Hz. Süleyman’ýn hayvanlarla konuþma özelliði, Yaratan’ýn düzeni
önünde hayranlýk ve huþu ile eðilen, O’nun varettiklerinin hepsini ayýrt
etmeksizin saygýyla seven herkesin bir özelliði haline gelebilir. Hatta daha
da ileri bitkilerin, böceklerin dilinden de anlayabilir. O zaman onlarýn
nasýl varoluþlarýna uygun ve razý yaþadýklarýný farkedebilir. Ýki yeni yazý
dizimiz farklý iki konu gibi gözükse de aslýnda birbirine paralel, birbirine
yardýmcý bilgiler içermektedir. Zevkli okumalar dileði ile güzel, saðlýklý,
verimli seneler dileriz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Ruh saðlýðý demek,
fikirlerimizde,
heyecanlarýmýzda,
üzüntü ve
sevinçlerimizde bir
denge bulunmasý
demektir. Bunlarda bir
aþýrýlýk olduðu zaman,
dengesizlik baþlar.
O dengesizlik de
ruh huzuru ve
ruh saðlýðý diye bir þey
býrakmaz insanda.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Ruhi Bilgilerin
Faydasý
Nedir?

SEVGÝ DÜNYASI

Erdem - Dostum,
sizinle konuþmalarýmdan
epeyce bilgi ediniyorum.
Buna müteþekkirim.
Fakat, geçen gün
arkadaþlarým beni öyle
sýkýþtýrdýlar ki, verecek
cevap bulamadým.
Doðrusu tam mânâsýyla
þaþýrýp kaldým.
Anlýyorum ki, henüz
bilmediðim ve öðrenmem gereken birçok
husus daha var.
Özden - Hepimizin
öðreneceði çok þeyler
var. Hepimiz öðrenciliði
bitmeyecek olan öðrencileriz. Ama, bu ne mutlu
bir kader, ne mesut bir
lütfu ilâhi, bilir misiniz?
Öðreneceðimiz þeylerin
bitmesi demek, en
korkunç sýkýntý ve
ýstýraplarýn baþlamasý
demektir. Fakat sizi
sýkýþtýrdýklarý konu
nedir? Onu öðrenelim.
Erdem - Efendim,
okumuþ ve eðitimli kimselerden oluþmuþ bir
arkadaþ topluluðunda söz
ruhi konulara geldi. Ben
de bildiðim ve dilimin
döndüðü kadar ruhsal
olaylarýn gerçekliðini,
doðruluðunu anlatmaya
baþladým. Bildiðim olaylardan örnekler verdim.
O esnada çenesi kuvvetli
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bir arkadaþým: "Yahu"
dedi. "Siz boyuna bu
olaylarýn doðruluðunu
ispatlamaya çalýþýyorsunuz. Bize ne bu olaylardan birader? Bunlar
benim kazancýmý arttýrýyor mu, karnýmý doyuruyor mu? Toplum düzenine ne faydasý var? Sosyal adaleti saðlýyor mu,
iþsize iþsizlere mi veriyor, hastalara deva mý
oluyor?"
Bu birbiri arkasýna
sýralanan sorulara dilimin
döndüðü kadar cevap
vermeye uðraþtým, ama
onlarý tatmin edemedim.
Ruhi þifalardan da bahsettim, ama nafile.
Þimdi ben kendimi, o
arkadaþýmýn yerine
koyarak ayný sorularý
size soruyorum.
Özden - O arkadaþýnýz
sorularýnda ve ithamlarýnda çok haklýdýr.
Ýnsanlar gayet normal
olarak bir iþin, bir olayýn
ve meþgalenin faydasýný
düþünürler. Faydasý
olmayan bir þeyle de
ilgilenmek istemezler.
Ruhi konularla
uðraþanlar da gerçekten
ruhsal olaylarýn doðruluðunu ispatlamaya
uðraþýr dururlar. Fakat
onlara da hak vermek

gerekir. Çünkü, ruhsal
olayýn doðruluðunu
ispatlamadan, onun faydalarýndan nasýl
bahsedilebilir?
Erdem - Bunu ben de
söyledim. Fakat sen önce
bize faydalarýný göster
ki, senin ruhi olaylarýna
ilgi gösterelim. Yoksa
bizim boþa harcanacak
ne vaktimiz, ne de enerjimiz var dediler.
Özden - Peki, öyleyse
bu faydalarý dilimin
döndüðü kadar belirtmeye gayret edeyim.

Bilirsiniz ki,
insanlarýn her çeþit
davranýþlarýný þekillendiren ve onlara
belli bir yön veren,
onlarýn anlayýþlarý,
görüþleri ve
inançlarýdýr.
Meselâ, ben her sabah
idman yapýyorsam,
bunun saðlýðým için faydalý olduðuna dair bir
inancým vardýr. Yahut siz
kýrlarda gezmenin
saðlýðýnýza iyi geldiðine
dair bir anlayýþ ve inanç
sahibi iseniz, mutlaka
her fýrsatta kýrlara çýkmak istersiniz.
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Ayný þekilde insan,
kendisinin yalnýz
bedenden ibaret
olmadýðýný ve bir de
ruh yönü olduðunu
bilir ve buna
inanýrsa, yalnýz
bedeninin saðlýðýný
ve geliþmesini temin
edecek þeyleri
aramaz, ayný
zamanda Ruh
Yönü'nün de
geliþmesini ve
saðlýðýný düþünür.
Bu da çok
faydalýdýr.
Erdem - Peki, ruh
yönümüzün geliþmesini
ve saðlýðýný istememiz
için ruhlar vasýtasýyla
masalarýn veya fincanlarýn oynadýðýna inanmaya yahut da ruhlarýn
bedenlenerek göründüklerini ve insanlarýn tekrar
dünyaya geleceklerini
kabullenmemize ne
lüzum var?
Özden - Masalarýn ve
fincanlarýn oynamasý,
ruhlarýn bedenlenerek
görünmesi ve insanlarýn
tekrar tekrar dünyaya
gelmesini gösteren olay-

lar hep ruhun ölmezliðini, ölümden sonra ruhun
yaþamakta olduðunu gösteren olaylardýr. Bu olaylarýn bilinmesi doðrudan
deðil, dolayýsýyla sizin
ruhi yönünüzün geliþmesini ve huzurunu saðlar.
Örneðin, herkes ölümden
korkar. Bu korkunun
esasý, ölümün bir yok
oluþ, bir bitiþ gibi görünmesindendir. Halbuki, bir
kimseye ölümün bir yok
oluþ ve bir bitiþ
olmadýðýný ispat ederseniz, onun ölüm korkularý
büyük ölçüde azalýr.
Erdem - Ölümden
duyulan korku, sadece
bir yok oluþ endiþesinden
deðil, ayný zamanda buradaki eþten, dosttan,
maldan, mülkten ve alýþýlmýþ þeylerden ayrýlmak
düþüncesinden de doðar.
Özden - Haklýsýnýz,
fakat ruhlarla irtibat ve
ruhsal olaylarý izlemek
insana ayrýlýk diye de bir
þeyin olmadýðýný ve
bugünkü mal veya
mülkün gerektiði anda
daha alâsýný elde etmenin
her zaman mümkün
olduðunu gösterir.
Erdem - Yani siz,
masa, fincan oynamasý,
ruhlarýn görünmesi ve
ruhlarla konuþulmasý gibi

olaylar insanlara ruhun
ölmezliðini, ölümden
sonra yaþadýðýný ve dünyadaki eþ ve dostlarýyla
irtibatta bulunduðunu
gösterir, diyorsunuz.
Özden - Yalnýz bu
olaydan deðil, ayný
zamanda telepati, klervoyans (ruhsal görme),
telekinezi olaylarý, hipnotizma, rüyalar ve
gerçekleþen kehanetler
bunlarýn hepsi insana
bedenden ayrý ve bedene
hakim bir ruh
yönümüzün olduðunu ve
bu ruhun ölümden sonra
yaþadýðýný gösterirler.
Erdem - O halde,
bütün þu ruhi olaylarýn
biricik gayesi, insanlara
ruhun ölmezliðini ve
ölümden sonra bir hayatýn varlýðýný göstermek
oluyor. Bunlarýn ruh saðlýðýmýz yönünden faydasý
nedir?
Özden - Ruh
saðlýðýmýz nedir? Önce
bunu iyice anlamamýz
lâzýmdýr.
Ruh saðlýðý demek,
fikirlerimizde, heyecanlarýmýzda, üzüntü ve sevinçlerimizde bir denge
bulunmasý demektir.
Bunlarda bir aþýrýlýk
olduðu zaman, dengesizlik baþladý demektir. O
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gelen bir olay
karþýsýnda üzülüp
dövüneceðine,
bunun sebeplerini
ve bunda kendi
hatalarý olup
olmadýðýný araþtýrýr,
gereken tedbirleri
alýr. Sükûnetle,
fakat azimle ve
cesaretle ileri
atýlarak kayýplarýný
Halbuki ruhi olay- bir kazanç haline
getirmenin yollarýný
larla ruhun ölmearaþtýrýr. O bilir ki,
zliðine inanan ve
ümitsizliðe ve
ruhi kanaldan alýüzüntüye kapýlýp,
nan bilgilerle de
olaylar altýnda
dünyanýn bir
ezilirse, dünyada
tekâmül okulu
kazanacaðý olgunolduðunu öðrenen
luðu elde edemez.
ve bu okulda
yetiþebilmek için
Erdem - Ama bu söykazanmak da, kaylediðiniz þeyleri, bugün
betmek de saadete
hiç ruhla alâkasý olmayan
doktorlar veya psikoulaþmak da, acý
çekmek de ve hasta loglar da söylüyorlar.
Bunun için ruhi bilgilere
olmak da gerekveya ruhlardan alýnan
tiðine inanan bir
tebliðlere ihtiyaç yok ki.
Özden - Ýnsanlarýn
kimse, karþýlaþtýðý
sinirsel
rahatsýzlýklarýyla
olaylar karþýsýnda
inancýný ve sükûne- uðraþan doktorlar veya
bunlarýn sebeplerini
tini yitirmez. Baþýna araþtýran psikologlar,

dengesizlik de ruh huzuru ve ruh saðlýðý diye bir
þey býrakmaz insanda.
Ýnsanlar her þeyi dünyadan ve dünya hayatýndan ibaret saydýklarý
müddetçe, etraflarýndaki
hadiselerin altýnda çok
fazla eziliyorlar. Bir para
kaybý, bir mevkiinin elden gitmesi veya iftiralara maruz kalmak o insanlarý gereðinden fazla
üzüyor ve hasta ediyor.
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sadece günlük olaylarý ve
insan davranýþlarýný
inceleyerek bu neticeye
varabiliyorlar. 'Üzülmeyiniz, üzüntü saðlýðýnýz
için zararlý' diyorlar.
Fakat üzülmemenin
düþünsel sebep ve zorunluluklarýný açýkça belirtmiþ olmuyorlar.
Halbuki, ruhi bilgilerle
donanmýþ, ruhun ölmezliðine ve dünyanýn bir
tekâmül okulu olduðuna
inanan kimse, "Baþýma
gelen olaylara göðüs germem lâzým, olgunlaþmam ve dünya okulunu
bitirebilmem bununla
mümkün olabilir" diyor.
Ayrýca, düþünce ve tahayyüllerin yapýcý, yýkýcý
ve yaratýcý bir kudreti
olduðunu biliyor. Düþüncelerle bedeninin ve hattâ
kaderinin bile deðiþtiðini
biliyor. Böylece daha
büyük bir emniyetle ve
inançla düþüncelerine,
tahayyüllerine ve
davranýþlarýna çekidüzen
vermeye baþlýyor. Bu
þekilde de hem daha çok
huzur içinde oluyor, hem
de daha hýzlý tekâmül
ediyor. Yeni, ruhi bilgiler, insanlarýn huzur,
saadet ve olgunlaþmalarýný hazýrlayan en
baþ bilgiler oluyor.
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“Beklenen oldu ve þimdi onlar her þeyden haberdar.
Ziyaretçiler geldiler, her iki tarafa gerekeni söylediler.
Þimdi Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýz ve herkes bir yeni
gidiþe hazýr olacaktýr. Ýþte onlar bunun icabýný duyurdular. Ve kýsa zamanda, Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýzda,
bütün deðer yargýlarý deðiþecektir.”

Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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Ýnsanlýðýn olgunlaþma düzeyinin ruhsal idareciler tarafýndan her
25 yýlda bir ölçüldüðünü; en son yapýlan 1987 ölçümünde ön tahminleri çok aþan olumlu bir sonuç elde edildiðinden, evren çapýnda kutlamalar yapýldýðýný ilk defa Kryon rehber varlýðýn ifþaatlarýndan öðrenmiþtik. Akaþa yayýnlarýnca dilimize kazandýrýlan ve
çok ilgi gördüðünden baský üzerine baský yapan 9 Kryon kitabýnda; 1987 ölçümünde elde edilen olaðanüstü sonuçtan dolayý
insanoðluna yepyeni bir tekâmül ortamý hazýrlamak için, 1992 ve
1994'de ortaya konan ve 11:11; 12:12 diye simgelenen iki yeni
oluþumdan da sýk sýk bahsedilir. 11:11'den her ne kadar daha önce
Solara bilgilerinde söz edilmese de, esas geniþ açýklamayý
Kryon'da bulduðumuzdan onun sözlerinin ýþýðýnda bunlar üzerinde
duracak ve yürekleri insanlýðýn mutluluðu için çarpan bireylerden,
bu olaðanüstü yýllarda neler beklendiðini anlamaya çalýþacaðýz.
ZÝYARETÇÝLER ÝKÝ TARAFA DA GEREKENÝ SÖYLEDÝ
1987 ölçümünü izleyen ilk yýlda,
demokrasiden uzak kapalý bir rejimle
yönetilen Sovyet sisteminin parçalanmasý ve baðýmsýz ülkelerin ortaya
çýkýþýný Kryon bu ölçümün hayýrlý bir
sonucu olarak kaydeder. Sadece bu
deðil. Özellikle 2012'den sonra uzaydan misafireten gelerek dünya barýþýna
katkýda bulunacak manevi kökenli
idareci âlemin yüce varlýklarýnýn, 1987
ölçümünü izleyen yýllarda hükümetlerimizle direkt temas edip konuþarak
uyarý ve önerilerde bulunduklarýný da
söylemektedir Kryon. Ashtar Grubu ve
Arktruslular diye anýlan bu idareci
âlemin ruhsal varlýklarýnýn; þimdi tanýk
olduðumuz UFO olaylarýnýn pek
çoðuyla bir ilgisi bulunmadýðýný, bunlarý birbirine karýþtýrmamamýzý Eylül

1993'de þöyle dile getirmektedir:
"Ashtar Grubu ve Arktruslular sizin
hükümetlerinizle konuþanlardýr.
Bunlarý Galaksinizin diðer bölgelerinden gelmiþ olup da burada
düþüp parçalanan gemilerle, ölüleri
hükümetleriniz tarafýndan bulunan,
hattâ canlý olarak ele geçirilen o varlýklarla karýþtýrmayýn. Bunlar Ashtar
Grubu ya da Arktruslular deðildir.
Ashtar Grubu 3. boyut ile onun
üzerindeki boyut arasýnda hareket
edebilir. Yani onlar size görünme ve
görünmeme yeteneðine sahiptirler.
Onlar size büyük sevgi mesajlarý
getirirler. Onlarýn ana iþleri gezegenin
gençlerine yöneliktir ve onlar
serbestçe olaðanüstü yararlý bilgiler
aktarýrlar." (2.Kitap -182)
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1989 yýlýnýn Eylül ayýnýn son günlerinde Rusya'nýn Voronezh þehrinin
Batý Parký bölgesine herkesin gözü
önünde uzaylý varlýklarýn 3 kez iniþ
yaptýklarý bizzat yetkililer tarafýndan da
onaylandýðýndan, bir dönüm noktasý
olmuþtur. Bizim basýnýmýzda da büyük
yanký bulmuþ ve kulaktan kulaða
hükümet yetkililerine uyarýlarda bulunduklarý yayýlmýþtýr. Kryon yukarýdaki
ifadesinde bu söylentileri doðrulamaktadýr. Bizim celselerimizde bu uzay
temasýnýn hemen sonrasýnda Berlin
duvarýnýn yýkýlmasýndan birkaç gün
önce, Kasým 1989 baþlarýnda iki tarafa
da (Rusya ve ABD) gerekenlerin
bildirildiði çok açýk ifadelerle þöyle
sunulmuþtur:

"Beklenen oldu ve þimdi onlar
her þeyden haberdar. Ziyaretçiler
geldiler, her iki tarafa gerekeni
söylediler. Þimdi Üzerinde
Rahatça Dolaþtýðýnýz ve herkes bir
yeni gidiþe hazýr olacaktýr. Ýþte
onlar bunun icabýný duyurdular. Ve
kýsa zamanda, Üzerinde Rahatça
Dolaþtýðýnýzda, bütün deðer
yargýlarý deðiþecektir. Sizin için
zemin hazýr verecekleriniz için
bekleþiyorlar. Çünkü her iki taraf
da çýkmaz sokakta olduðunu
görmektedir. Gerekli olan elinizdedir, vermek için çýrpýnacaksýnýz. Kurtuluþ ondan sonraki günlerdedir. Süratle deðiþiklik baþladý.
Her iki tarafta önünüzdeki gün-
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lerde süratli deðiþiklikler görecek
ve duyacaksýnýz, hattâ þaþýracaksýnýz... Üzerinde Rahatça
Dolaþtýðýnýzda herþey, en alttan en
yukarýya kadar, belli bir oran
içindedir, bunu bilmelisiniz. Ve
bunu hiç kimse, hiçbir þey
deðiþtiremez. Çünkü biri deðiþirse,
diðerleri onun düzelmesi için
memur olmuþlardýr O'nun emriyle,
iyi biliniz. Öyleyse düzelmek,
icabýnda herþeyin birdenbire yer
deðiþtirebileceði demektir. Öyleyse
dikkatli olunuz ve dikkatli olsunlar.
O kendini mutlaka düzeltecektir."
Kurtuluþtan ve gelecek güzel günlerden söz edilince, herþeyin birdenbire
güllük gülistanlýk olacaðý, hiçbir sýkýntýnýn yaþanmayacaðý düþünülmemelidir.
Nitekim mesajýn son paragrafýnda
dünyanýn topraðýyla, suyuyla, havasýyla
iyi hesaplanmýþ çok ince oranlarla dengede durduðu; çevreyi alabildiðine bozan yaþantýlarýmýzla bu oranlarý, limitleri dýþýna çýkarak deðiþtirdiðimizde;
yanardaðlar, seller, depremler, tayfunlarla düzenin tekrar kurulacaðý ihtar
edilmektedir. Sonraki yýllarda önceden
görülmemiþ þiddetteki Katrina
Kasýrgasý ve Endonezya tsunamilerinde
bunlarý yaþadýk. 1989 sonrasýnda nükleer silâhlarýn azaltýlmasý, kontrol altýna
alýnmasý, dünya çapýndaki savaþlarýn
önlenmesi konusunda çok hayýrlý adýmlarýn atýlmasý kuþkusuz hepimize rahat
nefes aldýrdý. Ancak geçen zaman
içinde ziyaretçilerin sözleri herhalde
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kulaklardan silinmiþ olmalý ki,
ABD'nin Polonya'da füze kalkaný ve
Ruslarýn da misilleme olarak
Belarus'taki nükleer projelerini gazetelerde dehþetle okuyoruz. Kryon, sadece
savaþ ve yýkýcýlýktan medet uman bu
eski enerji yandaþlarýndan 2000 yýlýndaki celsesinde þöyle söz etmektedir:

"Gezegeninizde eski enerjiyi
seven, yeni enerjiden rahatsýz
olan, yeni dilin ortaya çýkýþýna
öfkelenenler var. Onlarýn bir insan
olarak ölene dek yapacaðý þey eski
kehanetleri gerçekleþtirmeye çalýþmak olacak... Onlar kehanetlerin
gerçekleþmesi gerektiðine, ama
her nedense gerçekleþmediðine
ikna olmuþtur. Onlar belki ilâhi
planda kendilerine düþen rolü
oynamadýklarýný düþünüp, kendi
kurtuluþlarýný saðlamak için sizi
geriye, gerçekten büyüyen uçuruma doðru çekmeye çalýþacaktýr.
Olacak tek þey onlarýn bu uçuruma yuvarlanmasýdýr! Bu süreçte
sizden gözlemlemenizi ve onlarýn
da sizin kadar sevildiðini hatýrlamanýzý istiyoruz. Onlar da sizin
gibi aile üyeleridir. Bu onlarýn bu
özgür irade gezegenindeki seçim
ve kararýdýr. Böylece bu aile
üyeleri baþarýlmýþ olan þeyleri tersine çevirmeye, geriye çekmeye
çalýþacaktýr ve bu, eski enerji
dünyasýnýn son çýrpýnýþlarýdýr.
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Onlar bundan vazgeçene dek siz
bazý belirgin tersine dönüþler
göreceksiniz. Bazýlarý asla
deðiþmeyecek ama bazýlarý þimdiki
yaþamýnda karþýlaþtýðý vaatleri
idrak edecektir. Yeni realiteyi
kabul ya da reddetmek her bireyin
kendisine kalmýþtýr." (6/222-223)

11:11 VE 12:12....
1987 ölçümünde ortaya çýkan
olaðanüstü olgunluk düzeyinden dolayý
11:11 ve 12:12 diye simgelenen iki
yeni oluþumla yükseliþ hýzýmýzýn
artýrýldýðý Kryon bilgilerinde yeri
geldikçe sýk sýk hatýrlatýlýr ve yeni
açýklamalar yapýlýr. Genetik þifremiz
çifte sarmal DNA'mýzda þimdi farkýna
varmadýðýmýz yakýnlarda bir kýsmýný
bulacaðýmýz manyetik çiftlerin de
bulunduðu ve bir düzine ikiz sarmala
sahip olduðumuzu Kryon pek çok
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bildirisinde ifþa eder. Ýþte 11-1-1992
tarihinde bilincimizde olmasa da
yeryüzündeki tüm insanlarýn ruhsal
boyutta onaylarý alýnarak DNA'mýzýn
manyetik sarmallarýnda olumlu
deðiþiklikler yapýldýðý yeni bir kod
eklenerek hýzlý tekâmül, uzun yaþam ve
dualite perdelerinde incelmeler
ortamýnýn saðlandýðý Kryon tarafýndan
açýklanmaktadýr. Buna 11:11 denmektedir. 12-12-1994 tarihinde ise 11:11 ile
güçlendirilmiþ, muktedir kýlýnmýþ
insanlýða, yerkürenin enerji dengesinin
saðlanýp korunmasý sorumluluðunun
tamamen terk edildiði müjdelenmektedir. Baþlangýçtan beri bu dengeyi
saðlayan melekler ailesinin adým adým
dünyamýzý terkettikleri ve 12-121994'de son kafilenin de ayrýlarak
görevi tümüyle insanlara devrettikleri
söylenmektedir. Ýþte buna da kýsaca
12:12 denmektedir. Þimdi Kryon'a
kulak verelim:

"11-1-1992'de insanlýk tarihinde
en þaþýrtýcý þey vuku buldu. 11:11
dediðimiz bu tarihi gölgede býrakacak hiçbir þey yoktur.... Çünkü
o tarihte tüm insanlýk bir kod aldý
ve 'Biz her þeyi deðiþtiriyor, bir
kapý açýyoruz ve tüm insanlarý bu
kapýdan geçmeye muktedir kýlýyoruz' diyen bir kod dünya
üzerindeki her insana ulaþtýrýldý.
Þimdi bu size çok hayali ya da fantezi bir konuþma gibi gelebilir. Biz
size o gün ne olup bittiðini söylemek istiyoruz. Size aktarýlan
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manyetik bir koddu ve iþte bu yüzden sevgili varlýklar manyetik
üstad Kryon þimdi sizinle konuþmaktadýr. Bu manyetik enerji aðý
yoluyla yapýlmýþ ve dünyadaki,
henüz doðmamýþ olanlar dahil, her
insana verilmiþti... Bu yeni çaðdýr
ve muktedir kýlan kapý size en
sonunda bizim yükseliþ dediðimiz
statüye geçebilmeniz için verilmiþtir." ( 3/64)
"Þunu anlamanýz gerekiyor ki, burada
dünyanýn enerji aðý sistemi ile denge
içinde varolabilmesi için onun enerjisini ve titreþimini ayakta tutan 'Yer
Tutucular' vardý.... Dengeyi ayakta
tutan bu varlýklar baþlangýçtan beri
buradaydýlar. (Bunlar: Sihirli varlýklar,
küçük varlýklar, devalar, kayalarý
mekân tutmuþ varlýklar ve gökyüzündeki varlýklardý.) Dünya nüfusu artýp,
insanlarýn enerji toplamý büyüdükçe bu
varlýklarýn sayýsý kademeli olarak
azaltýldý. Ama içlerinde en güçlü olanlar daima burada kaldýlar. Çünkü onlara
insanlarýn eski enerjide asla saðlayamayacaklarý enerji dengesini yaratmasý
için ihtiyaç vardý. Ama bu yer tutucu
dostlar, 23 Nisan 1994'de bu gezegeni
terketmeye baþladýlar. Ve 12-121994'de bu tahliye sona erdi. Onlar
dünyayý büyük bir kutlama ile terk
ettiler. Çünkü onlar bunun þaþýrtýcý ve
hayranlýk verici bir þeyin baþlangýcý
olduðunu biliyorlardý: Dünyanýn muktedir kýlýnýþýnýn ve baðýmsýzlýðýnýn
baþlangýcý. Biz bu muktedir kýlýnma
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sözcüðünü bir hayli kullanacaðýz çünkü
bundan daha iyi bir sözcük bulamadýk.
O sizi binlerce yýldýr taþýdýðýnýz bir
damganýn zincirlerinden kurtarýr ve
insanlara olaðanüstü armaðanlarýn
sunulmasýna izin verir. Böylece o gün
meþale size geçirilmeye baþlandý.
Birçoðunuz bunu hissedip kutladýnýz.
Çünkü bu size önceden haber verilmiþti. Bu 1987 ölçümü ve 11:11'de
kodun geçirilmesi sayesinde mümkün
olabilmiþti. Yani önce ölçüm sonra
kodlama yapýlmýþ ve son olarak da
eyleme geçilmiþti ve bu üçü birlikte
dünyayý ebediyen deðiþtirecektir...
12:12'nin gerçekte ne olduðunu bilmek
isteyenlere þunu söyleyeceðiz : O sizin
baðýmsýzlýk gününüzdür. Çünkü bugün
dünyanýn enerji aðý sistemi oluþturulduðundan beri burada bulunan tüm
dengeleyici varlýklarýn en sonuncusunun da buradan ayrýldýðý gündür. Ve
sevgili varlýklar þimdi size 'hoþça kalýn'
diyerek aranýzdan ayrýlan bu en güçlü
varlýklarýn toplam sayýsý 144.000 idi.
Onlar büyük bir onur ve kutlama ile
ayrýldýlar ve biraz da üzüntü ile. Çünkü
onlar sizinle iliþki ve etkileþime girmiþlerdi ve sizin kim olduðunuzu biliyorlardý. Onlar ayrýlýrken bu iþi
sürdürmek üzere sizleri seçtiler, bu
mücadeleyi size býraktýlar. Çünkü
aranýzdan 144.000 kiþi onlarýn enerjisini üstlenecektir!.. Bu bugün tüm gezegende yükseliþ yolunu seçecek insanlarýn sayýsýdýr... Diyebilirsiniz ki, 'Ben
uzun süredir buradayým ve dünyada
çok fazla birþey deðiþmiþ gibi görünmüyor.' Biz sizi sevgili varlýklar genel
bir görüþle bakmaya ve son 10 yýl
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içinde bile bilinçte deðiþimler
olduðunu haykýran süptil farklýlýklarý
görmeye davet ediyoruz...Yeni enerji
hoþgörü yaratýr ve þimdi anlaþma
müzakereleri yapanlar bile bunu
hoþgörü ve derin bir içtenlikle yapmaktadýrlar. Onlar sizin deyiminizle aydýnlanmýþ insanlar olamasalar da yine de
yeni enerjinin bir ürünüdürler ve bu
enerjiyi onlar da hissetmektedirler.
Dünyaya baktýðýnýzda farkýnda mýsýnýz
ki, siz daha bir kaç yýl öncesine dek
varolan küresel yok oluþ tehlikesinden,
bugün sadece kabilesel (etnik)
savaþlarýn meydana geldiði bir duruma
geçtiniz. Kabileler bir süre daha
savaþacaklar ama yeni enerjide onlarýn
savaþlarý zafer deðil sadece ýstýrap
getirecek... Ve bu süreçte onlar yorulup
usanacak ve kendi kendilerini yenik
düþürecekler."
(3/67-70)

"Böylece bu meþalenin
devredilmesi sýrasýnda ve 12:12'yi
izleyen aylarda biz en az 144.000
insana yükseliþ statüsünü üstlenmesi için çaðrýda
bulunduk.Yükseliþ statüsü dünyada
bedenli olarak yaþarken titreþiminin tüm enerjisini barýndýrma
izninin verilmesidir. Bu yapýlmasý
çok zor bir þeydir. Kýtanýzdaki
(ABD) çoðu kiþi bunu yapmaya
hazýr olmadýðýndan, bu zorluðu
üstlenen 144.000 kiþinin çoðunun
bir baþka kýtadan olduðunu bilmek
sizi þaþýrtmayabilir. (3/240 -241)
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"Dünyanýn titreþiminin ona göre
karþýlýk vermesi ve sizi 2012'ye
doðru götürmesi için sizin kýtanýzda da bir çok kiþinin bu adýmý
atmasý gerekecektir. Bunun için
gerekli eðitim size þimdiden sunulmuþtur. 2012 yýlýnda tüm dünya
topraðýn kendisi bile bir baþka
boyuta geçme potansiyelinin hazzýný yaþayacak ve hedefe doðru
yavaþ yavaþ ilerleyecektir. Bu birdenbire gerçekleþen bir deðiþim
olmayacaktýr. O tarihte yavaþ bir
deðiþim için gerekli izin verilecektir. Tüm bu süreçte siz yardým da
alacaksýnýz. Çünkü boyutsal ve
titreþimsel deðiþiminiz size evren
hakkýnda daha çok þey göstermek
üzere hazýr bekleyen uzaylý kardeþlerinizi çaðýran bir fener gibi olacaktýr. Spiritüel deðiþimler ve
geçiþler yapabilmek için yeni bir
bilime gerek olacaktýr (Sürpriz).
Ve siz bu yardýmdan çok yararlanacaksýnýz. (4/360-361)
Gelecek sayýlarda Kryon'un
yaþadýðýmýz yeni çaðýn nitelikleri ve
gönülerlerinin iyilik, doðruluk, çalýþma,
bilgi ve sevgi basamaklarýnda engelsiz
yükselmeleri için dikkat etmeleri
gereken hususlar ve arýnma yöntemleri
üzerinde söylediklerini yorumlayacaðýz. Ancak onlarý incelemeden önce
seneler önceki bir yazýmdan uyarýcý bir
bölümü sizlerle yeniden paylaþmak
istiyorum. Her birimizin insan
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olmamýzýn zorluklarýndan ve ego problemlerinden dolayý tökezlemelerimiz
mutlaka oluyor ve olacak. Bu yazýdaki
örneklerin ümitsizliðe kapýlmamamýz
ve hýzla koþanlarý görüp ben adam
olmam diyerek yarýþý býrakmamanýz
yolunda yararlý olacaðýný umuyorum.
HATASIZ KUL OLMAZ
HATAMLA SEV BENÝ
Küçüklüðümden beri kulaðýmda
yücelmiþ insanlarýn yaþantýlarýndan
derlenmiþ olaðanüstü örneklerle,
mesellerle, kýssalarla büyüdüm.
Etrafýmýzda; Yaratanýn seçip
dünyamýza gönderdiði örnek
davranýþlarýyla çevrelerini ýþýk saçýp
aydýnlatan velilerin, ermiþlerin,
gönülerlerinin az da olsa bulunduðu
onlara kulak verilip, yararlanýlmasý
gerektiði anlatýlýyordu bu mesellerde.
Doðaldýr ki hepsinden de önce, üstün
ahlâkýn yüceliklerine ulaþmýþ gülyüzlü
peygamberlerin yaþamlarýndan örnekler
sunuluyordu. Bütün hepsi öyle ballandýra ballandýra anlatýyordu ki, artýk onlarý insan deðil, bir melek gibi görmeye
baþlamýþ, günah ne kelime, en ufak bir

SEVGÝ DÜNYASI

hata bile iþlemeyen yüce varlýklar
düzeyine yükseltmiþtim. O zamanlar
sevgili Orhan Gencebay'ýn o güzelim
"Hatasýz kul olmaz..." þarkýsý da yoktu
ki biraz uyanayým!..
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"Keþke" demiþtim babama "Keþke o
devirde Peygamber'in yanýnda ben
yaþasaydým da, þunlarýn hiçbirini yapmasaydým!"
HÝÇBÝRÝMÝZ HATASIZ DEÐÝLÝZ

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

Aklým baþýma gelip, zor dünya
deneyimlerinde hatalar, yanlýþlar yapýp,
insanýn bunaldýðý köþeye sýkýþtýðý
zamanlardaki acizliðinin farkýna
vardýðým her seferinde, bu çocuk
kalbimin ölçüsüz iddiasýný, onlardan
özür dileye dileye kaç defa geri aldým
bilemezsiniz. Etten, kemikten, sinirden
yaratýldýðýmýzdan hiç birimizin, isterse
evliya, ermiþ düzeyinde olsun,
bütünüyle hatasýzlýk, yanýlmazlýk (yanlýþsýzlýk) mertebesine ulaþamadýðýný
görmenin bir özür dilemesiydi bu!..
Peygamberlerin kutsal metinlerinde
anlatýlan yaþamlarýnda bile yer yer
bunun örneklerini görüyordum. Tevrat
okurken Hz. Davud'un pek çok olaydaki yüce davranýþlarýna hayran olmuþtum. Ayný kitapta bu Yüce
Peygamber'in Batþeba isimli evli
hanýmla kuraldýþý aþk hayatýný okurken,
artýk çocuk ruhumdaki gibi bunalmýyordum. En güvenilir kitap Kuran'da
da, paylaþamadýklarý diþi koyunlarýn
davasýný Hz. Davud'a götüren, insan
kýlýðýna bürünmüþ iki meleðin serüveni
anlatýlarak, Tevrat'taki bu olay doðrulanýr. Þimdi bu ve benzerleri bana artýk,
hangi mertebeye yükselirsek yükselelim, hepimizin her þeyden önce bin bir
istek ve ihtiyaçla dolu bir bedene sahip
olduðumuzu, bedenimizin genlerinin,
hormonlarýnýn, sinirlerinin ve biyolo-
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jisinin hükmü altýnda yaþadýðýmýz
gerçeðini tekrar hatýrlatýyor sadece.
Hýristiyanlarýn Hz. Ýsa'yý, tanrýlaþtýrarak, insani kurallarýn dýþýna çýkarmalarý, Kuran'da þiddetle kýnanýr. Ve
Kelime-i Þahadet'de Peygamber için
"Abdühü ve Resûlihi" (Allah'ýn kulu ve
Resûlü) denerek önce insan, sonra peygamber olduðu gerçeði sürekli hatýrlatýlýr. 18 nci yüzyýlda karþýlýklý mektuplaþarak Fransýz filozof ve aydýnlanmacýsý Diderot'dan yönetimle ilgili
öðütler alan Rus Çariçesi Katherina'nýn, sonunda filozofa verdiði þu cevap,
beden sahibi tüm insanlarýn nasýl da
zaman zaman aklýn ve mantýðýn, doðrunun ve düzenin dýþýna çýkabileceðini
çok çarpýcý bir þekilde ortaya koyar:
"Sayýn Filozofum mektuplarýnýzda
verdiðiniz öðütler son derece doðru ve
yerinde, akla çok uygun. Ama siz
onlarý hiçbir karþý koymaya uðramadan, kalemle düz kaðýt üzerine
kolayca yazýveriyorsunuz. Ya ben ne
yapýyorum? Ben kaðýt üzerine deðil,
insan derisi üzerine yazarak yönetiyorum onlarý. Ýnsan derisi kaðýt gibi tepkisiz kalmaz. Gýdýklanýr, acýr, kýzar,
baðýrýr, isyan eder, kýskanýr, vurur,
kýrar, öldürür!"
SUÇUMUZ ÝNSAN OLMAK
Evet "suçumuz insan olmak!.." Hangi
düzeyde olursak olalým hepimiz ayný
hamurdan, ayný çamurdan varedildik.
Özde birbirimizden farkýmýz yok.
Vaktiyle bu gerçeðin altýný çizmek için,
þakacý bir arkadaþým uydurduðu bir
senaryo ile þehrimizin üstün ahlâkýyla
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dillere destan Hoca efendisini ince ince
sýnamaya sokmuþtu. "Hocam" demiþti
arkadaþým: "Sürekli karným aðrýyor,
hiçbir doktor, hiçbir ilaç kâr etmedi.
Rüyamda bir ermiþ kiþi 'Hayatý boyunca gözüyle bile olsun bir kadýna yanlýþ
bakmamýþ, hiçbir cinsel hata iþlememiþ
birisi elini karnýna koyarsa bu aðrýn
geçer' dedi. Uyanýnca tabii ki aklýma
siz geldiniz" Hoca efendinin cevabý
tam da dürüstlüðüne uygun olmuþ:
"Oðlum, çareyi baþka yerde ara. Çünkü
gençlikte her þey olur!.." Dürüstçe
konuþulursa bunun benzerleri günlük
hayatýmýzda her gün bolca yaþanýyor.
Rahmetli Doktor Aðabeyim, bir haným
hastasýnýn çok esprili cevabýný kahkahalarla anlatmýþtý. Kocasýyla sorunlarý
için terapide olan hastasý, doktorun
sorusu üzerine kocasýný hiç aldatmadýðýný ifade etmiþ.
Fakat doktor, sorusunu daha
incelterek, "Fikren bile de mi?!.." diye
sorunca haným bütün içtenliðiyle esprili
cevabýný patlatmýþ: "Aman doktorcuðum onu sorarsan hepimiz
vesikalýyýz!"
HARUT ÝLE MARUT'UN ÖYKÜSÜ
Aslýnda beden kanunlarýnýn etkisi
altýnda yaþamaya göre programlanmýþ
insan hayatýnýn tamamen hatasýz
sürdürülemeyeceðini, yukarýdaki
örneklerin hiç birini dile getirmeden,
sadece iki yüce melek Harut ve
Marut'un dünya serüvenini anlatarak
kýsa yoldan kanýtlayabilirdik. Bu kadar
yanlýþlar yaptýklarý, dünyayý bir kan
gölüne çevirdikleri halde insanlarý,

SEVGÝ DÜNYASI

15

duklarýný sorup yeryüzünde olanlarýn ve dönmek istediler de sýnanmak için onlarýn yanýna. Hani
baþaramadýlar ya!. Ve o zaman
anladýlar ayrý tutulmuþlarýn ayrýda
oluþ sebebini. Ve bir daha dönmek
istedikleri halde eski yerlerine
dönemediler. Ýþte onlar bir zaman
için belli bir þeyi anladýlar, belli
bir þeyi bildiler ve sonra bildirme
yolunda oldular. Bildirirken O'nun
sevgisini, adýný ve gerçeklerini
andýlar.."

ilâhi düzenin bu denli ayrýcalýklý, iltimaslý tutmasýný bir türlü akýllarýna
kabul ettiremeyen bu iki Yüce
Melek'in, meleklikleri unutturularak,
yeryüzüne insan olarak gönderilmeleri
ve onlarýn da yanlýþ davranýþlar
sergilediklerini, Rehber Varlýk'tan
"Bizim Celselerimiz"den dinleyelim:

"Hani bir zamanda, bir ikili
vardý ya, parlaklar arasýnda çok.
Hani bir zaman, neden ayrý tutul-

Harut ve Marut'un yerlerine dönemeyip, Babil þehrinde yaptýklarý
görevden Kuran'da Bakara Suresi 102.
âyette bahsedilir. Melekler aldýklarý talimat gereði, seçtikleri kimselere, önce
onlardan öðrendiklerini sadece ve
sadece hayýr ve sevgi yolunda kullanacaklarýna dair kesin söz aldýktan
sonra, manevi sýrlar öðretiyorlar,
kudretler veriyorlar. Ne var ki,
yetiþtirdiklerinin çoðu bu gücü, kendi
çýkarlarý için "Kara Büyü" þeklinde
fitne ve fesat yolunda kullanýyorlar.
AKLIN ÇEKÝRDEÐÝNDEKÝ
ÝÇGÜDÜ
Harut-Marut örneði bize yeni ipuçlarý
sunar. Ýnsan olmadýklarý için onlarýn
bizler gibi reenkarnasyonla bir geçmiþ
yaþamalarý ve o yaþamlarýndan
aktardýklarý bir karma yükleri yok.
Karmasýz olmalarýna raðmen sadece
beden kanunlarýnýn buyruðu altýna
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girmeleri, onlarý da yanlýþ yapma
potansiyeline sokuyor. Ve nitekim
yapýyorlar da!. Bu mekanizmanýn biyolojik sebebi, "Bizim Celselerimiz" de
her insanýn aklýnýn çekirdeðine yerleþtirilmiþ bir içgüdü ile açýklanýyor.
Anne karnýna düþtüðümüzden itibaren
binbir ölüm tehlikesiyle yüz yüzeyiz.
Tüm canlýlarda bir savunma sistemi ve
yaþamaya hýrs ve azimle sarýlmayý
saðlamak fonksiyonunu gerçekleþtirmek için beynimizin en etkin yerine, çekirdeðine yerleþtirilmiþ genetik
kökenli bir içgüdü bu. Eðer bu içgüdü
olmasaydý hiçbir canlý yaþamýný
sürdüremezdi. Ancak, hayati görevi
dolayýsýyla vazgeçilemeyecek bu
içgüdü; olduðu gibi baþýboþ býrakýlýr;
yaþam deneylerimiz aklýmýz ve
geliþmiþ ahlâki deðerlerimizle terbiye
edilip kontrol altýna alýnmazsa, ben
merkezli, bencil bir tutuma girmemiz
iþten bile deðil. Bu içgüdü o kadar etkilidir ki, aklýmýzla doðru dediðimiz ama
gönlümüze tam benimsetemediðimiz
þeylerin tam tersini bize kolaylýkla yaptýrýverir. Aslýnda olgunlaþmak, bu
içgüdüyü terbiye etmek, mümkün mertebe kontrol altýna almakla baþlar.
YÖNELÝÞLERÝN YÜCELTÝLMESÝ
Aklýn çekirdeðindeki bu içgüdüyü,
yaþar kalmamýz için bize koruyucu
olarak verilmiþ diþleriyle, týrnaklarýyla,
iri pençeleriyle azgýn bir aslan gibi
düþünebiliriz. Sirklerde görüyoruz, usta
bir terbiyeci azgýn aslaný eðitip
evcilleþtirerek ateþ çemberlerinden bile
ustalýkla geçirtiveriyor. Bizler de bu
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yerine göre canavarlaþabilecek
içgüdümüzü, adým adým terbiye ederek,
onu olumlu, yaratýcý yapýcý iþlerimizde
kullanabiliriz. Bilimsel psikolojide
buna "Yöneliþlerin Yüceltilmesi" diyoruz. Hata yapmayacaðýz diye dünya
olaylarýndan kaçarak, yani aslaný
hapsederek, ya da uyuþturucularla etkisiz hale getirerek aslanýmýzý terbiye
edemez, olduðumuz yerde sayarýz.
Kafesinden kaçtýðýnda, ya da uyuþturucunun etkisi gittiðinde aslanýmýz
baþýmýza umulmadýk dertler açar.
Maðaralara çekilerek ermeye çalýþanlarýn, insanlarýn arasýna karýþýnca nice
hatalar yaptýklarýnýn öykülerini ne
kadar çok duyduk. Aslýnda aslanýmýz,
aþýrý savunma gayretinden dolayý
yýkýcý, yok edici yönümüzün yanýsýra,
olumlu yönde terbiye edilirse yaþam
sevincimizin, giriþkenliðimizin ve
yaratýcýlýðýmýzýn da temel kaynaðýdýr.
Dünyada tecrübe basamaðýný ýskalayarak, bitkisel bir yaþam sürdürerek
deðil; modernlerin moderni aktif, giriþimci, yapýcý ve bulucu bir yaþamla
olgunluk kazanabilir, etrafýmýza da
ancak böyle örnek olabiliriz.
Reenkarnasyonla, her yeni hayatýmýzda, elimize yeni bir beden içgüdüsü
yeni bir aslan verilmesinden þikâyet
etmemeliyiz. Geçmiþ yaþamlarýnda
aslan terbiyesinde ustalaþmýþ olanlar,
bu yeni aslaný da dizginlemekte fazla
zorlanmayacaklardýr. Ama ne kadar terbiye edilirse edilsin aslan, yine aslandýr. Çok zorlandýðý, eziyetlere uðradýðý,
acýktýðý, susadýðý, itilip kakýldýðý zaman
ne yapacaðý belli olmaz.

SEVGÝ DÜNYASI
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Bir de aslanýna kendisi sahip çýkmayýp körcesine baþkalarýnýn
emrine verenler, yani aklýný kullanmadan bir baþkasýnýn
buyruklarýna kayýtsýz þartsýz girip uydu olanlar, terbiyecilik
sanatýný hiç öðrenememelerinin yanýsýra savunma
içgüdülerinden de yoksun kaldýklarýndan, bir hiç uðruna
hayatlarýný "intihar bombacýlarý" gibi kaybedebilirler de!.
SEÇÝLMÝÞLERÝN GÖREVLERÝ
Bütün bu genel doðrulara raðmen;
peygamberler, evliyalar, azizler,
ermiþler, gönülerleri, ýþýk savaþçýlarý
gibi deðiþik sýfatlarla andýðýmýz insanlara, ilâhi düzende nasýl bir rol
biçildiðini öðrenmek isteriz.
Evet, özümüz, hamurumuz, çamurumuz bir, hiçbirimiz hatalarýmýzý sýfýrlamýþ deðiliz, Öyleyse fark nerede?..

Burada, hata oranlarýndaki çarpýcý
farklýlýðý görmezden gelmememiz cevabýmýza ýþýk tutacaktýr. Bu özel
görevli insanlar az hatalar iþlemelerinin
yanýsýra, örnek davranýþ ve eylemleriyle uygarlýðýn maddi ve manevi
geliþmesinde hepimizden daha çok pay
sahibidirler. O gülyüzlü Peygamberler,
Mevlânalar, Yunuslar, o gönül güzelleri
hiç yaþamamýþ olsaydý, bugüne kadar
çoktan birbirimizin gözünü çýkarýp yok
olup gitmiþtik belki de!

Görünen ve
Görünmeyen
Güngör Özyiðit, Psikolog
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üzdeki göz olaylarýn dýþ yüzünü
görür. Akýl ve gönül gözü ise
içyüzünü. Birincisi eylemi görürken,
ikincisi eylemin arkasýndaki niyeti
sezer. Ve eylemler de niyetlere göre
deðerlendirilir.
BATILILAR
Batýlý ülkeler sömürdükleri ülkelere
uygarlýk götürmek için gittiklerini ileri
sürerler. Ve öylece gerçek niyetlerini
gizlediklerini zannederler. Din yayma
görevini yürüten misyonerler de, gittikleri yerlerdeki insanlarýn beyinlerini
yýkama iþini üstlenirler.
Kenya'nýn Kurucu Devlet Baþkaný
Kenu Kenyattu, sömürücü Batý'nýn bu
ikiyüzlü politikasýný bakýn ne güzel
özetler:
"Batýlýlar geldiklerinde ellerinde
Ýncil,
Bizim elimizde topraklarýmýz vardý.
Bize gözlerimizi kapayarak dua
etmesini öðrettiler.
Gözümüzü açtýðýmýz da ise;
Bizim elimizde Ýncil, onlarýn elinde
topraklarýmýz vardý."
Kenya doðumlu ABD Baþkaný
Hüseyin Barack Obama bu iþe ne der
acaba?!..
MUSTAFA
"Mustafa" filminin yankýlarý sürüp
gidiyor. Hýncal Uluç'a, Utku Bey'den
gelen bir notta durum iyice aydýnlanýyor. Þöyle ki, "Mustafa" filminde
Ata'nýn son günlerini anlattýðý bölümde,
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Cumhuriyet Bayramý kutlamalarýndan
dönen Kuleli Askeri Lisesi öðrencileri,
vapur sarayýn önünden geçerken 10.
Yýl Marþý'ný okurlar ve Ata'larýný
görmek isterler. Atatürk hasta yataðýnda, tek baþýna, güçlükle ayaða kalkýp
cama gider ve el sallar.
Yine Can Dündar'ýn hazýrladýðý"Sarý
Zeybek" isimli belgeselde ise ayný olay
farklý yansýtýlýr. Dýþardan gelen sesler
üzerine yanýndakilerin Ata'yý cam
kenarýna götürdükleri anlatýlýr.
Belgelere dayanýldýðý söylenilen iki
belgesel filmde, ayný olay iki ayrý
biçimde nasýl gösterilir. Dün öyleydi,
bugün böyle. Yani gününe göre mi?
Bunu da Can Dündar'a, pardon
Dündar'a sormak gerekir?!..
Ayrýca Can Dündar "Mustafa" belgeseli için danýþman olarak Atilla Yayla'yý
seçmiþ. Kim bu adam? Atatürk'ü
aþaðýladýðý için yargýlanan bir Atatürk
düþmaný. Filmin ne niyetle yapýldýðý
daha iyi anlaþýlmýyor mu? Ne demiþler
"Bana dostunu söyle sana kim
olduðunu söyleyeyim."
Ankaralý seymenler, Ankara
Halkevi'nde, sahnede tek saz eþliðinde
bir konser veriyorlar Atatürk'e. Ata'mýz
konseri beðeniyor. Sonra artýk çok sesli
müziðe açýlmamýzýn zamaný geldiðini
vurguluyor. Bunun üzerine bir süre
sonra, kendisine ayný yerde bir konser
daha veriliyor. Bu kez sahnede bir saz
yerine on saz söyleyenlere eþlik ediyor.
Atatürk, çok sesliliðin çok sazlýlýk
olmadýðýný anlatarak, bu konseri
düzenleyen milletvekili Ferit Celal'i
uyarýyor.
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Düþünebiliyor musunuz, daha çok
seslilikle çok sazlýlýðý ayýrt edemeyen
bir topluluktan, Atatürk Türkiyesi, 5060 yýl içinde Leyla Gencer, Ýdil Biret,
Suna Kan ve Fazýl Say gibi dünya
çapýnda virtüözler çýkarabiliyor. Bu da
Cumhuriyet'in somut bir baþarýsý
oluyor.
EMEK VE KELEBEK
Ýpekböceðinin kozasý içinde, kendi
çabasýyla kendine uçma kudreti
kazandýracak kanatlar örüp, sonra da
kozayý delip kelebek olarak çýkmasý
beni hep heyecanlandýrmýþtýr.
Adamýn biri küçük delikten çýkmaya
çalýþan kelebeði saatlerce seyreder. Ve
ona yardým etmek, iþini kolaylaþtýrmak
için kozayý kesip deliði büyütür.
Kelebek delikten kolayca çýkar ama,
gövdesi kocaman, kanatlarý buruþuktur.
Adam kelebeði izlemeyi sürdürür. Ne
yazýk ki, kelebek bir türlü uçmayý
baþaramaz. Adam, kelebeðin o küçük
delikten çýkmak için verdiði mücadelenin, gösterdiði çabanýn gerekli
olduðunu ancak o zaman anlar. Tabiat,
hayat sývýsýnýn, yaþam enerjisinin kelebeðin bedeninden kanatlarýna doðru
akmasýný böyle saðlayabiliyordu. O
zaman kelebek, kozadan kurtulduðu
kozayý kendi gücüyle deldiði an
uçmaya hazýr olacaktý. Her þeyin emek
karþýlýðý olduðu yasasý burada da iþliyordu. Ve kendisi bir mücadele olan
hayat, bizlerden bunu talep ediyordu.
Böylece her baþarýnýn bir bedeli
olduðunu ve mücadele gerektirdiðini þu
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sözler ne kadar doðruluyor:
"Güç istedim... Allah, beni güçlü kýlmak için zorluklar çýkardý karþýma.
Bilgelik istedim... Allah, bana
çözmem için sorunlar verdi.
Zenginlik istedim... Bana çalýþmam
için beyin ve güçlü kaslar verdi.
Cesaret istedim... Üstesinden gelmem
için bana tehlike verdi.
Sevgi istedim... Yardým etmem için
muhtaç insanlar karþýma çýkardý."
BÝR KIRLANGIÇ ÖYKÜSÜ
Kýrlangýcýn biri, yalnýz yaþayan bir
adama aþýk olur. Küçük, sevimli
gagasýyla "týk týk" cama vurur. Adam o
denli meþgul ki, bu sesi duymaz bile.
Kýrlangýç gene vurur cama ve hal
diliyle þöyle der: "Hey adam, ben seni
seviyorum. Beni içeri al, beraber
yaþayalým." Adam hiç týnmaz. Aradan
bir zaman geçer. Kýrlangýç tekrar týklatýr pencere camýný ve kuþ diliyle þunu
söyler: "Bak soðuklar baþladý, üþüyorum. Beni almazsan sýcak yerlere göçeceðim. Senin yalnýzlýðýný paylaþmak
istiyorum." Adam bu yalnýzlýk lafýna
kýzar ve kuþu azarlayarak kovar. Kuþ
da soðuk havalar bastýrýnca sýcak
diyarlara göçer gider. Birkaç gün sonra
yalnýzlýðýn tenhalýðý adamýn içini
üþütür. Yaptýðý yanlýþý farkeder ve "Hay
benim akýlsýz baþým" der "Kýrlangýcýn
dostluðunu kabul etseydim, böyle
yapayalnýz kalmazdým." Tekrar sýcaklarýn gelmesini umutla bekler.
Sýcaklarla birlikte baþka kýrlangýçlar
gelir ama, onunla dost olmak isteyen
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hiç ortalarda görünmez. Sonunda kuþsever bir bilge kiþiyle konuþur adam.
Ve þu cevabý alýr: "O kýrlangýç hiç
gelmeyecek, çünkü onlarýn ömrü altý
ay." Bazý fýrsatlar hayatta bir kere çalar
kapýmýzý, açarsanýz mutlulukla kucaklaþabilirsiniz.
MUTLULUÐU TANIMAK
Ýyi güzel de, mutluluðu nasýl tanýyacaðýz. Onu da Ýlhan Selçuk'un usta
kaleminden okuyalým:
"Eðer mutluluðu tanýmýyorsanýz, sana
merhaba demez. Hayatýn çileli yollarýnda bin kez karþýlaþsan bile ne sen onu
tanýrsýn, ne de o sana selâm verir. Mutluluðu tanýyacaksýn. Kim bilir, belki de
evin bahçesinde büyüyen çam aðacýdýr
mutluluk, belki sokaðýn köþesinde boy
atan akasyadýr. Evin bahçesinde çam
yoksa, sokaðýn köþesinde akasya salýnmýyorsa, pencereden avuç içi gibi görünen denizdir.
Pencereden görünmüyorsa deniz,
sokaða bak! Sokakta oynayan bir
çocuk yok mu? Varsa adý mutluluktur.
Ya yoksa?
Kimbilir mutluluk belki de çocuk
deðil, bir kedidir, soðuk kýþ günü camdan sana bakýyor.
Aç pencereyi, girsin sýcak odaya
minik kedi. Yavrunun önüne bir tabak
süt koydun mu, üþümesi geçer, mýrlamaya baþlar; sen de mutluluðu kedinle
paylaþýrsýn.
Ama mutluluk camdan bakan kedi
deðildir. Belki mahpushane penceresinden görünen gökyüzüdür, ya da
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gökyüzünde uçuþan beyaz buluttur.
Gökyüzünde bulut mu yok?
Uzaklaþ pencereden, eline bir kitap
al, sayfalarýný karýþtýr, iþte bir þiir.
Þiir mutluluktur; sözcüklerini inci
taneleri gibi belleðine dizebilirsin,
dizelerini gözeneklerinle özümleyebilirsin. Anlamýný içine çekip soluyabilirsin, ama gerçekten mutluluða
hazýrsan...
Ya hazýr deðilsen?
Sen duyumsamaya hazýr deðilsen,
mutluluk ne aðaç kýlýðýna girip karþýna
çýkar, ne çocuklaþýr, ne de þiirleþip bir
kitap sayfasýnda seninle buluþabilir."
YAÞAMI ÞÝÝRLE BULUÞTURMAK
"Sabah" yazarlarýndan Hasan Bülent
Kahraman, Bebek'te bir baklavacýda,
duvarda Özdemir Asaf'ýn kendi el
yazýsýyla yazýlmýþ bir þiiriyle karþýlaþýr.
Þiirin çerçeve içine alýnýp, duvara asýlmasýndan, öylece hayata dahil
edilmesinden çok etkilenir. Sonradan o
dükkanýn, geçmiþte þair Özdemir
Asaf'ýn iþlettiði bir meyhane olduðunu
öðrenir. Þiirin hayatýmýzdaki önemine
deðinerek þöyle der:
"Bunun önemi þu: Þiir hayattan çekilince hayatýn da bir þiiri kalmýyor. Þiir
ne kadarýyla olursa olsun hayata bir
estetik boyut katmaktýr." Hacý
Bozanoðlu'nun þiiri koruma altýna
almasýndaki duyarlýlýk, hayatýn içindeki
þiirin de yakalanmasýdýr. Yaþamýmýzla
þiiri buluþturabilirsek, o zaman hayatýmýz da þiirsel bir güzellik ve derinlik
kazanýr.
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Hayvanlarla
Konuþmak
Zuhal Voigt
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Bizimle ayný dünyayý paylaþýyorlar.
Bizimle ayný havayý soluyor, ya yakýnýmýzda bir yerlerde veya ayaðýmýzýn basmadýðý, dünyanýn en uzak köþelerinde
yaþýyorlar.
Bizim yaþamamýzýn mümkün olamayacaðý koþullar, birçoklarý için yaþam
ortamý. Örneðin su içinde, okyanuslarýn
dibinde geçiyor hayatlarý.
Bizim sahip olduðumuz bedenlerimizle
asla yapamayacaðýmýz þeyler, onlarýn
yaþam biçimi, örneðin bir yerden bir yere
uçarak gidiyorlar.
Onlar üzerinde yaþadýðýmýz yerkürenin
diðer sakinleri. Tek bir kelime altýnda
topladýðýmýz, ama aslýnda milyonlarca
þekle, yaþam biçimine ve bedensel özelliklere sahip varlýklar, yani hayvanlar.
Biz onlarý inceliyor, sýnýflara ayýrýyor,
yaþam tarzlarýný, biyolojik özelliklerini
tespit ediyor, yaþamýmýzdaki yerlerini
belirliyor, bize hangi alanda ve ne ölçüde
yararlý olabileceklerini betimliyor ve
bütün bunlarý yaparken de, onlarý bütün
özellikleri ile tanýdýðýmýzý sanýyoruz.
Onlarý gerçekten tanýyor muyuz acaba?
Biz onlarý sýnýflayýp, onlardan neler
bekleyeceðimizi belirleyip, onlara bizim
hayatýmýzý þu veya bu þekilde kolaylaþtýrmalarý veya yaþamýmýzý þu veya bu
þekilde renklendirmeleri için gereken
görevleri verdikten sonra, arada bir
onlardan biri, bizim onlara verdiðimiz
rolün tamamen dýþýna çýkývererek, bizi
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hayretlere boðan davranýþlar sergiliyor.
Bir kedi örneðin, gece yarýsý baþlamýþ bir
yangýný farkederek, evin tüm fertlerini
uyandýrýyor ve hepsinin hayatýný kurtarýyor. Veya bir köpek, yüzlerce nesnenin ismini öðreniyor ve içlerinden birini, o nesnenin ismi söylenerek getirmesi
istendiðinde, yüzlerce eþya arasýndan
seçip, aðzýna aldýðý gibi getiriyor. Bir
papaðan toplama ve çýkarma yapmayý
öðreniyor, bir karga, bir boru içine konmuþ yiyeceði çýkarmak için, ince bir tel
parçasýný bükerek kanca haline getiriyor,
yani alet üretiyor ve yaptýðý alet ile yiyeceði çýkartarak amacýna ulaþýyor.
Örnekleri çoðaltabiliriz. Bizler ise,
belki kýsa bir zaman için bu becerilere
þaþtýktan sonra, üzerinde fazla durmayýp,
yine kendi kurduðumuz eski güvenli
düþünce dünyalarýmýza geri dönüyor ve
biz insanlarla, onlar, yani hayvanlar
arasýna çizdiðimiz sýnýrlar ve koyduðumuz duvarlar arasýnda hareket etmeye
devam ediyoruz.
Ýnsan olarak aslýnda bizim düþünce
yeteneðimiz o derecede sýnýrlý ki, baþka
varlýklarýn zeka ve yetenekleri söz
konusu olduðunda, onlarda zekâ veya
düþünme yetenekleri olup olmadýðýný,
ancak bize benzer özellikler gösterdikleri
takdirde üzerinde tartýþýlabilir buluyoruz.
Örneðin, kedi yangýný farkedip insanlarý
uyandýrmýþsa. Örneðin, karga yiyeceðini
almak için, tel parçasýný büküp kanca
yapmayý akýl edebilmiþse. Ayný kedi,
bahçede fare peþinde koþuyorsa, içgüdüleriyle hareket eden organik bir
makinedir sadece. Bir aðaç dalýnda oturup gaklayan ayný karga, sadece içgüdü-
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lerinin emrine baðlý bir otomatik organizmadýr.
Kendisini evrenin merkezine oturtmuþ
olan insan, doðanýn baþ eseri ve tüm
ayrýcalýklarýn tek sahibi olarak kendisini
görmektedir. Akýl ondadýr, zekâ ondadýr,
icat gücü ondadýr, ruh da varsa eðer,
elbette ki ondadýr. Ve kendi kendine
verdiði deðerden gözü adamakýllý
kamaþmýþ olan bu iki ayaklý, kendi
algýlamasý dýþýnda var olmasý ihtimali
olan diðer bütün ifade biçimlerini, aslýnda yine kendi eksikliði yüzünden, tamamen yok saymaktadýr.
Hayvanlar, üzerinde yaþadýðýmýz
yerküre üzerinde, bedenleri ve yaþam
þekilleri ile o kadar çok çeþitlilik
gösteren hayvanlar, bu çeþitlilikleri ile
iþin aslýnda bizleri, kendi kýsýtlý düþünce
tarzýmýzýn dýþýna çýkmaya özendiriyor,
adeta davet ediyorlar.
Çünkü onlar, özde bizden farklý
olmayan, ama þekilde, bu dünyada bambaþka iþleyen bedenler içinde tezahür
etmiþ olan varlýklar. Bu yüzden bizim
gibi konuþamaz, bizim gibi hareket edemez, kendilerini bizim gibi ifade edemezler. Ama bu, bizim þimdiye kadar
hep zannettiðimiz gibi, onlarýn
düþünemediðinin, anlayamadýðýnýn,
yaþadýklarýndan tecrübe edinemediðinin,
hatýrlayamadýðýnýn, kýsacasý ruhsal bir
yaþamlarý olmadýðýnýn bir ispatý deðildir
kesinlikle.
Bunun böyle olduðunu, dünyanýn her
devrinde hissetmiþ, keþfetmiþ, bunu
baþkalarýna da anlatmaya çalýþmýþ insanlar da olmuþtur. Bu insanlar, bunu
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hissedip keþfedebildikleri için, hayvanlarla konuþabilmiþlerdir. Örneðin Aziz
Fransiskus veya Hz. Süleyman.
Bu insanlardan günümüzde de var. Bu
insanlar, hayvanlarýn organik birer
makine olmadýðýný, onlarýn da ruhsal
deneyleri olduðunu biliyorlar. Ama böyle
insanlar artýk çaðýmýzda peygamberler
veya azizler deðil, bildiðimiz normal
insanlar ve bu yeteneklerini, insanlarla
hayvanlarýn anlaþabilmelerini temin için
bir meslek biçiminde hizmete sunuyorlar.
Bu insanlar dünyanýn çeþitli yerlerinde
ve sayýlarý da giderek artmakta. Avrupa
ve Amerika'da hayvan terapisti olarak
çalýþan bu insanlar, bu mesleði yaparken
binlerce hayvanýn, kedilerin, köpeklerin,
kuþlarýn, atlarýn, insanlarla yaþamakta
olan aklýnýza gelen her cins hayvanýn ve
onlarýn sahiplerinin çeþitli sorunlarýnýn
çözülmesini saðlýyorlar. Bunun dýþýnda
da hayvanlarla konuþma konusunda kitaplar yazýyor, kurslar ve seminerler tertipleyerek, baþka insanlarý da hayvan terapisti olarak eðitiyor, hayvanlarýn artýk
gerçek kimlikleriyle anlaþýlabilmesi yolunda önemli adýmlar atýyorlar.
Bunu yapabiliyorlar çünkü onlar aslýnda her insanýn hayvanlarla konuþabilme
özelliðini içinde taþýdýðýný ve bunu
öðrenebileceðini söylüyorlar.
Biz bu sayfalarda, bu kiþiler içinde
dünya çapýnda tanýnmýþ olanlarýndan söz
etmeye çalýþacak ve onlarýn yaptýklarýndan örnekler vereceðiz.
Penelope Smith, günümüzde,
Amerika'da San Francisco yakýnlarýnda
bir çiftlikte yaþayan bir hayvan terapisti
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ve hayvanlarla konuþma konusunun
öncülerinden biri. Veterinerlerin
iyileþtiremediði hayvan sorunlarýnda ona
müracaat edilmekte. Bugün tüm dünyada
tanýnmakta, televizyon ve radyolarda
programlar yapmakta, konferanslar verip
seminerler düzenlemektedir. Kendisi bu
konudaki birçok kitabýn da yazarý.
Hayvanlarla olan telepatik konuþma
yeteneðini nasýl farkettiði sorusuna þöyle
cevap veriyor:
"Genelde bütün çocuklar gibi, ben da
çocukken hayvanlarý çok seviyor, onlarý
sevip okþuyor ve onlarla vakit geçiriyordum. Onlarýn içlerinden ne geçirdiðini,
duygularýný hissedebiliyor, neye
ihtiyaçlarý olduðunu içgüdüsel olarak
biliyordum. Sanki onlarýn içlerinde
gibiydim. Onlarla oynuyor,
sesli veya içimden onlarla
konuþuyor, verdikleri cevaplarý içimde hissediyordum.
Bu benim için son derecede
normal bir þeydi.
"Hemen bütün küçük
çocuklar aslýnda hayvanlarla
zihinsel veya telepati yoluyla
düþünce alýþveriþinde bulunabilirler. Zaten çocuklar
konuþmayý öðrenmeden önce
tüm çevreleriyle bu þekilde
ve jest ve mimikler vasýtasýyla anlaþýrlar. Ama
büyüdükçe, büyüklerin
dünyasý, lisan kullanarak
konuþmaya deðer verdiðinden, telepatik yeteneklerini
ihmal eder ve önüne set çekerler. Bu yetenek de, kullanýlmayan her yetenek gibi
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neticede kaybolur. Bir çocuk ebeveynine
"Köpeðimiz bana karnýnýn aðrýdýðýný
söyledi." dediðinde, bu ifade büyükler
tarafýndan çoðunlukla "fantezi" "abartma" hatta "yalan" olarak deðerlendirilir.
Çocuk da hayvanlarý dinlemenin ve
onlarýn düþüncelerini alabilmenin, istenmeyen birþey olduðunu çabuk öðrenip
onu bastýrýr. Hattâ böylece çocuklar, hayvanlarý artýk düþünen ve hisseden varlýklar olarak bile görmemeye baþlarlar.
Daha da kötüsü, bazý ebeveynlerin
çocuklarýna, hayvanlara iyi muamele
etmek gerektiðini de öðretmemeleridir.
Hayvanlara iþkence eden çocuklar, hayvanlara olan ruhsal baðlarýný tamamen
kaybetmiþ olanlarýdýr.
"Ben, hayvanlarla zihinsel alýþveriþimi
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hiçbir zaman kaybetmedim. Çevrem hayvanlarla telepatik konuþmalarým hakkýnda anlattýklarýmla alay etmeye
baþladýðýnda, bu þeyleri hiç anlatmamaya, kendime saklamaya baþladým.
Annemin benim anlattýklarýma yaptýðý
yorumlar, hayal gördüðüm ve "inatçý bir
katýr" olduðum þeklinde olduysa da, tam
da bu özelliklerim, ruhsal konuþma
yeteneðimi muhafaza edebilmeme neden
oldu. Kedim Fritz ve muhabbet kuþum
Winkie ile, yeteneðimin bilincinde olarak
iliþkilerimi sürdürdüm. Parkta oturup
kuþlarla ve kelebeklerle konuþarak,
onlarý avuçlarýma konmaya ikna etmeyi
ve onlar dediðimi yaptýklarýnda, delice
sevinerek, bu þekilde parkta giderek
saatler harcamayý da."
Penelope Smith, çocukluk yýllarýndan
sonra, kolej tahsili için evden ayrýlýr.
Ýnsanlara yardým edebileceði bir meslek
seçmiþtir ve sosyal bilimler okur. Tahsil
sonrasý sosyal danýþman olarak, insanlarýn çeþitli problemlerini çözmek
üzerinde çalýþýr. Bu arada bir hayli
tecrübe edinir. Bir zaman hayvanlardan
uzak kalmýþtýr ama 1971 senesinden
itibaren tekrar hayvanlarla yaþamaya
baþlar. Hayvanlarla telepatik konuþabilme yeteneðinin, sadece kendisi için bir
mutluluk kaynaðý olmaktan öte, hayvanlara da faydalý olabileceðini, bu sýralarda
nasýl keþfettiðini þöyle anlatýr:
"Hayvanlarla konuþabilme yeteneðim,
insanlara yardým konusunda edindiðim
deneyimlerle yeni bir boyut kazanmýþtý.
Çünkü, insanlara yardým konusunda,
onlarý geçmiþten gelen travmalarýndan,
ruhsal þoklardan kurtarmakta, iliþkilerde-

SEVGÝ DÜNYASI

ki sorunlarý veya ruhsal tutukluklarý
çözmekte kullanýlan tekniklerin, ayný
biçimde hayvanlarda da yararlý olduðu,
benim için o sýralarda ortaya çýkmýþtý.
"Ýlk hayvan hastam Peaches oldu.
Önceki sahibi kendisini istemediðinden,
bu küçük siyah-beyaz kedi bende
kalmýþtý. Peaches tam bir "korkak kedi"
örneðiydi. Ýnsanlardan korkup, kaçýp
saklandýðý gibi, komþu kedilerden de ödü
patlýyordu. Bana geldiðinden birkaç hafta
sonra bir gün, sýrtýnda kanlý bir ýsýrýk
yarasý ile eve geldi. Herhalde komþu
kedilerden birinin hücumuna uðramýþtý.
Yarayý hemen temizleyip ilaçladým ve
çabuk iyileþeceðini umdum. Ama
Peaches iyileþmeyi istemiyordu. Yara
kabuk baðlar baðlamaz, pençeleri ve diþleriyle hemen bu kabuðu yýrtýyor ve
yaranýn yeniden açýlýp kanamasýný
saðlýyordu. Aldýðým bütün önlemler netice vermedi, özel sargýlar, bandajlar,
onun yarayý mutlaka yeniden açmak
konusundaki kararlýlýðýna karþý fayda
etmiyor, bir yolunu bulup, yaraya ulaþýyordu. Sýrtýndaki küçük ýsýrýk yarasý,
deþile deþile, artýk kocaman kanlý bir
delik olmuþ, çevresindeki tüm tüyleri de
dökülmüþtü. Görünüþü öyle çirkin ve
acýklýydý ki, oda arkadaþlarým , artýk bu
kedinin bir çaresine bakmamý istemeye
baþladýlar.
"Bunun üzerine Peaches'i karþýmda bir
koltuða oturtup, týpký zor durumdaki
insanlarla yaptýðým gibi, bir terapi konuþmasý yapmaya karar verdim. Ona
yaralanmasý, yaþadýðý þok ve duygularý
üzerine açýkça sorular sordum. O da bana
telepatik yoldan, saldýrýya uðradýðý aný ve
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diðer kedilerin onu nasýl korkutup hücum
ettiðini anlatan resimler gönderdi. Bu
resimleri bana göndererek, onu korkutan
bu olaylarý tekrar yaþadýðýnda, gözle
görünür biçimde rahatlamýþtý.
Konuþmanýn devamýnda Peaches'in ,
insanlara ve diðer hayvanlara karþý duyduðu korkuya karþý en iyi çarenin, bu
yaranýn devamlý kalmasý, hatta daha da
kötüleþmesi olduðuna inandýðý ortaya
çýktý. Bedeni böyle çirkin göründüðü
sürece, insanlarýn ve diðer hayvanlarýn
ondan uzak durduklarýný keþfetmiþti.
Kendi hayatý bu arada daha da zorlaþtýðý
halde. Bana bunlarý iletirken, kendisi de
bu kararýnýn ve kötü sonuçlarýnýn tamamen bilincine vardý, sakinleþti ve neticede mýrlamaya baþladý.
"Konuþmamýzýn baþka sonuçlarý da,
ertesi gün kendisini gösterdi ve yara
tekrar kabuk baðladý. Bir hafta sonra
dökülen tüyleri bile yeniden çýkmýþ,
görünüþü eski saðlýklý haline gelmiþti.
Beni daha da þaþýrtan þey, kedinin tüm
varlýðýnýn da adeta deðiþmiþ olmasýydý.
Artýk birisi odaya girdiðinde kaçmýyor,
tersine, gelenlerin kucaðýna çýkýp yerleþiyor ve mýrlamaya baþlýyordu.
Mahalledeki diðer kediler de ona saldýrmayý býraktýlar, çünkü onun kiþiliðinde,
saldýrýlacak zayýf bir varlýk göremiyorlardý artýk.
"Bu olaydan sonra, hayvanlarýn sadece
düþünüp, hissedip, anlayýp, ifade etmekle
kalmadýklarýný öðrendim. Bunun dýþýnda,
insanlarýn ruhsal sorunlarýný halletmekte
kullanýlan temel prensip ve metodlarýn,
onlarýn hayatlarýný da inanýlmaz biçimde
kolaylaþtýrabileceðini görmüþ oldum."
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Penelope Smith, bu olaydan hemen
sonra, herþeyi býrakýp hayvan terapisti
olmuyor. Ancak her zaman yaptýðý iþin
yanýnda, arkadaþlarýnýn ve tanýdýklarýnýn
hayvanlarýnýn sorunlarýný çözmekle
ilgileniyor. Ama bu konudaki baþarýsý
öyle büyük oluyor ve bu konudaki
þöhreti öyle hýzlý yayýlýyor ki, bu uðraþ
tüm zamanýný almaya baþlýyor ve sonuçta
1977 senesinden itibaren, hayvanlarla
konuþma uzmanlýðýný, asýl mesleði haline
getirerek, çalýþmaya baþlýyor.
Birçok insanýn "hayvan" diyerek
geçtiði varlýklar hakkýnda þunlarý yazýyor
Smith:
"Hayvan zekâsýný, bir hayvanýn, insan
davranýþlarýna ne derece yakýn bir
davranýþ gösterdiðine göre ölçmek saçmalýktýr. Hayvanlar, insanlara nazaran
bambaþka bedensel yeteneklere ve
kalýtýmsal yapýya sahiptirler. Onlarýn
davranýþlarý ve tepkileri kendi bedenlerine, çevrelerine ve deneyimlerine uygundur. Ýnsan ile hayvan arasýndaki baþlýca
bedensel fark, insanýn çeþitli faaliyetlerde
bulunmasý ve zekâsýný, hayvanlara kapalý
olan yollardan ifade edebilmesidir. Ýnsanda eller ve sinir sistemi çok geliþmiþ ve
esnektir ve bu onun aþýrý ince ve hedefe
yönelik hareketler yapabilmesini saðlar.
Hayvanlarýn mektup yazamýyor veya
gitar çalamýyor olmalarý, onlarýn
zekâsýnýn kýt olduðunu göstermez. Ýnsanlar kuþlar gibi uçamýyor veya leopar gibi
koþamýyorlar diye daha az zekâlý olduklarý söylenebilir mi? Bu durum bedensel
yapýlardaki farklýlýktan dolayýdýr ve
zihinsel yeteneklerle bir ilgisi yoktur.
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"Bir insanýn bedeninde yaþayan ve o
bedeni evler yapmakta kullanan ruhsal
varlýk, eðer bir kuþun bedeninde yaþasaydý, bu sefer yapraklar ve dallardan bir
yuva inþa edecekti. Bu takdirde yine
ayný zeki varlýk olmakta devam edecek
ama baþka bir bedeni, o bedenin kapasitesi nispetinde kullanacaktý.
"Hayvanlar meramlarýný öncelikle
herkes için görülebilecek þekilde, beden
hareketleri ile anlatýrlar ama doðrudan
düþünceler ve zihinsel resimler yoluyla
da hem insanlarla hem de diðer hayvanlarla konuþurlar. Ýnsanlar bu zihinsel
mesajlarý, kulak verdikleri, onlarý almaya
hazýrlandýklarý ölçüde alabilirler."
Smith kendisinin hayvanlarla zihinsel
alýþveriþi konusu da þöyle açýklýyor:
"Ben, hayvanlarýn bedensel acýlarý ve
þikâyetleri açýsýndan yardým edebilmek
için, bedensel temas yoluyla (dokunma,
okþama) onlarla ilgi kurmayý denerken,
konuþma konusunda, genel olarak
telepati ve doðrudan düþünce alýþ veriþi
yolunu kullanýrým. Bunu yaparken ya hiç
konuþmam veya düþüncelerimi yüksek
sesle söylediðim kelimelerle desteklerim.
Birçok hayvanlar, insanlarýn lisanýna
alýþkýn olduklarý için, söylenen sözleri
doðrudan anlarlar. Herþeyi tam olarak
anlamasalar da, hangi duygularýn,
tasavvurlarýn ve düþüncelerin, söylenen
kelimelerle baðlantýlý olduðunu kavrarlar.
Hayvanlar, kelimelere ve iþaretlere,
yegane konuþma ve anlaþma yolu olarak
muhtaç deðildir. Bu yüzden, onlardaki
doðuþtan var olan telepati yeteneði ve
duyarlýlýklarý, insanlarda olduðu gibi
kaybolmaz.

"Hayvanlar bana düþüncelerini
bildirdikleri zaman, ben onlarýn ne
demek istediðini anlar ve genelde bu
düþünceleri sözler haline getiririm, neticede bütün insanlar gibi, bu iþleme
alýþkýným. Bana bir sahne anlattýklarý
veya baþlarýna ne geldiðini tarif ettikleri
zaman, anlattýklarý þeyleri onlarýn kendi
bakýþ açýlarýndan görür; o olayý yaþarken
gördüklerini, duyduklarý sesleri, hissettiklerini, aynen onlarýn yaþamýþ olduðu
gibi görür, duyar ve hissederim. Þayet bir
gün, baþka bir insanýn o anda ne
düþündüðünü anladý iseniz veya baþka
bir insanla ayný anda, ayný düþünceler,
birlikte dudaklarýnýzdan döküldü ise veya
baþka bir insanýn kafasýndan geçirdiði
zihinsel bir tablo bir an sizin zihninizde
canlandý ise, o zaman benim hayvanlarla
nasýl konuþtuðum konusunda bir fikriniz
olabilir ve bunu sizin de yapabileceðinizi
anlayabilirsiniz."
Penelope Smith'in, uzun seneler boyunca, çeþitli hayvanlarla yaþamýþ olduðu
þaþýlacak ve düþündürücü terapi öykülerinden bazýlarýný, gelecek sayýlarýmýzda
sizlerle paylaþmaya
çalýþacaðýz.
Alýntýlar:
"Gespräche
mit Tieren"
Penelope
Smith
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Ömer Tuðrul Ýnançer
Ýle Mesnevi Üzerine
Bir Söyleþi
Nihal Gürsoy
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Nihal Gürsoy - Hukuk Fakültesi
mezunusunuz, musiki konusunda,
Mevlâna ve Mevlevilik, Tasavvuf konularýnda derin bir bilgi birikimine
sahipsiniz. Tahsilinizi tamamladýktan
sonra mý ilgilenmeye baþladýnýz, daha
önceleri de ilgi alanýnýza dahil miydi bu
tür konular?
Tuðrul Ýnançer - Ben henüz ortaokul
talebesi iken müzik merakým vardý ve
ders almaya baþladým. Daha sonralarý da
bu hep devam etti. Önce Klasik Batý
Müziði dersleri aldým, üç sene kadar
sonra Klasik Batý Müziði, bana beni
söylemediði için Türk Müziði öðrenmeye
çalýþtým, hâlâ da öðrenmeye çalýþýyorum.
Sonra bu müziðin bir alt, itici gücünün
olmasý lâzým geldiði düþüncesine vardým.
Tasavvuf Müziði bu aþamada benim için
önem kazandý, arkasýndan bu Tasavvufun
müziði, bir de kendisi olmasý lâzým diye
düþündüm ve onu araþtýrmaya baþladým.
Hukuk tahsili ve onun gerektirdiði
avukatlýk veya sonucu olan avukatlýk
çoluk-çocuk beslemek için. Dolayýsýyla
müzik ve diðerleri ise, çoluk-çocuk
beslemek için deðil, gönül beslemek için.
Dolayýsýyla aslýnda zaten sanat meslek
olarak icra edilemez. Sanattan meslek
olmaz. Yani, para kazanmaya ve beden
doyurmaya yönelik iþlerle, gönül doyurmaya yönelik iþler birbiriyle örtüþemez.
Zaten büyük sanatkârlarýnda böyle yaptýðýný görüyoruz. Bugünden misal verelim, Sayýn Dr. Alaaddin Yavaþça çok
önemli bir jinekoloji uzmanýdýr, bir hastanenin baþhekimliðine kadar yükselmiþtir ama bugün Türk Musikisi'nde
nazariyat bilgisi, hoca, bestekâr, icracý
olarak çok ileri yaþýna raðmen hâlâ bir
numaradýr, bunun yanýnda çok da önemli
bir tabiptir. Hattâ kendisi söyler bazen,

ÖZGEÇMÝÞ:
1946 yýlýnda Bursa'da doðdu.
Orta tahsilini Bursa'da tamamlayýp
Ýstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
Yirmi yýl kadar muhtelif þirketlerde
müþavir-avukatlýk yaptýktan sonra
1991 yýlýnda Kültür ve Turizm
Bakanlýðý Ýstanbul Tarihi Türk
Müziði Topluluðu'nda sanatçý-müdür
olarak çalýþmaya baþladý.
Tahsili sýrasýnda özel olarak müzik
dersleri aldý. Çeþitli radyo ve
televizyon programlarýnda misafir
sanatçý ve konuþmacý olarak yer
almýþ olup, birçok yurtiçi ve yurtdýþý
konserlerde müzik faaliyetlerinde
bulundu. Tasavvuf konularýnda
çeþitli makaleleri yayýnlanan Ömer
Tuðrul Ýnançer evli ve iki çocuk
babasýdýr.
KÝTAPLARIÖmer Tuðrul Ýnançer ile Gönül
Sohbetleri- (Sufi Kitap)
Gönül Gözü- Ö.Tuðrul ÝnançerKenan Gürsoy- (Sufi Kitap), Ömer
Tuðrul Ýnançer-Sohbetler- (Keþkül
Yayýn), Ömer Tuðrul ÝnançerVakte Karþý Sözler- (Keþkül Yayýn),
Þarkýlar Seni Söyler- Ö.Tuðrul
Ýnançer- Ahmet Özhan (Sufi Kitap).
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saðda solda "hocam" diyen birileriyle
karþýlaþtýðýnda, o kadar çok öðrenci
yetiþtirmiþtir ki, "kusura bakma evlâdým,
sen müzikten mi talebemsin? Týptan mý
talebemsin?" diye de soracak kadar çok
da insan yetiþtirmiþtir. Büyük bir hocalýk
vasfý vardýr. Benim hocalarýmdan biri
rahmetli Emin Ongan ayný zamanda
Tekel'de Ýdare Müdürüydü.
Yani bu iþler para kazanmak için yapýlmaz. Profesyonellik ne yazýk ki para
kazanmak olarak ölçülür bizde, halbuki
sanat profesyonel bir iþ deðildir. Benim
görüþüm bu. Bu görüþümü destekleyen
pek çok tarihi olgu var.
Nihal Gürsoy - Tasavvuf konusuyla
ilgilenmeye baþladýktan sonra mý
Mevlâna ve Mesnevi ile yakýnlaþtýnýz?
Tuðrul Ýnançer - Gayet tabii. Tasavvuf
dendiði zaman, tasavvufun birtakým
unsurlarý vardýr. Olmazsa olmaz unsurlarý
vardýr. Bu unsurlarý temsil eden abîde
þahsiyetler vardýr, bunlar tasavvufun
genel þahsiyetleridir. Herkes tarafýndan
kabul edilir. Meselâ, bu unsurlar Terk,
Züht, Takva, Yardým, Ýnayet, Aþk... gibi.
Terk, denilince bütün tasavvuf aleminde
Ýbrahim Ethem Hazretleri akla gelir.
Züht-ü Takva denilince (Dinin yasak
ettiði þeylerden sakýnýp, buyurduklarýný
yerine getirme, kendini aþýrý derecede
dine verme) Cüneyd-i Baðdadi zirvedir.
Ýrfad denilince (Yardým etme, baðýþta
bulunma, hediye verme) Bestâmi akla
gelir. Aþk deyince Mevlâna zirvedir. Peki
ötekiler aþk deðil mi? Ne münasebet...
Türkiye'de ne yazýk ki bir moda gereði
sadece Hz. Mevlâna üzerinde konuþuluyor, o da yeterince tetkik edilmeden.
Özellikle siyasilerimizin aðzýnda birbirinin kopyasý olarak Türkiye'de sadece
üç isimden bahsediliyor.
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Moda olduðu için Hz. Mevlâna, Türkçe
yazdýðý söylendiði için Yunus Emre,
siyasete alet edildiði için Hacý Bektaþ-ý
Veli. Halbuki Türkiye her vilayetinde
deðil, her kasabasýnda deðil, adeta her
köyünde bir veli ve arif barýndýran bir
zemindir Anadolu.
Mesela Uþak'ýn Kabaklý Köyü, bu
köyde Alaaddin-î Uþþaki diye bir zat
vardýr, çok önemlidir. Kimse adýný bile
bilmez. Býrakýn vilayetleri kazalarý,
meselâ Malatya'nýn Darende Kazasý'nda
bir Hamid-i Veli vardýr, Hacý Bayram
Veli'nin de hocasý olan, meselâ Ýznik'te
bir Eþrefzade Abdullah-ý Rûmi vardýr,
kim biliyor?
Þehirlere gelmedim, Kastamonu'daki
Hacý Þaban-ý Veli'den, Manisa'daki
Yiðitbaþý Veli'den, Kars'daki Ebul Hasan
Harakâni'den bahsetmiyorum daha...
Edirne'deki Sezai Günseli'den,
Hakkari'deki Tahha-i Hakkari'den,
Muðla'daki Þahidi'den... Bakýn,
Türkiye'deki dip noktalar... Henüz bunlardan bahsetmiyorum... Anlatabildim
mi?
Dolayýsýyla çok zengin, çok yüksek,
gönül terbiyesine çok fazla emek vermiþ
ve bunun için de ömür tüketmiþ insanlarýmýzýn olduðu yerde, gayet yüzeysel
bir lakýrdýyla koskoca Anadolu'da bin
senelik bir tarihte, olup olacaðý üç tane
adam var sanki. Bunlarýn hepsi büyük
adamdý o ayrý mesele ama bunlardan
ibaret deðildir. Elbette ki, aþkýn sembolü
ve zirvesi olarak kabul edilen Hz.
Mevlâna ile ilgilenmeyen hiçbir tasavvuf
adamý yoktur. Doðru mu? Eðri mi? Orasý
baþka... Yani, doðru mu ilgileniyorlar
yanlýþ mý?
Bir kere aþkýn ne olduðu konusunda
hemfikir miyiz?
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Nihal Gürsoy - Evet, benim de sorularým içinde vardý bu konu.
Tuðrul Ýnançer- Ýnsanlar, kendilerinin
meyillerini, arzularýný, nefsani heveslerini aþk diye isimlendiriyorlar. Aþk, tarifi
olmayan bir kelimedir. Bizatihi, bütün
tarifleri içinde barýndýrýr. Meyil deðildir
aþk, arzu deðildir, heves deðildir ve en
önemlisi istek deðildir, vermektir. Bir
duygunun aþk mý? Sýradan bir sevgi mi?
Bir meyil ve heves mi olduðunun ölçüsü
gayet kolaydýr.
Yeter ki insan, kendini objektif bir
gözle görebilsin. Ben karþýmdakinden bir
þey istiyor muyum? Ne olduðu çok
önemli deðil, Meselâ, onun da beni
sevmesini istiyorum, bu aþk deðildir.
"Ben ona ne verebilirim?" Hayat dahil...
Baþ dahil... Can dahil... Çünkü, "Canýný,
canana vermektir kemali aþýkýn /
Vermeyen can, itiraf etmek gerek noksanýný."
Aþkýn ne olduðunu öðrenmek için biraz
Fuzûli okusunlar, biraz. Çok deðil.
Aþk, iki beden arasýndaki deðil, iki
gönül arasýndaki iliþkidir. Gönlün cinsiyeti olmaz. Dolayýsýyla, bu gönlün
sahibi olanýn erkekliði-diþiliði kimseyi
alâkadar etmez. Cins olarak, erkekten
erkeðe, kadýndan kadýna, erkekten kadýna, kadýndan erkeðe olur aþk.
Aþk gönüldedir, öyle bir derttir ki;
devasý kendinde gizlidir. Dýþarýdan dert
gibi gözükür, "bu akýllý iþi mi?" denir.
Evet, akýllý iþi deðildir. Çünkü aþk iradi
deðildir. Ýradeyle alâkasý yoktur. Çünkü
gönül ferman dinlemez. O fermaný, biz
zannediyoruz ki padiþah fermaný, hayýr?
Kiþinin kendi aklýnýn verdiði fermaný da
dinlemez. "Þunu sevme! Bunu
Seveceksin! Bu Ýlmen böyledir!" Hayýr,
aþkta böyle þey olmaz.
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Nihal Gürsoy - Sevgi ile aþk arasýndaki farklýlar nelerdir sizce?
Tuðrul Ýnançer - Þiddet... Sevgide
mutlaka bir karþýlýklýlýk vardýr. Gerçi
aþkýn da ileri derecesinde karþýlýklýlýk
oluþur o ayrý mesele de... Sevgi, arzu ile
baþlar, kediye de sevgi, aðaca da sevgi,
kiþiye de sevgi, güzel havaya da sevgi,
memlekete de sevgi... Ama bunlar aþk
deðildir. Aþk, batý dillerinde karþýlýðý
olmayan bir kelimedir çünkü aþk kavramý batý fikriyatýnda yoktur. Gönül kelimesinin ihtiva ettiði mânâyý da içeren bir
kelime batý dillerinin hiç birinde yoktur.
Ana dil olan Lâtince dahil hiç birinde
yoktur.
Nihal Gürsoy - Bu kültür nedeniyle
olsa gerek, toplumumuz gönüle çok
önem veriyor, gönül eðitimi ön plana
çýkýyor.
Tuðrul Ýnançer - Evet, bu kültürden
dolayý. Bu Þark kültürüdür. Þark kültürü
de ne yazýk ki okullarýmýzda bize
empoze edilmek istendiði gibi matbaa ve
kalemden geçmez, aðýz ve kulaktan
geçer. Sözlü kültür çok önemlidir.
Þimdi bu sözlü kültürden uzaklaþa uzaklaþa çocuklarýmýz masal dinlemek
yerine televizyon seyrettikleri için; ortaokul-lise öðrencisi seviyesindeki gençlerimizde muhayyile yok, hayal yok, imge
yok, imaj yok... Muhayyile deyince eski
oluyor da, imaj deyince yeni oluyor
nedense!? Göçebe bir kavmin lisanýnda,
yerleþik bir kavmin lisanýnda olan
kavramlar olur mu?
Nihal Gürsoy - Mesnevi'nin Farsça
yazýlmasýnýn nedeni Mevlâna'nýn ana dili
olmasýndan mýdýr yoksa dilin zenginliði
açýsýndan mý düþünmek gerekir?
Tuðrul Ýnançer - Dilin zenginliði
açýsýndan deðil, ana dilinden dolayýdýr.
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Çünkü Orta Asya'lý Türkler Farsça
konuþurlar, bunu kimse bilmiyor ki.
Bugün Belh þehri Afganistan'ýn sýnýrlarý
içinde kaldýðý için Mevlâna'ya Afganlýdýr
demeye kalkanlar var.
Farsça olduðu için Acem'dir demeye
kalkanlar var. Türk olduðunu kimse
kabul edemiyor. Çünkü Türklük daima
baþkalarýnýn gözünü korkutan bir varlýktýr. Çünkü Türkler fatih insanlardýr, idareci insanlardýr, asker insanlardýr. Bundan
dolayý da herkes korkar ve medeniyeti
yakýþtýrmaz. Sinan'a bile Ermeni demeye
çalýþýrlar. Fatih gibi bir büyük adama
yabancý kökenli demeye, en azýndan dini
baþka demeye kalkýþýrlar... Meselâ Fatih
Divaný'ný, Avni Divaný'ný okusalar, ne
olduðunu anlarlar. Allah ve Resulüne ne
kadar baðlý olduðunu, onlar hakkýnda þiir
yazacak kadar muhabbeti olduðunu
anlarlar.
Onun için Hz. Mevlâna'nýn da kim
olduðu incelenmeden, o ortamda hangi
lisan konuþulduðu bilinmeden hüküm
çýkarýlýyor. Farsça, tek bir lisan, bugünkü
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Ýranlýlarýn konuþtuðu Pehlevi Farsçasý ile
Orta Asya Farsçasý biribirinden çok farklý deðil, ikisi de Farsça kökenli ama
Çaðatay Lehçesiyle, Anadolu Lehçesinin
farký kadar Pehlevi Farsça'sýyla, Horasan
Farsça'sý fark eder.
Horasan Farsçasý, Hz. Mevlâna'nýn ana
dilidir. Onun için ana diliyle yazmýþtýr.
Ayrýca, herkes Türkçe yazýyor da, her
yerde Türkçe konuþuluyor da o zaman
Karamanoðlu Mehmet Bey'in "bundan
sonra her yerde Türkçe konuþulsun!"
diye fermanýnýn gereði nedir? Demek ki
herkes Türkçe konuþmuyordu. Türkçe
sonra oturdu.
Nihal Gürsoy - Mesnevi hakkýnda
yapýlan araþtýrmalar ve çalýþmalar yeterli
midir? Sizin, öncelikle tercih ettiðiniz
çalýþmalar hangileridir?
Tuðrul Ýnançer- Tabii. Yedi yüz yýldýr
halen devam ediyor. Benim öyle tasvip
etme gibi bir küstahlýðým olamaz da,
bugünkü Latince Mesnevi Þerhleri
içerisinde bir numarasý Tahir
Ongun'unkidir. Kendine mahsus özellik-
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ler taþýyaný Ahmet Avni Konuk'tur. Kýsa
ve kolay anlaþýlýr olaný Ankara Valisi
Abidin Paþa'ya aittir. Tamamen aþk
açýsýndan bakarak yapýlan Mesnevi
Seçmeleri Ýsmail Hakký Bursavi'ye aittir,
yeni Türkçe'si var mý? Bilmiyorum... Bir
baþka derunilik açýsýndan Bosna'lý Sarý
Abdullah Efendi'nin Mesnevi Þerhi'ni
söyleyebilirim. Bütün Mesnevi
Þerhlerince en mükemmel olarak gösterilen Galata Mevlevihanesi Þeyhi Ýsmail
Rasuhi Ankaravi'ninkidir.
Bütün tasavvuf ve elbette ki tasavvufun
bir baþka görüntüsü olan aþk'la ilgilenen
herkes Mesnevi ile ilgilenmiþtir.
Mesnevi, Mevleviliðe ait deðildir,
tasavvufa ait deðildir. Ýlkokul çocuðundan, ordinaryüs profesöre kadar herkese
bir þeyler söyler.
Nihal Gürsoy - Tercüme farklýlýklarý,
anlayýþ ve yorum farklýlýðý getiriyor mu
Mesnevi'ye?
Tuðrul Ýnançer - Tercümeden, hüküm
çýkarýlmaya çalýþýlmazsa doðrusu
anlaþýlýr. Tercümeden hüküm çýkarýlmaz,
hüküm çýkarýlmadan okunmasý lâzým.
Kiþi, bir tercüme okuduðu zaman o
mütercimin, o kitabýn aslýndan ne
anladýðýný okur, kitabýn aslýný okumaz.
Ayrýca þiirin tercümesi yapýlamaz, þiir
olmaktan çýkar.
Nihal Gürsoy - Kendi içinde saklý bir
anlam bütünlüðü olmasý bakýmýndan
söylüyorsunuz sanýyorum?
Tuðrul Ýnançer - Bunun böyle
olduðunu da Hz. Mevlâna bir kitabýna
verdiði isimde anlatýyor.
Nihal Gürsoy - Fihi Mafih'i kastediyorsunuz?
Tuðrul Ýnançer - Evet. Bunun içindekinin içindedir diyor. Ne demek bu?
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Ýçine girebilen anlar.. Dolayýsýyla Mesnevi Þerif'in tercümesinden deðil, sýradan
bir gazete makalesinin tercümesinden
bile hüküm çýkarýlmaz. Sekiz-on tane tercüme okunursa eh biraz bir fikir sahibi
olunur. Aslýný okumak lâzým.
Nihal Gürsoy - Mesnevi'yi okumadan
önce bilinmesi, araþtýrýlmasý gereken
konular nelerdir sizce? En iyi þekilde
yararlanabilmek için nasýl bir yol izlenmesini tavsiye edersiniz?
Tuðrul Ýnançer - Evvelâ, dini bilgilerini tamamlamasý lâzým. Ýlmihâl bilecek. Yani ibadetlerin nasýl yapýlmasý icabettiðini öðrenecek. Bakýn öðrenmek
baþka, yapmak baþkadýr. Dini bilgilere
sahip olmayanlar tasavvuf öðrenemezler.
Ýþte bugünkü gibi birtakým saçmalayanlar
ortaya çýkar. Çünkü dinin iki kanadý
vardýr, iki ayaðý vardýr. Biri yükümlülükler, biri muhabbet. Muhabbet olmadan
tek kanatlýdýr uçamaz, yükümlülüklerini
yerine getirmeden de tek kanatlýdýr uçamaz. Halbuki din insaný ileriye ve
yukarýya götüren bir kurumdur.
Yükselten ve ilerleten bir kurumdur.
Evvelâ bu bilinecek. Mesnevi Þerif,
diyelim ki bugünkü akademik kariyer
meselesinde ordinaryüs profesörlük
seviyesidir. Daha anaokulu seviyesini
bile idrak etmemiþ olanlar, Mesnevi'den
bir þey anlamazlar. Anladýklarýný iddia
ederler. Beydaba'dan haberi olmayanlar,
Ýntak sanatýný bilmeyenler Mesnevi
Þerif'i birtakým La Fonten Fabl'larý
zannedebilirler. Peki, bu kadar çok þerh,
açýklama, tercüme yapýlan bir kitabýn bu
kadar basit olmasý mümkün müdür?
Bu cahilliktir. Bu cahillikten kurtulmanýn yolu, öncelikle evvel bilgilerin
okunmasýdýr. Peygamberlerin hayatý,
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Peygamberler tarihi okunacak, kâinatýn
yaratýlýþýndaki hikmetler okunacak, dinin
gerekleri okunacak, batýl ve hak din
kavramlarý bilecek. Sonra Müslümanlýk
öðrenilecek, Müslümanlýðý öðrendikten
sonra tasavvufu öðrenecek, tasavvufu
öðrendikten sonra Mevlâna'yý öðrenecek,
sonra Mesnevi öðrenebilir. Çünkü Dünya'da iki tane kitap için okul açýlmýþtýr.
Biri Kuran-ý Kerim, biri Mesnevi Þerif
Dar-ül Mesnevi diye okul vardýr, bütün
Mevlevihaneler Mesnevi okullarýdýr.
Bütün Mesnevihanlar Mesnevi profesörleridir. Ayrýca bir Nakþi Þeyhi tarafýndan
Eyüp Sultan sýrtlarýnda, hâlâ bilinen
Darül Mesnevi adýndaki okulda sadece
Mesnevi tahsili yapýlýr. Dünyada baþka
bir eþi yok, bir kitap için bir okul açýlmasýnýn. Kuran-ý Kerim için de pek çok
okul açýlmýþtýr, bütün medreseler Kuran-ý
Kerim öðretir, o ayrý mesele. Baþka
hiçbir kitap için okul yoktur. O okulda ve
klasik Mesnevi eðitiminde, evvelâ
gramer kaideleri de dahil olmak üzere,
bütün þiveleri de dahil olmak üzere çok
iyi Farsça bilinecek. Lügat manâsý verilmeden, deyim manâsý verilmez.
O Farsça bilindikten sonra onun sanatý
öðrenilmek için mutlaka Sadi-i Þirazi ve
Hafýz-ý Þirazi okunacak, sanat açýsýndan.
Sonra Hz. Mevlâna'nýn severek okuduðu
kitaplar olan Hakim Senai'nin ve
Feridettin Attar'ýn Ýlâhiname, Esrarname,
Mantýkut-Tayr, Bendname gibi eserleri
okunacak.
Okumak derken, gazete okur gibi
deðil; gönle ve kafaya kaldýrýlacak.
Mesnevi okumak ondan sonra baþlar.
Bugünün insanýnda bu kadar çok
incelemeler yapanýný görmediðim için,
tabii varsa hepsinin elini ayaðýný öperim
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ben. Görmediðim için kimseye "Mesnevi
okuyun" filan demem ben. Evvelâ Ýlmihal okuyun derim.
Nihal Gürsoy - Þems'le ilgili birkaç
sorum olacaktý...
Tuðrul Ýnançer - Hz. Þems'le ilgili
sualler herkesin aðzýnda sakýzdýr. Hz.
Mevlâna'yý yeterince okuyanlar ve tetkik
edenler bilirler ki, Hz. Mevlâna kendisinin Hz. Þems'le olan iliþkisinde çok
önemli bir söz söylemiþtir. Bu söz yeterince anlaþýlmamaktadýr, gündeme dahi
gelmemektedir. Hz. Mevlâna þöyle buyuruyorlar: "Büyük Mevlâna, yani babam
beþ sene daha yaþasaydý, benim Þems'e
ihtiyacým kalmazdý." Hz. Mevlâna, Hz.
Þems'den ibaret deðildir. Baþta babasý
vardýr ondan sonra Seyyid Burhaneddin
Hazretleri vardýr ve Hz. Þems'in hemen
yaný sýra Selahaddin Zerkubi vardýr.
Hemen yaný sýra Çelebi Hüsamettin
vardýr, muhterem oðlu Sultan Veled
vardýr. Bunlar olmadan, bu isimleri
nazarý itibara almadan sadece Þems
demek, Hz. Mevlâna'yý tanýmamak
demektir.
Nihal Gürsoy - Sizinle görüþeceðimi
bilen ve kendisi de Hz. Mevlâna ile
oldukça ilgili olan bir arkadaþým benden
þu soruyu sormamý rica etti, "Þems'den
evvel Mevlâna sadece aþýktý, Þems'den
sonra ise maþuk oldu." deniliyor, ben
yeterince aydýnlanmýþ bir açýklama bulamadým bu konuda. Tuðrul Bey bir açýklama getirebilir mi acaba?
Tuðrul Ýnançer - Bunlar herkesin
aðzýnda sakýz olacak kelimeler deðildir.
Bunun baþka þekillerde de ifade edildiðini de duyduk. "Hz. Þems'den evvel
Molla idi, ondan sonra aþýk oldu" tarzýnda söyleyiþler de var. Efendim,
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Bahaeddin Veled'i yani Sultan-ül
Ulema'yý, Peder-i Ali'lerini tanýmadan
Mevlâna'yý tanýmak mümkün deðildir.
Hz. Þems'le, Hz. Mevlâna arasýndaki
münasebetin en güzel tarifi bence þudur.
Hz. Þems'e kadar Mevlâna, eski tabirle
yaðý süzülmüþ, fitili burulmuþ, bir kibrit
bekleyen kandil gibiydi. O kibriti Þems
çaktý. Bunu yeni zamana intikal
ettirirsek, kocaman bir evin bütün elektrik tesisatý döþenmiþti, bütün ampulleri
takýlmýþtý, bütün prizlerine fiþler geçirilmiþti, þalteri indirmek Þems'e kaldý.
Bundan ibarettir.
Nihal Gürsoy - Yani, "talebe hazýr
olduðunda öðretmen gelir" þeklinde mi?
Aralarýndaki alýþveriþin mahiyeti nedir
sizce?
Tuðrul
Ýnançer Aralarýndaki
iliþki öðretmen, öðrenci
iliþkisi
deðildir,
mürit- mürþit
iliþkisi
deðildir.
Tasavvufta
Desen: Ingrid Schaar
"sohbet þeyhliði" diye bir kurum vardýr. Ýkisi de birbirinin sohbet þeyhidir. Bir tarikatýn
olmazsa olmaz unsuru silsilesidir. Cenab-ý Allah'tan Cebrail a.s vasýtasýyla, Hz.
Peygamber'e ve oradan da o zata kadar
gelen silsile. Bu hep isimden isime
geçerek gelir ve bir yazýlý evrak halinde
kiþiye verilir. O yazýlý evrak da vefat
eden olduðunda, vefat edenin eline verilir, beraber gömülür. Araya isim yazýp,
kendi kendine "ben de onlardaným" diyen

SEVGÝ DÜNYASI

sahtekârlar çýkmasýn diye. Hz. Mevlâna
silsilesinde Hz. Þems yoktur.
Hz. Mevlâna emaneti, bu bir manevi
emanettir. Bu emanetler bir iletkenlik
vasýtasýyla Hz. Peygamber'den itibaren
bütün insanlara yayýlmaktadýr, iletkenlerle. Bu iletkenlerin içerisinde altýnlar ve
platinler de vardýr, bakýrlar da vardýr. Bu
iletkenlerden bazýlarý trafodur, bazýlarý
sadece kablodur. Ýþte bu trafolara Pir
denir. Hz. Mevlâna onlardandýr. Hz.
Mevlâna'ya gelen kablo da Hz. Þems
yoktur. Belki trafoyu inþa etmekte emeði
vardýr, belki deðil mutlaka vardýr ama
gelen kabloda Þems yoktur.
Seyyid Burhaneddin vardýr, babasý
öldükten sonra boþ kalmamýþtýr Mevlâna.
Seyyid Burhaneddin Hazretleri Konya'ya
gelmiþtir, Mevlâna'yý yetiþtirdikten sonra
da "Bir semada iki güneþ olmaz" diyerek, Kayseri'ye dönmüþtür. Çünkü o da
bir semadaki güneþ gibidir. Kim biliyor
bunlarý...? Ýsmini bile bilmeyenler Hz.
Þems'den bahsediyorlar. Onun için bu
cehalettir, bu cehaletten kurtulmanýn yolu
en azýndan bibliyografik bilgiyi bilmekten, tamamlamaktan geçer.
Ýþte bu bibliyografik bilgi olmazsa,
böyle saçma sapan konuþulur. Herkesin
aðzýna sakýz olur. O da bir hikmettir
amenna!..
Nihal Gürsoy - Reenkarnasyon...
Tuðrul Ýnançer - Öyle bir þey yoktur!..
Nihal Gürsoy - Mevlâna'da reenkarnasyon...
Tuðrul Ýnançer - Öyle bir þey yoktur
ki, Mevlâna'da olsun... Reenkarnasyon
bir zandan ibarettir. Allah'ýn, Hz. Adem'e
bildirdiði ve ondan sonra bütün peygamberler vasýtasýyla tüm insanlara bildirdiði
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"insanýn tekâmülünü" anlamayan bazý
insanlar, ruhun baþka bedenlerde tekrar
canlanmasý tarzýnda anlamýþlardýr. Böyle
deðildir. Çünkü, ruhsuz bir ceset kul
deðildir, cesetsiz bir ruh kul deðildir.
Ruh denen cevherin nefisle olan alâkasý
vardýr. Nefsin tekâmülü insana verilmiþ
olan dünya ömrü içinde yapýlmaktadýr.
Nihal Gürsoy - Bu, tek seferde mi...
Tuðrul Ýnançer - Gidiþ, geliþ diye bir
þey yoktur. Çünkü o zaman belli sayýda
ruh var, belli sayýdan fazla ceset var gibi
bir manâ çýkar. Böyle bir þey yoktur.
Allah belli sayýda ruh yarattý ama bol
sayýda ceset yarattý, bu cesetlere sokup
çýkarýyor gibi Allah'a bir eksiklik isnat
etmektir. Dolayýsýyla ruhun, gidip-gelmesi yoktur. Ancak insan doðmakla varolmamýþtýr, ana karnýna düþmekle de varolmamýþtýr. Allah'ýn "Kün" emriyle varolmuþtur ve bir tanedir. Dünya hayatý
geçirdiði safhalarýn en mütekâmilidir. Bu
tekâmül vefat ile biter. Ondan sonra
ebedi hayat baþlar. Aslýnda ebedi hayat,
"ol" emriyle baþlamýþtýr ama safhalarý
vardýr.
Biz ana karnýndaki hayatýmýzý hatýrlýyor muyuz? Hayýr... Hatýrlamýyoruz diye
yok mu? Var. Dolayýsýyla bir de Bezm-i
Elest var. Hatýrlamýyoruz ama var.
Nihal Gürsoy - Kal-ü Belâ'yý kastediyorsunuz sanýyorum.
Tuðrul Ýnançer - Kal-ü Belâ
dediðimiz þey o. Dolayýsýyla reenkarnasyon hem Hinduizm'de hem
Brahmanizm'de olan Hint asýllý, bir asli
unsur deðil, bir terbiye sistemidir.
Aslýnda bu mevcut varlýklara saygýlý ve
sevgili, hürmetkâr ve hizmetkâr davranmak için ortaya konmuþtur. Yani, öyle
inekti, eþekti, böcekti diye kakalama
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"yahu o inek dediðin belki senin büyük
ninendir" diyerek, onun zaafýndan istifade ederek sevgiyi yayabilmek için.
Sonra çýðýrýndan çýkmýþ bir yanlýþ ve
batýl inanç haline gelmiþtir. Halbuki bu
normal olarak Allah'ýn verdiði terbiye
sisteminde var ama insan bu yüksekliðe
eriþemediðinden böyle olmuþtur.
Özellikle Ýslâm'ýn bunu kabul ettiðini
iddia edenlerin Kuran'ý Kerim'i anlamamasýndan kaynaklanýr. Çünkü Kuran'ý
Kerim "Ben sizi öldürürüm- diriltirim,
öldürürüm-diriltirim" diye söylüyor
ayette de.
Bu nefs-i mutmain ile alâkalýdýr.
Çünkü evvelki nefisten ölünmeden bir
üst basamaktaki nefse çýkýlmaz. O, onu
demektedir, o terbiye ile alâkalýdýr.
Ölmek, dirilmekle alâkalý deðildir.
Ölmek demek topraða girmek deðildir.
Niye Hz. Muhammed'in hadisleri devreye sokulmadan bu iþler anlatýlýyor.
"Müminler ölmez, bir yerden bir yere
göç ederler" buyuruyor. Öldüyse, niye
gidiyoruz o kabirlere ziyarete.
Anamýzdan, babamýzdan tutun da taa
büyüklere Hz. Peygamber'e kadar, niye
gidiyoruz ki...? Tanýmadýðýmýz kabirlere
de gidiyoruz veli kabirlerine, padiþah
kabirlerine, cumhurbaþkaný kabirlerine...
Bir semboldür, falan, filandýr ama gidince de birþeyler oluyor, bir duygu
alýþveriþi oluyor, niye oluyor? Kendimiz
mi icat ediyoruz? Yoksa, o ölü dediklerimiz de kendilerine mahsus bir diriliþ mi
var? Zaten Allah söylüyor "onlara ölü
demeyiniz, onlar belki diridirler; benim
indimde rýzýklandýrýlýrlar ama sizin bu iþe
aklýnýz ermez" diyor. Yani, amiyane
tabirle sizin bu iþe kafanýz basmaz
demektir. Allah diyor ki: "Sizin bu iþe
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kafanýz basmaz, siz bunu düþünemezsiniz." Biz diyoruz ki: "Biz bunu
düþünürüz." Kimin dediði olacak? Bu
kadar kolay yani...
Ýslâm'da olmadýðý için Mevlâna'da da
reenkarnasyon yoktur. "Ben
Peygamber'in ayaðýnýn tozuyum" diyen
bir adamýn, Hz. Peygamber'in teblið
ettiði bir dinin ve o yüksek esaslarýn dýþýna çýkmasý mümkün deðildir.
Öyle parlak bir güneþtir ki, öyle çok
taraflý bir zattýr ki, öyle görmek isteyenler ona öyle bir kulp takabilir ama bütün
büyüklere takýlan kulplar zaman içinde
kýrýlýr, düþerler. O yine büyüklüðüyle
varolmaya devam eder.
Nihal Gürsoy - Bugün Dünya'da ve
Ülkemizde Ýslâmiyet'in uygulanýþ biçimini Kuran'ý Kerim'den kopuk olarak
görüyor musunuz?
Tuðrul Ýnançer - Tamamen kopuk
görüyorum. Din diye bir þey kalmamýþ.
Din, bir yaþama tarzýdýr. Bir kere din
kurumunun evvelâ iki ayrýmýný bilmek
çok önemlidir. Hak din, batýl dinler. Hak
ve batýl yapýlmadan hepsi ayný teraziye
konmaz. Dinlerin sosyolojik olarak tasnifi mümkündür, teolojik olarak tasnifi
mümkün deðildir. Bir tek din vardýr,
Ýslâm. Çünkü bir tane Allah'ýn, on tane
dini olmaz. Þimdi, bir dinde ne
söylendiyse, ne yapýldýysa kaynaðýmesnedi ve temeli vardýr. Biz tatbikata
bakýp, kaide icat ediyoruz. Yani uygulamadan kural çýkarýyoruz. Hayýr efendim,
kurallar kaynakta yazar, uygulamada
deðil. Çünkü, uygulamalar; mümkün
mertebe yapýlan þeylerdir.
Biz, o kadar cahil býrakýldýk ki; dinimiz
yaþama dini olmaktan çýkýp, tapýnma dini
olmaya indirgendi.
Tapýnanlarýn tapýnma ritüellerini yerine
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getirenler, "ben dinimi yerine getirdim"
zannediyor. Bu gidiþatýn sonu nedir?

Yaþama dini olmaktan, tapýnma
dini haline indirgenen din, böyle
devam ederse yakýnda sadece dua
dini haline indirgenir. Din ortadan
kalkmaz. Çünkü her insan
yeryüzünde Allah'ýn halifesidir.
Her insanda Allah'tan üfürülmüþ
ruh vardýr. Her su damlasýnýn
denize kavuþma isteði gibi, her
insan Rab'bine ibadet isteðiyle
doðar. Bunu ister putla yapar, ister
Rab'bül Alemi'nde yapar, ama
yapar. Din bitmez ama yaþama
dini olmaktan çýkýp, tapýnma dini
haline gelir. Bunun da devamýnda
dua dini haline gelir.
Biz dinimizi elbette ki, yaþamýyoruz.
Yaþasaydýk, meselâ temiz olurduk. Hz.
Muhammed'in hadisi gayet sarihtir: "Temizlik imandan kaynaklanýr". Bakalým
temiz miyiz? Deðil miyiz? Temiz deðilsek, Hz. Peygamber de yalan söylemeyeceðine göre; biz iman sahibi deðiliz demektir. Bu kadar kolay... "Müslümanlar
pistir" diyeceðimize, "bu adamlar pistir"
dediðimiz zaman doðrudur. Müslüman
pis olmaz, pis ise iman sahibi deðildir.
Bu kadar kolay.
Nihal Gürsoy - Önümüzdeki günlerde
Mevlâna Haftasý için Konya'ya gideceðinizi, o nedenle vaktinizin çok kýymetli
olduðunu biliyorum. Bize zaman
ayýrdýðýnýz için çok teþekkür ediyorum.
Tuðrul Ýnançer - Ben de teþekkür
ediyorum.
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ÇOCUKLARIN GEÇMÝÞ YAÞAMLARI

Carol Bowman'ýn,
"Children's Past Lives"
Kitabýndan Çeviren: Nelda Bayraktar

Ninja
Gecesi
Geçen ay, yazarýmýz Carol Bowman, ölüm anýyla ilgili olarak oðlu Chase ile
yaptýðý bir regresyon denemesini anlatmýþtý. Chase, ölüm anýna kaydýðýnda ona:
"Öldükten sonra bize ne oluyor?" diye sormuþ ve Chase en ufak bir tereddüt bile
duymaksýzýn ölürken yapabileceðimiz þeylerle ilgili seçimlerin önümüze geldiðini,
terk ettiðimiz hayattaki bir sahneye geri dönebileceðimizi ve oradaki hayatýmýzý
tamamlayabilmek için sorularýmýza cevaplar bulmaya çalýþabileceðimizi söylemiþti.
Ayrýca ruh olarak geriye dönebileceðimizi, geride býraktýklarýmýzla vedalaþabileceðimizi, onlara gelecekte neler olacaðýný görebileceðimizi ve onlarla ilgili her
þeyin yolunda olduðuna iyice kani olduðumuzda ise artýk yeryüzü düzleminden
özgürleþebileceðimizi söylemiþti.
Chase daha sonraki bir gün, arkadaþlarýyla birlikte katýldýðý Ninja Gecesinde
fenalaþmýþ ve arkadaþýnýn annesi tarafýndan sabaha karþý evine getirilmiþti. Carol
Bowman, Chase'in her gece yataða girdiðinde yaþadýðý mide bulantýlarýnýn sebebini araþtýrmak için ona yeniden regresyon denemesi yaptýðýnda, Chase kendisini bir
zindana hapsedilmiþ bir yetiþkin olarak görmüþtü. Bu onun Þato'daki hayatýyla
ilgili bir bölümdü. Bir soygun planlamýþtý. Elini bir þeye doðru uzatmýþtý ki, askerler onu aniden yakalamýþlardý. Hatýrlayabildiði tek þey karanlýk bir zindanda
olduðuydu.
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Chase'e dikkatinin
tümünü duygularýna vermesini söylediðimde þunlarý anlattý: "Yaptýðým
þeyden dolayý suçluluk
duyuyorum. Böyle bir
suç iþleyerek hayatýmý
israf etmiþ oldum. Bu
acýyý ve suçluluk duygusunu midemin içinde
hissediyorum. Bu þekilde
uyuyamýyorum. Bu zindanda ölüyorum. Sonra
yukarýya doðru yükseliyorum. Þato ve kasaba
altýmda kalýyor. Yukarýya
çýkmam gerektiðini biliyorum. Kendimi daha iyi
hissediyorum."
Ona: "Ardýnda býraktýðýn kiþilere söylemek
ya da yapmak istediðin
bir þey var mý?" diye sordum. Bu, Woolger'ýn,
eksik býraktýklarý þeylerle
hayatlarýný bitirenlere
daima sorduðu bir soruydu. Chase: "Onlar benim
yakalandýðýmý biliyorlar.
Bu yeterlidir" dedi.
Verdiði cevaptan tatmin
olmuþa benziyordu.
"Peki, bu olayýn Ninja
gecesiyle ne gibi bir
alâkasý var?" diye sordum. Her iki olay arasýnda paralellik kurmasýný
istiyor ve mide bulantýlarýnýn gerçek nedenini
anlamak istiyordum.

Ninja partisinde aslýnda
çok eðlendiðini ama
vakit hayli geç olduðunda uyuyamamaktan
dolayý korktuðunu
midesindeki bulantýlarýn
iþte o zaman baþladýðýný
söyledi. Ninja partisi
Chase'e göre biraz karanlýk ve alýþkýn olmadýðý
tarzda bir parti olmuþtu.
Bu ise orayý zindanla
özdeþleþtirmesine neden
olmuþtu.
Ona: "Kendini þimdi
nasýl hissediyorsun?"
diye sorduðumda, beni
kucakladý ve daha iyi
hissettiðini söyledi. O
gece epeyce rahat uyudu
ve midesinde bir daha
buna benzer bir rahatsýzlýk hissetmedi.
Ýþte bu aradýðým bir
þeydi çünkü Chase bana
geçmiþ yaþam anýlarýnýn
gerçekten de þifa amaçlý
kullanýlabileceðini
göstermiþti. Oðlumun
problemi gerçekti. Çünkü
anlayamadýðýmýz ve
tedavi edemediðimiz
fiziksel semptomlarý
vardý. Chase'in duygularýyla ilgili farkýndalýðýný kullanarak, problemini esas kaynaðýna
kadar takip edebildiðime
sevinmiþtim.

Ýngiliz Ufaklýklar
Hatýrlayabiliyorlar...
Ayný günlerden birinde,
çocuklar okuldan eve
gelmeden önce bitirmem
gereken bazý iþlerim
nedeniyle büyük bir
alýþveriþ merkezine gitmiþ ve her zaman yaptýðým gibi orada bulunan
bir kitapçýya girerek,
geçmiþ yaþam anýlarýyla
ilgili yeni bir kitabýn
çýkýp çýkmadýðýný kontrol
etmiþtim. Ýþte orada,
daha önceden
görmediðim küçük bir
kitap dikkatimi çekmiþti.
Baþlýðý: "Zamanýn
Unuttuðu Çocuklar" idi.
Üzerinde yüzleri karanlýkta olan çocuklarýn resimleri vardý. Sadece
gözlerinin üzerleri aydýnlatýlmýþtý. Kitabýn
baþlýðýnýn altýnda ise:
"Önceki hayatlarýný hatýrlayan çocuklarýn gerçek
hikayeleri" diye bir alt
baþlýk vardý. Kalbim
hýzla çarpmaya
baþlamýþtý. Gerçek
hikayeler sözü beni çok
etkilemiþti.
Kitabý elime alýp okumaya baþladýðýmda beni
öylesine kendisine doðru
çekmiþti ki zamanýn su
gibi akýp gittiðinin farký-
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na bile varmamýþtým.
Hemen kasaya giderek
kitabý satýn almýþ ve
çocuklar eve gelmeden
az önce yetiþebilmiþtim.
Kitabýn yazarlarý Peter
ve Mary Harrison adýndaki iki Ýngiliz'di. Topladýklarý vakalarý okuyucularýyla çok baþarýlý ve
sýcak bir þekilde paylaþýyorlardý. Ýngiliz
çocuklarýyla alakalý yirmi
altý tane vakadan söz
ediyorlardý. Kitap epeyce
sayýda, Ýngilizlere has
olan deyimler içeriyordu.
Ýki ya da üç yaþýndaki
minik çocuklar geçmiþ
yaþamlarýný ve geçmiþ
yaþamlarýndaki ölüm
anlarýný rahatlýkla anlatabiliyorlardý.
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Ben kitabý derinlemesine okumaya çalýþýrken
ve gözüme çarpan her
ilginç cümlede: "Aman
Allahým" diye çýðlýk
atarken, Sarah ve
Chase'in beni tüm þaþkýnlýklarýyla kapý aralýðýndan izlediklerini fark
ettim. Bu kitapta yer alan
vakalar Dr.
Stevenson'unkiler kadar
ayrýntýlý ve þaþýrtýcýydý.
Dr. Stevenson'un vakalarý
Hindistan gibi zaten
reenkarnasyona inanýlan
bir kültüre ait olan
vakalardý ama bu kitaptakiler öyle deðildi.
Harrisonlar'ýn kitabýnda
yer alan vakalar
Hýristiyan ailelerin
çocuklarýna aitti ve üste-

lik hiçbirisi de reenkarnasyona inanmýyordu.
Anne ve babalarýn çoðu,
minik çocuklarý geçmiþ
hayatlarýný anlatmaya
baþladýklarýnda þok
geçirmiþlerdi. Hatta bir
baba: "Daha önce böylesine tuhaflýklarýn var
olduðunu iþitmiþtim ama
ayný þeyin ailemde de
gerçekleþebileceðini
doðrusu hiç düþünmemiþtim" diyordu. Bu
çocuklarýn hiçbirisi anne
ve babalarýndan bu konuda en ufak bir ipucu elde
etmedikleri gibi, TV
veya hikaye kitaplarýnda
da geçmiþ hayatlarý normal sayan en ufak bir
bilgiyle karþýlaþmamýþlardý.
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Anneler Dinliyorlar....
Bu kitap çocuklar için
olduðu kadar anne ve
babalar için de
yazýlmýþtý. Anne ve
babalar hayata bir kez
gelindiðine inanýyorlardý
ama kendi çocuklarý
bunun tam tersinin doðru
olduðunu onlara anlatýyordu. Sonunda çocuklarýndan dinledikleri
vakalar ve onlarýn ortaya
koyduklarý kanýtlar öylesine çoðalýyordu ki, inanmak zorunda kalýyorlardý.
Harrisonlar reenkarnasyonla ilgili farklý bir
kanýt sunuyorlardý. Onlar
çocuklarýn anýlarýnýn
anne ve babalarýnýn
reenkarnasyonla ilgili
inançlarýný nasýl
deðiþtirdiðini göstererek
kanýt sunuyorlardý.
Çünkü geçmiþ yaþam
anýlarý onlarýn kökleþmiþ
eski inançlarýný ve
dolayýsýyla yaþamlarýný
da deðiþtiriyordu.
Dahasý anne ve babalar,
çocuklarýnýn söyledikleri
þeylerin ardýndaki
gerçeði ve motivasyonu
en doðru biçimde anlayabilecek pozisyondaydýlar.
Çünkü çocuklarýnýn neye

maruz kaldýklarýný biliyorlar ve neyi bildiklerini
ya da bilmediklerini ise
çok iyi tartabiliyorlardý.
Üstelik çocuklarýnýn tüm
bunlarý kafalarýndan
uydurup uydurmadýklarýný da çok iyi bilecek
konumdaydýlar.
Harrisonlar, objektif
kanýtlar arayan üçüncü
bir þahsýn kaçýrabileceði
ama anne ve babalarýn
fark edebilecekleri
nüanslarýn altýný çiziyorlardý. Örneðin çocuðun
ses tonunun deðiþmesi,
geçmiþ hayattaki bir ev
hayvanýnýn hatýrlanmasýyla birlikte çocuðun
neþeyle çýðlýk atmasý ya
da bir baþka hayattaki
sevdiðiyle ilgili
konuþurken yüzüne yerleþen deðiþik ifadeler
anne ve babalar için
ekstra kanýtlar oluþturuyordu.
Beþikten Gelen
Masallar
Harrison'larýn yazdýklarý vakalar anne ve
babalarýn bakýþ açýlarýndan hazýrlandýklarý için,
benim daha önce hiç
rastlamadýðým bir fenomenin yeni yönlerini

iþaret ediyorlardý. Örneðin, kitaptaki bazý vakalarý okuduktan sonra, bu
çocuklarýn kendi hikayelerini anlatabilmek için
konuþmayý bir an önce
öðrenmeye can attýklarýný
anladým. Çocuklarýn
çoðunluðu iki yaþýndaydý
ve altlarý hâlâ bezliydi.
Bu çocuklardan birisi
olan Elspeth on sekiz
aylýktý ve aðzýndan henüz
tam bir cümle çýkmamýþtý. Sözcükleri tek
tük ancak telaffuz edebiliyordu. Bir akþam
annesi onu yýkarken ona
þunlarý söyledi: "Ben
Elspeth deðilim. Ben
Rose'um. Ben Rahibe
Teresa Gregory olacaðým
ve adak adayacaðým". Bu
sözleri duyan annesi þok
geçirdi. Çünkü Katolik
deðillerdi ve bu nedenle
Elspeth'in rahibeler ve
adak adamak konusu
hakkýnda bilgi sahibi
olmasý imkansýzdý.
Elspeth annesine bir
önceki yaþamýnda yaþlý
bir haným olduðunu,
uzun siyah bir elbise giydiðini ve siyah bir baþlýk
taktýðýný söyledi. Elspeth
rahibelikle geçen eski
yaþamýný hep anlatmaya
devam etti. Ýki yýl sonra
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yani Elspeth 4 yaþýna
geldiðinde bu kez rahibe
manastýrýndaki yaþamýný
anlatmaya baþladý. Güneþ
henüz doðmadan kalkýyor, keçileri saðýyor,
peynir yapýyor ve kahvaltýyý hazýrlýyordu.
Rahibeler sýkça dua ediyorlardý ve zil çaldýðýnda
susuyorlar ve o an ne iþ
yapýyorlarsa onu býrakýyorlardý. Rahibe olarak
yaþadýðý hayatýnýn sonunda yere düþerek hayatýný
kaybediyordu.
Elspeth, rahibe olarak
öldüðünde her yerin
karardýðýný ama hemen
ardýndan uyandýðýný ve
eskiden ölmüþ olan
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rahibe arkadaþlarýyla
buluþtuðunu söyledi.
Hepsi de rahibe kýyafetleri içersindeydiler ve
daha genç duruyorlardý.
Kendisi de öldükten
sonra daha genç
olduðunu hissetmiþti.
Elspeth bu noktadan
itibaren baþka hiçbir þey
hatýrlamamýþtý. Bir daha
da eski hayatýyla ilgili en
ufak bir bilgi vermedi.
Bir çok çocuk ise
kendilerini daha önce
ölmüþ olan akrabalarý
olarak tanýttýlar.
Hatýrlayacaðýnýz gibi Dr.
Stevenson da ayný aileye
enkarne olan ruhlardan
söz etmiþ ve bunun nor-

mal bir prosedür
olduðunu belirtmiþti.
Harrisonlarýn kitabýnda
bahsi geçen aileler ölen
kiþileri daha iyi tanýdýklarý için, çocuklarýn
geçmiþ yaþamlarýyla
ilgili anýlarýný anlatýrkenki davranýþlarýný ve sözlerini daha iyi bir þekilde
kýyaslayabiliyorlardý.
Hatta bazen ailenin bile
unuttuðu bazý detaylarý
öylesine güzel biçimde
anlatýyorlardý ki, herkesi
þaþkýna çeviriyorlardý.
Gelecek Ay: Konumuza
kaldýðýmýz yerden devam
edeceðiz.
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Eski Gün Iþýðýnýn
Son Saatleri
Yazar: Thom Hartman
Çeviren: Arýn Ýnan
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Deðerli okuyucularýmýz, bu aydan
itibaren Thom Hartman'ýn: "Eski Gün
Iþýðýnýn Son Saatleri" isimli kitabýndan
yapacaðýmýz çevirilerle yeni bir yazý
dizisine baþlýyoruz. Birçok ülkede
yüzlerce konferans veren, yazdýðý kitaplar ödüle layýk görülen, baþarýlý bir
öðretmen ve psikoterapist olan Thom
Hartman, CNN ve BBC Televizyon
kanallarýndaki showlara katýlmakta ve
çeþitli radyo istasyonlarýnda konuþmalar yapmaktadýr.
Hartman, bu kitabýnda, atalarýmýzýn
avlanarak hayatta kalmaya çalýþtýklarý
çaðlarda bitkiler, topraðýn derinliklerindeki petrol ve okyanuslar tarafýndan
hapsolunan eski gün ýþýðýný teknoloji
çaðýna geçerken keþfettiðimizi anlatýyor ve petrol rezervlerimizin en fazla
otuz ila elli yýl daha yetebileceðini, türlerin ve kültürlerin ise önceden tahmin
edilemeyen bir hýzla yok olduðunu
idrak eden insanoðlunu ise zor seçimlerin beklediðini vurguluyor.
Derinlemesine bir araþtýrmanýn eseri
olan bu kitabýnda Thom Hartman, yüz
yüze geldiðimiz krizlerin tek
çözümünün, binlerce nesil boyunca
yaþamlarýný sürdürmeyi baþarmýþ olan
atalarýmýza ait öðretileri yeniden
incelemekten geçtiðini söylüyor.
Dünyayý onlarýn gözlerinden görüp de
yaþamýn sesini kulaklarýmýzda duyduðumuzda kendimizi keþfedebileceðimizi ve kiþisel bir dönüþüm
gerçekleþtirebileceðimizi belirtiyor.
Hartman, dünyamýza ve kendimize
yeni bir bakýþ açýsýyla bakmamýzý
saðlýyor ve sýkýntýlarýmýzýn temelinde
bulunan ruhsal güçsüzlüðümüze dikkat
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çekiyor. Kendimizle ilgili yepyeni bir
kültürel imajla ancak kurtulabileceðimizi söylüyor. Bunu baþarabilmek
için de her günümüzü kutsal bilmeyi,
kendimizi, birbirimizi ve her yaþam
formunu kutsamayý öneriyor.
Hartman insanlara bu bilgilerin televizyon kanallarý ya da bilgisayar CD'leriyle verilemeyeceðini savunuyor.
Herkesi kiþisel sorumluluðunu yerine
getirmeye çaðýrýyor ve bu baðlamda
bizlere çok kolaylýkla uygulayabileceðimiz davranýþ prospektüsleri sunuyor.
ESKÝ GÜN IÞIÐI BÝTMEK ÜZERE
"Bizler güneþ ýþýðýnýn eseriyiz.
Yaþamýn ve þefkatin ocaðý olan Güneþ,
kendisinden hoþnut olan yeryüzüne
yakýcý sevgisini gönderir." Arthur
Rimbaud (1854-1891)
Her þey Güneþin gönderdiði ýþýnlarla
baþladý.
Güneþ ýþýnlarý yeryüzüne enerji
akýtýrlar ve enerji, yaþamýn, ölümün ve
yenilenmenin sonsuz döngüsü içinde
bir formdan diðerine dönüþür. Güneþ
ýþýnlarýnýn bir kýsmý, istediðimizde kullanabilelim diye bize muazzam bir
depo vazifesi gören yerin altýnda
depolanýr.
Hepsi de yakýta ve elektriðe dayalý
olan irili ufaklý milyarlarca makine
üretmeye devam eden medeniyetimizin
bu enerjiye doymak bilmez bir açlýðý
mevcuttur.
Depomuzdaki enerji ise gittikçe azalmaktadýr. Ýþte bu insanoðlunu zor
zamanlarýn beklediðinin de bir iþaretidir.
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Aslýnda hepimiz Güneþ'in eseriyiz.
Isýyý, gözümüzle görebildiðimiz ýþýðý
ve ultraviyole ýþýnlarýný yayan Güneþ,
yeryüzündeki yaþamýn kaynaðýdýr.
Çevrenizde gördüðünüz ve canlý olan
her þey, bir bitkinin güneþ ýþýðýný
yakalayýp depo edebilmeyi baþarmýþ
olmasýndan dolayý orada durmaktadýr.
Hayvanlarýn tümü, ister ot yiyenler,
isterse de et yiyenler olsun, doðrudan
ve dolaylý þekilde bitkilere baðýmlýdýrlar. Ayný þey memeliler, böcekler,
kuþlar, hem suda hem karada yaþayan
hayvanlar, sürüngenler ve bakteriler
için de geçerlidir. Yeryüzünde canlýlýk
gösteren her yaþam formu bitkilerin
güneþ ýþýðýný yakalayýp, depo edebilmelerinden dolayý varlýklarýný
sürdürmektedirler. Dolayýsýyla güneþ
ýþýðýndaki enerji, bu bitkileri yiyenlerin
bedenlerine geçer.
Ýnsanoðlunun gýda kaynaðýnýn çokluðu veya yokluðu bir kaç yüz yýl öncesine kadar, büyük ölçüde, güneþ ýþýnlarýnýn yeryüzüne vuran miktarý tarafýndan belirleniyordu. Güneþ ýþýðýnýn en
fazla düþtüðü yer olan ekvator çevresine baktýðýnýzda, bitki ve hayvan
yaþamýnýn en bol olduðu yerin burasý
olduðunu görürsünüz. Buna karþýn
kutup bölgelerinde daha az sayýda bitki
ve hayvan yaþamakta ve aralarýndaki
çeþitlilik daha az olmaktadýr.
Bitkiler aleminin güneþ ýþýðýný depolama metodu oldukça net ve belirgindir. Atmosferimizde milyarlarca ton
karbon bulunmaktadýr. Bunun çoðu
karbondioksit gazý þeklindedir. Bitkiler
karbondioksit gazýný solurlar ve güneþ
ýþýnlarýný fotosentez denilen bir
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kimyasal reaksiyon vasýtasýyla enerjiye
çevirirler. Bu iþlem sýrasýnda karbondioksitin içinde bulunan oksijen atomlarý birbirlerinden ayrýlýrlar. Ortaya
çýkan karbon, bitki tarafýndan selüloz
gibi karbonhidratlarýn üretiminde kullanýlýr. Bu iþlemin sonucunda bitki
çevresine oksijen yayar.
Tanýþtýðým insanlarýn çoðunun, bitkilerin topraktan yaratýldýðýna inandýklarýný gördüm. Bu herkesin paylaþtýðý
bir yanlýþ inanýþtýr. Çünkü aðaçlarýn
çoðunluðu soluduðumuz havanýn içindeki karbondioksit'ten ve sudan (hidrojen ve oksijen) oluþmuþtur. Dolayýsýyla
aðaçlar havanýn ve güneþ ýþýðýnýn
somutlaþmýþ halleridir.
Bitki yapraklarý güneþ ýþýðýný tutarlar
ve bu enerjiyi havadan karbondioksit
soluyarak ve karbon çýkararak ve bunu
sudaki oksijen ve hidrojen ile birleþtirerek, þeker ve diðer kompleks karbonhidratlar üretmek için kullanýrlar.
Bir odunu yaktýðýnýz zaman, güneþ
ýþýðýndaki enerji, ýþýk ve ýsý olarak
yayýlýr. Odunun içindeki karbonun
çoðu fotosentez iþlemini tersine çevirir.
Bu yanma iþleminden geriye kalan
bir avuç kül aslýnda o dev aðacýn
topraktan çektiði minerallerin tümünü
içerir. Diðer her þeyin ise: Havadaki
gaz (karbon, hidrojen ve oksijenden
oluþan) olduðunu anlarsýnýz.
Hayvanlar, insanlar da dahil olmak
üzere, doðrudan güneþ ýþýðýný kullanarak, sudan ve havadan doku üretemezler. Bu nedenle, tarihin baþýndan beri
insan nüfusu, gýda olarak kullanýlabilen
bitkilerin miktarýyla kýsýtlanmýþtýr. Bu
ise, günümüzden 200 bin yýl öncesiyle
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40 bin yýl öncesi arasýndaki insanlýk
tarihi süresince, dünyanýn tümünün
muhtemelen beþ milyondan fazla insaný
asla barýndýrmamýþ olduðunu göstermektedir.
Nüfusun bu denli az olmasýnýn
nedeninin o zamanlarda yaþayan insanlarýn sadece yabani bitkilerden beslenmeleri olabileceðini düþünüyorum.
Güneþ ýþýnlarý, on kiþiyi besleyebilecek
miktarda yenilebilir meyvelerin,
sebzelerin, tohumlarýn ve bu bitkilerle
beslenen yabani hayvanlarýn bulunduðu
40 hektarlýk bir alana düþtüðünde, bu
alanýn nüfus yoðunluðu bu kademede
stabilize olacaktýr. Hayvan nüfusuyla
ilgili yapýlan çalýþmalar (insanlar da
dahil olmak üzere), yerel nüfusu
sürdürmeye yetecek kadar gýda bulunmayan yerlerde, memelilerin daha az
doðurduklarýný ve ölüm oranlarýnýn ise
daha arttýðýný göstermektedir. Ýþte bu,
doðanýn nüfus kontrol sistemidir.
Buna benzer þekilde insanlarýn giyimleri ve barýnmalarý için kullandýklarý þeyler de (ki bunlarý bitkilerden ve
hayvanlarýn postlarýndan elde etmiþlerdir), yaþamlarý boyunca bulunduklarý
yere düþen güneþ ýþýðýnýn eserleridir.
Hayvanlarý Kullanarak Daha Fazla
Güneþ Iþýðý Elde Etmek
Derken bundan 40 bin yýl önce,
önemli bir þey oldu. Ýnsanoðlu daha
fazla güneþ ýþýðý ve gýda elde edebilmek için doðanýn bazý döngülerini
deðiþtirmenin bir yolunu buldu.
Halbuki daha önce gýdalarýmýz çevremizde doðal olarak yetiþen bitkiler ve

47
hayvanlarla kýsýtlýydý. Ýnsanlarýn gýda
ihtiyaçlarý ormanlarda bulunan tavþanlarýn ve geyiklerin veya iyi toprakta
yetiþebilen yenilebilir bitkilerin
sayýsýnca belirleniyordu.
Ama topraðýn çiftçilik yapmak veya
ekmek için iyi durumda olmadýðý yerlerde, insanlar; keçi, koyun ve inek gibi
hayvanlarý otlatarak, bu hayvanlarýn
oralarda bulunan otlarý ve yabani bitkileri yemelerini saðladýlar. Böylece
ekilemeyen topraklarda bulunan otlarýn
içlerine çektikleri güneþ enerjisinden
dolaylý bir þekilde faydalanmýþ oldular.
Bu þekilde atalarýmýz hayvanlarýn
hem etlerinden faydalandýlar hem de
onlarý iþ hayvanlarý olarak kullandýlar.
Hayvanlarýn sürüler halinde çoðaltýlmalarý ve evcilleþtirilmeleri bu nedenle
bir gereksinim halini aldý.
Zamanýmýzdan 40 bin yýl öncesine ait
arkeolojik kazýlar da buna kanýtlar sunmaktadýrlar.
Topraðý Kullanarak Daha Fazla
Güneþ Iþýðý Elde Etmek
Tarihin ayný dönemlerinde yenilemeyen ormanlarýn yerini, yenilebilir
tahýllarýn ekildiði arazilerin aldýðýný
görüyoruz.
On kiþiyi doyuracak kadar bir
gýdanýn üretilebildiði minik bir toprak
parçasý yerine, yüzlerce insaný doyurabilecek bitkilerin yetiþtirilebildiði
araziler yaratýlarak üzerlerinde tarým
yapýlmaya baþlandý. Tarýmýn baþlangýcý
diye nitelendirilen Tarým Devrimi,
günümüzden 10 bin yýl önce hýz kazanmaya baþlamýþtýr.
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Ýnsan, hayvanlarý sürüler halinde çoðaltmayý ve tarým yapmayý keþfettiði
ve bu yolla güneþ enerjisini daha verimli bir þekilde dönüþtürebildiði için
daha fazla gýda elde etmeye baþladý.
Doðanýn ana kanunlarý uyarýnca gýda
arttýkça, nüfus da artabilirdi. Ve
insanoðlu böylece hýzla artmaya
baþladý.
Ýnsan, bir kaç bin yýl içinde yerin
altýnda bulunan mineral cevherlerini
nasýl çýkaracaðýný, bunlarý nasýl eriteceðini ve kullanabileceði aletlere nasýl
dönüþtürebileceðini de keþfetti. Örneðin pulluk, saban ve týrpan çiftçilerin

daha üretken olmalarýný saðladý. M.Ö.
8000 yýlýndan Milat dönemine kadar
insan nüfusu beþ milyondan 250 milyona çýktý. (Bu, ABD'nin þimdiki nüfusundan daha azý anlamýna geliyordu).
Tüm bunlara raðmen güneþ ýþýðýndan
ihtiyaçlarýmýzýn tümünü karþýlayacak
kadar faydalanamýyorduk.
Derken Orta Çað'a geldiðimizde,
bitkilerin 400 milyon yýl önce içlerine
depoladýklarý bir baþka güneþ ýþýðý kaynaðýný, yani KÖMÜRÜ keþfettik.
Gelecek AY: "Eski Gün Iþýðý
Yeryüzüne Depolandýðýnda" baþlýðýyla
yazýmýza devam edeceðiz.

OBAMA yemin töreni için
LINCOLN’ün Ýncil’ini seçti
Sevgi Dünyasý Ekim 2008 sayýmýzda Barack Obama’nýn,
Abraham Lincoln’ün reenkarnesi olduðunu ileri süren Tobias isimli
varlýðýn bir tebliðini sunmuþtuk. Aþaðidaki haberin bu teblið ile
örtüþtüðünü düþünerek onu sizlerle paylaþmayý istedik:
“Seçilmiþ Baþkan Barack Obama resmen iþe baþlayacaðý
törende, Abraham Lincoln’ün kendi yemin töreninde kullandýðý Ýncil’i kullanacak.
Obama, Kongre Kütüphanesinin bir kolleksiyonu olan bu
Ýncil’i Lincoln’den beri kullanan ilk baþkan olacak.
Baþkanlýk yemin töreni komitesi özel direktörü Emmett
Beliveau “Seçilmiþ baþkan Obama, yemin töreni için Lincoln
Ýncili’nin hazýrlamasýndan büyük bir onur duymuþtur” dedi.”
Associaded Press - Washington 23 Aralýk 2008
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