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Sevgili Dostlar
Neredeyse tüm insanlarýn üzerinden, varoluþu ve yokoluþu derinden
düþündürücü bir bulut þöyle bir geçti. Maya takvimi, dünyanýn sonu, kýyamet
diye diye o günleri, geride býraktýk. Ölüm aslýnda en çok rastlanýlan ve doðal
bir olgu olmasýna raðmen, sanki o hiç yokmuþ, olmayacakmýþ gibi yaþayýp
gidiyoruz ya... son aylarda bu yanýmýz da sürekli uyarýlýp durdu. Bazýlarý
bunu alaya alsalar da aslýnda korku daðlarý bekledi. Þu dalga bile, günlük
sýradan ve alabildiðince dünyevi hayatlarda biraz da olsa evreni, varoluþu,
nereden gelip nereye gideceðimizi düþündürttü ise bile bizlere, hayýrlý olmuþtur. Keþke her gün düþünebilsek kâinatý, Yaratýcýmýzý, hayýr düzenini, ona
uyumlanmayý. Ýbadetin bile her türlüsü bize biraz olsun bunlarý düþündürtebiliyorsa, korku olmadan ve sevgiyle, o zaman makbul ve yerini bulan bir
eylem olur.
Önümüzdeki günlerimizi yine ayný düzen devam edecek, eskisi gibi yaþayýp
gideceðiz anlayýþý ile bekliyorsak, yanýlma ihtimalimiz vardýr. Eðer biraz
dikkat edebilirsek, en baþta kendimizin, sonra da bedenlerimizin deðiþme
yoluna girmek istediðini farkedebiliriz. Kötü alýþkanlýklarýmýzýn, beðenmediðimiz yanlarýmýzýn yavaþça bizden geride kalmaya baþladýklarýný görebiliriz. Eskisi gibi olmakta bir sakýnca görmeyenler, eskisi gibi devam edeceklerdir kuþkusuz. Ama herkes farkýnda olsun olmasýn bir yöne doðru giderken
onlar da söylene söylene kervana katýlmaya, bir yandan da kervaný eskisi
gibi idare etmeye çalýþacaklardýr. Bu onlarýn huylarý, alýþageldikleri
davranýþlarýdýr. Ama insanlýðýn büyük bir kýsmý “yeter artýk, uyanmak istiyorum, hür olmak istiyorum” diye ayaðýný yere vurursa, evren, sistem bütün
gücü ile onlarý koruyacak ve destekleyecektir. Bizim bundan hiç kuþkumuz
olmadý bu güne kadar. Bize yapýlan iftira ve haksýzlýklara, ayaðýmýza takýlan
taþlara, batan dikenlere hep bu gidiþin gereði olarak baktýk; kimseyi suçlamadan, kendimizin ve birbirimizin kýymetini bilerek. Sizler de bizim ailemizseniz, þimdi birarada olamasak bile, ki aslýnda biriz, bir gün hep birlikte ayný
güzel sevgi þarkýlarýný söyleyebiliriz. Güzel günlerin gelmesi için neþeyle ve
inançla beklemenin gereklerini yerine getirerek.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI

SEVGÝ DÜNYASI

2

Ýnsanlýk tehlikeli ve kritik bir
dönemeçten geçmektedir.
Ya Yaradan'ýný tanýyacak,
O'nun insandan beklediklerini
yapacak ve insanüstü
safhalara doðru gidecektir
ya da insanlarýn böyle
bencilce yaþayýþý, sevgisiz,
kötüye yönelik davranýþlarý
sürecekse,
dünya yükselme ortamý olma
hüviyetini kaybedecektir.
O zaman içten, dýþtan belâlar,
felâketler, doðal afetler,
dünya içi ve dünya dýþý
savaþlar sökün edecektir. Bu
da dünyanýn ve insanlýðýn
sonu olacaktýr.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Ýnsanlýk Kritik Bir
Dönemeçtedir

SEVGÝ DÜNYASI

EN DOÐRU
BENÝMKÝ
Herkes kendi inançlarýna, doðru diye benimsediklerine sýmsýký
sarýlmýþ, baþkalarýnýn
görüþlerine hiç bakmadan, kendi dünyasýnda
yaþamaktadýr. "Acaba
benim inandýklarýmda
eksikler var mý, inandýklarým beni yükseltiyor
mu, arýndýrýyor mu?"
Bunlarý sormayý ve
araþtýrmayý akýllarýna bile
getirmemektedirler.
Hâlbuki Yaradanýmýz,
insana verdiði, serbest ve
hür býraktýðý aklýmýzý,
her zaman kullanmamýzý,
onu geliþtirerek daha
üstün gerçeklere ulaþmamýzý istemektedir.
Ama insanlar, genellikle
küçükken kendilerine
benimsetilen þeylere sýmsýký sarýlmýþlar, yanlýþ
mý, doðru mu diye
araþtýrmadan onlara
uymaya çalýþmaktadýrlar.
Önce dinlerin bugünkü
durumuna göz atalým.
Daha sonra hiçbir dine
baðlý olmayanlarýn durumuna bakalým. Dinler
þüphesiz Yaradan'ýn
katýndan, O'nun izniyle
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gönderilmiþ doðru bilgilerdir. Dinlerin gayesi,
insanlara Yaradan'ýn varlýðýný, her þeye gücü
yeten olduðunu öðretmek, insanlarý O'na
saygýya ve O'nun
buyruklarýna uymaya
alýþtýrmaktýr. Ama esas
gayeleri insanlarý yükseltmek, arýndýrmak,
baþkalarýnýn haklarýna
saygýlý, iyi, dürüst ve
ahlâklý insan yapmaktýr.
Daha sonra baþkalarýna,
öncelikle kendine en
yakýn olanlara iyilik ve
yardým eden olmalarýný
saðlamaktýr.
Elbette her din öncelikle geldiði dönemin
insanýnýn anlayacaðý,
onun alýp uygulayacaðý
seviyede olmuþtur.
Öylece insanlar
geliþtikçe, daha üstün
bilgileri alabilecek seviyeye geldikçe, dinlerle
gelen bilgiler de geliþmiþ
ve çeþitlenmiþtir. Dinleri
topluca inceleyince,
onlardaki bu geliþmeyi
görmek mümkündür.
Daha sonralarý insanlar
dinlere birçok ekler katmýþlar, deðiþik yorumlar
yapmýþlar, öylece çeþitli
mezheplerin ve tarikat-

larýn doðmasýna yol
açmýþlardýr. Kur'an hariç,
bütün din kitaplarý
deðiþmiþtir. Dinler ilk
þekillerinden çok farklý
þekillere gelmiþlerdir.
Müslümanlýkta da Kur'an
hiç deðiþmeden ortada
durduðu halde, çeþitli
görüþler, çeþitli inançlar,
çeþitli mezhepler ortaya
çýkmýþtýr.
Bugün her dini
samimiyetle uygulayan,
doðru, iyi, yararlý insan
olmaya çalýþan samimi
dindarlar olduðu gibi,
yalnýz þekle baðlanan,
sadece ibadet yapmakla
istenilen yere geleceklerini sanan, gönüllerini
hiç ele almayan dindarlar
vardýr. Bir de dini kendi
çýkarlarýna, politik menfaatlerine âlet eden,
ikiyüzlü sömürücüler
vardýr. Bu sonuncular,
görünüþte herkesten daha
çok dindardýr. Öylece
insanlarý kandýrýrlar,
maddi kazançlarýný
büyütürler, üst mevkilere
gelirler. Ama onlar
Allah'ý kandýramazlar.
Bir gün yalancýlýklarý,
ikiyüzlülükleri apaçýk
ortaya çýkar. Kötülükleri,
er geç kendilerine döner.
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Bugün bütün dünyada
samimi, dürüst dindarlarýn yanýnda, dini çýkar
aracý olarak kullanan dindarlarýn sayýsý daha çoktur. Bu durum az
geliþmiþ ülkelerde daha
belirgindir. Bir de nüfus
cüzdaný dindarlarý
dediðimiz çok daha
büyük bir kitle var. Onlar
mensup olduklarý dinin
hiçbir kuralýna uymazlar.
Kendi doðru bildikleri
yolda giderler. Kendi
doðru dedikleri de maddeci dünya görüþüdür.
Onlar her þeyi inkâr
ederek, hiçbir manevi
otorite tanýmayarak yaþamayý hürriyet olarak
görürler. Ne ruha, ne
ölüm ötesi hayata, hattâ ne
de Allah'a
inanýrlar. Onlar
için tek deðer
dünya
yaþamýdýr. Tek
kazanç da iyi
yaþamayý
saðlayacak
maddi imkânlardýr. Ölüm
onlar için bir
yok oluþtur.
Onlarý düzende
tutan kanunlar
ve hükümet
otoritesidir.

Hiçbir dini kabul
etmedikleri gibi, dini,
insanlarý uyutan bir
afyon olarak görürler.
YENÝ BÝLGÝLERE
GEREK VAR
Dünyanýn bugünkü
tablosunu kýsaca çizmeye
çalýþtým. Görüyoruz ki
dinler, küçük bir azýnlýðýn dýþýndaki çoðunluðu
düzeltecek, eðitecek, iyi
insan, doðru insan, Yaradan'ýn dilediði yükselen,
arýnan insan yapacak
gücü kaybetmiþlerdir.
Dini çýkar aracý ve politika aracý olarak kullanan
sözde dindarlarýn da samimi bir Allah inançlarý

olsa, O'nun her an kendilerini görüp durduðuna
içtenlikle inansalar, böyle
rezilliði yapabilirler
miydi? Demek ki onlarýn
da düzeltilmeye, doðruya
çekilmeye ihtiyaçlarý
vardýr.
Ýþte, dünyanýn ve
insanlarýn bugünkü doðru
yoldan sapmýþ acýklý
halini gören Yüce
Yöneticiler, Yaradan'ýn
izniyle insanlara el uzatmak gereðini duymuþlardýr. Yeni yol gösterici, Doðru Yaþama
Bilgileri'ni, onlarý yayma
görevini üstlenmiþ gruplara medyumlar
aracýlýðýyla göndermekte-

SEVGÝ DÜNYASI

dirler. Hepimizi
Sevgisinden Yaratmýþ ve
Varetmiþ olan
Yaradanýmýz, herkesi çok
sever, diler ki kullarý
iyide, doðruda ve sürekli
yükselme içinde olsunlar,
birbirlerini, tüm varolanlarý ve Yaradan'ýný
sevsinler. O bilgilerde
denmektedir ki:

"Ve biliniz ki, insan
sýkýntýdadýr. Ve biliniz
ki, þimdi gönüllerde
yer eden O'nun
dileðinden baþkadýr
da, ondandýr hep
sýkýntý ve ondandýr
hep böyle ayrý ayrý,
bölük bölük toplanmak. Ve iþte ondan
yalan ortada. Ve iþte
ondan kavga her
zaman var. Ve iþte
ondan düzen böyle
bozuk. Böyle gidecekse, böyle duracaksa her þey yerinde,
size ve kardeþlerinize
ne yazýk!.. Eðer
gözünüzün önündeki
perdeyi açmak istiyorsanýz, önce gönlünüzü
gerçekten arýtýp her
þeyinizle yönünüzü
O'na dönünüz."
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Evet, insan bugün
gerçekten sýkýntýda,
insan yalnýz. Her yerde
kavga, her yerde anarþi,
terör, öldürme, kýrma,
yok etme, en azýndan
sömürme var. Kimse
kimseyi candan sevmiyor. Kimse kimseye
güvenmiyor ve candan
el uzatmýyor. Sevgiye
dayalý gerçek birlikler
ne kadar az!.. Bu gidiþ
dünyanýn ve insanlýðýn
felâketinedir. Bugünkü
denge korku dengesidir,
güç dengesidir. Gerçek
sevginin, gerçek birliðin
dengesi deðildir. Her an
bozulmaya, her an yeni
felâketlere gitmeye
namzettir.
Ýnsanlýk tehlikeli ve
kritik bir dönemeçten
geçmektedir. Ya
Yaradan'ýný tanýyacak,
O'nun insandan beklediklerini yapacak ve
insanüstü safhalara doðru
gidecektir, ya da insanlarýn böyle bencilce
yaþayýþý, sevgisiz, kötüye
yönelik davranýþlarý sürecekse, dünya yükselme
ortamý olma hüviyetini
kaybedecektir. O zaman
içten, dýþtan belâlar,
felâketler, doðal afetler,
dünya içi ve dünya dýþý

savaþlar sökün edecektir.
Bu da dünyanýn ve insanlýðýn sonu olacaktýr.
HEP BERABER
DOÐRU YOLA
GÝRMEK
ZORUNDAYIZ
Bizi, âlemleri,
Güneþimizi, üzerinde
rahatça dolaþtýðýmýz
dünyamýzý, en güzel, en
mükemmel þekilde
yaratan ve onlarý düzenle
yürüten, yöneten
Yaradan'ýn, insandan
elbette istedikleri ve bekledikleri var. O sebepsiz,
yersiz ve abes hiçbir iþ
yapmaz. Ýnsanýn
yaratýlýþýnýn ve dünya
ortamýna gönderiliþinin
de elbette çok önemli
sebepleri vardýr. Biz
kendi kendimizi yaratmadýðýmýza göre,
dünyaya geliþimize ve
dünyadan gidiþimize biz
karar vermediðimize
göre, hangi ülkede, hangi
ailede doðacaðýmýzý da
biz belirlemediðimize
göre, bizi yaratan, hayatýmýza hükmeden bir
büyük güç var demektir.
O da þüphesiz hepimizi
Sevgisinden Yaratan'dýr.
O ne dilerse öyle olur.
O'nun hükmü þaþmaz,

SEVGÝ DÜNYASI
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ama o abes iþ yapmaz,
asla zulmetmez.
Kullarýný bir babanýn
evlâdýný sevdiðinden
fazla sever. Onlarýn
iyide, doðruda
olmalarýný, çalýþmalarýný,
bilgide, sevgide yükselmelerini ister. Tüm
insanlarýn arýnarak, yükselerek birliðe ulaþmalarýný dilemektedir.
O'nun katýndan gelen
bütün bilgiler bunlarý
belirtmektedir.

"Siz birbirinize
karþýlýklý haklarla
baðlandýnýz, ayný bir
vücudun uzuvlarý gibi.
Ýyi günlerde beraber,
kötü günlerde ayrý mý
olacaksýnýz? Ýþte bundan çekinin.
Haklarýnýz birbirine
çok yakýn. Sýnýrý
aþmayýn, hakka
tecavüz etmeyin."
"Borçlusunuz.
Varoldunuz, yaþýyorsunuz her þeyinizle.
Elbette ki
borçlusunuz. O'na
olan borcunuzu, birbirinize iyi yaptýklarýnýzla ve iyi verdik-

lerinizle ödersiniz. Siz
affedici olunuz ki,
affedici olan sizi
korusun. Siz iyilik
edici olun ki, bütün
iyilikler sizin olsun."
"Ýþte tek anahtar,
iþte tek kurtuluþ, iþte
birleþmenin tek yolu:
Her þeyi, herkesi, her
yerde sevmek... Çünkü
gözünüzün gördüðü ve
görmediði her þey
O'ndandýr."
Yukarýda sunduðum bu
bilgiler, görüyorsunuz ki
insanýn yolunu ve gönlünü aydýnlatacak ve arýtacak Doðru Yaþama
Bilgileridir. Bunlarý
düþünerek okursanýz, akýl
ve mantýðýnýzla tartarak
gönlünüze benimsetirseniz yükselir, arýnýr,
insanlarla birliðe ulaþýr,
mutlu olursunuz.
Benimseyip uygulayacaðýnýz bu doðru yaþama
bilgileri, ayný zamanda
sizi Yaradan'a doðru yükseltir.
Ýnsanlýðýn tehlikeli bir
dönemeçten geçtiði bu
günlerde bu bilgileri
alanlarýn, doðruluðuna

akýl ve mantýklarýyla
inanýp gönüllerine
benimsetenlerin, bu bilgileri insan kardeþlerine
öðretmeleri insanlýk
görevidir Bu bilgiler
kimsenin malý deðildir.
Bütün insanlara hitap
eden herkesin hakký olan
bilgilerdir. Kendilerini
görevli bilenler bu bilgileri herkese duyurmaya
çalýþacaklardýr.
Bu bilgileri aldýklarý
halde uygulamayanlar,
eski kötülüklerinde
devam edenler kötü sonlarýna doðru hýzla gideceklerdir.
Büyük çoðunluk, kötü
yolda, insanlýða yakýþmayan, baþkasýna acýmayan, baþkalarýný
kandýran, sömüren, ezen
merhametsiz yolda giderse, ceza iyi kötü ayýrt
etmeden tüm insanlara ve
tüm dünyaya gelecektir.
Bu sebeple baþkalarýný
iyiye, doðruya, hakça
olana, insanca olana çekmeye çalýþmak herkesin
görevidir. Ayný zamanda
herkesin kendi yararýnadýr.

SEVGÝ DÜNYASI
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Canlýlardaki
Muhteþem Oluþumlar - II
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

HEM EVRÝM HEM DE TASARIM
Geçen sayýmýzda vücudumuzdaki akýllarý durduracak kadar mükemmel oluþumlarý, konunun uzmaný bir ünlü týp profesörünün aðzýndan sizlerle paylaþmýþtým. Ancak bu kadarý ile yetinmemiþ,
biyoloji bilgini olmasak bile, alýcý gözüyle bakýp, üzerinde derin düþündüðümüz
takdirde herkesin organlarýmýzdaki bu
harika oluþumlarýn farkýna varabileceðini
örnekler vererek anlatmaya çalýþmýþtým.
Ayrýca daha sofistike örneklerden de söz
ederek, derin incelemeleri sonucunda
hayvanlar âleminde kendilerine "favori"
veya "gözde" olarak seçtikleri hayranlýk
verici oluþumlarý da fotoðraflarýyla birlikte sizlere aktarmýþtým.
Bu yazýmda da yine ancak konunun
uzmaný bilginlerin kitaplarýndan aktarmalar yaparak, canlýlar âlemindeki bu
harika oluþumlardan birkaç örnek
üzerinde daha duracaðým.
Eski okuyucularýmýz biliyor ki, amacým
biyoloji bilimi yapmak deðil. Bu yýl
abone olmuþ dergimizin yeni okuyucularý
için izin verirseniz amacýmýn ne olduðunu
tekrar hatýrlatmak istiyorum: Allahýn ve
manevi âlemin, ölümden sonra yaþamýn

varlýðý, yokluðu konusundaki tartýþmalarýn odak noktasýný 150 yýldan beri
"Darwin
Teorisi"
oluþturmaktadýr.
Teorinin biyolojik temellerinin saðlam
olduðu, fosil araþtýrmalarý ve genetik
incelemelerle þimdi iyice açýða çýkmýþ
durumda. Yaþamýn ilkel (prokaryot) tek
hücreyle baþlayýp, daha sonra organelli ve
çekirdekli geliþmiþ ökaryot hücrelerin
ortaya çýktýðýný biliyoruz. Ve sonra çok
hücreli canlýlarla adým adým türlerden türlere geçerek canlýlarýn geliþtiði, bugünkü
biyoloji biliminin temellerini oluþturmaktadýr. Geçmiþ yazýlarýmda bu konuda
örnekler vererek teorinin ana savlarýna
katýldýðýmý açýklýkla belirtmiþtim. Ýtirazým teoriye deðil, yorumuna. Ve ne
gariptir ki, gerçekte teoriyi ilk ortaya
koyan ve Darwin'i harekete geçmeye zorlayan büyük bilgin Russel Wallace (18241914) bu itirazý yapanlarýn ilki olmakla da
ünlüdür. Darwinle ömür boyu candan
arkadaþlýk ve iþbirliði içinde olmasýna
raðmen, Wallace türden türe geçerek
evrimin
gerçekleþmesinin
ancak
Yaradan'ýn eliyle mümkün olabileceðini,
kendiliðinden otomatik iþlemediðini açýkca savunmuþtu. Özetle "hem o, hem de
bu" mantýðýyla; evrimin de bilgili ve hünerli tasarýmýn da birlikte iþ görerek yeni
türler oluþtuðunu söylüyordu. O yýllarýn
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materyalist ortamýnda Darwin'in, bir
tasarým olmadan kendiliðinden iþleyen
evrim yorumu kabul gördüðünden,
Wallace yorumu neredeyse unutulmaya
ve unutturulmaya çalýþýldý ne yazýk ki!..
Aynen Wallace gibi, bir tasarým iþe
karýþmadan evrim kuramýnýn boþlukta
kalacaðýna inanmaktayým. Böylece biyolojik gerçekleri hiç çarpýtmadan en güvenilir bilginlerin eserlerinden sizlerle paylaþtýktan sonra, neden bir tasarýma gerek
duyduðumu kanýtlamaya çalýþacaðým. Bu
kanýtlamada kullanacaðým alet kutusu çok
zengin. Biyolojik gerçekleri temel almakla beraber sadece onlarla yetinmeyeceðim. Ýlâhi âlemden insanlarý aydýnlatmak için gülyüzlü peygamberler
aracýlýðýyla gelmiþ ve bizlere tahrifata
uðramadan doðru olarak ulaþmýþ kutsal
metinlerden mutlaka yararlanacaðým.
Bunlarýn yanýsýra doðruluðuna tam
inandýðým Rehber Varlýk bilgilerinden
özellikle Bizim Celselerimiz'den de konumuzla ilgili bilgiler aktaracaðým. Ve ilave
olarak kendi yaptýðýmýz deneylerle doðruluðuna tam kani olduðumuz parapsikolojik fenomenler de alet kutumuzdaki yararlanacaðým araçlardan biri olacak.
Ana amacýmý sizlerle böylece tekrar
paylaþtýktan sonra, canlýlardaki muhteþem
oluþumlarýn sofistike örneklerinden
bazýlarýný aktarmayý sürdüreceðim:
BUNLARI BÝR PLANLAYAN
YOK MU ACABA?
BÖCEÐÝN YAPAY DÝÞÝSÝNÝ KOKUSUYLA YARATAN ORKÝDE: Çiçeklerin
üremeleri için meydana getirdikleri
polenlerinin kendi cinslerinden diðer
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çiçeklere ulaþmalarý gerekir. Bunu ancak
arýlarý, böcekleri sadece kendilerine çekerek saðlayabilirler. Arýlar bal yapmak
için polenlerin bir kýsmýný yerler ama
kalanlarý döllenmeye yeterlidir. Çiçeklerin arýlarý, polenlerin yanýsýra hazýrladýklarý nektar tatlýsýyla nasýl kendilerine
çektikleri Dawkins "Olasýlýksýz Daðýna
Týrmanmak" kitabýnýn 277. Sayfasýnda
þöyle anlatýr:
"Arýlarýn tüm hayatý; renkli, kokulu
nektar damlatan çiçeklerin dünyasý
etrafýnda döner. Sadece bal arýlarýndan
bahsetmiyorum. Zira daha binlerce farklý
arý türü var ve hepsinin yaþamý da tamamen çiçeklere baðlý. Larvalarý polenle
beslenirken, yetiþkinlerin uçma motorlarý
için gereken onlara özel yakýt olan nektar,
yine çiçekler tarafýndan onlara özel olarak
saðlanýyor. "Nektar onlara özel olarak
saðlanýyor" dediðimde bunu pek de, laf
olsun diye söylemiyorum. Polen, nektarýn
aksine arýlara özel saðlanan bir þey deðil.
Çünkü bitkiler polenleri daha çok kendi
amaçlarý için üretiyorlar. Arýlarýn biraz
polen yemesine göz yumuyorlar, çünkü
arýlar polenleri bir çiçekten diðerine taþýyarak çok önemli bir hizmeti yerine
getiriyorlar. Ama nektar daha uçuk bir
durum. Varoluþunun arýlarý beslemekten
baþka bir amacý yok. Nektar büyük miktarlarda sýrf arýlara ve diðer tozlaþtýrýcýlara
rüþvet olarak üretiliyor. Arýlar nektar
ödülünü almak için sýký çalýþýyorlar.
Yarým kilo yonca balý yapmak için,
arýlarýn yaklaþýk bir milyon tane çiçeði
ziyaret etmesi lâzým."
Çiçekler Dawkins'in güzelce anlattýðý
gibi arýlarý kendine çekmek için onlara
mükemmel bir ziyafet hazýrlýyorlar. Arý
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nektarý afiyetle yiyip, bu arada kendisine
bulaþan polenlerle yeni bir uçuþa baþladýðýnda onun nereye gideceðini, evsahibi
çiçeðimiz nereden bilebilecek ki? Ya
baþka cins bir çiçeðe giderse bu kadar
emek havaya savrulmayacak mý? Çünkü
döllenmenin olmasý için polenlerin ancak
ayný türden bir çiçeðe taþýnmasý lâzým.
Parlak renkli taç yapraklarý ve etrafa
saldýklarý güzel kokularla arýlarý kendine
davet eden o kadar çok çeþit çiçek var ki,
arýlar onlardan birine pekâlâ gidebilirler.
Öyleyse baþka bir þey yapýp, arýlarý gerçek hedefe yönlendirmek mutlaka lâzým.
Ýþte orkidelerden bir tür, bunun için öyle
bir düzenek yapmýþ ki, hayran olmamak
elde deðil. Kitabýn ilerleyen sayfalarýnda
ismi Ophrys Vernixia diye belirtilen
orkide, hem nektar yapma maliyetinden
kurtulmak hem de böcekleri en doðru
hedefe yöneltmek için çiçeðinin yanýbaþýna, misafir edeceði böceðin týpatýp aynýsý
bir diþi böcek yapýp konduruvermemiþ
mi?! Böceklerin kesinlikle kendisine
gelmesini saðlamak için, oraya bir diþisini kondurma hünerinden dolayý orkideyi
ancak þapkamýzý çýkarýp selâmlayabiliriz.
Orkidenin yaptýðý sadece bu kadar mý
sanýyorsunuz? Mahareti o kadar fazla ki,
bu sahte diþi böceðe, gerçek diþiler gibi
bir koku da eklenmemiþ mi? Ýþte burada
sadece
selâmlam a k
deðil, bir
orkideye
bir
de
gökyüzüne hayran
hayran
bakarak
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bu muhteþem Düzeni Kuran'a þükretmek
gerekiyor. Artýk kokular saçan diþisine
giderek polenlere bulaþmýþ böceðin,
ancak ve ancak buram buram kokularla
davetiye gönderen yapay diþisinin bulunduðu ayný tür orkideye gitmekten baþka
bir yolu olabilir mi?..
HER ORKÝDE KENDÝ BÖCEÐÝNÝ
YAPIYOR: Orkideler çeþit çeþit. Her
birinin de davet edeceði arýsý veya böceði
ayný deðil. Her orkide kendi misafirinin
örneðini yapmak zorunda. Bunun yanýsýra
orkidelerin onlarý yapay diþisiyle kendine
çektikten sonra polen tozlarýna iyice
bulaþmasýný garanti etmesi de gerekiyor.
Burada sözü yine Dawkins'e býrakalým:
"Nektar bir böcek için yüksek kalitede
bir uçuþ yakýtýdýr. Ama bitki için de
üretilmesi maliyetli bir þeydir. Bazý bitkiler bu harcamadan kaytarýrlar ve onun yerine aldatýcý bir reklam yöntemini tercih
ederler. Bunlarýn en ünlüsü, çiçekleri diþi
böcekler gibi görünen ve kokan orkidelerdir. Erkek böcekler bu çiçeklerle
çiftleþmeye çalýþýr. Ve farkýnda olmadan
polen demetleriyle yüklenirler ve bunlarý
diðer orkideye taþýrlar. Diþi arýlarý taklit
eden arý orkideleri vardýr. Ve ayný derecede özelleþmiþ sinek ve yaban arýsý orkideleri de. Yaban arýsý taklitçilerinden biri
ona pek yakýþan ismiyle çekiç orkidesi;
yalancý yaban arýsý diþisini, menteþeli ve
yaylý bir sapýn ucunda çiçeðin polen
içeren kýsmýna belli bir mesafede kurulu
halde bulundurur. Erkek yaban arýsý
yalancý diþisinin üzerine konduðunda yay
serbest kalýr. Þiddetli bir þekilde ve tekrar
tekrar polen keselerinin bulunduðu örse
çarpar. Kendini kurtarana kadar, sýrtýna iki
polen kesesi yapýþmýþtýr bile.
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"Coryanthes Orkideleri olarak adlandýrýlan bitkinin her bir parçasý hüner
doludur. Çiçekte içi sývý dolu büyük bir
havuz yapmýþtýr. Bu sývý yanýltýcý bir þekilde belli bir tür arýnýn diþileri tarafýndan
salgýlanan cinsel çekiciliði olan bir madde
gibi kokar. Bu türün erkeði sývýya çekilir,
sývýnýn içine düþer ve neredeyse boðulur.
Tek kaçýþ yolu içinden geçebileceði dar
bir tüneldir. Mücadele içindeki arý, bunu
nihayet keþfeder ve tünelden kurtuluþuna
doðru sürünür. Tünelin diðer ucunda
arýnýn, nihayet kýpýr kýpýr ederek özgürlüðüne kavuþmadan önce, birkaç dakika
boyunca kapana kýsýlacaðý karmaþýk bir
kapý sistemi bulunur.
Bu son mücadele sýrasýnda, tünelin
çýkýþýnda, iki büyük yuvarlak polen kesesi
arýnýn sýrtýna güzelce yapýþýr. Daha sonra
arý uçar, hüzünlü ama daha akýllýca
olmayan bir þekilde bir baþka kova
orkidesinin içine düþer. Yine boðulmanýn
eþiðine gelir yine kendini zorlu bir þekilde
kaçýþ tünelinden ittirir. Ve yine özgürlüðe
çýkýþ kapýsýnda bu sýrada ikinci orkide
ondaki polen keselerini alýr ve tozlaþma
da bu þekilde tamamlanmýþ olur." (S: 279280)
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**ÖRÜMCEK
ORKÝDESÝ:
Dawkins bir baþka
kitabýnda
örümcek orkidesi
denen bir türden
söz eder. Bu
orkide sanki bilgin bir biyolog.
Çünkü sosyal hayat sürmedikleri
için "münzevî"
diye adlandýrýlan
bir tür yaban arýlarýnýn üreme mekanizmalarýndan tam haberdarlarmýþ gibi
görünürler. Bu yaban arýlarýnýn diþileri bir
tür örümceðin hareket merkezlerini peþ
peþe iðneleyip felç ederek ama canlý da
tutarak yumurtalarýný onun üzerine
býrakýrlar. Yumurtadan çýkan yavrular da,
bu taze etle afiyetle beslenirler. Ýþte bu
orkide büyük bir maharetle ayný onun
benzeri yapay bir örümcek görünümündedir.
Brassia diye adlandýrýlan diþi eþek
arýlarý bu örümceði iðnelemeye çalýþýrlar
ve bu esnada da orkide tarafýndan üretilen
polen tozlarýna iyice bulaþýrlar. Baþka bir
örümcek orkidesini iðnelemeye gittiklerinde taþýdýklarý polenlerle aþýlanma
saðlanmýþ olur.
** 900 incir türünün her birinin kendi
özel arýsý var. Dawkins kitabýnýn 25 sayfasýný bu incirlere ayýrýr. 900 den fazla
farklý türleri olan bu incirlerin çiçeklerinde tozlaþmayý yani döllenmeyi
saðlayacak her birinin kendine özgü
900'den fazla, her biri birbirinden farklý
yaban arýlarý var. Sistem öyle ayarlanmýþ
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ki, ancak bir tür incir ve ona has yaban
arýsý mevcut olduðu takdirde yaþamlarýný
sürdürebilirler. Arý deyince aklýnýza bildiðimiz arýlar gelmesin. Bunlar Agaonidae
familyasýna ait ancak mercekle görünecek
mini minnacýk arýlar. Gariplikler zinciri
devam ediyor tozlaþmayý saðlayan sadece
diþiler. Zavallý erkeklerin kanatlarý bile
yok. Çünkü incirin kapalý ve karanlýk
dünyasýnda doðuyor ve gün ýþýðýna hiç
çýkmadan oracýkta ölüyorlar. Tabii kanatlara ihtiyaçlarý yok bu durumda.
Diþilerine hiç benzemedikleri için onlarýn
ayný tür olduðuna inanmak çok zor.
Erkekler hep incirin içinde doðup öldüklerinden doðaldýr ki, arýlarýn üremeleri de
hep bu karanlýk ortamda oluyor. Bu çok
garip üreme mekanizmasý ve polen
tozlarýna bürünmüþ diþilerin gün ýþýðýna
nasýl çýkýp kendi özel incirlerini bulup
içine gidikleri de bambaþka bir serüven.
Bu konuda kitabýn 321. sayfasýndan ancak
iki paragrafý alýntýlayacaðým. Tamamýný
merak edenler kitabýn 10. Bölümünü
okuyabilirler:
"Doðru incir türünü bulduktan sonra
diþi uçtaki küçük deliði bularak karanlýk
iç kýsma doðru hareket eder. Giriþ o kadar
dardýr ki, diþi içeri sýzarken kanatlarýný
yýrtabilir. Ýncir açýsýndan böylesine rahatsýz edici ve dar bir giriþe sahip olmanýn
avantajý, istenmeyen parazitleri uzak tutuyor olmasýdýr. Diþi, kanatlarýnýn yýrtýlmasýna katlanarak, bakteri ve zararlý kirden
kurtulmayý da saðlamýþ oluyor. Kanatlarýný yýrttýrmak acý verici olsa da, zaten
onlarý bir daha kullanmayacak ve kanatlarý büyük ihtimalle saklý bahçenin gizli
kýsýmlarýný gezerken ona engel olacak.
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"Ýncirin içinde, diþi yaban arýsý ölmeden
önceki son ikili görevine çýkar. Ýncirin
içinde ziyaret ettiði diþi çiçeklerin
tamamýný tozlaþtýrýr ve bazýlarýna yumurta
býrakýr. Tamamýna yumurta býrakmaz. Bir
incirin tüm çiçeklerine yumurta býraksaydý þayet, o zaman o incir aðaç için bir
üreme organý olmaktan çýkardý. Zira
tohumlarýnýn tamamý yaban arýsý larvalarý
tarafýndan yenirdi. Bazý çiçeklerin bu þekilde ayrýlmasý acaba yaban arýsýnýn
fedakâr bir þekilde kendini kontrol etme
özelliðini mi gösteriyor? .....Ancak en
azýndan bazý türler var ki, bu türlerde incir
aðacý, yaban arýsýnýn yumurta býrakmasý
için izin verdiði çiçek sayýsýný tayin
ederek kendi çýkarlarýný gözetmektedir.
Teknikler oldukça maharetlidir..."
NASIL TEÞEKKÜR ETMEM!..
Dikkat ettiyseniz bu yazýmdaki örneklerin hepsi Richard Dawkins'in kitaplarýndan alýnma. "Tanrý Yanýlgýsý" kitabýndaki
yorumlarýný alabildiðine eleþtirdiðim
Dawkins'i hem sevimli ve içten kiþiliði
hem hümanist çalýþmalarý dolayýsýyla
takdir ettiðim gibi, kitaplarýndan da çok
yararlandýðým için, gýyabýnda çok defa
teþekkürlerimi gönderdiðimi bir yazýmda
sizlerle paylaþmýþtým. Ne dersiniz, çok
haklý deðil miyim?
Gelecek sayýda bir Türk bilim adamýnýn
2003 yýlýnda, vücudumuzdaki protein
moleküllerinin hareketleriyle ilgili büyük
buluþuyla ortaya koyduðu harika bir
oluþumdan ve canlýlar arasýndaki karþýlýklý olaðanüstü iþbirliði örneklerinden söz
edeceðim.
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Kendini Ýnkâr Etmek
Güngör Özyiðit, Psikolog

"Arzularýnýza hâkim olunuz.
Hükmetmek istiyorsanýz, önce kendinizi fethedin ki, asýl fatih odur.
Aksi halde köle olursunuz. Nefsinizi kontrolden vazgeçmeyin."
Bizim Celselerimiz

"Hadi ben bensiz geleyim, sen sensiz gel."
Hz. Mevlâna

ASIL FATÝH
Geçmiþte bir gün, amcasýnýn oðlu
Hz.Muhammed'e "Ya Muhammed! Sen
Tanrý'nýn elçisi ve peygamberisin.
Senin duan O'nun katýnda yer bulur,
kabul olur. Dua et de Allah beni
dünyanýn hükümdarý yapsýn" der. Ve
gülyüzlü ellerini yukarý kaldýrarak "Ya
Rabbi! Amcamýn oðlunu kendisinin
hükümdarý yap" diye dua eder. Amca
oðlu bozulur bu dileðe. Ve "Ben böyle
mi sipariþte bulundum" diye söylenir
peygambere. Bunun üzerine Hz.

Muhammed, sakin bir tavýrla gerçeði
açýklar amcaoðluna ve þöyle der "Bir
insanýn kendi kendini yönetmesi,
baþkalarýný idâre etmekten daha zordur.
Kendisini yönetemeyen ve kendinin
hükümdarý olamayan bir insan,
baþkalarýný hiç yönetemez ve erdemli
bir yönetici olamaz."
Ýnsanlar baþkalarýna hükmetmeye,
yönetmeye pek bir heveslidir nedense.
Üretici, yaratýcý bir kiþilik geliþtirmektense, buyurucu ve yönetici olarak kiþiliklerini kanýtlamak, daha bir kolaylarý-
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na gelir. Oysa baþkalarýna hükmetmeyi
istemek yerine, kendinin efendisi ve
insanlarýn hizmetçisi olmayý yeðlemek,
daha akýllýca bir yoldur. Nitekim
Rehber Varlýk da "Arzularýnýza hâkim
olunuz" dedikten sonra "Hükmetmek
istiyorsanýz, önce kendinizi fethedin
ki, asýl fatih odur. Aksi halde köle
olursunuz. Nefsinizi kontrolden
vazgeçmeyin" demektedir.
KENDÝNDEN KURTULMAK
Gerçek yolunda en büyük engel benlik ve bencillik. Ýnsan o engeli aþmadýkça ve kendinden dýþarý taþmadýkça,
gösterilen gayretler semeresiz kalýr.
Adamýn biri gerçeðe ermek ve cennete girmek için, elinden geldiðince
çalýþmýþ dünyada. Kötülüklerden
korunmuþ, iyiliklere hep yakýn durmuþ.
Ve günün birinde ölmüþ. Doðru cennetin kapýsýna gitmiþ ve týklatmýþ
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kapýyý. Ýçerden tatlý mý tatlý bir ses
duyulmuþ: "Kim o?" "Benim ya
Rabbi!" demiþ bizimki. Derken her yer
kararmýþ. Ve adam dünyada bulmuþ
kendini. Eksik býraktýðý yerden yine
koyulmuþ çalýþmaya. Daha bir arýtmýþ
içini. Biraz daha artýrmýþ bilgisini.
Günü dolup, ecel geldiðinde artýk cennete gireceðinden emin, kibarca vurmuþ kapýyý. Ayný tatlý ses sarmýþ tüm
benliðini: "Kim o?" Adamcaðýz, boynu
bükük "Benim ya Rabbi!" demiþ. Yine
her yer kararmýþ. Ve adam yeniden
dünyada bulmuþ kendini. Bu kere, daha
sýký sarýlmýþ iþe. Her adýmýný atmýþ bilgiyle. Her hayra anahtar olmuþ
sevgiyle. Ýnsan kardeþlerinin dertlerini
dindirmeye koyulmuþ ve hizmet
kemerini kuþanmýþ. Baþkalarýnýn
hizmetinde, kendiyle birlikte cenneti de
unutmuþ. Ömür kadehi dolup da, ölüm
þerbetini içtiðinde, bir de bakmýþ cennetin kapýsý önünde. Kapýyý vurduðunda bir "Kim o?" sesi duymuþ ki, her
sesten güzel ve serapa sevgi seli. O selin
akýntýsýna kaptýrmýþ
kendini ve "Sensin
ya Rabbi, yalnýz ve
sadece Sen!" demiþ.
Cennet kapýsý ardýna
kadar açýlmýþ ve
adam Tanrý katýndaki gerçek yerini
almýþ. Öylece
kendinden kurtulup,
benliðin baþýný kurban edip, biz
sofrasýnda gerçeðe
katýk olmuþ.
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HANGÝ AÐACA ADINI YAZMALI
Kiþi kendini kullanmanýn ve hizmet
vermenin yolunu yordamýný bilmeli.
Öncelikle kendini deðil, emeðinin
ürünü olan eserini sunmalý.
Benliðinden bir güzel soyunup, zamanla birlikte geliþen gerçekten yana aðýrlýðýný koymalý. Ve adýný yazacaðý aðacý
iyi seçmeli.
Hani iki arkadaþ bir korulukta gezerken, isimlerini aðaca kazýmayý denemiþler ya. Biri, kendi adýnýn büyük
harflerle aðaçta görülmesine gönül ver-
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miþ. Bu iþ için büyümesi durmuþ,
kocaman, yaþlý bir aðacý kendine
seçmiþ. Ve çaký ile aðaca iri harflerle
adýný kazýmýþ. Diðeri, yeni yeþermekte
olan bir fidaný bu iþ için uygun görmüþ.
Ve fidanýn daracýk gövdesine, küçücük
harflerle, ama özenle adýný yazmýþ.
Sonra, beþer adým geriye çekilerek,
yazdýklarýna bakmýþlar. Birincinin
yazdýðý ta uzaktan görülecek kadar
görkemliymiþ. Ýkincinin ismi ise,
ancak yakýndan ve dikkatle bakýlýrsa
seçiliyormuþ. Birinci adýnýn her yerden
görülüp okunacaðýný düþünerek böbürlenmiþ. Ýkinci, yeþermekte olan fidanýn,
bir gün büyüyüp ulu bir aðaç olacaðýný
düþünerek sevinmiþ. Ve aradan yýllar
geçmiþ. Ýki arkadaþýn yine bir gün ayný
koruya yollarý düþmüþ. "Haydi"
demiþler "Geçmiþte adlarýmýzý
yazdýðýmýz aðaçlarý bulalým ve ne
olmuþ görelim." Aramýþlar taramýþlar
ve sonunda isimlerini yazdýklarý iki
aðacý bulmuþlar. Birinci adam,
gördüðünde inanamamýþ ilkin. Ve
þaþkýna dönmüþ. Yaþlý aðacýn kuruyup
dökülen kabuklarý ile birlikte, adamýn
ismi de silikleþmiþ, geriye belli belirsiz
çizgiler kalmýþ. Buna karþýlýk, ikincinin
fidaný, þaþýlacak derecede büyümüþ,
koca bir aðaç olmuþ ve büyüyen aðacýn
gövdesiyle birlikte adamýn ismi de
büyümüþ.
Böylece, olmuþ-bitmiþin üstüne adýný
yazýp böbürlenenle, geliþmekte olan bir
esere alçakgönüllü bir þekilde emek
veren, zamanýn sabýrlý iþleyiþi içinde
kendilerine düþen payý almýþ.
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Bulanmadan,
Donmadan Akmak
Nihal Gürsoy

B

iz insanlar, neredeyse tüm duygusal algý ve deneyimlerimizi
zihinsel olarak etiketlendirip
sonra da onlarý ait olduklarýný
düþündüðümüz kategoriye dâhil
ediyoruz. Bu köklü bir alýþkanlýk olsa
gerek, öylesine güçlü ki çoðunlukla
hayatýmýza yön veriyor. Kendimize ait

bir form kimlik oluþturuyoruz ve onu
devam ettirmekteki tutarlýlýðýmýzý da
genellikle "kiþilik" olarak nitelendiriyoruz. Alýþkanlýklarýmýzý, peþin
hükümlerimizi görmezden geliyoruz,
giderek bir kabul örüyoruz etrafýmýza
ve o kabuk güçlendikçe egomuz da
güçleniyor.

16
Tepkilerimizi gerçekten gözlersek,
onlarýn kiþilere veya olaylara baðlý
olmaktan çok, iç dünyamýzdaki çatýþmalarýn bir nedenle ortaya çýkmasýndan
kaynaklandýðýný görürüz. Yani olan her
neyse ona içsel olarak karþý koyuyoruzdur. Bunu fark ettiðimiz zaman, bu
gereksiz savaþ halini devam ettirip
ettirmemek konusunda bir tercih yapabileceðimizi de fark etmiþ olmamýz
gerekir.
Yaþam bir oluþ süreci içinde akmaktadýr. Her varlýk bu süreçte kendi
doðasýnýn gereðine uygun olarak yol
alýrken bizim olana iþtirak etmemiz ya
da onu dýþlamamýzdan baþka bir
seçenek daha vardýr. "Yaþamýn oluþuna
evet demek". Bu bizi "iyi" ya da "kötü"
yargýlarýna baðlý olmadýðýmýz daha
derin bir düzeye götürür. Ýçimizde,
güvenli, geniþ ve dingin bir yerin varlýðýnýn farkýna varýrýz. Artýk dýþ
koþullara ve sürekli deðiþen olaylara
baðlý mutluluk anlayýþýnýn tedirginliðinden, daimi bir huzur haline ve
bütünlenmeye doðru yol almaya
baþlamýþýzdýr. Giderek, tüm deneyimlerin ve yaþam kesitlerinin gelip geçici
olduðunu, buna raðmen her aný deðerini bilerek ve gereken önemi vererek
yaþamanýn büyüsünü keþfederiz.
Yüzeyde hâlâ kimi zaman daha mutlu
veya mutsuz görünebiliriz ama artýk
varlýðýmýz derinden sarsýlmaz, sadece
hafifçe dalgalanýr. Bu teslimiyettir bir
anlamda. Yaþam içindeki rolümüzü
doðru anladýðýmýzýn göstergesidir.
Kendi yapabileceklerimizi ve onarýp
meydana getirebileceklerimizi tüm var-
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lýðýmýzý katarak yaparken bütünün
hayrýna odaklanmak için gereken bilgi
ve sevgi donanýmýyla hareket edebilmek, canla baþla çalýþarak gayret
etmek, güvenerek sabretmek esasýna
dayanýr. Sabýr her zaman gereklidir
çünkü yaþam döngüsünün gereðidir.
Olaylarýn oluþ sürecine saygýdýr sabýr.
Bir aðacýn meyve vermesi için geçmesi
gereken süre de, bir annenin bebeðini
dünyaya getirmesi için gereken süre de
sabýr içerir. Çünkü ancak o süreçteki
oluþumlarýn neticesinde meydana
gelebilirler.
Biz elimizden geleni doðru biçimde
yaptýðýmýzda ve oluþ sürecine gereken
saygýyý gösterdiðimizde artýk olan ile
tartýþmayýz ve zorlayýcý düþüncelerin
baskýlarý azalýr. Bunun yerini uyanýk
bir dinginlik ve uygunluk hali alýr.
Bilincimiz geniþler ve koþullanmalarý
aþar, engin bir kavrayýþ bizim vasýtamýzla inanç olarak belli eder varlýðýný.
Artýk içsel direniþimizin gücümüzü
kýran koþullarýnýn yerini içeriden ve
dýþarýdan bizi hýzlandýran inancýn gücü
almýþtýr.
Teslimiyet, olaylarý kendi bakýþ
açýmýza ve beklentilerimize uygun
yorumlamadýðýmýzda ya da
bilmediðimizi kabul ettiðimizde
baþýmýza gelir. Ýnsan her þeyin oluþ
sebebini ve neticesini bilme durumunda bir varlýk deðildir. Ancak, sabýr
inanç ve teslimiyet vasýtasýyla geleceðin þekillenmesine hizmet edebilir.
Sabýr, inanç ve teslimiyet kalýplar ve
formlar içine sokulamaz, belli bir
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çerçeveyle sýnýrlandýrýlamazlar.
Giderek geniþleyen bir farkýndalýk ve
þuur halidirler. Evren için anlam ifade
edenin gerçekleþeceðini bilirsiniz,
dikkatiniz gerçekleþecek olanýn gerçekleþmesi için yapabileceklerinizle ilgilidir. Bunun için gereken neyse onu
yapmaya içsel olarak hazýr ve uyumlusunuzdur. Gerçek bir özgürlük ve
bütünle beraber ve bir olarak var olma
coþkusu "Kiþilik" zannettiðimiz sahte
kimliðimizin ve egonun yerini almýþtýr
artýk. Çünkü ego, büyük ölçüde
direniþten oluþur. Biz bu direniþi
dönüþtürebildiðimizde kendimizi de
dönüþtürmüþ, gerçekleþtirmiþ oluruz ve
asýl doðamýza kavuþuruz.
Ýnsanýn geliþiminde bir sonraki
aþama, kendi düþüncelerimizle tamamen özdeþleþip, düþüncelerimizin

Resim: “Düþünme” Addie Hirschten
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hâkimiyeti altýna girmeyerek, farkýndalýk temeline dayanmayan ve egomuza hizmet eden düþünme iþlevini
geride býrakmak, aþmaktýr. Unutmamak
gerekir ki, akýl düþünceyle çalýþýr ve
varlýðýmýzý yönlendirir. Yani, "Düþünce
aklýmýzýn duyulmayan sesidir."
Kendimizi o sesin ardýndaki farkýndalýk
olarak algýladýðýmýzda, bu özgürlüktür.
Artýk berrak bir biçimde, gerçek kimliðimiz olmanýn ve bütünle akmanýn
coþkusunu deneyimleyebiliriz.

Kardeþim sen düþünceden
ibaretsin,
Geriye kalan et ve kemiksin,
Gül düþünür, gülistan olursun,
Diken düþünür dikenlik olursun
Mevlâna Celâleddin-i Rumi
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Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan donmadan akmak ne hoþ
Dünle beraber gitti cancaðýzým
Ne kadar söz varsa düne ait
Þimdi yeni þeyler söylemek lazým.
Mevlâna Celâleddin-i Rumi

Sarhoþlar göründü, þaraba tapanlar bir bir gelmeye baþladýlar
Güzeller nazlý nazlý yollara düþtü
Salýna salýna gül bahçesinden gül yanaklý biri geliyor
Bir anda hem var olan, hem yok olan,
Bir anda deðiþen, yenilenen þu dünyadan
Yoklar bir bir çekip gittiler, var olanlar geliyor.
Eteklerini altýnla doldurmuþlar, som altýn kesilmiþler
Darda olanlara verecekler
Hastalar, yorgunlar, arýklar, iyileþmiþler, kanlanmýþlar, canlanmýþlar
Aþk yaylasýndan geliyorlar
Ýyi insanlarýn þarkýlarýi ta yukarlardan aþaðýlara
Güneþin ýþýklarý gibi iniyor
Ýyi insanlar yaðmur
demiyor, kar demiyor
Ortalýk kýþ kýyamet
kollarý sývamýþlar
Taze taze meyveleri
yetiþtiriyorlar.
Ben sustum, sofra
kuruldu. Onlar bir gül
bahçesinden yola çýktý
Bir gül bahçesine
doðru
Mevlâna Celâleddin-i Rumi
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Ýslâm ve Bilim - VI

Modern Bilimin Doðuþu
Yalçýn Kaya

Y

ukarda anlatýlan bilim yöntemi, Ýslâmi dönem de dâhil olmak üzere, çeþitli çaðlarda, parça parça da olsa var
olmuþtur. Tabii ki bu çaðlar, bilim yönteminin
daha sonraki geliþimi açýsýndan çok büyük
önem taþýyordu ama bilimsel yöntemin þekillenmesi, 16. yüzyýl Avrupa'sýnda baþlayan ve
ardýnda, entelektüel ve fiziksel yönden kabuk
deðiþtirmiþ bir dünya býrakan, muazzam
devrimle gerçekleþti. Deney, niceselleþtirme,
önceden kestirme ve denetim, yeni bir
kültürün modeli haline geldi. Organik, canlý
ve manevî bir evrenle ilgili eski kanýlar terk
edildi. Evren, gizemli ve insan aklýnýn
ötesinde olmaktan çýkarak, mekanik ve
düzenli bir nitelikle (fizik yasalarýna göre
çalýþan dev bir makine gibi) anlaþýlmaya baþlandý. Kopernik'in geliþtirdiði kuramýn ardýndan, dünya artýk evrenin merkezi olarak deðil,
sadece birçok gezegenden biri ve galaksinin
ucunda, kendi yörüngesinde dönen, oldukça
da gösteriþsiz bir yýldýz olarak kabul edildi.
Ýnsanoðlu birdenbire, yaratýlýþýn odak noktasý olmaktan çýkarak, evrensel bir hiç
olduðunu fark etti. Ama Akýl Çaðý, insaný,
entelektüel evrenin tam merkezine yerleþtirdi.

Orta Çað Hýristiyan teolojisinin hapsinden
kurtulan saf düþünce, mekânýn enginliklerine
ve zamanýn derinliklerine uzandý. Ýnsan zekâsýnýn kavrayamayacaðý kadar büyük ya da
küçük sayýlacak bir þey kalmadý; ayrýca, insan
zekâsýnýn evrenin yapýsý içindeki aðýrlýðýný
göz ardý ettirecek kadar, zaman ya da mekân
açýsýndan uzakta bulunan, bir þey de kalmadý.
Gerçekten de insanoðlu, tarihin kendini bilen
konusu haline geldi; artýk, "kendisi için var
olan insanlýðýn" bilincine de varmýþ oldu.
Bu yeni bilinç büyük ölçüde, Bilimsel
Devrim'in devrimci filozoflarýnca geliþtirildi.
Bunlar arasýnda, René Descartes belki de en
önemlisidir. Onun en önemli keþfi, mutlak
kesinliði olan, doðanýn tam bir biliminin
ortaya çýkmasýna olanak saðlayacak bir
düþünce çerçevesiydi.
Bugün, Kartezyen yöntem veya çerçeve
olarak tanýmlanan bu yaklaþýmla, bilim bütünüyle, doðrulanabilen temel ilkelere dayanacaktý. Analitik nitelikli olan bu yöntem, karmaþýk düþünce ve sorunlarý, temel parçalarýna
ayýrmayý gerektiriyordu. Descartes, "doða
anlaþýlabilir olup, sýrlarý, deney yoluyla
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keþfedilecek yasalarla açýða çýkarýlabilir"
demiþti. Sonraki yýllarda özenle geliþtirilen
mekanik bilimi (Newton'un büyük sentezi
dahil), bu ana düþüncenin bir açýlýmý olmuþ
ve kesin bir þekilde, bilimi anlamanýn, her
þeyden önce matematiðin kesin dilini anlamayý gerektirdiðini ortaya koymuþtur.
Descartes'dan 300 yýl sonra; kuantum
mekaniði, görecelik ve kaos kuramlarýnda
kaydedilen büyük çaplý geliþmelere karþýn,
20. yüzyýl bilimi, Kartezyen yönteme güçlü
bir þekilde baðlý bir durumdadýr. Onsuz ne
penisilin ne de antibiyotik olabilir ne de
insanoðlu Ay yüzeyinde maceralara giriþirdi.
Kartezyen indirgeyiciliði ile "hayvan-makine" kavramý da gündeme geldi. Descartes'ýn
zamanýnda, saat, otomatik makineler için
ayrýcalýklý bir model oluþturduðundan, onun
hayvanlarý "çark ve yaydan oluþan bir saate"
benzettiðini görürüz. Bu benzetmesini insan
vücudu için de kullanmaktadýr: "Ýnsan vücudunu bir makineye benzetiyorum. Benim düþünceme göre, hasta bir adam kötü yapýlmýþ
bir saate nasýl benziyorsa, saðlýklý bir adam
da iyi yapýlmýþ bir saate benzemektedir."
Ýskelete benzeyen bir dizi kaldýraç, kalbe
benzeyen pompa... derken keþifler birbirini
izler. Mantýk felsefecileri, "biyoloji bütünüyle
kimya; kimya da son aþamada bütünüyle
fiziktir." demiþlerdi. Gerçekten de, 20.
yüzyýlýn son bölümünde, moleküler biyoloji
ve gen mühendisliði, Kartezyen görüþ
açýsýnýn en son ifadesi olmuþtur.
Kartezyen yöntemin belki de en radikal
öðesi, hastalýðýn biyolojik mekanizmalarýn
kötü çalýþmasý veya organizmanýn, pislik,
kötü gýda, zararlý böcek gibi belli etkenler
yüzünden içine girdiði durum olduðuna
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iliþkin görüþüdür. Bu görüþ, gelecek bölümde
görebileceðimiz gibi, Hýristiyan Kilisesi'nin
büyük pederleriyle ünlü liderlerinin yüzyýllarca ateþli bir þekilde ortaya koyduklarýna ters
düþüyordu. Orta Çað'ýn dünya düzenini silip
süpüren Bilimsel Devrim, Kilise'nin dünyevi
otoritesini tuzla buz etmekle kalmamýþ,
Hýristiyan teolojisindeki Tanrý kavramýný
temelden deðiþtirmiþtir.
Ýlginçtir ki, bu temel deðiþikliði gerçekleþtiren, modern bilimin ve bilimsel yöntemin
kurucularý, genellikle, son derece dindar kiþiler arasýndan gelmiþtir. Tabii ki bazýlarýnýn da
dinle hiçbir ilgisi yoktu; örneðin ünlü 18.
yüzyýl Fransýz matematikçisi Laplace,
Napolyon'un gezegenlerin hareketiyle ilgili
bir sorusuna yanýt verirken, "Tanrý diye bir
hipoteze ihtiyacýmýz yoktur" demiþti. Ama
Galileo veya Newton kadar Descartes da,
Tanrý'nýn varlýðýnýn, hem ruhun hem de maddenin varlýðýný tanýyan bir felsefe için gerekli
olduðuna inanýyordu.
Aslýnda, bir Yaratýcý olmaksýzýn, evrenin
dev bir otomaton (kendi kendine hareket eden
þey) olduðu görüþü eksikliydi ve doyurucu
olmaktan uzaktý. Ama bu Yaratýcý, Hýristiyan
teolojisindeki Tanrý deðildi. Kullarýnýn hareketlerine ve dualarýna yanýt veren, Ortaçað'daki müdahaleci Tanrý'nýn aksine, mekanik
evrendeki Tanrý'nýn rolü evreni, daha sonra
kaderini tayin edecek olan sonsuza dek geçerli yasalarla birlikte yerli yerine oturtmaktý.
Voltaire'in de dediði gibi, "Bir saatçi bir
saati nasýl yapýyorsa, Tanrý da evreni öyle
yaratmýþtýr." Tanrý bir kez evreni yarattý mý,
baþka bir kaygýsý kalmaz; onun çalýþmasýný
ancak, ilahî tasarýmda belirlenmiþ tarza
harfiyen uymak suretiyle, fizik yasalarý
saðlayacaktýr.
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Mantýk felsefecileri sürekli olarak, bilinçli
bir ilâhî müdahale savýný, dolayýsýyla de
mucizeleri inkâr etmiþlerdir. Bu eski mesele,
yeni yeni ortaya çýkan bilimsel dünya görüþü
ile geleneksel görüþ arasýndaki çatýþmanýn
odak noktasýný teþkil etmiþtir. Bazý felsefeciler bu gerginliði, "mucizeyi" sadece "harika
bir þey" anlamýnda yeniden tanýmlayarak
gidermeye çalýþmýþlardýr.
Bu anlam çerçevesinde her þey mucizevî
bir nitelik taþýr. Gezegenlerin yörüngelerindeki kesinlik, evrenin enginliði, dünyanýn nazik
bir þekilde dengelenmiþ ekolojik sistemi ve
insan beyninin anlaþýlmaz karmaþýklýðý...
Tümü de sürekli mucizelerdir. Bu anlamda,
belki de en büyük mucize, evrendeki her
þeyin (en küçük atom zerreciklerinden dev
yýldýzlara kadar her þey ve hattâ evrenin kendisi), ayný katý fiziksel yasalarla yönlendirildiði gerçeðidir. Bilimin bu yasalarla ilgili
herhangi bir açýklamasý olmadýðý gibi, bunlarýn Tanrý'dan kaynaklandýðýný söyleyenleri
de yalanlayamaz.
Bu kullanýmý, mucize'nin, sonsuza dek
geçerli ve katý fizik yasalarýnýn çiðnenmesi ya
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da geçici bir süre askýya alýnmasý anlamýndaki alýþýlagelmiþ kullanýmý ile kýyaslayýn.
Voltaire'in de dediði gibi: "Ay'ýn her yanýnýn
aydýnlandýðý bir Güneþ tutulmasý olursa, ya da
ölü bir adam kafasý kucaðýnda 10 kilometre
yürürse buna mucize deriz." Mucizelerin bu
þekilde yorumlanmasý aleyhinde etkin bir
tavýr alan Voltaire, Tanrý'nýn, kendisinin koyduðu bir yasayý askýya alamayacaðýný savunmuþtur: "Sonsuz Varlýk'ýn, bu küçük çamur
yýðýnýn üzerindeki üç-dört yüz karýncanýn
hatýrý için, tüm evrenin hareket etmesini
saðlayan uçsuz bucaksýz motorlarýn ebedi
iþleyiþini ters yüz edeceðini düþünmek,
budalalýðýn en gülüncü deðil mi?"
Newton sonrasý modern bilimin, mucizelere
iliþkin tutumu, Voltaire'den beri hiç deðiþmemiþtir. Söz konusu tutum, ciddi bir fizikçiye,
evreni yaratan ve düzene sokan bir Tanrýya
inanma özgürlüðü tanýmaktadýr; ama bir
gezegenin seyrini deðiþtirmek, bir tutulmayý
ertelemek, iklim sistemlerini sývý fiziðinin
kurallarýna aykýrý olarak deðiþtirmek ya da
evrensel oyunun kurallarýný herhangi bir þekilde tâdil etmek için, keyfince müdahale eden
bir Tanrý'ya inanmaya izin vermemektedir.
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Doða yasalarýnýn, O'nun ani arzusu ile
deðiþtirilebilirliði, bize, O'nun sezgisel ve
belki de geçici niyetinin ötesinde hiçbir þey
göstermez. Müdahaleci bir Tanrý'nýn sunduðu
ikilem, bilim adamlarýnýn göðüsleyemeyeceði
ve bilimsel soruþturmayý olanaksýzlaþtýran
türdendir.
Açýklanamayan türden bir olayla
karþýlaþtýklarýnda ne yapmalarý gerekir?
Diyelim ki, öldürücü bir hastalýk veya gezegenlerin yörüngelerinde alýþýlmamýþ birtakým
sapmalar ya da son derece beklenmedik bir
atom zerreciði ile karþý karþýya kaldýlar. Belli
bir noktadan sonra, fiziksel etkenleri araþtýrmaktan vazgeçip, söz konusu olayý Tanrýsal
Ýrade'ye mi yormalýdýrlar? Eðer böyle
yaparlarsa, en sonunda, kendilerinden daha
akýllý birkaç meslektaþýnýn gündemdeki
soruya bir yanýt bulma ve bunun karþýlýðýnda
parsayý toplama olasýlýðý vardýr.
Bilim bizi, doðanýn keyfi güçlerinden kurtararak, kesinliði getirdi. Bilimsel devrim de
tamamen bununla ilgiliydi. Ama bilim içinde
meydana gelen son geliþmelerin, bilimsel
kesinliðin hayalden ibaret olduðunu anlatýyor
olmasý mümkün mü?
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baþlangýç koþullarýnýn her zaman ayný sonucu
vereceði, gözlemcinin pek o kadar önemli
olmadýðý ve fiziksel dünyanýn fiziksel bir
gerçekliðe sahip olduðu yönündeydi.
Gözlem, tümdengelim ve kuramlaþtýrma
iþlemleri kuantum fiziðini doðurdu. Söz
konusu sav þöyle sürüyor: "Ama kuantum
fiziði, mantýða artýk güvenilemeyeceðini
söylüyor. Ona göre, doða en temel düzeyindeyken, günlük yaþamýmýzda görüp
yaþadýðýmýz halinden çok daha farklýdýr. "
"Bu nedenle, bu açýklamalar, fiziksel bilimin geliþmesine temel oluþturan gerçeklik
kuramýný tuzla buz etmekte ve özellikle de,
bütünün parçalarýnýn toplamýndan ibaret
olduðuna iliþkin Kartezyen varsayýmý geçersiz kýlmaktadýr. Bunun ardýndan da, batmakta olan modern bilim gemisini terk
etme zamanýnýn geldiði sonucu ortaya
çýkmaktadýr. Onun yerine, kurtuluþu
Doðulu ve öteki felsefelerin saðladýðý alternatiflerde aramak ve Taoist bilim, Üçüncü
Dünya bilimi, Ýslâmi bilim gibi olgular
yaratmak gereði ortaya çýkmaktadýr."

Son yýllarda, bilimi (alýþageldiðimiz
modern bilimi), þimdilik klinik olarak deðilse
bile, felsefî olarak ölmüþ ilan etmek yönünde,
giderek artan bir eðilim görünmektedir. Ölüm
nedeninin intihar olduðu söylendi. Silâh da,
bilimin kendi icadý olan kuantum fiziðiydi.

Ne var ki, modern bilimin ölüm döþeðinde
olduðu inancý, hüsnü kuruntudan baþka bir
þey deðildir. Modern bilimi, dünyadaki
kötülüklerin kaynaðý olarak görenlere teselli
vermektedir. Ama düþmanýn ölmesini arzulamanýn, onun ölmesini saðladýðýna çok ender
rastlanmýþtýr. Aslýnda, modern bilim
günümüzde eriyen bir mum görüntüsünden
çok uzak, geçmiþe oranla daha canlý, daha
süratle geniþleyen ve gücü, kapsamý daha
güvenli bir görüntü sunmaktadýr.

Ýleri sürülen sav þu: Modern bilim, mantýða
ve doðanýn gözlemlerine dayanarak yola çýkmýþtý. Varsayýmlar; bir deneydeki ayný

Atom (kuantum fiziði sayesinde), en küçük
ayrýntýlarýna kadar o denli iyi anlaþýlmýþtýr ki,
onunla ilgili çalýþmalar, hemen hemen son

KUANTUM FÝZÝÐÝ
BÝLÝMÝ YOK MU ETTÝ?
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güçtürler. Bu yüzden bu
sorunlara, burada çok özet
(ve bu nedenle de doyurucu
olmaktan uzak) bir þekilde
deðineceðiz.

sýnýrýna gelmiþ gibidir. Bunun yerine, maddenin temel bölümleriyle ilgili araþtýrmalar,
atomun milyonda biri kadar küçük nesneleri
inceleyen, dev parçacýk hýzlandýrýcýlarýnýn
kullanýmýna doðru yol almakladýr. Yelpazenin
öbür ucunda, evrenin 15 milyar yýl önce nasýl
baþladýðý ve ondan birkaç saniye sonra meydana gelen önemli olaylarla ilgili bilgilerimiz
oldukça güvenilirdir. Bu, evrensel evrimin
tüm yönleriyle anlaþýldýðý gibi bir iddia olarak
algýlanmasýn; ama giderek daha ayrýntýlý
optik, radyo, röntgen ve kozmik ýþýn gözlemleri elde edildikçe, halen bilinen fiziksel yasalarýn doðruluðuna olan güven artmaktadýr.
Bununla birlikte, kuantum mekaniðinin
gerçekten, bazýlarý basit saðduyuya doðrudan
doðruya ters düþen, fazlasýyla rahatsýz edici
yeni fikirlere yol açtýðý inkâr edilemez. Þunu
sormalýyýz: Bu durum, bilimsel epistemolojinin önüne nasýl bir sorun çýkarmaktadýr?
Þimdiye kadar bilimin esas temelini oluþturan, bilimsel soruþturma yöntemlerini terk
etmemiz mi gerekiyor? Kuantum teorisinin
yol açtýðý felsefi sorunlar yalnýzca son derece
önemli deðil, ayný zamanda çok teknik ve

Bu yüzyýlýn ilk çeyreðinde
doðan kuantum fiziði,
günümüzdeki modern fiziksel bilime egemen durumdadýr. Kuantum fiziði atom
ve radyasyonla ilgili deney
yoluyla gözlemlenmiþ
birçok gerçeði açýklamak
giriþiminden kaynaklanmýþtýr. Zira Newton fiziði
söz konusu gerçeklere ayak uydurmada son
derece yetersiz kalmýþtý.
Ancak bu baþarý beraberinde, fiziksel
dünyayý algýlayýþýmýz bakýmýndan devrimci
sayýlacak kavramsal anlamlarý da ortaya
çýkardý. Örneðin, kuantum fiziði, atom
büyüklüðündeki (ya da ne büyüklükte olursa
olsun) nesnelerin, ya parçacýklar ya da dalgalar olarak düþünülebileceði önermesinde
bulunmaktadýr; nesnelerin ne olduðuyla ilgili
seçim, tamamýyla, onu gözlemlemek için kullanýlan cihaza ya da araca baðlýdýr. Daha da
kötüsü, ünlü Heisenberg'in belirsizlik ilkesi,
böyle bir nesnenin kesin konumunun ve hýzýnýn birlikte saptanamayacaðýný belirtmektedir.
Bu oldukça þaþýrtýcý bir bulgudur. Kuantum
fiziðinden önce, en azýndan prensipte, dünya
önceden tamamen tahmin edilebilir olarak
düþünülmekteydi. Oysa kuantum fiziðinin
orta çýkmasý, yüzyýllardýr bilime egemen olan
determinizm ilkesinin yadsýnmasýný gerektiriyordu. Determinizmin reddinin bu türü o
denli rahatsýzlýk verdi ki, Einstein'i ünlü,
"Tanrý, evrenle zar atmaz" sözünü etmeye ve
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kuantum fiziðine karþý muhalefetini ilan etmeye itti. Ama Einstein, zamanýnýn önde
gelen fizikçisi olarak kabul edilmesine karþýn,
çaðdaþlarýnca (haklý olarak) göz ardý edildi.
Einstein determinizmi geri getirebilecek
olan, alternatif "gizli deðiþken" teorisini
ortaya çýkardý ama bu teori aleyhinde öne
sürülen deliller, oldukça zorlayýcýydý. Kuantum fiziðinin bizi, gerçeklikle ilgili mevcut
anlayýþýmýzýn safça olduðunu kabul etmeye
zorladýðýna kuþku yoktur. Örneðin; kuantum
fiziðinin, "bir sistemi gözlemlemeye kalkýþmak o sistemi genellikle deðiþtirir" þeklinde
söylenen, temel bir aksiyomunu ele alalým.
Sistemin elektron ya da atom olmasý halinde
bu gerçek kolaylýkla anlaþýlabilir.
Bir gözlem gerçekleþtirilinceye kadar, elektron, olasý birkaç durumdan birinde olabilir.
Hangi durumda bulunmuþ olduðu, kesin
olarak, ancak bir ölçüm yapýldýktan sonra
anlaþýlabilir. Ama elektron gözlemlenmeye
çalýþýlýrken, farklý seçeneklerden birisini
seçmeye zorlanmýþ ve durumu, geriye dönülemeyecek bir biçimde deðiþtirilmiþtir. Elektronun yerini görebilmek için üzerine yolladýðýmýz ýþýk partikülleri eþ deyiþle fotonlar elektronun konumunun deðiþmesine neden
olmaktadýr. Dalga boyu kýsa olan partiküller
gönderdiðimiz zaman bu defa da elektronun
momentumunu saptamak olanaðý ortadan
kalkýyor.
Þimdi, "elektron" sözcüðünün yerine "fiziksel evreni" koyalým. Ýkilem burada yatmaktadýr: Evren, doðuþundan sonra, kuantum
durumlarýnýn bir karýþýmýydý. Var olmuþ sonsuz olasýlýklardan sadece küçücük bir alt
kümesi fark edilmiþtir. Bunun nedeni,
gözlemleme eyleminin bazý olasýlýklarý
gerçekleþmeye, bazýlarýný da dýþlanmaya zor-
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lamasý mýdýr? Eðer böyleyse, neyin ya da kimin tarafýndan gerçekleþtirilen gözlemden söz
ediliyor? Nobel Ödülü sahibi fizikçi Eugene
P. Wigner'e göre, bu, ister istemez insan bilincini, evrenin mevcut kuantum durumunun
belirleyicisi olarak gündeme getirmektedir.
Kuantum fiziðinin bu þekilde yorumlanmasý
tartýþýlýrken, bu varoluþ ve gerçekliðin sorunlarýyla ilgili bugünkü düþünce türüne de
örnek teþkil etmektedir.
Daha da ilginci, kuantum fiziðinin, "birçok
evren" yorumlamasýdýr. 1957'de Hugh Everett
tarafýndan yapýlan bu yorumlama, bir sistemin
gözlemlenmesiyle ilgili her eylemin,
baþlangýçtaki özgün evrenle ayný mekân ve
zamaný iþgal eden ama onunla iletiþim kuramayan, koþut bir evrenin oluþmasýna yol
açtýðýný savunmaktadýr. Böylece, þu anda
iþgal ettiðimiz evren, kendisiyle birlikte var
olan, sayýsýz evrenden biridir.
Bu hipotez kuantum fiziðindeki ölçüm
sorununu çözümlemektedir, ama belli bir
bedel karþýlýðýnda! "Birçok evren" yorumlamasýnýn temsilcilerinden olan Bryce Dewitt
þöyle diyor:
"Her yýldýzda, her galakside ve evrenin
her ücra köþesinde yer almakta olan her
kuantum geçiþi, yeryüzündeki yerel
dünyamýzý, sayýsýz kopyalarýna ayýrmaktadýr... Ýþte size yaman bir þizofreni örneði."
Tuhaf, büyüleyici ve þaþýrtýcý. Þurasý
kesindir ki, kuantum fiziði, evrenin,
algýlayýþlarýmýzla ulaþamayacaðýmýz bir
yönüne bir pencere açmýþtýr. Matematiksel
formülasyonuna aþina olmayanlar onu
çözümlenmez ve anlaþýlmaz bulabilir. Ve
onun doðru þekilde yorumlanmasý için
yapýlan tartýþmalar, bilimden kurtulmak
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isteyenlerin kulaðýna hoþ bir seda gibi
gelebilir.
Ama dikkatimizi ayrýntýlara verip, ana
konudan ayýrmamalýyýz. Her þeyden önce,
hepimizce paylaþýlan bir deneyimler bütününe
sýkýca baðlanmýþ durumdayýz; bugün, fizikçilerin ezici bir çoðunluðu, kuantum mekaniðini düzenli olarak ve tam bir güvenle kullanmaktadýr. Milyonlarca deney ya da gözlem
arasýndan bir teki bile, ona ters düþecek bir
sonuç vermemiþtir.
Bir de þu var: Tartýþmalar, ölümcül bir
çöküntünün yakýn olduðuna iliþkin bir iþaret
deðildir. Gerçekten de, çekiþmeler, bilimin
saðlýklý etkinliðinin bir parçasýdýr. Gün gelir
de, kuantum fiziði yerini, daha az tartýþmalý
ve daha kesin bir yoruma dayalý, daha doðru
bir kurama býraksa bile, bu kuram bugün
fiziksel dünyayla ilgili bildiklerimizi reddetmeyecektir. Bunun tarihte emsalleri vardýr:
Einstein'ýn Görecelik'i Newton'un mekaniðini
reddetmemiþ, onu geniþletip geliþtirmiþtir.
Elbette ki yorumlama sorunu çözümlenmiþ
deðildir. Ama yine de, sorunlar genellikle
yanlýþ anlaþýlmakta ve olduklarýndan fazla
þiþirilmektedirler. Örneðin; kuantum
mekaniðinin determinizmin reddi olduðu
söylenmekle birlikte, bunun sadece, atomlar
vb. ile ilgili küçük çaplý olaylar için önem
taþýdýðý ve bunun dýþýndaki hiçbir þeyle (belki
sadece çok, çok ilkel evren hariç) ilgisi
olmadýðý kabul edilmelidir.
Keza, incelenen nesnenin gözlemleme süreciyle etkilendiði konusu da dar bir kapsam
için bir baþka deyiþle atom altý fiziði için
geçerlidir. Burada bile, kuantum fiziðine
iliþkin "Kopenhag yorumu" ele alýnabilir.
Bunun temelde söylediði, kuantum fiziðinin,
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birtakým gerçek ya da varsayýmsal deneylerle
baðlantýsý kurulabilen kavramlarla ilgili,
bütün durumlara yanýt verdiðidir. Bundan
dolayý, kiþiye, "gerçeklik nedir?" ya da "þu
veya bu sistem hangi durumda bulunmaktadýr?" gibi sorular sormaya izin verilmez.
Bunun yerine kiþi, "Þu ya da bu koþullarda
þunu ya da bunu yaparsam, ne göreceðim?"
sorusunu sorabilir.
Gerçekliði neyin oluþturduðuna iliþkin
tartýþmalar fazlasýyla karmaþýk bir hale
geldiði zaman, kiþinin kendini çimdikleyip,
"gerçek" olduðunu hissetmesi yararlýdýr.
Metafiziðe doðru güzel güzel soyut uçuþlar
yapýlýrken, kuantum fiziðinin bir milyon
deneyin oluþturduðu somut ve saðlam bir
temel üzerinde durduðunu unutmayalým.
Bilimsel yöntem, bütünlük ve gücünden
hiçbir þey kaybetmeden dururken, kuantum
fiziði de, büyük ölçüde bu yöntemin bir ürünü
olarak ayaktadýr.
Eðer bir gün, kuantum fiziðinin yerini daha
iyi bir þey alacaksa bu, Kuhn tipi bir devrimle
(onun öz yapýsýndan kaynaklanan ve anlaþýlan
sorunlarýn yardýmýyla) mümkün olacaktýr.
Bilim dönemsel olarak kendini iyileþtirir ve
arýndýrýr; ama onun yerini alma iddiasýnda
olan þeylerden, þimdiye kadar, anlamlý bir
katký saðlamýþ deðildir.
Bunlar ya dar inanç sistemlerinin sýnýrlarýnda bulunur, ya da, o kadar umutsuzcasýna
belirsizdir ki, savunucularýnýn bile, nasýl
etkilenebilecekleri konusunda en ufak bir
fikirleri yoktur.
Tek bir bilimin olduðu sonucuna emin bir
þekilde varabiliriz. Ama bilim yalnýzca
Batý'nýn malý mýdýr? Esas tartýþma konusu
olan ve bizi daha çok ilgilendiren soru budur.
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Kalbimizin Öz Dileði:
Birlik Duygusu
Çeviren: Nelda Bayraktar

Ý

nsanlýk eski düþünce kalýplarýyla
çözemediði yeni sorunlarla karþýlaþtýðýnda, zihinsel ve biyolojik
kademede yeni bir kapasiteye ulaþýr.
Þu anda bizler tarihin öyle bir noktasýndayýz ki, bizi dönüþtürecek olan
yeni bir dünya görüþü ortaya çýkmaktadýr. (Birleþmiþ Milletler Deðerler
Kozasý, Nancy Roof)

Bilimin çeþitli alanlarýnda inanýlmaz
derecede güçlü yeni uyanýþlar görmekteyiz. Demek ki fiziksel gerçeðin ötesinde bizim fiziksel dünyada gözlemlediðimiz ve deneyimlediðimiz þeyleri
bir þekilde organize eden gözle görülmeyen kalýplar ve prensipler mevcuttur.
Bilim aslýnda gözle görülenin ardýndaki
þeyi keþfetmektedir. Bu heyecan verici
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tema, bilimin her alanýnda - biyoloji,
fizik, lineer olmayan dinamikler, yapay
yaþam, beyin fizyolojisi, karmaþýklýk
teorisi, benötesi psikolojisi, psikonöro-immünoloji ve etnobotanik gibi ortaya çýkmaktadýr. Bu hayret verici
geliþmeler Batý Bilimine gözlemlenebilir, maddeci ve deneysel dünyanýn
ötesindeki gerçeðin mevcudiyetini iþaret etmektedir. Sahne bir diðer önemli
bilimsel devrime - yani bilim ve ruhsallýðý diðer bir deyiþle ruh ve maddeyi
yekpâre biçimde bir edebilmek - için
biteviye hazýrlanmaktadýr. Ayný zamanda dünyanýn spiritüel ve dinsel
geleneklerinde de paralel bir uyanýþa
tanýk olmaktayýz. Doðu Batýyla, Kuzey
de Güneyle buluþurken, yaþamýn birliði
ortaya çýkmakta ve kendisini daha önce
eþi görülmemiþ biçimlerde ifade
etmektedir. Böylece insanýn ruhsal
farkýndalýðýnýn birliði gitgide daha da
tanýnmakta ve bilinmektedir. Dünyanýn
bilgelikle dolu gelenekleri ve dinsel
disiplinleri birbirleriyle bað kurmakta,
bu da önceki öðretiler ve uygulamalarla iþ birliðine gitmeyi ve belli bir yerde
buluþmayý saðlamaktadýr.
Bu eðilimlerin anlamý nedir ve nereye gitmektedirler? Bizler aslýnda bilincimizde bir devrim yaþýyoruz. Bu Doðu
ve Batý'yý birbirleriyle tohumlayan ve
bir eden yeni ve bütüncül bir dünya
görüþüdür.
Geleneksel Batý bilimiyle ilgili dünya
görüþü dünyanýn ve kozmosun birbirinden ayrý, kendine has maddesel
nesnelerden oluþtuðuna inanmamýz için
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bizi koþullandýrmýþtýr. Evrenle ilgili
bu görüþ yüzlerce yýldýr hüküm sürmüþ
ve klasik fizik, biyoloji ve diðer doðal
bilimlerin yaptýðý deneylerle de iyice
desteklenmiþtir.
Ancak bu görüþ, geçtiðimiz yüzyýlda,
bilimin yeni keþif sahalarýnda yapýlan
inanýlmaz buluþlarla parçalanmaya
baþlamýþtýr. Kuantum ve fizikteki görecelilik teorileriyle bilimin bakýþýnda
köklü bir deðiþiklik baþlamýþ ve 20.
y.y. da fizik, evrimsel biyoloji, karmaþýklýk teorisi, benötesi psikoloji ve
diðer pek çok disiplindeki büyük yeniliklerle devam etmiþtir.
Evreni enerjik, canlý sistemlerden
oluþan bir büyük að olarak kavrayan
yeni bir bilimsel deðerler dizisi ortaya
çýkmýþtýr. Bir zamanlar maddenin
bölünmez katý parçasý gibi görülen atomun, titreþen enerjinin modelleri
olduðunu biliyoruz artýk. Yeni bir
holistik veya bütüncül dünya görüþü
ortaya çýkmaktadýr ki buna göre evren
ve yaþamýn tümü aslýnda birdir ve
bütündür. Bu emsali görülmemiþ keþifler bizim gerçekle ilgili anlayýþýmýzý
hýzla deðiþtirmektedir. Bilimde,
Heisenberg'in "Hiçbir þey varlýðýn geri
kalanýndan (bütününden) ayrý deðildir
(izole deðildir)" keþfiyle baþlayan,
sonra da madde ve bilincin baðý ile
ilgili yeni ve engin bilgilerin ortaya
çýkmasýyla birlikte büyük yenilikler
yaþanmaktadýr. Örneðin, kuantum fiziðinde yapýlan deneyler evrendeki her
parçanýn bir þekilde diðerinin varlýðýndan haberdar olduðunu göstermiþtir.

28
Birbiri ardýnca yapýlan deneyler,
"mekânsýzlýk-nonlocality" diye bilinen
bir içsel bað ilkesini pekiþtirmiþtir. Bu
þu anlama gelmektedir: Ýki tane
parçacýk birbirleriyle etkileþime geçtiklerinde, spin özellikleri de birbirleriyle
etkileþime geçmektedir. Eðer bir
parçacýðýn spin (dönüþ) halini ölçersek,
evrenin diðer ucunda bile olsa
diðerinin de buna hemen cevap
verdiðini görürüz. Ýþte parçacýklar
arasýnda vuku bulan ve mekâna baðlý
olmayan baðlantýlý olma hali, evrendeki
her parçacýðýn görünmez bir þekilde
birbirine sinyal (enformasyon) yollayabileceðini iþaret etmektedir. Böylece
evrenin tümünün aslýnda birbiriyle
baðlantýlý olduðunu görüyoruz. Ve bu
keþifler de ruhsal bilinç ve madde
arasýnda da bir baðýn bulunduðunun
ipuçlarýný vermektedir bize.
Bilimin Hudutlarýnda Yapýlan
Farkýndalýk Araþtýrmalarý
Ruhsal bilinç ve madde arasýndaki
bilinmeyen baðlarý ortaya çýkaran
müthiþ keþifler yapýlmaktadýr. Bu
baðlamda, Küresel Bilinç Projesi
yoluyla önemli miktarda kanýt elde
edilmiþtir. Hassas elektronik dedektörler dünya üzerinde 40 ülkeye yerleþtirilmiþ ve yýllarca yakýndan takip
edilmiþti. Önemli bir dünya olayý meydana geldiðinde yani milyonlarca insan
ayný olaydan ayný zamanda etkilendiklerinde dedektörler normal veri kalýplarýnýn dýþýna çýkýyorlardý. Bu þekilde
dedektörler Prenses Diana'nýn
cenazesinden, 2000 yýlýndaki Amerikan
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Seçimlerine kadar pek çok dünya
çapýndaki olayda önemli tespitler yaptýlar. Bundan da önemlisi, dedektörlerin
olaylar olmadan önce etkilenmeleriydi.
Örneðin, sadece 11 Eylül 2001 yýlýndaki terörist saldýrýyý tespit etmemiþler
fakat ayný zamanda iki uçak, ikiz
kulelere vurmadan 4 saat önce iþaret
vermeye baþlamýþlardý. Benzer þekilde
2004 yýlýnýn Aralýk ayýnda Güney
Doðu Asya'daki yýkýcý tsunamiyi 24
saat öncesinden tespit edebilmiþlerdi.
Princeton Üniversitesi bilim adamlarýndan Robert Jahn ve meslektaþlarý da
laboratuvarlarýnda yaptýklarý 27 adet
deneyde düþüncelerin ve kasti niyetin
hassas elektronik ve fiziksel
makinelerin davranýþlarýný etkileyebileceklerini tespit ettiler. Etki çok zayýf
olmasýna raðmen sonuçlar istatistiksel
yönden hayli önemliydi. Ayný araþtýrmacýlar yaptýklarý 653 adet deneyde
durugörü kullanarak bilginin insanlar
arasýnda telepatik yönden transfer
edilebileceðini ispatladýlar. Bu
sonuçlarýn tesadüfen oluþma oraný 33
milyonda birdi. Bundan da çarpýcý olan
þey, alýcý ve verici konumunda olan
kiþilerin birbirlerinden ayrý mesafelerde
olmalarýna raðmen etkileþimde bir
farklýlýk gözlenmemesiydi. Bu heyecan verici sonuçlar yukarýda sözü
edilen evrendeki her þeyin birbiriyle
baðlý olduðu ve bütünü oluþturduklarý
görüþünü pekiþtirmektedir. Bilim adamý
Dean Radin "Entangled Minds/Birbirine Dolanmýþ Zihinler" isimli kitabýnda benzer bir araþtýrmanýn dünyanýn
çeþitli laboratuvarlarýnda yapýlmýþ olan
deneylerini biraraya getirmiþtir.
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Binlerce kez tekrarlanan laboratuvar
deneylerinin sonucunda ortaya çýkan
bulgular günümüz bilimi tarafýndan
geleneksel olarak mümkün sayýlmayan
duyular dýþý algýlama (ESP), psikokinesis ve telepati gibi fenomenlerin aslýnda gerçek olduðunu kanýtlamýþtýr.
Radin'e göre bu geliþmeler fiziksel
realitedeki farkýndalýkta yeni bir
uyanýþýn olduðunu göstermektedir. Ve
bu tarz bulgular insanlarýn kiþisel
deneyimlerine dayanarak zaten
inandýklarý þeylerle paraleldir. Amerika
Birleþik Devletleri'nde 2005 yýlýnda
yapýlan bir Gallup anketine göre
Amerikalýlarýn yaklaþýk yüzde yetmiþ
beþi paranormal olaylarýn en az birine,
yüzde kýrk biri duyular dýþý algýlamaya,
yüzde elli beþi ise zihin gücüyle
bedenin iyileþtirilebileceðine inanmaktadýr. Vakalarýn çoðunda insanlar, bilimsel bir kanýtý incelemekten ziyade,
kiþisel deneyimleri veya yaþadýklarý
hikâyelerle bu inanca varmaktadýrlar.
Dua ve meditasyonun þifa etkisiyle
ilgili ileri düzeyde araþtýrmalar da
yapýlmaktadýr. Psikiyatr Elisabeth Targ,
AIDs hastalýðýndan mustarip olan
hastalar üzerinde duanýn ne gibi etkileri
olabileceði üzerine rastgele seçimli
çift-kör testler yaparak bunu Western
Journal of Medicine'da yayýnlamýþtýr.
Araþtýrmacý kendilerine dua edilen
hastalarýn diðerlerine nazaran saðlýklarýnda belirgin iyileþmeler gözlemlemiþ ve hastalýk hallerinde ise azalma
tespit etmiþtir. Hekim Larry Dossey
ise bu görüngüyü derinliðine araþtýrmýþ
ve duanýn etkinliði üzerine yapýlmýþ

29
olan yüzlerce çalýþmayý yeniden gözden geçirmiþtir. Sonuçta baþkasý için
yapýlan ve belli bir amaca odaklanan
dualarýn, hastalarýn þifa bulmasýnda
önemli etkiler yaptýðýný tespit etmiþtir.
Üstelik de bu durum hasta ve kendisine
dua eden kiþi birbirlerinden ayrý yerlerde bulunsalar dahi deðiþmemektedir.
Plasebo etkisinin önemli olup
olmadýðýný test etmek amacýyla Dossey,
insan bilinciyle, laboratuvarda tohum
filizlenmesi ve bakteri geliþiminin hýzý
arasýnda bir bað olup olmadýðýný tespit
etmek için pek çok deney gerçekleþtirmiþtir. Sonunda biyolojik çoðalma
hýzýnýn insanýn kasti niyetiyle doðrudan
etkilenebildiðini tespit etmiþtir.
Bakteriler kendilerine dua edildiklerinin farkýnda olamayacaklarýndan,
Dossey uzaktan yapýlan dualar ile
biyolojik ve fiziksel süreçler arasýnda
temel bir içsel bað olmasý gerektiði
sonucunu çýkarmýþtýr. Dua ve meditasyonla ilgili yüzlerce bilimsel deneyden
çýkan bulgularý biraraya getiren
Dosmey, sonunda duanýn uzak bir
mesafeden yapýlsa dahi çeþitli organizmalardaki (ki bu bakteriden insana
kadar geniþ bir yelpazedir) fiziksel
süreçleri deðiþtirebileceði bulgusunu
elde etmiþtir.
Bu keþifler madde ve ruhsal bilincin
bizim henüz anlayamadýðýmýz biçimlerde birbirlerine baðlý olduðu gerçeðini ortaya koymuþtur. Ayrýca yeni bilimsel anlayýþ ve çaðlar boyunca birikmiþ
olan spiritüel bilgeliðin de bir yerde
buluþacaklarýný göstermektedir.
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Ruh ve Maddenin Birleþmesi
E=mc²'nin Ötesi
Bilimin hudutlarýnda nelerin ortaya
çýktýðýna daha yakýndan bakabilmek
için, örnek olarak þimdilik tek bir
disiplini ele alalým. Bu amaçla fizik
bilimini seçeceðiz ki hepinizin bildiði
gibi fizik en zor bilimlerden biridir.
Önce hem bilimin hem de ruhsallýðýn
öncülerinden birisi olan David
Bohm'un (1917-1992) yaptýðý bir çalýþmayla baþlayalým. Bohm, Princeton'da
Einstein'ýn meslektaþý olarak çalýþmýþ,
her ikisi de kuantum teorisinin teorik
temelleri üzerinde benzer görüþleri
paylaþmýþlardý. Bohm'un evrenin
doðasýný anlamakla ilgili derin bir
tutkusu vardý. Bilimin gerçek amacýnýn
doðrunun peþinden koþmak olduðunu
hissediyordu ve bir çok bilim
adamýnýn, bilimi sadece doða ve
teknolojiyi tahmin ve kontrol etmenin
pragmatik aracý olarak görmeleri onu
rahatsýz ediyordu. Týpký Einstein gibi
Bohm da bilimin, varoluþun sýrlarýný
keþfetmek için mücadele veren esasýnda bir çeþit ruhsal arayýþ, gerçeðin ve
doðrunun derin bir araþtýrmasý olduðuna inanýyordu. Bu nedenle yalnýzca
modern fizik bilimine deðil (ki bu alanda da önemli katkýlarda bulunmuþtur),
fakat ayný zamanda arayýþýný bilimin
ötesine geçerek de sürdürdü. Bohm
spiritüel öðretiler ve bilgeliðe derinlemesine daldý ve 20 yýlý da aþacak
biçimde aralarýnda Dalai Lama'nýn ve
Krishnamurti'nin de bulunduðu pek çok
spirtüel hoca ile çalýþtý. Onlarla derin
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diyaloglara girdi. Bohm, buradaki
düzen ve formun doðasýyla ilgili
içgörüler keþfedebilmek için ayrýca
sanatý da inceledi. Böylece sorgulamanýn hem bilimsel hem de spiritüel
formlarýný birlikte kucakladý ve "Yeni
fiziðin ikiz sütunlarý olan Görecelik
Teorisiyle Kuantum teorilerinin ortak
yönleri nedir?" sorusuyla iþe baþladý.
Ve sonunda her iki teorinin de, en
küçük atomdan en büyük galaksilere
kadar evrenin tek ve bütün olduðunu
önerdiðini söyledi. Bu temel görüþ
üzerinde hiç býkmadan ve usanmadan
30 yýl boyunca çalýþtý ve ciddi bilimsel
araþtýrmalar yaptýktan sonra evrenin
özünün holomovement (bütüncül
hareket) olduðunu söyleyen bir hipotez
ortaya koydu. (Bu görüþ bölünmeyen
bütünlükle ilgili holistik bir ilkeyi ifade
etmektedir. Bu hipoteze göre her þey
oluþ veya süreç halindedir. Bütünlük
statik deðil her varlýðýn birbiriyle
baðlantýlý biçimde hareket ettiði
dinamik bir bütünlüktür.) Varoluþun
doðasý ise süregiden bir deðiþimdir.
Holo ise bu sürecin bir çeþit holografik
yapýsý olduðunu ifade etmektedir.
Bohm'a göre kozmos, tek ve bütün
halinde akan bir harekete sahiptir. Bu
öylesine bir akýþtýr ki, bütünü oluþturan
her bir parça akýþýn tümüne sahiptir.
Gelecek Ay: Konumuza "Ýnce Düzen"
baþlýðýyla devam edeceðiz.
Kaynak: 4 Keys To Sustainable
Communities Everywhere On the
Planet/Gaia Education
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Dünyanýn En Eski Dansý:

Semâ

Nesrin DABAÐLAR
Ýndigo Dergisinden alýnmýþtýr

M

edeniyetlerin ve yaþamýn en
eski tanýðý Anadolu'da da yedi
yüzyýldýr durmayan bir dönüþ,
içerdiði gücü tüm dünyaya yayacak
kadar etkili bir manyetik alan yarattý ve
dönüþünü sürdürüyor hâlâ… Bu
dönüþün adý Semâ dönüþüdür ve baþlatan da Mevlâna adýnda bir Anadolu bilgesidir.
Hissettiðiniz her türlü duygunun,
yaþadýðýnýz sürede algýladýðýnýz
her þeyin temel oluþum sebebinde
atomlar vardýr. Sevdiðiniz birine
dokunduðunuzda duyumsadýðýnýz
his; sizin elinizdeki atomlarýn içindeki
elektronlarla, o kiþinin elektronlarýnýn
etkileþiminden baþka bir þey deðildir.
Soðuk havada duyduðunuz üþüme hissi
atomlarýn size çarpmasý sonucu oluþur.
Ateþin yanmasý ile ýsýnma, elektronlarýn daha hýzlý dönmesinden baþka bir
þey deðildir.
Atomlar; çekirdek ve elektronlardan
oluþur. Çekirdek ile elektronlar arasýn-

daki boþluk inanýlmaz büyük boyuttadýr. Atomun içindeki boþ alan; atomun tamamýnýn % 99,9999 unu kapsar.
Geriye kalan mikro alan çekirdek ve
elektrona aittir. Bir futbol sahasý içindeki bir toz tanesi gibidir elektronlar,
atomun içinde. Peki; bu muazzam
boþluklar nasýl bir etkiyle öylece durur
ve her þeyi oluþturur hiç yýkýlmadan,
bozulmadan? Çünkü elektron müthiþ
bir hýzla çekirdek etrafýnda döner, hiç
durmaksýzýn. Elektronlar çekirdeðin
etrafýndan 1000 ila 100.000 km arasýnda deðiþen hýzlarla dönerler. Kütleleri
birbirinden farklý olmayan elektronlar
farklý enerji seviyesine sahiptirler ve 7
farklý yörüngede dönerler.
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Bazen sayýsý yüze yakýn elektron;
ayný yörüngede döner, bazen de birbiriyle çarpýþmadan yörüngeler arasý
geçiþ yaparlar. Artý yüklü olmalarý
sonucu birbirlerini itmeleri gereken
protonlar özel çekim kuvvetleri sebebiyle çekirdeðin içinde sýkýþmýþ bir
halde dururlar. Eksi yüklü olan ve
çekirdeðin artý yükü nedeniyle çekirdeðe yapýþmasý gereken elektronlar
ise kaçýþ hýzlarý ve itici kuvvetler
nedeniyle asla yörüngelerinden ayrýlmazlar. Hiçbir darbe, çarpýþma ya da
kuvvet, ne atomu, ne çekirdeðini ne de
elektronlarýný yerinden oynatamaz.
Atomun oluþturduðu canlý ölse de o
dönmeye devam eder, ayný hýzla ve
hiçbir deðiþikliðe uðramadan. Ormaný
yaktýðýnýzda yok ettiðiniz þey sadece
atomlarý bir arada tutan baðlardýr.
Ormaný oluþturan atomlarý yok edemezsiniz. Onlar havaya karýþýp dönmeye devam ederler Elektronun bu
hýzlý ve bitimsiz dönüþü, var olan her
þeyin özüdür, gerçeðidir. Elektron her
ne kadar atomun içinde çok az bir yer
kaplýyorsa da inanýlmaz bir güce
sahiptir; gücünü de bu dönüþten alýr.
Evrendeki her þey bu dönüþ ile ayakta
kalýr. Elektronlar bir gün ya da bir an
dönmeyi unutsa tüm evren yýkýlýr ve
koskoca bir boþluða dönüþür her
þey…inadýna…
Kuantum fizikçilerine göre madde
aslýnda hayaletlerden oluþmuþ bir
yanýlgýdan baþka bir þey deðildir.
Madde olabileceðini söyleyebileceðimiz gerçek miktarlar, maddenin
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gerçek boyutunun yanýnda toz zerrecikleri kadar küçük kalýyor. Bir deyimle
"madde maddeden oluþmamýþtýr" ve
büyük boþluklar enerji dalgalarý
nedeniyle maddenin sertliðini yaratýr.
Bir taraftan da dokunduðumuzu
sandýðýmýz hiçbir þeye dokunamayýz
gerçekte. Çünkü tam olarak dokunma
gerçekleþmeden önce atomlar arasýndaki itme nedeniyle mikro ölçekte de olsa
atomlar arasýnda bir boþluk kalýr. Bunu
saðlayan þey; parçalarýn birbirini
itmelerini ya da çekmelerini saðlayan
temel kuvvetlerdir. Bu dört temel
kuvvet; Güçlü Nükleer Kuvvet, Zayýf
Nükleer Kuvvet, Yerçekimi Kuvveti ve
Elektromanyetik Kuvvet'tir. Bu
kuvvetlerde olabilecek en küçük bir
oynama bütün sistemin bozulmasýna,
canlýlýðýn yok olmasýna sebep olabilir.
Elektronlarýn, çekirdeðin çevresindeki yörüngelerinden ayrýlmadan dönmelerinin nedeni, onlara etki eden
Elektromanyetik Kuvvet'tir. Elektron,
sahip olduðu eksi elektrik yükü nedeni
ile artý yüklü çekirdeðin çevresinde hiç
durmadan döner. Bu dönüþ sýrasýnda
ortaya çýkan merkez kaç kuvveti,
Elektromanyetik Kuvvet ile dengede
durur ve elektron yörüngede kalýr.
Elektromanyetik Kuvvet'in hassas
deðeri ise elektronlarýn çekirdeðe
yapýþmasýný veya çekirdekten tamamen
uzaklaþmasýný engeller. Dengeyi
saðlayan bu dönüþler sadece atomun
içinde deðildir; galaksiler, gezegenler,
güneþ, ay, dünya… Mikro ve makro
her þey döner bu evrende. Mikro ve
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makro her dönüþ ise içinde bir güç ve
manyetik alan barýndýrýr fizik kanunlarý
gereði.
ANADOLU'DAKÝ MÝSTÝK DÖNÜÞ
Medeniyetlerin ve yaþamýn en eski
tanýðý Anadolu'da da yedi yüzyýldýr
durmayan bir dönüþ, içerdiði gücü tüm
dünyaya yayacak kadar etkili bir
manyetik alan yarattý ve dönüþünü
sürdürüyor hala… Bu dönüþün adý
Semâ dönüþüdür ve baþlatan da
Mevlâna adýnda bir Anadolu bilgesidir.
Semâ dönüþü, yüz yýllardýr insandan
insana sirayet ederek devam ediyor. Bu
sirayet kendi içinde bir giz barýndýrýyor
ki bunca yüzyýldýr durmadý.
Mevlâna'nýn; dünyanýn döndüðünün
kabul edilmesinden 400 yýl önce,
dünyanýn dönüþüne bu kadar benzeyen
bu dönüþün þeklini nasýl oluþturduðu
ayrý bir giz. Güneþ, gezegenler ve
yýldýzlar; döndükleri bilinmeden
yüzyýllarca önce Mevlevilere ilham
kaynaðý olmuþ ilginç bir þekilde…
Mevleviler bir semâ ayininde beþ
binden fazla tur dönerken vücutlarýnda
neler oluyor, enerjilerini nasýl yitirmiyorlar, yorulmuyorlar ve neden baþlarý
dönmüyor? Merak edilmiþtir hep ama
bu konu üzerinde bilimsel bir çalýþma
ne yazýk ki yapýlmamýþtýr þimdiye
kadar.
Semâzenlerin ayinlerde sergiledikleri
sýra dýþý performans hakkýnda ilk bilimsel çalýþma Prof. Fuat Yöndemli
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tarafýndan yapýlmýþ. Yöndemli,
semâzenlerin eðitimleri sýrasýnda belirli
bir disiplinle hareket ettiklerini ve bu
disiplinli kurallarýn bilimsel açýklamalarý olduðunu ortaya çýkardý. Baþ
dönmesi, bulantý, kusma gibi semptomlarýn ortaya çýkmamasýnýn semâ
çalýþmalarýnda izlenen geleneksel
davranýþlardan kaynaklandýðýný bir
kitapta ayrýntýlarýyla anlatýyor Prof.
Yöndemli.
Bu kitabý yazarken eleþtirel fikirlerini de söylemeden edemiyor. "Eðer
Mevlâna bizim ülkemizde deðil,
bir batý ülkesinde yaþamýþ olsaydý
üzerine binlerce araþtýrma yapýlýp,
kitaplar yazýlýrdý, bizler araþtýrma ve
fikir hayatýnda cýlýz kalýyoruz" diyor.
Mevlevilikte gerçekleþtirilen dini ayinlerin, ruh kadar bedeni de nasýl terbiye
ve disiplin ettiðini, bu nedenle
semâzenlerin baþ dönmesi sorunu yaþamadýðýný bir doktorun rehberliðinde
aþama aþama incelemek; gerçekten
ülkemiz için ilklerden.
Semâ; kelime olarak iþitmek, dinlemek, kulak vermek anlamýndadýr. Kök
olarak Arapçadan gelir ve kulaða hoþ
gelen musiki manasýndadýr. Mecazi
olarak ise þarký, name, raks, vecd gibi
manalara da gelir. Neyle icra edilen
müziðin eþliðinde belirli bir düzen ve
ahenkle dönüþ demektir, týpký evrende
belirli bir ahenk ve düzende dönen
güneþler, gezegenler ve elektronlar
gibi…
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SEMÂ NASIL GERÇEKLEÞÝYOR?
Meþk tahtasý denen bir metrekarelik
dört köþe bir tahta üzerinde yapýlan
egzersizlerle baþlar çalýþmalar. Orta
kýsmýnda kabara denen 2 cm çapýnda
bakýr ve pirinçten yapýlma bir çivi
vardýr. Semâzenlik yolundaki derviþ
avucuna aldýðý bir miktar tuzu, sol dizini yere dayayýp sað dizini bükerek çöktükten sonra çivinin etrafýna döker.
Zorluklu bir baþlangýcýn ilacýdýr tuz.
Ayaðýnýn kaymasýný ve parmaklarý
arasýnda büllerin (sulu kabarcýk) oluþup
enfekte olmasýný engeller. Ayaða
kalkan derviþ, tahtanýn üstüne çýkar ve
sol ayak baþparmaðýyla ikinci parmaðýnýn arasýna çiviyi alýr. Kollarýný
çapraz yaparak avuçlarýný omuz
baþlarýna koyar. Sað ayak sol ayaða dik
bir vaziyette iken, sol ayaðýný topuðunu
kaldýrmadan saða doðru çevirir. Sol
topuðunu yerden kaldýrmadan sað
ayaðýný yerden kaldýrýr. Sað ayak itici
fonksiyon görerek bütün vücudu bir
dönüþ yapar. Sað ayaða çarh, (çark) sol
ayaða direk denir. Bu dönmeye çarh
atma denir. Ýlk dönüþler ayakta tahta ile
yapýldýktan sonraki egzersizlerde parmaklar çividen çýkarýlýr. Derviþ sýrayla
"Kol Açma"sýný, "Direk Tutma"sýný
(360 derece dönmesi), çark atarak
yürümesini ve düz hat boyunca saðasola sapmadan ilerlemesini öðrenir.
Ýlk egzersizlerde baþ dönmesi
normaldir ve dönme süresi birkaç
dakikadýr. Ýlk egzersizler sýrasýnda
oluþan bulantý ve kusmaya "safra
atmak" denir. Çalýþma devam ettikçe
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bulantý azalýr ve derviþin safra atarak
manevi kirlilikten arýndýðý kabul edilir.
Semâzenin her gün mutlaka egzersiz
yapmasý kondisyon ve paslanmamak
için þarttýr.
Çark atma, kol açma, direk tutma,
çark atarak yürüme ve düz hat üzerinde
saða-sola sapmadan ilerleme þeklinde
yapýlan bu hareketler, vestibüler (iç
kulak alýcýlarýna baðlý denge, görme ve
dikkati içine alan sistem) sistemi
deðerlendirmek için týpký günümüzde
kullandýðýmýz metotlar gibidir.
Semâzen yemekleri konusunda da bir
takým kurallara uymak zorundadýr.
Mide asidini arttýran yiyecekler, hamur
iþleri ve et fazla tercih edilmez. Hiçbir
yasak olmamakla birlikte semâzen aþýrý
yemekten kaçýnýr. Aç ya da tok karýnla
deðil, yemek mideyi terk ettikten
hemen sonra dönmeye dikkat edilir. Bu
dönemde serebral (beyin ve beyine
baðlý sistemler) merkezlere giden kanýn
daha az basýnçlý olmasý nedeniyle semâ
sýrasýnda denge þikâyetlerin en aza
inmesi saðlanmaktadýr.
Yapýlan tahlillerde semâzenlerin
serum lipid, kolestrol ve trigliseridleri
normal seviyelerde olup, ayrýca
hiçbirinde hipertansiyon þikâyeti tespit
edilmemiþtir. Bu çalýþmalar baþladýktan
yaklaþýk iki ay sonra "Tennure" denilen
beyaz elbise giyilmektedir. Semâ
sýrasýnda eteklerin þemsiye gibi açýlýp
havalanmasýna " tennure açmak" denir.
Tennure giyilince aerodinamik bakýmdan semâzen, kendini daha hafiflemiþ
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hisseder ve daha kolay döner fakat bu
durum baþ dönmesinin ortaya çýkmasýný kolaylaþtýrýcý bir faktördür. Bu yüzden ilk zamanlarda tennure giyilmez.
Beyaz etek yuvarlak, üçlü ve sekizlidokuzlu olmak üzere üç türlü açýlýr.
Eteðin dönerken yuvarlak bir þekil
almasýna "sahan kapaðý" adý verilir.
Dönüþ sýrasýnda semâzenin eteðinin
üç köþeli bin manzara almasý, Mevleviler arasýnda, onun "kendinden geçtiði"
ve "Pîr aþkýna döndüðü" kabul edilir.
Tennuredeki kesim-dikim farký veya
uzunluk-kýsalýk gibi durumlar, birkaç
santimetre dahi olsa, semâzenin yalpalanmasýna sebep olur. Her þeyde
olduðu gibi tennurede de bu yüzden
bir ölçü olmak zorundadýr.
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Dönülen mekânýn geniþliði, darlýðý,
ferahlýðý, sýkýcýlýðý semâzen üzerinde
etkilidir. Dar mekânlarda dönmek
þikâyetlerin artmasýna neden olur.
Vestibüler sisteme baðlý olarak optik
fiksasyon( görüþ sabitliði) semâzen
üzerinde en etkili durumlardan birisidir.
Semâzen, bakýþlarýný bir noktaya
sabitlemediði takdirde baþýnýn dönmesi
artar. Bunu önlemek için gözlerini sol
elinin baþparmaðýndan ayýrmaz. Gözleri yarý açýk (süzülmüþ) durumdadýr.
Etrafýnda olanlarla ilgilenmeyen
semâzen her tarafý buðu içinde, sisli,
bulanýk görür. Ancak bu sýrada baþ
dönmesi þikâyetleri tamamen kaybolur.
Bütün bu önlemler deniz- araba tutmasý
durumunda önerilenlerle aynýdýr.
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Dünyanýn en mistik dansý kabul
edilen semâ sýrasýnda kollar yavaþ
yavaþ göðüs hizasýna kaldýrýlýrken s
að elin parmaklarý yukarýya doðru,
sol el parmaklarý ise aþaðýya doðru
döndürülür. Semâzenin baþý 23- 25
derece saða eðiktir. Dünyanýn ekseninin eðikliði kadar olmasý ilginçtir.
Bu sayede iç kulaktaki üç semi sirküler
kanal, (vücudun dengesini saðlayan iç
kulak kanallarý) eþit oranda uyarýlmýþ
olur.

sel olarak kanýtlýdýr. Vücuttaki negatif
enerjinin yani hücrelerindeki eksi
yüklü maddelerin artý yüklü yeri çekmemesi için abdest almak; bilimsel
olarak da bir gerekliliktir.

Semâ sýrasýndaki dönüþ ekseni
semâzenin vücudundan geçer. Bu eksen
kafa, kalp ve sol bacaðýndan geçmektedir. Semâ sýrasýnda baþ hareketlerinden
kaçýnýlýp, ense ve boyun adaleleriyle
baþ desteklenmektedir.

Semâzenlerin kafasýnda gördüðümüz
takke silindir biçimindedir. Ýnsan bedenine doðadan bir enerji giriþi olduðu
bilinmektedir. Bu enerjinin giriþi
býngýldak denilen yerden yani kafatasýnýn tam üstünden olur. Silindir
takke, bu enerji giriþini semâ sýrasýnda
belli bir noktaya yani kafatasýna
sabitlemek ve yoðunlaþtýrmak açýsýndan önemlidir.

Giyilen Tennure açýldýðýnda kumaþ
ile yer arasýnda bir potansiyel enerji
oluþur. Tennurenin açýlmasý ayrýca bir
merkezkaç kuvveti oluþturur. Bu merkezkaç kuvveti Tennurenin kapanmasýný önlerken ayný zamanda dönerken
yakýlan enerjiyi %90 azaltýr. Elbise
giyilmeden yapýlan semâ sýrasýnda
yorulma kat kat artmakta ve denge
saðlanýlamamaktadýr. Kulaðýn doðru
açýda durmasý kadar Tennurenin katkýsý
da denge için çok büyüktür.
Semâ öncesi mutlaka abdest alýnmasýnýn maneviyat yönü kadar bilimsel
yönü de var. Suyun vücudun üzerinde
biriken negatif enerjiyi aldýðý ve
vücudun manyetik korunma halkasýný
oluþturup güçlü duruma getirdiði bilim-

Abdest almadan semâ dönüldüðünde
denge kaybýnýn arttýðý denemelerle
tespit edilmiþ. Yöndemli'nin kendisi de
semâzenliði gerçekleþtirmiþ, dönme
konusunda denemeleri bizzat kendisinin de yapmýþ olduðunu belirtir.

Semâ dönmenin en önemli ayrýntýlarýndan biri de dönüþün yönüdür. Bu
dönüþ saat yönünün tersinedir týpký
atomlarýn içinde olduðu gibi…
Semâ sýrasýnda baþ; kendi etrafýnda
daire çizecek þekilde dönmez. Kendi
etrafýnda sýfýr çizen yani dönüþ hýzý
sýfýr olan sol orta kulak zarýdýr.
Semâzen enerjiyle ayný yönde döndüðü
için bir hiza, denge ve eþdurum söz
konusudur. Çaký gibi dönmek diye tabir
edilen dönüþ, orta kulaðýn sýfýr çizerek
tam eksende oluþan bir enerji merkezi
içinde dönmek demektir.
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Semâ dönmenin terimlerinin her
birisinin tanrýsal baðlantýlarý vardýr.
Çark atmak yani dönmek, Tanrýyý her
yönde görmeyi ve her yönden nur
almayý temsil eder. Ayak vurmak, nefsi
ayaklar altýnda ezmek, onu yenmek
demektir. Kollarý yana açmak olgunluða yöneliþi simgeler. Semazenin
baþýndaki sikke mezar taþýný, sýrtýndaki
hýrka mezarýný, tennuresi ise kefenini
simgeler. Semazenlerin sað elleri
yukarýya, sol elleri aþaðýya dönüktür.
Bu; "Hak'tan alýr halka saçarýz, hiçbir
þeyi kendimize mal etmeyiz, görünüþte
var olan, aracýlýk eden bir suretten
baþkasý deðiliz" anlamýný taþýr.
Semâzenin dönüþ þeklinin de dinsel
anlamlarý vardýr. Semâzen dönerken
içinden zikir yapmaktadýr. Semâ
sýrasýnda kollarýn açýlmasýyla semâzen,
Arapçadaki "lamelif'e benzer bir "lâ"
figürü oluþturur. Semâzenin gövdesi bu
lâmelifin ortasýna çekilmiþ bir eliftir.
Bu pozisyon "lâ" ve "illâ" kelimelerini
hatýrlatýr. Bu ise kelime-i tevhidin yani
"lâ ilahe Ýllallah" sözünün sembolüdür.
Semâzen bu pozisyonuyla "benim
aslýnda bir varlýðým yok, gerçek varlýk
Allah'ýndýr" demektedir. Bu ifade týpký
maddenin yeni tanýmýna benziyor:
Madde maddeden oluþmamýþtýr ve
gerçek varlýk; dönen bir enerjiden
ibarettir.
Elektronun ve dünyanýn dönüþü ile
bu kadar benzer özellikleri kendinde
barýndýran Semâ dönüþü; insanýn kendi
enerji merkezini bulmaya, gücünü ve

37
erkini arttýrmaya, doðru yönde olmaya
adanmýþ bir dönüþtür. Yerçekiminden
ve bedeni aðýrlýktan kurtulmuþ hissi
veren bu dönüþün meydaný; yuvarlak
oluþuyla dünyayý, Mevlevi dedesinin
oturduðu Mevlâna'yý temsil eden kýrmýzý post Güneþi, ayinin trafiðini
düzenleyen semazenbaþý Ay'ý, semazenler de gezegenleri temsil ediyor. Yani
semâ ayini bir anlamda Güneþ sistemini ve bu sistemde esas olan 'dönüþ'ü
anlatýyor.
Her þeyin gelip geçici olduðunu ve
bu evrende dönen bir zerrecik olduðunu kabul edebilirse insan, üzülecek
pek bir þey kalmýyor ve sözü
Mevlâna'dan unutulmaz bir öðütle
bitirmek gerekiyor.

Sevgide güneþ gibi ol,
Dostluk ve kardeþlikte
akarsu gibi ol,
Hatalarý örtmede
gece gibi ol,
Tevazuda toprak gibi ol,
Öfkede ölü gibi ol,
Her ne olursan ol,
Ya olduðun gibi görün,
Ya göründüðün gibi ol.
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“Yaratýlýþýn Zamanlamasý”
Canlý Kryon Celsesi,
12 Aðustos 2012 Hawai Adalarý, Kryon Gemi Gezisi
Lee Carroll kanallýðý ile verilmiþtir.
Çeviren: Necati Tarýman

S

elâmlar sevgili varlýklar.
Ben Manyetik Hizmetten
Kryon'um. Partnerimin böyle
bir celsede herhangi bir endiþe hissine
kapýlmasý için hiçbir neden yoktur.
Partnerim bundan önce yüzlerce kez bu
sandalyeye oturmuþ ve kendi yüksek
benliðinin içinden geçtiði geçidi kullanarak, çok iyi tanýdýðý mesaj sahibinin
verdiði bilgileri gayet temiz ve açýk bir
þekilde iletmiþtir. Ancak yine de
kaygýsý vardýr. Aslýnda bu kaygý
Lemurya (Hawaii) daðýnýn gölgesi
içinde bulunduðu zaman ortaya çýk-

maktadýr. Zira bu onun tanýdýðý bir
enerjidir ama o, Akaþýnda bulunduðu
halde, bilmediði þeyleri tanýmamaktadýr.
Bu nedenle þimdi oturmakta
olduðunuz yerin enerjisi artýk size vermek istediðim, ama sadece yuvasýnda
olmasý ve en derin Akaþik hatýralarýnýn
burada olmasý nedeniyle partnerimi
huzursuz eden, bilgi için yeteri kadar
olgunlaþmýþtýr. Dinleyicilerin ve
okuyucularýn durumu daha iyi anlayabilmeleri için þu anda nerede bulun-
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duðumuzu söyleyeceðiz. Her þeyden
önce, þu anda su üzerinde bulunuyoruz.
Ama özel durum nedeniyle hareket
halinde deðiliz (gemi þu anda rýhtýma
baðlanmýþ olarak beklemekte). Bu tip
gemilerde bundan önce gerçekleþtirilmiþ olan celseler partnerim için daha
kolay olmuþtu. Çünkü o celseler
sýrasýnda hem kendisi, hem de diðerleri
hareket halindeydiler (gemi hareket
halindeydi). Bu ise herhangi bir yere
baðlýlýk durumunun olmadýðýný
(karadan tümü ile ayrý olma durumu)
söylemekle eþdeðerdir. Ama þu anda ve
burada su üstünde olmanýza ve geminin
demirli olmasýna raðmen Kristal Aðýn
"statik" (duraðan) mevcudiyetinde
olmanýz nedeniyle gerçekten de sizler
"karaya oturmuþ" haldesiniz. Aslýnda
bu bir dikotomidir (karþýt iki þeyin,
durumun varlýðý). Bu tümüyle kendine
özgü bir enerji ortaya çýkaran bir birleþimdir çünkü su yansýtýcýdýr ve enerji
gerçekten de benzerdir.
Bugün geçmiþin yansýtýcý enerjisi söz
konusudur, tarih yüzeye çýkmakta, sizin
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yansýmanýz ortaya çýkmakta ve sizin þu
anda fiilen bulunduðunuz "Lemurya'nýn
daðlarýnýn gölgesinde" eskiden
oynamýþ olabileceðiniz rolün hatýralarý
belli belirsiz canlanmaktadýr. Eðer sizi
zamanda geriye götürebilseydim, burada bir rýhtým olmadýðýný görürdünüz.
Daha önce de belirttiðim gibi, bu
daðlarýn zirveleri þimdi olduðundan
çok daha yüksekti. O zamanlar "sýcak
bölge" (Hawaii sýradaðlarýnýn bir özelliði) ile ilgili olan bir jeolojik anormallik meydana geldi ve dünyanýn
kabuðunda ortaya çýkan bir þiþkinlik bu
daðý yukarý doðru itti - gerçi tümüyle
suyun üstüne çýkmadý ama yine de o
zaman daðlarýn zirveleri olan ama
þimdi Hawai Adalarý adýný verdiðiniz
bölgeler sürekli kar ve buz ile kaplý idi.
Lemurya'da buzullar bile vardý (9.000
metreye kadar) ve o zamanlar kutsal
olarak kabul edilen iþler bu daðlarýn
zirvelerinde yapýlýrdý.
Oysa bugün o zamanki zirvelerde
artýk tropik iklim söz konusudur. O
zamanlar buralar ÇOK SOÐUKTU!*.

(*) Hawaii sýradaðlarýnýn sýcak noktasýnýn zamanýn bir noktasýnda çok büyük
ölçüde yükseltilmiþ olabileceði ihtimali ciddiye alýnmalýdýr. ABD anakarasýnda
bulunan ve adý Yellowstone olan baþka bir sýcak noktanýn da jeolojik geçmiþinde
burada adý geçen "þiþkinlik" durumunun söz konusu olduðu keþfedilmiþtir. Bu
þiþkinlik daðlarý buzullarýn oluþmasýna izin verecek ölçüde yükseltmiþti.
Hawaii'nin eski zamanlarda tek bir dað olarak deniz tabanýndaki þiþkinlik
nedeniyle yükselmiþ olduðu 15 yýldan beri Kryon'un Lemurya'nýn tarihi ile ilgili
olarak anlatagelmekte olduðu bir þeydir ve ancak son zamanlarda böyle bir
"þiþkinlik" durumuna örnek olarak baþka yerler ortaya çýkmakta ve dolayýsýyla
ayný þeyin Hawaii'de de meydana gelmiþ olabileceði ihtimalinden söz
edilebilmektedir.
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Þimdi partnerim kendisi ile ilgili,
kendisinin bile bilmediði bilgilere
sahip oluyor. Belki de o yüzden
oldukça kaygýlýdýr. Partnerim soðuðu
hiç sevmezdi ve bu hal bugün de
geçerlidir. Partnerim yüzlerce enkarnasyonu için soðuk ve buzlu kýþlarýn
olmadýðý bölgeleri ve yerleri seçti.
Geçmiþ hayatlarý görebilen "okuyucular" ona nerelerde yaþamýþ ve neler
yapmýþ olduðunu ve hattâ bundan sonraki yaþamýnda nerede olacaðýný
söylediler. Burada (Lemurya) o zamanlar olanlar yüzünden bu okumalarýn
hiçbirinde soðuk ve buzlu kýþlar söz
konusu deðildi çünkü benim partnerim,
þu anda karþýnýzda sandalyede oturan
kiþi, sizin þu anda bakmakta olduðunuz
Lemurya'lý insan, o zamanlar mesaj
taþýmakla görevli olan bir postacýydý.
Lemurya'da postacýnýn görevi pek
o kadar soðuk olmayan bölgelerle
iletiþim ihtiyacýnýn söz konusu olduðu
yüksek bölgeler arasýnda mesajlarý
getirip götürmekti çünkü baþka türlü
iþe yarar ve etkili iletiþim kurmak
mümkün deðildi. Dolayýsýyla sürekli
olarak soðuk ile mücadele etmek
zorundaydý. Tam da bu nedenden
dolayý bugün bu adada ziyaret etmekten kaçýndýðý yerler vardýr. Ziyaret etse
kullanmak zorunda olacaðý yollar, ona
o zamanlar hissettiði rahatsýzlýklarý
hatýrlatacaktýr ve Lemurya'lý olduðu
zamanlara ait anýlarý su yüzüne çýkaracaktýr. Artýk onun neden bir "sýcak
iklim adamý" olduðunu biliyorsunuz.

Lemurya Zamanlarý
Deðiþmekte olan enerji þu anda
dünya hakkýnda, Lemurya hakkýnda ve
burada nelerin olduðuyla ilgili pek çok
þeyi ortaya çýkarmaya hazýrdýr. Geçen
her yýl Kristal Að üzerinde gerçekleþen
iletiþimi, bir þekilde daha rahat hale
getiriyor gibi görünmekte ve böylece
sizlere daha özlü bilgilerin verilmesine
olanak saðlanmaktadýr. Böylece sizler
de bu gezegende gerçekleþtirilmiþ olan
planlar ve bunlarýn nasýl ve ne zaman
gerçekleþtirildiði ile ilgili olarak daha
fazla anlayýþ sahibi olmaktasýnýz.
Bu kutsal plan baþka yerlerde çok
uzun sürelerle geçerli olmuþtur. Bu bir
Galaktik plandýr ve zamanla sizi de
içine alan bir enerji haline gelecek þekilde olgunlaþmýþtýr. Bu nedenle, tam
da bu yerde gezegenin baþka her
yerinden farklý bir þeyi baþlatmýþtýr.
Bu kutsal plan dünyaya getirildikten
sonra tümü birden, tüm gezegen çapýnda uygulamaya konmuþtur. Ama burada
ayrý tutulmuþ ve baþka herhangi bir
yerde olmasý mümkün olmayacak
kadar hýzlý bir þekilde olgunlaþarak bir
uygarlýk oluþmasýna yol açmýþtýr. Bu
uygarlýk bu daðlar ile sýnýrlý kalmýþtýr
ve burada yaþayan insanlar burayý terk
edememiþlerdir. Böylece, bu dað
denizin üstüne çýkacak þekilde alttan
itilince binlerce yýl boyunca burada bir
uygarlýk oluþmuþ ve sürmüþ ve bu
uygarlýk bizim deyimimizle Yaratýlýþ
Maðarasýnýn ruh tohumlarýnýn yaratýlmasýna yardýmcý olmuþtur.
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Bu daðlarda, bu bölgede bir yaþam
geçirmiþ olan pek çok Lemuryalý,
yaþlý ruh olarak þu anda gezegende
uyanýþ halindedirler ve bugün þu sandalyelerde oturmakta olan grubun
içinde olanlar da buna dahildirler.
Gaia'nýn kendisinin gerçek bilinci de
dahil olmak üzere, sizinle ilgili olan
bazý þeyler bu gezegenin planýnda gizlidir. Þu anda partnerime yapacaklarýmýzý gösterdim ve bu nedenle o
eskisinden daha da fazla endiþelidir.
Zira henüz görmemiþ olduðu, bilmediði
tarihsel olaylarý, tarihleri ve kavramlarý
anlatmaya baþladýðýmýzda siniri bozulmaktadýr. O kendisine verilen bilgilerin
hepsinin doðru, kesin ve gerçek
olmasýný istemektedir. Onun için ben
de ona diyorum ki, "Aklýnýn karýþmasýna izin verme. Kelimeler senin aðzýndan mükemmel þekilde çýkacaktýr.
Söylediklerin mantýklý olacaktýr çünkü
bu verilen sözdür ve zaten hep böyle
olmuþtur. Adý Kryon olan çok boyutlu
varlýðýn-enerjinin sentezi üç boyutlu
yapýsal bir söyleþi yaratacak olan bir
düþünce ve enerji kavþaðýnda toplanacaktýr. Bu O'nun bir hediyesidir,
Ruhun doðru ve gerçekçi tercümesi.
Zaman Çizgisi
Þimdi bir kez daha bu gezegenin
tohumlanmasýnýn zaman çerçevesini
vermek ve sizin Pleiadesliler dediðiniz
ve sizin ruhsal ebeveynleriniz olan varlýklarý onurlandýrmak istiyorum.
Geçmiþte bazý karýþýklýklar olmuþtu. Ve
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bu nedenle daha önceki celselerde
ortaya çýkmýþ olabilecek olan bazý
belirsizlikleri ortadan kaldýrmaya
yardým edecek olan zaman çerçevesini
vermenin yanýnda, size þimdiye dek
üzerinde hiç konuþulmamýþ olan bir
gerçeði de söyleyeceðim ve bu gerçek
gezegendeki bir þeyi - þimdiye kadar
hiç sorulmamýþ olan bir soruyu - açýklamaya baþlayacaktýr. "Herþey nasýlsa
öyledir"
Üç boyut önyargýsý nedeniyle hiç
kimsenin aklýna gelmeyen þeyleri
ortaya çýkarmak benim özelliklerimden
biridir. Kýsa bir süre önce dünya gezegeninin aydýnlanma ile tohumlanmasýnýn yaklaþýk olarak 200.000 yýl
önce gerçekleþtirilmiþ olduðunu
söylemiþtik. Ama birkaç yýl önce de
Lemurya'nýn sadece 50.000 yaþýnda
olduðunu ve onun tohumlarýnýn da
burada, Hawai'de olduðunu
söylemiþtik. Size ayrýca 100.000 yýl
(aslýnda tam olarak 90.000 yýl) önce
olanlarla ilgili bilgi de vermiþtik. Eðer
siz bunlarýn hepsinin ayný þeyin tanýmlanmasý için söylenmiþ olduðunu
düþünüyorsanýz, söylenenlerin birbiri
ile çeliþmekte olduðunu zannedebilirsiniz ama durum böyle deðildir.
Þimdi acele etmeden ve yavaþça
baþlayalým. Hiç sorulmayan soru þudur:
"Gezegende düzinelerce farklý memeli
türü varken, neden sadece bir tek insan
türü vardýr? Ýnsanýn evrim sürecinde
sonucun böyle tecelli etmesine yol
açan deðiþiklik nedir?"
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Pleiadeslilerin Katýlýmý
Yaklaþýk 200.000 yýl önce
Pleiadesliler ilk kez dünyaya geldiklerinde insanlýk, gezegendeki diðer
evrimleþen varlýklar gibi bir gruptu.
Ýnsan adý verilen memelinin birçok
farklý türü vardý. Çeþitli türler olmasý
hayatta kalmanýn sigortasýný oluþturuyordu. Ýlk zamanlarda yaklaþýk 26
insan türü vardý ama Pleiadeslilerin
gelmesinden önce zaman içinde türlerin sayýsý 17'ye kadar düþmüþtü (normal evrim süreçleri içinde). Bu durum
dünyaya gelen Pleiadesliler için bir
bilmece oluþturmuþtu çünkü gezegenin
tohumlanmasý amacýyla ruhsal Pleiades
DNA ilavesinin yerleþtirilebilmesi için
DNA'da deðiþiklik olmasý gerekiyordu.
"Kozmosun DNA'sýnýn" ilave
edilebilmesi için insan türü sayýsýnýn,
bugün olduðu gibi, bire indirilmesi
gerekiyordu. Sizler bunun farkýna
vardýnýz mý bilmiyorum ama buna
uygun insan türünün sayýsý diðer
memelilerde olduðu gibi birden fazla
olamaz. Ve durum da bugün zaten
budur.
Ýþte bu nedenle sizler etrafýnýzda
görmekte olduðunuz her þeyden farklý
olarak kendinize özgü evrimsel bir yol
izlediniz. Bu süreç içinde 23 kromozomlu insan ortaya çýktý oysa etrafýnýzdaki tüm memeliler 24 kromozomluydu. 23 kromozomun yaratýlmasý için
gerçekleþtirilen DNA parçalarýnýzýn
kaynaþtýrýlma iþlemi dünyaya gelip size
kendi DNA'larýný vermiþ olan
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Pleiadeslilerin katkýsýydý. Bu süreç
içinde eþzamanlý olarak pek çok þey
oldu.
Bir çiftçi tarlasýna bakýp mýsýr
yetiþtirmeye karar verdiðinde, onun
düþünce ve karar verme tarzý o mýsýrý
sonuçta yiyecek olanlarýn düþünce ve
karar verme tarzýndan farklýdýr. Zira o
mýsýrý yiyecek olan kiþi, "Mýsýr ne
zaman tüketime hazýr hale gelecek?"
diye soracaktýr. O zaman ona "Bitkinin
sapý iyice uzadýðýnda ve mahsul toplandýktan sonra piþirilip masaya getirildiðinde mýsýr tüketime hazýrdýr." cevabý
verilecektir. Bu mýsýrýn tüketiciye
dönük olan hikâyesidir. Bu hikâye
olgunlaþmýþ olan mýsýrýn tarladan
toplanmasý ile baþlar. Ama çiftçi olaya
çok farklý bir açýdan bakmaktadýr. O
sürülmesi ve gübrelenmesi gereken,
hattâ belki de azot eksiðinin tamamlanmasý için belirli sürelerde baþka ürünlerin yetiþtirilmesi ve bazen de nadasa
býrakýlmasý gereken ham tarlaya bakmaktadýr. Belki de o çiftçi mýsýrý eker
ve ürün topraktan çýkmaya baþladýðýnda yeniden topraðýn içine sokar;
hikâyeyi biliyorsunuz. Dolayýsýyla,
mýsýrýn hikâyesi, çiftçinin bakýþ açýsýndan görüldüðünde, tümü ile farklý olabilmektedir.
Sizin en az iki sorunuz ve senaryonuz
var, deðil mi? Mýsýr ne zaman baþladý?
Mýsýrý yiyenle çiftçinin bu soruya
cevaplarý tümüyle farklýdýr. O zaman
doðru olan nedir? Doðru cevap soruyu
sorana baðlýdýr, mýsýrý tüketen mi yoksa
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mýsýrý yetiþtiren mi? Ayrýca bir üçüncü
soru da vardýr. Mýsýrýn yaratýcýsý ile
ilgili ne biliyoruz? Mýsýrý kim yarattý?
Ne zaman? Bunlarý size tarihlerin niye
farklý olduðu ile ilgili örnekler olarak
veriyorum ve size hepsini söyleyeceðim. Ondan sonra neler olduðunu
anlatacaðým. Bütün bunlarý anlatýrken
kýsa ve özlü konuþacaðým ve olaylarý
esnetip uzatmayacaðým.
Ýlk Bakýþ
Olay yaklaþýk 200.000 yýl önce
baþladý. Zamanýn bu noktasýnda dünya
gezegeninin "kutsal tohumlanma"
iþlemine baþlandý ve mecazi olarak
ifade etmek gerekirse, tarla o dönemde
sürülmeye baþlandý. Burada bir mesele
var ve biz bu meseleyi türlerin Gaia ile
birlikte çalýþma þekli olarak adlandýracaðýz. Bu Gaia'nýn aðýnýn yaratýlmasý
ile ayný zamanda gerçekleþen bir þeydir. Size þimdi þu ana dek kimsenin
düþünmemiþ olduðu bir þeyi söyleyeceðiz. Gezegenin aðlarýndan söz ettiðimizde, bu aðlarýn her zaman varolduðu varsayýmýndan hareket edersiniz.
Çünkü gezegen çok yaþlýdýr ve siz de
"Bu aðlar baþtan itibaren vardý" diyebilirsiniz. Ama þimdi ben size diyorum
ki, baþtan itibaren varolan bir tek að
vardý, o da manyetik að idi. Ama bu að
da ruhsal açýdan boþtu. Burada ifade
etmek istediðim husus, o aðýn dünyanýn
çekirdeðinin hareketi nedeniyle ortaya
çýkmýþ olduðudur. Bugün ise, gezegenin aðlarýndan söz ettiðimizde, burada ayný zamanda insanlýðýn bilinci de
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söz konusudur ve bu bilinç manyetik
aðýn içine yerleþtirilmiþtir. Size ayrýca
Gaia'nýn Aðý ve Kristal Að bilincinden
de söz ediyoruz. Bunlarýn her ikisi de
insan þefkatine tepki vermektedir.
Þimdi gelelim bilmeceye: Eðer kutsal
insan bilinci olmazsa, o zaman aðlara
ne olur? Ýnsan olmazsa, bu aðlar var
olabilir mi? Burada cevap, bunlarýn
kutsal DNA'nýn tohumlanmasý ile birlikte ve eþzamanlý olarak yaratýlmasýnýn gerekli olduðu þeklindedir.
Dolayýsý ile Pleiadesliler sadece insanlýðýn tohumlarýný kutsal DNA'ya
dönüþtürmeye baþlamakla kalmadýlar,
ayný zamanda Gaia'nýn bilinçli aðlarýný
da yarattýlar. Buna mecburdular çünkü
Gaia'nýn bilinçli aðlarý insanlýðýn
Gaia'nýn enerjisine getirilmiþ olan
kararlarýnýn kesiþme noktasýdýr. Sözünü ettiðimiz bilinçlilik içinde Tanrý'dan
bir parça ile birlikte ve ayný zamanda
biyolojik evrim sonucunda 24 kromozomlu olarak varolan diðer tüm varlýklarýn aksine 23 kromozomlu olarak
varolan ruhsal açýdan cevaz verilmiþ
olan insandýr.
Þimdi yine biraz geriye giderek bir
kez daha söyleyelim ama bu kez daha
basit ifade edelim sevgili partnerim
(Lee'ye daha sade ve açýk konuþmasý
için uyarý). Bizim þimdiye dek pek çok
kez sözünü etmiþ olduðumuz üç adet
að Gaia'nýn bilinç aðlarýdýrlar. Ve
insanlýðýn Pleiadesli DNA'sý ile tohumlandýðý zamanda yaratýlmýþlardýr.
Verdiðimiz tüm bilgilerde ama özellik-

SEVGÝ DÜNYASI

44
le Kristal Að ile ilgili olarak verdiðimiz
bilgilerde söylediðimiz gibi, bu aðlar
insan bilincine ve þefkatine tepki vermektedirler.
Bunlar Pleiadesliler tarafýndan
200.000 yýl önce gerçekleþtirilmiþ olan
iþin özellikleridir ve bu iþler þu anda
sizin bilinçli olarak hiçbir þekilde
farkýnda olmadýðýnýz biçimde kuantum
olarak gerçekleþtirilmiþtir. Çünkü bunlar sizin þu andaki anlayýþ kapasitenizin
ötesinde kalmaktadýr zira sizler henüz
tek rakamlý boyut içinde yer almaktasýnýz. Ýsterseniz Gaia'nýn kendisi Yedi
Kýzkardeþ enerjisinden kuantum olarak
yaratýlmýþtýr diyebilirsiniz.
Ondan önce var olan Gaia da Gaia
idi ama bugün bildiðimiz Gaia deðildi
tabii. O dünya üzerinde topraðý ve
biyolojik yaþamý yaratan Gaia idi ama
insan bilincine tepki veren Gaia deðildi. Bu çok farklýdýr. Dolayýsýyla,
Pleiadesliler geldiðinde Gaia büyük
oranda geniþledi ve aslýnda böyle
olmasý da zaten tasarýmlanmýþtý.
Tüm bunlarýn yerleþmesi ve oturmasý
ve ayný zamanda 17 insan türünden 16
adedinin ortadan kaybolmasý ve sadece
birinin varlýðýnýn devam etmesi için
110.000 yýlýn geçmesi gerekti. Yaklaþýk
90.000 yýl önce bu da gerçekleþti ve o
zamandan beri insanýn önceden ne
olduðunun ve neye dönüþtüðünün
ölçümü yapýlmaya baþlandý.

Diðerleri
Peki, o zaman diðer insan türlerine ne
oldu ve onlar nasýl ortadan kayboldular? Size þimdi bugün bile varlýðýný
sürdüren bir þeyin özelliklerini
söyleyeceðim. Bunu ifade etmek partnerim için oldukça zordur çünkü ilk
kez duyuyor. Bu bilgi bu þekilde
þimdiye kadar hiç verilmedi. Ortak
yavaþ ilerle.
Bu gezegendeki türler yarattýklarý
enerji ile baðlantýlý olarak gereksinim
duyuldukça gelir ve giderler.
Dolayýsýyla, Gaia'nýn görevlerinden biri
türleri yaratmak ve ortadan kaldýrmaktýr.
Türlere Gaia'nýn amaçlarýna uygun
olarak ihtiyaç duyulmadýðý zaman varlýklarý sona erer ve soylarý tükenir. Eðer
bir yaþam türüne ihtiyaç duyulursa,
yeni yaþam konseptine gereksinim
olursa, Gaia iþbirliði yapar ve yeni türler yaratýlýr. Türlerin yaratýlýþý çevrecilerin þimdiye kadar göremedikleri ve
anlayamadýklarý bir bir þeydir. Baþka
bir ifadeyle, bunun çalýþma þeklinin
güçlü bir þekilde iklim ile baðlantýlý ve
onunla eþgüdüm içinde olduðu tam
olarak anlaþýlamamýþtýr. Ama siz uzun
vadeli bazý çalýþmalarýnýzda bunun bir
bölümünün çalýþma þeklini gördünüz
çünkü çaðlar boyunca çeþitli türlerin
gelip gittiklerinin farkýna vardýnýz. Bu
süreç devam etmektedir.
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Türlerin Elimine (Bertaraf)
Edilmesinin Uygunluðu
Bu arada insanlar ortaya çýkýp üstünlüðü ele geçiriyorlar ve yaptýklarý çalýþmalarda bazý canlýlarýn gelip gittiklerinin farkýna varýyorlar ve kaybolma
tehlikesi altýndaki türleri kurtarmaya
çalýþýyorlar. Aslýnda varolan tüm türleri
kurtarmaya çalýþýyorlar. Zira onlarýn
doðrusal çalýþan zihinlerine göre,
madem burada bulunuyorlar, o zaman
tüm türler yaþamaya devam etmelidir.
Oysa Gaia'nýn özellikleri uyarýnca
bazýlarý ortadan kaybolacaklar ama yerlerini yenileri alacaktýr. Size þimdi türlerin geliþ gidiþ nedenlerinin altýnda
yatan esasý açýkladým. Bu süreç uygundur ve yeni türlerin ortaya çýkmasý için
doðal yoldur.
Pleiadesliler gezegenin aðlarýný yaratmaya baþladýklarýnda, Gaia gerçekleþtirilecek þeyler için iþbirliði yaptý
çünkü amacý biliyordu. Ve bunun yeni
ruhsal insanýn hayatta kalabilmesi için
gerekli olduðunun farkýndaydý. Gaia
bunu biliyordu; çünkü Gaia bunu daha
önceden de görmüþtü (nedeni aþaðýda
açýklanacak). Bu durumda birçok insan
türünün yan yana varlýðýný sürdürmesini gerektiren eski özellik tedricen
ortadan kayboldu ve onunla birlikte
diðer insan türleri de yok oldular. Bu
doðal bir süreçti. Herhangi bir savaþ
olmamýþtý. Büyük çaplý ölümlere yol
açan salgýn hastalýklar görülmemiþti.
Ýnsanlarýn ölümüne neden olan yanar-
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dað patlamalarý veya tsunamiler de
olmamýþtý. Bu insan türleri yýpranmaya
(eskime, lüzûmsuz hale gelme) baðlý
olarak 110.000 yýllýk bir süreç içinde
uygun þekilde kayboldular.
Böylece yaklaþýk 110.000 yýl önce
ortada sadece bir insan türü kalmýþtý.
Bu bilimsel gerçektir ve yapacaðýnýz
tüm çalýþmalar bunu destekleyecektir.
Zaten bazý çalýþmalarda antropologlar
bunun ipuçlarýný yakaladýlar ve "O
dönemde diðer insan türlerinin ortadan
kalkmasýna yol açmýþ olan olaylar ve
bunlarýn nedenleri nelerdi?" sorusuna
cevap bulmaya çalýþtýlar. Benim biraz
önce vermiþ olduðum cevap bilim
açýsýndan bir bilmecedir. Çünkü bilim
tetikleyici neden olarak sadece fiziksel
olaylarý dikkate almaktadýr. Ama aslýnda bu olaylarý tetikleyen ve sürdürülmesini saðlayan sizin "Tabiat Ana"
dediðiniz Gaia bilincinin evlenmesidir.
Günümüzde de insanlar dünyanýn daha
büyük parçalarýný ele geçirirken bazý
türlerin yok olmasý ayný sürecin parçasýdýr. Ben buna küresel farkýndalýðýn
geliþmesine ve kuantum evrimin oluþmasýna yol açan "kendine özgü yaþam
formlarýnýn uygun þekilde elimine
edilmesi" diyorum. Bazý türler sadece
baþka türlerin doðanýn merdivenlerinde
daha yukarý çýkmalarýný saðlamak
amacý ile varolurlar ve amaçlarýna
ulaþtýktan sonra da ortadan kaybolurlar.
Bu merdivenin nasýl göründüðünü Gaia
bilmektedir ama siz bilmiyorsunuz.
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Ruhsal Baðlantý
Öyleyse, tarihsel açýdan bakýldýðýnda,
tek türden oluþan insanlýðýn yaratýlýþý
gezegendeki ruhsal yaþam düzeninin
ezoterik (batýni) motorunu da çalýþtýrdý
ve böylece sizler ruh enerjisini ölçmeye baþladýnýz ki, bu da Gaia ile ittifak
içinde olan ruhsallýðýn kuantum enerjisidir. Sizler bugün ruhsallýðýn geçmiþini belirlemeye ve bu sistemin yaratýcýsý
olarak sezginin ne olduðunu anlamaya
çalýþýrken gerçekleþtirmeye teþebbüs
ettiðiniz çalýþma tam da budur iþte.
Ýnsan bilinci bir kuantum enerjidir ve
tüm ruhlarýn toplamýdýr.
Þimdi 90.000 yýl öncesine gelmiþ
bulunuyoruz. Bu aþamada artýk Yedi
Kýzkardeþten (Ülker, Süreyya, Pervin
veya Pleiades diye bilinen Yýldýz
kümesi) kaynaklanan 23 kromozomu
olan insan söz konusudur. Önsezileri
güçlü olan bir insan türünün daha önce
varolan ve örnek olarak görev yapacak
olan hiçbir organizasyon modeli
olmaksýzýn bir uygarlýk yaratmasý için
bu tarihten itibaren 50.000 yýl daha
geçmesi gerekti. Size bugün bu çok
normalmiþ gibi gelebilir ama bunun
için nesiller boyunca süren bir deneme
ve yanýlma süreci gereklidir. Tüm
aþçýlar gerçekten kaliteli bir yemek
piþirmek için çok zaman harcanmasý
gerektiðini bilirler. O ana kadar hiç
mutfak veya yemeði oluþturan
malzeme görmemiþ olan bir kiþinin
sadece deneme ve yanýlma yöntemini
kullanarak gerçek anlamda damak
zevkine hitap eden 7 farklý yemekten

oluþan sofrayý hazýrlamasý iyi bir tarif
veya eðitim olmaksýzýn ne kadar sürer
acaba? Yukarýda sözünü ettiðim süreç
de iþte buna benzemektedir ve dolayýsý
ile o zamanlar iþler bugün olduðu gibi
hýzlý yürümüyordu. Bu süreç insanlýðýn
bir grup olarak birlikte yaþamayý ve
varolmayý nasýl becereceðini belirlemeye çalýþtýðý dönemdi.
Bilgelik bu þekilde edinilir ve
zaman da bilgelik yemeðinin ocaðýdýr.
23 kromozomu olan bir insan türü
yaratýlmasý suretiyle Pleiadeslilerin
yerleþtirdiði bilinç özellikleri hýzlý bir
geliþmeye yol açtý ve zaman içinde
insanlýk birbirini takip eden her nesille
aklýný geliþtirmeye baþladý. Sonuç
olarak, Lemurya'dan çok uzaklarda
insan DNA'sý bugün görmekte olduklarýnýzýn baþarýlmasýna yol açan bir
etkinlik geliþtirdi - insanýn içinde bulunan ve neredeyse daha doðum anýnda
farkýna varýlan tanrýsallýk ve onun
yanýnda 7 milyara ulaþan ve hemen
hemen % 80'inin ayný ve tek Tanrýya
ve ayrýca ölümden sonra hayatýn
devamýna inanan bir nüfus.
Lemurya'nýn Tarihi
Þimdi geldik 50.000 yýl öncesine.
Gençleþtirme Tapýnaklarýnýn kurulmasý
için bu tarihten itibaren 20.000 yýl
gerekti ve bu süreçte sizin de dahil
olduðunuz grup olan yaþlý ruhlar
yeniden ortaya çýkmaya baþladýlar.
Þimdi geldik 30.000 yýl öncesine.
Lemurya uygarlýðý dediðimizde sözünü
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ettiðimiz Lemurya'nýn gerçek zaman
çerçevesi budur. Çünkü sözünü
ettiðimiz Lemurya olgunlaþmýþ ve o
dönemin tüm uygarlýklarýna göre ruhsal
olarak çok daha fazla geliþmiþ olan bir
uygarlýktýr. Ada ruhsal olarak tohumlanmýþ olan saf bir grup yaratmýþtýr.
Hikâyenin geri kalan kýsmýný daha önce anlatmýþtýk. Dünyanýn kabuðundaki
þiþkinlik (bu þiþkinlik kýtanýn su üstüne
çýkmasýna yol açmýþtý) yavaþ yavaþ
azalmaya ve Lemurya daðý da yavaþ
yavaþ suya batmaya baþladý. Ortada
herhangi bir kara parçasýnýn kalýp
kalmayacaðýný bilemeyen Lemuryalýlar
gemilerine bindiler ve daðýldýlar.
Lemurya geliþmesinin zirve noktasýndayken, binlerce yýl boyunca bu daðda
hiç deðiþmeyen bir Lemurya var
olmuþtu ve buradaki uygarlýk sanki
içinde bilgi, soylar, eðitim ve tecrübe
barýndýran bir düdüklü tencereye benzemiþti. Bu durum bu süreçte hiç
deðiþmedi ve burada öðrenilenler o
dönemde gezegenin diðer taraflarýnda
öðrenilenlerden çok farklýydý. Diðer
bölgelerde insanlar istedikleri yere
gidebilirler ve istediklerini yapabilirlerdi. Tüm yapmalarý gereken eþyalarýný
toplayýp yola koyulmaktý. Ama burada
(Lemurya) durum farklýydý. Buradaki
insanlar birlikte yaþamýn ortaya
çýkardýðý ortak sorunlar ile baþetmenin
bir yolunu bulmak zorundaydýlar.
Böylece burasý insanlýðýn Akaþýnýn
yaþlý ruhlarý eðitime tabi tutmak için
seçtiði bölge oldu. Ýnsanlar buraya
sadece bir defa gelirlerdi, öldüklerinde
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ayrýlýrlar ve gezegenin baþka bir
tarafýnda enkarne olurlardý. Bu nedenle
son 20.000 yýl içinde çok sayýda ruh
Lemurya'dan gelip geçti ve sizin geminizin þu anda bulunduðu yerdeki
daðlarýn eteklerinde yaþadý. Bu ayný
zamanda gezegen üzerinde neden o
kadar çok sayýda Lemuryalýnýn yaþamakta olduðunu da açýklýyor,
Pleiadesliler okulu olarak düþünün.
Lemurya Uyanýþý
Þu anda bir uyanýþ olmaktadýr sevgili
varlýklar ve bu gezegende yer almakta
olan bu uyanýþ, zamanýnda þu
gördüðünüz tepelerden yukarý ve aþaðý
koþuþturup durmuþ olan erkek ve kýz
kardeþleriniz tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Yaþlý ruhlarýn pek çoðu burada
zaman geçirirler ve bunlar gezegenin
her tarafýna daðýlmýþ durumdadýrlar.
Özel bir gruba ait olduklarý için
Gençleþtirme Tapýnaðýný (daðýn
tepesinde bulunan) düzenli aralýklarla
kullanabilme olanaðýna sahip olan
Lemuryalýlar vardý. Bu sayede yaþam
sürelerini (ömür) önemli ölçüde uzatabilmiþlerdi. Yýllardýr bu konudan söz
ediyorum. Bu kiþiler "kraliyet ailesi"
mensuplarý ve "sýrlarýn saklayýcýsý"
konumundaki insanlardý. Bu kiþilerin
ömürleri diðer Lemuryalýlarýn ömür
sürelerinin üç katýna kadar çýkabiliyordu. Ama bunun böyle olmasý gerekliydi
de, çünkü orijinal bilgilere sahip olanlar onlardý. Bu þekilde Lemurya'da eski
(kadim) yöntemlerin korunmasý ve kutsal bilgilerin de saf hallerinde tutula-
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bilmeleri mümkün oluyordu.
Belirtmiþ olduðum gibi, partnerim
kolaylýkla üþür, soðuða çok duyarlýdýr.
O da pek çok kez Gençleþtirme Tapýnaðýna gitmiþti ki, bu da zaten onun
Yawee (Dr. Todd Ovokaitys) ile olan
iliþkisinin kaynaðýný oluþturmaktadýr.
Bazýlarýnýz Yawee'nin kim olduðunu
biliyor. Mesaj taþýma iþi (postacý) ile
görevli olarak kutsal bilgileri (sýrlarýn)
tapýnaklara ve tapýnaklardan getirip
götürmek yükümlülüðünü üstlenmiþti.
O günlerde Lemuryalýlar bu sýrlarý çok
fazla insanla paylaþmak istemiyorlardý.
Bu nedenle, partnerim uzun, çok uzun
süre yaþamýþtý. Bu yüzden de tapýnaklarda pek çok kez gençleþtirme
iþlemine tabi tutulmuþtu, hattâ kraliyet
ailesi mensuplarý kadar sýklýkla. Bu
postacý çok uzun bir ömür sürdürdü ve
bir ruh olarak yaþamlar boyu zaman
geçirdi. Ve tüm bu zaman boyunca hep
soðuktan muzdarip oldu. Þimdi ve ilk
kez olarak partnerime buraya gelmesinin, kendisini bu topraklara baðlý hissetmesinin ve soðuðu sevmemesinin
nedenini açýklamýþ oluyorum.
Gaia Sizin Bir Parçanýzdýr
Gaia ve bu gezegenin bilinçlilik
aðlarý sizlerle ayný zamanda, ayný enerjiler kullanýlarak ve ayný kaynaklara
baþvurularak yaratýldý. Eðer bugün siz,
Yedi Kýzkardeþ olarak anýlan takýmyýldýzýnda -bu adada (Hawaii) halen kutlanmaktadýr- bulunan bir gezegene
gidip oradakilerle konuþabilseydiniz,
orada size çok tanýdýk gelenlerle

karþýlaþýrdýnýz. Onlarýn kendi gezegenlerinin enerjilerine vermiþ olduklarý bir
isim var. Bu isim gerçi Gaia deðil ama
ona çok yakýn. Onlarda da bir Kristal
Að ve tabii ki bir Manyetik Að var.
Onlarýn da Gaia benzeri bir aðlarý var.
Bu zaten böyle olmak zorundadýr.
Çünkü bunlarýn hepsi kuantum olarak
buraya taþýnmýþtý. Bu gezegenin aðlarý,
bizim bilinçlilik aðlarý olarak adlandýrdýklarýmýz, zaten Pleiadeslilere aittir!
Bu belki de sizin hiç beklemediðiniz
bir haberdi ama þimdi artýk biliyorsunuz ve bu bilgi size eski zamanlarda
çok soðuk olan bu daðýn gölgesinde
otururken saðlanabilecek olan bir enerjide verilmiþtir.
Bugünlük bu kadar yeter. Lemuryalý,
bu senin tarihindir. Þimdi önümde oturmakta olanlarý bir þey yapmaya davet
ediyorum: Sizlere burada olaný hissetmeniz için meydan okuyorum. Bunun
tek bir nedeni vardýr ve sizin ruhsal
olarak gençleþtirilmeniz ve anýmsayarak Akaþýnýzýn yeniden devreye
sokulmasýný saðlamaktýr. Zaten þüphelenmekte olduðunuz þeyi bedeninizin
duygusal yönden onaylamasýna izin
verin: Siz yaþlý bir ruhsunuz ve þimdi
uyanýyor olmanýzýn ve özellikle bu yolculuðu (gemi gezisi) yapýyor olmanýzýn
bir sebebi vardýr.
Söylenecek baþka þeyler de var ama
þimdilik bu kadar yeter, þimdilik bu
kadar yeter.
Ve öyledir
KRYON.

“Lütfen Yeni Yýlda

Aboneliðinizi
Yenilemeyi
Unutmayýnýz!..”

Deðerli
Okuyucularýmýz
Sevgi Dünyasý Dergimiz
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