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Sevgili Dostlar
Siz de fark etmiþsinizdir, bazen çok kýsa aralýklarla, birbirinin peþisýra kimi deðerli insanlar dünyadan ayrýlmaktalar. Sanki aralarýnda
bir kader birliði, bir misyon birliði varmýþcasýna ve “Tamam, iþimizi
bitirdik, hadi geri dönelim, biraz soluklanalým” dercesine dünyayý terk
etmekteler. Sanki arada bir toplu hasat gibi dolgun baþaklar devþirilmekte.
Ocak ayýnda da kamuoyunun yakýndan tanýdýðý kiþilerin benzer þekilde vefatlarýna þahit olduk. Ýster kendi eliyle yaþamýna son vermiþ
olsun, ister ölümcül bir hastalýkla aramýzdan ayrýlmýþ olsun, hepsine
ayný sevgiyle ve merhametle rahmet diliyoruz, yeni yerlerinde ve çýkacaklarý yolculuklarda kolaylýklar ve huzur hep yanlarýnda olsun diyoruz. Ýsmen hepsini belki sayamayabiliriz, ama bildiklerimiz yüreklerindekini ve gönüllerindekini kendilerine özgü yolla ortaya koyan,
eser veren insanlardý ve baþkalarýnýn da o yollarda yürümesine katkýda bulunanlardý. Onlardan biri ile Sevgi Dünyasý’nýn seneler önce
yapmýþ olduðu söyleþiyi tekrar yayýnlýyoruz bu sayýmýzda. Mehmet Ali
Birand maneviyatla ve manevi âlemle ilgili sorularý cevaplamakta.
Ayný kendisinin yaptýðý gibi, açýkça, cepheden ve net sorulan sorulara,
hattâ kimi zaman sýkýþtýrýcý sorulara en içten þekilde, kaçamaksýz
cevaplar vermekte. Zaten onu farklý kýlan unsurlardan biri de buydu
deðil mi? Gerçek nedene, temel sebebe inebilmek için olabildiðince
açýk ve net olmak, kelimelerin ve davranýþlarýn arkasýndakini ortaya
çýkarmayý amaçlayan doðrudan sorular sormak ve bunlarý ýþýk ýþýk
gülen, çocuksu ve temiz bir yüzle yapmak. Onu dinlerken þöyle
düþünebilirdiniz: Evet, dünyada ve ülkemizde çok önemli hattâ vahim
þeyler olabilir; ama ümit ve sevinç her zaman bizimle olmalý. Ne aþýrý
duygusallýk, ne yeis ne de kin, kararlarýmýzda etkili olmamalý. Hedefe
kilitlenmeliyiz; yani daha dostça, kavgasýz, yalansýz, çocuklarýn neþe
ve sevgiyle koþup oynayacaklarý, özgürce serpilecekleri dünyaya...
Ona, onunla ayný zaman diliminde aramýzdan ayrýlan diðer deðerli
insanlara çok teþekkür ediyoruz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Tüm insanlar ayný
ÝNSANLIK BEDENÝ'nin
organlarý ve hücreleridir.
Bir bedenin hücreleri ve
organlarý birbirine
yardýmcý ve destek olmak
zorundadýrlar. Hepsi görev
bölümü içinde, beynin
emrettiði görevleri en iyi bir
þekilde yapmak zorundadýrlar.
Her hücre ve her organ
görevlerini en iyi þekilde
yaparak diðer hücrelere ve
diðer organlara yardýmcý ve
destek olurlar. Böylece tüm
beden de saðlýklý ve saðlam
olarak yaþamýný sürdürür.
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Dr. Refet Kayserilioðlu

Baþkasýna Zarar Vermek
Kendine Zarar Vermektir
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KOLAYCA
DÜÞMAN OLMAK
ALIÞKANLIÐI
Eski devirlerden beri
insanlar baþkalarýna
kuþkuyla bakmaya ve
kolayca düþman görmeye
alýþagelmiþlerdir. Yalnýz
karþýlaþýlan düþmanca
davranýþlar deðil, gurur
kýrýcý bir þaka, bir umursamaz tavýr bile onlarý
düþman olarak görmeye
yöneltmiþtir insanlarý.
Hayatý koruma ve savunma içgüdüsü, insanlarý
kolayca kuþkulara,
korkulara ve abartýlý tepkilere sürüklemiþtir. O
tepkiler ve o kuþkular
insanlarýn birbirine
güvenmelerini ve
sevmelerini önlemiþtir.
Dinlerin etkilerinin iyi,
olumlu, yönlendirici
olduðu dönemlerde, din
kardeþliði kavramý insanlarý oldukça birbirine
yaklaþtýrmýþtýr. Ama
zamanla dinlerin etkisi
azalmýþ, çoðunluk maddeci görüþlerin etkisinde
kalarak önce kendisini,
yalnýz kendisini düþünür
olmuþtur. Ýþte o zaman
yabancý, düþman
düþünceleri daha da
kuvvet bulmuþtur.
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Günümüzde yalnýzca
insani kavramlarla,
medeni olmak görüntüsü
ile düþmanlýklar azaltýlmaya, insanlar birbirine
yaklaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Ama önce kendini ve kendi menfaatini
düþünen ve bunu en iyi
davranýþ olarak gören
insan, ne derece medeni,
ne derece insanca
davranabilir?!.. Bu
kavramlarýn yaptýrým
gücü yoktur. Gönüllere
ve düþüncelere hükmedecek yeni doðru esaslara
ihtiyaç vardýr. O esaslar
Yaradan'ýn insandan beklediklerini gerçekleþtirmelidir. Yine o
esaslar, insanlarý yükseltmeli, üstün insan haline
getirebilmelidir. Nihayet
o esaslar insanlar arasýndaki düþmanlýklarý,
ayrýlýklarý, çatýþmalarý
azaltýp bitirebilmeli ve
insanlarý tam bir gönül
birliðine ulaþtýrabilmelidir. Bugün toplumlarý
ve insanlarý yönlendiren
esaslar bunlarý saðlayabilecek güçte midir?
Þüphesiz ki deðildir.
Onun için kavga, düþmanlýk, savaþ, çatýþma,
kötülük her yerde var. En
ileri olduðunu iddia eden

ABD'de de her an soygunlar, gasplar, yaralamalar, adam öldürmeler
olup duruyor.
Uyuþturucu alýþkanlýklarý, sapýk iliþkiler, alkol
kullanýmý en çok o
ülkede.
DOÐRU ESASLAR
ÖÐRENÝLECEK
Yalnýz demokrasi
ilkeleri, insanlarýn hürriyetlerini ve haklarýný
korumaya çalýþmak,
insanlarý ve toplumlarý
düzeltmeye yetmiyor,
insanlara uyacaklarý, inanarak baðlanacaklarý,
dünya hayatlarýný ve
ölüm ötesi hayatlarýný
düzenleyecek doðru
esaslarý öðretmeden ve
benimsetmeden de hiçbir
þey düzelemez. Bugün
dünyada çoðunluk, bu
doðru esaslarý bilmiyor.
Onun için kolayca düþman olma alýþkanlýklarý
ve düþmanlarý yok etme
istekleri sürüp gidiyor.
Eski devirlerin yanlýþ
alýþkanlýklarýný mutlaka
terketmek gerekmektedir.
Hep kendini düþünmek,
çýkarcýlýk, bencillik, haksýzlýk, ikiyüzlülük,
yalancýlýk, düzenbazlýk...
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Bütün bunlar insanlarýn
ilkel yönlerini,
geliþmemiþliklerini
gösteren davranýþlardýr.
Bugünün geliþmiþ insanýna böyle ilkellikler hiç
yakýþmýyor. Bunlarýn
mutlaka atýlmasý
lâzýmdýr.

Tüm insanlar ayný
özden yaratýlmýþ
kardeþlerdir. Hepimizin
ruhu Yaradan'ýn sevgi
özündendir. Yani özümüz
hem Yaradan'dan geliyor,
hem de esasý sevgidir.
Öyleyse Yaradan'a benzemeye çalýþmak, yani
özümüzü bulmak bizi
yükseltecek ve mutlu
edecek ilk davranýþtýr,
ikincisi de sevgi alýþveriþinde bulunmaktýr.
Bu iki tür davranýþ
özümüzün gereði olan,
bizi yükseltecek, üstün
insan yapacak ve mutlu
edecek, gerçek gönül
huzuruna ulaþtýracak
davranýþlardýr.

olmayý gerektirir. Bunlarý
yapabilmek de serbest
olan yönümüzle, yani
aklýmýzla bunlarý sürekli
düþünerek ve yapmaya
çalýþarak mümkün olacaktýr. Uðraþa uðraþa
insan mükemmele ulaþýr.
Ama bu yönde çaba harcayabilmek için önce
Yaradan'ý tanýmak, O'nu
sevmek, O'nun buyruklarýný ve insandan beklediklerini bilmek
gerekir. Kendi vücudumuzdaki, dünyadaki ve
tüm evrendeki mükemmel yapýya ve onlarýn
aksamadan düzenli iþleyiþlerine, inceleyen
düþünceyle, dikkatle bakmak, O'nun varlýðýný bulmaya yetecektir. O
elbette vardýr; çünkü
mükemmel ruhumuzla,
eþsiz aklýmýzla ve eksiksiz bedenimizle biz varýz.
O elbette vardýr; çünkü
þaþýrmadan, yanýlmadan
dönen dünya, bize her
ihtiyacýmýzý veren
Güneþ, sayýsýz yýldýzlar,
âlemler ve onlardaki
bozulmaz düzen vardýr.

Yaradan'a benzemeye
çalýþmak, O'nun gibi
seven, O'nun gibi sonsuz
veren, O'nun gibi
koruyan ve baðýþlayan

O abes iþ yapmaz ve
O'nun hükmü þaþmaz.
Çünkü her þeyi en
mükemmel tarzda yaratýp
aksatmadan yürütebilen

AYNI ÖZDEN
YARATILDIK

güçten, o en büyük zekâdan, tüm bilgilerin kaynaðý olandan abes iþ beklenebilir mi? Her þeyin
sahibi olanýn, her þeyi
Vareden'in hükmü þaþar
mý? Ýstediði aksar mý?
Her þey, canlýsý, cansýzý,
daðý, denizi ile her
varolan O'nun buyruklarýna tam uymak zorundadýr ve uyarlar.
Yaradan, insana diðer
canlýlardan farklý olarak
akýl vermiþ ve akýl
yönünden serbest býrakmýþtýr. Kendi tecrübe ve
çabalarýyla doðru yolu
bulsun istemiþtir. Ama
yine de yol gösterici bilgiler ve örnek olacak
görevli elçiler göndermiþtir. Ve insan bugün
bir yere kadar gelmiþ,
aklýný serbestçe kullanmayý ve geliþtirmeyi
öðrenmiþtir. Þimdi
bugünün þartlarýna uygun
yeni bilgiler, bilimsel
yollardan yeniden geliyor. Ýnsan bu yeni bilgilerle aklýný daha geliþtirecek, gönlüne benimsettiði Doðru Yaþam
Bilgileri ile daha doðru,
daha insanca davranacak,
iyi, doðru, çalýþkan ve
herkesi, her þeyi ve
Yaradan'ý seven olacaktýr.
Ýnsanýn sorumluluðu bu

SEVGÝ DÜNYASI

sebepten aklýndan
dolayýdýr. Aklýný iyi kullanacak, iyi, hayýrlý þeyleri düþünecek, nefsini,
bencilliðini yenecek ve
düþmanlýklardan kurtulacaktýr.
AYNI BEDENÝN
ORGANLARIYIZ
Tüm insanlar ayný
ÝNSANLIK BEDENÝ'nin
organlarý ve hücreleridir.
Bir bedenin hücreleri ve
organlarý birbirine
yardýmcý ve destek
olmak zorundadýrlar.
Hepsi görev bölümü
içinde, beynin emrettiði
görevleri en iyi bir þekilde yapmak zorundadýrlar. Her hücre ve her
organ görevlerini en iyi
þekilde yaparak diðer
hücrelere ve
diðer organlara
yardýmcý ve
destek olurlar.
Böylece tüm
beden de saðlýklý
ve saðlam olarak
yaþamýný
sürdürür.

5
leri görse, mide kalbe
düþman olsa, kalp de
mideye ve karaciðere
düþman olsa, hepsi de
birbirinin zararýna
çalýþsa, saðlýklý bir beden
olabilir mi? Ve o beden
dünya yaþamýný yararlý
olarak geçirebilir mi?
Ýþte bugün insanlarýn
þuursuzca yaptýklarý
budur. Ve bundan dolayý
insanlýk bedeni hastadýr,
insanlar yalnýzdýr, güvensizdir, güvencesizdir.
Onun için kavga, düþmanlýk, huzursuzluk her
yerde var ve bir türlü bitmek bilmiyor.
Baþkasý diye, düþman
diye hiç kimseyi
görmeyeceðiz. Baþkasýna
zarar vermenin
kendimize zarar vermek

olduðunu artýk idrak edeceðiz. Bilgisizliðinden
dolayý kötülük edenleri,
kötü yolda gidenleri,
düþmanlýðý sürdürenleri
de sevgimizle, iyiliklerimizle, Doðru Yaþam
Bilgileri'nin kendi hayatýmýzda örneklerini vererek doðru yola çekeceðiz. Bunun baþka yolu
yoktur, iyilik kötülüðü
mutlaka yener, sevgi de
düþmanlýðý mutlaka siler.
Tek baþýna mutluluk
sürekli olamaz. Sürekli
mutluluk tüm insanlarýn
birlikte, kardeþçe mutluluðudur. Herkese, ayný
insanlýk bedeninin organlarý olduðumuzu, birbirimize karþý sorumlu
olduðumuzu idrak
ettirdiðimizde, bu sonuç
kolayca elde edilecektir.

Böyle olmasa
da sað el, sol ele
düþman olsa,
sað göz sol gözden baþka þeyResim: Yüzden Bedenler ve Diðer Formlar, Padamvir Singh
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Mehmet Ali Birand’la
Söyleþi (Sevgi Dünyasý Mart 1992 sayýsýndan)
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

Hepimiz, "32. Gün", "Demirkýrat Belgeseli" gibi TV programlarýndan; birazýmýz da Milliyet Gazetesi'ndeki yazýlarýndan
veya "30 Sýcak Gün", "Diyet",
"Türkiye'nin Ortak Pazar Macerasý", "Emret Komutaným" gibi
kitaplarýndan tanýrýz M. Ali
Birand'ý. Kendi adýma konuþuyorum, kitaplarýný okurken ya
da "32. Gün" de en son dünya
olaylarýný yerinde inceleyip,
yorumlarýyla birlikte ayaðýmýza
getirip bizlere sunarken ona
içimden nice teþekkürlerim olmuþtur. Derneðimiz'deki pek
çok arkadaþýmla da ayný þükrü
defalarca paylaþmýþýzdýr. Yaptýðý iþe aklýný ve gönlünü katarak,
en güzeli ortaya koyan M. Ali
Birand'ýn iç dünyasýný, inanýþlarýný, yaþama ve dünyaya bakýþ açýsýný
bir söyleþiyle ortaya koymak istedim.
Kendisine ilk sorum, yetiþmesinde,
eðitiminde veya inançlarýndaki hangi
sebebin onu bu yoðun çabaya ittiðiydi.
Ancak
peþinen,
bizim
yaþam
görüþümüzde, reenkarnasyon (insan-

larýn tekrar tekrar dünyaya gelmesi)
inanýþýnýn önemli bir yer kapladýðýný
vurgulamakla söze baþlamýþtým. Eðer
bu hayatýnda onu motive eden ana
etkeni bulamazsak, olabilir ki, geçmiþ
hayatlarýnýn birikimi ve sonuçlarýyla
þimdiki yaþamýnýn güdümlenebileceðini
belirtmek için yaptým bunu.
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Sayýn Birand, kendisini içinden
hareketlendiren etkin gücün "Sürü
içinde kaybolmamak, herkesle ayný
olmamak, herkesin yaptýðýný yapmamak"dan kaynaklandýðýný anlatmaya
çalýþtý. Galatasaray Lisesi'nde, orta
hazýrlýktan itibaren bu duygu bütün benliðini kapladýðý için, onu isteðine
ulaþtýracak en kýsa yol olarak 23 yaþýnda gazetecilik mesleðini seçmiþti.
Böylece sözü dinlenir, lâfýna kulak verilir bir konuma gelecek, tekdüze, biteviye kendini tekrarlayan, birbirinin ayný
aylar, yýllar yaþamayacaktý. Elinden
gelenin en güzelini yapýnca, iþte ancak o
zaman mutluluðu yakalayabilecekti.
Nitekim 27 yýllýk gazetecilik hayatýnda
bu mutluluðu defalarca yakalamýþtý.
Bu konuda epeyce konuþtuk, "sürü
içinde kaybolmamak, herkesle ayný
olmamak" için göçebe gibi her gün ayrý
yerde konaklamayý, türlü düþünce
çilelerinden geçmeyi gerektirmeyen
öyle kolayýndan türlü iþler var,
etrafýmýzda. Niçin bu zahmetsiz yollarý
deðil de, sarp yokuþlarý seçmiþti sayýn
Birand?!. Kim bilir, görünen sebeplerin
arkasýnda görünmeyen niceleri var!..
Bedenimiz nasýl bir emsalsiz organizasyon ise, ruhumuz ondan da öte, çok
karmaþýk bir mekanizma. Ruhumuzun
geçmiþ hayatlarýmýzdan getirdiklerinden, ya da dünyaya gelmeden önce,
öte âlemde yaptýðý planlardan, verdiði
kararlardan haberimiz yok. Derin hipnoz içindeki süjeye, hipnozdan
uyandýktan sonraki belli bir saatte yapmasý için verilen posthipnotik emirden,
süje uyandýðý zaman habersizdir. Ama o
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belli saat gelince emri aynen uygular.
Her birimizin iç dünyasýnda böyle nice
gizli kararlarýmýz var, bizi motive eden.
Zaten öte âleme gittiðimiz zaman, vicdan muhasebemiz, bu kararlara dünyada
ne derece uyduðumuzdan, ne kadarýný
gerçekleþtirdiðimizden olmayacak mý?
Ýlk sorumu tartýþtýktan sonra Sayýn
Birand'la, Tanrý, peygamber, din,
yaþamýn amacý, ruhsal seanslar, çevre
sorunlarýyla ilgili koyu bir sohbete
koyulduk, önemli kýsýmlarýný teybimden
aynen naklediyorum.
Ahmet Kayserilioðlu - Ýnanç hayatýnýzý sormak istiyorum. Hayata bakýþ
açýnýz nedir? Niçin yaþýyoruz bu dünyada; öncesi, sonrasý, bir amacý var mý
dünyada bulunmamýzýn?
Mehmet Ali Birand - Doðrusunu
söyleyeyim, derinliðine düþünmeye fýrsatým olmadý, bu bir. Ýkincisi, düþünmek
istemiyorum, korkutuyor beni. Ancak,
TANRI'nýn varlýðýna inanýrým. Geceleri
uykudan önce duamý mutlaka yaparým.
Bütün gerekleri yerine getiren bir Müslüman deðilim ama, Tanrý'ya inanýrým.
Ahmet Kayserilioðlu - Peygamberlik
olayýna inanýr mýsýnýz?
Mehmet Ali Birand - Evet ama,
benim için Tanrý inancý daha önemlidir.
Peygamberlik daha detay bir olay. Bir
Budist'in, Katolik veya Protestan'ýn
inandýðý Tanrý'yla benimki arasýnda bir
fark yok. Onlar nasýl içtenlikle inanýyor-
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sa, ben de ayný içtenlikle inanýyor,
aramýzda bir ayrýlýk görmüyorum.
Bunun dýþýnda fazla kurcalamak istemem; bir korku var içimde.
Ahmet Kayserilioðlu - Korkunuzun
sebebi nedir? Ne gibi bir sonuca varacaðýnýzý sanýyorsunuz ki?!.
Mehmet Ali Birand - Boþluða
düþmekten korkuyorum.
Ahmet Kayserilioðlu - Tanrý'ya
inanýyorsunuz. Bu devirde çok önemli
bir aþama. Ýnandýðýnýz Tanrý, düþünen,
amaçlarý olan bir Tanrý mý? Çünkü bir
de bazý Deistlerin (Yaradancý) "Bilinci
olmayan Tanrý" tarifleri var ortalýkta...
Mehmet Ali Birand - Hayýr, hayýr.
Deistlerin Tanrýsý'na deðil, bilinçli bir
Tanrý'ya inanýyorum.
Ahmet Kayserilioðlu - Yani, hep var
olan ve varolacak olan bir Tanrý.
Sevginin, aklýn, bilginin kaynaðý olan
Tanrý.
Mehmet Ali Birand - Evet, böyle bir
Tanrý. Ayný zamanda yumuþak bir el O,
yumuþak bakýþlý bir el, vuran, döven
deðil, sevgi eli. Öyle bir Tanrý var benim
inancýmda.
Ahmet Kayserilioðlu - Seven bir
Tanrý inancýný yakalamanýz ne hoþ...
Öyleyse O'nun yaratmasý da sevgi
amacýyla olmalý. Bu amacý aramakta
korkulacak ne var, onu anlamaya
çalýþýyorum?..
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Mehmet Ali Birand - Yani korku dediysem öyle müthiþ bir korku þeklinde
deðil. Vakit ne kadar kýsýtlý olursa olsun,
aramayý kafasýna koyan, isterse kendine
zaman yaratýr. Ben istemiyorum, görmezlikten gelmeye çalýþýyorum.
Ahmet Kayserilioðlu - Ama iþin en
önemli tarafýný çözmüþsünüz. Seven bir
Tanrý tarafýndan yaratýldýðýmýzý bulmuþsunuz. Þu bizim kesitimizde, yani
gördüðümüz hissettiðimiz kadarýyla
yeryüzüne niçin gelmiþ olabiliriz?..
Mehmet Ali Birand - Ýlk defa böyle
bir soruyla karþý karþýya kalýyorum!..
Ahmet Kayserilioðlu - Olsun,
beraber düþünelim. Tanrý'nýn çok güçlü,
akýllý, bilgili, hünerli varlýk olduðunu,
yarattýðý evrenin büyük organizasyonundan, bedenimizdeki mükemmeliyetten anlýyoruz. Vücudumuzda
100.000 dünya nüfusu kadar hücre var.
Yani 6 milyar x 100.000 hücre.
Olaðanüstü bir nizamla biraraya gelip iþ
görüyorlar. Öyle bir kan dolaþýmý sistemimiz var ki, her hücreye ulaþacak
þekilde incele incele gidiyor ve iþlevini
yapýyor. Biz mühendis olarak böyle bir
sulama þebekesine ancak hayranlýk
duyarýz. Her þeyi bilgi, hüner ve maksatla yaratan Tanrý, öyleyse bizi de
amaçlý olarak yaratmýþtýr.
Mehmet Ali Birand - Þey beni korkutuyor: Sonsuzluk. Mesela uzaydaki o
derinliði, uçsuz bucaksýzlýðý düþündüðüm zaman rahatsýz oluyorum. Hemen
kapatýyorum zaten...
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Ahmet Kayserilioðlu - Ben, bizi aþan
boyutlardan, sonsuzluktan bahsetmiyorum. Onlarý kavrayamýyoruz. Aslýnda
onlarý kavrayamayacaðýmýzý bilmek bile
bir akýl ve düþünce hüneridir. Býrakalým
sonsuzluðu. Ben dünyadan, ayaðýmýzý
bastýðýmýz yerden konuþuyorum.
Ýnsanoðlunun biyolojik olarak milyon
yýllýk, uygarlýk olarak elli, yüz bin yýllýk
bir serüveni var yeryüzünde. Bu kadar
mükemmelliði yaratan ve akýl sahibi
olan yüce Tanrý bizleri...
Mehmet Ali Birand - Akýllý ve herhalde bizleri gördükçe de acýyor, þüphesiz çok kudretli bir varlýk, çok kudretli.
Ayrýca sürekliliði de var. Gidemiyorum
iþte ileri...
Ahmet Kayserilioðlu - O halde þöyle
bir sorum olacak: Hayatta büyük acýlarla karþýlaþýyoruz. Çok sevdiðimiz bir
yakýnýmýzý kaybediyor, kafamýza sýðmayan olaylar görüyoruz. Adaletsiz gibi
geliyor, isyan ediyoruz. Böyle olaylarla
karþýlaþýnca bir düþünce oluþuyor mu?..
Mehmet Ali Birand - Oluþuyor tabii.
Her olayda bir belirli mesaj var, belki
sonunda bir denge çýkýyor ortaya. Ama
çokça niye bu benim baþýma geldi diye
soruyoruz. Adalet dengesini çözemiyorum. Gencecik pýrýl pýrýl bir insan yok
olup gidiyor, hastalýk, kaza, cinayet
vesaire. Acaba diyorum Tanrý'nýn elinin
uzanamadýðý yerler mi var, kontrol
edemediði olaylar. Çünkü ben O'nu,
yaþayan bir insan gibi de görüyorum.
Ahmet Kayserilioðlu - Olaylara tâbi.
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Mehmet Ali Birand - Olaylara tâbi
deðil de, olaylarý yüzde yüz kontrol edemeyen, etkileyemeyen. Bazý insanlarýn
suçundan, hatasýndan, hiç günahsýz pýrýl
pýrýl gençler zarar görüyor. Böyle
karýþýk bir þey.
Ahmet Kayserilioðlu - O'nun kudretinin en küçük hücreye, atoma, zerreye
kadar ulaþtýðýný, her yerde büyük bir
denge ve düzen olduðunu görüyoruz.
Yani eli her tarafa ulaþýyor. Buna raðmen hayatta adaletsizlikler olduðu da
kesin. Peki, ama acaba bu adaletsizliði,
bu karýþýklýðý filmin tüm karelerini
seyretmemiþ olmaktan, yani olaylarýn
öncesini, sonrasýný bilmemekten diye
yorumlayamaz mýyýz? Evrenin yaþý
yanýnda bizim ömrümüz ne ki? Nihayet
çok kýsýtlý senelerde yaþýyor, filmin çok
az bir kýsmýný seyredebiliyoruz.
Mehmet Ali Birand - Çok çok kýsýtlý.
Ahmet Kayserilioðlu - O zaman
baþta söylediðim, o reenkarnasyon
inancýný, tekrar tekrar dünyada bedenlenmeyi, baþka baþka muhitlerde
yaþadýðýmýz deðiþik hayatlarý düþünmek
daha doðru olmaz mý?
Mehmet Ali Birand - O zaman oturuyor, mesele aydýnlanýyor iþte. O belki
de, daha önce çok ödüllendirilmiþ ama,
gereðini yapmamýþ bir insan. Ýkinci
veya bilmem kaçýncý geliþinde bedelini
ödüyor, sýkýntýsýný çekiyor. O zaman
oturuyor iþte.
Ahmet Kayserilioðlu - Ve gerçekten
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biz bunu sadece felsefi olarak deðil,
deneysel olarak da biliyoruz. Derin hipnoza, sokulan süjeye hayatýnýn geçmiþ
dönemlerine dönmesi telkini verilebilir.
Hangi tarihe, hattâ hangi saate gelmiþse
o aný aynen yaþar, yani bir hatýrlama
deðil, yaþama. Buna bilimsel adýyla "ekminezi" diyoruz. Aynen teyp bandýnýn
belli yerindeki kayýtlarýn tekrar dinlenmesi gibi. Böyle geriye gidilerek, doðumdan önceki tarihlerde de yaþatýlýnca
karþýmýza bambaþka bir kiþilik çýkýyor.
Ülkesi, ismi, ailesi hepsi baþka.
Ekmineziyle eski hayatý yaþatýlýrken,
þimdi bilmediði lisaný bile konuþan
süjeler olmuþtur Batý'da. 1964'de biz,
Çetin Altan'ýn da bulunduðu bir seansta
1937 Eskiþehir doðumlu bir genci,
geçmiþ hayatýna indirdiðimizde Bursa'lý
bir baþka kiþiyle karþýlaþtýk; 1930'larýn
Bursa'sýný yaþarken süjemiz. Çetin
Altan'ýn sorularýna verdiði cevaplarda
setbaþýndaki dondurmacý Þaban'dan ve
o yýllarda inþa halinde olan bir sinemadan bahsedince Çetin Altan: "Vay canýna öldükten sonra yaþamak ha?!." diye
kendi kendine yüksek sesle düþünceye
daldý. Nitekim bu seansý hiç unutmadýðý
o kadar belli ki, daha sonralarý Güneþ
Gazetesinde "Dondurmacý Þaban" dan
da bahsederek olayý yazdý. Ve bilimin
sýnýrlarýný geniþletmesinin gerektiðini,
artýk parapsikoloji diye bir bilimin varlýðýnýn görmezlikten gelinmemesini
vurguladý. Söz bunlardan açýlmýþken
sayýn Birand siz veya yakýnlarýnýz böyle
normal üstü bir olayla karþýlaþtýnýz mý?
Mehmet Ali Birand - Karþýlaþtýk.
Eþim ve kayýnvalidemle birlikte 1978
yazýnda Kuþadasý'ndayken Allah rahmet
eylesin sizin Sevgi Dünyasý ailesinden
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Selçuk Belediye Baþkaný Cahit Tanman
bey bizlere Ýzmir'den Sebahat Akþiray
isimli bir haným medyumu getirmiþ ve
uzun bir ruh seansý yapmýþtýk. O
zamana kadar hiç inanmazdým ve ilk
baþta hafif bir küçümsemeyle ve hattâ
oyun gibi yaklaþmýþtým olaya. Ancak
gözümün önünde medyum haným
otomatik hareketlerle yazdý, yazdý,
yazdý, peþ peþe sayfalar doldurdu
deftere, anlamlý cümlelerle. Dehþete
düþtüm. Beni en etkileyen olay bu oldu.
Eþim Cemre hâlâ o defteri saklýyor.
Ahmet Kayserilioðlu - Cahit bey
size bizden bahsetmiþtir. Dergilerimizi
de vermiþ miydi?
Mehmet Ali Birand - Evet, derginizi
o zamandan bilirim. Bana birkaç gün
evvel gönderdiðiniz bu yýlýn Ocak,
Þubat sayýlarýnýzý da okudum. Gerçekten çok beðendim. Çok, hakikaten çok
önemli bir katký. Türkiye gibi birbirini
yiyen insanlarýn yaþadýðý bir ülkede,
hele böylesine yumuþak bir yaklaþýmla
"Sevgi" temasýný iþlemek son derece
önemli bir þey.
Ahmet Kayserilioðlu - Ve biz uzun
soluklu bir iþin içindeyiz. Aðabeyim Dr.
Refet Kayserilioðlu tam 33 yýldýr aralýksýz dergi çýkarýyor. Sevgiyi, kardeþliði
yaymak, boðazlaþmayý, yokoluþu önlemek istiyoruz. Romantik deðil, realist
bir sevgi, bizim dile getirdiðimiz. Bu
nedenle, bilimleri, geçmiþ uygarlýk eserlerini, dinleri, felsefeyi, Yunus'u, Mevlânâ'yý hepsini inceliyoruz. Þimdi izin
verirseniz size baþka bir soru yöneltmek
istiyorum. Kuran'ýn Türkçesini hiç
okudunuz mu?
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Mehmet Ali Birand - Hayýr okumadým. Dünya iþlerine çok daldýðýmdan
herhalde.
Ahmet Kayserilioðlu - Sizler toplumu etkileyen ve sözü dinlenen kiþilersiniz. Belli konularda Kur'an ne diyor,
Türk aydýnýnýn bunu bilmesi çok yararlý. Hem halktan kopmamasý, hem olaylara doðru teþhis koyabilmesi için. Bir
türban olayýný, ya da Ýran, Cezayir olaylarýný derinlemesine baþka nasýl anlayabiliriz? Peki, Ýslam Tarihi, Hz. Muhammed veya manevî kültürle ilgili okuduklarýnýz oldu mu?
Mehmet Ali Birand - Hepsi tahsil
hayatýmla öðrendiðimle kaldý. Aslýnda
dediðin gibi Türk aydýnýnýn bunlarý
bilmesi lâzým. Nedense beni geçmiþte
kalmýþ olaylar pek ilgilendirmiyor. Tabii
bu tutumumun kültürlü bir düþünce
yapýsýyla savunulacak tarafý yok, bunu
biliyorum. Ama beni asýl büyüleyen
gelecek olaylar. 2000'li, 3000'li yýllarda
olacaklar. Vaktim yok, hep ileriye gitmek istiyorum. Yaþadýðým problemlerde
bile, geçtiði zaman geçmiþtir; geriye
bakmam, ileriye bakarým.
Ahmet Kayserilioðlu - Yaþanan olaylar özümsenmiþ ve ondan bir sonuç
çýkarýlmýþsa, sýrf nostaljik geri dönüþler
vakit kaybý olur þüphesiz. Rehber Varlýðýn güzel bir sözü var: "Geçmiþin
süzgeci geleceðin tanelerini verecektir"
diyor. Yine ayný konuya dönüyorum.
Bugün Türk aydýnlarý geçmiþ uygarlýklarý, Ýslâm'ý ve onun kitabýný iyice bilmeli ki, þimdinin ve geleceðin tanelerinin farkýna varabilsin. Geçmiþte ne olmuþtu, þimdi ne oluyor, gelecekte ne
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olabilir, bunu derinliðine düþünmeliyiz
bence.
Yeri gelmiþken sormak istiyorum.
Dünya sorunlarýyla ilgili siyasi sorundan bahsetmiyorum tükenmekte olan
dünya ilgili düþünceleriniz neler? Yani
"Roma Kulübü", Bertrand Russell ve
þimdi çevrecilerin bahsettiði sorunlar.
Mehmet Ali Birand - Vallahi, bence
bir tek büyük tehlike vardýr. O da tabiatýn ve havanýn kirlenmesidir. Dünyayý
ne nükleer tehlike bekliyor ne de Roma
Kulübü'nün ortaya koyduðu ekonomik
çöküntü. Kaza olacak da, bilmem ne
olacak da nükleer patlamayla havaya
uçacaðýz. Buna inanmýyorum. Ekonomik çöküntü de nihayet birkaç yýl sürer,
geçer. Ama öbürü çok önemli. Dünya
sürekli tahribat içinde. Giderek kirleniyor ve atmosferi bozuluyor. Küre ýsýnýyor. Þimdi çok az ama süreklilik içinde.
Sera etkisiyle her þey altüst olacak.
Ahmet Kayserilioðlu - Önleyemez
miyiz?
Mehmet Ali Birand - Sanmýyorum.
Ekonomik çýkarlar, bakýþ açýlarý farklý.
Bütün ülkelerin birleþip ayný önlemleri
uygulamasý gerekir. Bunun olmasý için
bir ümit ýþýðý görmüyorum. Bu, yavaþ
yavaþ dünyamýzý bedbahtlýða götürüyor
benim gözümde.
Ahmet Kayserilioðlu - Yani bunu önleyecek bir güç yok, aksine herkes
romantik sözlerin dýþýnda, artýrmakla
meþgul, böylece yok olacaðýz diyorsunuz. Ýþe yine Tanrýsal taraftan bakalým.
O bizi böyle seyreder mi, ne yapar?
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Mehmet Ali Birand - Baþka bir
yerde, baþka bir dünya yaratýr. Çünkü
gücü buna yeter.

inananlarýn misliyle çoðalacaðýný, böyle
bir zincirleme reaksiyonla dört tarafta
etkili olabileceklerini...

Ahmet Kayserilioðlu - Ya dünyayý
bizden önce terk etmiþ ve olgunlaþarak
bu dünya okulunu bitirmiþ, üstün
güçlere ulaþmýþ atalarýmýz ne yaparlar
bu durumda? Torunlarýnýn torunlarý olan
bizlerin ve eskiden kendilerinin taþ
üstüne taþ koyarak yarattýklarý uygarlýk
eserlerinin yok oluþunu öte âlemden
kayýtsýzlýkla seyrederler mi? Acaba
Tanrý'dan bizlere yardým etmek için
dilekçi olmazlar mý? Tanrý da onlara izin
vermez mi?!.

Mehmet Ali Birand - Ümitli deðilim.
Elbet böyleleri çýkýyor, daha da çýkacak.
Bilinçlenmede, duraksama yok. Ama iþ
dönüp dolaþýp parada düðümlenecek.
Ýleri ülkeler, sülfür, bilmem ne kullanmayacaklar ama, geri ülkeler param
yok, bu ucuz, kullanýrým diyecekler.
Ormaný kesmezsem ben nereden kereste
bulurum diyecekler.

Mehmet Ali Birand - Tabii, mutlaka
verir, mutlaka!.. Yani Tanrý, ne halt
ederlerse etsinler, bunlar tükenip gitsinler demez. Kurtuluþun yolunu yordamýný gösterir. "Yapmayýn, etmeyin,
bakýn kötüye gidiyorsunuz" diye mesajlarýný gönderir, ikazlarýný, uyarýlarýný
yapar. Ama ben ümitli deðilim, onlarýn
dinleneceðine...
Ahmet Kayserilioðlu - Ama insanlar
içinde bu mesajlarý doðru deðerlendirip,
hayat memat meselesi yapýp, diðer
kardeþlerini ikna etmek için her türlü
vasýtadan yararlanacak kiþilerin çýkabileceðini...
Mehmet Ali Birand - Tabii çýkabilir.
Ahmet Kayserilioðlu - Ve onlarýn
geometrik bir artýþla, yani bir kiþi bir
kiþiyi etkileyip 2,4,8,16... þeklinde

Ahmet Kayserilioðlu - Bir dünya
devleti fikri var biliyorsunuz. Uluslararasý bir güç, adaleti ve kardeþliði ön
planda tutarak, yaptýrým kudreti de elinde olarak kurulamaz mý? Güçsüz
Birleþmiþ Milletler bile anlaþma
saðlanýnca, Körfez'de olduðu gibi, etkin
kararlar alabiliyor. Ama yeterli deðil.
Ýnsanlarýn bilinçlenip, iyi duygularla,
dostluk ve kardeþlikle kuracaklarý birlik, onlarý kurtuluþa götürebilir.
Mehmet Ali Birand - Bu, býçak
kemiðe dayanýncaya kadar olmaz.
Tehlike çok açýk olacak, o zaman da
zaten büyük panik yaþanacak.
Ahmet Kayserilioðlu - Biz o günler
gelmeden, daha önceden yapacaðýmýz
uyarýlarla, vereceðimiz örnekler ve
çabalarýmýzla insanlarýn felâketten kurtulacaðýna inanýyoruz.
Mehmet Ali Birand - "Ýnþallah" diyelim, keþke?!.

SEVGÝ DÜNYASI
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Medeniyet Dediðin
Güngör Özyiðit, Psikolog

M

edeniyet, insanýn daha insan
olmasýnýn tarihidir. Yalnýz,
insan yarattýðý medeniyet ve
kültürle doðaya katkýda bulunur.
Medeniyet dünya varlýðýna yararlýdýr.
Çünkü dünya; insanlarýn yükselmesi ve
birliðe ulaþmasý için bir tekâmül
ortamýdýr. Ancak dünya; topraðý, suyu,
havasý ve Güneþi ile insanýn yaþamasýna imkân verse bile, yalnýz bunlarla
yükselmesini saðlayamaz. Bunun için
akla, aklýn yarattýðý ürünlere, bilgiye ve
hattâ zaman zaman vahiy yoluyla gelen
tanrýsal mesaja ihtiyaç vardýr.

Bir okul, eðer öðretmenler varsa,
öðrencilere, belli bilgi ve beceriler
kazandýrýlýyorsa okul olma özelliðini
korur. Bunlar yoksa, orasý insanlarý
barýndýran bir bina olur sadece.
Dünya da bir olgunlaþma okulu ise,
ki öyledir, insanýn yükselmesi yine
insan aklý ve elinin eseri olan uygarlýk
sayesinde ve dinlerin desteði ile oluyorsa - ki baþka nasýl olabilir- o halde
medeniyet dünyanýn varlýðý için yararlýdýr. Araçlar, amaca hizmet ettiði
ölçüde yararlý ve deðerlidir. Medeniyeti

Resim: Babil’in Asma Bahçeleri, Dünyanýn Yedi Harikasýndan biri.

14

SEVGÝ DÜNYASI

meydana getiren din, sanat, felsefe,
bilim ve tekniðin insanýn yükselmesini
saðladýðý tartýþýlamayacak kadar açýk
bir gerçektir. Þöyle ki, bilim, insana
varlýðý, yani Tanrý'nýn eserini tanýtýyor.
Ona tarafsýz olmayý, doðaya sorular sorup, saðlam cevaplar almayý öðretiyor.

insanýndan, bugünkü uzay çaðý insanýna gelmemiz, bunun en açýk göstergesidir. Geçmiþte taþ yontan eller, bugün
keman çalmakta veya bilgisayar kullanmaktadýr.

Sanat, düzendeki güzelliði ve uyumu
göstererek varlýðý sevdiriyor.

Medeniyet derken, insanlarýn doðayý,
toplumu ve kendini yöneten güçleri
tanýma ve giderek kontrol altýna alma
yönünde gösterdiði gayretleri kastediyoruz. Ýnsan doða güçlerinden korunmak ve kendini savunmak için, tabiatý
tanýyýp, onun yasalarýný bularak bilimi
kurmuþ. Bilimin sonuçlarýndan yararlanmak maksadýyla tekniði meydana
getirmiþ. Bilimsel bulgular uygulama
alanýnda sürekli yeniliklere ve ilerlemelere yol açmýþ. Bu da teknolojinin
durmadan deðiþmesini ve daha yetkin
hale gelmesini saðlamýþ. Öte yandan
uygulamada karþýlaþýlan güçlükler, yeni
bilgi ve bulgulara yol açmýþ. Diðer
taraftan insanýn iradesini aþan, onu yöneten güçleri tanýma ve memnun etme
çabasý gittikçe geliþen dinlerin ve felsefelerin doðmasýna sebep olmuþ. Yine
geçmiþte insanlar birlik olmanýn, onlarý
daha güvenli ve güçlü kýldýðýný, yardýmlaþma ve dayanýþmanýn daha yararlý
ve ilerletici olduðunu görmüþler. Öylece aileden milletlere kadar varan birlikler kurmuþlar. Toplumsal yaþayýþ aile,
hukuk, ekonomi ve ticaret, yönetim ve
sanat gibi mekanizmalarýn gittikçe
geliþmesine yol açmýþtýr. O nedenle
medeniyet kavramý bilimi, tekniði, dini,
sanatý, bütün iletiþim ve ulaþým
araçlarýný içine aldýðý gibi, seçim

Teknik, insanýn yaþamýný daha üst
düzeyde deðerlendirmesi için, ona
emek ve zaman tasarrufu saðlýyor.
Felsefe, bütünü kavramayý, derin ve
geniþ düþünmeyi öðretiyor, hoþgörüyü
geliþtiriyor.
Din ise, insanýn daha derin benliðini
tanýmasýna, gönlünü arýtmasýna ve
içinde Her þeyi Sevgisinden Varedeni
duymasýna yol açýyor.
Ve hepsi birlikte insanýn ve insanlýðýn
topyekûn yüceliþine hizmet etmek
suretiyle dünyanýn varlýðýna yararlý
oluyor.
Ayrýca insan, dünyanýn varlýðýný,
imkânlarýný deðerlendirerek, ondan
araç ve gereçler meydana getirerek
kendini yükselttiði gibi, dünyayý da
deðiþtiriyor, onun daha yükseltici, hýzlý
tekâmül ettirici bir hale gelmesini
saðlýyor.
Ýnsan toplumu, tarih boyunca yükselmiþ, ilerlemiþ, baþka deyiþle uygar
bir toplum halini almýþtýr. Ta taþ devri
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sandýklarýný, ticaret odalarýný, kanunlarý, okullarý ve bankalarý da kuþatýr.
Görüldüðü gibi, medeniyet, insanýn
üç yönlü ilerleyiþinde, yani bilgide,
Yaradan'a yönelmede ve birliðe ulaþmada büyük katkýsý olmasý bakýmýndan
dünyanýn varlýðýna yararlý olmuþtur.
Ýnsanlarýn dünya okulunda olgunlaþmak, beþ basamakta yükselmek, birbirlerini tanýyýp severek Yaradan'ýn en
büyük dileði olan birliði gerçekleþtirmek için bulunduklarýný biliyoruz.
Ýnsanýn tarih içindeki ilerleyiþinde ve
birliðe doðru gidiþinde medeniyetin
olumlu rolü, bizi bugünkü durumumuza daha önce düþünen kafalarýn
getirdiði açýkça görülmektedir. Zaten
medeniyetin kendisi bunu saðlamak
içindir. Nitekim Atatürk'ün ilerleme
yönünde Türk ulusuna gösterdiði
hedef, çaðdaþ uygarlýk düzeyine
eriþmek ve onu aþmak olmuþtur.
Uygar bir toplum, insan haklarý
güvenceye alýnmýþ, demokratik bir
ortamda ve özgürlük içinde insanýn
serbestçe geliþmesi hedeflenmiþ, organize olmuþ bir insan toplumudur. Akla
ve insana saygý medeni bir toplumun
temelini teþkil eder. Ýnsana ve aklýna
saygý, baþkalarýnýn da düþüncelerini
dinlemeye ve hoþgörüye yol açmýþtýr.
Yine uygarlýk, üyelerine verdiði eðitimle, onlarda eleþtirici ve özgür
düþünebilen bir kafa yaratmýþ,
geliþtirdiði beðeni duygusuyla yüksek
düþünce ürünlerinden ve sanat eserlerinden zevk almasýný saðlamýþtýr.
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Uygar toplumlar akla saygýlarýndan ve
incelmiþ duygularýndan dolayý, insan
iliþkilerinde ölçülü, nazik ve kibar
olmuþlar, kendilerini ve çevrelerini
temiz tutmuþlardýr.
MEDENÝYETÝN NÝMETLERÝ
Maðara insaný ile çaðdaþ uygar insan
arasýndaki fark, medeniyet ve kültür
farkýdýr. Ýnsanýn yükseliþi medeniyetin
geliþmesi ile paralel yürümüþtür.
Medeniyetin antitezi barbarlýktýr.
Barbar topluluklar, insanlýk kültür ve
medeniyetine kalýcý bir deðer kazandýrmadýklarý için, adeta bunun hýncýný
çýkarýrcasýna yýkýcý unsurlar, tarihin
menfi kuvvetleri olmuþlardýr.
Batý uygarlýðýna esas rengini veren
bilim ve tekniðin olaðanüstü geliþmesi,
el iþlevini yerine getiren makinelerden
sonra, beyin iþlevini üstlenen bilgisayarlar sayesinde çaðdaþ uygarlýk tarihte
ilk kez, baþka insanlarý sömürmeden
ayakta durabilecek güce ve imkâna
kavuþmuþtur. Ayný zamanda insana
kendini geliþtirmesi için, özgürce kullanabileceði boþ zaman býrakacak duruma gelmiþtir. Üretimde ve ev iþlerinde
kullanýlan makine ve aletler günlük
yaþamýn angaryasýný yüklenmiþ, öylece
insana enerji tasarrufu ve boþ zaman
býrakmýþtýr.
Keza týp ilmi insanýn ömrünü
uzatarak, ona dünyadan daha çok
yararlanma ve geliþme imkâný sunmuþtur. Bilim ve teknolojinin ekonomiye
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etkisiyle maddi refah ve zenginlikte
büyük bir artýþ olmuþtur. Öyle ki
sanayide geliþmiþ bir ülkede ortalama
bir insanýn geliri, sanayi devriminden
bu yana on misli artmýþtýr.
Ýletiþim ve ulaþým araçlarý kýtalarý ve
insan topluluklarýný sinir sistemi gibi
birbirine baðlayarak, insana dünyada
olup bitenden anýnda haberdar olma ve
dünyayý gezip görme imkâný saðlamýþ,
insanlarýn birbirini tanýyýp kaynaþmasýna yol açmýþtýr.
Yine medeniyetin sunduðu araçlar,
milletlerin yarattýðý kültürün, dünya
çapýnda yaygýnlaþmasýný ve tüm insanlarýn ondan yararlanmasýný saðlamýþtýr.
Ayrýca medeniyetin ve kültür mirasýnýn
gelecek kuþaklara aktarýlmasýnda, O
yolla bilginin kaybolmasýný önleyerek
devamlýlýðýný saðlamada, eðitimin,
kitap, bant, film, disket gibi kalýcý
kültür araçlarýnýn yeri ve önemi
büyüktür.
Geçmiþte bir Bach'ý, Beethoven'i, bir
Dede Efendi ve Itri'yi saraya yakýn bir
avuç insan dinliyordu. Bugün bilim ve
teknolojinin insana sunduðu imkân
sayesinde, plak ve kaset, cd sayesinde
bu kültür ürünlerini istediðimiz kadar
çoðaltýp yayabiliriz. Ve evimizde
koltuðumuza oturup, istediðimiz müziði dinleyebiliriz. Keza basýlý araçlar ve
kitaplar sayesinde, geçmiþin ve
günümüzün en akýllý düþünürlerinin ve
yazarlarýnýn eserlerini okuyup, onlardan yararlanabiliriz.
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Demek ki medeniyet, ürettiði araçlarla insanlarýn ekonomik düzeyini yükseltmiþ, günlük yaþamýn angaryasýný
yüklenmiþ, hýzlý ulaþým araçlarýyla zamaný kýsaltmýþ, ortalama ömrü uzatmýþ,
öylece bize boþ zaman býraktýðý gibi,
bu boþ zamaný deðerlendirecek kültür
ürünlerini de elimizin altýna vermiþtir.
UYGARLIÐIN ÖTEKÝ YÜZÜ
Diðer yandan nüfusun aþýrý artýþý ile,
toplumsal dengeler bozulmuþ, açlýk
tehlikesi gündeme gelmiþtir.
Sanayileþme çevre kirlenmesine, kaynaklarýn hýzla tükeniþine ve doðal dengenin bozuluþuna yol açmýþtýr. Öylece
insanýn yaþamýný, saðlýðýný tehdit eder
bir hale gelmiþtir. Medeniyetin silâh
sanayiinde eriþtiði seviye ve nükleer
güç ise, topyekûn insanlýðý yok edecek
ve dünyayý yaþanacak bir yer olmaktan
çýkaracak bir ölçektedir.
Nasýl insanýn geliþimi hatalar yaparak
ve onlardan ders alarak gerçekleþiyorsa, toplumlarýn ve giderek insanlýðýn
geliþimi de ayný çizgiyi izlemektedir.
Sevindirici ve ileriye dönük olarak
umutlandýrýcý taraf þudur ki, medeniyetin hastalýklarý, yine o medeniyetin
ürünü olan, düþünen ve eleþtiren aydýn
insanlarca teþhis edilmiþ ve iyileþtirici
yönde çabalara giriþilmiþtir.
Medeniyet, kendi içindeki olumlu,
yapýcý güçlerle, insanlýk hamuruna yeni
þeklini verecek, kendi de o hamur
içinde maya olan yaratýcý bir azýnlýk
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veya aramýzdaki parlaklarla, maddeciliði ve çýkarcýlýðý tasfiye ederek, yaþamý
tanrýsal deðerler üzerine kurmaya
yönelik bir atýlýmýn ve kültür deðiþiminin eþiðindedir. Bugün bunalým çaðý
olarak tanýmlanan geçiþ dönemi sýkýntýlarý, uygarlýðýn doðuracaðý yeni
çocuðun doðum sancýlarýdýr.
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de ekleyerek geliþtirmek ve yaymak
her birimizin insanlýk görevidir.
Unutmayalým ki, bugünkü
medeniyeti birbirimize borçlu olduðumuz kadar, ondan ayný derece sorumluyuz da. Sorumluluðunu bilmek ve
vazifesini yapmak ise bir bakýma insan
ismine hak kazanmak demektir.

BÝRLÝÐE DOÐRU
Yaradan'ýn en büyük dileði olan tüm
dünya insanlarýnýn birliði, medeniyetin
getirdiði imkânlar, haberleþme ve
ulaþým araçlarý olmadan zaten pratik
olarak gerçekleþemezdi. Medeniyetin
yanlýþ ve zararlý kullanýlýþý, yine
medeniyetin manevi yönü geliþtirilerek
düzeltilebilir... Ama medeniyetin
saðladýðý ve insanlarý getirdiði seviye
olmadan, insanlarýn birliði fiili olarak
gerçekleþemez. Televizyonumuz arýza
yapmýþsa, onu onarýp yine yayýn alabiliriz. Ama televizyonumuz yoksa yayýn
alma þansýmýz da hiç yok demektir.
Uygarlýðýn bir özelliði tedirgin olmak, çirkinlikten, kötülükten, bayaðýlýktan, gürültüden, pislikten, düzensizlikten rahatsýz olmak ve bunlara karþý
tepki göstermekse, diðeri de uzak
görüþlü olmak, bugünü yaþarken yarýný
da düþünerek sorumlu davranmaktýr.
Bugün uygarlýk iyi ve eksik
taraflarýyla hepimizin, bütün uluslarýn
ortak eseridir. Çaðlar boyunca birikmiþ
bu kültür mirasýnýn eksik taraflarýný
gidermek, iyi yönlerini ise, yenilerini

Tarih felsefecisi Toynbee'nin belirttiði
gibi tarih içindeki uygarlýklar, çeþitli
meydan okuyucu zor þartlara verilmiþ
baþarýlý cevaplardýr. Her baþarýnýn
ardýndan yeni bir meydan okuma gelir
ve onu yeni bir karþýlýk baþarýyla izler;
böylelikle bu süreç durmadan sürüp
gider.
Dünyaya direk olan iyiliklerden dikildiðine göre, biri yýkýlýrken diðerine
temel olur. Nasýl bir tekerlek her
dönüþünde, arabayý bir adým daha ileri
götürürse, uygarlýklarýn dönüþü ve birbirine ekleniþi de insanlýðý asýl amacý
olan birliðe ve Tanrý'ya doðru biraz
daha yaklaþtýrýr.
Medeniyet olmuþ-bitmiþ deðil, sürekli olmakta olan bir süreçtir. Çaðýmýz
uygarlýðý bugün, eksiðini tamamlayarak
aþama yapmak için, dünya çapýnda bir
meydan okuma ile karþý karþýyadýr. Ve
kendi birikimini, yaratýcýlýðýný kullanarak, yine kendi içinde, birliðe
ulaþmýþ görevli insanlarýn örgütlü
gücüne dayanarak, Tanrý'nýn da desteðini alarak bu meydan okumaya baþarýlý
bir karþýlýk verecek güçtedir.
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RUH KUANTUMU
Refik Erduran
(8.12.2012 tarihli Sabah Gazetesinden)

R

uha, yani vücuttan baðýmsýz bir
bilincin varlýðýna inanabilmeyi
çok isterim. Ama aldýðým
kaskatý pozitivist eðitimin etkisini bir
"Acaba?" ile aþmak bile çok güç. Ýnanmamak da bir inançtýr ya, kafamdaki o

Dr. Eben Alexander

kalenin surlarý iki depremle sarsýldý
bugünlerde.
Dr. Eben Alexander bir beyin cerrahý.
Harvard Týp Okulu dahil, en saygýn
akademik çevrelerde uzun yýllar
çalýþmýþ bir hekim. Bilim disiplinine
yüzde yüz baðlý, fiziksel kanýt görmeden hiçbir þeye inanmamaya ahdetmiþ
bir uzman.
Menenjit krizi geçirip komaya girmiþ, doktorlarýn oybirliðiyle verdikleri
raporlara göre beyninin herhangi bir
taným uyarýnca bilinç içerebilecek
bütün bölümleri 7 gün süreyle "ölü"
kalmýþ. Ama kendisi o hafta boyunca
bilincini yitirmediðini söylüyor ve
bunu EEG, fMRI, PET gibi teknik
araçlarýn tanýklýðýyla kanýtlýyor. Yalnýz,
bildiðimiz bilinç deðil söz konusu olan.
Evreni ilk kez tümüyle görmeyi
saðlayan, katýksýz huzur veren, insan
lisanýyla dile getirilmesi olanaksýz bir
farkýndalýk enerjisi. Einstein ve baþka
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bilginler tarafýndan geliþtirilen
kuantum fiziðinin anlattýðý,
foton adlý ýþýk birimlerinin
hem madde hem dalga gibi
görünebildiði gerçeðiyle ilgili
bir durum.
Benzer olaylarý ölüme gidip
gelen pek çok baþka insan da
yaþamýþ, ama anlatamýyor ve
kimseyi inandýramýyorlar.
(Sanýrým Metin Münir de
onlardan biri.) Doktorun þaþkýna dönen meslekdaþlarý þimdi
enselerini kaþýyarak düþünmekteler.
Korede 1952 yýlýnda þehit
düþen Albay Nuri Pamir en
rahmetle andýðým dostlarýmdandýr. Hem etkili asker hem
müþfik yürekli insandý.
Çadýrýnda sohbet ederken
yataðýnýn altýndaki bavulu
çýkarýr, ailesi için Tokyo
izninde aldýklarýný gösterir, eþini ve
çocuklarýný ne kadar sevdiðini anlatýrdý.
Þimdi Harp Okulu öðrencisi bir
delikanlý onunla ilgili tez yazýyor. Ýki
gün önce bilgi almaya geldi ziyaretime.
Yanýnda Albay Pamir kadar güzel
yüzlü, zeki bakýþlý, zarif bir kadýn
vardý: Rahmetlinin kýzý Puna Haným.
Bol bol aný teati ettik. Duygu yüklü
bir sohbet oldu. Dün de ondan mesajlar
geldi. Yaþadýklarýný sade ve vakur, bir
dille kaðýda dökmüþ. Gözlerim

Þehit Albay Nuri Pamir

yaþararak okudum. Kore hükümeti
tarafýndan oraya davet edilmiþ 2003
Ekim ayýnda, 5 yaþýndayken ayrýldýðý
babasýnýn mezarýný 51 yýl sonra
ziyarete. Kabrin baþýnda onu 50 dakika
yalnýz býrakmýþlar. Birdenbire þehit
babasýyla konuþmaya baþlamýþ. Hayýr,
hayal deðil. Beyninin oynadýðý baþka
bir oyun da deðil. Gerçekten konuþmuþlar. Babasý sonradan doðrulanan
pek çok þey anlatmýþ. Cephede
yaþadýklarýný da. Aralarýnda yalnýz
benim bildiðim, þimdi hatýrladýðým
ayrýntýlar var... Ne dersiniz buna?
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Toltek Bilgileri
Derleyen: Nihal Gürsoy

K

ökeni tarihin en eski dönemlerine kadar dayanan Toltekler, bir
yaþam sanatýnýn uygulayýcýsýdýrlar. Kendilerini doðanýn ve yaþamýn
ayrýlmaz bir parçasý olarak görürler ve
doðal yasalarla tamamen uyumlu bir
yaþam sürdürmeyi esas alýrlar. Çok

boyutlu insan ve evren iliþkilerini
içeren Toltek bilgeliði bilimi ve spiritüalizmayý da birbirinden ayýrmaz.
Antropologlar Toltekleri bir ülke ya da
ýrk olarak tanýmlýyor. Oysa Toltekler
kadim spiritüel bilgileri ve uygulamalarý araþtýrmak ve korumak için bir
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toplum oluþturan bilim insanlarý ve
sanatçýlardan oluþur.
Bu insanlar bugün Mexico City
olarak bilinen yerleþim bölgesinin biraz
dýþýnda Teotihuacan denilen çok eski
bir piramitler þehrinde Teotihuacan'ýn
ustalarý (Nagual) ve öðrencileri olarak
biraraya gelmiþti. Halen Nagual
denilen bu halk, son bin küsur yýldýr
atalarýndan öðrendikleri bilgeliði gizlemek ve varlýklarýný da büyük ölçüde
saklayarak yaþamak zorunda kaldýlar.
Bir taraftan Avrupalýlarýn topraklarýný
istila etmesi, diðer taraftan birkaç
çýraðýn, öðretileri kendi çýkarlarý
uðruna sorumsuzca kullanmasý sonucunda ustalar, bu bilgileri bilgece kullanmaya hazýr olmayan kiþilerden ya
da bireysel kazanç uðruna bilerek saptýran insanlardan saklamak gereðini
duydular. Böylece, deðiþik soylardan
gelen Naguallar tarafýndan korunarak
nesilden nesile aktarýldý. Eski Toltek
kehanetleri, içinde bulunduðumuz çaðýn bu bilgeliðe geri dönmenin gerekli
olacaðý çað olarak nitelendiriyor.
Toltek bilgisi, dünyanýn dört bir
yanýnda deðiþik ezoterik geleneklerle
öðretilen ayný temel gerçeðin birliðinden yola çýkar. Toltek din, felsefe veya
ideoloji deðildir. Dünyaya gelmiþ tüm
spiritüel ustalara saygý duyar. Ruhu ve
ona ait bilgiyi kucaklarken, yaþamda
mutluluk ve sevgiyi bulmanýn yolunun
ruhun varlýðýný bilmekten geçtiðini
öðreti olarak benimser ve hayatý,
"Yaþama Sanatý" olarak adlandýrýr.
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YENÝ BÝR YAÞAM
Hayatýnýz boyunca kendinizle, baþka
insanlarla, toplumla, ailenizle, ebeveyninizle ve Tanrý ile binlerce anlaþma
yaparsýnýz. Kendinizle yaptýðýnýz anlaþmalar bunlarýn içinde en önemlisidir
çünkü bu anlaþmalarda kendinizin kim
olduðunu, neye inandýðýnýzý ve nasýl
davranacaðýnýzý belirlersiniz. Sonuca
ise kiþilik dersiniz.
Eðer doyumlu ve mutlu bir yaþam
sürmek istiyorsanýz korku temelli
anlaþmalarý feshetmek zorundasýnýz.
Bu cesareti göstermeniz ve bireysel
gücünüze sahip çýkmanýz gerekiyor.
Korku temelli anlaþmalar çok enerji
emerek bizi tüketirler, sevgi temelli
anlaþmalar ise az enerjiyle çok þey
yaratýrlar ve daima ekstra enerjiye
sahip olurlar.
Her birimiz bir miktar bireysel güç
ile doðarýz ve bu gücü her gün biraz
daha artýrabilme potansiyeline sahipken, ne yazýk ki ego temelli anlaþmalar
yaratarak ve daha sonra da bunlara
uymaya çalýþarak tüm gücümüzü tüketiriz. Sonrasýnda ise toplumsal yaþam
içinde tutsak, güçsüz ve mutsuz oluruz.
Eðer yaþamýmýzý yöneten anlaþmalarýn farkýnda olursak ve hayatýmýzdan hoþnut deðilsek korku temelli
anlaþmalarýmýzý deðiþtirmeye yardýmcý
olacak çok yönlü yarar saðlayabilecek
dört anlaþma, Toltek öðretisinin bilgelik sýrlarýnýn baþlangýç noktasýný oluþturur.
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Sizi tüketen her anlaþmayý bozduðunuzda ve kendinizi deðiþtirmeye
hazýr olduðunuzda onu yaratmakta kullandýðýnýz tüm enerji açýða çýkarak size
geri döner. Dört anlaþmayý gerçekleþtirmek için çok güçlü bir iradeye ve
kararlýlýða ihtiyacýnýz olacak. Ancak
yaþamýnýzý bu anlaþmalar çerçevesinde
þekillendirmeye baþlayabilirseniz,
geriye dönüþü þaþkýnlýk yaratacak
boyutlarda olacaktýr. Cehennem dramasýnýn gözünüzün önünde kaybolduðuna tanýk olacaksýnýz ve bireysel
cennetinizi yaratacaksýnýz.
BÝRÝNCÝ ANLAÞMA:
Kullandýðýnýz Sözcükleri
Özenle Seçin
Ýlk anlaþma dört anlaþmanýn en
önemlisidir ve ayný zamanda uyulmasý
en zor olan anlaþmadýr. Hedefiniz kullandýðýnýz sözcüklerde kusursuz olabilmeyi içerir. Neden bu kadar önemlidir sözcükler? Çünkü onlar bizim

SEVGÝ DÜNYASI

yaratma gücümüzdür. Yaratýcý
gücümüzü söz ile ifade ederiz. Her þeyi
söz aracýlýðýyla gerçek kýlarýz. Hangi
dili konuþursak konuþalým, niyetimiz
söz aracýlýðýyla þekil bulur. Kendimizi
bu yolla ifade eder ve iletiþim kurarýz.
Sözlü düþünürüz ve düþünmekte kullandýðýmýz sözlerle yaþamýmýzdaki
olaylarý yaratýrýz.
Bizler konuþabiliyoruz, söz insan
olarak sahip olduðumuz en güçlü araç,
fakat nasýl kullanýldýðýna baðlý olarak
söz, dünyadaki cenneti veya cehennemi
yaratabilir.
Yýllar önce Almanya'da bir adam
sözün gücüyle tüm ülke insanlarýný
manipüle etti ve dünya savaþýna soktu.
Çok sayýda insaný korkunç seviyede
þiddet uygulamaya ikna etti. Hitler'in
korku temelli inançlara ve anlaþmalara
dayalý sözleri asýrlar boyu hatýrlanacaktýr. Ýnsan zihni, sürekli tohumlarýn
ekildiði verimli toprak gibidir.
Tohumlar düþünceler, fikirler ve kavramlardýr. Söz
tohum gibidir ve insan
zihni son derece verimlidir!
Bir tohum, bir düþünce
ekersiniz ve o büyür.
Burada problem þudur:
Genellikle o topraða korku
tohumlarý ekilir.
Her insanýn zihni verimlidir. Önemli olan oraya ne
tür tohumun ekilip
üretildiðidir.

Heykel: Sözün Gücü, Paul Shier
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ÝKÝNCÝ ANLAÞMA:
Hiçbir Þeyi Kiþisel Algýlamayýn
Bundan sonraki üç anlaþma aslýnda
ilk anlaþmadan doðar. Kiþisel olduðunu
algýlamak ancak söylenilen þeye katýlmakla mümkün olur. Bizim bu tuzaða
düþmemize neden olan þey bireysel
önemliliðe verdiðimiz deðerdir.
Bireysel önemlilik ya da kiþisel
algýlamak bencilliðin en üst düzeydeki
ifadesidir. Çünkü her þeyin kendimizle
ilgili olduðunu varsayarýz. Her þeyin
merkezinde kendimiz olduðunu düþünmek bizi yanýltýr. Durumun son derece
kiþiselmiþ gibi göründüðü anlarda bile,
baþkalarý size direkt olarak hakaret
ediyor olsa bile, yine de sizinle ilgisi
yoktur. Söyledikleri ve yaptýklarý
þeyler, dile getirdikleri fikirler kendi
zihinlerinde yaptýklarý anlaþmalar
doðrultusundadýrlar. Kiþilerin bakýþ
açýlarý öðrenme sürecindeki programlamalarýndan oluþur.
Kiþisel algýladýðýnýzda, söylenilenlerden rahatsýzlýk duyarsýnýz ve kendi
inançlarýnýzý savunarak tepki verirsiniz.
Bu tepkiyle çeliþkiler ve çatýþmalar
yaratýrsýnýz. Küçücük þeyleri bile
büyütür, pireyi deve yaparsýnýz. Çünkü
haklý çýkmak ihtiyacýný duyarsýnýz.
Sizin haklý, baþkalarýnýn haksýz
olmasýný istersiniz. Sizin haklý çýkmak
için yaptýklarýnýz da sizin anlaþmalarýnýzýn ürünüdür.
Olgun insan ise hiçbir þeyi kiþisel
algýlamaz. Bu size inanmadýðý ya da
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güvenmediði için deðildir. Kendisini de
sizi de seviyordur. Bir sorun olduðunda
anlaþmazlýktaki kargaþanýn neden kaynaklandýðýný bulmaya ve çözüm üretmeye çalýþýr.
Ýnsanlarýn tutum ve davranýþlarýný
kiþisel olarak algýlamaktan çýkýþ
gerçekte olduklarý gibi görebilmeyi ve
kabul edebilmeyi, öðrenme süreçlerine
saygýlý olabilmeyi baþardýðýmýzda asla
onlarýn söylediði ya da yaptýðý þeylerden incinmeyiz. Bize yalan bile söyleseler bundan incinmeyiz çünkü onlarýn
korktuklarý için yalan söylediklerini
biliriz.
Hiçbir þeyi kiþisel algýlamamayý
alýþkanlýk haline getirdiðinizde
yaþamýnýzdaki pek çok acýdan kurtulmanýz kaçýnýlmazdýr. Ayrýca kýzgýnlýk,
öfke, kýskançlýk, fesat… vs. gibi pek
çok duygunun da kendiliðinden yok
olduðunu görürsünüz. Ayrýca kendinize
olan güveniniz giderek saðlamlaþýr ve
çok daha özgür ve saðlýklý kararlar
alarak yaþamýnýzda korku olmadan,
suçluluk duymadan daima ileriye doðru
adým atabilirsiniz.
ÜÇÜNCÜ ANLAÞMA:
Varsayýmda Bulunmayýn
Varsayýmlarda bulunmamýzýn nedeni,
onlarýn gerçek olduðuna inanmamýzdýr.
Baþkalarýnýn neyi düþündüðüne ya da
yaptýðýna dair varsayýmlarda
bulunuruz. Varsayýmlarýmýzýn çoðu
kiþisel algýlama temeline dayanýr.
Sonra da o kiþileri suçlar ve zehir gibi
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sözler sarf ederek tepki gösteririz. Ýþte
bu nedenle varsayýmlarda bulunmak
problemlere davetiye çýkarmaktýr.
Varsayýmlar yoluyla güç ve kontrol
mücadelesi yaparýz. Varsayýmlarýmýza
çoðu zaman dedikodular da eþlik eder.
Doðrunun ne olduðunu
bilmediðimizde karþýmýzdaki kiþiyi
açýklýða davet etme, gerçeði duyma
cesaretini göstermeyi göze almalýyýz.
Aksi taktirde açýklama istemekten
korktuðumuz için varsayýmlarda bulunma yanlýþýna düþüyoruz. Boþ
inançlarýmýzý savunarak, baþkalarýný
küçük ya da haksýz duruma sokuyoruz.
Aslýnda yapacaðýmýz o kadar basit ki;
soru sormak! Bir þeyi anlamadýðýmýzda
varsayýmlarda bulanarak ona anlam
vermeye çalýþýrsak gerçek ortaya çýktýðýnda kendimize ne kadar zarar
verdiðimizi anlarýz.
Varsayýmlar çoðu kez hýzlý ve bilinçsizce yapýlýr. Çünkü merak etme ve
bilme alýþkanlýðýmýzý ancak böyle
doyururuz. Kendimizi bu yolla risklerden koruduðumuza inanýrýz. Buradaki
en büyük yanýlgý herkesin hayatý bizim
gibi algýladýðýný düþünmemizdir.
Kendimiz hakkýnda da varsayýmlarda
bulunuruz ve çoðumuz kendimizi tam
tanýmadýðýmýzdan ve kendi kendimizi
de kandýrdýðýmýzdan dolayý muazzam
çeliþkiler yaþarýz.
Yapabileceðimiz þeyleri abartmamýz
ya da yapabileceðimizden çok daha
düþük bir amaç edinmemiz, kendimize
doðru sorularý sormamamýz ve yanýtlar
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için zaman ayýrmamamýzdan kaynaklanýr. Belki de bazý durumlarý doðru
deðerlendirmek için daha çok veri
toplamamýz gerekmektedir.
Eðer tüm insanlar bu þekilde iletiþim
kurabilselerdi, yanlýþ anlaþýlma, kavga
ve þiddet hattâ savaþlar ortadan kalkabilirdi. Sadece açýk ve net bir iletiþimle
tüm insani sorunlar tartýþýlabilirdi.
Bunun için bizim de ne istediðimizi
söylemekten çekinmemiz gerekir.
Herkesin "evet" ya da "hayýr" deme
hakký olduðu gibi sizin de soru sorma
hakkýnýz vardýr. Týpký sizin de bir soru
ya da talebe "evet" ya da "hayýr" deme
hakkýnýz olduðunuz gibi.
DÖRDÜNCÜ ANLAÞMA:
Daima Yapabildiðinin En Ýyisini Yap
Bu anlaþma diðer üç anlaþmanýn
kalýcý alýþkanlýða dönüþmesini saðlayan
anlaþmadýr. Dördüncü anlaþma, ilk üç
anlaþmanýn aksiyonudur. "Daima yapabildiðinin en iyisini yap."
Her koþul altýnda, daima en iyisini
yapýn. Ne daha fazla ne daha az. Yalnýz
þunu unutmamak gerekir ki her þey
canlý ve her an deðiþim halinde
olduðundan en iyiniz duruma ve þartlara baðlý olarak kalite farklýlýklarý
gösterebilir. Örneðin, dinlenmiþ ve iyi
uyumuþ olduðunuz bir sabahýn en
iyisiyle, yorgun ve uykusuz bir gecenin
sonundaki iyiniz farklý olabilir. Hasta
ve saðlýklý olma durumu da bunlardan
biridir. Ayrýca yaþam ve tecrübeler ve
deðiþen bilgi seviyemiz neticesinde
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zaman en iyimizi mutlaka deðiþime
uðratacaktýr. Kalitesi ne olursa olsun
daima en iyisini yapmaya çalýþmalýyýz.
En iyinizin daha iyisini yapmaya çalýþmak çok fazla enerji sarf ettirir, sizi
yorar ve henüz zorlanarak yapmaya
çalýþtýðýnýz için tükenir ve amacýnýza
ulaþmakta gecikirsiniz. Yapamadýðýnýzý
deðil, yapabildiðinizin en iyisini yapmaya çalýþýn, daha iyisi kendiliðinden
gelecektir. En iyinizden daha az yaptýðýnýzda ise, kendinizi yargýlarsýnýz,
suçluluk ve piþmanlýk duyarsýnýz.
Kendinize saygý duymakta zorlanýrsýnýz. Yorgun veya hasta olmanýz
önemli deðildir. Sadece yapabileceðinizin en iyisini yaptýðýnýzda kendinizi huzurlu hissedersiniz.
Bu þekilde, yaþamýnýzý üretken ve
dolu bir biçimde deðerlendirirken, her
eylemi, her hareketi, her çabayý zevk
aldýðýnýz için yaparsýnýz, bir ödül beklediðiniz için deðil. Oysa çoðu insan
bunun zýddýný yapar. Sadece ödül beklentisi olduðunda veya çýkarý için
harekete geçer ve bu nedenle yaptýðý
iþten pek zevk almaz neticede de en
iyisini yapamaz. Çünkü mümkün
olduðunca az þey yaparak ödülü almak
ister. Öte yandan bir ödül beklentisi
olmadan, yaptýðýmýz her þeyin hakkýný
verirsek, ödül yine gelir ama biz ödüle
baðýmlý deðilizdir. Eðlenerek, zevk
alarak ve en önemlisi kendimizle sevgi
ve saygý iliþkisi içinde çalýþýrýz. Bunun
için farkýndalýkla hareket eder ve hatalarýmýzdan ders almayý da öðrenirsek,
dürüstçe sonuçlarý deðerlendirdiðimizden, sürekli geliþiriz. Böylece
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kendimizi de en iyi biçimde ifade
etmeyi ve ortaya koymayý öðrenmiþ
oluruz.
Sözlerinizde özenli olduðunuzda,
hiçbir þeyi kiþisel algýlamadýðýnýzda,
varsayýmlarda bulunmadýðýnýzda ve
daima yapabildiðinizin en iyisini yaptýðýnýzda harika bir yaþamýnýz olacaktýr.
Yaþamýnýzýn sorumluluðunu alacak ve
onun sahibi olacaksýnýz.
Dört anlaþma Toltek bilgeliðinde
dönüþüm ustalýðýnýn özetidir ve
ödülünün Tanrý'nýn insan bedenindeki
ifadesi olabilmek olduðunu ve kaç kere
yere düþersek düþelim, ayaða kalkýp
yeniden denemeye deðer bulunduðunu
öðütler. Ancak güçlü bir iradeye sahip
olmak ve anlaþmalara uymak için tüm
gücümüzü kullanmak gereðini önemli
vurgular. Çünkü yaþam yolumuz
engellerle doludur ve baþarmak için
dingin bir savaþçý olmak zorundayýzdýr.
Savaþçýnýn amacý dünya illüzyonunu
aþmak ve gerçeðe varmaktýr.
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Ýslâm ve Bilim - VII

Modern Bilim
Yalnýz Batý’ya mý Özgü?
Yalçýn Kaya

G

eçenlerde yayýmlanan bir kitapta, Michael Moravcsik ve John
Ziman adlý önde gelen iki Batýlý
bilim adamý, bilimin Üçüncü Dünya
ülkelerine yayýlmasýna iliþkin tezlerini
belirgin bir pervasýzlýkla açmaktadýrlar:

"Avrupa'da, sanayi uygarlýðýyla
birlikte Avrupa bilimi oluþmuþtur.
Bu bir paket anlaþmasýdýr. Bir
kenara itilmiþ ya da baský altýnda
tutulmuþ bir kültürün, kendine özgü bir bilim türü olup olmadýðýna
iliþkin soru, tamamýyla akademik
bir nitelik kazanmýþtýr: Ekonomik
büyüme ve sosyal geliþme süreci,
tamamen, Rönesans sonrasý
Avrupasý ile onun Kuzey
Amerika'daki kolonilerinin akýlcý
maddeciliðine dayanmaktadýr.
Yürürlükteki tartýþmada, Avrupa
biliminin, bütün dünyada egemen
kültürel güç olmasý gereðine
muhakkak gözüyle bakýlmaktadýr."

Baþka okurlarýn (özellikle de koloni
yönetimlerinde yaþamýþ olanlarýn), bu
paragrafý okuduklarý zaman neler hissettiklerini bilemiyoruz. Ama bunu
okuyan bir aydýn Müslüman'ýn kesinlikle içini ürperten, nahoþ tadý olan ve
özsaygýsýný yaralayan bir söylem. Daha
da açýk olayým.

Karþýmýzda, moral üstünlük
duygularýný saklama gereðini
hiçbir þekilde duymayan, iki Batýlý
bilim adamý; kültürlerinin deðerleriyle, o denli açýk bir uyum içindeler ki, kültürlerinin dýþa satýlabilecek deðerde olduðuna inanmýþlar. Önemli bir açýdan,
Hýristiyanlýkla selâmete ulaþýlacaðýna fazlasýyla inanmýþ eski
misyonerleri andýrýyorlar.
Yeni misyonerlerin hedefi, "Avrupa
bilimi bütün dünyada egemen kültürel
güç olmalýdýr" sloganýdýr. Bundan
dolayý da, bu misyon söz konusu
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olduðu sürece, "bir kenara itilmiþ ya da
baský altýnda tutulmuþ" kültürlerin
kültürel ve bilimsel tarihi, ancak
çöplüðe lâyýk olur. Birçok Üçüncü
Dünya aydýný modern bilimin
tekniklerine ve felsefesine baðlýlýk
yemini etmiþ olup, modern bilimin
Avrupa'da verimli bir toprak bulmuþ
olmasýna minnet duymaktadýr. Ama
pekâlâ dönüp þöyle bir sitemde bulunabilirler:

Çin, Ýslâm ve Hint uygarlýklarýnýn saðladýðý engin katkýlar
böyle toptan bir dýþlanmayý hak
etmiþ midir? Bu büyük uygarlýklar,
onun sonraki geliþiminin temellerini atmamýþ olsaydý, modern bilim
hiç doðar mýydý? Bilim aðacýnýn,
çeþitli kültürlere uzanan kökleri
vardýr. Hattâ (modern bilimin atalarý olduðu sýk sýk söylenen)
Helenler bile, çeþitli Asya ve
Afrika ülkelerinden saðladýklarý
maddî ve entelektüel katkýlar
olmaksýzýn, bunca yeniliði ve
düþünceyi üretemezlerdi. Bu
nedenle, bilim ve teknolojinin,
temelde ve orijinal olarak Batý'ya
ait olduðunu düþünmek yanlýþtýr.
Avrupa kültürünün üstünlüðü iddiasýna gelince... Auschwitz (Nazilerin
toplama kamplarýndan biri) ve
Hiroþima, ayný kültürün sonuçlarý deðil
mi? Atom savaþý literatürüne girmiþ
mega ölümler (bir milyon kiþinin ölme-
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si) ve "karþýlýklý garantilenmiþ yýkým"
gibi kavramlarý yaratan bir uygarlýðý
nasýl deðerlendirebiliriz?
Modern bilimin, doðrudan kaynaðýnýn Avrupa'daki baþkaldýrýlar
(Rönesans ve Bilimsel Devrim) olduðu
gerçeðini kimse inkâr edemez. Ayrýca
bunlarýn neden olduðu deðiþikliklerin
kapsam ve özü bakýmýndan emsalsiz
olduðuna da kuþku yoktur. Bilimde ilk
geliþmeler uzak ülkelerde ve farklý
halklar arasýnda meydana gelmiþti ve
gerçekten de önemliydiler. Ama bilim,
ancak, bir sanayi uygarlýðýnýn doðmasýyla kültürün bir parçasý haline geldi
ve bireylerin günlük yaþamlarýný önemli bir þekilde etkiledi. Bu husus, bilimin
salt bir Avrupa olayý olduðunu kanýtlamak için sýk sýk kullanýlmaktadýr.
Öteki hususlarý bir yana býrakarak,
(bilim tarihinin sadece bir bölüm
olarak yer aldýðý) bilginin tarihine bir
göz atmak ve bilimin ne kadar yeni bir
olgu olduðunu görmek yararlý olacaktýr.
Ýnsanlýðýn yazýlý tarihinin on bin yýldan
fazla olmayan bir geçmiþe sahip
olduðunu ve bilinçliliðin en ilkel
düzeyde bile yaklaþýk birkaç milyon
yýllýk olduðunu düþünelim; ama
önceleri bilginin olmadýðý sayýsýz
çaðlar olduðu gibi gelecekte de pekâlâ
olabilir. Evrensel ölçekte, bilgi ve bilim
tarihi önemini kaybetmektedir.
Bilimin son birkaç bin yýlda
(Avrupa'da 40 yýlý aþkýn bir sürede)
geliþmiþ olmasý bana tamamen rastlantýsal gibi geliyor.
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Konuya bu açýdan bakýldýðý zaman,
rastlantýyla baðlý bulunduðumuz tarihi
kültürlere iliþkin dar görüþlü gururumuzun oldukça saçma olduðu
görülmektedir.
Zekâyla donatýlmýþ her canlý türünün
sonunda kendine özgü bir bilim
geliþtireceði ve bu yöndeki ilk itici
gücün, yaþamý sürdürme nedenlerinden
kaynaklanabileceði olasýlýðý yüksektir.
Ýnsan beyninin akýl yürütme ve soyutlama yeteneðine sahip olmasý, bilimin
er ya da geç, insanlýðýn ilerlemesi
sürecinde mutlaka geliþmesi gerektiði
anlamýna geliyordu. Bu durumda; eðer
bilim zekânýn bir sonucu ise, Avrupa'da
modern bilimin doðuþunun, Avrupa
insanýnýn genetik üstünlüðünün bir
ürünü olduðu yönünde bir sonuç mu
çýkar? Diðerlerinin yaný sýra, Max
Weber gibi kuramcýlar bizi bu konuda
inandýrmaya çalýþabilirler. Ama modern
psikoloji, yapýlan sayýsýz deneylere
karþýn, bu görüþü destekleyecek bilimsel hiçbir temel bulamamýþtýr.
Evrensel bir insan zekâsý konusu,
Bertrand Russell'ýn aþaðýdaki sözlerinde vurgulanan, çaðýmýzýn en derin
sorularýndan biriyle yakýndan iliþkilidir: "Dünyayla temaslarý kýsa, bireysel ve sýnýrlý olan insanlar nasýl olur da
bu kadar fazla bilgiye sahip olurlar?"
Russell'ýn demek istediði, nadiren 6070 yaþýný aþabilmemize karþýn her birimizin sahip olduðu bilgi miktarýnýn
þaþýrtýcý ölçüde büyük olduðudur.
Bilgisayarlarý en basit tanýma iþlemleri-
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ni yerine getirebilmesi ya da en ilkel
kavramlarý anlayabilmesi için programlamaya çalýþan birisi, Russell'ýn sorusunu tüm derinliðiyle anlayacaktýr.
Dilbilimin modern kuramý, Russell'ýn
sorusunun araþtýrmaya dayanarak
yanýtlanabileceðini öne sürmektedir. Bu
araþtýrma, dil yeteneðini, beynin ve
kavrama kapasitemizin üstün bir aynasý
olarak görüp, önemini vurgulamaktadýr.
Ünlü dilbilim felsefecisi Noam
Chomsky, bildiðimiz kadar bildiðimizi,
çünkü temelde, bilmek için
yaratýldýðýmýzý savunmaktadýr.
Chomsky insanlarýn, temelde doðru
yerde bulunan dil yeteneðiyle doðduklarýný söylemek istemektedir. Akýl
sahibi insan, biyolojik evrimin
dünyalarýndan, soyut düþünme
yeteneðine sahip, doðal zihinsel
yapýlarla donatýlmýþ olarak ortaya çýkmýþtýr. Akýlcý insan, özde, "önceden
kurulmuþ" ve kavramsal, yaratýcý
iþlemlerini çalýþtýrmak için sadece
dýþsal uyarýcýlara ihtiyaç duyan, karmaþýk bir bilgisayardýr. Chomsky'nin,
evrensel bir insan grameriyle ilgili
keþfi, en temel düzeyde insan düþünce
ve davranýþlarýnýn tümüyle evrensel
olduðu yönünde açýk seçik bir mesaj
vermekte, geliþmeyle ilgili ýrkçý kuramlarý yýkmakta ve tüm insanlar arasýnda
bir birliktelik oluþturmaktadýr.
Gerçekten de bilim, bütün insanlýðýn
malý ve evrensel kültürel mirasýnýn bir
parçasýdýr. Baþka türlü söyleyenlere
kulak asmayalým.
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Öfkelenince
Neden Baðýrýrýz?
H

intli bir ermiþ öðrencileri ile
gezinirken Ganj nehri kenarýnda
birbirlerine öfke içinde baðýran
bir aile görmüþ. Öðrencilerine dönüp
"insanlar neden birbirlerine öfke ile
baðýrýrlar?" diye sormuþ. Öðrencilerden
biri "çünkü sükûnetimizi kaybederiz"
deyince ermiþ "ama öfkelendiðimiz
insan yanýbaþýmýzdayken neden
baðýrýrýz? O kiþiye söylemek istediklerimizi daha alçak bir ses tonu ile de
aktarabilecekken niye baðýrýrýz? " diye
tekrar sormuþ.
Öðrencilerden ses çýkmayýnca anlatmaya baþlamýþ: "Ýki insan birbirine
öfkelendiði zaman, kalpleri birbirinden uzaklaþýr. Bu uzak
mesafeden birbirlerinin kalplerine seslerini
duyurabilmek
için baðýrmak
zorunda kalýrlar. Ne kadar çok
öfkelenirlerse, arada
açýlan mesafeyi kapatabilmek için o kadar çok
baðýrmalarý gerekir."

"Peki, iki insan birbirini sevdiðinde
ne olur? Birbirlerine baðýrmak yerine
sakince konuþurlar, çünkü kalpleri birbirine yakýndýr, arada mesafe ya yoktur
ya da çok azdýr. Peki, iki insan birbirini
daha da fazla severse ne olur? Artýk
konuþmazlar, sadece fýsýldaþýrlar çünkü
kalpleri birbirlerine daha da yakýnlaþmýþtýr. Artýk bir süre sonra konuþmalarýna bile gerek kalmaz, sadece birbirlerine bakmalarý yeterli olur. Ýþte birbirini gerçek anlamda seven iki insanýn
yakýnlýðý böyle bir þeydir."
Daha sonra ermiþ öðrencilerine
bakarak þöyle devam etmiþ: " Bu
nedenle tartýþtýðýnýz zaman kalplerinizin arasýna mesafe
girmesine izin vermeyin.
Aranýza mesafe koyacak sözcüklerden
uzak durun. Aksi
takdirde
mesafenin arttýðý öyle bir
gün gelir ki,
geriye dönüp
birbirinize
yakýnlaþacak
yolu bulamayabilirsiniz..."
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Atatürk’ün Önünde Yapýlan Bir

Parapsikoloji Deneyi

Þubat 1924'de Ýzmir'de bulunan Gazi Mustafa Kemal ve yüksek
komutanlardan bir kýsmý "Harp Oyunlarý" nýn bitiþinin ertesinde
21- 22 Þubat gecesi Gazi'nin davet ettiði evde toplanmýþlardý.
Gazi bir ara askerlik eðitimindeki sýnýf ve silâh arkadaþý
Ali Fuat Cebesoy'la (1882-1968) baþ baþa görüþtükten sonra,
birlikte toplantý odasýndaki arkadaþlarýna katýlýrlar. Sonrasýný
Cebesoy'un "Siyasi Hatýralar-2" aný kitabýnýn 68-69.
sayfalarýndan sadeleþtirerek aktarýyoruz.

“Salona geçtiðimiz zaman bir de ne
görelim: Kâzým Karabekir Paþa, Fevzi
ve Cevat Paþalarla spiritizma bilgileri
üzerinde hararetli tartýþmalar yapýyor,
onlarý inandýrmaya çalýþýyordu... Gazi
ile ben tartýþmalarý sadece dinliyorduk.
“Kâzým Karabekir Paþa amacýný
sözlerle açýklamakta güçlük çekeceðini
anlayýnca, iddialarýný deney yaparak
kanýtlamak istedi. Kendisi çivisiz bir
küçük masa etrafýnda, 3 - 4 kiþinin parmak uçlarýyla dokunarak masayý
harekete geçirecekti. Bundan sonra herhangi bir ruh davet edilecek onunla
bazý iþaretler aracýlýðýyla görüþülerek
gaipten haber alýnacaktý.

“Fevzi Paþa bu iddialarý temelinden
reddetti. Cevat Paþa ise deneyden sonra
kararýný vereceðini söylüyordu. Gazi ile
ben sessiz kalarak sonucu beklemeye
baþlamýþtýk.
“Karabekir Paþa bu esnada kalkarak
yanýndaki masayý incelemeye baþladý.
Biraz sonra:
“- Masa çivili deðil, tutkalla
yapýlmýþ. Ýstediðimiz masa bulundu,
þimdi sizlere iddiamý kanýtlayacaðým"
dedi. “Fevzi Paþa 'Ben seyrederim'
diyerek uzaða çekildi. Cevat paþa ise,
Gazi'nin yaptýðý iþaret üzerine masanýn
önüne oturdu.
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“Bu sýrada masa, olduðu yerden bir
yana eðilip tekrar eski yerine gelerek
harekete baþlamýþ, bir ruh davet etmek
zamaný gelmiþti.
“Karabekir Paþa Abdülhamit'in
ruhunu çaðýrdý. Etrafýndakilere “Ne
soralým?” dedi. Cevat Paþa:
“ - Þimdi ne yaptýðýný sorunuz.
“Ruh bu soruyu þöyle cevapladý:
“ - Çok azap çekiyorum.
“ - Neden?
“ - Dünyada çok fenalýk yapmýþým,
ondan...
“Bu sýrada Gazi'nin biraz alaycý,
Fevzi Paþa'nýn inanmayan tavýrlarý,
Karabekir Paþa'nýn ise ciddiyeti dikkat
çekiyordu. Cevat Paþa birdenbire
“Fevzi Paþa'nýn cüzdanýnda kaç lira
var? Onu soralým” dedi. Gazi araya
girdi:
- Fevzi Paþa cüzdan taþýmaz, baþka
bir þey sorunuz.

Ali Fuat Cebesoy, Atatürk, Kâzým Karabekir
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“Ama Fevzi Paþa heyecanlý bir sesle
þunlarý söyledi:
“ - Cüzdan taþýmam. Fakat bugün her
nedense iç cebimde bir cüzdan var.
Ýçinde kaç lira bulunduðunu ben de
bilmiyorum. Sorsunlar. Bakalým gerçek
miktarý söyleyebilecekler mi?
“Karabekir Paþa derhal masayý
harekete geçirdi. Hareketleri sayarak
Fevzi Paþa'ya “35 liranýz olacak.
Çýkarýnýz, sayalým” dedi.
“Fevzi Paþa cüzdaný çýkardý, içindekileri dikkatle saymaya baþladý. Saymayý
bitirdikten sonra hayretle “Evet, 35 lira
varmýþ. Fakat yaptýðýnýz ne sihirdir ne
keramet. Bu basit bir tesadüftür” dedi.
“Konu bir eðlence halini almýþ hepimizi güldürmüþtü. Vaktin geceyarýsýna
yaklaþmasý üzerine Gazi 'Hareket
zamanýmýz geldi' diyerek salondan
ayrýldý.”
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Ýnce Düzen
Algýlarýmýza Girenler ve Girmeyenler
Çeviren: Nelda Bayraktar

Geçen ay yazýmýzda bilimin hudutlarýnda nelerin ortaya
çýktýðýna daha yakýndan bakabilmek için örnek olarak þimdilik tek
bir disiplini ele alacaðýmýzý, bu amaçla fizik bilimini seçeceðimizi
söylemiþtik. Bunun için de hem bilimde hem de spiritüel alanda
öncü çalýþmalar yapmýþ birisi olan David Bohm'dan bahis etmiþtik.
Princeton Üniversitesinde Einstein'ýn meslektaþý olarak da çalýþmýþ
olan Bohm, görecelik teorisiyle, kuantum teorilerinin ortak
yönlerinin en küçük atomdan en büyük galaksilere kadar evrenin
tek ve bütün olduðunu önerdiklerini söylemiþti. Bundan yola
çýkarak da evrenin özünün bütüncül bir hareket içinde olduðunu
söyleyen bir hipotez ortaya koymuþtu. Bu ay konumuza "Ýnce
Düzen- Algýlarýmýza Girenler ve Girmeyenler" baþlýðýyla yine
Bohm'un önermeleriyle devam ediyoruz.

B

ohm daha sonra bütüncül
hareketin iki temel yönünün
olduðunu bunu algýlarýmýza
girenler ve girmeyenler diye ikiye ayýrmayý teklif etti. Þimdi birlikten
bahsederken onu neden ikiye ayýrýyoruz, bu durumda birlik kavramýna suni
bir dualite dayatmýþ olmuyor muyuz?
diye sorabilir insan. Pek deðil, çünkü
algýlarýmýza giren ve girmeyen düzenler, algýsal sýnýrlamalarýmýz nedeniyle
ayrý olmak zorundadýrlar. Biz insanlar

beþ tane fiziksel duyuya ve bir de
düþünen bir akla/zihne sahibiz ve
bunlarla birliðin yalnýzca küçük bir
kýsmýný algýlarýz. Bu kýsýtlý alana
Bohm, algýlarýmýza giren düzen adýný
vermiþtir. Bunun dýþýnda kalan yani
doðrudan göremediðimiz, duyamadýðýmýz, tadamadýðýmýz, hissedemediðimiz, dokunamadýðýmýz veya düþünemediðimiz þeyler ise algýlarýmýza
girmeyen düzene aittir. Özet olarak
söylemek gerekirse, insan algýsýnýn
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kýsýtlamalarý duyularýmýzla doðrudan
algýlayabildiðimiz ve algýlayamadýklarýmýz arasýnda bir ayýrým yapmamýzý
gerektirir.
Her ikisi arasýndaki iliþkiyi daha iyi
açýklayabilmek için Bohm basit bir
örnek vermiþtir: Biri diðerinden daha
büyük olan iki tane ortak merkezli
silindir hayal edin. Bunlarýn ortalarýndan geçen dairesel kolon içinin de
gliserin gibi kalýn bir saydam sývý ile
dolu olduðunu düþünün. Þimdi gliserinin üzerine ufak bir damla mürekkep
damlatýn ve içerdeki silindiri (dýþýndaki
sabit kalacak biçimde) döndürmeye
baþlayýn. Dönme hareketi devam
ettikçe, mürekkep damlasý dýþarýya
doðru gerilecek ve daha uzun ve daha
ince bir hale (rengi de daha solmuþ
olarak) gelecek, sonunda tümüyle kaybolacaktýr. Tam bu noktada, bu deneyden çýkarýlacak en doðal sonuç, orijinal
mürekkep damlasýnýn gliserinin içindeki mikroskobik derecede küçük
parçacýklarýn içine daðýlmýþ olduðunu
söylemek olacaktýr. Ancak, iç kýsýmdaki silindiri þimdi tam ters yöne çevirmeye baþladýðýnýzda, önce soluk renkte
görünen mürekkep damlasýnýn koyulaþarak ve kalýnlaþarak yeniden ortaya
çýktýðýný ve ilk halini aldýðýný
görürsünüz. O halde bu deneyden
çýkarýlabilecek esas içgörü (ki laboratuvar ortamýnda gerçekleþtirilmiþ olan bir
deneydir bu) gliserinin içindeki
mürekkep damlasýnýn, biz onu göremesek bile aslýnda orada saklý olduðudur.
Bohm bunu tüm bilimler için bir mecaz
olabilecek temel bir ders olarak kullan-
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mýþtýr: "Tesadüfi gibi görünenin içinde
gizli ve ince bir düzen mevcut olabilir."
Görünürde basit olan bu þey,
Shakespeare'in "Hamlet"in de vardýr:
"Yeryüzünde ve cennette senin
düþüncelerinde bile hayal edemeyeceðin þeyler vardýr Horatio."
Bu teorik çalýþmasýný geliþtiren
Bohm, bizim fiziksel evren diye
algýladýðýmýz þeyin ötesinde, aslýnda
her bir parçasý fiziksel evren kadar
gerçek olan, görülmeyen bir gerçekliðin varolduðunu söylemiþtir. Bu gizli
gerçekliðe "algýlarýmýza girmeyen
düzen" adýný vermiþ ve bunun modern
fiziðin verileriyle uyuþmadýðýný ama
aslýnda kuantum ve görecelik teorileri
gibi görünürde tuhaf olan fenomenler
için kapsamlý ve inandýrýcý bir açýklama
saðladýðýný vurgulamýþtýr. Ýlk bakýþta,
algýlarýmýza girmeyen düzenin bir çeþit
ikincil ve eterik bir gerçeklik (uzayda
dolaþan) olduðunu sanmak doðaldýr,
halbuki esas gerçeklik týpký duyularýmýzýn algýladýðý ve bilimin tanýmladýðý gibi katý maddeli fiziksel
evrendir. Ancak Bohm için bunun tam
tersi kesin olarak doðruydu.
Algýlarýmýza girmeyen düzen temel ve
esas gerçekliktir, algýlarýmýza girenler
ise ikincil derecede öneme haizdir.
Algýlarýmýza giren düzen okyanustaki
dalgalarýn üzerindeki köpük ise,
algýlarýmýza girmeyen düzen
okyanusun kendisidir. Her birinde 100
milyar yýldýz bulunan 100 milyar
galaksisiyle fiziksel evren aslýnda
ondan çok daha engin olan
"algýlarýmýza girmeyen düzen"in yan
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ürünüdür. Bu durum elbet ki fiziksel
evrenin güzelliðine veya kutsiyetine
halel getirmez ama onu, kendisini
açýkça göstermeyen boyutla olan iliþkisindeki doðru yere oturtur. Bhavad
Gita'da Tanrý Krishna, bunu þu sözlerle
ifade eder: "Kozmosun tümünü
Varlýðýmýn en küçük parçasýyla idare
ederim." Algýlarýmýza girmeyen düzen
inanýlmaz derecede engindir. Bu, fiziksel evrenin ta ötelerine kadar yükselen
bir çeþit bilinç ve zekânýn her yere
nüfuz eden mevcudiyetidir.
O halde algýlarýmýza girmeyen
düzenin doðasýnda ne vardýr? O her
yerdedir ama hiçbir yerde görülmez.
Uzayýn ve zamanýn içindedir ama ayný
zamanda bunlarýn ötesindedir de. Bu
noktayý anlamak çok önemlidir. Uzay,
maddenin içinde hareket ettiði dev bir
vakum deðildir. Madde ve boþluk birbirlerine sýkýca baðlýdýr ve her ikisi de
algýlarýmýza giren düzenin parçalarýdýr.
Algýlarýmýza girmeyen düzen, uzayzamanýn her noktasýna nüfuz ettikleri
halde, hem uzayýn hem de zamanýn
ötesine uzanýr. Buna sýkça spiritüel
boyut da deriz. Onu doðrudan algýlamayýz ama sezgilerimizle ve spiritüel
deneyimlerimizle var olduðunu kabul
ederiz.
MADDE, ENERJÝ ve BÝLÝNÇ
Bohm'un düþüncesinin önemli yönlerinden birisi gerçekliðin doðasýnýn üç
tane temel bileþene sahip olmasýydý.
Bilim bunlardan sadece ikisiyle genel
olarak uðraþmýþtý: Madde ve Enerji.
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Bunlarýn her ikisi de, hepimizin çok iyi
bildiði Einstein'ýn þu denklemiyle
ünlenmiþti: E=mc2. Bu denklem enerji
ve maddenin aslýnda ayný þeyin farklý
formlarý olduðunu vurguluyordu. Bohm
üçüncü bir öðenin daha olduðunu iddia
ediyordu ki buna "Mânâ" veya "Bilinç"
diyordu. Dahasý, bu temel yapý
taþlarýnýn her birisi de içinde diðer
ikisini ihtiva ediyordu. Bohm sonunda
güçlü bir vargýya ulaþtý: "Bu durum,
genel kanýnýn aksine bilincin gerçekliðin tümünün hayati ve kalýtsal parçasý
olduðunu göstermektedir. Sadece zihinlerimizde mevcut olan tümüyle soyut
ve eterik bir özelliðe sahip olan bir þey
deðildir bu."
Bilinç, hayatýn görülmeyen yönlerini
kucaklar- amaç, arzu, niyet, sevgi,
keder ve hayatýnýn tüm soyut hisleri
gibi- bunlar ise gözle görülmeyen
olmak için daha az gerçek deðildirler.
Bunlar madde veya enerji kadar
gerçektirler, yalnýzca bilimsel laboratuvarlarda ölçülemezler. Aslýnda bilimsel
ölçüm yapan aygýtlar beþ fiziksel duyumuzla algýladýklarýmýzýn teknolojik
uzantýlarýndan baþka bir þey deðildirler.
Mikroskoplar ve teleskoplar sadece
büyük gözlerdir. Mikrofonlar ileri
teknoloji ile üretilmiþ olan mekanik
kulaklardýr. Bohm, bunlarýn ve tüm bilimsel aygýtlarýn yalnýzca algýlarýmýza
giren düzende çalýþtýklarýný ve gerçekliðin yalnýzca küçük bir fraksiyonunu
kayýt ettiklerini vurgulamaktadýr.
Geleneksel bilim bundan dolayý
algýlarýmýza girmeyen düzeni ve bilincin hakim olduðu alaný tümüyle
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ýskalamaktadýr. Ancak yeni bilimin
öncüleri bu alana sonunda girmeye
baþlamýþlardýr.
YUKARIDAKÝ NEYSE,
AÞAÐIDAKÝ DE ODUR
Bohm'un gerçeklikle ilgili yeni bilimsel teorisinin sonuncu, belki de en
önemli özelliði, onun holografik bir
yapýya sahip olmasýdýr. Bunun ne anlama geldiðini daha iyi ortaya koyabilmek için matematiksel fizikten bir
örneði, yani Mandelbrot seti de denilen
fraktal geometriyi ele alalým. Son 30
yýldan beri doðal fenomenlerin bilimsel
modellemelerini yapabilmek için yeni
matematiksel yapýlar keþfedilmektedir.
Bu yapýlara fraktallar denilmektedir ve
bunun en basit örneði ise "Mandelbrot
Seti"dir.
(Çevirenin Notu: Matematiðin önemli
bir kolu olan geometri, insanýn içinde
yaþadýðý dünyayý anlayabilmesi için
gereklidir. Ancak evrenin mükemmel
görüntüsü "Öklit Geometrisi" veya
"Klasik Geometri" ile açýklanamayacak

Benoit Mandelbrot

derecede karmaþýktýr. Çünkü klasik
geometri anlayýþýnda doðada karþýmýza
çýkan þekiller; doðrular ve düzlemler,
daireler ve küreler, üçgenler ve konilerden ibarettir ve dünyadaki karmaþýk
yapýyý anlamak ve modelleyebilmek
için bu þekiller asla yeterli olmaz. Ýþte
Latince (fraktus) "kýrýk taþ" anlamýna
gelen fraktal kelimesinden doðan ve
Fransýz matematikçi Benoit Mandelbrot tarafýndan 1975'de ortaya konan
bu yeni geometri, karmaþýk ama mükemmel bir uyum ve güzellik içindeki
dünyanýn kusursuz dengesini anlayabilmek amacýyla ortaya çýkmýþtýr.
Tüm fraktallar kendine benzer ya da
en azýndan tümüyle kendine benzer
olmamakla birlikte, çoðu bu özelliði
taþýr. Kendine benzer bir cisimde cismi
oluþturan parçalar ya da bileþenler cismin bütününe benzer. Düzensiz ayrýntýlar ya da desenler giderek küçülen
ölçeklerde yinelenir ve tümüyle soyut
nesnelerde sonsuza deðin sürebilir;
öyle ki, her parçanýn her bir parçasý
büyütüldüðünde, gene cismin bütününe
benzer. Bu fraktal olgusu, kar tanesi ve
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aðaç kabuðunda kolayca gözlenebilir.
Bu tip tüm doðal fraktallar ile matematiksel olarak kendine benzer olan
bazýlarý, rastgeledir; bu nedenle ancak
istatistiksel olarak ölçeklenirler.
(Kaynak: www.edubilim.com)
Nesneyi oluþturan þekil aslýnda tek
bir þeklin iç içe geçmiþ küçük kopyalarý biçiminde sürekli olarak tekrarlanýr.
Boyutlarý küçülen ve birbirini takip
eden þekiller, zincir oluþturarak devam
eder. Ancak bu þekiller son derece
simetrik bir biçimde sýralanýrlar. Buna
verilebilecek en güzel örnek kar
taneleri veya salyangozun kabuðudur.
Doðada gördüðünüz tüm nesneler,
hattâ kendi vücudunuzdaki sistemler
bile birçok karmaþýk yapýdan oluþtuðu
zannedilmesine raðmen aslýnda bir düzene göre þekillenmiþtir. Bu özellikler,
karmaþýk göründükleri halde tamamen
simetrik ve düzgün þekilde tekrar eden
desenlerin varlýðýný göstermektedir.
Kendi vücudumuzdan bir örnek
olarak nefes borumuzu ele alalým.
Nefes borumuz iki bronþ oluþturacak
þekilde önce iki dala ayrýlýr, bunu
baþlangýç þekli olarak kabul edelim. Bu
iki dal kendi içinde, baþlangýç þekli
görüntüsünü koruyarak, yeniden ayrýlýr
ve borucuklar, kesecikler içinde de gittikçe boyutu küçülerek, fakat hep
baþlangýç þekli görüntüsünü koruyarak
devam eder. (Týpký fraktal aðacý
örneðinde olduðu gibi.) Buradaki
örneði dünyadaki birçok nesnede
görmek mümkündür.
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Ýçiçe geçmiþ kas lifleri, aðaçlarýn dallarý, aorttan kýlcal damarlara kadar tüm
kan damarlarý, kasýrga gibi þiddetli
rüzgârlardan yerdeki yapraklarý havalandýran hafif rüzgarlara kadar azalan
hava akýmlarýnýn dizilimi, uzaktan
bakýldýðýnda fark edilmeyen yakýndan
bakýldýðýnda ise insaný hayrete düþüren
desenlerdeki kar taneleri, hattâ normal
kalp atýþý ritminin bile -kalp kaslarýndaki sinir liflerinin- fraktal düzenine
uygunluk göstermesi, tüm bunlarýn
yüksek bir bilinç tarafýndan
varedildiðini ortaya koymaktadýr.
(Kaynak: http://www.ilmiarastirma.net)
Her hangi bir Mandelbrot setine baktýðýnýzda bu size hayat ve bilincin holografik doðasýnýn metaforik bir temsilini
gösterir. Bilim için yeni olan bu olgu
aslýnda kadim zamanlardan beri mistikler ve spiritüel rehberler tarafýndan bilinmekteydi. Bu nedenle "içerdeki neyse dýþarýdaki de odur" veya "yukarýdaki
neyse, aþaðýdaki de odur" diye tanýmlanabilecek fraktal olgu, kadim bir
simyasal ilkenin modern çaðdaki bilimsel keþfinden baþka bir þey deðildir.
Buradaki anahtar içgörü evrensel yapýlarýn aslýnda bütünün inanýlmaz derecede küçük ölçeklerdeki minyatür kopyalarý olduðu gerçeðidir. Kalplerimiz
kâinattan daha büyüktür çünkü içsel
özümüz engin kozmosun kendisidir.
Gelecek ay: "Bilim ve Dinin
Birliðine Göz Atmak ve Yeni Bir
Bütüncül Bakýþ Açýsý" baþlýklarýyla
konumuzu bitireceðiz.

Sözün Gücü
Erol Yurderi

S

özün gücü yaradýlýþta baþlýyor. Yüce
Yaradan, her þey için, önce "OL" demedi mi? Büyük Yol Göstericiler ve filozoflar, insanlarý hep sözleriyle etkilemedi mi?
Evet., aðzýmýzdan çýkan her sözün bir gücü
vardýr. Boþuna dememiþ büyükler, "Dil, kýlýçtan daha keskindir" diye. Bir Fransýz atasözü
de þöyle diyor; "Ýnsanlar, söylemedikleri sözlerin efendisi, söyledikleri sözlerin kölesidir."
Ne kadar doðru deðil mi? Söz aðzýmýzdan bir
kere çýktý mý, geriye dönüþü imkânsýz!..
Söylediðimiz sözün baðlayýcýlýðý, bizi zaman
zaman çeþitli ýzdýraplarla da karþý karþýya
býrakmýyor mu?
Bazen de sarfettiðimiz sözler, ÖZ'ümüzden
çok uzakta olabiliyor. Ýçimizde hissettiðimizi
dýþarýya tam yansýtamýyoruz, kelimeler yeter-

siz kalabiliyor. Bazen de sözümüze EGO'muzu katýp, özden iyice uzaklaþabiliyoruz da.
Bu konuda bir yücelik, biz insanlara þöyle
sesleniyor; "Düzelecek olan özünüzde deðil,
sözünüzdedir. Çünkü siz özü temiz olansýnýz,
sözünüze dikkat ediniz."
Dolayýsýyla kullanacaðýmýz sözün nereden
geldigini, (özden mi, ego'dan mý?) zihnimizde
ayýrt etmesini öðrenebilirsek -ki bu, belirli bir
farkýndalýk isteyen iþtir- o zaman sorun kalmýyor sanýrým. Bu da ancak düþüncelerimizi
kontrol etmekle mümkündür: çünkü sözler,
düþüncelerimizi ifade etmenin en kestirme
yoludur. Ve sonuçta düþüncelerimizin kalitesi
neyse, sözlerimizin ve davranýþlarýmýzýn
kalitesi de o olmaktadýr. Bence insan, öz'ünden düþünüp konuþabilmeyi öðrendiði zaman,
gerçek güce kavuþabilir, sözün yaratýcý
gücünü kullanabilir. Bu da ancak tekâmülle
mümkündür. Bir ruhsal bilgi diyor ki:

“Tekâmül etmiþ insan, þimdi sizin anladýðýnýz, sizin bildiðiniz bilgilerin tamamen dýþýndadýr. O artýk, boþ yere konuþmanýn, boþ yere
söz sarfetmenin faydasýz olduðunu bilir. Onun
için, birçok þeyler o kadar çabuk, basit ve
kolay olur ki, ondan önce birçok dil dökmeye
ne lüzûm var.”
Söz ve ses arasýndaki iliþkiye gelince; belirli bir tekamül seviyesine ulaþmýþ olan insanlar, gerçekleri, özlerinden sevgiyle dile getireceklerinden, söylenen söz, özün enerjisini de
taþýr. Dolayýsýyla Öz'den gelen sözün þifa
gücü de vardýr.

Söylediklerinize dikkat edin, düþüncelere dönüþür…Düþüncelerinize dikkat edin, duygularýnýza dönüþür…
Duygularýnýza dikkat edin, davranýþlarýnýza dönüþür… Davranýþlarýnýza dikkat edin, alýþkanlýklarýnýza dönüþür…
Alýþkanlýklarýnýza dikkat edin, deðerlerinize dönüþür… Deðerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüþür…
Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüþür…
Mahatma Gandhi
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“K” Harfi
“Yaratýlýþýn Zamanlamasý - II”
Canlý Kryon Celsesi,
17 Ekim 2012 Mendoza, Arjantin, Kryon Kundalini Turu
Lee Carroll kanallýðý ile verilmiþtir.
Çeviren: Necati Tarýman

Bu canlý celse 17 Ekim 2012 tarihinde gerçekleþtirilen
Kryon Kundalini Turunda verilmiþtir
Not: Ekim - Kasým 2012'de gerçekleþtirilen
Kryon Kundalini Turunda Kryon
KUNDALINI sözcüðü içinde yer alan her bir harf için
sistematik olarak bir celse yaptý.
Bu celselerin ilki K harfi için yapýldý.
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ize selâm olsun sevgili varlýklar. Ben Manyetik Hizmetten
Kryon. Nerede olduðumun ve
bugün neyin kutlandýðýnýn farkýndayým.
Eðer merakýnýzý çektiyse söyleyeyim,
Tanrý varlýðýný bir boþlukta
sürdürmemektedir. Bunun anlamý
þudur: Tanrý sizin içinizdedir ve bu
nedenle de sizin ne olduðunuzu
tümüyle bilmektedir. Bazýlarý Tanrý ile
temas etmenin zor olduðunu ve bunu
baþarabilmek için mutlaka bir protokolün takip edilmesi (belli bir ayin yapýlmasý, belirli kurallara uyulmasý) gerektiðini söylemektedirler. Size bu protokolün ne olduðunu söylememe izin
verin: Bu yaþamý sürdürüyor olmak
demektir (yaþýyor olmak yeterlidir).
Tanrý sizleri bilmektedir. Siz burada
olmadýðýnýz zaman, Tanrý'nýn bir
parçasýsýnýz ve iþte bu düzenlemede
gerçek bir güzellik gizlenmektedir.
Þu anda söylenmesi gereken pek çok
þey vardýr ama þimdi sizlerin farkýndayým. Þu anda sizin zaman diliminiz
içinde olmadýðý halde bu sesi dinlemekte olanlarýn farkýndayým. Benim
için hepiniz þu anda dinlemektesiniz
ama sizin açýnýzdan sizin için gelecek
olan bir zaman diliminde bu sözleri
dinlemekte ve okumakta olanlar var.
Bunlarýn bazýlarý sizlersiniz. Ama bunlarýn pek çoðu þu anda bu odada bulunmamaktadýr ve bunun için ben hiç de 3
boyut olmayan bir þey yapacaðým.
Bunu dinlemekte ve okumakta olanlarý
bu odaya davet etmek ve onlara hoþ
geldiniz demek istiyorum çünkü sevgili
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varlýklar ben sizleri þimdi görüyorum.
Sayýlarýn eþzamanlýlýðý bizim
bakýmýmýzdan çok eðlencelidir.
Kundalini Turunu organize edenler
ziyaret etmek istedikleri yerleri gezi
planýna dahil ettiler ama belki de bunu
yaparken bu planýn 12 bazlý olarak
yapýlandýrýlmýþ olduðunu bilmiyorlardý.
Sizin matematik olarak adlandýrdýðýnýz
da buna dahil olmak üzere, evrenin
döngülerine bir göz attýðýnýzda, bunlarýn hepsinin 12 temelli olduðunu
görürsünüz. Özellikle de üçler ve
dörtler sadece döngülerin yapýsýný oluþturmakla kalmazlar, ayný zamanda
atomik yapýyý ve biyolojiyi de oluþtururlar. Atomik yapýda tek sayýlarý
gördüðünüz tek zaman atomlarýn bir
potansiyel yük yaratmak üzere etrafta
hareket ettikleri zamandýr ve bunun da
bir ismi vardýr: Manyetizm. Ama sizin
biyolojide ve normal yaþantýda
gördüðünüz döngüler üçlerden ve
dörtlerden oluþmaktadýr ve eðer dikkatinizden kaçmadýysa, üçlere ve dörtlere
sizin DNA'nýz da dahildir.
Þimdi Kundalini Turuna baþlýyorsunuz ve odada bulunmakla birlikte
turun tamamýna katýlmayanlar olsa da,
siz halen bizimle berabersiniz. Zira biz
sizi bir bilinç durumunda görüyoruz ve
bu durumda bundan haftalar sonra bile
sizler hâlâ buradasýnýz. Siz haftalar
sonra saatinize baktýðýnýzda her þeyin
üç boyutun dýþýnda gerçekleþmesini
saðlayacak þekilde sizler birlikte geliyor olacaksýnýz. Lima'da son mesajýn
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verileceði ana kadar 12 olay gerçekleþmiþ olacak. Bu geziyi organize
edenlerin olay sayýsýný, farkýnda olmaksýzýn ve hiçbir þekilde bunu tasarlamadan 12 olarak belirlemiþ olmalarýnýn
ilginç olduðunu düþünmüyor musunuz?
Ve sonuç olarak her þey en uygun
þekilde biraraya geldi ve dünyanýn
iþ yapma yöntemini onurlandýrdý.
Siz Gaia ile birlikte yön bulmak için
5'li ve 10'lu sistemleri deðil de, þu anda
hâlâ 360 derece etrafýndaki 12 bazlý
sistemi kullanmaktasýnýz. Eðer 12
sayýsýný alýr ve numerolojik olarak 1 ve
2 sayýsýný toplarsanýz, 3 enerjisini elde
edersiniz. Üç sayýsý bir katalizördür.
Bunun anlamý þudur: Belirli bazý elemanlar biraraya geldiklerinde, bir
oluþumu tetiklerler veya bir üçüncü
enerjinin yaratýlmasýný saðlarlar. Ýþte
olan tam da budur. Þimdi buna baþka
bir eþzamanlýlýðý da ekleyin. Sizin
dilinizde Kundalini sözcüðünde 9 harf
bulunmaktadýr. Bu sayý tamamlanmayý,
yetkinleþmeyi temsil etmektedir. Siz
þu anda dünyanýn içinde bulunduðu
geçiþ sürecinde 9 sayýsýnýn iþin içinde
olduðunu söyleyebilirsiniz. Bu gerçekten de gezegen için son geçiþ sürecinin
baþlangýcýdýr. 2012'den önce ölçülmüþ
olan enerjiyle bu tarihten sonra
ölçülmüþ olan enerji arasýnda tarihi bir
ayýrým yapacaðýnýz bir dönem gelecektir. Ýnsanlýðýn bu zamana kadar olan
tarihi belirli bir enerji ve insanlýðýn bu
zamandan sonraki tarihi ise ayrý bir
enerji olarak ölçülecek ve kabul edilecektir. Ýþte 2012 sonrasý potansiyeller

bu kadar derinlemesine önemlidir.
SÝZDEN ÖNCE
BAÞKALARI VARDI
Þimdi size daha önce de ifade etmiþ
olduðum bir þeyi söylememe izin verin.
Sizin aksinize, Ruhun saati yoktur.
Bizler yýllarý ölçmeyiz ve nesiller
boyunca insanlarýn zaman çerçevesi
içinde kalarak yaptýklarý ve gördükleri
þeyleri yapmaz ve görmeyiz. Beni dinle
yaþlý ruh: Sen her zaman buradasýn!
Bunu hiç düþünmüþ müydün? Sizler
yaþamlarýnýzý doðduðunuz andan
öldüðünüz ana kadar ölçebilirsiniz ama
bu insani ölçüm sistemi olmaktan öteye
gidemez çünkü bu sizin için üç boyutlu
yaþamda kalmaktýr (göklerin metresi
ile yerin metresi). Biz ise durumu bu
þekilde görmüyoruz. Siz her zaman
buradasýnýz. Farklý bir yüze sahip olabilirsiniz ama ayný ruha, ayný yüksek
benliðe ve olaylar nedeniyle içinize
akmakta olan ayný miktarda bilgeliðe
sahipsiniz. Dolayýsýyla, biz geleceðinizi
tarif ederken, sizler gibi yýllarý saymayýz. Biz filan veya falan potansiyelin gerçekleþebileceðini söylerken,
bu söylediðimizi baþka güneþ sistemlerinde daha önce bu yoldan geçmiþ
olanlarýn deneyimlerine dayandýrýrýz.
Sizlerin þu anda yapmakta olduðunuz
þeyler baþka gezegenlerde baþka topluluklarýn baþýna gelmiþ olan þeylerdir.
Biz bu enerjinin nasýl çalýþtýðýný bundan önce görmüþtük ve bu da bize
burada nasýl çalýþabileceði ile ilgili bir
model vermektedir.
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Gelin kadim topluluklardan söz edelim. Kundalini hareketi ile ilgili bir
kehanet neden vardýr? Gerçekte olan
nedir? Bu celse K Harfinin Celsesi
olarak adlandýrýlacaktýr ve planlanmýþ
olan 12 olayýn gerçekleþmesi sýrasýnda
celselerin dokuzu Kundalini sözcüðünün harfleri ile ilgili olacaktýr. Bugünün konusu Kundalini (K harfi tarafýndan temsil edilen) hakkýnda bilgi ilavesi olacaktýr ama daha önce verilmiþ
olan temel bilgileri tekrar etmeyeceðiz.
Kundalini'nin ne olduðunu, neyle ilgili
olduðunu bilmek istiyorsanýz, diðer
celseleri yeniden gözden geçirin.
Tarihte Kundalini sözcüðünün çoðu
zaman aktif yaratma, yaþamýn yaratýlmasý ile baðlantýlý olduðunu biliyor
muydunuz? Ýki insan biraraya geldiklerinde ve yaþam yarattýklarýnda,
çoðunlukla kendi bedenleri içinde
Kundalini'yi harekete geçirirler. Gaia
da iþte bugün bunu yapmaktadýr ve
burada çok güçlü bir mecaz vardýr.
Gaia sizin bugün üzerinde çalýþmýþ
olduðunuz bir süreç içinde insan bilinci
ile baðlantý halindedir (celseden önce
gerçekleþtirilen seminer çalýþmasýnda
iþlenmiþ olan konudan söz ediliyor).
Fizik iþin içindedir ve insan bilinci
Gaia'nýn bilinci ile dolaþýk haldedir.
Birisi hareket ederken, diðeri de
hareket eder. Onlarý birbirinden ayýramazsýnýz. Biri diðerine tepki vermektedir. Bugünün enerjisinde insan daha
çok Gaia'yý iten bir makine, bir güçtür.
Bu durumda gezegendeki insanlar
tarafýndan Gaia'nýn içinde yeni yaþam
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yaratýlmaktadýr diyebilirsiniz.
Dolaþýklýðýn özelliklerinden hiç bu
þekilde söz etmemiþtik ama gerçek
dolaþýklýkta, diðeriyle kuantum þekilde
dolaþýk olarak iç içe olan gerçek bir
fiziksel özellik vardýr. Dolayýsýyla,
dolaþýk haldeki ortaklarýn sadece
birisinin yaptýðý iþ nedeniyle eylem
ortaya çýkmaz. Bir çekme ve itme
durumu olacaktýr ve bu da dolaþýk
haldeki her þeyi etkileyecektir. Sözü
edilen durumda insan iten ve çekendir.
Ýnsan bilinci etkilenmektedir ve bu da
Gaia'yý deðiþtirmektedir.
KADÝM ÝNSANLAR NELERÝN
OLACAÐINI BÝLÝYORLARDI
Biraz da kadim insanlardan söz edelim. Onlar neden bu zaman dilimi ile o
kadar ilgileniyorlardý? Nasýl oluyor da
tarihte binlerce yýl geriye gittiðinizde
bugün gerçekleþmekte olan olaylarla
ilgili kehanetlere rastlýyorsunuz?
Dünyanýn yerli halklarý dünyanýn
topraðýyla, varolmuþ herkesten daha
fazla ilgili idiler. Sizin bugünkü
gerçekliðiniz nedir? Hayatta kalabilmek için planýnýz nedir? Þu aþamada
bu sizin için iþinizle, ailenizle, belki de
hükümetinizin ekonomik bilinci ile
ilgili olabilir. Ancak, yerli halklarýn
gerçekliði neydi acaba? Onlarýn iki
gerçekliði vardý: Yiyecek ve su. Hepsi
bu kadar. Her þey bu ikilinin
çevresinde dönüyordu ve harekete
geçiren üçüncü güç de bilinç olarak
kabul edilen þeydi, yani onlar için bu
Gaia (Tabiat Ana) idi.
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Gerçekte yerli (kadim) halklarýn kutsal öneme sahip olan bir üçlüsü vardý;
onlar insanlýðý bir bütün olarak görmüyorlardý. O günlerde bunu erkekler,
kadýnlar ve Gaia olarak ayýrýyorlardý.
Bu onlarýn içinde varolduklarý enerji
üçlemesi idi. Eðer o zamanlarý inceler
ve geleneklerini gözden geçirseydiniz,
erkeklerin ve kadýnlarýn geleneklerinin
birbirinden ayrýlmýþ olduðunu
görürdünüz. Zira her cins için farklý bir
onurlandýrma olurdu ama Gaia ile
hepsi biraraya gelirdi. Törenler yaptýklarýnda, bu yaðmur yaðdýrmak veya
topraktaki ekinleri temsil eden yiyecek
yaratmak için olurdu. Onlarýn tüm
gerçekliði buydu ve her þeyleri Gaia ile
yakýndan ilgili ve baðlantýlý idi.
Tapýnma baðlamýnda yapmasýný bildikleri tek þey Dünya ile ilgiliydi ve
dolayýsý ile gezegenle olan iliþkileri
onlarýn bilimi idi ve bununla ilgili çok
bilgiye sahiptiler.
Yavaþ yavaþ zaman dairesini anlamaya baþladýlar. Belli bir noktaya
ulaþtýklarýnda, iklim döngülerini
anladýlar ama o noktaya gelene kadar
anlayamamýþlardý. O zamanlar
güneyin, kuzeyin, doðunun ve batýnýn
tanrýlarýna dua ederlerdi. Tüm bu
söylediklerim sizlerin o insanlar
hakkýnda fikir edinmenizi saðlayacaktýr. Yerli halklarýn kehanetlerinin hepsi
Gaia'nýn bilinci etrafýna sarmalanmýþtý.
Peki bu size ne söylemektedir? Bu size
bugün hakkýnda bilgi vermektedir. Bir
þekilde ve bir münasebetle güneydekiler ve kuzeydekiler bir þeyler biliyor-
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lardý. Birbirlerini ise hiç bilmiyorlardý.
Kuzeydeki kabileler güneydeki kabileler hakkýnda hiçbir þey bilmiyordu.
Birbirleri ile hiç karþýlaþmamýþlardý.
Yüzlerce kabile birbirlerini hiç
görmemiþlerdi ama ona raðmen bugün
olacaklarla ilgili olarak kehanetlerde
bulunmuþlardý! Sizlerin bu konuda
düþünmenizi istiyorum. Size göre bu
insanlar bilinç ile Gaia'nýn dolaþýklýðýný
biliyor olabilirler mi?
Gerçekten de bu insanlar bunu biliyorlardý ve bugün sizler onlarýn doðrularýný dinliyorsunuz ve o doðru da
þudur: Dünyanýn 26.000 yýllýk döngüsü
temeline dayalý olarak gezegenin yalpalamasýnýn uyumu söz konusudur.
Bunun bugün görmekte olduðunuz
hareket ve enerji yaratýlmasý için fýrsat
potansiyeli vardýr. Siz buna ne kadar
yaklaþýrsanýz, potansiyeller de o kadar
büyümektedir. Bu nedenle, daha 600
yýl öncesine kadar bu tahminler potansiyel deðil de olgu ve gerçek olarak
kabul ediliyordu. Bu bilgiyi takvimlerine dahil etmeye baþladýlar ve sizler bu
bilgileri onlarýn inþa ettikleri piramitlerin duvarlarýnda görüp okuyabildiniz.
Bu yerli halklara sorun bakalým. Þu
anda ne oluyor? Onlarýn olmasýný bekledikleri bu muydu? Verecekleri cevap:
Evettir, hem de tam öngörülen tarihte.
Diðer taraftan, bunlarý bizim size
söylemek zorunda kalmamýz ve sizlerin
bunlarý gazetelerden okumuyor
olmanýz sizce ilginç deðil mi? Bunlarý
televizyonlarda da izlemiyorsunuz, en
azýndan gerçeði izlemiyorsunuz.
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Sadece bölük pörçük bilgilere ulaþýyorsunuz. Deðiþimin sonuçlarý çok
yüzlüdür. Eðer nihai sonucu bilmek
isterseniz, insanlýðýn yeni bir gerçekliðe itileceðini söyleyebilirim ama bu
istikbale ait bir konudur. Bununla birlikte, hemen önünüzdeki dönemde ve
çok yakýnda bazý deðiþiklikleri görmeye baþlayacaksýnýz. Bunun Kundalini deðiþimi çerçevesinde ne anlama
geldiðini gözden geçirelim þimdi.
Gezegen belirli bir süreden beri duygusal bakýmdan polarize olmuþtur
(kutuplaþmak) ve kutuplaþma genellikle insanlarýn çoðunun dünyanýn
neresinde yaþadýklarý temeline dayalýdýr. Zaman içinde bunun sonucunda
eril özelliklere sahip bir dünya oluþmuþtur. Eðer insan nüfusunun yüzde
80'i kuzeyde yaþýyorsa ve kuzeyin
belirli bir bilinci varsa, o zaman
dünyanýn tamamýnda bu bilinç baþat
hale gelir. Bununla birlikte, güneyde
baþlamýþ olan bilinç bu deðildir.
Fatihlerin gelmesinden önceki zamanda
yaþamýþ olan yerli halklarý dikkate alýr
ve incelerseniz, onlarýn nelere inanmýþ
olduklarýna ve neleri öðretmiþ olduklarýna bakarsanýz, bunlarýn esas itibarý
ile diþi özelliklere (yumuþak) sahip
olduðunun farkýna varýrsýnýz. Gerçekte
eril özelliklere sahip kuzey ve diþi
özelliklere (çoðunluk itibarýyla) sahip
güneyden söz edilebilir ama kuzeyde
çok daha fazla insan yaþamakta olduðu
için gezegenin bilinci genel olarak
daha eril hale geldi ve tarih bu olguyu
yansýtmaktadýr. Ancak, þimdi birden-
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bire bir deðiþim meydana gelmeye
baþladý. Ve durum tam da bu noktada
karmaþýklaþmaya baþlýyor.
Kendi gerçekliðinizde her þeyi
doðrusal olarak algýlarsýnýz. Belki de
siz kuzeyde bir bilinç deðiþiminin
farkýna varmamýþ olabilirsiniz ama bu
deðiþim vardýr ve gerçektir. Bunun
büyük çoðunluðu uyanmakta olan yaþlý
ruhlardan kaynaklanmaktadýr ama
burada önemli olan kaç insanýn uyanmýþ olduðu deðil, uyanmýþ olanlarýn
içinde bulunan enerji miktarýdýr.
Burada, bu odada bulunanlar iþte bunlardýr ve bunlarýn birçoðu da bu celseyi
dinlemekte ve okumaktadýr. Gezegende
enerji muhasebesinin yapýlma ve çalýþma usûlünde bile deðiþiklik görülmektedir. Doðrusal yoldan doðrusal
olmayan yola doðru bir deðiþim
gerçekleþmektedir ve bununla dolaþýk
durumda olan Gaia hareket etmeye ve
gezegenin Kundalini'sini veya merkezi
kalp þakrasýný hareket ettirmeye ve
deðiþtirmeye baþlamýþtýr. Öyleyse
þimdi bunu kimin yaptýðýna bir
bakalým.
HAREKET
DOÐRUSAL DEÐÝLDÝR
Birincisi: Gaia sizinle baðlantý
halinde olan bilinçli, duyarlý, uygun ve
müsait bir enerjidir. Vuku bulmuþ olan
hadiselere dayalý olarak tahmin edilmiþ
olan kuantum deðiþim nedeni ile insanlýk farklý bir þekilde düþünmeye
baþlamýþtýr ve bu farklý düþünme yaþlý
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ruhlarda daha derin ve öze iliþkin
olmaktadýr. Bu durum Gaia tarafýndan
görülmüþtür ve bu nedenle Gaia þimdi
deðiþimi gerçekleþtirmektedir.
Dolayýsýyla, Gaia iþin içindedir ve
enerjinin nasýl hareket ettirilmekte
olduðunun mekanik izahý da budur.
Ancak, sizler bu olaya tümüyle
doðrusal olarak bakmaktasýnýz. Onun
için de þu soruyu sormaktasýnýz,
"Tamam da, Kundalini þimdi nerede?
Kundalini kuzeyden güneye doðru
hareket ediyor ama þu anda nerede?"
Biraz sonra bu sorunun cevabýný vereceðim ve cevap sizin hayal ettiðinizden
farklý olacaktýr ama gelin þimdi bu
hareketin gerçekte ne anlama geldiði
hakkýnda konuþalým.
Eðer dünya ilk kez olmak üzere eril
ve diþil enerji bakýmýndan dengeli hale
gelirse ne olur? Bu ne anlama gelir?
Bunun anlamý bizim "þefkatli eylem"
olarak adlandýrdýðýmýz þeyde ciddi bir
artýþýn meydana gelmesidir. Þefkatli
olmayan eylemlerin sonuçlarýnýn ne
olduðunu biliyor musunuz? Savaþ.
Bu þefkatli olmayan bir eylemdir,
ayný zamanda ayrýlýk, hüküm
verme ve aldýrýþ etmeyen insanlar.
Birlikte çalýþma halinde ise birlik,
barýþýn kurulmasý, hüküm vermeme, tolerans, anlayýþ ve evrensel
koþulsuz sevginin baþlangýcý.
Þimdi bizim sözünü ettiðimiz
deðiþimin ne olduðunu anlayabiliyor musunuz? Bu sizin düþünce
tarzýnýzý tepeden týrnaða kadar
deðiþtirecektir.

ÞEFKATTE ARTIÞ
Bir kiþiyle ilk kez tanýþtýðýnýzda ilk
düþünceleriniz ne olur? Bu
psikologlarýn profesyonel fikirleri
bakýmýndan iyi bir alýþtýrma olabilir.
Ýçinizden kaç kiþi baþka bir insana
bakýp, "Bu varlýk, aynen benim gibi,
Tanrý enerjisi yaratýcýsýdýr. O ve diðerleri, aynen benim olduðum gibi, aileye
mensuptur. Aynen benim gibi, onlar da
dünyada bulunuyorlar. Öyleyse ben
onlarýn içindeki Tanrý'yý selâmlayacaðým, onlarý kucaklayacaðým ve
kalpten sarýlacaðým" demektedir? Ya
herkes gerçekten böyle davranabilseydi, ne olurdu acaba? Ama sizler birbirinizi böyle selâmlamýyorsunuz, deðil
mi? Eh, aranýzdan bazýlarý bunu
gerçekten yapabiliyor ama tam da bu
eril dünya ile diþil dünya arasýndaki
farktýr. Anne enerjisi bu tip þeylerin
olmasýný saðlamaktadýr ve dünyada
olmakta olan da budur iþte, anne enerjisinde bir artýþ. Güney Amerika
denilen bu yerde bu enerji çoðalmakta
ve büyümektedir.
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Çaðlar boyunca buraya yerleþtirilmiþ
olan Kristal Að içindeki bilgelik henüz
sizlere açýklanmamýþ olan bir süreçle
ve bir yöntem kullanýlarak kuzeye yerleþtirilmektedir. Bu içeriye yönelik bir
açýklamadýr. Dýþarýya doðru ise, insanla
ilgili pek çok deðiþiklik göreceksiniz.
Ýlk önce hoþgörüsüzlüðü ve dürüstlüðü
göreceksiniz. Eðer iþin içinde dürüstlük
olmazsa, siz de ilginizi kaybedeceksiniz. Böylesine özellikleri olan
insanlarý hayal edebiliyor musunuz?
Bunun sizin siyasi alandaki etkilerini
hayal edebilir misiniz? Bu bir Kryon
esprisidir. Ama bu husus tüm dünya
çapýnda geçerli olacak ve sadece bu
ülkedeki politika ile sýnýrlý olmayacaktýr. Sadece hükümetlerde deðil, belki de
kurumlarda, þirketlerde ve hattâ saðlýk
endüstrisinde bile þefkatli eylemlerin
söz konusu olmasýný hayal edebiliyor
musunuz? Ýnsanlara sunulmakta olan
ürünlerde bu nedenle çok büyük
deðiþiklikler meydana gelecektir.
Bunun her þeyi nasýl deðiþtireceðini
görebiliyor musunuz? Evet, büyük
çapta deðiþtirecektir. Deðiþim þimdiden
baþladý bile. Son 18 yýl boyunca, yavaþ
da olsa, pek çok þey deðiþti veya
deðiþmeye baþladý. Fakat bu deðiþimler
o kadar yavaþ cereyan ediyor ki, sizin
dikkatinizi bile çekmiyor.
Peki, kýtanýzdan ne haber (Güney
Amerikalýlara hitap ederek)? 100 yýl
geriye gittiðinizde neler görüyorsunuz?
Bugün ile mukayese ederseniz, o
zamanki hükümetler acaba nasýldý? O
zamanlar seçimlerde özgür seçim söz
konusu muydu? Oy verirdiniz ama pek
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o kadar önemli bir deðiþikliðe yol
açmazdý, deðil mi? Yaþamlarýnýz
olmasý gerekenden çok daha kýsa ve
70, 80 yýl yaþadýktan sonra dönüp geri
geliyorsunuz. Geri geldiðinizde eskiyle
ilgili hiçbir þeyi hatýrlamýyorsunuz ama
eðer atalarýnýzla konuþabilseydiniz,
onlar hatýrlarlardý. Fethedilmiþ ve sýnýrlarý sürekli deðiþen ve her þeyi kendi
kontrollarý altýnda tutan diktatörler
tarafýndan idare edilen ülkelerden
bugünkü duruma geldiniz. Burada söz
konusu olan inanýlmaz deðiþimin farkýna varabiliyor musunuz? Bunu
bazýlarýnýn, tam da insan tabiatýna
aykýrý olarak nitelendirecekleri bir
durum olduðunu anlayabiliyor
musunuz? Eðer birine insan tabiatýnýn
oynadýðý rol ile ilgili soru yöneltseydiniz, o size insanýn tarihin her evresinde
sürekli savaþmýþ olduðunu söylerdi.
Kötümser, alaycý kiþi insanýn baþka
insanlarý hep öldürmüþ olduðunu ve
bundan böyle de bunun aynen devam
edeceðini söyleyecektir. Diktatörlerin
hep olduðunu ve bundan böyle de olacaðýný söyleyecektir. Eðer bu söylem
doðruysa, Güney Amerika'nýn bugünkü
durumunu nasýl açýklayacaðýz? Zaman
içinde ve tedricen Güney Amerika'da
da gezegendeki diðer kýtalarda meydana gelen deðiþimler yer almýþtýr. Kýta
kendisini yavaþ yavaþ bugünkü duruma
hazýrlamýþtýr.
Tarlalar sürülmüþtür ve artýk tohumlarýn ekilmesi için hazýr hale gelmiþtir.
Bedenleriniz de deðiþecektir. Þefkatli
eylem sayesinde ne olduðunu biliyor
musunuz? Hücresel yapýda deðiþiklik-
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ler meydana gelir. Celselerde bu
konuyla ilgili bilgiler vermiþtik ve
hattâ bir insanýn doðumunda kendisine
verilen sezgiyle ilgili deðiþikliklerden
de söz etmiþtik.
KRÝSTAL AÐ YENÝDEN
AYARLANMAKTADIR
Deðiþen pek çok þey olduðunu göz
önüne alarak biraz Gaia'dan söz edelim. Bunlarýn birinden söz etmiþtik ama
sizin dilinizde deðil (Ýspanyolca).
Þimdi yeniden gözden geçirelim:
Kristal Að denilen bir þey vardýr. Bu
ezoterik (görünmez), çok boyutlu bir
aðdýr. Bunu kristal að olarak adlandýrmaktaki amaç bu aðýn belleði olduðuna
atýf yapmaktýr. Bu að titreþimleri hatýrlamaktadýr. Bu að sizi hatýrlamaktadýr!
3 boyutta bu husus anlaþýlmasý zor ve
karmaþýk bir konudur. Siz dünyada
yaþamýnýzý sürdürdüðünüz süre ile SÝZ
olan enerjiyi bu Kristal Aða yerleþtirirsiniz. Ruhsal enerjiyle çalýþmak
dolayýsý ile yarattýðýnýz ýþýk, að
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üzerinde bir iz meydana getirir.
Karanlýk olan þeyler de að üzerinde
enerji yaratýr. Gerçekleþen savaþlar
kadar þefkatli eylemler de að üzerinde
enerji yaratýrlar. Yeniden ifade etmek
gerekirse, bu insan eylemlerini hatýrlayan bir aðdýr ve onun üzerinde
þimdiye dek doðrusal olarak izler
kalmýþtýr, yani tüm enerjilerin izleri eþit
þekilde onun üzerinde yer almýþtýr.
Ama birdenbire bu að yaþlý ruhlarýn
gerçekleþtirdikleri iþlere, genel olarak
insanlarýn iþlerine göre, daha fazla aðýrlýk vermeye baþlamýþtýr. Dolayýsýyla bu
artýk doðrusal bir enerji aðý olmayýp,
Iþýk Ýþçilerine yönelik olumlu bir
önyargýsý olan bir aðdýr. Dolayýsý ile,
bundan böyle üzüntü ve ölüm
çaðrýþtýran ve ortaya çýkaran karanlýk
eylemler ve iþler deðil de, þefkat
ortaya çýkaran eylemler ve iþler daha
çok hatýrlanacaktýr. Ýþlerin gelecekte
nasýl yürüyeceðini ve yürütüleceðini
belirleyen bölüm iþte budur.
Kristal yapýda olan bu að ile ilgili
olarak söyleyebileceðimiz pek çok þey
vardýr. Size onun nasýl tepki verdiðini
veya nasýl iþ gördüðünü söyleyebilirdik. Bu hususlarla ilgili pek çok
bilgiyi þimdiye kadar zaten celselerde
vermiþtik ve bundan sonra daha fazla
bilgi de verilecektir. Bu nedenle, þimdi
bunun yerine bundan önce sözü
edilmemiþ olan bir konuyu ortaya
getireceðiz ve bunu özellikle meraklýlar
için söyleyeceðiz. Ben Gaia'dan söz
ettiðimde, sizler ne düþünüyor ve neleri
zihninizde canlandýrýyorsunuz?
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Dünyanýn enerjisini mi? Arz (dünya)
kelimesini duyduðunuzda aklýnýza ne
geliyor? Pek çoðunuz küreyi uzay
boþluðunda süzülürken canlandýrýyorsunuz. Haklýsýnýz çünkü bu Gaia'nýn
bilincidir; o bir küredir. Gaia kürenin
etrafýný enerji ile sarýp sarmalamaz
çünkü Gaia kürenin kendisidir, kürenin
tamamý. Belki de Gaia bölümünün
sadece yüzey veya kabuk olduðunu
düþünüyorsunuz, öyle mi? Eðer durum
buysa, o zaman geri kalan ne olacak?
Gezegenin kabuðu ne olacak?
Gezegenin çekirdeði ne olacak?
Dünyanýn yüzeyinde olmayýp içinde
bulunan maddenin ne kadar çok
olduðunun farkýnda mýsýnýz? Çekirdek
ile kabuk arasýndaki iliþki nedir? Bu
iliþkinin bilinci var mýdýr? Evet vardýr
ve buna Gaia denir.
Sevgili varlýklar, size tüm bunlarý
sizin algýnýzda karýþýklýk yaratmak
amacýyla söylemiyorum. Esas olarak
size Gaia'nýn enerji ile birlikte nasýl
hareket ettiði hakkýnda bir fikir vermek
istiyorum. Ocak üstünde bir kap varsa
ve siz bunu ýsýtmaya karar verirseniz,
ýsý yaratmak için çeliðin içine enerji
götürürsünüz. Ýçinizden herhangi
biriniz bu durumda, "Isý kabýn
neresinde bulunuyor?" diye sorar mý?
Sorunun cevabý hayýrdýr. Kabýn tamamý
ýsýnýr ve tamamý soður. Kundalini
hareketi dünyanýn içinden geçmektedir
ve sadece yüzeyde bulunmamaktadýr.
Bu size anlamlý geliyor mu?
Gezegende her ne oluyorsa, hep birden
ve ayný zamanda olmaktadýr.
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Kundalini hareketi hakkýnda
düþünürken, "O þimdi nerede? Hangi
ülkeden geçiyor?" diye sormayýn.
Kundalini enerjisi yüzeyde bir noktadan baþka bir noktaya giden bir
çizgiyi deðil, dünyanýn tamamýný içerir.
Bu bir kuantum deðiþimdir ve doðrusal
olarak meydana gelmez. Bununla birlikte, tüm yýllar boyunca bu hareket
sanki Hindistan ve Tibet'ten kaynaklanýp gelen ve Güney Amerika'ya
yerleþen doðrusal bir deðiþim gibi algýlandý. Enerjinin yüzey üzerinde yolculuk yapmasýna gerek kalmaksýzýn bir
bölgeden diðer bölgeye enerji dengelemesi yapýlabilir.
Tüm bu yýllar boyunca deðiþim,
tümüyle ve dünyanýn tamamýnda
gerçekleþmekteydi. Bu bir yerden
baþka bir yere deðiþim deðil, bir bilinç
halinden baþka bilinç haline deðiþimdir.
Giderek daha fazla diþil enerji
hissedilmeye baþlanmakta, bu sayede
iki yarýmküre arasýnda bir denge
yaratýlmakta ve hattâ dünyanýn çekirdeði bile iþin içine sokulmaktadýr. Ama
size yeni dengenin merkezinin en çok
Bolivya ve Peru'da hissedilmekte
olduðunu söyleyebiliriz. Ama bu yeni
denge hayali bir yolu takip ederek
buraya varmýþ deðildir.
Birkaç yýl önce Þili'de bir yerde oturdum ve Kundalinin hareketinden söz
ettim (Valle Nevado, 2008). Siz
Kundalini mecazýna bakarsanýz, insan
bedeni tarafýndan haritasý çýkarýlan
Ýnsan Kundalini hareketini görürsünüz.
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Bunun bir kýsmý ileri ve geri hareket
etmektedir. Böyle bir durumda bu
salýným için ve daha yüksek bir bilince
titreþimsel deðiþim için bir mecazdýr.
Ama bu kez Gaia iþin içindedir kabuk,
yüzey, çekirdek, hepsi. Siz Gaia ile
dolaþýksýnýz ve size o zaman (2008'de)
dünyanýn kýsa zamanda hareket etmesi
için potansiyelden söz etmiþtik. O
zaman size bu hareketin o anda celsenin yapýldýðý noktanýn güneyinde olacaðýný söylemiþtik (Þili'de Þubat 2010
yýlýnda meydana gelen depremden söz
ediliyor) ve dediðimiz gibi de oldu!
Þili için yeniden böyle bir durum söz
konusu olacaktýr ve olay yine güneyde
gerçekleþecektir.
Tüm bu hareketler gereklidir ve
bazen de fizikseldir. Gaia sizi bilmektedir ve o hareket edecek ve yeniden
ayarlanacaktýr. Ancak, ayarlama yapýlmasý zorunlu ise de, ayarlamanýn
çoðunluðu insanlarýn yaþamadýklarý
yerlerde olacaktýr. Sevgili varlýklar,
bunun olduðunu gördüðünüzde, korku
içinde kaçýþmayýn. Yanardaðýn patladýðýný gördüðünüzde, korkuya kapýlmayýn. Onun yerine elinizi kaldýrýp, o
yeri seçtiði için "Teþekkür ederim
Gaia!" deme cesaretini gösterin.
Yaþamakta olduðunuz yerin, hattâ þu
anda bulunduðunuz yerin (celsenin
yapýldýðý yerden söz ediliyor) hareket
etmeye yatkýn olduðunu bilmelisiniz.
Bununla birlikte, yaþlý ruhlar tektonik
plakalarýn özelliklerini bile deðiþtirebilirler. Depremler sizlerin olacaðýný
düþündüðünüz yerlerin dýþýnda kalan

yerlerde olacaktýr ve bu olduðunda ve
siz bunu gördüðünüzde, "Teþekkür
ederim Gaia!" deyin. Haklý olduðumu
ve sonsuza kadar dünyanýzla bilinç
seviyesinde baðlantýlý olduðunuzu bileceksiniz.
Gezegen deðiþmektedir ve yerli halklar haklýydýlar. Onlar topraðý ellerine
aldýlar ve "Hayat budur!" dediler.
Toprak onlarýn bildiðinden daha
fazlasýný ve sizin bildiðinizden daha
fazlasýný temsil etmektedir. O Gaia'nýn
bilincini ve onun insanlarla olan ortaklýðýný temsil ediyordu ve ediyor. Tüm
bunlarýn hepsi aslýnda bir bakýma
insanlýðý onurlandýrmak için olmaktadýr. Daha sonra sözü edilen 9 harfin
diðerlerine geçtikçe bu konulardan
daha fazla söz edeceðiz.
Yeteri kadar konuþtuðumuzu
düþünüyorum. Dikkatli ve uyanýk ol
sevgili insan çünkü bu gezegende
olmakta olan her þey yeni bir geleceðin
bir parçasýdýr. Bu dünyaya iki veya üç
kez daha, belki birkaç kez daha fazla
geldikten sonra, yeniden bir bebek
olarak bu dünyaya geldiðinizde, sözlüklerde savaþ kelimesi eski günlerde
meydana gelen ama artýk yeryüzünden
silinmiþ olan barbarca bir olay olarak
tanýmlanacaktýr. Bizim gördüðümüz
budur. Bu hareketin derine giden özelliði ve bu gezegendeki þefkatli eylemin
baþlangýcý iþte budur.
Ve öyledir.
KRYON.
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